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อนุโมทนากถา
ดร.ปริญญา นุตาลัย ไดมาปรารภ เรื่องการรวบรวมพระธรรมคําสั่งสอน อบรม พระ
กรรมฐาน ที่พระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร) ไดอบรม ศิษยานุ
ศิษย ในวาระตาง ๆ ตลอดมาเขาไวดวยกัน เพื่อใหอนุชนและพุทธบริษัทรุนหลัง ไดมี โอกาส
ศึกษาหาความรู โดยจะพิมพเลมแรก เปนธรรมบรรณาการในงานบําเพ็ญกุศล ทักษิณา นุสรณ
ครบรอบ 1 ปแหงกาลมรณภาพของหลวงพอ อาตมาได ปรึกษากรรมการสังฆวดั ทาซุง แลว คณะ
สงฆวดั ทาซุงทั้งหมดทุกองคเห็นชอบดวยประการทั้งปวง เพราะการนี้ นอกจากจะเปน การ
บําเพ็ญธรรมทานถวายกุศลแดพระเดชพระศุณหลวงพอ ผูเปนบุรพาจารยของพวกเราแลว ยัง เปน
การชวยสืบอายุพระพุทธศาสนา ใหยั่งยืนสถาพรสืบตอไปอีกดวย
อาตมาในฐานะประธานคณะสงฆวัดทาซุง ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญราศีที่ทาน ดร.
ปริญญา นุตาลัย และลูกหลานหลวงพอทุก ๆ ทาน ไดชวยสงเคราะหจัดทําหนังสือเลมนี้ขึ้น ทัง้
ทานผูใหทุน ทานผูชว ย ถอดคําพูดเปนตัวอักษร และทานอื่น ๆ ที่ชวยเหลึอในดานตาง ๆ ขอทุก
ทานจงมีความสุขสมหวัง ตามที่ตั้งใจจง ทุกประการเทอญ

พระครูปลัดอนันต พทธญาโณ
เจาอาวาสวัดจันทาราม (ทาซุง)
7 ตุลาคม 2536

IV

คํานํา
พระกรุณาคุณของหลวงพอ ทานเจาศุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร) ที่ได
พยายามอบรม สั่งสอนศิษยานุศิษย และพุทธบริษัททั้งหลาย ใหมีความรูความเขาใจ ในพระธรรม
คําสั่งสอนขององคสมเด็จ พระ บรมศาสดาที่ถูกตองตามพระพุทธประสงค แลวนอมนําไปประพฤติ
ปฏิบัติจนบังเกิดผลสําเร็จ เปนความสุขความ เจริญในชีวิต และมีศรัทธาปสาทะที่แนนแฟนในพระ
พุทธศาสนา มีจิตมุงมั่นในพระนิพพานสมบัติในชาตินนี้ ั้น หาประมาณมิได สมดังพระพุทธพจนบท
พระบาลีทวี่ า สังโฆ อัปปมาโณ พระสงฆทรงพระคุณไมมีประมาณโดยแท
นับตั้งแต พ.ศ.2506 เมื่อพระเดชพระคุณหลวงพอพระราชพรหมยาน เริ่มรับลูกศิษยชุดแรก
หลังจากที่ได พบพระนิพพานแลว จนถึงกาลมรณภาพขององคทาน เมื่อ 30 ตุลาคม 2535 นั้น พระ
เดชพระคุณหลวงพอไดมี อุตสาหะวิรยิ ะ อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษยทั้งหลายเกือบทุกวัน ถาจะนับ
จํานวนศิษยกป็ ระมาณเจ็ดแสนเศษ ถาจะนับ จํานวนแถบบันทึกเสียง เฉพาะที่วดั มีอยูก็ประมาณสี่พัน
กวามวน ทั้งนี้ไมรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนาในระยะ แรกในทีต่ าง ๆ ในฐานะนักเทศนของ
สํานังวัดประยูรวงศาราม และวัดบางนมโคขององคทาน (ระหวางพ.ศ. 2488 - 2503) ซึ่งไมมีการ
บันทึกไว และไมรวมถึงการอบรมพระกรรมฐานในชวงที่ทานอยูที่วดั โพธิภ์ าวนาราม วัดปาก คลอง
มะขามเฒา วัดสะพาน และวัดทาซุงในระยะแรก (พ.ศ. 2503 - 2513) ที่เครื่องบันทึกเสียงยังไม
แพรหลาย
อายุของแถบบันทึกเสียงนั้นคอนขางจํากัด และการฟงแตละครั้งผูฟ งตองใชเครือ่ งทําใหไม
สะดวก และใน ที่สุดเมื่องกาลเวลาผานไป คําสอนตาง ๆ อาจสูญหายไปได คณะศิษยานุศิษยอันมี
ทานพระครูปลัดอนันต พทธญาโณ เจาอาวาสวัดทาซุงเปนประธาน จึงไดปรึกษาหารือกันวา ควรจะ
ถายคําสอนตาง ๆ ในแถบบันทึกเสียง ทั้งหมดลงเปนตัวหนังสือ และจัดพิมพเผยแพรออกไป อันจัก
เปนประโยชนในการเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา ใหกวางขวางออกไปในหมูพุทธบริษัท อันจักยังศรัทธา ปสาทะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ใหตั้งมั่นแนนแฟน และเพือ่ รักษาไวซึ่งธรรมสมบัติอันล้ําคาที่พระเดชพระคุณ หลวงพอมอบไวใหแก
พวกเรา อันจักเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนอีกทางหนึ่ง หนังสือเลมนี้จึงเปนเลมแรก ของ หนังสือ
ชุดรวมคําสอนธรรมปฏิบัตขิ องหลวงพอพระราชพรหมยาน คณะผูจ ัดทําตั้งปณิธานไววา จะรวบรวม
คํา

V

สอนทั้งหมด แลวทยอยจัดพิมพออกเปนเลมตอ ๆ ไป อยางนอยปละ 2 เลมจนกวาจะครบบริบรู ณ
หนังสือชุดนี้จะเปนเครื่องแสดงพระปญญาคุณ พระวิสทุ ธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ของ
พระเดช พระคุณหลวงพอ ทานเจาคุณพระราชพรหมยานไดทางหนึ่ง และคณะศิษยานุศษิ ยผูจดั ทําก็
หวังวา หนังสือชุด นี้จะเปนตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพอ ในการที่จะอบรมสัง่ สอนพุทธบริษัท
ใหมีความรูความเขาใจใน พระพุทธศาสนา ถูกตองตรงตามคําสอนขององคสมเด็จพระบรมครูสบื ไป
หนังสือเลมนีส้ ําเร็จลงไดดวยสามัคคีธรรม ของคณะศิษยานุศิษยทั้งหลาย หลวงพีพ่ ระครูสังฆ
รักษ สุรจิต สุรจิตโต ไดรวบรวมแถบบันทึกเสียงให อาสาสมัครถอดเทปทั้งหลายผูมรี ายชื่อทาย
หนังสือนี้ ชวยกันถายทอด คําสอนออกเปนตัวหนังสือ ศีษยอกี หลาย ๆ ทานบริจาคทรัพยเปนธรรม
ทานชวยคาพิมพ คุณนภารัตน พิมสาลี พิมพตนฉบับ คุณวันชัย โสภณสกุลรัตน ตรวจแกคําผิดและ
จัดทํารูปเลม
การจัดลําดับคําสอนเรียงตามวันที่ยงั ทําไมไดทั้งหมด เนื่องจากคําสอนในแถบบันทึกเสียงมี
จํานวนมาก และยังถายออกมาเปนตัวหนังสือไมหมด และในการบันทึกเสียงครั้งแรก ๆ บางครัง้ ก็ไม
มีวันเดือนปกํากับ ทําใหไมทราบเวลาแนนอน อยางไรก็ตาม ในหนังสือแตละเลม ผูจัดทําจะพยายาม
ลําดับเรื่องใหเปนหมวดหมูตาม เนื้อเรื่อง หรือตามลําดับวันที่ ตามความเหมาะสมเทาที่จะทําได
ความผิดพลาดในการจัดวรรคตอน และตัวสะกด ในหนังสือเลมนี้คงมีอยู คณะผูจ ัดทําขอนอม
รับความผิด พลาด และตองขออภัยตอทานผูอาน และทานผูร ูทั้งหลายไว ณ ที่นดี้ ว ย
บุญกุศลใด ๆ อันจักเกิดขึ้นเนื่องจากหนังสือเลมนี้ คณะศิษยานุศิษยขอนอมถวายผลบุญ
ทั้งหมดนี้ บูชาพระคุณอันสูงสุดหาประมาณมิได ของหลวงพอทานเจาคุณพระราชพรหมยาน ขอพระ
เดชพระคุณหลวงพอจง โมทนาผลบุญนี้ และขอจงโปรดคุมครองรักษา กาย วาจา ใจ ของศิษยานุ
ศิษยทั้งหมด ใหทรงอยูใ นความดี ตราบเทาที่เขาสูพระนิพพานเทอญ

ปริญญา

นุตาลัย

ตุลาคม 2536

VI

ภาพหลวงพอ

ใหไวเปนทีร่ ะลึกแกญาติและศิษยานุศิษย ทั้งผูที่นับถือทั่วไป เพือ่ ใหมีลาภ มีความสุข ความเจริญ
คุมภัยอันตราย จงอาราธนาอธิษฐานโดยไมผิดธรรมตามความปรารถนา

๑

ภาพหลวงพอ

ธรรมะของพระพุทธเจาไมมอี ะไรเกินธรรมดา ทานสอนใหยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วางทุกขเสีย
ใหรวู าสิ่งนี้เปนธรรมดา อะไรก็ตามเถอะ ถามันเกิดขึ้นกับเรา มันเปนธรรมดาของโลกทั้งนั้น ในเมื่อ
รางกายเรามีอยูในโลกเทานี้เอง

๒

ภาพหลวงพอ

หลักสูตรในพระพุทธศาสนานี้ไมมอี ะไร เบื้องสูงลงมา ทานสอนตั้งแตปลายผมลงมาถึงฝาเทา เบื้อง
ต่ําขึ้นไป ทานสอนตั้งแตปลายเทาถึงปลายผม มีแคนี้

๓

ภาพหลวงพอ

ถาเราไปเพงเล็งคนอื่นวาคนนั้นชัว่ คนนีด้ ี แสดงวาเราเลวมาก เราควรจะดูใจของเราตางหาก วาเรา
มันดีหรือเรามันเลว ถาเราดีเสียอยางเดียว ใครเขาจะเลวรอยแปดพันเกาก็เรือ่ งของเขา ถาเราดีแลวก็
หาคนเลว ไมได เพราะเรารูเรือ่ งของคน คนมาจากอบายภูมิก็มี คนมาจากสัตวเดรัจฉานก็มี คนมาจาก
มนุษยก็มี มาจากเทวดา ก็มี มาจากพรหมก็มี มันจะเสมอกันไมได ถาพวกมาจากอบายภูมิสอนยาก
ปวยการสอน

๔

ภาพหลวงพอ

คนใดก็ตามที่ประกาศตนเปนอาจารยพระพุทธเจา รูด ีเกินพระพุทธเจา ที่บอกของพระพุทธเจา ไมดี
ไมทันสมัย เอาอยางโนนดีกวา อยางนี้ดกี วา ผมไมคบดวย พวกจัญไรนีไ่ มคบ คบยังไง มันจะไป
ไหน ไอพวกนี้ โนน อเวจีมหานรก เพราะทําคนทั้งหลายที่มีเจตนาดี ใหมีมิจฉาทิฏฐิ ปฏิบัตผิ ิด
ฟงความเห็นผิด กรรมมันมาก

๕

ภาพหลวงพอ

ของสงฆทตี่ ากแดดตากฝนอยู ถาจะเกิดความเสียหาย ถาพระองคใดหรือวาหลายองคเดิน หลีกไป
ไมเก็บของที่ควรจะเก็บ ปรับอาบัติทกุ เที่ยวที่ผา น อาบัติที่ปรับนีไ่ มตอ งรอพิพากษานะ มันลอเลย
ผานไปแบบไมแยแส ไมสนใจ เปนโทษทันที นี่ไมใชวาพระอรหันตเห็นของอะไรก็โยนทิ้ง ๆ ไมใช
ทาน
รักษากําลังใจของคนอืน่ ที่มีศรัทธา ยิ่งกวากําลังใจของทาน เพราะวัตถุทุกอยางจะฬึงมีได ก็ตอ ง
อาศัยชาวบาน ชาวบานกวาจะไดมาแตละชิ้นก็เต็มไปดวยความทุกข ฉะนัน้ พระตองรักษาทรัพยสิน
ของชาวบาน ใหยิ่งกวา ชาวบานรักษาทรัพย

๖

ภาพหลวงพอ

อภิธรรมที่พระสารีบตุ รทานเทศนทั้ง 7 ประการ มีนิดเดียว ที่เขาสอนกันนี่มีหลายรอยหนา
แลวก็ 8 หนายก ผมวามันเลอะเทอะเกินไป แตกไ็ มไดตําหนิคนศึกษา เพราะสนใจในธรรมก็เปน
เรื่องนาโมทนา แตวาทํากันมากเกินไป มันก็สรางความยาก การบรรลุเขาก็ถึงชา เพราะใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตรัสวา ตุรติ ะ ตุริตัง สีฆะ สีฆัง เร็วๆ ไว ๆ ธรรมของ
พระพุทธเจาไมมีการเนิ่นชา จําไวใหดีนะ อยาประมาทในชีวติ

๗

ภาพหลวงพอ

การบวชเขามาในพระพุทธศาสนา ตองมีความหวังอยูอ ยางเดียวคือความดับไมมีเชือ้ ถาบวชตาม
ประเพณีเขาเรียกวาบวชซื้อนรก พระนีแ่ คกินขาวไมพจิ ารณาใหเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญา หลงในรส
อาหาร กินเพือ่ ความอวนพี กินเพือ่ ความผองใสอยางนี้ องคสมเด็จพระพิชติ มารบอกวา กินกอน
เหล็กที่เผาจนแดงโชนดีกวา

๘

ภาพหลวงพอ

บุคคลใดเกิดมาเปนมนุษย พบพระพุทธศาสนาแลวมีศรัทธา ความเชื่อปสาทะ ความเลือ่ มใส ใน
พระพุทธศาสนา มีจติ นอมไปในกุศล แสดงวาบุคคลนัน้ มีบารมีเขาถึงปรมัตถบารมี สามารถจะ
เขาถึง พระนิพพานไดในชาติปจจุบัน

๙

ภาพหลวงพอ

เนกขัมมบารมีจริง ๆ ก็คอื จิตระงับนิวรณ ๕ ถาบวชแลวจิตระงับนิวรณ ๕ไมได ทานไมถอื วา เปน
อันบวชนะ ยังไมเรียกสมมุติสงฆ ถาระงับนิวรณ ๕ ได ทานเรียกสมมุติสงฆ ถาระงับนิวรณ ๕
ไมได ทานเรียกเปรตในเครือ่ งหมผาเหลือง เพราะจิตมันจุนจาน

๑๐

ภาพหลวงพอ

จิตของเราถาหากนิวรณไมเขามายุงเมื่อไร มันก็เปนฌานเมื่อนัน้ นี่มนั ก็ไมมอี ะไรยาก ถาเรามี
กําลังใจเขมแข็ง จะไมยอมเชื่อไอตวั รายนิวรณนี่ ทีนี้ในเมื่อเราไมคดิ ถึงเรื่องอืน่ ขณะที่พิจารณาก็
มองดู แตขันธ 5 อยางเดียว และเวลาภาวนาก็จับเฉพาะลมหายใจเขาออก กับคําภาวนาวาพุทโธ อัน
นี้นวิ รณมันไมกวน จิตเขาถึงปฐมฌานทันที

๑๑

ภาพหลวงพอ

ถาหากวา ทานไมสามารถจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานไดถึงปฐมฌาน ผลแหงการเจริญ วิปสสนา
ญาณของทานทั้งหลาย จะไมมีผลตามตองการ เพราะจิตมีกําลังไมพอที่จะทําลายกิเลสใหเปน
สมุจเฉทปหานได

๑๒

ภาพหลวงพอ

การเจริญพระกรรมฐานนี้ไมไดหมายความวา ใชเวลานั่งสมาธิเสมอไป ถาเราใชแตเวลาที่ นั่งสมาธิ
มีเวลาสงัด จิตใจเราจึงจะกําหนดถึงพระกรรมฐาน อยางนี้ใชไมได เนื้อแทการเจริญพระกรรมฐาน
กองใดกองหนึ่งก็ตาม ตองใชอารมณของเรานี้นกึ ถึงกรรมฐานเปนปกติตลอดวัน อยางนี้จึงจะไดชื่อ
วาทานเขาถึง พระกรรมฐาน และพระกรรมฐานเขาถึงทาน

๑๓

ภาพหลวงพอ

เวลาที่ปฏิบัตนิ ะ ไมใชมานัง่ เงียบ ๆ นะ กลางวันก็ทํางานกอสรางดวย เรียนหนังสือดวย นุงนังจิปาถะ
ไมใชนั่งเฉพาะไมมีงานมีการ แบบนี้พระพุทธเจาไมใช แบบที่เขากุฏิเจริญพระกรรมฐาน กินขาว ก็มี
คนไปสงขาว ลางชามไมได แบบนี้ไมใชพระ พระพุทธเจาเองทานก็ลางบาตรเอง เช็ดบาตรเอง ทํา
ความ สะอาดพื้นที่เอง ทําแบบนั้นก็ดีเกินพระพุทธเจา ก็ไปชนเอาพระเทวทัตเขานะซิ ไมเปนเรือ่ ง
เรื่องของพระนี่ สํารวยไมดี ตองทําไดทกุ อยาง

๑๔

ภาพหลวงพอ

ถาถามวา ถาคนเขาอยากไปนิพพานเปนตัณหาไหม ก็เห็นจะ 99 เปอรเซ็นตที่ตอบวา คําวาอยาก
แปลวาตัณหา ในเมื่ออยากไปนิพพาน ก็แสดงวาเปนตัณหาเหมือนกัน ก็เลยบอกวา นี่แกเทศนแลว แก
ก็เดินลงนรก ไปเลยนะ แกเทศนแบบนีแ้ กเลิกเทศน แลวก็เดินยองไปนรกเลยสบาย ไปเสียคนเดียว
กอนดีกวามาชวนชาวบานเขา ไปอีก ถาตองการไปนิพพาน เขาเรียกวา ธรรมฉันทะ มีความพอใจใน
ธรรม เปนอาการซึ่งทรงไวซึ่งความดี พวกเราฟงแลวจําไวดว ยนะ ถาใครเขาถาม จะไดตอบถูก

๑๕

ภาพหลวงพอ

อารมณพระกรรมฐานกับอารมณชาวโลกไมเหมือนกัน มันกลับจากหนามือเปนหลังมือ ไอการงานของ
ชาวโลกนี่ ถาขยันมาก มุมานะมาก ผลงานมันสูงแลวก็ดี แตการเจริญพระกรรมฐาน มุมานะมากถอย
หลัง แทนที่จะกาวหนามันกลับลงต่ํา ใชไมได เพราะวาการปฏิบตั ิความดีเพื่อการบรรลุในพุทธศาสนา
ตองละสวน สุดสองอยางคือ หนึ่ง อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตนที่เรียกวาขยันเกินไป สอง กาม
สุขัลลิกานุโยค เวลาทรง สมาธิ หรือพิจารณาวิปสสนาญาณ มีตัวอยากประกอบไปดวย อยากจะได
อยางนัน้ อยากจะถึงอยางนี้ อยากจะ ไดตอนโนน อีตอนนี้มันเจงทั้งสองทาง ที่ถูกคือจะตองวางใจเฉย
ๆ ปลอยอารมณใหมันไปตามสบาย ๆ

๑๖

ภาพหลวงพอ

การบําเพ็ญบารมีใด ๆ หรือสรางความดีใด ๆ เราจะตั้งมโนปณิธานความปรารถนาหรือไมก็ตาม ถาทํา
ความดีมากครัง้ เขา ในที่สุดความชัว่ ก็สลายตัวไป เราก็เขาถึงพระนิพพานตามเจตนา หรือไมเจตนาเรา
ก็จะตอง เขาถึง ในเมื่อความชัว่ ถูกตัดเปนสมุจเฉทปหาน แตทวาถาปราศจากอธิษฐานบารมี กวาจะ
เขาถึงจุดหมายปลายทาง ก็รสู ึกวามันเลี้ยวซาย เลี้ยวขวา หรือไมคอ ยจะตรงนัก ฉะนั้น องคสมเด็จ
พระผูมพี ระภาคเจา จึงทรงแนะนําบรรดา ทานพุทธบริษัทใหมีอธิษฐานบารมี ในการที่ทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย ตั้งใจกลาววาจาวา อิมาหัง ภควา อัตตะ ภาวัง ตุมหากัง ปริจจะชามี แปลเปน
ใจความวา ขาพระพุทธเจาขอมอบกายถวายชีวิต แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา นีก่ ็หมายความ
วา เราจะเอาชีวติ ของเราเขาแลกกับความดี ที่องคสมเด็จพระชินศรีทรงแนะนําไวอยางนี้ อาศัยเจตนา
และความตั้งใจจัดวาเปนอธิษฐานบารมี บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะเขาถึงความดีดวยความ
รวดเร็วอยางคาด ไมถึง

๑๗

ภาพหลวงพอ

ถาบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ทรงความดีของจิตในวันหนึ่ง 3 นาที ก็คดิ วา 10 วัน มันก็ 30 นาที

100 วัน มันก็ 300 นาที ความดีมันสะสมตัว เมื่อเวลาใกลจะตาย อารมณจิตที่เราทําไดบาง ไมได
บาง ไดดีบา ง ไมดีบางในระยะตน มันจะเขาไปรวมตัวกันตอนนัน้ จะกลายเปนมี สติสัมปชัญญะ
สมบูรณ เมือ่ เวลาจะตาย จิตใจจะนอมไปในกุศล ถาตายจากความเปนคน อยางเลวก็เปนเทวดา ถาจิต
สามรถควบคุมอารมณใจไดถึงฌาน ก็จะเปนพรหม

๑๘

ภาพหลวงพอ

อริยสัจเขาสอน 2 อยางเทานั้น สําหรับอีกสองอยาง ไมมีใครเขาสอนหรอก อยางนิโรธะแปลวาดับ
อันนี้มันตัวผล ไมตอ งสอน มันถึงเอง มรรคคือปฏิปทา เขาถึงความดับทุกข มันก็ทรงอยูแ ลว คือ
ศีล สมาธิ ปญญา นีอ่ ริยสัจ เขาตัดสองตัว คือ ทุกขกับสมุทัยนี่เทานั้น

๑๙

ภาพหลวงพอ

ไอเรือ่ งการเขาฌานนี่มนั ตองคลอง เหมือนกับเราเขียนหนังสือคลองแคลว จะเขียนเมื่อไร เราก็เขียนได
ไมใชเขาบอกวา เอาเขาฌานซิ มานั่งตั้งทาขัดสมาธิมันก็เสร็จแลว มันไมทัน เวลาเราจะตายจริงไป ตั้ง
ทาไดเมื่อไร มันตองคลอง การจะทําใหคลองก็มอี ยูว า ตน ๆ ถาจิตมันเขาถึงอารมณสมาธิตอนไหนก็
ตาม พยายามทรงสมาธินั่นไว และพยายามทรงสมาธิใหเร็วที่สดุ เทาที่จะเร็วได ใหม ๆ มันก็อึดอัด ไม
ชาก็เกิดอาการชิน มันชินเสียจนชาไมเปน

๒๐

ภาพหลวงพอ

เวลาจะตายเขาเขาฌานตายกัน คนที่เขาฌานตายมันไมตายเหมือนชาวบานเขา อาการตาย เหมือนกัน
แตความหนักใจของบุคคลผูท รงฌานไมมี ทั้งนี้เพราะถาจิตทรงฌาน อารมณก็เปนทิพย เมื่ออารมณ
เปน ทิพยแลว ก็สามารถจะเห็นในสิ่งที่เปนทิพยได เห็นรูปที่เปนทิพย ไดยนิ เสียงที่เปนทิพยได ใน
เมื่อเราเห็นรูปที่เปน ทิพยได ได็ยินเสียงที่เปนทิพยได เราก็รูสภาวะความเปนทิพยของเราได คนที่เขา
เขาฌานตาย นี่เขาเลือกไปตาม อัธยาศัย วาเขาจะไปจากรางกายอันนีแ้ ลวเขาจะไปอยูท ี่ใหม เขาจะไป
อยูที่ไหนนีร่ กู อ น คนที่ทรงฌานจริง ๆ สถานที่ที่จะพึงอยูไดคอื พรหมโลก ถาหากวา เราจะไมอยาก
อยูพรหม อยากจะอยูสวรรคชั้นใดชัน้ หนึง่ ที่ต่ําลงมา อันนีก้ ็เลือกได

๒๑

ภาพหลวงพอ

เวลาไหนที่เราฝกหัดอิริยาบถ เดินไปขางหนา ถอยมาขางหลัง ไมตอ งไปยก ๆ ยอง ๆ ทําแบบไอโรค
สันนิบาต ไมใชนะ แบบเดินธรรมดา อิรยิ าบถนี่พระพุทธเจาตองการอยางเดียว อยางเราเดินไป
บิณฑบาต เดินไปทําธุระ ทํากิจการงานทุกอยาง ใหรอู ยูวา เวลานี้เราทําอะไร อยาไปฝกอยางคอย ๆ ยก
นิดยางหนอย อันนี้ใชไมได ใหถึออารมณปกติ เราเดินธรรมดา นี่เรากาวเทาซาย เรากาวเทาขวา กาว
ไปขางหนา หรือถอยมาขางหลัง เหลียวซาย หรือเหลียวขวา ใชสติเขาควบคุม ที่นกี้ อ็ ยาลืมนะ เรา
ตองมีโพชฌงคประจําใจ แลวก็มอี านาปานุสสติประจําอยูต ลอดเวลา อยาทิ้งนะ แมแตพระพุทธเจายัง
ไมทิ้ง ถาพวกคุณทิ้งอานาปานุสสติ แสดงวา พวกคุณดีกวาพระพุทธเจา ไปอยูก บั เทวทัตนะ

๒๒

ภาพหลวงพอ

นักเจริญมหาสติปฏฐานเขาตองดูอารมณ อารมณตวั ใดมันเกิด ตัดตัวนั้นทันที ไมไดไปนั่งไลเบี้ย 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 ถึง 13 จบเปนอรหันต ถาคิดแบบนีล้ งนรกมานับไมถว นแลว เขาตองรวบรวม กําลังมหา
สติปฏฐาน ทั้งหมดทุกบรรพเขามาใช ในขณะทีอ่ ารมณนนั้ เกิดทันที ไมใชวา ทําอยางนี้ไดแลว ก็ทิ้ง
อยางนัน้ ไปจับขั้นตอไป ตอไป พอใจสบายก็ทิ้งอยางนี้ไปจับตัวโนน อยางนี้ลงนรกมานับไมถว น
เพราะวาไมเขาถึงความเปนจริง ตกอยู ในเขตของความประมาท

๒๓

ภาพหลวงพอ

ทานผูใดปฏิบตั ิกรรมฐาน ถาไมสามารถจะทําจิตปลงใหตกในดานกายคตานุสสติกรรมฐาน ทําจิตเปน
เอกัคคตารมณ มีอารมณอยางเดียว เห็นวารางกายของเราก็สกปรก รางกายคนอื่นก็สกปรก เปนของ
ไมนารัก ถาไมสามารถผานกรรมฐานบทนี้ไปได ความเปนพระอนาคามีไมปรากฏแกทานแน ๆ

๒๔

ภาพหลวงพอ

ผมบอกจุดสําคัญไวใหกไ็ ด วาทุกทานที่บรรลุมรรผล หรือแมแตทรงฌานโลกีย เขาใช จิตตานุปส
สนามหาสติปฏ ฐานเปนประจําทุกวัน พวกคุณอยาทิ้งเชียวนะตัวนี้ ตัวที่บรรลุจริง ๆ อยูต รงนี้ นัก
ปฏิบัติทุกองคที่บรรลุก็จับนี่เปนเนติ เนติแปลวาแบบแผน ถือวาเปนตัวอยาง ถือวาเปน ครูใหญ ใชดู
อารมณใจ ไมตองไปดูอะไร เพราะวาไอกิเลสมันเกิดที่ใจ เอาอารมณใจเขามาดู สติคมุ ธัมมวิจยะ
พิจารณา

๒๕

ภาพหลวงพอ

ถาใครสามารถทรงฌานไดดี เวลาเจริญวิปสสนาณาณนีม่ ันรูสกึ วางายบอกไมถกู เมือ่ ถาฌาน 4 เต็ม
อารมณแลว เราจะใชวิปสสนาญาณ ก็ถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิ เราจะตองตัดตัวไหนละ ตัดราคะ
ความรัก สวยรักงาม เราก็ยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาเปนเครือ่ งเปรียบ ยกกายคตา นุสสตกรรมฐานขึ้นมา
เปนเครื่องเปรียบ เปรียบเทียบกันวา ไอสงิ่ ที่เรารักนะ มันสะอาด หรือมันสกปรก กําลังของฌาน 4 นี่
เปนกําลังที่กลามาก ปญญามัน เกิดเอง เกิดชัด มีความ หลักแหลมมาก ประเดี๋ยวเดียวมันเห็นเหตุผล
ชัด พอตัดไดแลวมันไมโผลนะ รูสภาพยอมรับ สภาพความเปนจริงหมด เห็นคนปบไมตางอะไรกับ
สวมเดินได จะเอาเครือ่ งหุมหอ สีสันวรรณะขนาดไหนก็ตาม มันบังปญญาของทานพวกนี้ไมได

๒๖

ภาพหลวงพอ

พระพุทธเจาจึงไดบอกวา คนที่ทรงฌาน 4 ได และก็รจู กั ใชอารมณทรงฌาณ 4 ควบคุมวิปสสนาญาณ
ได ถามีบารมีแกกลาจะเปนพระอรหันตภายใน 7 วัน ถามีบารมีอยางกลางจะเปนพระอรหันตภายใน 7
เดือน มีบารมีอยางออนจะเปนพระอรหันตภายใน 7 ป บารมีเขาแปลวากําลังใจ มีบารมีแกกลาคือมี
กําลังจิตเขมขนนั่นเอง ตอสูก ับอารมณที่เขามาตอตาน แตวาถาบารมีมันเขมบาง ไมเขมบาง เดี๋ยวก็
จริงบาง เดี๋ยวก็ไมคอยจริงบาง ยอ ๆ หยอน ๆ ตึงบาง หยอนบาง อยางนี้ทานบอกภายใน 7 เดือน ทีนี้
บารมียอ หยอน เปาะแปะ ๆ ตามอัธยาศัย ถึงก็ชาง ไมถึงก็ชาง ตามอารมณ อยางนี้ไมเกิน 7 ป นี่ผม
พูดถึงคนที่ทรงฌาณ 4 ได และก็ฉลาดในการใชฌาณ 4 ควบวิปสสนาญาณ ถาโงละก็ดักดานอยูนั่น
แหละ กีช่ าติกไ็ มไดเปนอรหันต

๒๗

ภาพหลวงพอ

ไอตวั สงบนี่ตอ งระวังไวใหดีนะ มันไมใชวาง คําวาสงบนี่ไมใชวา ง จิตของคนนี่มนั ไมวา ง คือวามัน
ตองเกาะสวนใดสวนหนึ่งถามันละอกุศลมันก็ไปเกาะกุศล ไอจิตตัวที่เรียกวาสงบก็เพราะวา สงบจาก
กรรม ที่เปนอกุศล คืออารมณที่เปนอกุศล อารมณชวั่ สงบความปรารถนาในการเกิด อารมณสงบคือ
ไมคิดวาเราตองการ ความเกิดอีก และจิตก็มีความสงบ เห็นวาสภาพรางกายนีไ้ มใชเรา ไมใชของเรา
เราไมมีในรางกาย รางกายไมมี ในเรา ไอตวั คิดวาเรา วาของเรานี่สงบไป สงบตัวยึดถือวัตถุก็ตาม
สิ่งมีชีวติ ก็ตาม วาเปนเรา เปนของเรา นีส่ งบตัวนี้นะ มีอารมณเปนปกติอยูเสมอ คิดวาอัตภาพ
รางกายนี้ไมมีเรา ไมมีของเรา และมันก็ไมมีอะไรเปนเราอีก หาตัวเราในนั้นไมได

๒๘

ภาพหลวงพอ

พยายามเพียรทรงตัวไว ทําใจวาจะไมฝน คําสั่งสอนของพระพุทธเจา แลวก็เพียรทรงไวแตความดี
เพียรละค วามชัว่ อยูตลอดเวลา กรรมอะไรก็ตาม อารมณใดก็ตาม ทีพ่ ระพุทธเจากลาววา เปนอารมณ
ของความชัว่ ตองเพียรตอตานมันนะ แลวก็ใชปญญาพิจารณาหาความเปนจริงใหพบ เมื่อพบความ
เปนจริงแลวก็เพียรถือมันเขาไว คือทรงความเปนจริงไวในใจ ยอมรับนับถือ ตามความเปนจริง คิดไว
เสมอวาไมมีทใี่ ดที่จะดีไปกวาพระนิพพานนะ

๒๙

ภาพหลวงพอ

ความจริงคนเราทุกคนไมตอ งกลัวตาย กลัวเกิดดีกวา ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว มันจะตาย อยางไรให
มันรูไ ป ถาไมเกิดใหมันตายที ทีนี้เราเกิดมา เพราะตาเราเห็นรูป เราพอใจในรูป หูไดยินเสียง พอใจ
ในเสียง เปนตน ความพอใจไอตวั จริง ๆ ที่เปนตัวราย ที่เราจะตองตัดคือใจ ตัดอารมณของใจเสีย อยา
ใหใจมันโง แนะนํามันบอกวา นี่ไอแกไปหลงใหลใฝฝน ในรูป รูปนี้สวย ทรวดทรงดี ถามมันดูซวิ า มี
รูปอะไรที่มกี ารทรงตัว ไมเปลี่ยนแปลงบาง ไมมีการทรุดโทรม ไมมกี ารเสือ่ มมันมีบางไหม ถามใจ
มันดู

๓๐

ภาพหลวงพอ

การเปนพระอรหันตไมเห็นยาก คือตัดความพอใจในโลกทั้งสาม มนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ตัด
ราคะ ความเห็นวามนุษยโลกสวย เทวโลกสวย พรหมโลกสวย โลกทั้งสามไมมี ความหมายสําหรับ
เรา เราไม ตองการ สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน มีความเยือกเย็นเปนปกติ ไมเห็นอะไรเปนเรา
เปนของเรา ทุกสิ่งทุกอยาง ที่เรากระทบ ถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา มีขนตกอยูเปนปกติ คือวาไมมกี าร
สะดุงหวาดหวั่นอันใด

๓๑

ภาพหลวงพอ

ถาคนจะถึงอรหันต ทีนอี้ ารมณใจมันสบายทุกอยาง คือวาไมหลงในฌาน ฌานทุกอยาง ทั้งรูปฌาน
และอรูปฌานเราพอใจ แตคดิ แตเพียงวานี่เปนบันไดกาวขึ้นสูอ ริยะเบื้องสูงเทานั้น ไมใชมานั่งหลงวา
กัน ทั้งวันทั้งคืน นั่งกรรมฐานตลอดวันตลอดคืน นัน่ มันยังเปนเด็กเล็ก ๆ อยู ทีนี้หลงในฌานไมมี ตัว
มานะถือวาเรา ดีกวาเขา เราเสมอเขา เราเลวกวาเขาไมมี และอารมณฟงุ ซาน สอดสายไปสูอารมณ
อกุศลไมมี และตัวสุดทาย ก็เห็นวาโลกทั้ง ๓ โลก คือมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไมมีความหมาย
สําหรับเรา เห็นสภาวะของโลกทุกอยาง นี้ทั้ง ๓ โลก มันเปนแกนของความทุกข สิง่ ที่มีความสุขที่สุด
คือ พระนิพพาน อันนี้ถาเปนสุกขวิปสสโกทานจะมี ความสบายมาก สบายในอารมณ ยอมรับนับถือ
กฎของธรรมดา ยอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาวา พระนิพพานมีจริง และพระนิพพาน
เปนแดนของความสุขจริงแมทานจะไมเห็น หากวาพระวิชชา ๓ ก็ดี อภิญญา ๖ ก็ดี ปฏิสัมภิทาญาณ
ก็ดี นี่เขาไปทีน่ ิพพพานไดเลย จะสามารถเห็นพระนิพพานไดเทา ๆ กับเห็นของที่มองอยูขางหนา แลว
เขาก็จะรูสภาวะวา ถาเขาทิ้งอัตภาพนีแ้ ลว เขาจะไปอยูตรงไหน เพราะพระนิพพานไมไดมีสภาพสูญ
เขาก็เขาสู จุดของเขาเลยทีพ่ ระนิพพาน เขาที่อยูไ ด ไปไหวพระพุทธเจาได

๓๒

คําสอนมหาสติปฏฐานสูตร
โดย
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร)
อุเทศ
ตอจากนี้ไปก็เปนโอกาสที่เราจะศึกษามหาสติปฏฐานสูตร วันนี้ความจริงเปนวันเริม่ ตน
แตก็บังเอิญไปตรงกับวันเสาร วันเสารนี้เราจะเรียนมหาสติปฏฐานสูตรกันบรรดาพระทุกทานเวลานี้
ถาไมมีความจําเปนก็อยาขาด พยายามอยาใหขาด เพราะการที่เราบวชพระ บวชเขามาในพุทธศาสนา
ความมุงหมายเรามีอยางเดียวคือความดับไมมีเชื้อ คําวา ความดับไมมีเชื้อก็หมายถึงวา การสิ้นกิเลส
ถาเราจะสิ้น กิเลสไดก็ตองมีความรูเปนพื้นฐาน อยางที่เขาเคยทํากันประเภทที่เรียกวา จับแพะชนแกะ
การสอนกันก็ไมไดเปนไปตามลําดับ หากวาบรรดาทานพุธบริษัทมีอัธยาศัยดีหรือวามีการอบรมมา แต
อดีตชาติดี มีอารมณแกกลา ก็สามารถจะ บรรลุมรรคผลได ถาหากวาทานทั้งหลายทานใดถามี บารมี
ออน ก็จะยากออกสักหนอย การเรียนพระกรรมฐานเฉพาะ วันเสาร วันอาทิตย เราเรียนมหา สติปฏ
ฐานสูตร แมวาวันนั้นจะตรงกับวันพระแตสําหรับพระถาตรงกับวันกลาง เดือนหรือวันสิ้น เดือน อันนี้
ก็ไปรวมกับปาฏิโมกข วันธรรมดาก็จะสอนกรรมฐาน ๔๐ เรื่องเวลาเวนไวแตวนั พุธ ถาหากวาวัน พระ
ถาตรงกับวันใด เชน ตรงกับวันเสาร อาทิตย ก็ถือวาหยุดไป พักไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาสติปฏ
ฐานสูตรนี้ พระพุทธเจาทรงสอนตามลําดับ ถีอวาไมตองเลือกอารมณ สอนเฉพาะสุกข วิปส สโก
สําหรับมหาสติปฏฐานสูตรนี้เราจะสอนกันละเอียดไมเหมือนกับที่ออกอากาศ กอนที่จะสอน ถึงสูตร
ตาง ๆ ก็จะใหทานเขาใจ ถึงความมุงหมายขององคสมเด็จพระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา ในการ
ที่พระองคทรงสอนมหาสติปฏฐานสูตร ขึ้นมาคูกับกรรมฐาน ๔๐ หรือวา สูตรอยางอืน่ เปนเรื่องของ
การ ปฏิบัติเพือ่ มรรคผล
ในตอนตนจะกลาวถึงความมุงหมาย ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคกลาวไว ตามพระ
บาลี เอวมเม สุตํ เอกํ สมยํ ภควา กุรูสุ วิหรติ สําหรับพระบาลีวาเพียง
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เทานี้นะ เปนอันวาถือใจความตามภาษาไทยวา ขาพเจาผูมีนามวาพระอานนท ไดสดับมาแลวอยาง นี้
วา สมัยหนึ่งพระผูมพี ระภาคเจา เสด็จประทับอยูในหมูชนชาวกุรุ นิคมของหมูชนชาวกุรุ ชือ่ วา กัม
มาสธัมมะ ในกาลนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนภิกษุทั้งหลายวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ทั้งหลายเหลานั้นทูลรับวา พระพุทธเจาขา พระพุทธเจาทรงกลาวเปนพุทธภาษิตวา ดูกอ น ภิกษุ
ทั้งหลาย ทางนี้เปนทางถูกเปนทางของบุคคลผูเดียว เปนที่ไปในที่แหงเดียว เพื่อความหมดจด วิเศษ
ของสัตวทั้งหลาย เพือ่ ความกาวลวงซึ่งความโศกและความร่ําไร เพื่อความดับไปแหงทุกข และ โทมนัส
โทมนัสแปลวาเสียใจ เพือ่ บรรลุญายธรรมหรือวาธรรมที่ควรรู ธรรมทีถ่ ูกคืออริยมรรค เพื่อ กระทําให
แจงซึ่งพระนิพพาน ทางนีก้ ็คอื สติปฏฐาน คําวาสติปฏ ฐานแปลวา ธรรมเปนที่ตั้งแหง สติ สติปฏ ฐาน
๔ มีอะไรบาง พระพุทธเจาทรงถาม เมือ่ ถามแลวพระองคทรงตอบเองวา ดูกอ นภิกษุ ทั้ง หลาย ภิกษุ
ในพระธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ
มีความเพียรใหกิเลสเรารอน มี
สัมปชัญญะ มีสติ พึงนําอภิชฌาและโทมนัส คําวาอภิชฌาแปลวา ความยินดีหรือยินราย โทมนัส
แปลวา ความเสียใจ ในโลกเสียใหพินาศไป เธอยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ นี่เปนที่ ๒ มี
ความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มีสติ พึงนําอภิชฌาและโทมนัส ในโลกเสีย ใหพินาศไป
อันดับที่ ๓ เธอยอมพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ อยู มีความเพียรใหกิเลสเรารน มีสัมปชัญญะ มีสติ
พึงนําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศไป อันดับที่ ๔ เธอยอมเห็นธรรม ในธรรมเนือง ๆ อยู มี
ความเพียรใหกิเลสเรารอน มีสัมปชัญญะ มี สติ พึงนําอภิชฌาและโทมนัสใน โลกเสียใหพินาศไป
นี่ตามบาลีที่พระพุทธเจาทรงตรัสเอามาอธิบายตอสําหรับมหาสติปฏฐานสูตรที่พระพุทธเจา
ทรงรับรอง เราพูดถึงความมั่นใจวา พระพุทธเจาทรงตรัสใหบรรดาผูฟงทั้งหลายมีความมั่นใจวา ทาน
ผูใดถาปฏิบัติในมหาสติปฏฐานสูตรครบถวน ทานผูนนั้ จะเขาถึงความดับทุกข ไมมีความโศก ไมมี
ความร่ําไร เสียใจ และโทมนัส และในที่สุดทานผูน นั้ จะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน เปนอันวาที่เราเรียน
การเดินทางเขาไปสูพระนิพพานกัน การที่จะเขา ถึงพระนิพพานในตอนทายของแตละสูตรบอกวา เรา
ตองมีสติสัมปชัญญะ คําวาสติแปลวา นึกไว สัมปชัญญะแปลวา รูต ัว ก็ในมหาสติปฐฐานเริ่มตน กา
ยานุปสสนามหาสติปฏฐาน ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อันที่ ๒ เวทนานุปส สนามหา สติปฏ
ฐาน ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ ขอที่ ๓ จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน ยอม พิจารณา
เห็นจิตในจิตเนือง ๆ ขอที่ ๔ ธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม
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เนือง ๆ แลวก็ละความยินดียินรายในโลกทั้งหมด เราจะเขาที่สุดของความดับทุกขอยางนีแ้ ยกหลาย
ประเภท รวมเปนหัวขอ การศึกษามหาสติปฏฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง การปฏิบตั เิ พื่อใหถึงซึ่ง มรรค
ผลในมหาสติปฏฐานสูตร เราจะปฏิบตั แิ ยกตัดตอนไปเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งไมชอบใจ อยางนี้เราจะ
เอาอยางโนน ไมชอบใจอยางโนนเราเอาอยางนี้ อยางนีไ้ มไดถึงพระนิพพาน ตอง ปฏิบัติใหมผี ลเทากัน
ทั้งหมดคือ ตัง้ แตบทตนถึงบทสุดทาย
ใครไมมีหนังสือมหาสติปฏฐานเพื่อปฏิบตั กิ ็บอก ผมจะแจกใหนะการศึกษาก็ตอ ง การ
อยางเดียวใหพระมีความรู ไมใชมานั่งฟงประเภททีว่ าถึงเวลาก็มา ถึงเวลาก็มา อยางนีจ้ ะเขา ทํานอง
ที่วาใชไมได ที่ใหการศึกษาก็เพราะวา สํานักของเราเวลานีก้ ําลังเริ่มตนเปนสํานักขึ้น ถาผม ไมอยู
ทานทั้งหลายก็จะได เปนผูแนะนําบุคคลอื่นที่เขามาใหเขามีความเลือ่ มใส เพราะวาถา ๔ นัยนี้ ไมเขาใจ
ก็บอกกับเขาวาไมเขาใจ อะไรที่ไมเขาใจถาขืนอธิบายสงเดช จะลงนรกกันได เมื่อมาศึกษา ก็ตั้งใจ
ศึกษาดวยความแทจริง ศึกษาจําไดแลว ก็ตอ งปฏิบัติตามขอบเขตมหาสติปฏฐาน คือทุกศุกรเรา
จะตองปฏิบัตใิ หได ไมใชวาเรียนไปแลวก็ลืม
คําวาสติสัมปชัญญะในที่นี้ พระพุทธเจาใหมีอยูทกุ ลมหายใจเขาออก สติตั้งไวในกาย
พิจารณาเห็นกายในกายตามปกติ พิจารณาเวทนาในเวทนาเปนปกติ พิจารณาเห็นจิตในจิตเปนปกติ
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเปนปกติ แลวก็ละอภิชฌาและโทมนัส หมายความวาความดีใจ เสียใจ
ความพอใจในโลกใหตดั ทิ้งไป ถาเราพยายามตัดไดหมดเมื่อใด เราก็เปนพระอรหันตเมื่อนั้น ถาเราตัด
ไมไดมาก ตัดไดนอ ย ก็ชอื่ วาพอมีคุณอยู

******************
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กายานุปสสนามหาสติปฏฐาน
อานาปานบรรพ
ตอจากนี้ไปก็จะพูดวาพระพุทธเจาตรัสอยางไร ตอไปพระองคทรงตรัสวา ดูกอ นภิกษุ ทั้งหลาย
ภิกษุในพระธรรมวินยั นี้ เขาไปสูปาก็ดี เขาไปสูโคนไมก็ดี ไปสูเรือนวางเปลาก็ดี นั่งคูบัลลังก คือ
ขัดสมาธิตั้งกายใหตรง ดํารงสติเฉพาะหนายอมมีสติหายใจเขา ยอมมีสติหายใจออก เมือ่ หายใจเขา
ยาว ก็รอู ยูว าหายใจเขายาว เมื่อหายใจออกยาว ก็รอู ยูว าหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขาสั้น ก็รูชดั อยูว า เรา
หายใจเขาสัน้ เมื่อหายใจออกสั้น ก็รอู ยูว าเราหายใจออกสั้น ยอมสําเหนียก (ตั้งใจกําหนดไว) วาเราจัก
เปนผูกําหนดรูตลอดลมหายใจทั้งปวงเวลาหายใจเขา
ตั้งใจกําหนดไววาเราจักเปนผูรตู ลอดกองลม
หายใจทั้งปวงเวลาหายใจออก ยอมสําเหนียกวาเราจักระงับกายสังขาร (คือลมอัสาสะ ปสสาสะ) เมื่อ
หายใจเขา เราจักระงับกายสังขารเมือ่ หายใจออก
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย แมฉนั ใดนายชางกลึงหรือลูกมือของนายชางกลึงผูฉลาด เมื่อ ชัก
เชือกกลึงยาว ก็รูชดั วาเราชักเชือกกลึงยาว เมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รูชดั วาเราชักเชือกกลึงสั้น ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแหละ เมื่อหายใจยาวก็รูชดั วาหายใจยาว เมือ่ หายใจสั้นก็รูชดั วาหายใจ
สั้น เมื่อเราหายใจเขาออกยาวสั้นก็รอู ยู เราก็สําเหนียกวาเราจักเปนผูก ําหนด รูต ลอดกองลมหายใจ
ทั้งปวง ทั้งหายใจเขาหายใจออก ยอมสําเหนียกวาเราจักระงับกายสังขารหายใจเขา ยอมสําเหนียกวา
เราจักระงับกายสังขารหายใจออก
ดังนี้ ภิกษุทั้งหลาย ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในบาง ยอมพิจารณาเห็น
กายในกายเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็น
ธรรมดา คือความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความเสือ่ มไปในกายบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือความเกิดขึ้นและความเสือ่ มไปในกายบาง ยอมมีสติวากายมีอยู เขาไปตั้ง อยู
เฉพาะหนาเธอนัน้ แตเพียงสักวาเปนที่รู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลึก แตเธอยอมไมติดอยูดว ย ยอม
ไมยึดถืออะไร ๆ ในโลกดวย ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู อยางนี้
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อันนี้เรียกกายานุปสสนามหาสติปฏฐานในอานาปานบรรพ เรื่องอานาปานุสสติ
กรรมฐาน ในกรรมฐาน ๔๐
สําหรับในมหาสติปฏฐานเรียกอานาปานบรรพ
พระองคจึงกําหนดลมดวยใจที่
พระพุทธเจา กลาววาใหเราพิจารณารูล มหายใจเขา รูล มหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้นก็รู แลว
พิจารณา กําหนดรู ตลอดเวลาหายใจเขาและหายใจออก ความจริงบาลีวา ไวยาว แตวา เรือ่ งนี้เราก็พดู
กันมามาก แลว วันนี้เราก็พดู กันถึงอานาปานนุสสติกรรมฐาน หวังวาทุกทานคงจะจําได ยังจําไดก็ขอ
อธิบายอีกสักนิด สําหรับอานาปานุสสติกรรมฐาน เปนกรรมฐานที่มคี วามสําคัญทีส่ ุด เรื่องการทรงฌาน
และเปนกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร คําวาการระงับกายสังขารนีก่ ค็ อื ระงับทุกขเวทนา เวลาเราปวยไข
ไมสบาย ความรูสึกมันมีวามันเจ็บ มันปวด มันเสียด ถาเราสามารถดับมันเสียไดดว ยลมหายใจเขาออก
ในอานาปานุสสติกรรมฐานได ทุกขเวทนาทั้งหลายมันจะระงับไปในทันที แลวก็เปนกรรมฐานที่เขาถึง
ฌานไดงายที่สดุ แลวก็เปนกรรมฐานที่เปนพื้นฐานใหญ ถานักเจริญกรรมฐานทั้งหลายไมสามารถทรง
ฌานในดานอานาปานุสสติกรรมฐานได ทานผูนนั้ ก็ไมสามารถจะเขาฌานในกองอืน่ ๆ ไดเหมือนกัน
เพราะการเขาฌานในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งนอกไปจากนี้ ตองพึ่งอานาปาเสมอ เมื่ออานาปานุสสติ
เขาถึงฌานแลว รวมความกรรมฐานอืน่ ทุกกอง ถาเราไดอานาปานุสสติถึงฌาน ๔ เสียกองเดียว กรรม
ฐานกองอื่นก็เปนเรื่องเล็ก การจะเจริญพระกรรมฐานในดานอานาปานุสสติกรรมฐานใหไดเราจะทํา
อยางไรก็มวี ิธที ํา ก็ตอ งขอบอกวิสุทธิมรรครวมกันเขามาในที่นี้ ทานบอกวา เราตองมีสติและ
สัมปชัญญะกําหนดรูล มหายใจเขา หายใจออก นึกวานี่เราหายใจเขา เราหายใจออก เมื่อตัวสัมปชัญญะ
รูวานี่เราหายใจเขาแลว หายใจออกแลว แลวก็รวู านี่เราหายใจเขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้น
ความจริงเปนของไมยาก ถาเราเจริญอานาปาตามพระพุทธเจาตามเจตนา เฉพาะอยางยิ่งอานาปานุสสติ
กรรมฐาน สนใจกันจริง ๆ ผมวาไมถึง ๑ เดือน ไมเกินเดือน ทุกทานถึง ฌาน ๔ หมด แลวก็อานาปานุส
สติกรรมฐาน ถาเปนวิสัยของสาวกก็จะทรงฌาน ๔ ถาเปนวิสัยของ พุทธภูมกิ ็จะ ทรงฌาน ๕ การเจริญ
พระกรรมฐานและทรงฌานเขาทํากันอยางไร จงจําไววา อยาขยัน เกินไป และอยาขี้เกียจเกินไป ไอ
การขยันเกินไป ก็ทํากัน ๒ ชั่วโมงบาง ๓ ชั่วโมงบางตลอดวัน ถาเรา ทําแบบนี้แสดงวาเราดีเกิน
พระพุทธเจา พระพุทธเจาไมไดสอนแบบนั้น การปฏิบตั ิแบบนี้นะ ถาจะวา กันตามความเปนจริง ผม
วาเอาปูนหมายหัวไวถาใครก็ตามทําแบบนั้น เพราะวามันเขาไปถึงจุดที่ เรียกวา อัตตกิลมถานุโยค คือ
การทรมานตน ถาหากวาเวลาทีเ่ ราปฏิบตั ิสมาธิ แลวก็นกึ
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อยากจะเห็นภาพบาง อยากเห็นแสงสีความสวางบาง อยากจะไดฌานสมาบัติบาง อยากอะไรก็ตาม
อยางนี้เขาเรียกวา กามสุขลั ลิกานุโยค เปนสวนที่อันดับต่ํา เมื่อจิตเขาไมถึงแลวจะไมไดทรงแมแต
อารมณของฌาน
ฉะนั้นการปฏิบัติพระกรรมฐานทุกกองทุกทานจงจําไวผมจะพูดเฉพาะวันนี้วนั เดียววา
อยาไดเขาไปแตะตองสวนสุดสองอยางนี้ เพราะวาพระพุทธเจาบอกไวแลววาไมใชทางบรรลุมรรคผล
หมายถึงอริยมรรค อริยผล แตวาผมเองผมขอยืนยันไดอยางสบาย ๆ เขาฌานตามลําดับฌาน เขา ฌาน
สลับฌานได อยางคลองแคลว ตอมาก็ไปพบอาจารยผวู ิเศษ ไปดีกวาพระพุทธเจาเขา ทานก็เลย สอน
ไมสอนแบบหลวงพอปาน หลวงพอปานทานไมสอนแบบนั้น ทุกพระที่ทานไดมรรค ไดผล ไดฌาน
จริง ๆ ทานไมสอนแบบนัน้ ทานบอกวาอยาขยันมาก ถาขยันมากทานก็รองเตือนมาใหเพลา ๆ ลงสัก
พักกอน อาจารยผูนี้ทานไมอยางนั้น ขยันเทาไรก็ดี เมื่อหลวงพอปานตายแลว ผมก็ไปเรียนกับ ทาน ๓
ป จากสมาบัติ ๘ อันดับคลองแคลว เหลือไมถึงฌาน ๑ อันดับหยาบ พอรูตัวเขาก็กราบขอขมา โทษ
ตอพระรัตนตรัย ก็มีเสียงสัง่ มาจากเบื้องสูงวา ตอไปนี้จงรักษาอารมณเดิม ครั้งละไมเกิน ๕ นาที แต
วาในชวง ๕ นาทีนี้ เราตองทรงความดี อยาใหกิเลสเขามายุง ๓ วันเราก็กลับมาทรงความดีตามเดิมได
นี่เปนอันวา การทีจ่ ะทรงความดี ทรงสมาธิจิต ทําใหสําเร็จตามคําสัง่ สอน ไมใชเรา
ทํากันแบบทรมานตัว เอาเวลาเปนเครื่องวัดกัน นั่งได ๒ ชัว่ โมง ๕ ชั่วโมง ๑๐ ชัว่ โมง อันนั้นมันแต
เพียงนั่งไมใชไดฌาน นั่งอยางนั้น ทางที่จะไปไดก็คอื นรก เพราะนั่งทรมานตัวก็เกิดอาการของความ
ชั่ว อันที่ ๒ ขี้เกียจเกินไป เรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค คําวากามสุขัลลิกานุโยค พูดกันได ๒ อยาง นั่ง
อยากจะไดทพิ จักขุญาณ นั่งอยากจะเปนนัน่ นั่งอยากจะเปนนี่ ตัวอยากมันเขามา อยากรวยเร็ว อยาก
ใหชาวบานเขาเคารพนับถือ อยากใหชาวบานเขาเห็นวาเราเปนผูว ิเศษ เขาจะไดเอาอาหารการ บริโภค
เอาทรัพยสินเงินทองมาให หรือวาอยากจะไดฌานสมาบัติ อยากเปนพระอริยเจา อันนี้เปน กามสุขัลลิ
กานุโยค อยางนี้ไมสามารถไดฌานเหมือนกัน เปนอันวาสวนสุดทั้ง ๒ อยางอยายินดี
ทีนี้การเจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน ถาจะทําใหไดดีตงั้ อารมณไวโดยเฉพาะตั้งใจไว
เลย ตั้งรอบไวนับเปนคูหายใจเขา หายใจออก นับไวแคชวง ๑๐ ในวิสุทธิมรรค ทานนับตน ๑ แลวก็
ขึ้นตน ๑ นับถึงที่ ๒ แลวก็ขึ้นตน ๑ นับถึงที่ ๓ ขึ้นตน ๑ นับถึง ๔ ขึ้นตนใหมจะถึง ๑๐ แลวก็ขึ้นตน
๑ ใหม แตวายุงเกินไป
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ไป เวลาผมทําจริง ๆ ผมไมเอาแลว คีอวาขึ้นตน ๑ ถึง ๑๐ ในระหวาง ๑ ถึง ๑๐ เราจะไมยอมให
อารมณอนื่ มายุงกับจิต ๑ ถึง ๑๐ สบายอยูก ข็ ึ้นตนใหม ๑ ถึง ๑๐ พอจิตใจกระสับกระสาย ก็เลยบอก ให
ลา พอจิตใจกระสับกระสายหนอยเดียวเลิก เอาแคนี้ ทั้งนี้เพราะตั้งใจปฏิบัตติ ามแนวที่ทานสอน ไวใน
วิสุทธิมรรควา การปราบจิตทานทําเหมือนกับปราบมาพยศ ตามธรรมดามาพยศมันมีกําลังมาก เราไม
สามารถจะบังคับมันได จะทําอยางไร จะบังคับมันได ทานสั่งใหกอดคอมัน มันจะวิ่งไปไหนก็ เชิญ
วิ่งไป เมื่อมันหมดแรงจะวิ่ง เราจะดึงไปทางไหนก็ไปไดในที่สุด วิธีนี้เคยลองปฏิบัติ ในการ ปฏิบัติ
วันนัน้ ดี พรุงนี้ตั้งใจจะทําใหดี มันก็เลวกวาวันตนทีนกี้ ็เลยปลอยมัน มันจะคิดอะไรก็เชิญตามใจ ชอบ
แตมีสติสัมปชัญญะไว คุมสติสัมปชัญญะเขาไว แลวพอเลิกคิดก็ควบคุม ลมหายใจเขาออก มันไม
เสียเวลาเทาไหร อารมณจติ จะทรงฌานเต็มที่ มันไมยาก นี่ตามแบบของพระพุทธเจา มันไมยากนะ
นักปฏิบตั ิทั้งหลาย ทุกทานก็ปฏิบัตแิ บบนี้ คําวาแบบนี้วา กันในดานอานาปานุสสติ
กรรมฐาน ในตอนทายของอานาปานุสสติกรรมฐาน การเจริญอานาปานุสสติกรรมฐานและมหาสติ ปฏ
ฐาน ใชไดรวมกันอยูเสมอ ไมใชวาวันนี้ทาํ แบบนี้ แลวก็พรุงนี้ทําแบบนั้น เราศึกษาเขาใจแบบไหน ก็
ปฏิบัติแบบนัน้ ใหครบถวน แลวก็ เวลาทีเ่ ราเขาฌานจะตัดอารมณในเรื่องราคะ โทสะ โมหะ หรือวา
โลภะ โทสะ โมหะ ก็หากรรมฐานที่ตรงอารมณ คือวาทําตั้งแตตนจนถึงปลาย ในมหาสติปฏฐานทุก
บท พระพุทธเจาสอนไวทั้งสมถะและวิปส สนา ในอานาปานุสติกรรมฐานทานบอกวาพิจารณากายใน
กาย คือลมหายใจเขาออก เราหายใจเขารูอ ยูวาหายใจเขา หายใจออกรูอยูว าหายใจออก หายใจเขายาว
หรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นเราก็รูอยู แลวพิจารณาตลอดกองลม ตอนนี้ดูเหมือนจะไมเขาใจนะ
คําวาพิจารณาตลอดกองลมหายใจเขาหรือออกก็หมายความวา เราหายใจเขากระทบจมูก ลมมันจะไหล
เรื่อยเขาไป เราจะมีความรูสกึ ถึงหนาอก แลวก็ไหลเรื่อยไปกระทบศูนย (เหนือสะดือ) ออกมา กระทบ
ศูนย กระทบหนาอก กระทบปาก อาการอยางนี้ปรากฏแกเราเมื่อไหร อารมณจิตของทานเขาถึงปฐม
ฌานแลว นี่การพิจารณาลม ลมขาเขากระทบจมูก กระทบหนาอกรู ไหลเรื่อยลงไปจิตเปนสมาธิมาก
ขึ้น กระทบศูนยเหนือสะดือหนอยหนึ่ง เวลาลมหายใจออกกระทบศูนยเหนือสะดือหนอยหนึ่ง กระทบ
หนาอก กระทบริมฝปาก และการทีล่ มไหลเขาไปขางใน แลวออกขางนอกเรารูต ลอดเวลา อันนี้
แสดงวาจิตของทานเขาถึงปฐมฌาน ทีนี้อานาปานุสสตินี่พอจิตเขาถึงปฐมฌานแลว
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เขาไมพิจารณาฌานที่ ๒ และฌานที่ ๓ วานี่เราจับมุมไดแลว จับอาการของฌานไดแลววานีฌ
่ านที่ ๑
ตั้งไดแลว
ทีนี้เราก็พยายามฝกอาการทรงฌาน วิธีฝก อาการทรงฌานก็เปนไปตามทีก่ ลาวมา คือตั้ง
เวลาไวโดยเฉพาะอยาใหมากเกินไป เอาเฉพาะเวลาสั้นๆ อยางมากทีส่ ุดในระยะตน ควรจะตั้งไวไมเกิน
๑๐นาที หรือวาจะใชวธิ ีการนับลมหายใจเขาลมหายใจออกตามที่เราตองการก็ได นีเ่ ปนวิธีการ ทรงฌาน
โดยเฉพาะมีประโยชนมาก พอเราไดสมาธิดีแลว จิตมันสามารถจะทรงได ตามทีเ่ รากําหนด เวลาสั้นๆ
เราทรงไดตามโอกาสนัน้ ที่เราตองการ ก็ขยับใหมันยาวไปอีกนิดเมื่อชิน เมื่อเขาไดแลวก็ตั้ง อยูไดตาม
ลําดับนัน้ ไดครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่ง ก็ขยับใหยาวไปอีกนิดหนอย ตอไปถาบังเอิญเราไดทิพจักขุญาณ
อาศัยที่การทรงฌานมีการทรงตัวดี ถาเราเห็นผี เห็นเทวดา เห็นพรหม หรือเห็นสัตว นรก เราจะคุย กัน
ไดเหมือนคนธรรมดา เราจะคุยกันนานเทาไรก็ได เห็นไดแลว เราคุยกัน ความเพลินมันก็ปรากฎ ธรรม
ปติมันปรากฎ ฌานมันก็ทรงนานยิ่งขึ้น นี่วา กันถึงตอนปฐมฌาน สําหรับอานาปานุสสตินี่พอเขาถึงปฐม
ฌานแลว คืบเขาฌาน ๔ เร็วมาก บางทีก็ในวันเดียวกันนั่นแหละ ขณะที่นั่งอยูนนั่ สามารถรูล มเขาออก
ไดตามทางตลอดสาย มันสามารถเขาถึงฌาน ๔ ไดในฉับพลัน อาการที่เราจะรูว าเปนอาการของฌาน ๔
เมื่อจับลมหายใจเขาหายใจออกไป ตอนนี้กลับไมรวู าลมเขาหรือลมออก ไมมีความรูส ึก ลมเขาหรือลม
ออกก็ไมรู เหมือนไมหายใจ กําลังใจทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ เปนเอกัคคตารมณ มีอารมณอนั เดียว
โดยเฉพาะ ไมคิดถึงอะไรหมดแลวก็แทรกมาดวย อุเบกขารมณ คือ ความวางเฉย ตัวนี้ทานบอกจิตกับ
กายแยกกันเด็ดขาด ไมยอมรูเรื่องของประสาท ทรงตัวเหมือนคน ตื่นอยูอยางธรรมดา จิตไมมอี าการ
กระ สับกระสาย มีความสุขมาก ไมปวด ไมเมื่อย ไมรูเสียงภายนอก เสียงภายนอกนี้ก็ไมไดยนิ จะมาจุด
พลุ ใกลๆ เปดเครื่องขยายเสียงใกลๆ นีก่ ็ไมไดยิน เปนอาการของ ฌาน ๔ ตอนที่เขาฌาน ๔ นี่ทรงตัวได
ดีมาก เพราะเคยปฏิบัตริ ว มกันมา เพื่อนกันองคหนึ่งเขาไดฌาน ๔ เขาเขาถึงฌาน ๔ ปรากฎ ไมปรากฎ
ลมหายใจเขาออก นั่งไปนานเทาไหรไมรู ตอนนี้มันไมรสู ึกนาน บางทีเราวาไปตั้ง ๗-๘ ชั่วโมง รูสึก
เหมือนเดี๋ยวเดียว นี่ถาเราจะนั่งนานจริง ๆ ใหเปนเรื่องของฌาน ถายังไมไดฌานอยาไปทํานานมันเสีย
ประโยชน ถาฌานมันบังคับอยู ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง มันไมถอน ก็แปลวาไมมีอนั ตราย แตทวาอยา
ปลอยใหทรมานมากนัก ควรกําหนดเวลาไว มิฉะนั้นรางกายจะแย จะเสียทีหลัง ตองระวัง ทานผูนนั้
พอไดฌาน ๔ จิตเขาถึงฌาน ๔ ไมหายใจ พอฌานมันถอน วิ่งยันปายถึง กุฏิหลวง พอปาน บอกขอเลิก
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ไมเจริญพระกรรมฐาน เพราะมันไมหายใจนี่กลัวตาย พอตอนเชาหลวงพอปานฉันขาว ก็พดู ใหพระ
ฟงวา ไอคนกลัวดีนี่มันหายากจัง อันนีเ้ ขาเรียกวากลัวดีนะ นี่เรียกวาอานาปานุสสติกรรมฐาน
ทานทั้งหลายจําวาจุดจบมันอยูทฌ
ี่ าน ๔ คือกําหนดรูล มหายใจเขาออกไป ถาระยะ
ไหนก็ตาม ถายังรูล มหายใจเขาออกอยูถอื วาเรายังไมจบ และหากวาขณะใดขณะหนึ่งเราเขาถึงจุดจบ
คือไมรลู มเขาลมออก แลวตองพยายามรักษาอารมณนนั้ ไว ถาวันหลังบังเอิญทําไมถึงนั่นก็อยากลุมใจ
ถือวาปลอยมัน มันจะไดแคไหนก็ชางมัน รักษาอารมณสบายใจไวเปนสําคัญ เอาแคสบายใจนะ รูลม
เขารูล มออก แคสบายใจเปนสําคัญ อยาอยากเห็นภาพและแสงสีนี่เขาหามเด็ดขาด ถาตองการเห็นภาพ
เห็นแสงสีแลว เห็นแลวเขาไปหลงมันเสียสมาธี สมาธิจะตก อยาไปสนใจไมใชของดี มันเปนของเลว
มันเปนเครื่องบั่นทอนความดี นี่วากันถึงสมถะของอานาปานุสสติกรรมฐานก็จบลงแคนี้นะ
ในตอนทายพระพุทธเจาทานแถมวิปสสนาญาณเขาไว ทานวาอยางไร พิจารณาเห็น
กายในกายบาง พิจารณาเห็นกายในกายทัง้ ภายในและภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ
ความเกิดขึ้นในกาย ยอมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกาย ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือ
ความเกิดขึ้นและความเสือ่ มไปในกายบาง หรือมีสติวา กายนี้มอี ยู เขาไปตั้งอยูโดยเฉพาะหนาแกเธอ
แตเพียงสักแตวาเปนทีร่ ู แตเพียงสักแตวา เปนที่อาศัยระลึก เธอยอมไมติดอยูด ว ย ยอมไมยึดถืออะไร
ในโลกดวย ดุกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นกายเนือง ๆ อยางนี้ ตรงนี้เปนวิปสสนาญาณ
ตอนพิจารณาเห็นลมหายใจเขา หายใจออก ตอนทรงฌานเปนสมถภาวนา มาพิจารณาเห็นกายในกาย
ทั้งภายในและภายนอก วากันยอ ๆ ทานบอกพิจารณาเห็นความเสื่อมไปของกายในคือเรา กายนอกคือ
กายของคนอืน่ กายในกายเห็นอะไรมันเสื่อมละ สวนที่เราจะพึงเห็นไดงายก็ผม ผมมันเคยดํา นาน ๆ
เขามันก็เปลี่ยนเปนขาว อยางผมนี่พจิ ารณางาย ๆ เมื่อกอนนีผ้ มดก เวลานี้หัวลานเขาไปแลว นีม่ ันไม
จริง ความเสื่อมไปของกาย ความเปนเด็กทรงอยูไ มนานนักมันก็คลานเขาไปหาความเปนผูใ หญ เราถือ
วาเปนเรื่องของเจริญขึ้น แตความจริงไมใชเจริญ มันเดินเขาไปหาความเสื่อม เพราะวามันเดินเขาไป
หาความสลายตัว เมื่ออาการแข็งแรงปรากฎเราคิดวามันเจริญ มันยิง่ เดินเร็วเทาไหรมันก็ใหลความตาย
เขาไปเทานั้น แลวมันจะดีอะไร นี่ความเสื่อมภายใน บางที่เราจะเห็นยาก แตก็พยายามดูไว สมัยหนึ่ง
เมื่อผมเปนเด็ก ๆ เคยอานหนังสือพิมพเขาบอกวา เราควรจะถายรูปไวทุกป ความจริงเขาไมไดสอน
ธรรมะ เขาวากันทางโลก จะถายรูปไวทกุ ปเพื่อจะได
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ทราบวาเมื่อสมัยนั้นเราอายุเทาไหร รูปรางหนาตาลักษณะเปนอยางไร อีกปหนึ่งก็มาถายใหม เด็กจะ
ไดทราบวา พอ แม ปู ยา ตา ยาย ของเรามีความเปลีย่ นแปลงไปทีละนอยละนอย มาวาถึงตอนแกที่สุด
เด็กจะไดรูสภาพวา เราเปนหนุมเปนสาว หรือวัยกลางคน นี่เขาไมไดตั้งใจจะสอนธรรมะ แตก็มาตรง
กับธรรมะของพระพุทธเจา ถาหากวาเราพยายามถายรูปไวทุก ๆ ป เราก็จะเอารูปแตละปละปนั้นมาดู
ก็จะรูว ารางกายของเรามันเสือ่ มลงไปทุกป ทุกป วากันถึงดูรูปนะ ถาเราไมมรี ูปจะดูก็ดูอาการของกาย
วาเดิมทีเดียวมันเด็ก ตอมาก็เปนผูใหญ ไอตอนเปนผูใหญนกี้ ็ดูวาอะไรมันเสื่อมไปบาง ถาเราเปนหนุม
เต็มที่ความดีเดิมมันเริ่มเสื่อม แตความจริงนี่เปนเรื่องของจิตนะ ไมใชเรื่องของกาย เอาเสียหนอยก็ยัง
ได ความดีเดิมมันเริ่มเสื่อมก็เพราะวา เมื่อเรายังเปนเด็กเล็กนะ ยังไมมีความรูสึกอยากจะมีคูครอง
แลวก็ตองการความสวยสดงดงามมันก็นอย ความจริงจิตตัวนัน้ มันจิตดี พอถึงเปนหนุมเปนสาวแลว
ไอจิตชั่วมันอยากสวย อยากสวยก็อยากใหคนอื่นเขาเห็นสวย เพื่อจะไดตองตาเลือกเปนคูครอง นี่มัน
เปนความเลวของจิต มันคนละเรื่อง
มาวากันเรื่องของกาย รางกายของเราเมื่อแกไปอายุมาก รวงโรยไปบางไหม ความ
เสื่อมของรางกายมันมีทกุ วัน ตอนเชาตืน่ ขึ้นมายังไมกินขาวหิว หิวก็กนิ ขาวแลวมันอิ่ม อิ่มแลว พอ
ตอนสาย ๆ หรือตอนกลางวันมันเริ่มหิว นี่รูไวเลยวาความเสื่อมของรางกายเกิดขึ้นแลว นี่คิดกันอยาง
พระผูมีสตินะ ทําไมจึงวาเสื่อม ก็เพราะอาหารที่กินไปตอนเชามันเสือ่ มคุณภาพ ถามันไมเสื่อมก็ไมหิว
เลยเวลาไปจากนั้นก็เสื่อมอีก เรากินกลางวันไปจากนัน้ พอตกเย็นมันหิว ความเสื่อมมันปรากฎอันนี้
เห็นยากนักก็มานั่งดูกัน ดูความเสื่อมของตัวเองมันเห็นชา ดูกายในกายนี่เห็นชา พระพุทธเจาทาน ให
ขยับออกไปอีกหนอย พิจารณากายภายนอก คือกายภายนอกไมใชกายเรา กายคนอืน่ เราก็มานั่งดู คน
ที่เขาเดินผานหนาเราไป หรือนั่งอยูขางหนาที่เราผานไป หรือวาทานผูใหญที่อยูกับเรา วาทานทั้ง
หลายเหลานี้สมัยกอนทานแกขนาดนี้ หรือวาเปนเด็กเหมือนเรา ถาเราไมใชความโงเสียนิดเดียว เราก็
จะทราบวา คนทุกคนเกิดมาเปนเด็กแลว ตอมาก็เติบโตขึ้นทีละนอย ๆ เปนหนุมเปนสาว ตอมาก็มา
ถึงเปนคนแก ทีนี้เราก็มานัง่ ดูคนแก คนแกเขาบอกไมมีดี เขาวากันอยางนั้นนะมันจะมีดีตรงไหนละ
ตาก็ไมดี ตาของเราเคยแจมใสก็มองอะไรไมเห็น ดีไมดีอยางผม เอาแวนเขามาใสก็ยังมองไมเห็นเลย
หูเคยดีก็จะฟงอะไรไมชัด ผมเคยดําสละสลวยก็เริ่มเปลี่ยนสี ทีนรี้ า งกายที่เคยแข็งแรงก็งก ๆ เงิ่น ๆ
ผิวหนังที่เคยเปลงปลั่งก็ยอหยอนไปดวยประการทั้งปวง ความจําก็เสื่อม อะไรก็ใชไมได เรียกวา
คนแกหาอะไรดีไมได ทานบอกใหดูกายนอกกาย หรือกายภายนอก เราก็ใชปญญาสักนิดเขา

๔๒

มาพิจารณา อันนี้ตัวสติสัมปชัญญะ ไมใชตัวปญญานะ เมื่อทรงจิตแลวก็ใชปญ
 ญา พิจารณาวาทานทั้ง
หลายเหลานีเ้ ปนคนแก เดิมทานก็เปนคนหนุมเหมือนเรา ตอไปถาเรามีอายุกาลผานไปมากเขา เราก็จะ
เปนเหมือนทาน ก็มานั่งนึกดู เมื่อสภาพการณเปนอยางนี้ และพระพุทธเจากลาววา ใหยอมรับนับถือ
กฎธรรมดา ทานวายอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือความเสื่อมไปในกายบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คือความเกิดขึน้ และความเสื่อมไปภายในกายบาง ทานวาอยางนั้น เรามาพิจารณาเห็นวาไอการเกิดขึ้น
แลวเสื่อมไปอยางนี้ นี่มนั เรืองของธรรมดา นี่มันไมใชของผิดธรรมดา ถาทุกสิ่งทุกอยางเรายอมรับ
นับถือวาเปนธรรมดาเสียแลว เราก็ไมมอี ะไรตกใจ ไมมีอะไรสะดุง ไมมีอะไรเปนทุกข เพราะ
ธรรมดาที่เราเห็นชัดอยูอยางหนึ่งนั่นก็คือพระอาทิตย ตอนเชาขึ้นมีแสงสวาง ตอนเย็นลับไปมีความมืด
เราพบมาตั้งแตเกิดขึ้นมายังเดินไมได นั่งไมได เห็นแสงสวาง แลวก็เห็นความมืด ก็เลยเห็นเสียจนชิน
ไมมีความรูสึกหนักใจวาพระอาทิตยเกิดขึ้นมาตอนเชา ตอนเย็นมันก็ลบั ไป ก็ไมนานเทาไหรเชามันก็
ขึ้นมาใหม เลยเห็นเปนของธรรมดา คือวาความมืดคืบคลานเขามาแทนที่เราจะสะดุง หวาดหวั่น ดิ้น
รน เราก็ไมทาํ อยางนั้น ไมนานนักเวลาพรุงนี้เชา มันก็สวางขึ้นมาใหม ทีนี้ความรูส ึกอะไรก็ตาม ถา
เราเห็นเปนธรรมดาแลว ความหวาดสะดุงมันก็ไมมี
เราหันเขามาพิจารณากายในกาย คือรางกายของเรา เอากายของชาวบานเปนสื่อ ถา
เราเห็นกายในกายของเราไมคอยจะเห็น ก็ตองเอากายของชาวบานมาเปนครู มาเปนครูตรงที่เราเห็นกาย
ชาวบานเขาแกลงไป ผมเคยดําก็กลับขาว ตาเคยยาวกลับสั้น ฟนทีเ่ คยดีกลับหัก หูฟงอะไรมันก็ฟง
อะไรไมได เนื้อหนังที่เคยเปลงปลั่งก็หลอนยาน สติสัมปชัญญะก็ไมดีเทาเดิม รางกายก็ไมแข็งแรง นี่
เรื่องของชาวบานเปนอยางนี้ ก็มานั่งนึกถึงตัวเรา นึกไวเปนประจําวาอาการอยางนี้มีกับคนอื่นที่เขา
เกิดกอน มันไมไปไหน ถึงเวลานานไป เราอายุแบบนีเ้ ขาเมื่อไหรมนั ก็เปนแบบนีแ้ หละ เมื่อถึงเวลา
เราแกเขาจริง ๆ ผมมันเริ่มขาวเราก็ไมหนักใจ เราเขาใจแลววาเปนเรื่องธรรมดา ตอมาถาตามันฝาลง
เราก็ไมเห็นแปลก อาการสะดุงทางใจทางกายมันก็ไมมี เพราะถีอวาเปนเรื่องธรรมดา ตาฝา ตาฟาง หู
ไมดี ฟนไมดี รางกายสุขภาพไมดีมันงก ๆ เงิ่น ๆ ความเปลงปลั่งหายไปก็ตามที ในเมื่อเรายอมรับ นับ
ถือวามันเปนธรรมดาแลว ความสะดุงหวาดหวั่นมันก็ไมมี นี่ทานบอกวา ตองยึดถือวามันเปนเรื่อง
ธรรมดา เมื่อเราเคารพกับความเปนธรรมดาแลวจริง ๆ เราจะเห็นพอตาย แมตาย พี่ตาย นองตาย
อาการรองไหไมมีนี่เราตองประสบ ใครเขาจะนินทาวารายเราก็ไมหวัน่ ไหว ถีอวา นตถิ โลเก อนินทิ
โต คนไมถูกนินทาเลยไมมีในโลก เราเกิดมา
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เพื่อถูกชาวบานนินทา จะไปหนักใจอะไรกับการนินทา ตอมาเมื่อความตายมันเขามาถึง นอกจากเรา
จะเห็นความเสื่อมของรางกายแลว เราก็ดูความตายของชาวบานดวยวา ชาวบานเขาเกิดมาแลวเขาตาย
ใหเราดูทกุ วัน พระนี่สําคัญ ใครเขาตายกันทีไ่ หนพระถูกเกณฑเมือ่ ไรพระรวยเมื่อนั้น เมื่อเวลาเขา
นิมนตพระไปสวดพระอภิธรรมบาง เทศนบาง หรือสวดอะไรก็ตาม ในตอนทายเขาก็นิมนต เขาก็
นิมนตพระบังสุกุลวา อนิจจา วตสงขารา อุปปาทวย ธมมิโน อุปปชชิตวา นิรชุ ฌนติ เตสํ วูปสโม สุ
โข เวลาพระบังสุกุล ความจริงพระพุทธเจาไมไดบอกใหบังสุกุลผีนะ ทานสอนใหเราบังสุกลุ ตัวเอง
พระอะไรถือวาการบังสุกลุ เปนอาชีพละกอ ถือวาอเวจีมหานรก ถาเขานิมนตไปบังสุกุลก็ดีใจ วันนี้จะ
ไดแลว น้ําออย น้ําตาล หรือวาไดสตางค เราก็เขียนไวไดเลย ๑ ละการลงนรก การถือเปน อาชีพแบบ
นั้นจัดเปนโลภะความโลภ เราบวชเพื่อทําลายความโลภ ไมใชบวชเพื่อสั่งสมความโลภ อยางนั้นเขา
เรียกวาบวชเพื่อนรก แสวงหานรกเปนทุน การบังสุกุลทานวา อนิจจา วตสงขารา สังขารทั้งหลายไม
เที่ยงหนอ นีใ้ หพิจารณาวากายภายนอก คือคนที่เขาเกิดเหมือนเรา แลวก็เวลานี้ มันพังลงไปแลว นี่
เปนเรื่องธรรมดา อุปปาทวย ธมมิโน เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป เสื่อมอยางไร เมือ่ เกิดขึ้นมาเปนเด็ก
แลวก็โตขึ้นมา แลวความทรุดโทรมยอมปรากฎ นีเ่ ปนอาการของความเสื่อมทาง กาย อุปปช ชิตวา ชิรุ
ชฌนติ เมื่อเกิดขึ้นแลวยอมดับไป นี่อันนีเ้ ขาตายแลว เราเองก็ตองมีสภาพแบบนี้ ความไมเทีย่ งมีแลว
สําหรับเรา มีกับเขาฉันใด ก็มีกับเราเหมือนกัน เราเกิดเหมือนเขาก็ตองเสื่อม เหมือนเขา แลวก็เวลานี้
เขาดับ หรือเขาตายไปแลว ไมชาเราก็ตองตายเหมือนเขา ตอนทายทานบอกวา เตสํ วูปสโม สุโข
แปลวา การเขาไปสงบกายชื่อวาเปนสุข นี่ตรงนี้เราคิดเลยวา นี่ครูใหญเราพบแลว เราพบมาตั้งแตตน
มานั่งดูตัวคนอื่นเขาบาง นัง่ ดูตัวเราเองบาง มันปรากฎกระทบกระทั่งกับความ เสื่อม ความไมทรงตัว
อยูตลอดเวลา นี่เราก็เลยยอมรับนับถือวา เปนเรื่องธรรมดาตองนับถือจริง ๆ นะ เห็นจริง ๆ รูจ ริง ๆ
จะมานั่งหลอกตัวเองลงนรกนะ ใครไมไดจริง ๆ ทะนงตัววาได เขาใจวาได ความประมาทมันเกิด
คิดวาเราดี แลวก็เลยไมสรางความดีตอ ถาเราไมสรางความดีตอความดีเดิมมัน ก็เสื่อม พอมีบางมันก็
เสื่อม ความประมาท ปมาโท มจจุโน ปทํ พระพุทธเจากลาววา ความประมาท เปนทางแหงความตาย
มันตายเพราะสิ้นลมปราณไมสําคัญ แตวา ตายจากความดีนี่ซิ ตายจากคนแลว เปนสัตวนรกนี่มนั ซวย
เต็มทีนี่ เตสํ วูปสโม สุโข จิตเห็นเปนของธรรมดาอยูแ ลว เปนของไมยาก
อารมณของธรรมดาจริง ๆ นี่คนที่ยอมรับนับถือการเกิดขึ้น การเสื่อมไป การดับไป
ของรางกายจริง ๆ โดยมีอารมณไมหวั่นไหวมาก มีอารมณกระทบจิตบาง
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แตหวัน่ ไหวนอย ไมยดึ ถือมากเกินไป เวลาจะตายจริง ๆ ก็ไมไดวา อะไร อาการอยางนี้มนั เปนของ
พระโสดาบัน คนที่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วานีม่ ันเรือ่ งไมแปลก ของธรรมดา ฟนมันหักนี่ก็
ธรรมดา ไมไดหักแตเรา ชาวบานเขาก็หกั ผมมันหงอกก็ของธรรมดา ชาวบานเขาหัวหงอกตั้งเยอะ
เราหัวหงอกคนเดียวเปนไรไป หัวมันลาน อีตานี่หวั ลานก็ธรรมดานี่ นี่เปนเรื่องธรรมดา เรายอมรับ
นับถือ ความแกมันเขามา ฟนหัก ตาไมดีเขามาวาเปนเรื่องธรรมดา เรารูตวั แลววามันจะเปนอยางนั้น
อารมณของการยอมรับนับถือธรรมดาดวยความจริงใจ เปนเรื่องของพระโสดาบันขึน้ ไปนะ
นี่ทานทั้งหลายก็ตั้งใจรูไ วเลย วาใครก็ตามที่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา อารมณนี้
มันจะรักพระนิพพาน เพราะมันเกลียดตัวเกิด เกิดนี่มนั เปนธรรมดาจริง ๆ เมื่อเกิดขึ้นมาแลวตัวทุกข
มันตามมา ตัวนี้เราไมพูด อริยสัจ พระพุทธเจาสอนตอนทาย หาตัวธรรมดาเขามาแลวมันแก บางที
ไมทันจะแกเลยความปรารถนาไมสมหวังมันก็เกิด กินอิ่มแลวก็หวิ อยูสบาย ๆ มันก็รอ น ดีไมดีมันก็
หนาวอีกแลว ดีไมดีอาการปวยไขไมสบายมันก็เกิดตั้งแตนี้มา เรายอมรับนับถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา
แลวเราไมหนักใจเมื่อมันหัว มีก็กนิ ไมมีก็ทนหิวมันไป เพราะอยากเสือกเกิดมาทําไม ทีนี้เราเห็นวา
การเกิดมันไมดีอยางนี้ หาความเที่ยงไมได เต็มไปดวยความทุกขดว ยประการทั้งปวง ทุกสิ่งทุกอยางที่
เราไมตอ งการมันเปนอยางนัน้ แตกฎธรรมดามันบังคับตองเปนก็เลยสบายใจ เมื่อความแกเกิดขึ้น
ความ ปวยไขไมสบายก็เกิดขึ้น การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึน้ ความตายมีมาถึงไมหนักใจ
ถือวา เปนเรื่องธรรมดา พอถือวา เปนเรือ่ งธรรมดาแลวก็เห็นวา เกิดนี่มันไมดีนะ มันเปนอยางนี้ ทาง
ที่ไม เกิดมีอยูก ็คอื พระนิพพาน ถาเราปลดขันธ ๕ เสียไดเมือ่ ไร คําวา เตสํ วูปสโม สุโข การเขาไป
สงบกาย นั่นชือ่ วาเปนสุข หมายความวา ถาเราไมมรี างกายเสียอยางเดียว อาการอยางนี้มันไมปรากฎ
จิตมันก็ กําหนดไวเลยวา ขึน้ ชื่อวาความเกิดไมมีสําหรับเรา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ความเกิดจะไมมี
สําหรับ เราอีก ความเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี เราไมตองการ หรือการที่จะมีอาการ
พิสมัยวาโลก มนุษยสวยสดงดงาม เทวโลก พรหมโลกสวยสดงดงาม มันเปนที่นาอยู ไมมีสําหรับเรา
เราตองการ อยางเดียว อาการความดับไมมีเชื้อ โลก ๓ ไมตองการทัง้ หมด จิตที่เราจะกําหนดไวก็คือ
ไมมีกาย และก็มีพระนิพพานเปนที่ไป นี่เรียกวาทานทั้งหลายไดเห็นธรรมดาแลว มีอารมณรักพระ
นิพพาน นิดหนอย รักมากแตใจยังหวั่นไหวอยู เปนพระโสดาบัน อาการของพระโสดาบันเราจะเห็น
ไดชัดคือ
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มีความเคารพในพระรัตนตรัยอยางจริงจัง ไมปรามาสพระรัตนตรัย มีความเคารพใน
พระพุทธ พระ ธรรม พระสงฆ เขาเขียนรูปพระพุทธเจาไวในกระดาษก็ดี เอาฟางหรือวาดินปน ผูก
ฟางเปนรูปพระ เอาดินปนเปนรูปพระก็ดี เอามือไหวไดอยางสนิทใจ เห็นพระสงฆทั้งหลายที่ปฏิบตั ิดี
ปฏิบัติชอบ มี ความเคารพ แตทวาถานักบวชจัญไรนี่ พระโสดาบันเขาไมไหวนะ เขาเชือ่ พระพุทธเจา
วา เนื้อนาบุญเปนของที่ดี
นี่เปนอันวาถาอารมณของทานผูใดเขาถึงอยางนีค้ ือวาเคารพพระรัตนตรัยดวยความ
จริง ใจ เมือ่ เคารพพระรัตนตรัยดวยความจริงใจ ยอมรับนับถือกฏธรรมดาเรียกวา ไมสงสัยในคําสัง่
สอนของ พระพุทธเจา แลวก็มีศลี ๕ เปนปกติ ไมตอ งระมัดระวังสําหรับฆราวาส สําหรับพระเณรก็
รักษาศีลตั้ง แตปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตียใ หครบถวน สําหรับอภิสมาจากนีไมละเมิดไมได มัน
ตองละเมิด แหง ๆ พระอรหันตยังโดนเลย แตทานไมปรับโทษ เพราะเปนสวนเล็กนอย สวนที่ไมเปน
อาบัตกิ ็คอื สวนปาราชิก สังฆาทิเสส ปาจิตตีย อันนี้พระอริยเจาไมละเมิดเวนไวแตสวนอภิสมาจาร
ถาหากวา ทานผูใดมีอารมณไดอยางนี้เปนพระโสดาบันจําไว ฝายสุกขวิปสสโก ถาหากวายอมรับนับ
ถือกฎ ธรรมดา แลวมีอารมณวางดับสนิทจากโลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง
เทานั้น
สําหรับวันนีก้ จ็ ะขอพูดเรือ่ งมหาสติปฏฐานตามเดิม เพราะเปนวันที่ ๒ สําหรับเมือ่
วานนี้เปนอารมภบท วันนีจ้ ะพูดไวเฉพาะบทที่จํางาย ๆ ในทางปฏิบัติ สําหรับมหาสติปฏฐานที่
พระพุทธเจาตรัสไวเปน ๔ บรรพดวยกันวา
๑. กายานุปสสนามหาสติปฏฐาน คือการพิจารณากายในกาย
๒. เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน พิจารณาเวทนาในเวทนา
๓. จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน พิจารณาจิตในจิต
๔. ธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน พิจารณาธรรมในธรรม
สําหรับการพิจารณากายในกาย เมื่อวานพูดมาเฉพาะขอสรุปหรือวาการพิจารณาลม
หายใจเขาออก เพราะวาลมหายใจเขาออกจัดเปนกาย เพราะเรื่องที่อยูในกาย วันนี้ไดกลาวแลววา การ
พิจารณาลมหายใจเขาออก วาเวลาหายใจเขามีสตินึกไว หรือวามีสัมปชัญญะรูอยูว าเราหายใจ เขา เวลา
หายใจออกก็มสี ติหรือสัมปชัญญะรูอยูว าเราหายใจออก เราหายใจเขายาวหรือสั้น หายใจ ออกยาวหรือ
สั้นก็รูอยู ตอนนี้เปนสมถภาวนา สําหรับอานาปานุสสติกรรมฐาน หรือวาการพิจาร ณา ลมหายใจเขา
ออก มหาสติปฏฐานทานเรียกวา อานาปานบรรพ สําหรับกรรมฐานกองนี้มีความ สําคัญที่สุด ถาหาก
วาบรรดาทานทั้งหลายจะทํากรรมฐานกองใดที่เลยไปกวานี้และก็ไมพยายาม ทรง สมาธิจิตดวยอํานาจ
สมาธิจิตเสียกอน กรรมฐานกองตอ ๆ ไป ก็
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ไมมีผล ฉะนัน้ การพิจารณาลมจึงมีความสําคัญ ที่เรียกวาสําคัญก็เพราะวาลมเปนของละเอียด การรูลม
เขา การรูล มออกเปนทรงสติสัมปชัญญะเปนอยางดี ถาเราเผลอนิดเดียว เราก็ไมสามารถจะรูอาการของ
การหายใจเขา หายใจออก เอากันอยางนีก้ ็แลวกันวา บรรดาทานทั้งหลายอาจจะสงสัยวา ทําไมพระ
พุทธเจาจึงสอนใหเราใชสติสัมปชัญญะ ควบคุมลมหายใจเขา ลมหายใจออกใหรูอยู
ความจริงพวกเราก็หายใจอยูต ลอดวันตลอดคืน เราก็มานั่งนึกดูวาการหายใจของเรานี้
มีทุกขณะจิต ถาขณะใดเราขาดลมหายใจนั่นหมายถึงวาเราตาย ถาจะถามวาใครทราบบางเวลาที่เราหาย
ใจ วันหนึ่ง ๆ ทั้ง ๆ ที่เราหายใจตลอดวัน แตใครรูบางวาเราหายใจ อันนี้ก็เปนของยาก วาอาการหายใจ
ทางกายโดยอัตโนมัติ เปนเรื่องของรางกายจัดขึ้น แตเราก็ไมรวู าเราหายใจทั้ง ๆ ที่เราตองการลมหายใจ
การที่เราไมรวู าเราหายใจ ก็แสดงวาสติสมั ปชัญญะของเรายอหยอนมาก ฉะนั้น การทรงความดีทงั้ ทาง
โลกก็ดี ทั้งทางธรรมก็ดี จําเปนมากในการที่จะตองใชสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ ถาเราขาดสติสัมป
ชัญญะ เสียอยางเดียว เราก็เอาดีอะไมได ฉะนั้น ขอบรรดาทานทั้งหลาย จงพึงเขาใจความหมายของ
พระพุทธเจา ที่ทรงใหกําหนดรูล มหายใจเขาออก ก็เพือ่ เปนการทรงสติสัมปชัญญะของเราใหสมบูรณ
นั่นเอง มาวากันถึงลมหายใจ ในขณะที่เราพิจารณาลมหายใจเขา ลมหายใจออก มีนิมิตสําหรับลมหาย
ใจอยู นิมิตสําหรับอานาปานุสสตินี่ก็คือ แสงสีตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เรานั่งหลับตา เมื่อจิตเขาสูอุปจารสมาธิ
ก็จะเกิดอาการแสงสี สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว อยางนี้เปนตน เมื่อจิตตกเขามาอยูลกั ษะนี้ ปรากฎวา
เราอาจจะเห็นภาพบาง ภาพเทวดา ภาพวิมาน ภาพอะไรก็ชางปรากฎขึ้นมาในใจ ถาในขณะใดปรากฎ
วาเห็นภาพก็ดี เห็นแสงสีก็ดี ขอทานทั้งหลายจงอยาสนใจกับภาพนัน้ ใหคิดวาการทีเ่ ราเห็นภาพก็ชื่อวา
ความดีนดิ เดียว จิตเขาสูอุปจารสมาธิเทานั้น
นี่ไปยอนมาตอนตนนะ เพราะเมื่อวานพูดไมคอยจะรูเรื่อง และวันนี้จะพูดยอ ทีนี้เรา
จับไว เปนอันวาอานาปานุสสติกรรมฐาน หรืออานาปานบรรพ การกําหนดรูล มหายใจเขาออก ทุกทาน
จะตองใชอยูตลอดเวลา คําวาใชตลอดเวลาก็หมายความวา ถาเราจะทํากรรมฐานกองใดกองอื่น ไปกวา
นี้ ก็ตองพิจารณาลมหายใจเขาออกใหจิตทรงสมาธิดีเสียกอน หรือไมตองรีบทําอยางอื่นกอน เพราะถา
เรารีบทําอยางอื่นกอนแลวถาจิตไมสามารถจะทรงสมาธิไวได กรรมฐานกองอื่นที่เราตั้งใจก็ไมมีผล ถึง
แมวาเราตั้งใจจะเจริญวิปสสนาญาณ เพื่อตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานก็ตาม ถาหากวาเราไมทรงสมาธี
จิต คือกําหนดรูล มหายใจเขาออก เปนการทรงสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ การเจริญวิปสสนาญาณก็
ไมมีผล จิตไมทรงอยูใ นขอบเขต มาวากันตอไป
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อีกหนอยวา การเจริญพิจารณาลมหายใจเขาออก หรือวามหาสติปฏฐานอื่นๆ ก็ตามในมหาสติปฏฐาน
สูตรทั้งหมด หรือวาในกรรมฐาน ๔๐ ก็ตาม พระพุทธเจาทรงใหใชสมถะกองนั้นเปนวิปสสนาญาณ นี่
เปนแบบของพระพุทธเจานะ เราจะเห็นวาตอนทาย พระพุทธเจาจะทรงบอกวา ใหเราทั้งหลายพิจารณา
เห็นกายในกาย วากายในกายก็ดี กายภายนอกก็ดี มีการเสื่อมไปบาง มีการเคลื่อนไปบาง หาการทรงตัว
ไมได
คือนอกจากนัน้ ก็ใหบรรดาภิกษุทั้งหลาย ทานวาอยางนั้น เธอทั้งหลายจงเห็นเปนแต
เพียงวาสักแตวาเห็น รูปนี้เปนแตเพียงสักแตวาเราจะอาศัยชั่วคราวเทานั้น จะไมทรงตลอดกาลไป ขอ
ทานทั้งหลายจงอยายึดถือรูปนี้แลวก็จงอยายึดถือทุกสิ่งทุกอยางในโลกทั้งหมด ตอนนี้เปนวิปส สนา
ญาณ นี่เปนอันวา ถาเราเจริญแตอานาปานุสสติกรรมฐานอยางเดียวแลว เราก็จับวิปส สนาญาณในดาน
อานาปานุสสติกรรมฐานไปดวย ก็สามารถจะเขาพระนิพพานไดเหมือนกัน เพราะตามที่เคยพูดมาแลว
วา กรรมฐานทุกกองมีผลเขาถึงพระนิพพานทั้งหมด เวนแตเพียงวาเราจะสามารถรูหรือใชสมถะกองนั้น
เปนวิปสสนาญาณหรือไม
มาพูดเรื่องอานาปานุสสติกรรมฐาน ถาหากวาเราจะใชเปนวิปสสนาญาณ ในตอนนี้
อยาลืม ตองทําอานาปานุสสติ กําหนดรูล มหายใจเขา หายใจออก ใหใจสบายเสียกอน ทางที่ดีละก็ทํา
ใหใจของเราสบาย จนกระทัง่ ไดยินเสียงภายนอกแลวเราไมรําคาญ ไดยินเสียงภายนอกชัดทุกอยาง แต
เราไมรําคาญในเสียงนั้น ถาจิตทรงอยูระดับนี้ เราก็ปลอยใหจิตทรงอยูอยางสบายสักครูหนึ่ง พอจิต
สบายมากมีอารมณเงียบเราก็พิจารณาลมหายใจเขาออก คือการพิจารณากายในกายในดานวิปสสนา
ญาณ แลวก็คดิ วาลมหายใจเขาที่เราหายใจเขาไปแลวก็ดี ทีนี้พอมาหายใจออก ลมหายใจออกที่เราหาย
ใจออกไปแลว แลวก็เราสูดลมหายใจเขามาใหม ก็คิดวาลมที่เขามาใหมนี่ไมใชลมเกา มันเปนลมใหม
ลมเกานะมันสลายตัวไปแลว ที่นําเขามาใหมนี่เปนลมใหม ตองปรนเปรออยูแ บบนี้ ตอนนี้ลมใหมที่
มันสลายตัวไปแลว เรานํากลับมาไดไหม ก็เปนอันวาเราไมสามารถจะนําหลับมาได ก็คดิ ถึงชีวติ ของ
เราวา ชิวิตของเราที่มันเติบโตมีการเคลือ่ นไปทุกวัน ๆ อาหารเกาที่เรากินเขาไปเมื่อวานนี้มนั สลายตัว
แลว แลววันนี้ความหิวปรากฎ รางกายตองการอาหาร แสดงวาอาหารเมื่อวันวานและเวลากอนที่เรา
กินเขาไป ไมพอกับความตองการ เวลานั้นมันพอ แตตอมามันใชงานไปหมด ไมพอ ตองการอาหาร
ใหม ถาเราไมกินอาหารใหมเราก็จะถึงกับความตาย เหมือนกับลมหายใจ ลมหายใจนี่พระพุทธเจาก็
เรียกวาอาหารเหมือนกัน ทานเรียกวาผัสสาหาร อาหารคือผัสสะ ถาอาหารประเภทนี้ไมมีสําหรับคน
และสัตวทานใด คนนั้นก็หมายความวาจะตองตาย ทีนี้อาหารที่เรากินเขาไปกอน ลมที่เราสูดเขาไป
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กอน เมื่อระบายออกไปแลวมันสลายตัวไป มันไมกลับเขามาใหม สิ่งที่จะทรงอยูไดของรางกายตอไป
ก็อาศัยลมใหม หรืออาหารใหม ขอนี้ก็แสดงวา รางกายของเรามีสภาพไมเที่ยง มันมีการสลายตัวอยู
เปนปกติ การที่จะตั้งอยูไ ดกอ็ าศัยสันตติ คือการสืบเนื่องหรือติดตอกัน ที่เราจะเห็นวาลมหายใจ ถาเรา
หายใจออกไปแลวไมหายใจเขามันก็ตาย หายใจเขาไปแลวไมหายใจออกไป ไมนําลมเขามาใหมมันก็
ตาย แสดงวาไอลมที่ออกไปแลวมันสลายตัวไป ที่เรียกกันวาพนไปหรือตายไป แตวาเราทรงขึ้นได
ใหมก็เพราะอาหารใหมเขามาชวย หรือลมใหมเขามาชวย
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนใหบรรดาพุทธบริษัท บรรดาภิษุทั้งหลายโดยพระพุทธเจา
ใชนามวา ภิกขเว เพราะวาบรรดาพระสงฆทั้งหลายอยูใ กลกับพระพุทธเจามาก พระองคสมเด็จพระ ผู
มีพระภาคเจาจึงใหพิจารณากาย คือลมหายใจวาใหเปนของธรรมดา วากายนี่ที่เปนไปอยางนี้ คือมี
ความเกิดขึน้ ภายในบาง แลวก็เสื่อมไปบาง มันเกิดขึน้ แลวก็เสื่อมไป เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป ทานวา
อยางนั้น มันไมมีการคงที่ ทีนี้ไอการเกิดขึน้ แลวก็เสื่อมไป แลวก็เกิดใหมมันก็ยังทรงตัวอยู หมาย
ความวา ลมเกาออกไป ลมใหมเขามา การทรงตัวก็ยังทรงอยูได เพราะมันเกิดติดตอกันไป มาขั้นสุด
ทายวาการที่ตวั เกาออกไป ตัวใหมไมเขามา ตัวนี้เปนอาการสลายของรางกายพัง เพราะฉะนัน้ พระพุทธ
เจาจึงสอนไวตอนทายของมหาสติปฏฐานวา การที่เราพิจาณาลมหายใจเขาออกนี้ กระแสจิตดี มีความ
สบาย แตจงอยาหลงลมหายใจ หรือจงอยาหลงกาย เพราะลมหายใจเปนประเภทของกาย จงอยาคิดวา
รางกายนี้จะทรงกายอยูตลอดกาลตลอดสมัย ทั้งนี้เพราะมันมีความเสื่อมไปเปนปกติ ทานจึงสอนให
เพียงวา ใหเธอทั้งหลายจงมีความเขาใจวา กายนี้มนั เปนที่อาศัย ที่ระลึกถึงชัว่ ขณะ เธอจงอยาติดกาย
นั้น และก็จงอยาติดทุกอยางในโลกนี้ทั้งหมด
นี่ตอนทายของอานาปานุสสติกรรมฐาน หรือวาในตอนทาย ของมหาสติปฏฐานทั้ง
หมด พระพุทธเจาตรัสอยางนี้ ที่ตรัสอยางนี้ก็เพราะรางกายของเรามีลมหายใจ ลมหายใจไมสามารถ
ทรงกายของเราใหอยูไดตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อถึงวาระเมื่อไร รางกายคือลมหายใจก็หยุดทํางาน เมื่อ
รางกายของเราหยุดทํางานแลว ธาตุลมสิ้นไป กายประกอบไปดวยธาตุ ๔ไมมีความสามัคคีกัน ธาตุลม
หมดไป ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ไมสามารถจะทรงอยูไดก็ตองสลายตัวไป เปนอันวาตาย ทีนี้เมื่อเราจะ
ตองตาย เราจะเห็นอะไรบางในโลกที่ควรยึดถือ เห็นวาอะไรที่จะเปนเครื่องทรงตัวอยูไดตลอดกาล มี
อะไรบางที่จะเล็นที่พึ่งสําหรับเรา ผาผอนทอนสไบที่เราใชมันจะเปนทีพ่ ึ่งของเราอยางนั้นรึ หรือวา
บานเรือนโรงทั้งหลาย ที่เราอาศัยมันจะ
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เปนโรงของเราอยางนั้นใชไหม ก็จะเห็นวาไมใช หรือวาทรัพยสินทัง้ หลายที่มีอยูมนั จะชวยใหเราทรง
อยูไดตลอดกาลตลอดสมัย อยางนั้นใชไหม มันก็ไมใช
เปนอันวาแมแตรางกายของเราจริง ๆ สิ่งที่เรารักยิ่ง เราประคบประหงมยิ่งกวาสมบัติ
ใด ๆ มันก็ไมสามารถจะทรงได นีเ่ พียงแตลมหายใจอยางเดียวที่เราใชพิจารณา และเปนเครื่องปรน
เปรอรางกาย เราก็ยังไมสามารถจะบังคับมันทะนุถนอมใหทรงตัวอยูได คือมีการหายใจเขา หายใจ
ออกอยูไดตลอดเวลา เมื่อถึงกาละ คือเวลา เมื่อไรมันก็สลายตัวเมือ่ นั้น นี้เมื่อรางกายของเราพังแลว
จะมีอะไรบางที่จะเปนเรา เปนของเราอยู อันนี้องคสมเด็จพระบรมครู ทรงแนะนํากับบรรดาพุทธ
บริษัท ทั้งหลายวา ภิกขเว ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย ขึ้นชือ่ วาสัตวบุคคลทั้งหมดที่มีอยูในโลก เกิดเทาไร
ตายหมดเทานัน้ เราจําจะตองตาย คําวาตายความจริงมันไมมีในศัพทภาษาบาลี ศัพทภาษาบาลีเรียกวา
มรณา ถาตาย คนหรือสัตวถา ตาย พระพุทธเจาทรงใชศพั ทวา กาลํ กตวา แปลวา ทํากาละแลว ก็หมาย
ความวาถึงเวลาที่จะตองไปจากกายนี้แลว เราอยูไ มได ในเมื่อเราตายแลวเราก็ไมสารารถจะนําทรัพยสิน
ใด ๆ ไปไดทั้งหมด
องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงบอกวา การเกิดเปนของไมดี เมื่อเกิดมาแลวมีรางกายนี้
เราไมสามารถจะทรงได ทานทั้งหลายจึงไมควรยึดถือสิง่ ใดทั้งหมดวาเปนเรา เปนของเรา เพราะวาสิ่ง
ทั้งหลายที่เราถือวาเปนเรา เปนของเรา ความจริงมันไมใช ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริงมันก็ตอ ง
ยังไมตาย ไมสลายตัวไป หรือวาเวลาทีเ่ ราเคลื่อนไป กาลํ กตวา หมายความวา ทําการละจากโลกนี้
แลว เราก็จะตองนําทรัพยสินทั้งหลายอันเปนทีร่ ักของเราไปไดดว ย สิ่งทั้งหลายที่เปนสมบัติของเรานี้
ไมมีอะไรที่จะติดตามเราไปได เปนอันวาองคสมเด็จพระจอมไตรสอนไว เพื่อเปนการละความเกิด หาก
วาทานทั้งหลายไมยดึ ถืออะไรทั้งหมดในโลก ตามหลักที่พระพุทธเจาทรงกลาวไวขนั้ สุดทาย ของอานา
ปานุสสติกรรมฐาน หรือมหาสติปฏฐาน เหมือนกันวา เธอทั้งหลายจงอยายึดถืออะไรทั้งหมดในโลก
วาเปนเรา เปนของเรา ทานทั้งหลายสงสัยไหมละ วาอะไรที่มันเปนเรา เปนของเรา มีไหม ทีนี้
พระพุทธเจา ทานบอกวามันไมมีจริง รางกายที่เราคิดวามันเปนเรา เปนของเรา มันก็ไมใช ถามันเปน
เราจริง เปนของเราจริง มันก็ตองไมแกเพราะเราไมอยากแก มันตองไมตาย เพราะเราไมอยากตาย มัน
ตองไมปวยเพราะเราไมอยากปวย ทีนี้เวลาสิ่งที่เราไมตอ งการใหมันแก ไมตองการใหมันปวย ไมตอง
การใหมันตาย มันก็จะปวย มันก็จะตาย ก็แสดงวามันไมอยูในอํานาจของเรา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะ
มันไมใชเรา ถามันเปนเราจริงมันก็ตองไมเปนอยางนัน้
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เมื่อทานทั้งหลายเจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน หรือวาอานาปานบรรพในมหาสติปฏ
ฐาน แตสําหรับในกรรมฐาน๔๐ ทานเรียกวาอานาปานนุสสติกรรมฐาน จงยึดกรรมฐานบทนี้เปนสําคัญ
ทิ้งไมไดตลอดกาลตลอดสมัย เพราะอานาปานบรรพนี้เปนกรรมฐานระงับกายสังขาร คําวาระงับกาย
สังขารนี่ ควรจะทรงกรรมฐานบทนี้ใหถึงฌาน ๔ ถาเราสามารถจะทําได แตความจริงก็ไมใชของยาก
ถาเราฉลาด อานาปานุสสติกรรมฐานี่ทําถึงฌาน ๔ ไดงาย หรือวาถาไมสามารถทรงฌาน ๔ ได ก็ทรง
อยางนอยขัน้ ปฐมฌาน ถาหากวาเราไมสามารถจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานไดถึงปฐมฌาน ผลแหง
การเจริญวิปสสนาญาณของทานทั้งหลาย จะไมมีผลตามที่ตองการ ทั้งนี้เพราะวาถาจิตของเราเขาไมถึง
ปฐมฌานเพียงใด ถาเราเจริญวิปสสนาญาณจะไมมโี อกาสไดบรรลุมรรคผล เพราะวาจิตเรามีกําลังไม
พอ ถาจิตมีกาํ ลังถึงปฐมฌาณแลว วิปสสนาญาณที่ทานเจริญก็มกี ําลังกลา พอที่จะทําลายกิเลสใหเปน
สมุจเฉทปหานได คือสามารถจะตัดกิเลสเปน พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันตได นี่วากันถึงดาน
สุกขวิปสสโก
ถาหากวาทานสามารถจะทรงฌานในอานาปานุสสติกรรมฐาน ใหเขาถึงฌาน ๔ ซึ่ง
เปนของไมยาก ไอที่ผมวาไมยากความจริงมันไมยากจริง ๆ การที่วาไมยากก็คือวา เวลาที่เราทรงการ
รักษาอารมณ กําหนดรูหายใจเขาออก ทานเรียกวามีการทรงสติสัมปชัญญะ อันนี้เราตองใชเวลา
ตลอดวัน คือในขณะใดที่เราตื่นอยู ที่ใชคําวาตลอดวันก็เพราะวา เวลาทั้งกลางวันก็ดี กลางคืนก็ดี ถา
มีสตินึกขึ้นมาไดวา เอะ นี่พระพุทธเจาสอนใหเราทรงอานาปานุสสติกรรมฐาน กําหนดรูล มหายใจ เขา
ออก พอมีอารมณจิตวางสักนิดหนึ่ง ก็กาํ หนดรูล มหายใจเขา หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา หายใจ ออก
รูอยูว าหายใจออก คือวานับลมหายใจเปนคู ๆ วา ๑, ๒, ๓ อยางนีก้ ็ได ทําประเภทกระจุม กระจิ๋มไป
อยาเรงรัดนัก อยางนี้จิตจะชิน เมื่ออารมณจิตชินจริง ๆ แลว จิตจะเขาถึงสมาธิตาม ลําดับคือ ตั้งแต
ขณิกสมาธิ
อาการของ ขณิกสมาธิ นี่จะมีการแสดงออกแบบนี้ คือเรารูลมหายใจเขาออกชั่วขณะ
หนึ่ง จิตมันก็จะวิ่งพลานไปสูอารมณภายนอก เรียกวา ทรงไดเพียง ๒ – ๓ นาที ทีนี้มันก็คิดโนนคิดนี่
คิดนอกเรื่องนอกราว เราคิดเขาก็นี่ อาว นีม่ ันไปเสียแลวรึ พอไดสติขึ้นมาก็จับเริ่มตนใหม กําหนด รู
ลมเขา กําหนดรูล มออก หรือจะนับไปดวยก็ได อยางนี้สลับกันไปสลับกันมา พอทรงไดหนอยหนึ่ง
มันก็วิ่งไป นึกขึ้นมาไดก็กลับมา อาการที่จิตวิ่งพลานไปหาอารมณภายนอก ทิ้งลมหายใจที่เรากําหนด
อยางนั้น ทานทราบวาสติสมั ปชัญญะของเราบกพรอง การกําหนดรูล มหายใจเขาออกนี่เราเรียน มหาสติ
ปฏฐาน คือเรียนเพื่อการทรงสติสัมปชัญญะ ถาจิตของเราไม
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บกพรองจริง ๆ สติสัมปชัญญะของเราสมบูรณ มันก็ทรงฌานไดตามสบาย อารมณมันหนีไมได ตั้งใจ
รูลมหายใจเขาหายใจออกมันก็ตองอยูโ ดยเฉพาะ นี่มันไมยอมอยูก็ขาดสติ คือระลึกนึกไว ขาดสัมป
ชัญญะ ความรูตว ไอการนึกไดบางไมไดบางอยางนี้เรียกวา ขณิกสมาธิ เปนสมาธิเล็กนอย ความ จริง
ถาสมาธิเล็กนอย ถาเราไมตอ งการผลมาก ตองการแคเกิดเปนเทวดา ถาเรารักษาอารมณอยางนี้ ไดแลว
เวลาตายก็เปนเทวดาได มันก็ไมเลวนัก แตก็ยังไมดีมาก เพราะมีการบกพรองอยูมาก
อารมณตอไปจิตสูงขึ้นไปเปนอุปจารสมาธิ ตอนนี้จิตจะทรงอารมณเรียบรอยดีกวา
ขณิกสมาธิ จะมีอารมณชุมชื่น มีความเบิกบาน มีอารมณเอิบอิ่มอยูตลอดเวลา แตกว็ าไมสามารถจะ
ทรงไดนานนัก ประเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไป ตอนที่ไดอุปจารสมาธิตอนนี้แหละ จะเกิดแสงสีปรากฎขึ้น
ทั้ง ๆ ที่หลับตา บางทีจะเห็นสีเขียว สีขาว สีเหลือง สีแดง อะไรก็ตาม บางทีก็เห็นภาพคน ภาพวิ
มาน ภาพอะไรตออะไรที่เราไมเคยคิดไวกอน ทั้งนี้เพราะวาพอจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ จิตเริ่มเปนทิพย
เมื่อจิตเริ่มเปนทิพย ตอนนี้จะคิดวาดียังดีไมได ยังไมถึงขั้นดี จงอยาติดแสง อยาติดสีตางๆ แสงสีใดๆ
ภาพใด ๆ เกิดขึ้นอยาสนใจ ปลอยใหเลยไป ถาเราไปสนใจเขาสมาธิจะตกจะเสียไป นีถ่ าจิตเลยขึ้นไป
กวานี้อกี นิด พอถึงอุปจารสมาธิแลวไมชาก็ถึงปฐมฌาน
องคปฐมฌานเราจะพิจารณาไดชัด คือวาเราพิจารณาลมหายใจเขาออก ไดยินเสียงภาย
นอกชัดแตเราไมรําคาญ สามารถจะพิจารณาไดนานตามที่เรากําหนด อยางนี้องคสมเด็จพระบรมสุคต
เรียกวาปฐมฌาน นี่ความจริงมันก็ไมนาน ถาถึงปฐมฌานแลวเราไมละความพยายาม แตวาอยาฝนตัวนะ
รางกายมันเมื่อย มันปวดเกินไป อารมณฟุงซานเริ่มเกิดเลิก เลิก ตัง้ ทาใหม นั่งไมสบายก็ยนื ยืนไม
สบายก็เดิน เดินไมสบายก็นอน ถาอารมณสบายก็จับลมหายใจเขาออกใหม อยางนี้รกั ษาไวเรือ่ ยไป
ไมชาก็ถึงฌาน ๔
อาการที่เขาถึงฌาน ๔ เราจะรูไ ดกเ็ พราะวาไมรลู มหายใจเขาออก มันมีอาการเหมือน
คนไมหายใจ แตความจริงรางกายไมหายใจไมไดมันตองตาย แตวาอาการของฌาน๔ นี่ทานกลาววา
เปนอาการที่จติ แยกออกจากกายอยางเด็ดขาด เปนฌานที่มีความสําคัญมาก ถาหากวาบรรดาทานพุทธ
บริษัท มีภิกษุ สามเณร เปนตน สามารถจะทรงอานาปานุสติกรรมฐานไดถึงฌาน ๔ แลว องคสมเด็จ
พระประทีปแกวกลาววา ถาหากวาทานจะพิจารณาดานวิปสสนาญาณ ทานมีบารมีแกกลาภายใน ๗
เดือนไดอรหัตตผล ถามีบารมีอยางเลวที่สดุ ภายใน ๗ ป ก็ไดสําเร็จพระ
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อรหัตตผล นี่เปนกระแสพระดํารัส ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
สําหรับวันนี้เรือ่ งอานาปานุสสติกรรมฐานซอนวานนี้ ก็เพราะนากลัววาวานนีจ้ ะพูด
ไมรูเรื่อง เอาเรื่องหลายอยางเขามาพูด สําหรับอานาปานุสสติกรรมฐานที่ซ้ําในวันนี้ก็ขอยุติไวเพียง
เทานี้

อิริยาบถบรรพ
ตอแตนี้ไปก็ขอพูดถึงบรรพที่ ๒ คือ อิรยิ าบถ วันนี้จะไมวาเรื่องของพระบาลี เพราะ
เรื่องของพระบาลีรูสกึ ยุงมาก ทําเอาพวกทานยุงไปดวย เพราะวาพระบาลีวากันยาวเฟอย จับตนจับ
ปลายไมถกู ขึ้นตนสักนิดดีไหมวา ปุน จปรํ ภิกขุ คจฉนโต วา คจฉามีติ ปชา นาติ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย
ขออื่นยังมีอยูอ กี ภิกษุเมือ่ เธอเดินอยูก ร็ ชู ดั วาเดินอยู เมือ่ ยืนอยูก ร็ ูวายืนอยู เมื่อนั่งอยูกร็ วู านั่งอยู เมื่อ
นอนอยูก ร็ วู านอนอยู เมื่อเธอนั้นเปนผูตงั้ กายไวอยางใด ยอมรูอาการอยางนัน้
ตอนนี้เปนเรื่องของอิริยาบถที่เราเรียกกันวาจงกรม อิรยิ าบถนี้ไมตองใชศัพทวา ยก ๆ
ยาง ๆ นะ เดินธรรมดา ธรรมดาคือเรียกวาใชสติสัมปชัญญะใหเขาไปกําหนดรูตวั อยูเสมอวา เวลานี้
เรายืนอยู หรือวานั่งอยู หรือวาเดินอยู หรือวานอนอยู ทานวาอยางนัน้ ทําไมพระพุทธเจาจึงไดสอน
ใหเรามานั่งพิจารณากัน ไอเรื่องการ ยืน เดิน นั่ง นอน นี่มันเปนเรื่องปกติ ถาหากวาผมเดาไมผดิ ผมก็
คิดวาบางที ทานนั่งกันอยู ทานไมรตู ัววานั่ง เพราะอะไร พอนั่งปบลงไปทานก็นกึ นอกลูน อกทางเขา
บานเขาชอง ใครบางนึกอยากรวย นึกอยากสวย นึกอยากมีวาสนาบารมี นึกอยากมียศถาบรรดาศักดิ์
นึกอยากจะมีคูครอง คนที่มคี ูครองแลวก็อยากจะมีบุตร อะไรตออะไรก็วากันเรื่อยไป แตการที่เรานั่ง
อยู เรายืนอยู เราเดินอยู เรานอนอยู เราไมไดคิดถึงอาการยืน อาการเดิน อาการนอน แลวตอนนีพ้ ระ
พุทธเจามานั่งสอนกันทําไม มันเปนเรื่องธรรมดา อันนี้ผมเคยบอกใหทา นทราบหลายวาระแลวคือ
หลักสูตรในพระพุทธศาสนานี่ไมมอี ะไรเบื้องสูงลงมา ทานสอนตั้งแตปลายผมลงมาถึงฝาเทา เบื้องต่ํา
ขึ้นไป ทานสอนตั้งแตปลายเทาถึงปลายผม มีแคนี้หลักสูตรของพระพุทธเจาที่สอนพวกเรา
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สําหรับอิริยาบถ ทานใชสติสัมปชัญญะ กําหนดรูเ ขาไววา เวลานี้เรายืน ที่ใหรูอยูก็
เพราะวาจะไดทราบชัดวา เรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณไหม บางทีเราเดินไปนี่ เรารูเหมือนกันในตอน
ตน เรารูวาเราจะเดินไปทีโ่ นน ทีน่ ี่ แตขณะเดินไปเราไมเขาใจ ไมรูวาเราเดิน คิดเพลินไป อาการรู
อยางนี้ก็เปนการทรงอยูซึ่งสติสัมปชัญญะ กําหนดจิตไวจะไดไมเผลอ นี่ก็เปนของไมยากนะ ขณะใดที่
เราเดินอยูจ ากนี่ถึงตรงโนน เรารูตัววาเราเดิน แลวขณะที่เรานั่งอยูเราก็รูสึกวานี่เรากําลังนั่งอยู เราจะทํา
อะไรดวยก็ได แตวาเรามีความเขาใจวาเรานั่งทํางาน เรายืน เรานอน ก็มีความรูสึกอยางนั้นเหมือนกัน
ตัวนี้เปนตัวดี คือมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ถารูอยูนะ ถาเราคิดดูซวิ าพวกทานกําลังยืนเดิน นั่ง นอน กัน
อยูทุกวัน วัน ๆ หนึ่งขณะที่ทานยืน เดิน นั่ง นอน ทาน คิดถึงเรื่องยืน เดิน นั่ง นอน บางรึเปลา บางที
เผลอตลอดวันไมเขาใจไมรูเลย แสดงวาสติสัมปชัญญะของเราบกพรอง ตอนนี้ไมมีอะไรมาก
เมื่อทานสอนเรื่องการรูเดิน รูยืน รูน ั่ง รูนอนแลว ตอนทายไปทานก็สอนดานวิปส
สนาญาณ ตัวรูวายืน เดิน นั่ง นอนนีเ้ ปนสมถะนะ สมถะแปลวาอุบาย เปนเครื่องสงบใจ ถาจิตเราไป
ยึดอยูเ ฉพาะอาการยืน เดิน นั่ง นอน ไมฟุงซานไปสูอารมณอนื่ มันเปนจิตสงบ คําวาสงบก็หมายความ
วาไมยุงกับอารมณอนื่ จิตตั้งอยูในอารมณเฉพาะนี้ ความฟุงซานของจิตมันไมมี อาการกลุมก็ไมมี
ปรากฎ แลวถาหากวาเราจะบอกวา พระพุทธเจาสอนใหเราประมาท มันนาจะคิดอะไรลวงหนาไวบาง
ความจริงอะไรนั่นทานก็ไมหามเหมือนกัน แตวาการจะคิด มันก็ตองรูกนั กอนวา เวลานี้เรากําลังยืนอยู
เดินอยู หรือวานั่งอยู หรือนอนอยู เพื่อเปนการสอบสติสัมปชัญญะของเรา ถาเราไมสอบสติสัมปชัญญะ
ตัวนี้เสียกอน เราไมรวู าเรายืน เราเดิน เรานั่ง เรานอน อาการที่เราจะคิดพิจารณากะการลวงหนามันก็จะ
เปนเรื่องการคิดไมถกู เรื่องขึน้ มา ทั้งนี้เพราะวาบางทีเราพิจารณากายในดานวิปสสนาญาณ นึกไปนึกมา
อาการอยางนัน้ ก็ทิ้งเสียแลว ไปควาเอานาอยูที่บานเหนือยังไมไดไถ นี่ควายที่ปลอยไวบานใตไมมีใคร
เลี้ยง ยุงกันไปเลย มันออกนอกเรื่องไป
ในระดับแรกทานใหควบคุมการยืน เดิน นั่ง นอนไวกอน รูอยูว านี่เราเดิน เรายืน เรา
นั่ง เรานอน ตอมาในตอนทายกรรมฐานบทนี้ ทานพิจารณาใหเห็นเปนธรรมดา คือความเกิดขึน้ ภาย
ในบาง ยอมพิจารณาเห็นเปนธรรมดา คือการเสื่อมไปของกายภายในบาง พอเราจะรูยนื เดิน นั่ง นอน
บางในตอนทาย พอจิตสบายทรงอารมณรู ทานก็ใหพิจารณาหาความเปนจริงถึงอาการของความเสือ่ ม
มันเสื่อมตรงไหนละ อะไรมันเสื่อม ก็คืออารมณเสื่อม อารมณของเราเสื่อม เพราะวานีเ่ ราเคยยืน เดิน
นั่ง นอนแบบนี้ เราไมเคยรูต ัวเลย นีแ่ สดงวาตอนกอนนี้เราเลวกวานีม้ าก
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เวลานี้เรารูตัวแลว แตวาเรารูตัววาเรายืน เดิน นั่ง นอน อยูนี่ ทานบอกวาใหพิจารณาถึงความเสื่อม
เมื่อเสื่อมในเบือ้ งตนแลว ก็มีการสลายในที่สุด ถาตามแบบฉบับที่เขาปฏิบัติกนั เวลาเขาเดินอยูก ็ดี เวลา
นั่งอยู หรือนอนอยูกด็ ี เขาก็คิดกันไววา คนที่เดินอยูในบริเวณนี้เชนเดียวกับเรา หรือนอน หรือนั่งหรือ
ยืนก็ตาม แบบนี้ในสถานทีน่ ี้เพราะแผนดินนี้เกิดมานานแลว คนและสัตวที่มายืน มาเดิน มานั่ง มา นอน
อยูที่นี้ ปริมาณมากนับไมถว นในกาลกอนนี้ แตวาเวลานี้ทานทั้งหลายเหลานัน้ ไมปรากฎกาย บางราย
หรือหลายรายแมแตชื่อก็ไมปรากฎ ทั้งนีเ้ พราะอาการเสือ่ มมันปรากฎกับบุคคลผูยืน เดิน นั่ง นอน นั้น
มันคอย ๆ เสื่อมไปทีละนอย ๆ เมื่อหมดที่เสื่อมมันก็พงั นี่เปนอาการของวิปสสนาญาณนะ ทีนพี้ อยืน
เดิน นั่ง นอนขึ้นมา ก็จับเปนอารมณของวิปสสนาญาณ แตวาเรานอนกําลังสบาย เราก็คดิ วาทีต่ รงนี้
ไมไดนอนแตเรา อาการนอนอยางนี้ไมใชเรานอนไดแตผูเดียว คนทั้งโลก สัตวทั้งโลก เขาก็นอน
เหมือนกัน และในกาลกอนผูคนก็รูจักนอน สัตวก็รจู กั นอน แตพวกที่นอนแบบนี้อยางเรามีปริมาณ
นับไมถว น เวลานี้สลายตัวไปหมดแลว ตายหมดไป ทั้งนี้เพราะอาการยืน เดิน นั่ง นอน ของรางกาย
นี้มันไมทรงตัว เพราะรางกายมีความเสื่อมเปนปกติ นีเ่ ปนตัววิปสสนาญาณ
ตอนทายจากนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารก็บอกวาใหถือวาการ ยืน เดิน นั่ง นอนนี้
และมีความเสือ่ มเปนปกติ นี่มันเปนเรื่องธรรมดาของชาวโลก ชาวโลกคนที่เกิดมา สัตวที่เกิดมาก็ตอง
พบกับความเสือ่ ม มันหนีไมพน พวกเรานีก่ ็เสื่อมไปมากแลว ไมชาก็ตาย ไมตองมีใครเขาฆาตายหมด
นี่ความจริงมันปรากฎแบบนี้ เขาเดิน เขานั่ง เขานอน ในสถานที่นี้ วัดนี้ เรานับเจาอาวาสวามีมาเทาไร
แลว อยางหลวงพอเลง หลวงพอไลนี่มชี ื่อเสียงมาก เวลานี้แมแตชอื่ คนก็เกือบจะไมรูจกั เปนพระที่
ทรงฌานสมาบัติอันดับสําคัญ แตทั้งหมดนี้พวกทานก็เคยยืน เคยเดิน เคยนั่ง เคยนอนในสถานที่นี้
เหมือนกัน เวลานี้ไมมีตวั โดยเฉพาะอยางยิ่ง หลวงพอใหญ ซึ่งเปนพระซึ่งเปนองคปฐมของวัดนี้
สรางวัดขึน้ นับตั้งแตสรางอาคารหลังคาจาก ๙ หองเปนหลังแรก ไมใชหลังคาจาก หลังคาแฝกหลังแรก
เปนพระที่ทรงศักดิ์ศรีใหญ ทานกลาววาพระองคนี้เปนพระอริยเจา เวลานี้เราก็รจู ักกันแตเพียงวาหลวง
พอใหญ แตกระดูกของทานเองเวลานี้อยูทไี่ หนแลวก็ไมรู นี่แสดงวา คนที่ยืน เดิน นั่ง นอน อยูนี่มัน
พบกับความเสือ่ ม รางกายคอย ๆ เสื่อมไปทีละนอย ๆ ในที่สุดก็หมดไป
ทานก็เลยกลาวตอไปวา ในเมื่อสภาวะทีส่ ุดมันหมดไป เราก็ควรจะไมยึดถืออะไรทั้ง
หมด โลกนี้ทงั้ โลกไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา นี่เปนวิปสสนาญาณนะ รู

๕๕

ยืน เดิน นั่ง นอนเห็นสมถะแลว ก็เอาตัวสมถะนี่มาเปนวิปสสนาญาณ นอมอาการยืน เดิน นั่ง นอน
ที่เรากําลังทําอยู หรือกําลังปฏิบัติอยูว า คนเดินแบบนี้ คนยืนแบบนี้ คนนั่งแบบนี้ คนนอนแบบนี้
อยางเรา เขาเกิดมาเขาก็แกไปทีละนอย ๆ เราก็เหมือนเขา ในที่สุดเวลานี้ทานทั้งหลายตายไปหมด เรา
ก็จะตายเหมือนกัน เมื่อเราตายเหมีอนกันแลวมีอะไรบาง เราคิดวามันเปนเรา เปนของเรา เตียงที่เรา
นอนนี้เปนของเรารึ ผาสบง จีวร ที่เรานุงเราหมมันเปนของเรา รางกายที่เราทรงอยูนี่มันเปนของเรา
ถามันเปนของเราจริง มันจะตายทําไม ผาผอนทอนสไบถามันเปนของเราจริงมันก็ตองไมสลายตัว
ฉะนั้น พระพุทธเจาจึงกลาววา เมื่อเรารูแลววาความเสื่อมมีเปนกฎธรรมดาของโลก โลกทั้งโลกมีแต
ความเสื่อมหาการทรงตัวไมได
นี่ไปนั่งคิดกันดูนะวาใครจะเชื่อไมเชื่อ พระพุทธเจาทานบอกใหพิจารณากอน โลกทั้ง
โลกมีแตอาการเสื่อม ไมมอี าการทรงตัว แลวก็นั่งคิดดูซิวา พระราชฐานของพระมหากษัตริยท ี่สราง
แข็งแรงมาก อยางปราสาทหินพิมายสรางดวยหินทราย หรือวานครวัด นครธมนีส่ รางดวยหิน เวลา
สรางเขาคิดวามันจะไมพัง เวลานี้ใครไปอยูไดบาง เรียกวาสิ่งทั้งหลายที่เปนวัตถุ มันก็มีอาการ เสื่อมเรา
มองดูประวัติศาสตรวาบรรดากษัตริยทั้งหลายในสมัยกอน ที่เปนมหาราชจอมเกง และเปนจักรพรรดิ์
มีบุญวาสนาบารมี และเวลานี้แมแตชื่อของหลาย ๆ ทานเราก็ไมรจู ัก เพราะเสื่อมแลวก็สลาย ไปเมือ่ เรา
เกิดมาแลวเราพบกับความเสือ่ ม ถาเราจะยึดถือวาสิ่งนั้นสิ่งนี้เปนเรา เปนของเรา มันก็ไมมี ประโยชน
ที่ถูกเราจะตองคิดวามันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราจะไปยึดถือจริง ๆ แลว ความทุกขใจมันก็เกิด ถา
ความแกเกิดขึน้ เราก็นึกวา เอะ นี่เราใกลจะตายแลวนี่ นาผืนนี้ เงินกองนี้ ทรัพยสินสวนนี้ เราตายแลว
เราไมมโี อกาส เสียดาย นี่อตุ สาหสรางไวตั้งเยอะแยะ นึกถึงความเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี เมื่ออารมณ
จิตคิดขึ้นมาเทานี้ อารมณเศราหมองจิตมันก็เกิด ทานเรียกวา อุปาทาน ความยึดมั่น เมื่อความเศรา
หมอง เกิดแลวไปไหน ไปนรก พูดงาย ๆ ไปนรกสบาย ๆ
ตรงกันขาม ถาเราไมยึดถืออะไรในโลกทัง้ หมด ถือวาเกิดมาแลวมันก็ตาย ของทั้งหลายที่เรา
สรางไวเราก็ไมสามารถจะนําไปได ไมมีอะไรทรงสภาพ เราก็ใชศัพทวา ชางมัน ชางมัน เมื่ออยากจะ
ตายก็เชิญตาย ของทั้งหลายที่เรามีไวสรางไว ก็เพื่อจะบํารุงกายในขณะมีชีวิตอยู เมื่อเราตายแลว ใครจะ
ขนอะไรไปไหนก็ชางมัน เราใชไมได ตายแลวนี่เราไมมีโอกาสจะใช ก็เลยคิดตอไปวา เรื่องโลกนี่มัน
หาความเที่ยงไมได มันไมมีอะไรทรงตัว ถาเราเกิดมาอีกก็มีสภาพอยางนี้ ตอจากนี้ไปเราเลิก ทานบอก
วา ทานทั้งหลายจงอยายึดถืออะไรทัง้ หมดในโลก รางกายก็ไมตองการมัน
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อีก ทรัพยสินก็ไมตองการมันอีก ยศถาบรรดาศักดิ์ที่เคยมีก็ไมตองการมันอีก ขึ้นชื่อวาเปนสมบัตขิ อง
โลกปลดทิ้งไปได นี่เราเกิดมาเพราะอาศัยความโงเปนปจจัย ถาเราไมโงเราก็ไมเกิด เราเกิดมาแลวพบ
พระพุทธเจาทีฉ่ ลาด องคสมเด็จพระบรมโลกนาถสอนใหหนีความเกิด การหนีความเกิดก็ไมยาก คือ
คําวาไมยดึ ถืออะไร แลวก็ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ที่ทานบอกวามีความเสื่อมไปเปนธรรมดา ตัว
ธรรมดานี่ทานลงทายไวหมด ถาอารมณจติ ของเรานับถือกฎธรรมดา วาระแรกเห็นอะไรมันก็ธรรมดา
เขาดาก็ธรรมดา เขาชมก็ธรรมดา มันปวยไขไมสบายก็ธรรมดา มันหนาว มันรอนก็ของธรรมดา คิด
วาธรรมดาของโลก เกิดมามันหนีไมพน ถาอารมณธรรมดาเกิดจริง ๆ ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา
จริง ๆ นี่ทานกลาววาทานผูน ั้นเขาถึงโคตรภูญาณ กําลังจะเปนพระโสดาบัน นี่มหาสติปฏฐานทุกขอ
เปนพระอรหันตไดหมด ทําขอเดียวใหมันจริง ๆ เมื่อจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ความหวัน่ ไหว
มันนอย
เมื่อกฎของธรรมดาของโลกมันเปนอยางนีแ้ ลว เราก็ไมอยากคบธรรมดาที่เต็มไปดวย
ความเสื่อม อารมณจิตก็คิดวา พระพุทธเจากลาววาพระนิพพานเปนอมตะ เปนแดนที่ทรงตัว มีความ
สุขที่สุด จิตก็เคารพนับถือพระนิพพานเปนอารมณ คือไมตองการโลกแลว ไมเอา ตองการพระนิพพาน
พรอมกันนั้นเราก็ทรงศีลบริสุทธิ์ ตอนนี้เปนพระโสดาบันเต็มภาคภูมไิ มยากเลย นีแ่ คมหาสติปฏฐาน
ขอใดขอหนึ่งเทานั้นนะ ไมจําเปนตองปฏิบัติทั้งหมด ถาเราฉลาด
สัมปชัญญบรรพ
ตอแตนี้ไปก็เปนสัมปชัญญะ ก็มอี าการคลายกับขอตนเหมือนกัน ทานกลาววา
ปุน จปรํ ภิกขเว ภิกขุ เปนตน ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอ กี ภิกษุยอ มเปนผูทําสัมปชัญญะ
คือ ความเปนผูร ูทั่วไป พรอมรูตัวอาการกาวไปขางหนา นี่วากันถึงเดิน เมื่อกี้เดินรูวาเดิน รูวายืน รูวา
นั่ง รูวานอน ตัวสัมปชัญญะนี่รูอาการคุมสัมปชัญญะใหละเอียดลงไป เวลากาวไปขางหนา หรือวา
ถอยมา ขางหลังเราก็รู รูว า นี่กาวไปขางหนา นี่ถอยมาขางหลัง เวลาจะเหลียวไปขางซาย เหลียวไป
ขางขวารู ตัว รูว าเวลานี้กําลังเหลียวซาย กําลังเหลียวขวา นี้เวลาจะคูแขนเขามา หรือวาเหยียดแขน
ออกไปเราก็ รู เวลาหมจีวร ทรงผาสังฆาฏิ อุมบาตร เราก็รู รูว าเวลานีเ้ รากําลัง
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หมจีวรพาดผาสังฆาฏิ อุมบาตร นี้เวลากิน เวลาดื่ม เวลาเคี้ยว และลิ้มรส ความจริง ไอกินนีร้ วู า กินนะ
แตวาตอนกลืนชักจะไมรวู า กลืน
ตอนนี้ไมมีอะไร เวลายืน เดิน นั่ง นอนก็เหมือนกัน ใหมีสติสัมปชัญญะ รูตวั อยูว า
เวลานี้เรากําลังยืน กําลังเดิน กําลังนั่ง กําลังนอน ถาวาไปก็เหมือนจะซ้ํากับขอเมือ่ กี้ คลายกับถาตัวนี้
ละเอียดลงไป บรรพแรกเปนแตเพียงรูยนื เดิน นั่ง นอน แตบรรพนีร้ ูการเดิน กาวไปขางหนารู ถอย
มาขางหลังรู เหยียดแขนไปซายรู เหยียดแขนไปขวารู งอแขนเขาก็รู หมผาก็รู พาดสังฆฏิกร็ ู กลืนก็รู
กินก็รู ถายอุจจาระ ปสสาวะรู ทานวาอยางนี้ตัวรูกนั นี่เรียกวาใชสติเขาควบคุมวารู รูไปทําไม ความ
มุงหมายใหเรารูไปทําไม ไอตัวรูน ี่ใหเราทรงใจไวเปนสมถภาวนา ถาเรารูการกิน การเดิน การนั่ง การ
นอน กาวไปขางหนาก็ตาม ถอยมาขางหลัง เหยียดแขนออก คูแขนเขา เหลียวซายแลขวา ถาเรารูได
อยางนี้แสดงวาสัมปชัญญะตัวรูตวั ของเราดีมาก ถารูไ ดจริงๆ แบบนีล้ ะก็ใกลพระนิพพานเต็มที จําไวนะ
ถารูแ บบนีผ้ มมั่นใจวา พวกทานใกลจะนิพพานเต็มที
ทําไมถึงวาอยางนั้น เพราะวาเรารูอยู เมื่อรูแ บบนี้ไดกร็ ูอารมณ แตนี่ยังไมถึงเวลาจะพูด
เรื่องอารมณ เดี๋ยวจะฝน เฝอ ไมเอาละ เอารูแคนนั้ กอน พหิทธา วากาเย กายานุปสสี วิหรติ เมื่อเรารู
อยางนี้แลวก็ ยอมพิจารณาเห็นกายในกายภายใน และภายนอก ก็หมายความวา เห็นตัวเรา เห็นบุคคล
อื่น เรากาวไปขางหนา ถอยมาขางหลังเราก็รู คนอื่นเขาเดินไปเดินมาเราก็รู เรากินขาว เราถายอุจจาระ
ปสสาวะ เราดื่ม เราเคี้ยว เรายืน เราเดิน เรานั่ง เรานอน รูต ัวทุกอิริยาบท นี่แสดงวาสติก็สมบูรณ
สัมปชัญญะก็สมบูรณยิ่งขึ้น ถาสติสัมปชัญญะสมบูรณแบบนี้ละ ตกนรกไมเปน ทําไมจึงวาอยางนั้นนี่
เราวากันสวนดีนะ ถาสวนเลวละ มีสติสัมปชัญญะแบบนี้ คอยอิจฉาริษยาชาวบานเขา คอยคิดประทุษ
รายชาวบานเขา คอยกลัน่ แกลงเขาก็เลยขึ้นสวรรคไมเปนเหมือนกัน ทีนี้เราวากันสวนดี เมื่อสัมปชัญญะ
สมบูรณแบบนี้ มาหาธรรมดาอีกแลว ตอนทายทานลงธรรมดาไวเสมอ วาเรายอมพิจารณาเห็นธรรมดา
คือเห็นความเกิดขึ้นในกายบาง นอกกายบาง วานี่เราเดินอยูอยางนี้ เรายืน เรานั่ง เรานอน เรากิน เรา
เคี้ยว ถายอุจจาระ ปสสาวะ หมผา นุงผา เรามันมีจริงสําหรับเรา แตอาการอยางนี้มนั ไมทรงตลอดกาล
ตลอดสมัย เพราะตอนหนุม ๆ หนอย รางกายแข็งแรงมันก็ยนื คลอง เดินคลอง นั่งคลอง นอน คลอง
กินคลอง หมผาคลอง นุงผาคลอง ทําอะไรก็กระฉับกระเฉงทุกอยาง ตัวธรรมดามันมีวา มีความเสื่อม
เปนปกติ พอแกลงมาก็ดี ความปวยไขไมสบายปรากฎ ตัวคลองหายไปแลว ทําอะไรมันก็ลําบากไป
ทุกอยาง
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ทานบอกวา ความเกิดขึน้ ในกายเปนของธรรมดา คือความเสื่อมนั่นเอง อาการทีเ่ กิด
ขึ้นกับกาย กายเราที่ยืนได กาวไปขางหนา กาวมาขางหลัง เหลียวซายแลขวา คูแ ขนเขามา เหยียด
แขนออก อะไรเหลานี้เปนตน ที่มีการคลองตัว ธรรมดามันมีมา นี่แกทําคลองไดในสมัยที่มรี า งกาย
สมบูรณแบบ กําลังวังชายังดี ไมชาฉันจะจัดการกับแกใหแกมีกาํ ลังตกไป การเสื่อมปรากฎเราก็นั่งนึก
อยู ตองคิดไวตลอดเวลาวานี่มันจะเสื่อมนะ เวลานี้ความเสื่อมอะไรมีอยูบาง โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็คือ
อารมณ อารมณที่เรานึกไวอยางนี้ เดีย๋ วมันเผลอ การเผลอมันเปนอาการของตัวเสื่อม จําไวดวยนะ
เมื่อความเสื่อมปรากฎ ทานก็วาไปอีกวา อตถิ กาโยติ วา ปนสส สติ หรือวากายมีอยู
เขาไปตั้งอยูเฉพาะหนาเธอนัน้ เพียงสักแตวา รู ทานวาอยางนั้น คือวาไมยึดถืออะไรๆ ในรูปดวย ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอยางนี้ ทานบอกแตเพียงวา นี่เราใชสติเขาไปกําหนด
แตเพียงวาสักแตวา เพียงวากําหนดเขาไววา นี่เรายืน เราเดิน เรานั่ง เรานอน แตวาภายในไมชา อาการ
ยืน เดิน นั่ง นอนของเรานี่มนั จะสลายตัวไป ทั้งนี้ก็เพราะวารางกายของเรามันจะพัง มันจะมีการสลาย
ตัว มันจะพังหมด จะปรากฎวาหาอะไรไมเหลือเลย ไมวาอะไรมันไมเปนประโยชนสําหรับเราทัง้ หมด
ในโลก เราควรจะยึดถืออะไร ตอนนี้เปนวิปสสนาญาณนะ ตั้งแตเห็นวาธรรมดาของมันตองมีการ
เสื่อมเปนปกติ นี่มหาสติปฏฐานทุกขอเปนวิปสสนาญาณหมด เราจับเอาตัวรูวากําลังเดิน กาวไปขาง
หนา ถอยมาขางหลัง ยืนอยู คูแขนเขา เหยียดแขนออก อะไรเหลานีเ้ ปนตน การกิน การนอน แบบนี้
วา เออ ทําแบบนี้มันไมทรงตัว มันไมเปนปกติ ไมชาเลิกทํา รางกายมันจะพัง พอมันพังเสียแลว เรา
ไมสามารถจะยึดอะไรไดเปนประโยชนสาํ หรับเรา ไมมีอะไรเลยในโลกนี้ที่จะเปนประโยชนสาํ หรับ
เรา แลวเราจะมานั่งโงเกิดเฬื่อประโยชนอะไร สิ่งใดในโลกที่เราควรจะยึดถือวาเปนเรา เปนของเรามี
ไหม คิดมันเขาแลวก็ลองคิดถึงคนเกา ๆ ปู ยา ตา ทวดเรา บิดา มารดาเรา ที่เคยตายไปแลว เวลาทาน
อยู ทานบอกวา ไอนั่นก็ของเรา ไอนกี่ ข็ องเรานะ ลูกนะ หลานนะ จงรักษามันไวมันจะมีประโยชน
กับเรา บางทีเราทําอะไรพลัดตกแตกนิดเดียว หรือเกือบจะแตก ทานก็ดาวาไมรจู ักรักษาของ วาทรัพย
สิน ทั้งหมดเราตองรักษาไว เพราะมันเปนประโยชนกับเรา แตวาพอทานทั้งหลายเหลานั้นตายไปแลว
ทานแบกอะไรไปไดบาง แมแตรางกายเปนที่รักของทานก็แบกไปไมได
นี่เปนอันวาพระพุทธเจาสอนใหเราวางภาระเสียใหหมด คิดวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกที่
เปนสมบัติของโลก คือเรือนราง ของเราก็ดี เรือนรางของบุคคลอื่นก็ดี
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ทรัพยสินทั้งหลายที่มีชวี ิตหรือไมมีชวี ิตก็ดี สิ่งทั้งหลายเหลานี้ไมมีประโยชนสําหรับเรา เราไมตอ งการ
มันอีก เราเกิดเพราะความโง ตอแตนี้ไปเราเลิกโง ทั้งนี้เพราะวาถาเราเกิดใหม เราก็พบความเสื่อมแบบ
นี้ ความไมดแี บบนี้ การไมทรงตัวแบบนี้ ในที่สุดก็สลายตัว การเกิดแตละคราว ก็เต็มไปดวยความ
ลําบาก เพราะกวาจะเกิดจากครรภมารดามาไดก็แสนเข็ญ เกิดมาแลวกวาจะโตไดกแ็ สนลําบาก กวาจะ
ชวยตัวเองไดก็ยากเต็มที ตองทรมาน นอนจมขี้จมเยีย่ วอยูตลอดกาลตลอดสมัย นานหลายป หลาย
เดือน หลายวัน หิวขึ้นมาพูดไมได ชาวบานเขาก็ยังไมรู ตองรองไหใหปรากฎ ปวยไขไมสบายก็บอก
ไมได กวาใครเขาจะเขาใจเราก็ย่ําแย เมื่อโตขึ้นมาแลว กวาจะถึงแก ก็เต็มไปดวยความทุกข เปนอัน
วา การเกิดหาความสุขไมได ในเมื่อชาตินี้เรารูตวั วาเกิดไมมีความสุข ถาเราเกิดตอไปชาติหนา มันก็
เปนแบบนี้
ฉะนั้น องคสมเด็จพระมหามุนีจึงสอนวา ทุกสิ่งในโลกเลิกอยาคบ ไมตองการมันอีก
ถาเราใชคําวา ไมตองการมันอีกเพียงขอเดียว นัน่ ก็คือวาความเกิดขึ้น ชื่อวาความเกิดยอมไมมีสําหรับเรา
เราไมตองการความเกิดอีก จะเกิดเปนคนก็ดี เกิดเปนเทวดาก็ดี เกิดเปนพรหมก็ดี ในแดนทัง้ ๓ นีย้ อม
เปนไปในวัฏฏะ คือวนอยูใ นระหวางของความทุกข เราไมตองการ สิ่งที่เราตองการก็คือพระนิพพาน
นี่เรียกวาสัมปชัญญบรรพ ทานก็จัดเขามามีทั้งสมถะและวิปสสนา เปนอันวาพระมหาสติปฏฐานทุกขอ
หรือทุกบรรพทุกตอน ที่องคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน ก็มีทั้งสมถะและ
วิปสสนา ไมตองไปหาที่ไหน ถาคนทีฉ่ ลาดจริง ๆ พระที่ทานฉลาดจริง ๆ ทานจับอานาปานุสสติ
อยางเดียว แลวก็ใชอานาปานุสสติเปนวิปส สนาญาณตามแนวทีพ่ ระพุทธเจาสอน อยางนี้ทานไดสาํ เร็จ
พระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต นับไมถวน
ทานทั้งหลายที่เกงในอานาปานุสสติกรรมฐาน สามารถทีจ่ ะกําหนดเวลาตายของทาน
ไดมีเยอะ นี่ในสมัยที่ผมเกิดทันมีเยอะ บอกเวลาตายลวงหนาไดเปนป ๆ แลวก็บอกวันเดือนปของการ
ตาย ตลอดจนกระทั่งเวลา มีบางทานแสดงใหปรากฎชัดยิ่งไปกวานั้น บอกวานีผ่ มเดินจงกรมตรงนี้นะ
จากนี้ไปถึงโนน แลวก็จากโนนมาถึงนี่ พอถึงตรงนีผ้ มจะตาย พอกลับมาถึงเสนที่ทานขีดไวเทานั้นตาย
ทันที นี่อํานาจของอานาปานุสสติกรรมฐานเปนสมถะดวย แลวก็วิปสสนาญาณดวย สามารถบันดาลให
ทานที่เขาถึงจริง ๆ เปนพระอริยเจาได และก็สามารถกําหนดเวลาตายไดตามความประสงค ยิ่งไปกวา
นั้น เวลาที่ปว ยไขไมสบายนี่ ทุกขเวทนาจิตก็เปนกรรมฐานสําหรับระงับกายสังขาร ระงับทุกขเวทนา
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ปฏิกลู บรรพ
สําหรับวันนี้ เราก็เริ่มสอนมหาสติปฏฐานตอไป ตอจากบทที่สอนมาแลว สําหรับ
วันนี้เปนบททีเ่ รียกวา ปฏิกูลบรรพ คําวาปฏิกลู บรรพก็หมายความวาเปนบรรพเฉพาะ หรือตอนเฉพาะ
ที่พระพุทธเจาไดสอนถึงอาการ ๓๒ เกีย่ วเนื่องกับรางกายโดยเฉพาะ ถาหากวาในวิสุทธิมรรค ทานจะ
เรียกวา กายคตานุสสติกรรมฐาน สําหรับในมหาสติปฏฐานก็เรียกวา ปฏิกลู บรรพ คําวาปฏิกลู หมาย
ความวาสกปรก ในพระบาลีก็มีวา อตถิ อิมสมิ กาเย มีอยูในกายนี้ คือ ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น
กระดูก เยื่อในกระดูก มาม หัวใจ ตับ ไต ปอด ไสใหญ ไสนอ ย อาหารเกา น้ําดี น้ําเสลด น้าํ เหลือง
น้ําเลือด น้ําเหงื่อ น้ํามัน น้ํามันขน น้ําตา แลวก็น้ําลาย น้ํามูก ไขขอ มูตร นี่เปนสวนที่พระพุทธเจา
กลาววาที่มีอยูใ นรางกาย คําวารางกายอันนี้เราประกอบไปดวยธาตุ ๔ แตวาอยูในธาตุบรรพ จะพูดใน
ภายหลัง สวนในรางกายทัง้ หมดที่ประกอบกันขึ้นมาเปนกาย ที่เราเรียกวากาย ก็มีอาการ ๓๒ ดังที่
กลาวมา เราถือวาเปนแทงทึบ มองกันดวยตาเปลาเราจะเห็นวารางกายเปนชิ้นสวนแทงเดียวเทานั้น
มองตั้งแตปลายผมลงมาถึงฝาเทาก็ไมเห็นสิ่งแตกตาง แตทวาพระพุทธเจาทรงทราบวา รางกายนีค่ วาม
จริงแลวก็มเี ครื่องสวนประกอบอยูหลายอยาง ที่ใชเปนเครื่องประกอบใหเกิดขึ้นมาเปนรางกาย แลวก็
ใชงานตามความประสงค ไอรางกายนี้ที่เราถือกันวารางกายของเราสะอาด เปนความเขาใจของบรรดา
ประชาชนทั้งหลาย จะพูดแตประชาชนอยางเดียวก็ไมได ประชาพระก็เหมือนกัน พระนีร่ ายนักละ
นึกวารางกายสะอาด แตความจริงพระพุทธเจากลาว อยาลืมนะวาขอนี้เขาเรียกวา ปฏิกลู บรรพ คําวา
ปฏิกูลหมายถึงวาความสกปรก ความเห็นของพระพุทธเจาบอกวา รางกายของคนและสัตวทั้งหมดมีแต
ความสกปรก แตวาความเห็นของเราวาสะอาด ก็คานกับของพระพุทธเจา
เราก็มนี ั่งดูกันวา พระพุทธเจานะเปนพระที่เกิดกอนหรือวาเปนคนโบราณ ถือวาราง
กาย สกปรก ถาพระพุทธเจามีชีวิตอยูเวลานี้ ก็จะมีชวี ิตอยูได ๒,๐๐๐ ปเศษ การทีอ่ งคสมเด็จพระบรม
โลกเชษฐบอกวา รางกายนีส้ กปรกมันเปนความจริงหรือไมจริง การเจริญพระกรรมฐานนะ เขาเจริญ
เขาหาความจริง นี่เราเจริญเขาหาความจริงเพื่อประโยชนอะไร ก็เพราะวายึดถือวารางกายของเรามันดี
รางกายของเรามันวิเศษ เมื่อเกิดขึ้นมาแลวเปนยังไง เต็มไปดวยความทุกข ตั้งแตวนั เกิดถึงวันตาย นี่
เราหาความสุขกันไมได แตทวาอาศัยคนที่บูชากิเลสเปนสรณะ จึงยังเห็นความทุกขเปนปจจัยของ
ความสุข คิดดูใหดีนะ คนเราที่ยอมรับนับถือกิเลส ตัณหา อุปาทาน เปน
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สรณะ คําวาสรณะก็คือที่พึ่ง แปลวาทีพ่ ึ่ง จึงไดเห็นวาเรามีความสุข เพราะรางกายของเรานีเ่ ต็มไปดวย
ความสกปรกทุกสวน แลวก็กิเลสก็สอนเรา ใหรูจักวารางกายมีความสะอาด แทนที่มนั จะบอกวาสกปรก
มันก็บอกวาสะอาด ของที่สกปรกเขาบอกวาสะอาด แลวเราเชื่อวาสะอาดนี่ เราคิดวาเราเปนคนโงหรือ
วาเราเปนคนฉลาด นีล่ องนั่งคิดดู
สมมุติวาเรามีแกวอยูสักลูกหนึ่ง แลวนําเอาโคลนบาง อุจจาระบาง และวัตถุตาง ๆ ที่
เต็มไปดวยกลิน่ เหม็นบาง มีกลิ่นเหม็นบาง มีความสกปรกนานาประการ ยกมาใหเรา แตวาเขาเอา
เครื่อง หุมหอหอเขาไวมิดเลย แลวเขาบอกวาแกวลูกนีส้ ะอาด แลวเราก็หลงเชี่อตามเขา เดินทางตาม
เขา พิจารณาคิดวาแกวลูกนัน้ สะอาด เราก็มาคิดดูวาเราเปนคนฉลาดหรือวาคนโง ถาหากวาเราจะไม
เขาขางตัวเอง เราก็จะมีความรูสึกวาเราโงนา รัก ไอคําวาโงนารัก คือโงไมรูจกั ฉลาด ไมมีความคัดคาน
มันนารักจริงๆ คนไหน คนนั้นนารัก แลวใครรักละ กิเลสมันรัก กิเลสรักดวย พระยายมก็รักดวย
อะไรลงนรก ตอมาพระพุทธเจากลาววา นับตังแตผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ ตับ ไต ไส ปอด ไม
ตองพรรณนากันมาก มันสกปรก อันนี้จริงหรือไมจริงก็นั่งนึกดูผมของเรา เอาของที่มองเห็นความ
สกปรกยากสักหนอย ผมนีม่ ีความแข็งนาดู วัตถุที่เปนสิ่งสกปรกจึงเขาไปในเนื้อไดยาก แตทวาถาเรา
จะไมสระ เราจะไมสาง เราจะไมชําระ เราไมทําความสะอาด ๗ วัน แลวเราก็ใชจิตเปนธรรมมานั่ง
พิจารณาผม ลองเอาผมของเรามาพิสูจน เราก็เริ่มเห็นวา ผมของเรานี่มันเริ่มสกปรกเสียแลว มีอาการ
เหม็นสาปเหม็นสาง ชักจะไมนาดู นี่ประการหนึ่ง ผมของเราถาปรับปรุงใหมันอยูในระเบียบก็แลดู
สวยงาม แตวา เราไมปรับปรุงสักวันสองวันเทานั้น เราเองก็ไมอยากสองกระจก เมือ่ สองกระจกแลว ก็
ไมอยากดูผม เพราะมันยุงเหยิงดวยประการตาง ๆ
มาขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ แคหนังจะดีกวา หนังเปนเครื่องหุมหอความสกปรกภาย
ใน อันนี้พระพุทธเจากลาวเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เขามีไถ หรือวามีหนัง มีไถมีหนัง ขังสิ่งภายใน
ไว ภายในมีของตาง ๆ หลายอยางหลายประการ แตสิ่งตางๆ ทั้งหลายเหลานัน้ เต็มไปดวยความสกปรก
แตวาเขาทําถุงบาง ทําถังบางปดบังสิ่งที่สกปรกเขาไว แลวก็ฉาบทาไวดว ยสีสวยสดงดงาม ยกถังอัน
นั้นมาใหเรา ถาเราไมพจิ ารณาแลว เราก็เขาใจวาถังอันนั้นมันสะอาด ถาเราเปดถังออกดูก็จะรูวา ของ
ภายในถังนี่สกปรก มาเทียบกับรางกายของเราเวลานี้ จุดหนึ่งวาหนังของเรานี้คนที่เราเห็นวาสวยสด
งดงาม สะอาด ไมสะอาด มันมีสวนอยูน ิดเดียว คือหนังกําพรา หนังกําพราความจริงมันหนาเทาไร
(หือ หมอ หนังนี่หนากี่เซ็นต) หนังนี่
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มันหนานิดเดียว บางเต็มที สวนที่เราเห็นวาดีสักนิดหนึง่ ผิวหนังคนนี้ขาว คนนี้ดาํ คนนี้เกลี้ยง คนนี้
ขรูขระ เรามองเพียงแคหนังวาคนนีผ้ วิ ดีบาง คนนี้ผวิ ไมดีบางอยางนี้เปนตน เรามองดูแตหนัง ตานี้มา
ดูคนที่มีผวิ ดี ผิวที่สะอาดทีส่ ุด เปนผิวทีน่ ารัก ตอนฉาบไปฉาบมา หรือวาอาบน้าํ มาใหม ๆ นีม่ ันดี
เหมือนกัน เราไปอยูใกล ๆ เขาซิ แลวก็นงั่ อยูสัก ๒ – ๓ วัน บอกวาตัวทําไมสวยเหลือเกิน ลองไม
อาบน้ําสัก ๗ วันซิ ความจริงฤดูรอนนีไ่ มตอง ๗ วันหรอก วันเดียวพอ เพียงเทานี้ก็จะปรากฎวาสิ่งที่
ไมสะอาดโผลขึ้นมาจากขางในออกมาทางหนัง นั่นก็คือน้ําเหงื่อ ความจริงมีหนังปดอยูแลว มันยังซึม
ออกมา เหงื่อที่ซึมออกมาทางรางกาย เจาของเองก็มีความรังเกียจ เหงือ่ นี่มีความสกปรก เมื่อมันซึมมา
มาก ๆ นี่เราก็ทนไมได ตองอาบน้ําชําระรางกาย เพราะพอเหงื่อที่ซึมออกมาเรารูว า มันสกปรก ความ
จริงจิตของเรามันยังไมคิด
พระพุทธเจาทรงสอนปฏิกลู บรรพดวยเหตุนี้ สิ่งที่ยังเปนความสกปรกมีอยู แตวาคน
ที่คิดถึงความสกปรกไมมี นี่เราไมไดคิดเลยวาเหงื่อนี่มนั สกปรก ความจริงรูสึกเหมือนกันวามันสกปรก
แตพออาบน้ําชําระรางกายแลวเหงื่อก็หายไป ตัวของเราเองก็มานั่งหลงใหลใฝฝน วา รางกายของเรา
สะอาดนี่ซิ เรามันชอบหลอกตัวเองไมหาความจริง เมื่อเหงื่อมันหลั่งไหลออกมาจากรางกาย ปรากฎ วา
เรารังเกียจในเหงื่อ เมื่อเหงื่อมันมีมากเราไมชอบใจ อาบน้ําชําระรางกาย ความจริงเหงื่อจัดวาสกปรก
มันก็ยังสกปรกไมมาก เมื่อกี้นี้พระพุทธเจาทานกลาววา มีอะไรบางนอกจากวาตับ ไต ไส ปอดแลว
สิ่งที่เราจะพึงเห็นไดงายก็คือ น้ําลายบาง เสลดบาง อุจจาระบาง ปสสาวะบาง น้ํามูกบาง น้ําเลือดบาง
น้ําเหลืองบาง สิ่งทั้งหลายเหลานี้ความจริงมีอยูในรางกาย แลวก็พอสิ่งทั้งหลายเหลานี้มนั หลั่งไหล
ออกมาจากรางกาย เรามีความรูสึกเปนอยางไร รูสึกวามันสะอาดหรือวามันสกปรก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
อุจจาระกับปสสาวะ น้ําที่เราจะบริโภค เราก็พยายยามเลือกแลวเลือกอีกวาน้ํานี่สะอาด น้ํานี่บริสุทธิ์ มี
เชื้อโรคหรือไมมีเชื้อโรค เลือกน้ําที่สะอาดที่สุด สําหรับอาหารที่เราจะบริโภคก็เหมือนกัน อาหาร ก็
ตองบริโภคอาหารที่สุกแลว ปราศจากเชื้อโรค เปนอันวาของที่เราจะกินเขาไปมันเปนของดีทุกอยาง ที่
เราตองการ พอเราบริโภคเขาไปแลว เศษอาหารที่รางกายไมตอ งการมันเริ่มหลั่งไหลออกมาจาก
รางกาย สิ่งเหลานี้คือ อุจจาระ สําหรับน้ําเราเรียกวาปสสาวะ ตอนนี้บรรดาทานทั้งหลายก็ลองคิดดู
อาหารที่เราเลือกแลวเลือกอีกวามันมีรสอรอยบาง เปนของดีบาง สะอาดบาง ทีนี้พอเหลือแตกาก กาก
นี้เราตองการรึเปลา สมมุติวา ถาเราเกิดความหิวขึ้นมาใหม เราจะเอากากอาหารที่มันหลั่งไหลออก จาก
รางกาย ที่เราเลือกแลวเลือกอีกบริโภคเขาไป มาบริโภค
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ใหมเพี่อกันความหิว มันจะทนไหวไหม นี่เรากินกันไมได ทําไมจึงกินไมได เพราะวามันสกปรก เรา
ก็มานั่งนึกดูอกี ทีวา ภายในรางกายเรานี้มอี ะไรสะอาดบาง มีของที่เราจะปลอยเขาไปในรางกายทุกสวน
นี่ เราเลือกแลวเลือกอีกวามันสะอาด ของดิบเราก็ทําใหสุก ของที่เราไมตองการทําใหสุกเราก็ฆาเชือ้ โรค
เสีย แนใจแลววาสะอาดจริงๆ พอมันหลั่งไหลออกมาจากรางกาย เรามีความรังเกียจ ก็แสดงวาภายใน
รางกายของเรานี่หาอะไรสะอาดไมได
เราจะดูกันตอไป ถาเราสามารถจะผาทองเรามาดูได ถาเราผาไมไดก็ไมเปนไร ผาทอง
คนอื่นดีกวา ทองปลาก็ได ทองหมูก็ได ทองควายก็ได หรือจะผาพอใหไดเห็นภายในทองของคนและ
สัตวมีสภาพเหมือนกัน คือมีตับ ไต ไส ปอด อะไรเยอะ ๆ แยะ ๆ รวมความวาถาเราเปดหนังออกไป
แลวเหลือแตเนื้อ ทีนี้เรามาคิดดู สมมุติวามีใครคนหนึง่ มีรูปรางหนาตาสวยสดงดงาม ก็บังเอิญรางกาย
ของบุคคลนั้นถูกน้ํารอนลวก หนังกําพราหลุดไป เหลือแตเนื้อรางกายที่เราเห็นวาสวย เราจะพอใจไหม
ความจริงเราก็ไมพอใจแลว สวยแสนสวยขนาดไหนก็ทนดูไมได เพราะเราเห็นวาไมนาดู ไมนาชม
ความจริงสิ่งที่เราเห็นก็แคหนัง หนังกําพราเทานัน้ ถาเหลือแตเนื้อ ถาเห็นเนื้อเราก็เห็นเลือด เลือดของ
เราจริง ๆ อยูใ นรางกาย เราปลอยใหมันหลั่งไหล ในเมือ่ รางกายตองการความสบาย แลวเราก็มคี วาม
ตองการในเลือด เลือดของเราเองถาไหลออกมานอกกาย เราเกิดความรังเกียจในเลือดของเราเอง หาวา
เหม็นคาวบาง สกปรกบาง อยากจะถามวา เลือดนี่มันมาจากไหน มันก็ออกมาจากรางกาย วากันตาม
จริงของที่เราเห็นงายไดแก น้ําลาย ในปฏิกลู บรรพก็คือ กายคตานุสสติกรรมฐาน ในวิสุทธิมรรคก็
หลักเดียวกัน
กรรมฐานบทนี้มีความสําคัญมาก ถาทานผูใดปฏิบัติพระกรรมฐาน ถาไมสามารถจะ
ทําจิตปลงใหตกในดานกายคตานุสสติกรรมฐาน เห็นวารางกายสกปรก ทําจิตเปนเอกัคคตารมณ คําวา
จิตเปนเอกัคคตาตมณมีอารมณอยางเดียว เห็นวารางกายของเราก็สกปรก รางกายคนอื่นก็สกปรก เปน
ของไมนารัก ถาไมสามารถผานกรรมฐานบทนี้ไปได ความเปนพระอรหันตยอมไมปรากฎแกบุคคลนั้น
ไมเอาถึงพระอรหันตก็ได แตพระอนาคามีไมปรากฎแกทานแน ๆ เราจะพิสูจนไดวาทานที่จะเปนพระ
อรหันตก็ดี ทานที่จะเปนอนาคามีก็ดี ยอมไมสนใจในการแตงกาย ไมคอยจะสนใจในรางกายเทาไรนัก
มันจะเปนอยางไรก็ชางหัวมัน ไอของสกปรกทั้งหลายเหลานี้ เราอาศัยมันชัว่ คราวเทานั้น ไมชาไมมัน
ก็เราก็จากไป เราอยูก ับมันดวยความอึดอัด เพราะมันเต็มไปดวยความสกปรก ถามีอารมณอยางนี้ทานจึง
เปนพระอนาคามีได เปนพระอรหันตได แตสําหรับพระโสดากับสกิทาคา ยังไมมคี วามจําเปนมากนัก
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สําหรับพระกรรมฐานบทนี้ เรามาพูดกันถึงเรื่องภายในตั้งแตน้ําลาย น้ําลายนี่ความ
จริงอยูในปาก เราอมไดตลอดวัน เรากลืนก็ยังกลืนไดไมเคยนึกรังเกียจ ถาหากวาเรามาบวนน้ําลายพอ
บวนลงมาแลว ถาพอดีในเวลานั้นเราไมมนี ้ําจะบริโภค น้ําลายของเรามันยังขังอยูใ นใบไมบาง ใบหญา
บาง ในกระโถนบาง เรากระหายน้ําเต็มที่หาน้ําอื่นบริโภคไมได เราจะกลาเอาน้ําลายเขามาดื่มไดไหม
เปนอันวารางกายของเรายังสกปรกอยู พูดกันแคนี้ก็พอ ใหเราเห็นความสกปรก
นี่พระพุทธเจามาสอนเราทําไม มานั่งนึกวาตอนนีพ้ ระพุทธเจามาสอนเราทําไม ความ
จริงของมันอยูใ นกายนี้ทั้งหมด เราก็รูอยูแ ลว แตความจริงเรารูนะวารางกายของเรามีผม มีขน มีเล็บ
มีฟน มีหนัง มีเนื้อ มีตับ ไต ไส ปอด มีอุจจาระ มีปส สาวะ มีน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนตน
เรารู รูว ามันมี แตทวาเราไมรูตอนหนึ่งวามันสกปรก เราขาดสติสัมปชัญญะในตอนนี้ การเจริญมหาสติ
ปฏฐานสูตร พระพุทธเจาทรงแนะนําใหใชสติสัมปชัญญะ สติคือระลึกไว นึกหากฎของความเปนจริง
ไอความเปนจริงเปนอยางไร นึกวารางกายของเรานี่สกปรกอยูเสมอ สัมปชัญญะรูตวั เหงื่อไคลออกมา
ก็นรี่ วู าเหงื่อมันไหลออกมาจากรางกาย น้ําลายที่เราบวนออกมา เราก็รวู าน้ําลายนี่เราบวนออกมาจาก
รางกายมันสกปรก อุจจาระปสสาวะที่มันหลั่งไหลออกมา เราก็รดู วยอํานาจสัมปชัญญะ รูตวั วาอุจจาระ
ปสสาวะที่เราถายออกมานี่สกปรก และก็ทุกสวนในรางรายมีอะไรบางไหมที่มันสะอาด ของที่สะอาด
จริงๆ มันตองไมมีทางสกปรก มีบางไหม รางกายของคนนี่ก็ไมตางอะไรกับสวมเดินได หรือวาปาชา
เดินได ขางในเต็มไปดวยความสกปรก ที่พระพุทธเจาสอนเราตองหาความจริงใหพบ นั่งนึกถึงความ
จริงอยูตลอดเวลา เห็นรางกายเราก็ดี เห็นรางกายบุคคลอื่นก็ดี อยามองแตเพียงเครื่องประดับเครื่อง
หุมหอภายนอก บางคนมองไมถึงไหนเลย มองคนแคผา แคเครื่องหุมหอเทานั้น เห็นเขาแตงผาสวย ๆ
มีระเบียบก็ชอบใจเสียแลว ความจริงมองเขาไปไมถึงหนัง บางรายมองถึงหนังเหมือนกัน แตวามอง
ไมครบอาการของหนัง และไมเคยคิดวาหนังนี่เปนอุปกรณแหงความสกปรกของรางกาย
แตความจริงหนังเปนวัตถุสําหรับโกหกประชาชน โกหกตรงไหนนะ มันเก็บเอาสิ่งสก
ปรกเขาไว แตพระพุทธเจาทรงกลาววา นตถิ โลเก รโห นาม ขึ้นชือ่ วาความลับไมมีในโลก ถึงแมวา
จะเอาหนังมาปกปดความสกปรกภายในเขาไว แตมันก็ปดไมไหว อยางนอยที่สุดที่มันเกิดอาการ
สกปรก มันก็หลั่งไหลออกมาทางหนัง ถาเรามีปญ
 ญานึก เราก็จะรู ทีนี้ทวารตางๆ มันก็ปลอยสิ่ง
ทั้งหลาย ที่มันสกปรกออกมาจากรางกาย แตวาเราทําไมจะไมคิดวารางกายของเราสกปรก ตัวไมคิดนี่
นากลัว จะ
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เปนมรดกตกทอดมาจากอดีตกาล เพราะเรายอดรับนับถือมรดกสําคัญจากทานมหาเศรษฐีใหญทานหนึ่ง
แลวก็เปนผูทรงอํานาจมาก ทานมหาเศรษฐีใหญทานนี้ ก็คือกิเลสคําวากิเลสแปลวาความเศราหมอง
อารมณของใจหมอง ยิ่งมาคบกับกิเลสนานๆ กิเลสมันสอนเรา สอนเราใหเขาใจผิดๆ วารางกายของเรา
ที่เต็มไปดวยความสกปรก แตมันบอกวารางกายของคนสะอาด ทั้งๆ ที่เราถายอุจจาระ ปสสาวะออกมา
ใหปรากฎอยูตลอดเวลา ไอเจากิเลสมันก็บอกวาอยาไปดูมัน มันสกปรกก็ชางมัน บอกวาเราปลอยไป
แลว สกปรกปลอยไปจากรางกาย ปลอยไปแลวก็หมดไปเหลือแตสิ่งที่มันสะอาด ไอกิเลสหรือวา ความ
เศราหมองของจิต ถาจะพูดกันงาย ๆ คือเจาแหงความโงนั่นเอง มันมีอํานาจสอนใจเรา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลับสอนตางหาก กลับจากหนามือเปนหลังมือกับ
กิเลสองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงแนะนําบอกวา ไอกายนี่มนั สกปรกนะคุณนะ คิดวาดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ทานวาอยางนัน้ รางกายนี่สกปรกไมมีอะไรสะอาด จงอยาหลงใหลใฝฝนในรางกาย ขณะใด
ที่เรามีรางกายอยูกี่ชาติก็ตาม เราจะหาความสุขไมได เพราะรางกายเปนปจจัยของความทุกข เพราะเรา
มีรางกาย รางกายก็คือเจาหนี้ที่ยิ่งใหญ หรือใครวาไมเปนลูกหนี้ของรางกาย เวลาเชาตื่นขึ้นมามันบอก
วานี่ขา จะกินขาว บอกขาจะถายทอง ถายทิ้งเราก็ตองไปหาเครื่องถาย รางกายมีอะไรบางทีก่ ิเลสสรางให
มีผม ถาเรามีผมเราก็เปนหนี้ผม แตคนหัวลานไมตองเปนหนี้ผม ตองลานหมด ถาลานนอย ๆ ก็ตอง
เปนหนี้เหมือนกัน ทําไมถึงวาตองเปนหนี้ผม ตองเปนทาสของผม เพราะวาผมมันตองการอะไร ผม
บอก วา นี่ปลอยฉันไวเฉยๆ นี่ฉันไมชอบนะ ฉันตองการเอาน้ํามันมาใสผม ผมจะไดสละสลวย จะได
สวย เราก็ตองไปหาเงินมา พอยาวไปหนอยหนึ่งมันบอกไมดี ไมสวย เราก็ตองตัด เราตัดเองไมได เรา
ก็ตองเดินไปหาชางตัดผม เอาสตางคไปใหเขา คาผม คาการใชหนี้ผมนี่ นับตั้งแตวนั เกิดมาจนถึงวันนี้
หมดไปเทาไหรแลวจําไดไหม ถาเกิดอาการเหม็นสาปเหม็นสาง ก็ตองไปหายาสระผมมาใหฉันซิ ไมงั้น
ไมไดนะ ฉันจะจัดการกับแก เราก็ตองตามใจเจานาย นี่ถามีผมอยางเดียวมันสรางความทุกขใหกับเรา
เทาไร นี่พูดกันถึงการมีผม ทีนี้ไอคนไมมผี มจะมาเขาใจวาสุขไมไดเหมือนกันนะ หัวลานอยางนี้มนั เปน
หวัดงายเหมือนกัน แคผมอยางเดียวเราเปนหนี้มันนาดู
ทีนี้ถาเรามีตาละ ถาเกิดมามีตานี่ พระพุทธเจาบอกวามันสกปรก มันไมใชสกปรกอยาง
เดียวนะ มันแสดงการเปนเจาเปนนายเราดวย คนมีตาทําอยางไงละ ตานี่มันเปนเจาหนี้ใหญเหมือนกัน
เจาตานี่มันชอบดู ดูวามีอะไรสวย ทีไ่ หนไมไดมนั ตองไปดูใหได แลวของสวยทีม่ ันอยูกลางถนนหน
ทาง ตั้งในโรงในรานนี่อยากไปดูให
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ได ก็สักแตวามันใชอํานาจของเจานายบังคับใหเราเดินไปเพื่อดู การเดินไปก็ดี ใชพาหนะไปก็ดีเราก็ตอง
ลงทุนเหมือนกัน ตองใชทรัพยสินนะ ทีนี้ไมยังงัน้ เขามีมหรสพในโรงมหรสพ มันบอกวาภาพยนต
เรื่องนี้ดี ละครเรื่องนี้ดี ลิเกเรื่องนี้ดี อะไรก็ตามดี นีไ่ มไดนะเขาโฆษณามามาก ถาแกไมพาฉันไปดู
นะ ถาไมพาฉันไปดูจะเกิดเรื่องแน เราเปนขี้ขาตา เปนลูกหนี้ เราก็ตองออกสตางคเดินไป เสียเวลา
การงาน เสียเวลาทางบาน ดีไมดีหนีคนทางบานไปกลับมาถูกดาเสียอีก เงินก็ตองเสียชําระหนี้ดว ยตา
พอแกมาอยางผม ไอตามันบอกวา นีก่ ูจะเอาแวนนะโวย ตองซื้อแวนมาใหกูนะ ถาไมซื้อขาไมยอมให
เอ็งอานหนังสือ พอหยิบหนังสือขึ้นมาหนังสือเขาพิมพดวยตัวหางๆ มันบังคับใหตัวหนังสือวิ่งเขามา
ชน กันหมด มันมีอํานาจ ผลที่สุดเราก็เปนหนี้ตา เปนขี้ขาตา ชําระหนี้มัน ไปซื้อแวนมาใส แลวไอเจา
ตานี่มันสะอาดหรือสกปรก ดูมันใหดี คนเราเห็นตาแจมใสก็เกิดรักลูกตา คนนี้ตาสีฟา คนนี้ตาสีอะไรก็
ตามเรื่อง ตาแตละตานี่เวลาเชามันใชใหเอาน้ํามาลางมัน ลางความสกปรกที่เรียกวาขี้ตา นี่พระพุทธเจา
ทานรูว าความจริงมันมีอยูในตัวเรา แตเราทําไมไมยอมรู นี่มันสกปรกไมพอ เรายังเปนหนี้มันอีก
มาหู หูมันมีคุณหรือโทษ ความจริงหูถาเราใชใหมีประโยชนมันก็มีคุณ แตวาหูนี่กเ็ ต็ม
ไปดวยความสกปรกหรือสะอาด หรือใครวาสะอาดไมตอ งเช็ดไมตองลาง ไมตองมีขี้ไคล ไมมีเหงื่อไมมี
น้ําหนวกนะมีไหม หาไดรึเปลา ใครไมตอบผมตอบคนเดียวก็ได หาไมได พูดคนเดียวไมมีใครขัดคอ
อยางนี้ตามโบราณบอกวา ไอใบเดินหนา ไอบาเดินหลัง ผมบาคนเดียว ทีนี้เจาหูนี่ก็เหมือนกันมัน
สกปรกไมพอ มันยังเปนเจาหนี้เรา มันอยากจะฟงเสียงเพราะๆ อยากจะฟงเสียงอยางโนน อยากจะฟง
เสียงอยางนี้ อยากฟงเสียงแหลม เสียงทุม เสียงไลควาย เรียกอะไรกันหวา ผมเรียกเสียงไลควาย คนไล
ควายนี่มนั ไมดัดแปลง เสียงเปนเสียงปกติ เสียงที่เขานิยมกันเรียกวาเสียงปกติ เลยใชเสียงไลควาย ภาษา
ไทยชัดดีนะ เวลาหูมันตองการฟงเสียงเพราะๆ เราก็ตองเอาเงินไปชําระไปฟงเขารองเพลงทีโ่ นน ไปฟง
เขาพูดที่นี่ การไปแตละครั้งนี่เราตองใชเงินไมนอย กําลังกายทรมานรางกายไป นี่มหี ูเราก็เปนหนีห้ ู
พอมีจมูกเขาเอาอีกแลวเปนหนี้จมูก จมูกเดี๋ยวมันก็เปนหวัด เดีย๋ วก็คัดจมูก เราก็ตอ ง
เอายามารักษา พอมาถึงปากนี่มันดาประชาชนและสัตวทั้งหลายทีเ่ กิดมาในโลก ที่มีความทุกขหนักก็
จากปากตัวเดียว การเลี้ยงปากเลีย้ งเทาไรก็ไมพอ อาหารที่เรากินเขาไปทุกวันนับมูลคาไมได จะนับ
ราคามันจริงๆ นับไมได มันมีคามากที่สุด ทีนี้ปากมันสกปรกหรือวาปากมันสะอาด ความจริงถาจะนับ
โดยเชื้อชาติละก็ ปากมัน
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สกปรกเพราะปากเราตองชําระลางทุกวัน กินอาหารเขาไปแลว อาหารที่เราชอบใจเลือกแลวเลือกอีก
ปรากฎวากินอาหารอิ่มแลวบอกวาเหม็นคาว เมื่อเวลากินไมบน รูวาไมดีกินเขาไปทําไม พอกินเขาไป
แลวไมลางปาก บอกทนไมไหวบอกวาเหม็นคาว แสดงถึงความสกปรกของเรา ปากนี่มันสกปรก ๒
ครั้ง สกปรกโดยธรรมชาติของมันตามปกติ หรือวาสกปรกในการนําอาหารใสไป สกปรกในการใช
เสียงเปลงออกมาบางวาระ ปากนี่สรางความสกปรก สรางโทษใหแกบุคคลผูเปนเจาของปากเดือดรอน
ตองเสียเงินเสียทอง ติดคุกติดตะราง ขาดความเปนมิตรสหายซึ่งกันและกัน ขาดความสามัคคีซึ่งกัน
และกัน ก็เพราะปากเปนสําคัญ รวมความวาปากก็หาดีอะไรไมได นีเ่ ปนอันวาเรามีรางกายเต็มไปดวย
ของสกปรก
ผมขอพูดยอ ๆ นี่พระพุทธเจาทานตรัสเรียกวา ปฏิกูลบรรพ ซึ่งทานพรรณนาไวใน
บาลีหลายอยาง ผมไมนํามาพูด พูดแลวในตอนตนนิดหนึ่ง เพราะวาไมมีความจําเปน มานั่งไลเบี้ยกัน
อยูเฉย ๆ ชาตินี้ทั้งชาติไมไดอะไรเลย เวลาทีก่ รรมฐานกองนี้เปนสมถกรรมฐานนะ จําไวดว ยนะวา
กําลังที่พดู มานี่เปนสมถภาวนา ในวิสุทธิมรรคเรียกวา กายคตานุสสติกรรมฐาน ถาในมหาสติปฏฐาน
เรียกวา ปฏิกลู บรรพ เปนบรรพหรือบทที่กลาวเรื่องความสกปรกโสโครก
ตามที่พูดมานีบ่ รรดาทานทั้งหลายมีความเขาใจรึยัง เห็นไหมวารางกายของเราสกปรก
ตองพยายามหาความเปนจริง สัทธรรมคือธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสอน พระพุทธเจาไมไดสรางขึ้น
มาใหม เอาความจริงมาพูด เอาความจริงมาสอนใหกันฟง เมื่อทานฟงแลวก็พจิ ารณาตาม เมื่อพิจารณา
แลวก็ใชปญญามองเห็นตามความเปนจริง คีอวาอยาใชแตเพียงสัญญาความจํา สัญญานี่ก็แปลวาความจํา
จําแลวก็ไปนั่งพูดตามแบบบาง ถาบันทึกเสียงไปแลว ก็ไปนั่งนึกตามเสียงที่พูดไปบาง ถามันพลาดจาก
แบบ กางตําราไปนิดหนึ่ง พลาดจากเสียงทีพ่ ูดไปแลวหนอยหนึ่ง ถือวาใชไมได เกิดความกลุมใจ อยาง
นี้ใชไมได สิ่งที่จะใชไดก็คือ พิจารณาวารางกายที่พระพุทธเจากลาววาสกปรก มันมีอะไรจริงไหม เขา
ไปมองเห็นมัน ถามันยังหาอะไรไมไดลองบวนน้ําลายแลวเอามือแตะ พอแตะก็ยงั พอแตะได แลวก็
เอามาถูกที่หนา เช็ดที่หนา ถายังพอทนไดก็มาแตะทีล่ นิ้ เราทําไมได อยางนี้เราทําไมได เราทําไมได
อยางนี้แสดงวา รางกายขางในเราสกปรก น้ําลายมันสกปรก หาความจริงอยางนี้ แลวก็นึกไปอีกทีวา
อุจจาระ ปสสาวะ นี่มันมาจากไหน หาความจริงใหพบ อุจจาระมาจากอาหารชั้นเลิศที่เราเลือกแลว
เลือกอีก เวลานี้รางกายตองการสิ่งที่เปนประโยชนแกรางกายมาเก็บเขาไว เหลือจากนั้น รางกายปลอย
ใหไหลออกมาภายนอก เมือ่ มันหลั่งไหลออกมาแลว เราก็พจิ ารณาดู เอางี้ก็แลวกัน
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พอมันไหลออกมา อุจจาระไหลออกมาแลว มือหยิบขึน้ มาดู ทําไดไหม ถาเราไมกลาหยิบขึ้นมา เรา ก็
รูวานี่เราสกปรก แมแตหันหนาไปมองยังไมอยากมองเลย
พระพุทธเจาทรงใหพิจารณาหาความจริงวา รางกายของเรานี่สกปรก ที่พระพุทธเจา
ทรงสอนแบบนี้มีประโยชนอะไร นึกถึงประโยชน คอยหาความจริงวา นี่รางกายของเรามีความสกปรก
อยางนี้ ความจริงเราตองการความสะอาด เราไมตองการของสกปรก แตในเมื่อมันสกปรกอยางนี้ เราจะ
ไปหลงใหลใฝฝนมันเพื่อประโยชอะไร ความจริงนี่เราซือ้ ตัวเราราคามันแพงเหลือเกินนะ ซื้อเรานี่ไม
พอ บางทีไปซื้อคนอื่นเขาอีก ตัวของเราเองนี่เราซื้อความสกปรกที่มนั เปนรางกายนี่ ซื้อแพงมาก กอน
ที่เราจะเกิด บิดามารดาตองลงทุนหนัก พอเริ่มปฏิสนธิ ทานพอทานแม ลําบากบอกไมถูก โดยเฉพาะ
ลูกเมื่อเริ่มเขามาอยูในครรภใหม ๆ นี่มันจะตาย อะไรที่มันไมดี ทานแมเคยชอบอาหารอะไรที่วาดี
เคยมีรสอรอย ทานแมจะตองยับยั้ง ถาปรากฎวามันมีโทษกับลูก การงานที่ทานแมเคยทําเปนปกติ เคย
ชวยทานพอทํา เปนการแบงเบาภาระซึ่งกันและกัน แตวาการงานนั้นมันกระทบกระเทือนแกเรา ทาน
แมก็ยับยั้ง นี่ความหนักก็ไปหนักอยูที่ทานพอ นี้เพียงเราอยูในทองแมอยางเดียวนะ ทานพอทานแมตอง
ลงทุนเพื่อเราไมรูวาเทาไหร โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาหารที่ตองบริโภคเขาไปในรางกายเพื่อหลอเลี้ยงตัว
ทาน ไอเราก็แยงกิน พอออกมาจากทองพอทองแมแลวใชทุนมหาศาล เพราะเราชวยตัวเองไมได จะ
ชวยไดอยางไรละ หิวก็บอกไมได หนาวก็บอกไมได ปวดอุจจาระ ปสสาวะ ก็บอกไมได แลวก็ตอง
ลงทุนหนักจางคนมาเลีย้ ง ทานแมเลี้ยงเองบาง ทานพอก็เพิ่มภาระหนัก ดีไมดกี ็ตองจางคนมาทํางาน
เปนอันวา การซื้อความสกปรกของรางกายของเรานี่ลงทุนมาก เมื่อเราไดรางกายทีส่ กปรกขึน้ มาแลว
มันมีประโยชอะไรสําหรับเราบาง รางกาย ความดีของรางกายถาจะวากันจริง ๆ ไมมี เราทุกขหนักจริงๆ
เพราะอาศัยรางกายเปนปจจัย
๑. การหาอาหารมาเลี้ยงมัน
๒. การประคบประหงมรางกายใหมคี วามสุข เกิดความหนาวเกิดความรอน เดีย๋ วมัน
ก็ปวดเมื่อยไมสบาย เกิดโรคภัยไขเจ็บ ความแกเขามายุง บาง ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ความตายเขามายุง ภัยอันตรายเกิดในรางกายบอกไมถูก ภัยอันตรายก็มีแกรางกายอยางนี้แลว ถาความ
จริงมันดี มันสะอาดเสียอยางเดียวเราก็นาจะพอใจ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนใหรจู ักวา
รางกายมันสกปรก นี่ไมใชวาทานสรางสรรคมาสอนนะ แสรงแตงขึน้ มา แสรงพูดขึ้นมาวา รางกาย
มันสกปรก ทีม่ าบอกกับพวกเราก็เพราะวาพวกเรามันฉลาดเกินไป ฉลาดเกิน
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ไป ลืมความสกปรก คิดวาสะอาด ถาหากวาเราหลงวารางกายของเราสะอาด เมื่ออาการสกปรกมัน
ปรากฎ มันจะเปนสุขหรือวาเปนทุกข เราไมตองการใหมันสกปรก แตเมื่อเราเดินไมได อาบน้ําไมได
หาเครื่องชําระกายไมได ถายอุจจาระ ปสสาวะหาเครื่องชําระไมได แคเพียงเทานีเ้ อง ตัวระยําเหงือ่ ไคล
อุจจาระ ปสสาวะก็ติดกาย เราไมชอบใจ อาการอยางนีม้ ันก็เกิดความเปนทุกข พอเกิดการเปนทุกข ไอ
อาการทุกขก็เกิดความไมสบายกาย ไมสบายใจ การทีเ่ ราพิจารณาเห็นวารางกายสกปรก ไมมีประโยชน
เพราะวาจิตใจของเราจริง ๆ เราตองการความสะอาด เราไมตองการความสกปรก นี่เรามาอาศัยรางกาย
ก็เพราะเราคิดวารางกายของเราสะอาด
เรามาพูดคําวาเรากอน คําวาเราคือใคร ถาเราพูดกันทัว่ ๆ ไป คําวาเราคือจิต เราพูดกัน
โดยทั่วๆ ไปนะ พอพูดถึงจิตก็เลยบอกวาจิตนี่มันเปนตัวลวง ถาพระที่เขาไดเจโตปริยญาณขึ้นไปไมมี
ใครเขาเรียก คําวาเราคือจิต เขาตองเรียกวาเรา คือ อทิสสมานกาย เปนกายกายหนึ่งที่มาอาศัยอยูใน
กายเนื้อ ไอกายสกปรกนี่ฟง ใหดีนะ พูดเปนภาษาไทยงาย ๆ วา อทิสสมานกาย คือเปนกายที่เราไม
สามารถเห็นไดดวยกายเนื้อ แตทวาถาเราไดทิพจักขุญาณเมื่อไร เราจะเห็นกายนี้ทนั ที แลวแตคนใดได
ทิพจักขุญาณเห็นไดสบายมาก เมื่อเราเห็นกายภายใน เราจะรูว ากายภายในของเราเวลานี้เปนกายของ
สัตวนรก หรือวาเปนกายของเปรต กายของสัตวเดรัจฉาน กายของคน หรือวากายของมนุษย ทั้งนี้
เพราะอะไร เพราะวามันเห็นชัด ถาคนเขาจะนรก ถาเราไดเจโตปริยญาณ ถาไดทพิ จักขุญาณแลว พอ
ไดยินชื่อคนเทานั้น
เราจะรูกายภายใน
เพราะกายนี้เราจะทราบไดเพราะความเปนทิพยของจิต
เทานั้น พอไดชื่อปบวานาย ก. นาย ข. ก็รไู ดทันทีวา นาย ก. นาย ข. เวลานี้ ถาตายเวลานี้มีความดีหรือ
ความชั่วไมยิ่งไปกวานี้ อาจจะตองไปนรก ไปสวรรค ไปพรหม หรือไปนิพพาน เพราะวากายภายใน
มันบอกชัด กายนี้เขาไมดูกายเนื้อ คําวาเราในที่นี้ก็คือกายภายใน ที่เรียกวา อทิสสมานกาย จําใหดนี ะ
พระทุทธเจาทานรู ในเมื่ออทิสสมากายของเรามันเขามาอาศัยในกายเนื้อ กายเนือ้ นี่เราอาศัยชั่วคราว
เทานั้น นี่เราจําจะตองมาอยูใ นดินแดนของความสกปรก
คิดกันงาย ๆ วา เวลานีเ้ รานั่งอยูในสวม ไมใชบนสวมนะ ที่เราถายเรานั่งอยูขางบน
เรียกวาบนสวม แตความจริงอทิสสมานกายมันอยูใ นสวม ไอสวมที่เราถายลงไปแลว ที่เขาเก็บอุจจาระ
ปสสาวะ มันสิงอยูในนัน้ ในรางกายของเรา รางกายที่เรามองเห็นดวยตาเนื้อนี่มนั สิงอยูในนั้น ก็เรียก
มันเสียวาอยูในสวม ในนั้นเต็มไปดวยความสกปรก ก็รวู ามันสกปรกยังเสือกมาทําไม นี่พูดภาษาไทย
นะ ถามวาทําไมเสือกมา ความจริงมันไมไดเสือกไอกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม มันใหมา มัน
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จับเสือกมา มันไมไดมาเอง ทําไมจึงตองมา สมมุติวากอนที่จะตองมา เปนเทวดา สมมุตินะถาเรามา
จากเทวดา หรีอวามาจากพรหม ความจริงเทวดากับพรหมนี่รังเกียจรางกายของมนุษย เพราะวารางกาย
ของมนุษยนี่มนั สกปรก บอกไมถกู ถามนุษยนี่ไมมีความสําคัญจริงๆ ไมตองการสงเคราะหจริงๆ เดิน
หางรอยโยชนมันยังเหม็นสาปอยูเลย จะทนไมไหว ที่ตอ งมาก็เพราะจําเปนจําใจจะตองมา เพราะวามี
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน อาศัยความดีอยางหนึ่งเพื่อตัง้ ใจสงเคราะหเชนนี้จะเปรียบไดกับมารดา แม
ของลูกทีล่ ูกกําลังเดินไมได ชวยตัวเองไมได เวลาลูกขีอ้ อกมาแมเช็ดขี้ของลูก ชําระขี้ของลูกไดอยาง
สนิทใจ ไมเคยรังเกียจ ลูกขับถายปสสาวะออกมาก็ทาํ ไดทุกอยาง สิ่งที่เราเรียกวาสกปรก ความจริง
ไมใชมารดาหรือแมไมไดรังเกียจอุจจาระ ปสสาวะ แตวาที่ทําไปเพราะความเมตตาปรานี เพราะความ
รักลูก ปรารถนาจะใหลูกมีความสุข ตัวเองจะตองแตะตองกับสิ่งที่สกปรกก็ยอม นี่ที่เทวดาเขามาใกล
คน เขามาเพือ่ การสงเคราะห อยาไปนึกวาเทวดาเปนทาสรับใชนะ ดีไมดีเกณฑเทวดาใหทําอะไรตอ
อะไรสง มันก็เกินพอดีไป เอาแคพอเหมาะพอดี
ทีนี้ถาเราเปนเทวดา การทีจ่ ะเกิดเปนคนทีร่ ูวารางกายของคนมีแตความสกปรกทั้งหมด
แลวก็เสือกมาทําไม พูดไปพูดมาผมก็เปนลูกนองหลวงพอโต มาทําไม ไอที่มานีไ่ มไดมาเอง รังเกียจ
แตวาไอกิเลส ความเศราหมองของจิตที่มันมีอํานาจเหนือใจ ตัณหา ความทะยานอยากที่มีอํานาจเหนือ
ใจ อุปาทานตัวดึงใจ ใจทีเ่ คยมีกําลังเหนืออกุศลกกรม ความชั่ว ๔ ตัวนี่มันเสือกไสไลสงบังคับใหมา
ถาจะถามวาทําไมทานจึงบังคับ ก็เพราะวาเราเปนทาสของมัน ในสมัยที่มีรางกายพระพุทธเจาบอกวา
รักษาศีลเปนของดี เราจะไดพนจากอํานาจของกิเลสอันดับแรก เราก็ไมยอมรักษา ใหทานมีเมตตาเขา
ไวมันเปนของดี เราก็ไมยอมทํา บางทีทําบางแตวาทําเพียงสักแตวาทํา ทําบางไมทําบาง ใหสรางความดี
กันไว อยาสรางความชั่วกันมาก แตนี่ความดีที่เราทํามันนอย เพราะเอาแตนั่งพักเปนเทวดา เปนพรหม
พอหมดจากอํานาจของความดี เจากิเลส ความมีอารมณเศราหมอง ไมยอมเชื่อพระพุทธเจา ตัณหาความ
ทะยาน อยากจะสวย อยากจะงาม อยากจะรวย อยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากมีลูก อยากมีหลาน
อยากมีทรัพยสินตางๆ ไมอยากตาย มีอารมณอยางนีแ้ ลว เขาใจวาการเกิดเปนคน เปนของวิเศษ นึกวา
จะไมแก จะไมเจ็บ จะไมตาย อกุศลคือความโง ทําดวยอํานาจของความโงทกุ อยางที่พระพุทธเจาบอก
วาไมควรทํา ไอตัว ๔ อยางนี่แหละที่มันเสือกไสไลสงใหเรามาเกิด แลวทั้ง ๆ ที่เรารูแลววาไมควรจะ
มา แลวรางกายมันสกปรก
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จําไวใหดีนะ วาที่เรามาเกิดเต็มไปดวยความทุกข เราทุกขอยางในดินแดนทีม่ ีแตความ
สกปรก มีแตสวมเคลื่อนที่ ก็เพราะสาเหตุ ๔ ประการ มีกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม นี่เราจะพน
กิเลสนัน้ ไดอยางไร ในมหาสติปฏฐานสูตรทานบอกวา พวกเธอทั้งหลายจงกําหนดจิตรูไว สักแตเพียง
วารูว ากายนี้ จงรูวาเปนกายของเรา สักแตวา เปนกาย เราจะไมคบมันตอไป ถือวากายนี้มันสกปรก เวลา
นี้ เราพนมันไมได เราก็จะอาศัยมันชั่วคราว จิตของเราในปจจุบนั พรอมอยูเสมอที่จะปลอยมันทั้งหมด
เลิกคบกันที โดยเฉพาะอยางยิ่งองคสมเด็จพระชินสีหไดสอนใหปลอยไปเปนทาน นี่วากันตามมหาสติ
ปฏฐานสูตร ขึ้นชื่อวา ทรัพยสินตางๆ ที่มอี ยูในโลก เราไมตองการมัน อารมณใดๆ ก็ ตาม อารมณแหง
ความรักก็ดี อารมณแหงความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี ในโลกทั้งหมดชือ่ วาเปนสมบัตขิ อง
โลก โลกธรรมทั้ง ๘ ประการ ความมีลาภ ความมียศ สรรเสริญ สุขในกามารมณ สิ่งทั้งหลายเหลานี้
เราตั้งใจไวเสมอวา เราไมตองการมันอีก ชาติกอนกวานี้หลายอสงไขยกัปมาแลวเราโง แตวาเวลานี้
กําลังจิตใจหรือวาปญญาของเรา พอที่จะสลัดมันไดแลว เวลานี้เราขอเชื่อองคสมเด็จพระประทีปแกว
วารางกายของเรานี้สกปรกและเต็มไปดวยความทุกข และเราไมตองการมันอีก และขึน้ ชื่อวาสมบัตขิ อง
โลกทั้งหมด ไมวาอะไรสิ่งที่เรามองเห็นในโลกเราไมตอ งการมันอีก ชาตินี้เปนชาติสุดทายสําหรับเราที่
จะมีรางกายเปนสัตว หรือวาเปนมนุษย เราจะมีบานใหญโต ทรัพยสินตางๆ ก็เพียงชาตินี้ ชาติตอไป
จากนี้ไมมีสําหรับเรา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะอยางนี้ ก็หมายความวาใหบรรดทานพุทธ
บริษัททําอารมณเขาสูพระนิพพาน ความจริงเราไมตองนึกวาเราจะไปนิพพาน ตั้งใจไวแบบสบาย ๆ วา
รางกายนี้สกปรก ในเมื่อมันสกปรกแลวเราจะตองการรางกายบุคคลอืน่ ใดที่สกปรกมารวมกายเราอีกเรา
เองก็สกปรกพอแลว สกปรกแลวยังไมพอ มันยังใชเราเปนทาส บํารุงบําเรอมัน นอกจากนัน้ ความคง
ทนถาวร การทรงตัวมันก็ไมมี เต็มไปดวยความทุกข ทรัพยสินทั้งหลาย ทรัพยสมบัติทั้งหลายในโลก
ก็เชนเดียวกัน ความจรรโลงที่เราสรางไว เขาใจวาดีแลว ประเสริฐแลว ถาวรแลว ก็ยังมีแตความเกา
พังไป อาคารทุกหลังที่ไมมคี วามสกปรกไมมี วัตถุทุกชิน้ ในโลกที่ไมมีความสกปรกไมมี ขึ้นชื่อวาดิน
แดน ที่เต็มไปดวยความสกปรกอยางนีเ้ ราไมตองการ แลวตอจากนั้นไปก็นึกถึงคําสั่งสอนขององคสม
เด็จ พระพิชิตมารวา รางกายมันจะแกถือวาเปนเรื่องธรรมดา รางกายมันจะปวยถือวาเปนเรื่อง ธรรมดา
รางกายมันจะตายก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ของรักของชอบใจ พลัดพรากจากเราไปถือวาเปนเรื่อง
ธรรมดา
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ธรรมดามันเปนอยางนี้ มันจะเปนอยางไรก็ชางมัน ถารางกายพังเมื่อไร เราไปนิพพาน
เทานั้น ตั้งใจไวเพียงเทานี้ หากวาชาตินี้ทา นไมสามารถไปนิพพานได ผมอยากจะใหสัญญากับทาน ถา
อารมณใจทานเปนอยางนี้ อยางดีทานไปพักอยูแคเทวดา หรือพรหมไมกี่วัน เพียงแคพระศรีอาริยต รัส
เห็นหนาพวกทานเขา พระพุทธเจาจะเทศนกายคตานุสสติกรรมฐานหรือปฏิกูลบรรพทันที เพราะ
สมเด็จพระชินสีหรูทุนเดิมของคน ถาฟงเทศนจากองคสมเด็จพระทศพลเพียงครั้งเดียว เลวที่สุดไดพระ
โสดาบัน นี่เรียกวาเลวที่สุด ถาฟงซ้ําอีกทีก็ไดอรหัตตผล ตัวอยางมีเยอะที่ปรากฎมา
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั วาไปวามาก็หมดเวลา ขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย มี
พระภิกษุสามเณรเปนประธาน ขอทุกทานจงประสบแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพนู ผล และ
ธรรมใดที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุแลว ขอบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหมดที่ตั้งใจปฏิบัติมาดวยดีจงรีบบรรลุธรรมนั้นตามที่องคสมเด็จพระชินสีหรูแลวในชาตินี้ทุกทาน
เทอญ

ธาตุบรรพ
ขอที่วาดวยธาตุ ๔ ในมหาสติปฏฐานที่ทา นเรียกวา ธาตุบรรพ หมายความวา ฉบับที่
ประกอบไปดวยธาตุ ๔ ถาหากวาเราเรียกตามวิสุทธิมรรคก็เรียกวา จตุธาตุววัตถาน (แปลวาการกําหนด
ธาตุ ๔) นี่เปนอันวาในมหาสติปฏฐานสูตรก็ดี หรือวาในวิสุทธิมรรคก็ดี พระพุทธเจาไมไดสอนแตก
ตางกัน เวนไวแตวาความรูใ นวิสุทธิมรรค พระพุทธเจาสอนจนจบมี ๔ แบบ คือวา สุกขวิปสสโก, เต
วิชโช, ฉฬภิญโญ, ปฏิสมั ภิทัปปตโต บอกวาในมหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาสอนเฉพาะสุกข
วิปสสโก กอนที่ทานทั้งหลายจะใชการพิจารณาตามแบบจตุธาตุววัตถาน ๔ อันนี้ การเจริญพระกรรม
ฐานนีถ้ าจะเจริญไดดีไมตองเปดหนังสือ เอาหนังสือวางไว ไมใชเวลาเปดหนังสือ เวลานี้เปนเวลาจํา
การเจริญพระกรรมฐานแบบในวิสุทธิมรรคก็ดี ในมหาสติปฏฐานสูตรก็ดี เราอยาทิ้งตนไมได นี่หมาย
ถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลกัน อยางในตอนตน พระพุทธเจาสอนใหกําหนดรูล มหายใจเขาออก
หรือวาอานาปานุสสติกรรมฐาน กอนที่เราจะใชอารมณพิจารณาในจตุธาตุววัตถาน ๔ ก็ดี ในปฏิกลู
บรรพที่เราเรียนแลวก็ดี หรือวาในอิรยิ าบทก็ดี อันดับแรกเราใชอานาปานุสสติกรรมฐาน ควบคุมใหอยู
ในอารมณสมาธิเสียกอน
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อันวาอานาปานุสสติกรรมฐานเปนกรรมฐานพื้นฐานใหญ ถาเราทรงกําลังเปนสมาธิแลว จิตเปนสมาธิ
สบาย มีอารมณเยือกเย็นเปนอุเบกขารมณ ในระยะนัน้ เราก็ใชอารมณจิตมาพิจารณาในปฏิกลู บรรพหรีอ
วาจตุธาตุววัตถาน ๔ ผลมันจึงจะเกิด เพราะวาการพิจารณานี้ เราใชจิตที่เคลื่อนอยูตลอดเวลา การใช
อานาปานุสสติกรรมฐานเปนการใชอารมณใหทรงอยู การใชอารมณ อารมณทรงอยูก็ดี จิตเปนอุเบกขา
ก็ดี เอาอารมณเปนสมาธิมาพิจารณาปฏิกลู บรรพ ในอาการ ๓๒ หรือวาจตุธาตุววัตถาน ถาพิจารณา
ไปแลว ปรากฎวาจิตเคลื่อนออกไป มีอารมณนอกเขามาแทรก อยางนี้แสดงวาจิตเราพลาดจากสมาธิ
เมื่อมีอาการฟุง ซานเกิดขึ้น ใหทิ้งอารมณพิจารณาเสีย กลับมาจับลมหายใจเขาออกใหม เพื่อทําจิตให
เปนสมาธิ เมือ่ จิตทรงอารมณเปนสมาธิดแี ลว จิตมีอาการทรงตัวดีแลว จึงคอยไปพิจารณาใหม การ
กระทําแบบนีส้ ลับกันไปสลับกันมา ปญญาจะเกิด และก็ปญญาจะมีกําลังกลา สามารถตัดกิเลสให
เปนสมุจเฉทปหาน คําวา สมุจเฉทปหาน หมายความวา ฆาใหตายไปเลย ไมใหกลับฟนขึ้นมา
การปฏิบัติพระกรรมฐานถาจะใหดีนเี่ ขาทํากันแบบนี้ คือไมใชวา เราจะตั้งหนาตั้งตา
ทรงแตสมาธิอยางเดียว ถาเรามีความประสงคในการจะทรงสมาธิอยางเดียวผลที่จะพึงไดก็คือฌานโลกีย
และก็ปรากฎวาเปนฌานที่งอนแงนคลอนแคลน ทําลายตัวเองไดงาย ฌานไมทรงอยูไดนาน ถาหากวา
เราจะใชแตเฉพาะปญญาพิจารณาขันธ ๕ อยางเดียว หรือสวนใดสวนหนึ่งอยางเดียว โดยไมใชอารมณ
สมาธิควบคุม มันก็ทําไมไดเหมือนกัน ที่วาไมมีผล ฉะนัน้ พระกรรมฐานทั้ง ๒ ประการ คือ สมถกรรม
ฐาน และวิปส สนกรรมฐาน เราจะแยกกันไมได โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานสมถกรรม มีทั้งอารมณดับ
และอารมณทรงฌาน และก็อารมณพิจารณา อยางที่พดู มาวา เรื่องอาการ ๓๒ ที่เรียกวา ปฏิกลู บรรพ
นั่นเปนอารมณพิจารณา หรือวาทีจ่ ะพูดในวันนี้ก็เปนธาตุ ๔ ก็เปนอารมณ พิจารณาเหมือนกัน จงอยา
ลืมวา การเจริญพระกรรมฐานที่พระทุกองค หรือวาทานทุกทานทีป่ ฏิบัติไดตรง ก็ตองพยายามสลับ
กันไปสลับมาระหวางอารมณสมาธิ ความตั้งมั่นกับการพิจารณา
ตอจากนี้ไปก็จะขอพูดถึงมหาสติปฏฐานขอตอไป คือธาตุบรรพ คําวา ธาตุบรรพ
หมายถึง ฉบับวาเฉพาะ คือธาตุ ๔ ถาฝายวิสุทธิมรรคมีแตจตุธาตุววัตถานนีต่ องทราบเมือนกัน โดย
เฉพาะอยางยิ่ง จตุธาตุววัตถานนี้องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสไวเฉพาะพวกพุทธจริต คือเปนอารมณ
ของคนฉลาด เมื่อวานี้เราพูดกันถึงอาการ ๓๒ เปนเรื่องของการระงับราคะจริต วันนี้เปนกรรมฐานที่
สงเสริมจริตของความฉลาด แตวาในมหาสติปฏฐานสูตรเขาจัดไวเปนแบบนั้น ทาน
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กลาวไวโดยลําดับ ฉะนั้นเมื่อเราพิจารณากรรมฐานในอาการ ๓๒ ที่เรียกวาปฏิกลู บรรพ เห็นวาราง
กายของเราเต็มไปดวยความสกปรก รางกายของบุคคลอืน่ ก็เหมือนกัน วัตถุธาตุอนื่ ๆ ก็เหมือนกัน นี่
เราจะกลาววามีความสะอาดนั้นมีอะไรทีจ่ ะสะอาด ความจริงของทุกสิง่ ในโลกเปนสิง่ ที่มีชีวิตหรือไมมี
ชีวิตก็ตาม หาอะไรเปนของสะอาดจริง ๆ ไมได ที่เราคิดวาสะอาดก็เพราะวาเราหลอกตัวเอง นี่เราใช
ปญญาของเราโกหกตัวเรา เพราะวามันไมสะอาด เราก็ไปแตงตั้งยกยอปอปนวาสะอาด แตความจริง
มันของสกปรกเปนปกติ มันไมกลัวเรา มันไมเชื่อฟงคําสั่งของเรา
วันนีจ้ ะกลาวถึงจตุธาตุววัตถาน พระพุทธเจาทรงกลาววารางกายของคนและสัตวทมี่ ี
ในรางกายขึ้นมาไดก็อาศัยธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ อันการที่ปรากฎวามีความแข็ง
ในรางกาย เปนเนื้อก็ดี กระดูกก็ดี อันนี้พระพุทธเจาเรียกวา ธาตุดนิ ความอบอุน ในรางกายจัดเปน
ธาตุไฟ อาการพัดไปมาในรางกายมีลมหายใจเปนตน เรียกวาธาตุลม ของเหลวที่ปรากฎในรางกาย มี
น้ําลาย น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง ปสสาวะ เหลานี้เปนธาตุน้ํา นีร้ างกายของคนและสัตว
ประกอบไปดวยธาตุ ๔ เขามาประชุมกันชั่วคราว
ธาตุ ๔ นี้ ในมหาสติปฏฐานสูตรทานเปรียบเทียบไววา คลาย ๆ กับคนที่ฆาโค หรือ
ฆากระบือ เวลาที่เขาฆาโคฆากระบือแลว เขาเอาเนื้อไปวางไวสวนหนึ่ง เอาหนังไปวางไวสวนหนึ่ง
เอากระดูกไปวางไวสว นหนึง่ ตับ ไต ไส ปอด ไปวางไวสวนหนึ่ง สวนทั้งหลายเหลานี้ประกอบกัน
เรียกวา ธาตุดิน สวนที่หลั่งไหลออกไปมีน้ํา เปนตน น้ําเลือด น้าํ เหลือง น้ําหนอง เรียกวาธาตุน้ํา
การแยกแบบนี้ที่พระพุทธเจาเรียกวา แยกธาตุของกาย ความจริงไมใชใหแยก ใหรูตามความเปนจริง
วารางกายของเราประกอบดวยธาตุ ๔ ใหรูตามความเปนจริงมีประโยชนอยางไร สําหรับนักเจริญพระ
กรรมฐาน เราก็มานั่งหาประโยชน ประโยชนที่จะพึงได คือพระพุทธเจาใหสรางความฉลาดขึ้นมาในใจ
และก็ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริงเพราะพวกเราทั้งหมด ไอคําวาทั้งหมดนี่ความจริงจะหาวาดูถูก
ไอตัวถูกนี่มนั ดูตรง ดูผดิ นีด่ ูไมตรง ดูถูกนี่ไมวาหรอกทานพวกผมนะ ผมก็เหมือนกัน ทานก็เหมือนกัน
เกิดมาในคราวแรกเราแบกความฉลาดมาพอ ฉลาดแบบไหนละ เขาตองฉลาดแบบอบายภูมิ เรามานั่ง
คิดดูวา รางกายของเรานี่มันจะไมแก มันยังหนุมอยู เราเกิดมาแลวเราไมเคยคิดวารางกายของเราจะแก
เวลายามปกติเราไมเคยคิดวารางกายของเราจะปวยทั้งๆ ที่เคยปวยมานับครั้งไมถวน พอรางกายสมบูรณ
บริบรู ณขึ้นมา ปราศจากโรคไดไมนาน เราก็ลืมอาการปวยของรางราย แลวเห็นชาวบานเขาตายกันได
แตเราไมเคย
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คิดวามันจะตาย นี่เราแบกเอาความฉลาดจากอบายภูมิเขาไว ไอความฉลาดแบบนี้นนี่ ะที่เขาพากันไปเกิด
ในนรก เพราะเขาฉลาดแบบนี้
ถาหากวาเราสามารถจะทําปุพเพนิวาสานุสสติญาณใหเกิดขึ้นกับใจ ถามตัวเองวาเคย
ลงนรกไหม นากลัวจะจดไมไหว ที่จดไมไหวก็เพราะเราเปนคนประมาท เราไมยอมรับนับถือความ
เปนจริงของขันธ ๕ ทีเ่ รียกกันวารางกาย รางกายที่พระพุทธเจาตรัสวา ประกอบขึ้นมาดวยธาตุ ๔ คือ
ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไฟ วากันถึงธาตุใหญๆ ที่เรียกกันวา มหาภูตรูป ถาจะวากันถึง อุปาทายรูป
มีเยอะแยะ พูดแลวก็กลุมใจเปลา ๆ ไอธาตุ ๔ ที่มันมาประกอบเปนกายนี้ มันทรงตัวอยูตลอดกาลตลอด
สมัยรึเปลาวา ธาตุดิน ธาตุนา้ํ ธาตุลม ธาตุไฟ ที่มันแบงรางกายเราอยูน ี่ เรามานั่งนึกหาความจริงกันเรา
พูดแบบนีน้ ะ บอกใหทานทราบวา พระพุทธเจาทานรูแ ลว รางกายไมทรงสภาพ ไมตรงตามความเปน
จริง คือมันไมมีการทรงตัว
ความจริงคือความเกิดขึ้นในเบื้องตน ความเสื่อมไปยอมมีอยูทุกขณะ แลวในที่สุดมัน
ก็สลายตัว ความเกิดขึ้นในเบื้องตนของเราและของคนอืน่ แตวาความเกิดของเรา เรามองไมเห็นตาม
ความเปนจริง คือมันไมมีการทรงตัว พูดกันงาย ๆ วาเรามีความโงเปนปจจัย พระพุทธเจาก็บอกวา นี่เรา
เกิดกันมานานแลว เรามาเลิกโงกันเสียทีดไี หม มานั่งดูตัวเรา มานั่งคิดวาเราเกิดมาใหมๆ มีสภาพเปน
อยางไร แลวเวลานี้อายุเราเทาไหร รางกายของเราเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน แลวตอไปเราคิดบางได
ไหมวารางกายเราจะพัง นี่ทานสอนเรื่องธาตุ ๔ เพื่อใหเขาใจ ก็เพราะวาธาตุ ๔นี่ขณะใดถามันยังสามัคคี
กันอยู ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ถามันยังสามัคคีกันอยูเพียงใด เราก็สามารถทรงกายในความ
เปนคน ในความเปนสัตวไดสมบูรณ บริบูรณ ธาตุ ๔ อยางใดอยางหนึ่งมันเกิดยอหยอนความสามัคคี
สมมุติวาธาตุดนิ ก็ดี ธาตุน้ําก็ดี ธาตุลมก็ดี สามัคคีกลมเกลียวกัน แตวาธาตุไฟหยอนกําลังลงไป ความ
อบอุนในรางกายมีนอย คราวนี้ทํายังไงละ รางกายที่เคยแข็งแรงก็ลดกําลังลง เคยตอสูกับความหนาวได
ความเย็นได มันก็เริ่มจะทนไมไหว กลายเปนคนขี้หนาว เมื่อธาตุ ๔ ฝายใดฝายหนึ่งหยอนกําลังลงแลว
รางกายก็เริ่มทุพพลภาพ กลายเปนรางกายที่หาความดี หาความสมบูรณไมได นี่มนั แคหยอนลงไปนะ
นี้ตอมาถาบังเอิญธาตุ ๔ มันเกิดไมสามัคคีเสียเลยสักธาตุหนึ่ง สมมุติวาในรางกายเรา
นี่มีธาตุอยู ๔ ธาตุ ถาหากวาธาตุลมมันไมทํางานเสียอยางเดียว ธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟแกเกง
แกก็เชิญอยูซิ ฉันธาตุลมฉันไมเอากับแก ลมนี่รางกายไมพัด ลมหายใจไมปรากฎ จะไปไหน ถาธาตุ
น้ํา ธาตุดนิ ธาตุไฟ มันยัง
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ทํางานบาง ไมทํางานบาง แตธาตุลมทํางานปกติ ยังไมตาย ยังไมเปนผี ถาธาตุลมไมทํางานอยางเดียว
ละก็เปนผี นี่องคสมเด็จพระมหามุนีสอนแนะนําวา ไอธาตุทั้งหลายนีน่ ะ กฎธรรมดาของมันมีอยู คําวา
ธรรมดานี่เปนสิ่งที่เราฝนไมไดเหมือนกับประเพณี ประเพณีของพระเณรทางเหนือสมัยกอนโนน เขา
ฉันขาวตอนเวลาเย็นกันได ถาพระภาคกลาง ภาคใต ทําไมไดเพราะยอมรับนับถือพระธรรมวินัย การจะ
จัดสรรใหพระเณรฝายเหนือสมัยกอนนะ สมัยนี้อาจจะหมดแลว เขาไปหามปรามไมใหฉันขาวชาวบาน
ก็โกรธ เพราะวาของเขาเคยปฏิบัตกิ ันแบบนั้นมานาน เขาถือวาไมเปนไร หากวาใครไปฝนเขาอันตราย
ก็จะพึงมี อยางนี้พระแกกนั มานาน เวลานี้หมดหรือไมหมดก็ไมทราบ
รวมความวาประเพณีนี่เราแกไดยากฉันใด
แตวาธรรมดานีเ่ รายิ่งแกไมไดใหญเลย
ประเพณีนี่เราอาจหาทางแกได แกทีละนอย ๆ มาเขาระบบเสมอกัน แตวากฎธรรมดาไมมีใครแกได
แมแตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา พระองคกไ็ มกลาแก เพราะแกไมได ถา
หากวาพระองคเปนพระพุทธเจา จัดวาเปนอัจฉริยะ เปนผูประเสริฐสุดในโลกทั้ง ๓ มนุษยโลก เทวโลก
พรหมโลก ไมมีใครเสมอพระองค หากวาพระองคแกธรรมดาไดละก็ พระองคก็ไมแก การปวยไขไม
สบายของพระองคก็ไมมี ในที่สุดรางกายของพระองคก็ไมพัง นี่เปนอันวากฎธรรมดา แมแตพระพุทธ
เจาเองเปนอัจฉริยะมนุษย ก็ไมสามารถจะแกไดฉนั ใด มาพวกเราคนทีห่ นาแนนไปดวยกิเลส พูดอยางนี้
ผิดหรือถูกก็ไมรูนะ คนที่มานั่งอยูนี่บางทีเขาไมมีกิเลส ถาใครไมมีกเิ ลสก็ขออภัยดวยนะ พวกเราที่หนา
แนนไปดวยกิเลส กิเลสนอยก็ตาม หนาแนนก็ตาม ปรากฎอยูเพียงใดก็ชื่อวาเปนคนมีกิเลส เมื่อเรายังมี
กิเลสอยู เรายังเปนทาสกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม เรายังไมมีอสุภ เราจะไปบังคับกฎ
ธรรมดาใหมันอยูใตอํานาจของเราไดอยางไร นีเ่ ราทําไมได
การที่พระพุทธเจาทรงแนะนําแลววา รางกายนี่ประกอบไปดวยธาตุ ๔ เทานัน้ ธาตุ ๔
นี่มีอันที่ตองสลายตัวไป มันทรงอยูตลอดกาลตลอดสมัยไมได แลวก็สอนวาเราจะหลงรางกายเพื่อ
อะไร ความจริงรางกายของเรานีไ่ มแกหรือ ถาจริงมันทรงความแข็งจริง แตวาแข็งไมนาน พออายุผาน
ไปมากเขามากเขาก็ชักจะเริม่ ไมสะดวก
ธาตุน้ําในรางกายมีความอุดมสมบูรณทํารางกายใหชุมชื่น
อวัยวะ ภายในรางกายเครื่องจักรกลทั้งหลายออนกําลังลง ธาตุน้ําก็นอ ยลง เรื่องธาตุไฟ ธาตุลมก็
เหมือนกัน ธาตุลมนี่นากลัว จะคุยนานหนอยเพราะเปนธาตุตวั ใหญ อยาลืมวาเมื่อธาตุทั้ง ๔ มีการ
ประชุมกันได ก็มีการสลายตัวได
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พระพุทธเจาสอนใหรูวารางกายมีธาตุดนิ ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ เพื่อจะใหบรรดา
พวกเราทั้งหลายไมเมาในรางกาย เราจะไปคิดวารางกายของเราวิเศษ เราก็นั่งนึกดูดนิ ซิ ดินนะเราเห็น
วามันวิเศษแคไหน เดินเหยียบเสียก็ได ถายอุจจาระปสสาวะรดเสียก็ได เปนอันวาธาตุดินมีสภาพ
สกปรก อยูตลอดเวลา สกปรกอยางเดียวไมพอก็มีการเสือ่ มตัวดวย
ธาตุน้ําก็เหมือนกัน ธาตุนา้ํ ก็มีสภาวะเต็มไปดวยความสกปรก และก็มีการสลายตัว
เสื่อมตัวเปนปกติ ถาเราจะถามกันวา ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ที่มาเกิดเปนรางกายของเรานี่
มันมาเกิดไดอยางไร ถาจะตอบวาอาศัยปจจัยสําคัญ คีอบิดาและมารดาเปนผูใหเกิด อยางนี้ผมก็ไม
ปฏิเสธ แตความจริงบิดาและมารดาทั้ง ๒ ทานเปนผูใ หเกิดจริง ๆ ไมได เพราะวาถาสัตวไมปฏิสนธิ
ลงสูครรภมารดาทานจะทํายังไงมันก็ไมเกิด ถาบิดามารดาเปนผูบังคับใหเกิดได ถาบางคนอยากไดลูก
ผูหญิง บางคนอยากไดลูกผูช าย คนที่ไมมีลูกเลยอยากไดลกู บิดามารดาบันดาลใหเกิดได เขาก็ตองมี
ลูกสมความปรารถนา เปนผูหญิงก็ได เปนผูชายก็ได ความปรารถนามันไมสมหวัง ก็ชื่อวาการเกิด
ของเราก็ตองอาศัยปจจัยอันหนึ่ง คือวิญญาณและจิตของเด็กเขามาปฏิสนธิในครรภมารดา การที่จิต จะ
เขามาปฏิสนธิในครรภมารดา มาเพื่อประโยชนอะไร ใครเปนคนใหมา นี่เราจะมาแบบนี้
นี่ความจริงเราไมไดมาหาความสุข เรามาหาความทุกขกัน ความเกิดเปนปจจัยของ
ความทุกข แตแลวมันก็ตองมีหิว มีกระหาย มีหนาว มีรอน มีความเหน็ดเหนื่อย มีความขัดของไป
ดวยอารมณตาง ๆ เกิดมาแลวเมื่อมีความทุกขแบบนี้ ทําไมเราจึงตองเกิด เดินถอยหลังเขาไปหาเจานาย
ตัวที่บันดาลใหเกิด เจานายที่บันดาลใหเกิดคือกิเลส ความเศราหมองของจิต รวมความวาการที่เรามี
อารมณจิตเลวนั่นเอง สรางใหเกิดตัณหา ความทะยานอยาก คิดวาความเกิดเปนของดี เมื่อเกิดขึ้นมา
แลวคิดวามันจะทรงตัว ทรัพยสินที่เรามีกค็ ิดวานัน่ เปนเราเปนของเรา เราคิดวาเราจะไมพลัดพรากจาก
มัน แตพอเวลาตายเขาแลว อารมณ อุปาทาน อารมณของความยึดมัน่ มีอยูวานั่นก็ของกู นี่ก็ของกู ไอ
ตัวนี้แหละที่มนั เปนเจานายบันดาลใหมาเกิดเพราะวาเราโงเกินไป ยอมเปนทาสของมัน
รวมความวาการที่เราจะมาเกิดได นี่ก็เพราะวาเราไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดามา
กอน แลวก็ยดึ ถือกฎของโลกทั้งหลาย วานั่นเปนเรา นี่เปนของเรา ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมพี ระภาค
เจาจึงสอนไวในตอนทาย ความจริงมหาสติปฏฐานนีพ่ ระพุทธเจาสอนทั้งสมถะและวิปสสนา การ
พิจารณาเห็นวารางกายเปนแตเพียงธาตุ ๔ เขามาประชุมกันเปนของที่ไมคงทนถาวร นี่เปนสมถภาวนา
ถาเราจะเด็นไปไหนก็
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ตั้งอารมณใจไววา รางกายของเราเปนธาตุ ๔ นึกเขาไว เห็นคน เห็นสัตว ก็นึกวานี่ดินมันเดินมาแลว
ไฟมันเดินมา ลมมันเดินมา น้ํามันเดินมา อยาไปคิดวาเปนคน เปนสัตว เปนบุคคล เปนตัวเรา เปน
เขา พอมันเกิดขึ้นมาแลวทํายังไงละ ตกอยูในอํานาจของธรรมดาซิ ธรรมดาก็บนั่ ทอนความสุข เกิดมา
แลวสรางความหิว สรางความกระหาย สรางความหนาว สรางความรอน สรางความปวยไขไมสบาย
สรางความแกเฒา สรางการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ทําลายตัวเอง มาตอนทายพระพุทธเจาจึง
บอกวา ทานทั้งหลายเมื่อทานพิจารณารูว า รางกายของเรามีธาตุ ๔ ประชุมกัน เธอทั้งหลายจงคิดวา
รางกายเปนเพียงสิ่งสักแตวาเราพึงเห็นเทานั้น รางกายนีเ้ ราจึงสักแตวาเรากําหนดรูเ ทานั้น จงอยายึดถือ
วารางกายนี้เปนเรา เปนของเรา ใหทราบวารางกายก็ดี หรือทรัพยสินทั้งหลายในโลกทั้งหมดก็ดี ยอม
ไมเปนที่ปรารถนาของเรา ทานวาอยางนัน้ ทานพูดอยางนี้ วาจงอยายึดถืออะไรทัง้ หมดในโลก ผมก็
พูดใหม จะพูดวา จงอยายึดถือวาอะไรทั้งหลายในโลกเปนของเรา ถาเรานึกวามันเปนเรา เปนของเรา
เราก็ยึดถือมันตลอดไป รางกายที่เรามีอยูก จ็ งรูว านี่มันไมใชเรา ไมใชของเรา ถามันเปนเราจริง มันเปน
ของเราจริง เราไมตอ งการใหมันแกมันก็ตอ งไมแก เราไมตองการใหปว ยไขมันก็ตอ งไมปวยไขไมสบาย
เราไมตอ งการใหมันตายมันก็ตอ งไมตาย ใครบังคับไดไหม
เปนอันวาพระพุทธเจาสอนใหทุกทาน การไมยึดถือตองทําอารมณจิตอยางนี้ เราจะ
อยูเฉพาะตัวเราก็ดี เดินไปพบใครก็ตาม พบคนหนุมคนสาว คนมีกาํ ลังมาก คนมีกําลังนอย มีฐานะ
เชนใดก็ตาม คนทั้งหลายเหลานี้ตายหมดไมเหลือ เราเองก็ตาย มาคิดถึงวาทรัพยสนิ ทั้งหลายที่เรามีอยู
สบง จีวรก็ดี ของที่เรารับประเคนจากชาวบานก็ดี ถือวาทรัพยสนิ ทั้งหลายที่เขามอบใหก็ดี สิ่งทั้ง
หลายเหลานี้ทงั้ หมด เราจงคิดวามันไมมอี ะไรเปนของเรา ทั้งนี้เพราะถาเราตายเสียอยางเดียว เราก็พก
อะไรไปไมไดเลย เคยเห็นคนตายแบกนามีไหม ถาเราคิดวาเราเอาไปไมได ก็จงคิดวา สมบัติในโลก
ทั้งหมดไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา และสิ่งที่เราตองการเอาไปก็คอื จิตบริสุทธิ์
๑. ทิ้งความโลภไวในโลก เราจะไมมีความโลภ
๒. ทิ้งความโกรธไวในโลก
๓. ทิ้งความหลงไวในโลก
เมื่อเราทิ้งของทั้ง ๓ อยางนี้แลว ก็ไมตองถามวาไปไหน ทางที่จะไปมีสายเดียวคือพระ
นิพพาน เอาละสําหรับจตุธาตุววัตถาน ๔ ที่องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสก็มีเทานี้นะ
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นวสีวถิกาบรรพ
กายคตานุสสติกรรมฐาน คงจะจบกันวันนี้นะ
คําวา นวสี แปลวาปาชา ปาชานี่พระพุทธเจากลาวไว ๙ อยาง ปาชานี่ไมใชปาชาที่
ไหน ปาชาในตัวเรา คําวาปาชา เปนที่เก็บของซากศพ ทานบอกวา ปุน จปรํ ภิกขเว ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ขออื่นยังจะมีอยูอ กี เหมือนกับวาจะพึงเห็นสรีระ คือซากศพ ที่เขาทิ้งไวในปาชาทีต่ าย แลว
ในวันหนึ่ง หรือวาตายแลว ๒ วัน ตายแลว ๓ วัน แลวก็พองขึ้นมีสีเขียวนาเกลียด มีสรีระคือ
น้ําเหลืองไหล เปนของนาเกลียด นอมเขาไปสูกายนีว้ า รางกายเรานี้เลาก็มอี ยูอ ยางนี้เปนธรรมดา คง
เปนอยางนี้ไมลว งพนจากความเปนอยางนีไ้ ปได ทานวาเทานี้ ไมตองดูมาก นวสีมนั อยูในตัวเรา ทาน
ใหพิจารณารางกายเราเปรียบไดกับปาชา หรือวาใหพิจารณารางกายของเรานี้เปรียบเทียบกับคน ตาย
พระที่ไปบังสุกุลศพแลวก็ไปตั้งราคาไวเทาไหร บานนีม้ ีเงินตั้งหลายลานใหบาทเดียว ตางมี อารมณ
อยางนี้พระลงนรก เวลาเขาใหไปบังสุกุลนี้ตั้งราคาไมได เวลาไปเทศนก็เหมือนกันพระตั้งราคา ไมได
จะสวดมนตเย็น สวดมนตเชาก็เหมือนกัน พระตั้งราคาไมได ตองไปอยางนักบุญ นักบุญเขาทํา
อยางไร ถาเราจะไปสวดมนตเย็นก็ตองคิดวา นี่เขาตองการฟงธรรมะของพระพุทธเจา พุทธมนตทกุ บท
ที่เขาสวดก็คือพระสูตรเปนสวนใหญ แตวาคนฟงก็ไมรเู รื่อง คนสวดก็ไมรเู รื่อง มันจะไดกนั ตรงไหนก็
ไมรูชางมัน คนใหก็ไดให คนรับก็ไดรับ ไมเสีย คนสวดก็ไดสวด คนฟงก็ไดรับฟง ไมมีใครเสีย
เวลาทีเ่ ขานิมนตพระไปบังสุกุลนี่อยาลืมนะ ถาเขาบอกวาเวลานี้คนตายเขานิมนตไป
สวดศพ นิมนตไปบังสุกุลศพ เราก็แบกปาชาของเราไปดวย ไอตวั เรานี่มันเปนปาชา ปาชาที่มนั มีอยู
ที่เขาเก็บศพ ฝงศพ มันมีไมกี่ศพหรอก ไอตัวแกนีก่ ินกุงเล็ก ๆ เขาไปกี่ตัวแลว กินปลากีต่ ัว นับไม
ถวน นี่ปาชาใหญนี่ ไอปาชาตัวเรานี่ปาชา เขาใจไหม มันเก็บศพมานับไมถว น ตัวเรานี่เปนปาชา ถา
เขานิมนตเราไปสวดศพสวดผีละกอ เราก็แบกปาชาของเราไปดวย เอาไปเทียบกับปาชาที่มันกําลัง พัง
อยู เห็นผีตายแลววันหนึ่ง สองวัน สามวัน ขึ้นอืด หรือวาขึ้นจนโทรม มีรางกายแหง เหลือแต โครง
กระดูก หรือวามีโครงกระดูกเรียงรายไป อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ เจา
สอนใหเอาจิตของเรากับกายของเราเขาไปเปรียบเทียบกับศพ ไมใชตั้งหนาตั้งตาไปกินผีนะ เวลาที่ เขา
ใหเราไปพิจารณาศพ อนิจจา วตสงขาร อุปปาทวย ธมมิโน อุปปชชิตวา นิรุนฌนติ เตสํ วูปสโม สุโข
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อนิจจา วตสงขารา
วาสังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ
อุปปาทวย ธมมิโน
เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป
อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ดับไป
เตสํ วูปสโม สุโข
การเขาไปสงบกายนัน้ ชื่อวาเปนสุข
ทานวาอยางนี้ ที่นี้ “อนิจจา วตสงขารา” ขันธทั้งหลายเปนของไมเที่ยง “อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ” เกิด
ขึ้นแลวก็ดับไป ก็มานั่งนึกเวลาทีพ่ ระไปบังสุกุลศพ ความจริงเขาไมใหบังสุกุลศพ เขาใหบังสุกุล ตัวเอง
ใหมีอารมณคดิ เปรียบเทียบวา คนนี่นะสมัยกอนเขาเกิดเหมือนเรา เขาพูดได เดินไดเหมือนเรา เขา
ทํางาน ทุกอยางไดอยางเราแตวาเวลานี้เขาตาย ตอนนีเ้ ราก็มาเพงกันถึงมรณานุสสติกรรมฐานวาคนนี้
ตาย เราก็ตองตายเหมือนเขา ตอนนี้เปนมรณานุสสติกรรมฐานนะ ตอนนี้มาเปนอสุภกรรมฐานปาชา ๙
ก็คือ อสุภกรรมฐานอสุภนีแ่ ปลวาไมสวยไมงาม ปาชานีก่ ็เปนบรรทัดฐานสําหรับแกกามราคะ แกกามา
รมณ คือตัดกามราคะสิ้นไปเปนองคของพระอนาคามีเปนเบื้องตน สําหรับกายคตานุสสติ อาการ ๓๒
ที่พูดเมื่อวานนี้ อันนั้นเปนองคของอรหัตตผล
คือวาถาเราจะเขาถึงอนาคามีผลนี่ ถาเราไมสามารถจะเจริญวิปสสนาภาวนาในดาน
อสุภกรรมฐาน มีปาชา ๙ เปนตน ถาสิ่งเหลานี้ไมปรากฎแกจิตเปนเอกัคคตารมณ ทําไปอีกกี่แสนชาติ
มันก็ไมได อยาวาแตชาติเดียวเลย อีกกี่แสนชาติก็ไมได อีกกี่แสนกัปก็ไมได ถาหากวาเราทําจิตของ
เราใหเกิดนิพพิทาญาณ มีความเบื่อหนายในรางกาย คิดวารางกายของคนนี่มันสกปรกแบบนี้ พอสิ้น
ลมปราณหนอยเดียว คนทีร่ กั กันปานจะกลืนกินจับตัวกันไมไดแลว ไมใชวาคนที่มชี ีวิตอยูน ะไมยอมให
ผีเขามาจับ ไอคนที่มีชีวิตอยูไ มกลาเขามาจับ นี่ตายไมกชี่ ั่วโมงนะ เราเกิดความรังเกียจวาคนนีต้ ายแลว
สิ้นลมปราณแลว รางกายปราศจากความอบอุน ไปจับกายเขาเย็นชืด แคนี้เราก็รังเกียจ เราก็มานึกถึง
ตัวเราเหมือนกันวาสภาวะของตัวเราก็มีสภาพเชนเดียวกับบุคคลประเภทนี้ ถารางกายของเราดี ที่มันยัง
มีลมหายใจ ถาเราไมมลี มหายใจ รางกายของเราก็จะชืดเย็น แบบนี้ขยับเขาไปอีกทีหนึ่ง อีกวัน ๒ วัน
หรือ ๓ วัน ยองไปดูใหม ที่เขาเรียกวาพระเยีย่ มปาชา แตความจริงนักเจริญกรรมฐานนี่เขานิยมเยี่ยม
ศพในปาชานะ ไมใชเยีย่ มปาชาเฉย ๆ ถาเยี่ยมปาชาเฉยๆ ดีไมดี ในปาชาเขามีกอไผ มีหนอไม ขโมย
เขาไปขายมันใชไมได เยี่ยมปาชาก็คือ เยีย่ มศพในปาชา สมัยที่ผมทํามา พระผูหลักผูใ หญทานทําเปน
ปกติ บางทีเรายองไปกลางวันมันไมเหมาะ ก็ยองไปกลางคืนไมมีใครเขารบกวน ไปถึงก็ไปเปดโลงศพ
ดู แลวก็พิจารณดูคนที่ตาย ตายไป ๒-๓ วันแลวรางกายขึ้นอืด มีน้ําเหลืองไหล
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ดูรางกายของคนในขณะที่เขายังไมตาย เราอาจรูจกั เขา รูปรางหนาตาสะสวยงดงามดีไมเปนทีร่ งั เกียจ
เวลา นี้รางกายขึ้นอืดเต็มไปดวยน้ําเหลือง กลิ่นก็เหม็นโฉ เราทนไมไหว มองดูแลวก็ไมทราบวารางกาย
สวนไหนที่เราจะเอามือไปแตะไปตองได ที่ไมนารังเกียจมันไมมีเลย
เวลาทีเ่ ห็นศพทานก็คิดวาเราก็มีสภาพแบบนี้ ใหเห็นตัวเราเปนศพไปดวย ไมใชวาเห็น
ศพ คนอี่นแลวก็นกึ วาตัวเราไมเปนศพ คิดเปรียบเทียบกันวา เราถาสิ้นลมปราณแลวก็มีสภาพแบบนี้
เหมือนกัน หรือวาถาเราไปเห็นศพที่ทรุดโทรมแลวเหลือแตหนังหุมกระดูก ไมมีสวนใดสวนหนึ่ง
นารัก อสุภตองคิดวานาเกลียดนะ ถาขืนไปนารักเขาละซวยนะ ทีนี้เราก็คิดเทียบกับตัวเรา ตัวเรานะ
เดินอยางนี้ไมกี่วันละไมชาก็เปนแบบนี้ ถึงที่สุดก็เหลือแตกระดูก กระดูกเรี่ยรายไป นี่พูดใหฟงกันยอๆ
ไมตองไปไลตามแบบ ใหใชอารมณใจเขาไปคิดวา รางกายของคนก็คือผีธรรมดาเรานีเ่ อง ผีตายเพราะวา
คนที่ตายที่เขาเนาเหม็นก็มีสภาพเชนเดียวกับเรา เวลานีพ้ อสิ้นลมหายใจเขาออก ก็มสี ภาพแบบนี้ แลวก็
เราละ เรานี่มีอะไรดีไปกวาเขาบาง เกิดมาเขามีธาตุ ๔ เหมือนเรา มีอาการ ๓๒ เหมือนเรา ทํากิจการงาน
ไดทุกอยางเหมือนเรา เวลานี้เขาตายไปแลว เขาสิ้นลมปราณ รางกายไมทรงอยูใ นสภาพเดิม มีอาการ
เหม็นเนา อืดพองขึ้นมา สิ่งทั้งหลายที่ปกปดไวในสมัยที่ลมปราณยังทรงอยู หรือวาในขณะใดที่มีลม
หายใจเขาออก อวัยวะตาง ๆ มันปกปดเขาไว พอลมหายใจไมมี จิตไมมีการบังคับได จิตเคลื่อนไปจาก
กาย รางกายก็ปลอยเปนปกติ ทวารทั้งหมดมันก็เปด สิ่งที่เสียตางๆ ก็หลั่งไหลออกมา เมื่อธาตุไฟหมด
ไป ธาตุลมหมดไป เหลือแตธาตุน้ํากับธาตุดิน ไอเจาธาตุดินนี้ทนน้ําไมไหว น้ําก็ละลายตัว ดินก็ละลาย
น้ําออกมากลายเปนรางกายเนาเฟะไปหมด สงกลิ่นเหม็น
เมื่อเห็นอยางนั้นแลวก็มานัง่ คิดถึงตัวเรา แลวก็คิดถึงตัวเขา ไอสิ่งเนาเหม็นเหลานี้ สิ่ง
สกปรกเหลานีเ้ ปนปกติ มันอยูที่ไหน มันมาถึงบุคคลผูน ั้นเมื่อเขาตายไปแลว หรือวามันมากอน มันมา
กอนตาย นั่งนึกกันเอาวา น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง ความเหม็นทั้งหมด สิ่งที่นาเกลียดนากลัวเหลานี้
มันปรากฎกับบุคคลเหลานี้เมื่อเขาตายไปแลว หรือวามันอยูกอนตาย เราก็ใชปญ
 ญาพิจารณานิดเดียว
เราก็รวู าความจริงไมไดมาจากไหน มันขังอยูในรางกายเรานีเ่ อง ขังอยูในรางกายเขานี่เอง เมื่อขังอยูใน
รางกายเขาฉันใด รางกายเราเองก็จะมีสภาพอยางนั้น ในเมื่อเราเห็นวารางกายมีสภาพเต็มไปดวยความ
สกปรกแลว เราจะคิดรักรางกายเราอยูอกี หรือ เราจะเห็นวารางกายของเราจุดไหนมันเปนสวนสะอาด
นี่พระพุทธเจาใหคิดแบบนี้นะ ตองคอยๆ คิดคอยพิจารณา หาความชัว่ ของรางกาย วานีถ่ าสิ้นลมปราณ
อยางเดียว
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สิ่งสกปรกทั้งหลาย มันหลั่งไหลออกมา แลวก็เราเองเวลานีย้ ังมีลมปราณ กําลังของจักรกลทั้งหลายใน
รางกายยังมีเครื่องบังคับ ไอสิ่งสกปรกทั้งหลายเหลานีย้ งั ไมปรากฎ แตความจริงมันมีอยูแลว
ฉะนั้นจึงคิดวา ที่องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหเรา
เห็นวารางกายเปนของปฏิกลู นาเกลียด เปนอสุภกรรมฐาน หาความสะอาดไมได เปนสิ่งโสโครกนี่เปน
ความจริง ไอการพิจารณาเห็นวาเปนความจริงนี่ตองเปนเอกกัคคตารมณนะ คือมีอารมณเปนหนึ่งอยู
ตลอดเวลา เมื่อเห็นซากศพเปนของนาเกลียดฉันใด นึกถึงรางกายของเราขึ้นมาเมื่อไร ก็คดิ วารางกาย
ของเรานี่ไมชามันก็เนาแบบนั้น ไมนาคบ ถาเราจะเกิดมาเอารางกายแบบนี้อีกเราก็โงเต็มที ทั้งนีเ้ พราะ
รางกายเต็มไปดวยความสกปรก ในเมื่อรางกายของเราสกปรกเสียอยางเดียว แลวรางกายใครในโลกจะ
สะอาดบาง ใหเห็นตัวเสียกอน ถาเราเห็นตัวของเราแลว คนอื่นไมสําคัญ โดยมากเรามักจะเห็นวาคน
อื่นเขาสกปรก แตมองไมเห็นความสกปรกของเรา พระพุทธเจากลาววา เมื่อเห็นวารางกายนี่เปนสิ่ง
สกปรก เปนสิง่ โสโครก ไมนาจะเอามือเขาไปแตะ แมแตเทาก็ไมนาจะเขาไปแตะเพราะมันสกปรกมาก
ขอนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็สอนตอไปวา เมื่อเธอพิจารณากายแบบนีแ้ ลว จง
คิดตอไปวา เราเปนเพียงสักแตผูเห็น สักแตเพียงคิดวา นี่รางกายมันเปนเราอยูชั่วขณะเดียว แลวก็คิด
ตอไปวา ตอแตนี้ไปเราจะไมยอมคิดวารางกายนีเ้ ปนเรา เปนของเรา ทั้งนี้เพราะเรารังเกียจรางกายที่มัน
เต็มไปดวยความสกปรก ที่เราเกิดมามั่วสุมอยูกับความสกปรกของรางกายก็เพราะเราโง คือมีกิเลสเปน
ปจจัย ตัณหาเปนปจจัย ตอไปเบื้องหนาขึ้นชื่อวา รางกายที่มีความสกปรกอยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก
ไอจิตที่จะคิดไดอยางนี้ตองคอย ๆ คิด คอย ๆ พิจาณาไปนะ อยาไปทําวันเดียวใหไดเลย เดีย๋ วจะดีกวา
พระพุทธเจา คอย ๆ คิด สมมุติวาถาเราคิดอยางนีแ้ ลว ความดีจะมีกับเราอยางไร เอามาวากันถึงผลกัน
เอาผลสําหรับทานที่ทํามาแลวแลวมีผล
จะเลานิทานใหฟงสักเรื่องหนึ่ง เรื่องนี้ฟงกันมาเยอะแลว เรื่องมีวาการเจริญพระกรรม
ฐาน และการทําความดีในพระพุทธศาสนา ถาเราเปนคนฉลาดและก็อยากจะถึงพระนิพพานเร็วๆ การ
จะเขาพระนิพพานเร็ว ๆ นี่ ถาเราเปนคนฉลาดจริง ๆ ไมยาก ไอที่เขาวาพระนิพพานไปยากนะ ไมรูจะ
พูดอยางไรดี เอาอยางนี้ดกี วา ถาเราไปถามคนตาบอดวาแมน้ํานี่กวางไหม กวางเทาไร ภูเขานี่สูงเทาไร
คนตาบอดมันตอบไมถูกหรอก เราอยากจะรูว าแมน้ํากวางเทาไร ภูเขาสูงเทาไร เราก็ตองไปถามคนตาดี
ที่เขาเกงในการคํานวณ หรือวาวัดมาแลวดวยดี เขาจะตอบไดถกู ตอง ขอนี้มีอุปมาฉันใด เรื่องการไป
นิพพานงาย ๆ จะถามใครจึงตอบได

๘๓

สะดวก ถาถามหลวงตาองคที่พูดนี่ก็ซวยเต็มทีแลว ถาจริงแลวไมมานั่งพูดอยูอยางนี้ไปนิพพานนาน
แลว ตองถามพระพุทธเจา พระพุทธเจาเราจะไปถามที่ไหน เวลานี้พระพุทธเจานิพพานไปนานแลว
แตวาตอนที่พระพุทธเจาจะนิพพาน พระพุทธเจากลาวกับพระอานนทวา เมื่อเรานิพพานแลวนี่ พระ
ธรรมวินยั ที่เราสอนไวจะเปนศาสดาสอนเธอ ก็เปนอันวาเวลานีพ้ ระพุทธเจายังไมไดไปไหน อยูกับเรา
ถาเราพบทานนะ ถาเราพบพระพุทธเจา พระพุทธเจาก็พบเรา ถาเราพบพระยายม พระยายมก็พบเรา
เลือกพบเอาทาง เราจะคบกับพระพุทธเจา แลวก็อยากไปนิพพานเร็ว ๆ เราก็ดตู ัวอยางพระยส
พระยสในสมัยกอนโนน
ในสมัยพระพุทธกัสสป ปรากฎวาทานเปนสัปเหรอ
สาธารณะ หมายความวา ถาใครเขาตายขึ้นมา ถาไมมสี ัปเหรอ ทานก็เปนสัปเหรอให โดยไมตองเสีย
คาจางรางวัล ตอมาวันหนึ่ง ปรากฎวาชาวบานเขามาบอกวามีสตรีคนหนึ่งกําลังตั้งครรภ ตายแลวก็ลอย
น้ํามา บอกกับคณะของพระยส พระยสทานก็ไปจัดการแบกศพเอาขึน้ สูเชิงตะกอน จะนิมนตพระไป
บังสุกุลรึเปลาไมรู ทานไมไดบอก แตวาศพนี่มันขังน้ําอยูมาก มันในกายก็มากเมือ่ ทานใสไฟมากแลว
ก็คิดวาฟนเทานี้พอจะไหมได ก็กลับมาบาน พอกลับมาถึงบานแลว เวลาพอสมควรก็มีคนมารายงาน
บอกวา ศพเผาไมไหม ยังเปนรางกายปกติ ก็กลับไปดูกัน เมื่อกลับไปดูแลวก็เห็นศพเปนปกติ ก็เลยใช
ไมเสี้ยมใหแหลมแทงรางกายของผูหญิงคนนั้น น้ําในกายมันไหลออกมา แลวก็ไขมันตาง ๆ น้ําเลือด
น้ําเหลือง น้ําหนอง มันไหลลงมาดวย แลวก็ใสไฟจะไดไหมไดงาย อีตอนที่เอาไมแทงรางกายน้ําไหล
ออกมาบาง เลือดไหลบาง น้ําเหลืองบาง น้ําหนองบาง ไขมันตาง ๆ บาง ก็ไหลตามลงมา ตอนนี้เอง
เกิดอสุภสัญญา เขาเรียกวา นิพพิทาญาณเกิด คําวานิพพิทาญาณ ก็แปลวาความเบือ่ หนาย ก็นึกวาเออ
หนอ รางกายของคนเรามันสกปรกขนาดนี้เชียวหรือนี่ ความจริงของทั้งหลายเหลานี้ที่มันเปนของ
สกปรกที่หลั่งไหลออกมานี่ ไมไดมาจากไหน มาจากในกาย นีเ้ รายังไมตาย เราก็ยังมองไมเห็นวา
รางกายของเราสกปรกแบบไหน แตวาสตรีคนที่เขาตาย แลวก็สิ่งทั้งหลายในรางกายมันหลั่งไหลออก
มา มันเปนเครื่องนําธรรมสังเวช เกิดความเบื่อหนาย เกิดความไมพอใจในรางกายขึ้นมา เกิดความ
สลดใจ คิดวารางกายนี่ไมมแี น ไมนารัก ไมนาปรารถนา
เมื่อทานพยะยสกับเพื่อนเกิดนิพพิทาญาณแลวก็กลับมาบาน ก็มาบอกพอบอกแม บอก
เมีย บอกเพื่อนทั้งหลาย หลายคนรวมแลวทั้งหมด ๕๕ คน ทุกคนก็พากันไปดูวาไอการหลั่งไหล ของ
สิ่งสกปรกจากรางกาย ทุกคนก็เกิดนิพพิทาญาณ มีความเบื่อหนายในรางกายเหมือนกัน แตวามัน ก็
เบื่อชั่วขณะหนึ่ง ขณะนั้นนะเบื่อเต็มที
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แตวาอาศัยวาเปนคนที่ยังมีกเิ ลส ก็เลยเกิดเบื่อมั่ง ไมเบื่อมั่ง บางครั้งก็เบื่อ บางคราวก็ไมเบื่อ แตวา
อารมณเบื่ออยางนี้ มันจับใจทานอยูตลอดเวลา ในขณะใดที่ทรงสติสัมปชัญญะ ทุกคนที่ตายไปจาก
ชาตินั้น บรรดาสัปเหรอสาธารณะก็ไปเกิดบนสววรคชนั้ ดาวดึงสเทวโลก เมื่อสมัยพระพุทธเจานีล้ งมา
เกิด แตยังไมตรัสทานก็ลงมาเกิดเหมือนกัน อายุไลเลี่ยกัน มาเกิดทานพระยสเปนสัปเหรอสาธารณะ
มาเกิดเปนลูกของมหาเศรษฐีใหญ มีบานอยู ๓ หลัง ฤดูรอน ฤดูหนาว ฤดูฝน
ตอมา เมื่อองคสมเด็จพระทศพลทรงประกาศศาสนาระยะแรก โปรดปญจวัคคียฤ าษี
ทั้ง ๕ กับพระอีก ๓๐ รูปแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงจงกรมอยูในเขตใกลกับบานพระยส
วันนัน้ พระยสตื่นขึ้นมาเพราะแกเปนคนมีคนใชมาก เปนคนมีเครื่องขับประโคม เพราะเปนลูกเศรษฐี
ใหญ มีนักรอง นักฟอนใหดู แกก็มีความรื่นเริง แตคนื นั้นตื่นขึน้ มาตอนดึก เห็นคนทุกคนกลายเปน
ซากศพไปหมด เพราะอยางไรรูไหม เพราะนิพพิทาญาณตัวกอนบันดาล ไอชาติที่เห็นคนมีน้ําเหลือง
ไหล มีไขมันลงมา ตัวนิพพิทาญาณปรากฎเปนฌานโลกียชั่วขณะเดียว แตวามาใหผลเอาชาติที่ ๒ นี่
เห็นคนทุกคนกลายเปนซากศพไปหมด ทานเลยสวมรองเทาออกจากบาน เปลงวาจาวา ทีน่ ี่ขดั ของ
หนอ ที่นี่วุนวายหนอ เราไมชอบใจ เดินทรงไปที่พระพุทธเจาเดินจงกรม
พระพุทธเจาทรงไดยินเสียงพระยส ความจริงทานทราบแลว ทานยองมาอีกทาง บอก
วา ที่นี่ไมขดั ของ ที่นี่ไมวุนวาย เธอจงมาที่นี่ มาฟงเทศน เราจะเทศนใหฟง เมื่อเขาไปแลวพระ
พุทธเจาก็ทรงเทศน อนุปุพพิกถา พอจบพระยสก็ไดพระโสดาบัน ตอนเชาพอไปตาม ไปทางนั้นพอดี
ไปถามองคสมเด็จพระชินสีห พระยสอยูข างหลัง พระพุทธเจาก็บอกวา เรื่องลูกเอาไวทีหลังฟงเทศน
กอน พระพุทธเจาเทศนจบทานพอไดพระโสดาบัน พระยสไดอรหัตตผล ตอมาเพือ่ นอีก ๕๕ คนก็ไป
ฟงเทศนจากพระพุทธเจาเปนพระอรหันตเหมือนกัน
นี่ละบรรดาทุกทาน พระก็ดี เณรก็ดี บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ถาหากวา
ทานตองการจะไปพระนิพพานเร็ว ๆ ถาชาตินี้เราไปไมทัน เราก็พจิ ารณาดูในพระกรรมฐานทีพ่ ระ
พุทธเจาสอนไวในมหาสติปฏ ฐานสูตรก็ดี หรือวาในพระกรรมฐาน ๔๐ ก็ดี กองใดกองหนึ่งในดาน
สมถภาวนา ถาเราจับใจในกองไหน ยึดกองนั้นไวเปนอารมณ เวลาทานตายจากชาตินี้แลว ถาหากวา
ทานยังไมไดพระโสดาบัน สกิทาคา อรหันตก็ไมเปนไร อาศัยจิตใจของบรรดาพุทธบริษัทตั้งอยูใน
กุศล เปนอันวาทานตายจากชาตินี้แลว ก็ไมพลาดจากสวรรค หรือวาพรหมโลก เวลากาลใดที่องค
สมเด็จพระจอมไตรพระผูมพี ระภาคเจาตรัสใหมก็ดี หรือวายังมี
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พระอรหันตอยูในโลกก็ดี ทานก็จะเลือกเกิดในจังหวะนัน้ เพราะวาบุญบันดาล เพราะวาเราไปเพราะ
ความดี เวลาเราจะลงมาความดีก็ชวยดึงลงมา เมื่อมาพบพระพุทธเจาก็ดี พบพระอรหันตก็ดี ทานก็จะ
เทศนตามจุดทีเ่ ราพอใจตามนั้น ตัวอยางทีเ่ ราจะพึงไดก็คอื เชนเดียวกับพระยส อยางนอยที่สุดฟงเทศน
กัณฑแรกเปนพระโสดาบัน ถาซ้ําอีกทีก็เปนพระอรหันตได นี่เปนของไมยาก ตัวอยางนี้มีมากในพระ
สุตตันตปฎก หรือวาในพระไตรปฎกตางๆ หรือวาในปกิณกเทศนา ที่เรียกกันวา ธัมมบทขุททกนิกาย
ในธัมมบทขุททกนิกาย เขาเอาเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนไว
มาเรียงไวเปนพิเศษ
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัท ถาทานทั้งหลายมีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมโลก
เชษฐศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา และก็หลังพระนิพพาน ความจริงทําไมยาก ไปเปดดูในมหาสติปฏฐาน
สูตร ขอไหนตอนไหนเราชอบใจเราทําเฉพาะตอนนั้นขอนั้น ใหเปนกรณีพิเศษ ถาหากวาเราไมถงึ
อริยมรรคอริยผลในชาตินี้ ก็ไมนานนัก อีก ๓๐๐ ปทิพยเศษๆ พระศรีอริยก ็ตรัส ถาจะกลาวปในเมือง
มนุษยก็ประมาณลานปเศษๆ ไมมากเลย เปนเทวดาชั้นดาวดึงสเพียงแค ๓๐๐ ปกวา ๆ ก็ลมขอนแลว
พระศรีอาริยตรัส ถาพระศรีอาริยตรัส เราเปนเทวดาก็ดี เราเปนมนุษยก็ดี ถาหากวาเราพบพระศรีอาริย
เทศน หรือวาพบพระอรหันตเทศน ถาเปนเทวดาก็ยิ่งดีใหญ เมื่อฟงเทศนชนกับอารมณที่เราชอบใจ มัน
ตองชนแน ๆ เพราะอะไร เพราะพระพุทธเจาจะเทศนกด็ ี พระอรหันตชั้นปฏิสัมภิทาญาณจะเทศนก็ดี
ทานดูอุปนิสัยคนเสียกอนวาคนประเภทนี้เขาชอบอะไร มีบุญบารมีมาในแบบไหน ก็ตองคุยเอาของ
เกาเขามาใช เมื่อเราไปพบกับของเกาที่มีทุนเดิมมาแลว ก็เสริมดวยอํานาจของพระพุทธานุภาพหรือ
อรหัตตานุภาพ เราก็สามารถตัดกิเลสไดเปนสมุจเฉทปหาน ไดอยางพระยสเหมือนกัน
เอาละบรรดาทุกทาน เวลานี้ก็หมดเวลาแลว อาตมาในฐานะพระสงฆในพระพุทธ
ศาสนาขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรตั นตรัย มีพระพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ ทั้ง ๓
ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจาเห็นแลวใน
ชาตินี้ทุกทาน

*****************
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เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน

สุขเวทนา ทุกขเวทนา อทุกขมสุขเวทนา
สําหรับวันนี้ เปนการศึกษามหาสติปฏฐานสูตร ในบรรพที่เรียกวา เวทนานุปสสนา
มหาสติปฏฐาน คําเวทนานีแ้ ปลวา การเสวยอารมณ พระพุทธเจาทานวา กถญจ ภิกขุเว ภิกขุ ดูกอ น
ภิกษุทั้งหลาย สิ่งอื่นยังมีอยูอ กี เวทนาสุ เวทนานุปสสี วิหรติ ยอมพิจารณาเห็นเวทนา คําวาเวทนา
นี้ ทานแปลวาอยางนั้น ทานแปลวาความเสวยอารมณ ถาพูดกันแบบไทย ๆ ไอคําวาเสวยนี่กแ็ ปลวา
กิน คนก็เลยดันกินอารมณเขาไป ไมตองกินขาวแลว คําวาเสวยอารมณก็หมายความวา อารมณที่เกิดขึ้น
กับใจเรามันมีอยูเปนปกติ ทานบอก บอกวายอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ คือวาพิจารณาเห็น
เวทนาในเวทนา ทานวายังไงดูตามของทานไปวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ เมื่อ
เสวยสุขเวทนาก็รชู ัดอยูว า บัดนี้เราเสวยสุขเวทนา เมือ่ เสวยทุกขเวทนาก็รชู ัดอยูว าบัดนี้เราเสวยทุกข
เวทนา เมื่อเสวยอทุกขมสุขํเวทนํ เวทิยมาโน เพื่อนก็เลยแปลบอกวา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา (เสร็จ
พวกคุณอานก็เลยเสร็จเลยนี)่ เปนอันวา เมือ่ เราไมไดเสวยทุกข หรือเสวยสุขเวทนาอันเปน อุเบกขา คือ
อารมณเฉย เราก็รชู ัดอยูว า เวลานีอ้ ารมณของเราเฉย ๆ ไมมีสุข หรือไมมีทุกขใด ๆ
ตอไปเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มอี ามิส คําวาอามิสแปลวาสิ่งของ คือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขามา
เจือ เชน กามคุณ ก็รชู ัดวาเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่มอี ามิส หรือวาเสวยสุขเวทนาทีไ่ มมีอามิส ก็รชู ัด
อยูว าเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาที่ไมมอี ามิส หรือวาเมื่อเสวยทุกขเวทนาที่มีอามิส ก็รูชดั อยูว าเราเสวย
ทุกขเวทนาทีม่ ีอามิส หรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนาก็หมายความวา จิตใจมันเฉย ๆ ไมมีสขุ หรือไมมี
ทุกข เพราะมีอามิสหรือวาไมมีอามิส ก็รอู ยูวา เวลานี้เราเสวยความสุข ความสุขที่เจือปนดวยอามิส หรือ
ความสุขที่ไมเจือปนดวยอามิส ทานวายังงั้น ดังนี้ภกิ ษุยอ มพิจาณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง ยอม
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นเวทนาทั้งภายในและภายนอกบาง ยอม
พิจารณาเห็นธรรมดา คือความเกิดขึ้นในเวทนาบาง นี่พอบอกวาเห็นเวทนาเปนธรรมดา นี่จัดวาเปน
วิปสสนาญาณ ตอนตนเปนสมถะ อันนี้มหาสติปฏฐาน นี่พระพุทธเจาควบวิปสสนาญาณอยูตลอดเวลา
ยอมพิจารณาเห็น
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ธรรมดาคือความเสื่อมไปบาง ยอมพิจารณาเห็นธรรมดา ทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบาง ก็หรือ
วาสติวามีเทวนามีอยู ก็ไปตั้งอยูเฉพาะหนา แตเพียงสักแตวา เปนที่รู แตเพียงสักแตวาเปนที่อาศัยระลึก
ยอมไมตดิ อยู ยอมไมยึดถืออะไร ดูกอ นภิษุทั้งหลาย ภิกษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนืองๆนี้แลว
ผมไมเห็นมีอะไร คือตามใจความตามมหาสติปฏฐานสูตร ในเวทนานุปสสนานี้ พระ
พุทธเจาใหทรงพิจารณาวา เวลานี้จิตใจของเรามีความสุขหรือวามีความทุกข เวทนานี้ก็คืออารมณ ตาม
บาลีทานแปลวา ความเสวยอารมณ คําวาเสวยอารมณนมี่ ันฟงไมชัดนี้ คําวาอารมณหมายถึงอะไร คําวา
อารมณนี่ก็หมายถึงวาความรูส ึกของใจ คือความรูสึกของเรานี้มนั มีความสุข หรือวามีความทุกข ถามวา
เวลานี้ใจของเราหดหูประกอบไปดวยความทุกข หมายความวามีความปรารถนาไมสมหวังบาง สิ่งที่
ตั้งใจไวไมปรากฏบาง สิ่งที่ตั้งใจไวไมเปนไปตามตั้งใจบาง อยางนีเ้ ปนอาการของความทุกข อยางนี้
เราเรียกกันวา ทุกขเวทนา ทีนี้ในมหาสติปฏฐานสูตร ทานบอกชัดไววามหาสติปฏฐาน คือใหพยายาม
เอาจิตของเราเขาไปตั้งไปในสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี้เรียกวา ตามนึกรูอารมณ จงรูอารมณของเราวา
เวลานี้อารมณเปนสุขหรือเปนทุกข ถาอารมณมีความสุขก็รูอยูวาอารมณของเรามีความสุข อารมณของ
เรามีความสุขเพราะอาศัยอะไรเปนปจจัย อารมณของเรามีความสุขเพราะมีอามิสเปนปจจัย คําวาอามิส
หมายวาสิ่งของ เราจะเรียกกันวาวัตถุก็ได จะเปนสิ่งที่มีชวี ิตก็ตาม หรือวาไมมีชวี ิตก็ตาม ถามันมีสิ่งขึ้น
ปรากฎเปนอะไรก็ตาม เปนเครื่องปรากฎเฉพาะหนา และเปนเหตุใหเราไดสุข เราไดทุกข อยางนัน้ เรา
เรียกวาอามิส อยางพบคนทีไ่ มชอบใจ ใจมันก็เริ่มไมสบาย นีถ้ ือวาคนเปนอามิส เปนเหตุใหเราเกิดความ
ทุกข เพราะไมสบายแปลวาทุกข ความไมสบายกายก็ดี ความไมสบายใจก็ดี จัดเปนทุกข อันนี้เราตอง
รูตัวทุกขดว ยนะ หรือวาพบสิ่งของสิ่งใดหสิ่งหนึ่งก็ตามที่เปนไมชอบใจของเรา จิตมันก็เปนทุกข หรือ
วา พบคนที่หนาตา ไมเกลียด ไมโกรธ ไมเปนศัตรู แตกลับมาพูดในสิ่งที่เราไมปรารถนา เราไมตอง
การจะฟง ใจเราไมชอบใจ อยางนี้ก็ทกุ ข เรียกวาทุกขเวทนา ที่นี้พระพุทธเจาใหพิจารณาจิตของตนวา
เวลานี้จิตของเรามีอารมณเปนอยางไร มีอารมณเปนสุขหรือทุกข
มาอีตอนหนึ่งทานพูดถึงสุขเวทนา เวลานีจ้ ิตของเราเปนสุข มันเปนสุขเพราะวาอะไร
เปนสุขเพราะวามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบ หรือวาเปนสุขอยูเฉย ๆ ไมมีสิ่งอื่นเขามากระทบ คําวาสิ่งอื่น
ก็คืออามิส จะเปนคนหรือเปนวัตถุก็ตาม หรือวาหาคนไมได หาวัตถุไมได แตปรากฎเปนเสียงหรือ
เปนแสง ถาเปนแสงก็เปนวัตถุ ถาเปนเสียงก็เปนวัตถุเหมือนกัน จัดเปนกาย แตวาเปนอุปาทายรูป ทีนี้
เรากระทบกับเสียง กระทบ
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แสง กระทบวัตถุ กระทบกับคน ทําใหเราเกิดความสุขหรีอวาความทุกข แตความสุขหรือความทุกขนี้
พระพุทธเจาทานขมวดทายไววา เนื่องดวยกามารมณ ไอคําวากามารมณนี้ไมใชอารมณอยากมีผวั มีเมีย
เฉย ๆ มีความหมายแบบนั้นไมถูก คีอ กามารมณ กามะแปลวาความใคร อารมณ สระอาตัวนีก้ ็เปนตัว
“อ” เรียกวาอารมณ อารมณคือความรูสึกของเราเกิดความใคร อยากจะไดสิ่งนั้น อยากจะไดสิ่งนี้ หรือวา
เราไมอยากไดสิ่งนั้น ไมอยากไดสิ่งนี้ เพราะเราไมชอบใจ สิ่งที่เราอยากไดเปนอาการของความชอบ ใจ
อารมณทเี่ กิดขึน้ อยางนี้ทานเรียกวา กามารมณ คืออารมณที่มีความอยากเกิดขึ้น นี้อารมณที่มีความ
อยากเกิดขึ้นมันเปนอารมณที่ทําใหเราสุขใจ หรือวาทุกขใจ อันนีพ้ ระพุทธเจาใหใชสติคิดไวเสมอ สิ่ง
เหลานี้มันมีอยูเ ปนธรรมดา แตเราจะมานัง่ คิดดูวา พระพุทธเจานี่มานัง่ สอนเราทําไม ไอเรื่องนี้มนั เปน
เรื่องธรรมดาของใจ แตความจริงที่พระพุทธเจาทรงสอนเราก็เพราะวาพวกเราลืมคิด ไมไดใชสติเขาไป
ควบคุมอารมณ เราปลอยไปตามเรื่อง มันจะสุขหรือมันจะทุกขก็ไมไดหาเหตุ ไมไดหาผล ไมไดคนควา
ตามความเปนจริง
ทีนี้การที่พระพุทธเจาใหรูอารมณของเราวา อารมณของเรานี่มนั เปนสุขหรือวามันเปน
ทุกข เวลาที่มนั มีความสุขหรีอวามีความทุกข มีอะไรที่เปนเหตุ เปนปจจัยรึเปลา คือมีอามิส วัตถุ หรือ
บุคคลเปนเหตุรึเปลา หรือวาไมมีอามิส วัตถุ หรือบุคคลเปนเหตุ จึงเกิดความสุขหรือความทุกข ให
ใครครวญอยางนี้เรียกวา พิจารณาเวทนาในเวทนา กําหนดรูเวทนาในเวทนา หมายความวา อารมณ
ความสุขหรือความทุกขนะ เปนเวทนา ถาตัวสุขเปนสุขเวทนา ที่เราชอบใจนะ ความทุกขเปนทุกขเวทนา
เปนเวทนาตัวนอก ตอนนี้เราก็ไปหาเวทนาในเวทนาอีกทีหนึ่ง คืออารมณในอารมณอีกทีหนึ่ง วาอะไร
นี่มันสรางความสุข ความทุกขใจใหเกิดแกเรา เมื่อเราคิดไปเราก็คิดไดวา เออ นี่เราไมสบายใจ นี่เมื่อ
สักครูเจาหนี้เขามาทวงสตางค (แตวนั นี้ไมมีใครทวงสตางคผมนะ ไอผมนะใครทวงเทาไหรผมไมทุกข
นะ ถาไมมีเชิญทวงใหปากแตกผมไมให ผมบอกแลวเจาหนี้ผมหามทวง หามทวง หามถาม หาม
ปรารภ ถาไมบอกใหมาเอา หามมา มันจะมาทําไมเสียเวลาเปลา ถามีแลวก็สั่งใหมาตามกําหนด ถา
ไมมาถือวาหมดสิทธิ)์
นี่แสดงวาทานใหหาเหตุ หาผล มีความสุข และความทุกข เพราะอะไรทานใหคิดแบบ
นี้ทําไม จะไดรวู าแมแตอารมณใจของเรานี่ที่เราเกิดมานี่ ความจริงความสุขความทุกขมันเกิดจากกายก็
จริง แตทวาไอทุกขจริง ๆ ใจเปนตัวรับ จะวากายมันเกิด แลวมันแก มันเจ็บ มันตาย และไอเจาใจนี่ละ
กายเกิดมาแลวมันเกิด แกลงมา เราไมชอบแก มันเกิดปวยไขไมสบาย เราไมชอบปวยไขไมสบายมันตาย
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เราไมปรารถนาใหมันตาย เรานึกวากายเปนทุกข แตความจริงกายไมไดเปนทุกข ใจมันทุกข เพราะ
กายมันมีสภาพเปนปกติ ถามันทุกขจริงๆ มันก็ไมแก อยางตาเรานี่ ถามันรูวามองอะไรไมถนัด อยางผม
นี่จะตองซื้อแวนมาใส ถามันรูมันจะตองเปนทุกขอยางนี้ มันไมฝา มันไมฟาง นี่ความจริงอาการของ ตา
มันไมรเู รื่อง มันถือวากฎธรรมดาของมัน เมื่ออายุมากเขาแลว ประสาทมันก็เสื่อมโทรมลงไป ไอการ
ตองการในการเห็น การตองการในการไดยินจากหู เห็นจากตา รับการสัมผัสจากกาย ไดกลิน่ จากจมูก
รูร สจากปาก อยางนี้เปนตน นี่มันเปนเรื่องของใจ ไอความสุข ความทุกขนี่มันอยูที่ใจ ความจริงมันไมมี
อยูที่กายตามลําพังกายอยางเดียว ตัวนั้นมันไมไดสุข มันไมไดทุกข เราจะเห็นวาคนถาตายแลวนี่ ใครจะ
เอาไฟไปเผา จะเอามีดไปสับไปฟนก็ไมเคยโกรธ แตทวาเวลาทีย่ ังไมตาย อยาวาแตเอามีดมาฟนเลย เอา
เล็บมาสะกิดหนอยเดียว บอกวาเจ็บฉันไมชอบใจ ที่เปนอยางนี้เพราะอะไร เพราะใจมันเปนเครื่องรับรู
นี้ ถากายเราเจ็บเพราะเล็บจิก ไออยางนี้เรียกวา ทุกขเวทนา เกิดจากอามิส อามิสคือของ ของคือเล็บที่มา
หยิกเรา หรือวามีวัตถุอะไรเขามากระทบตานี้ ความสุขที่เกิดขึ้นมา กําลังใจอยากไดขนม อยากกินขนม
อยากนีไ่ ดขนมแบบนี้เรามีความสุข เราชอบใจ หรือวาตองการวัตถุแบบนี้ เราชอบใจ เกิดความสุข อยาง
นี้เขาก็เรียกวาเกิดความสุข เกิดจากอามิสเหมือนกัน
นี่พระพุทธเจาใหพิจารณาวา กําลังใจของเรานี่ ความจริงมันไมใช แมแตอารมณไมใช
กาย เพราะอารมณนี่ก็ไมมสี ภาพคงที่ มันก็เปนสุขเปนทุกขเหมือนกัน ทีนี้มาอีกบทหนึ่งทานบอกวา
หรือวามีความรูสึกวาอทุกขมสุข หรือวาจิตของเราเสวยอารมณที่ไมมีสุข และไมมีทุกข ไอการไมมี
สุขหรือไมมีทุกขมันอาศัยอามิสเปนตนเหตุ หรือวาไมมอี ามิสเปนตนเหตุ คําวาอามิสเปนตนเหตุ ก็
สมมุติวาเราไปนั่งดูพระพุทธรูป เห็นพระพุทธรูปมีความสดสวยงดงาม ยิ้มอยูตลอดเวลา ลักษณะทาทาง
ของทานนาเคารพนับถือ นาไหว นาบูชา แลวก็พจิ ารณาไว พระพุทธรูปนี้ความจริง เปนรูปเปรียบ ของ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงมีความดีมาก เวลานี้สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงเสด็จดับขันธเขาสู พระ
ปรินิพพานไปแลว ความจริงองคสมเด็จพระประทีปแกวมีพระองคเดียว แตเมื่อพระองคทรง นิพพาน
ไปแลวกลับหลอรูปขึน้ มามาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะความดีของพระองค ความดีสูงสุดที่ พระองค
ทรงมีก็คืออะไรคือ
พระองคสามารถตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ในเมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมาร พระองค
ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรง
สั่งสอนเราโดยไมเห็นแกความเหนื่อย ความยาก
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ความลําบากอะไรทั้งสิ้น จะตองนอนกลางดินกินกลางทราย นอนกลางเขา กลางปาเปยกปอนไปดวย
ฝนและน้ําคาง ฝาอันตรายทุกอยาง ความจริงพระองคเปนลูกของพระมหากษัตริย และก็จะทรงเปน
พระเจาจักรพรรดิภ์ ายใน ๗ วัน แตถึงกระนั้นองคสมเด็จพระทรงธรรมก็ยังทรงสละความสุขมาสอน
พวกเรา เมื่อเห็นรูปของพระพุทธเจา ทานมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทรงยิม้ แยมแจมใส ก็คิดในใจวา การทํา
ใจใหมีจิตสงบอยางนี้เปนของดี รูปขององคสมเด็จพระชินสีหนี่ใครจะจับไปโยนน้ํา ไปเผาไฟ ไปจม
ดิน จมทราย สักเทาใดก็ตาม เมื่อเอากลับขึ้นมา ก็ปรากฎวาหนาของพระองคนี้ยิ้มอยูตลอดเวลา นา
ชื่นใจ ทีนี้อารมณใจเห็นพระพุทธเจาก็นกึ ถึงความดีของพระองค นึกถึงพระมหากรุณาของพระองค
ความสุขเกิดขึน้ เหลานี้เรียกวาสุขเวทนาเกิดจากอามิส
ตอนนี้เราก็คิดตอไปวา องคสมเด็จพระจอมไตร เดิมทีพระองคมีชีวิตอยางเรา แตองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาไมทรงยึดถือในโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ ใครจะนินทา ใครจะดา จะวา จะ
สรรเสริญเปนประการใด จะมีลาภสักการะมากนอยเพียงใด ลาภไมมีเพียงใด พระองคไมเคยวิตก เรื่อง
ยศถาบรรดาศักดิ์เพียงใดพระองคไมเคยปรารถนา เปนอันวาองคสมเด็จพระบรมศาสดามีขนตกอยูเสมอ
คําวาขนตก ถาคุณไปอานไปบาลีจะมีขนตกอยูเ สมอ เปนอันวาไมมีขนลุกขนชัน ไปไหนก็มจี ิตใจ
เปนปกติ ไมมีอาการหวาดหวั่นหรือยินดียินรายอะไร เราก็ชอบทําใจแบบพระพุทธรูปเสียบาง เมือ่ มีใจ
ก็ทําเหมือนคนไมมีใจ มีความรูสกึ ก็แกลงทําเหมือนคนไมมีความรูสึก มันจะหนาว มันจะรอน มันจะ
หิว มันจะกระหาย มันจะมีทกุ ขเวทนา จะมีสุขเวทนา อยางไรก็ตาม ถือวาชางมัน มันไมปรารถนา ชีอ่ วา
รางกายไมมีความสําคัญ รางกายนี้มแี ลวก็ไมมีประโยชน มีแตโทษอยางเดียว ใจก็เกิดอารมณสบาย ไม
ยึดถือวัตถุ หรือวาอามิส เรียกวา สี เสียง แสง ใด ๆ ทั้งหมด ทําจิตตก มีอารมณปลอดโปรง เพราะ วา
มีสุขที่ไมเจืออามิส หรือวาไมมีสุขไมมีทุกข คําวาไมมีทั้งสุขและก็ไมมีทั้งทุกข คําวาสุขกายเพราะ
อาศัยกามคุณ คือวาวัตถุที่เราพึงปรารถนา หรือวาอารมณที่เราพึงปรารถนา อยาคิดวานี่เปนพระนี่ได
เปรียบนะ ไมตองทํามาหากินอะไรมาก เชาก็ถือหมอออกจากวัด ชาวบานก็ใสมาให กลับมาแลวก็
สบาย กินแลวก็นอน นี่คิดอยางพระนรกนะ ไมใชพระสวรรค แตคิดอยางนี้ใจเกิดสบายขึ้นมา ไออยาง
นี้กลาววาจิตตกอยู มีความสุขเพราะอาศัยกามคุณ คืออารมณมีความใคร ทีนไี้ อความทุกขใจเพราะอาศัย
วัตถุก็เหมือนกัน
ทีนี้ความสุขใจที่ไมประกอบดวยวัตถุก็เหมือนกัน ความสุขใจที่ไมประกอบดวยวัตถุ
หรือไมประกอบดวยอารมณอื่นมันเกิดมีความแชมชื่น มีอารมณโปรงเฉย ๆ
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อะไรจะไปอะไรจะมาก็มีความรูสึกอยูอยางเดียววา ชางมัน ใครเขาจะดา ใครเขาจะวาก็ชางมัน เราดี
ของเราเอง เราไมไดดี หรือเราไมไดชวั่ เพราะวาจาของเขาพูด มันจะมีของใชมาก มันจะมีของใชนอย
ก็ชางมัน มีมากก็ใชมาก มีนอ ยก็ใชนอย ทัง้ นี้เพราอะไร เพราะเราไปสนใจกับมัน มันก็ไมมีประโยชน
รางกายของเรามันจะสวยไมสวยก็ชางมัน เสียงจะเพราะหรือไมเพราะก็ชางมัน มันจะแกหรือมันจะปวย
อะไรก็ชางหัวมัน เพราะธรรมดาของมันเปนอยางนัน้ ในที่สุดถึงแมวามันจะตายก็ชางมัน เรียกวาไม ยึด
ทั้งอารมณซายและอารมณขวา อารมณความสุข หรืออารมณความทุกข เราก็ไมยึด ปลอยใจสบาย
อยางนี้ทานเรียกวา อทุกขมสุข คือจิตทรงอุเบกขา
นี่ที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาใหกําหนดไวอยางนีเ้ พื่อใหรูอารมณ
จะไดความรู
อารมณ อารมณของเราเวลานี้มีความสุขหรือมีความทุกข ถามีความสุขเราก็รูอยูว ามีความสุข มีความ
ทุกข เราก็รูอยูว ามีความทุกข มีความสุขเพราะวาอาศัยสิ่งอื่นเปนปจจัย หรือไมไดอาศัยสิ่งอื่นเปนปจจัย
เราก็รูอยู อาการของความทุกขก็เหมือนกัน ตานี้อาการวางเฉยก็เหมือนกัน วางเฉยเพราะวาเราหามสิ่ง
นั้น เราหามสิ่งนี้ไมได เมื่อหามมันไมไดก็เลยไมหาม ปลอยตามใจมัน อันนีว้ าวางเฉยเพราะมีอามิส
หรือวาวางเฉยเพราะไมมีอามิส ฉันเฉยขึ้นมาเฉย ๆ หรือวาวางเฉยเพราะจิตตั้งอยูใ นอุเบกขา คือกฎ
ธรรมดาเปนสําคัญ นี่องคสมเด็จพระทรงธรรมใหรูตอนนี้เปนอารมณของสมถภาวนา นีร่ ูไวดว ยนะวา
ตอนนี้เปนอารมณของสมถภาวนา รูทําไม การตั้งสติเขาไว การรูตวั เขาไวมันจะไดรูวา เวลานี้มสี ุข
หรือมีทุกข จะไดรูชัดวาคนเราเกิดมานีไ่ มใชวามันจะไปอยูเฉย ๆ ได มันจะตองมีสุข และจะตองมี
ทุกข และมีอารมณเฉย ๆ ในบางขณะ เปนอันวาแมแตอารมณก็หาความแนนอนไมได
ในตอนทายองคสมเด็จพระจอมไตรใหถือวา ไอความสุขหรือความทุกขนี่เปนธรรมดา
ธรรมดาของคนที่เกิดมา เราจะไปยอมยึดถือมันเพื่อประโยชนอะไร อารมณใจที่มีความสุขก็ดี อารมณ
ใจที่มีความทุกขก็ดี มันไมมสี ภาวะที่ทรงความแนนอนไดเลย เราจะมาสุขจริงๆ ก็ไมได เดีย๋ วมันก็กลับ
ทุกข เวลามันทุกขคิดวาจะหาความสุขไมได มันก็ไมแนนอน เดี๋ยวมันก็กลับมามีความสุขใหม เปนอัน
เอาอะไรแนนอนไมได เหตุฉะนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรจึงเตือนวา เมื่อเราพิจารณาแลว จงพิจารณา
สักแตเพียงวารู ที่เรารูแลว คําวารูแ ลวนี่ สักแตเพียงวารู ก็เพียงวารูแลว จงอยายึดถือวานี่มันเปนความสุข
หรือวาเปนความทุกข ที่เราควรจะยึดถือเขาไว แลวเธอทั้งหลาย จงเห็นอาการเหลานี้วา เปนเรื่องธรรมดา
ของบุคคลที่เกิดมาแลวยอมมีอารมณอยางนี้ เมื่อมันหาสภาวะความแนนอนไมได อยางนี้เราก็ไมควรจะ
ยึดถือมันไวเลย คําวาไมยึดถือมันไวเลยก็หมายความวา ไมควรจะยึดถือวาเราจะทรงมันไว ตอไป
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และเมื่อไมยึดถืออารมณ แลวทานก็เลยสัง่ ตอไปวา ไมวาอะไรทั้งหมดในโลกจงอยายึดถือเอง จงอยา
ถือวาแมแตอารมณนี้วามันเปนเรา เปนของเรา เรามีในอารมณ อารมณมีในเรา ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะ
อารมณทั้งหลายเหลานี้มนั มีแลวไมนานเพียงไมสักกีว่ ันมันก็ถึงอาการดับชีพของมัน คือความตายของ
รางกาย เมื่อรางกายตายเมือ่ ไรแลว อารมณเหลานี้มนั ก็สลายตัวไป นี่เปนอันวาการเจริญเวทนานุปส
สนาในมหาสติปฏฐานสูตร องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาใหใชสติสัมปชัญญะเขาคุมอารมณ ความ
จริงมันตองใชอารมณ เอาสติสัมปชัญญะหนักหนอยนะ ที่หนักก็ไมเห็นวาเปนของแปลก มันเปนสิ่งที่
เราควรจะรู ถาเราคุมอารมณของเราได โดยใชสติสัมปชัญญะควบคุมอารมณของเราตลอดเวลา เปนอัน
วา ชาตินี้พวกเราทุกองคมีหวังไดในฐานะความเปนอรหัตตผล เพราะอะไร เพราะพระอริยะบุคคลขั้น
พระ อรหันตนี่ไมมีอารมณเผลอในเรื่องขันธ ๕ เปนอันวาการพูดเรื่องเวทนาก็ขอยุตไิ วเพียงเทานี้

************
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จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน
ตอจากนี้ไปก็วากันถึงจิตตานุปสสนสติปฏฐาน มหาสติปฏฐานขอนี้มีความสําคัญ
มากนะ เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐานนี่ ทานใหเอาจิตเขาไปพิจารณาเวทนา นี่เพื่ออาศัยความ คลอง
ของจิต พวกทานที่หวังดีในการเจริญสมณธรรม จะเปนพระก็ดี ฆราวาสก็ดี ทุกคนตองการ ความสุข
ตองพยายยามควบคุมเวทนา คือความรูสึกของอารมณดวยสติสัมปชัญญะ อยางหนัก ตองใช ใหมาก
เพราะความไวของสติสัมปชัญญะมันจะไดมีเวทนานุปสสนา นี่เปน การซอม ซอมใจเราจริงๆ จําไว
ใหดีนะ นักปฏิบัติที่พยายามเขาถึงความดี เขาควบคุมอารมณ กันตรงนี้ ตรงนีเ้ อากันหนักหนอย เพราะ
อารมณของใจมีสภาพไวยิ่งกวาลิง ลิงวาไว มันไวกวา บางทีพวกคุณนัง่ ฟงผมพูดอยูน ี่ บางทีใจ ยองไป
คิดเรื่องอะไรตออะไรแลวเยอะแยะ นอกรีต นอกรอย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะอารมณใจมันเร็ว มันเร็ว
มาก ควบคุมยาก ฉะนั้นกอนที่จะพิจารณาอารมณที่มนั จะเกิดกับจิต องคสมเด็จพระธรรมสามิสร จึงให
พิจารณาอารมณใจไวเสียกอน วากันถึงเรื่องความสุข ความทุกข กับความไมสุข ไมทุกข ๓ ตัว นี่เทานั้น
ความจริงไมมี อะไรมาก เวลาเรารูสกึ ตัวขึน้ มานึก เออ เวลานี้เราสุขหรือทุกข สุขหรือทุกข เพราะเรื่อง
อะไร หรือวาเราไมสุขไมทกุ ข ก็นึกวาไมเปนเรื่อง เราจะไปสนใจกับมันเพียงใดก็รูวาไม เปนเรือ่ ง ไอ
เรื่องความสุขความทุกขหรือความไมสุขไมทุกขนี่ ไมเปนเรื่อง ไมชา เราก็ตาย ตายแลวก็ หมดเรื่องกัน
อารมณทั้งหลายใดๆ ที่เราจะเขาไปยึดถือไมมี หาความดีอะไรไมได เปนอันวา เลยไมยึด ถืออารมณใด
ๆ ทั้งหมด ตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน
วาเลยไปนิดละมัง้ วาถึงนิพพาน ไอตัวธรรมดานะคุณ ตัวนิพพานจําไวนะ นี่พระ
พุทธเจาบอกวายอมพิจารณาเห็นธรรมดา คือการตั้งขึ้น ความเกิดขึน้ หรือความเสื่อมไปของอารมณใช
ไหม หมายความวานี่มันสุขแลว พอสุขไปสุขมา อาว ดันทุกขเสียอีกแลว บอกเอะ นี่เราสุขแลวเสือก
ทุกขไปทําไม ไอตัวสุขนี่คอื ใจมันสบาย ความสุขเสื่อมไป ความทุกขก็มาใหม ใจมันลงทุกขนี่เราไม
ชอบถือวามันต่ํา อันนี้ทานก็เลยบอกวาถือเปนตัวธรรมดา ทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมลง ไอตัว
ธรรมดานี่คุณเปนอารมณของพระอรหันตเขา พระอรหันตที่มีความสุขที่ไมอิงอามิสไดก็เพราะอาศัย
ธรรมดา ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ทีนี้กฎของธรรมดาก็เปนอารมณของพระอรหันต อารมณของ
พระอรหันตกค็ ืออารมณของพระนิพพานนั่นเอง
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วันนีถ้ าใครเขาพูดกันถึงเรื่องวา ใชคําวาธรรมดานี่ตองมีความเขาใจเลยวาเขาหมายถึง
พระนิพพาน นี่เราพูดกันดานธรรมะนะ อยานึกวานี่เรามีลูกเปนธรรมดา มีเมียเปนธรรมดา มีผัวเปน
ธรรมดา อยางนี้ไมใชนพิ พานแลวคุณ ไปหัวสะพานแลว ดีไมดกี ลายเปนอันธพาลขึ้นมาทะเลาะกับผัว
ทะเลาะกับเมีย ตีกับลูก นี่กลายเปนอันธพาลไมใชนิพพาน
ที่นี้เรามาวากันถึงเรื่องจิต ตัวนี้สําคัญนะคุณ ตัวจิตนี่สําคัญมาก จิตตานุปสสนามหา
สติปฏฐานนี่ ทานใหฝกรักษาอารมณ ยึดถืออารมณวาจะเอาจิตเขามาควบคุมจิต ตัวนี้สําคัญมาก กรรม
ฐาน ๒ จุดนีส่ ําคัญที่สุดคือ นักปฏิบัติทปี่ ฏิบัติไดดีทุกองคเขาถึงจุดไปถามเถอะ ทานคลอง ๒ ตัวนี้
คลองมาก ถือวาเปนปกติของอารมณเลย เพราะวาทําจนชิน อยานึกวามันยาก ความจริงถาเราทําจน
ชินมันก็ไมยาก ไมวาอะไรทั้งหมดนะ ถาเราทําทําไป ตอนใหม ๆ มันก็ลําบาก แลวตอมาถาอารมณ
เกิดความชินเขาแลว มันก็หาความยากไมได
ทีนี้เราก็มาดูถงึ พระบาลีกันตอไปวา กถญจ ภิกขเว ภิกขุ จิตเต จิตตานุปสสีวิหรติ วา
ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นจิตในจิตเนือง ๆ เมื่อกี้นี้พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา อันนี้
เห็นกายในกายมาแลวนะ แลวมาลอเวทนาในเวทนา ทีนี้มาลอจิตในจิตเขาอีกแลว มันเกิดเปนจิตซอน
จิต จิตนี้ก็คือความคิดวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย จิตมีราคะ จิตไมมีราคะ ก็รอู ยูว า
จิตไมมรี าคะ จิตมีโทสะ ก็รอู ยูว าจิตมีโทสะ จิตไมมีโทสะ ก็รูชดั วาจิตไมมีโทสะ จิตมีโมหะ ก็รูชดั วา จิต
มีโมหะ จิตไมมีโมหะ ก็รชู ัดวาจิตไมมีโมหะ วาแคนี้กอน วายาว ๆ ไปเดี๋ยวไมรู
จิตมีราคะ จิตไมมีราคะ
จิตมีราคะ ไอราๆ มันก็คละกันอยู คําวาราคะแปลวารักสวยรักงาม เวลานี้จิตของเรา
มันมีอุเบกขารมณ มีความสบาย หรือวารักสิ่งสวย ๆ งาม ๆ อยางคนชอบสีสวย ชอบผิวสวย แตหมา
มันชอบขี้สวยใชไหม หรือใครวาไมใช หมาเห็นกอนขี้ไมได แตไปเจอะเอาอุตพิดเขานึกวาขี้หยุดกึก
เขาเรียกวาไอดอกหมาหยุด จิตนี่เราชอบสวยชอบงามรึเปลา ใหนั่งพิจารณาใหรูอยูว าเวลานี้อารมณจิต
ของเราเปนอยางไร ถาจิตเราชอบของสวยของงาม อะไรก็ตามถาปรารถนาเรื่องสวยเรื่องงามไมใช
อาการสักการระ อยางเชนเราเห็นพระพุทธรูป เขาบอกนี่พระพุทธรูป ถาจิตเราสบายยกมือ
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ไหวใชไดทนั ที วาเปนพระพุทธปฏิมากร เปนตัวแทนของพระพุทธเจา แตบางคนไมใชอยางนัน้ พอดู
พระพุทธรูป เอะ นี่มนั สมัยไหนหวานี่ สมัยเชียงแสนหรือสุโขทัยหรืออูทอง หรืออยุธยา หรือรัตน
โกสินทร ถาเชียงแสน สุโขทัย ยุคตนนีร้ าคาแพง นี่จิตจัญไรมาแลว จิตมีราคะ เอะ พระนี่ลกั ษณะถูก
ตองไหมนี่ หนาตักแคนี้ หนาอกมันตองแคนั้น พระเศียรตองแคนี้ เอะ พระองคนี้ไมเปนเรื่อง ปนไม
ถูกลักษณะ อันนี้เราเรียกวาจิตประกอบไปดวยราคะ หรือไมราคะ คือปรารถนาความสวยความงามเปน
สําคัญ ถาจิตมีอารมณอยางนี้ก็ถือไดทันทีวาจิตเลว ถาจิตปรารถนาความสวยความงาม ดูมันเลยวามัน
เลว ไอระยํา มึงนี่มันเลวแลว เพราะไอที่มันสวยจริงมีไหมในโลกนี้ สีนะสดใสอยูชั่วขณะเดียวเดีย๋ ว
มันก็มัวหมอง ไอคนเราเปนหนุมเปนสาวก็เดี๋ยวเดียว เดี๋ยวมันก็แก วัตถุตาง ๆ ก็เหมือนกัน มีความ
สดใสอยูชั่วเดีย๋ วเดียว ไอความคร่ําครามันก็ตาม อะไร สิ่งอะไรในโลกที่สวยจริง ๆ มันมีที่ไหน เอ็ง
ระยําแลวรีบจัดการถีบมันเสียเลย
ทีนี้ จิตไมมรี าคะ ก็รูอยูว าจิตไมมีราคะ ก็หมายความวา ถาเห็นพระพุทธรูปจะเปนสมัย
ไหนก็ตาม หรือวาจะเปนพระพุทธรูปแบบไหนก็ตาม เกา ใหม สีอะไรก็ชาง ถาเปนรูปพระละฉันไหว
ไดสบาย เพราะนี่เปนรูปแทนองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา เราไหวรูปนี้ก็เหมือนเราไหวพระ
พุทธเจา เพราะใจเรานึกถึงพระพุทธเจา นี่ถาอารมณเราเกิดแบบนี้ถือวาไมมรี าคะ หรือวาเวลาเห็น ของ
สวยของงาม ก็คิดวามันจะสวยมันจะงามไปไดสักแคไหน ประเดีย๋ วมันก็เหลาเหย ใชอะไรไมได
ความเกาแก ความคร่ําครามันมีมา ความทรุดโทรมมันมีมา ประเดี๋ยวมันก็สลายตัว
จิตมีโทสะ จิตไมมีโทสะ
ตอไปที่วา จิตมีโทสะก็รชู ัดอยูวาจิตมีโทสะ จิตไมมีโทสะก็รูชดั อยูว าจิตไมมีโทสะ ไอ
โทสะนีเ่ ราก็รแู ลว อารมณที่ไมชอบใจ ถามันเกิดขึ้นมาอยาปลอยใหมันเลยไป ถามันเกิดมีโทสะ ยับยั้ง
ใจ บอกนี่ ๆ ปกติแกบาพอแลวนะ ไมตองสะสมความบาขึ้นมาอีกหรอก ที่แกตองมาเกิดนีแ่ กบา ทุกข
พอแลวนะ ทําไมจะมาเสริมกันตอไปอีกรึ คนไมตองไปฆาเขา สัตวไมตองไปฆา มันตายทุกคน ความ
จริงเราก็เปนคนใหญคนโตในโลก มีวาจาศักดิ์สิทธิใ์ ชไหม คนในโลกสั่งใหมันตายหมดทุกคน ไดทันที
แตไมใชเวลานี้ ตอไปมันตายเอง ผมแชงหมดทุกคนในโลก ไอคนใครก็ตามที่เกิดมามันตอง ตาย
ตลอดจนผมดวย ผมก็ตาย ผมไมไดแชงตัวผมหรอก ผม

๙๖

แชงเขาหนักๆ เขา ไอคําแชงมันตกมาที่ตวั ผม ผมก็ตาย เพราะอะไร เพราะมันตองตายอยูแลว ไมตอ งไป
ตีมัน ไมตองไปคิดไปฆา ไปดา ไปตี ใหอารมณเสียเปลา ๆ ถาหากวาจิตมีโทสะก็ยับยั้งดวยอํานาจของ
เมตตารมณ ใหรูวานีจ่ ิตมันเลวเสียแลว ใชไมได ไมเปนเรื่อง
ถาจิตไมมโี ทสะ จิตมีอารมณสบาย มีจิตใหอภัย โธเอย ชางมัน ใครทําเทาไรก็ชางมัน
อยางนี้กร็ ู รูทาํ ไม รูเพื่อเปนการวัดอารมณวา ใจเราดีหรือใจเราเลว อารมณใจนะ ถาคุณไดจิตตานุปส
สนามหาสติปฏฐานเมื่อไหรนะ คุณไดเปนเอกัคคตารมณละ ผมเอาอะไร เอาดินสอพองหมายหัวไวได
เลย ถาคุณไมละ ถาชาตินี้คณ
ุ ไมไดเปนพระอริยะละกอผมยอมตาย เมือ่ อายุ ๑,๐๐๐ ป แยมั้ง ความจริง
พันปนผี่ มไมอยากอยู วันเดียวยังไมอยากอยูเลย ถายิ่งนานเทาไหรมนั เปนการทรมานผมมาก พวกคุณ
อาจวามันพันปอายุยืนดี ผมไมไดเห็นอยางนั้นหรอกนะ ถายิ่งอยูนานไปเทาไหรผมเห็นวาผมจัญไรมาก
เทานั้น มันไมมีสุข ตายแลวสุขผมเยอะ บานชองผมใหญโต ลองไปเที่ยวดูบางซิ บานผมเบอเรอเชียว
บานขี้หมูขี้หมามีเยอะ เพราะผมเลีย้ งหมามาก นี่พวกคุณไปดูไมได
นี่เปนอันวา เราตองรูใจของเราวา ไอใจของเราถามันเกิดโทสะขึ้นมานี่มันความเลวนี่
มันตัวจัญไรทําใหเราลงนรก เรายังไมทันลงนรกมันก็เผาผลาญความเรารอนใหเกิด คนมีโทสะจัดนี่มัน
แกเร็ว อารมณโทสะถาเกิดขึ้นเมื่อไรก็มีแตความโง คุณสังเกตดูใหดี อารมณของโทสะมันสรางความ
โงใหเกิด สรางความเรารอน ถาจะทําอะไรก็มีแตเสียทาเขาอยางเดียว ถาบังเอิญอารมณของเราไมมี
โทสะเราก็ควรจะภูมใิ จ อารมณที่มันไมมโี ทสะ อาศัยอะไรเปนปจจัย แลวก็รูเลยถาโทสะมันไมเกิดเมื่อ
ไร แสดงวาจิตเราประกอบไปดวยเมตตา ถาจิตมีราคะมีโทสะ กําจัดมันทันทีวาเอ็งเลวแลว ถาไมมีราคะ
ไมหลงอยูในความสดสวยงดงาม ไมมโี ทสะ ไมมีความโกรธ ชมมันไววาเอ็งดีๆ แลวพยายามหลอเลี้ยง
อารมณเหลานีไ้ ว อยาใหราคะกับโทสะเกิด แตมนั อดเกิดไมได ถาเรายังไมถงึ พระอรหันตนะ แลวเรา
ก็ตองยับยั้งใจของเราไว
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จิตมีโมหะ จิตไมมีโมหะ
ถาอารมณมโี มหะ รูอยูว าอารมณมีโมหะ ถาอารมณไมมโี มหะ ก็รูอยูว าอารมณไมมี
โมหะ ไอโมหะนี่แปลวาความหลง แตไอโมหะกับอวิชชานี่ผมชอบแปลเหมือนกัน แปลวาความโง คุณ
อยาไปแปลอยางคนอื่นเขา ถาคนมันไมโงแลวมันจะหลงไดยังไง (เสนาธิการวาไง แผนทีว่ างเปงนี่ เดิน
ทัพเดินทางนีน้ ะ ขาศึกตั้งอยูทางนี้ แผนทีก่ ารโจมตี เราวางไวอยางนี้ สงไปทางซาย ทางขวา ทางหนา
ลอมขาศึก ตีขาศึกใหยับเยิน แตไอคนนําทหารเดินไปมันระยําหลงทาง ทั้งๆ ที่มีแผนที่ ถามันไมโงมัน
จะหลงไดไง) ถาคนไมโงมันก็ตองไมหลง นี่หลงวารางกายของเรามันจะไมแก รางกายของเราจะไม
เจ็บ รางกายของเราจะไมตาย ของที่รักจะมาอยูกับเราตลอดกาลตลอดสมัย มันจะไมจากเราไป นี่เปน
ความระยําของจิต คือความโง ไอตวั นี้เกิดขึ้นมาแลวจงตั้งหนาตั้งตาดามัน จัดการกับมัน เพราะนีค่ วาม
โงเกิดแลวเขาให ถาพบอารมณอยางนี้ อารมณยึดถืออยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นก็ดี จงรูตวั วานี่ความ
ระยําของจิตเกิดขึ้น หาเหตุหาผลไอของสวยของคงทนถาวร ที่เราคิดวามันจะอยูตลอดกาลมันจริงไหม
อยางเรามีเครือ่ งบันทึกเสียงสักเครื่อง ซื้อมาแลวคิดวามันจะไมเสีย แลวก็ไปดูของชาวบานที่มนั เสียมี
ไหม มีก็ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา หามปรามมันไมได จิตใจมันสบาย อยางนี้เรียกวา ไมมีโมหะ เครื่อง
จักรกลตาง ๆ เกิดเสียขึน้ มาแลวใจไมสบาย อยางนีเ้ รียกวามีโมหะ
เจาราคะโทสะโมหะ ทั้ง ๓ ตัวนี้นะ นี่พระพุทธเจาทานสอนแบบสุกขวิปสสโก ถาหาก
วาเปนฝายเตวิชโช ฝายวิชชาสาม นี่เขาใชเจโตปริยญาณ ดูใจวาเวลานีจ้ ิตของเรามีอารมณเปน อยางไร
ถาจิตมีราคะมีสีแดง ถาโทสะสีมันคลายๆ น้ําซาวขาว ถาโมหะสีมันดํา เขาใชจิตดูจิต นี่เราใชจิต
พิจารณาจิต เพราะเราเรียนในสายของสุกขวิปสสโก ถาสายของฉฬภิญโญ เตวิชโช ปฏิสัมภิทปั ปต
โต นี่เขาใชญาณเปนเครื่องดูจิตทุกเวลา ตื่นเชาขึ้นมาก็ดูจิตของเราผองใสไหม ถามีสีอะไรนิดเดียว เขา
จะติเลยวาเราเลวแลว ฝกจิตทันที เอาสมถะที่เปนขาศึกอารมณอยางนั้นเขามาประหัตประหารทันที
แลวใชวิปสสนาญาณควบตีใหแหลกไป ถาอารมณจติ ไมผองใสเพียงใด เขาจะไมยอมเลิก นี่เขาได
เปรียบเราตรงนี้ พวกเราเปนฝายสุกขวิปส สโก ก็นั่งพิจารณาจิตเอา คอย ๆ คิดพิจารณาไป ถาคุณควบ
คุมไปอยางนีท้ ุก ๆ วัน ไมชาหรอกคุณ จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน คุณอยาทิ้งเชียวนะ ถาใครเขาบอก
วาเขาไดดี แตวาไมมีการควบคุมจิต ไมมกี ารควบคุมเวทนา อยาไปเชื่อมันเลย ไอนั่น
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มันพวกเทวทัต เทวทัตบางทีจะเลวก็เทียบเทวทัต เลวกวาก็เปนจิญจมาณวิกา เทวทัตทานไดอภิญญา
จิญจมาณวิกาไมไดอะไรเลย ลงอเวจีเหมือนกัน

จิตหดหู จิตฟุงซาน
ทานกลาวตอไปวา จิตหดหูกร็ ชู ดั วาจิตหดหู จิตฟุงซานก็รอู ยูว าจิตฟุงซาน นีต่ ัวนี้
สําคัญ จิตหดหู ก็หมายความวาอารมณมนั ไมราเริง ไมราเริงเพราะอะไร เพราะไมถูกใจ ไมสบอารมณ
อยางใดอยางหนึ่งจึงไมราเริง พอมีความรูส ึกอยางนี้ก็บอกเอ็งระยําแลว จะไปสนใจกับมันทําไม สิ่งทั้ง
หลายเหลานี้มนั เปนอนัจจัง หาความเทีย่ งไมได จะไปนึกใหใครเขารักตลอดกาล ใหใครเขาอยูก ับเรา
ตลอดกาลอยางนี้มันไมได แมแตเปนวัตถุก็เหมือนกัน ถาอารมณใจมันหดหูก็บอกวานีเ่ รื่องธรรมดา
อยาไปยุงกับมันเลย ไมชาเอ็งก็หมดความรูส ึกจะหดหูหรือจะดีใจแลว
ถา จิตมันฟุงซาน อารมณไมตั้งอยู ก็รูอยูว านี่ไมดี อารมณฟุงซานเกิดขึ้น ถาอารมณ
ฟุงซานเกิดขึ้นก็จับอานาปานุสสติกรรมฐาน จับลมหายใจเขาออกเพื่อทรงจิตอยู เลยบอกวิธแี กใหเสร็จ
เมื่อกี้บอกรึเปลาก็ไมรู

จิตเปนมหรคต จิตไมเปนมหรคต
ขอตอไปทานบอกวา จิตเปนมหรคต คือความถึงความเปนใหญ หมายเอาจิตที่เปน
ฌาน หรือเปนอัปปนา หรือพรหมวิหาร ก็รชู ัดวาจิตเปนมหรคต เปนอันวาจิตของเรามี สมาธิดีหรือ
เปลา ถาจิตมีอารมณตั้งมัน่ ทรงอยูใ นอารมณของสมาธิ เราก็รูอยูวาเวลานี้จิตทรงอยูใ นอารมณสมาธิ ที่
ทานบอกวาจิตฟุงซาน ก็รูอยูวาจิตฟุงซาน ถามันหายฟุงซาน จับอยูในเฉพาะอารมณที่เปนกุศล อยางใด
อยางหนึ่ง อยางนี้เราเรียกวาจิตมีสมาธิ เปนฌาน แลวศัพทบาลีทานบอกมหรคต
ตอไปทานบอก จิตที่ไมมีมหรคต คือจิตที่ไมเปนฌานสมาบัติ แตกร็ อู ยูว าจิตนี่เรายัง
ไมถึงฌานนะ ไอตัวฌานลักษณะเปนอยางไรก็บอกไวแลว ถาสงสัยก็ไปดูอยางนัน้ พิจารณาดูวานีเ่ ปน
ฌานหรีอไมเปน ถาไมเปนฌานนี่มันใชไมไดนะ ถึงแคเปนฌานเขายังหาวาเอาดีไมไดเลยเพราะฌาน
โลกียมนั เสื่อม
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จิตเปนสอุตตระ จิตเปนอนุตตระ จิตตั้งมั่น จิตไมตั้งมั่น
จิตมีสอุตระ คือ จิตเย็นหรือขี้เกียจ (คือจิตไมถึงอุปจารสมาธิ) วากันงาย จิตเปนอนุต
ตระ (คือ กามาวจรจิต ไมมีจติ อื่นยิ่งไปกวา หมายถึง อุปจารสมาธิ) หมายความวา จิตถาไมถึงฌานแตวา
เขาถึงอุปจารสมาธิ หรือวา จิตตั้งมั่น เพราะวาจิตตั้งมั่นจะตองเปนอารมณฌาน หรือวาจิต ไมตั้งมั่น ก็รู
ชัดวาจิตตั้งมัน่ หรีอไมตั้งมัน่ เรียกวาตามรูจิต

จิตวิมุติ จิตยังไมวมิ ุติ
ตานี้มา จิตถึงวิมตุ ิ คือวาหลุดพนรึเปลา คือวาเปนวิปสสนาญาณแลว ไอตัวถึงตั้งมัน่
ตัวฌานเปนอารมณของสมถะ ทีแรกทานดูจิตเลวหรือจิตไมเลว จิตมีราคะ จิตมีโทสะ จิตมีโมหะ จิตฟุง
ซาน นี่วากันถึงอารมณธรรมดา ตอมาพิจารณาดูวาจิตเราเขาถึงฌานสมาบัติไหม ถึงอุปจารสมาธิไหม
ถาถึง อุปจารสมาธิ นึกวา เออ พอจะหลีกนรกไดนดิ หนึ่ง เดินหางนรกอยูครึ่งนิ้วนะ ถาไดฌาน
สมาบัติอันนี้กด็ ูวาจิตของเราหลุดพน หรือวาจิตไมหลุดพน หลุดพนอะไร หลุดพนจากกิเลส คือเรามี
ระคะ ความรักในความสวยสดงดงามไหม มีความโลภ ตะเกียกตะกายเกินพอดี หรือจัดวาเปนอบายภูมิ
รึเปลา คือยื้อแยงเขา มีความโกรธคิดประทุษรายหรือผูกพยาบาทรึเปลา และมีความหลงคิดวาเราจะไม
ตาย อารมณอยางนี้มีไหม ถามีก็แสดงวาจิตของเรายังไมหลุดพน
ถาจิตของเราหลุดพนก็ตองคิดวามันหลุดพนเปนระยะๆ คือหลุดพนกันแคพระโสดา
สกิทาคา หรืออนาคามี หรืออรหันต แตอยูๆ เราจะโดดไปหลุดพนอรหันตเลยไมไดนะ เปนอรหันตเลย
เดี๋ยวผมจะชักเสียกอน แตกว็ าไมไดนะไปดูผิดกันไมได พวกทานดีไมดีถาพบพระพุทธเจาเขาเมื่อไหร
หากวาทานเทศนตรงอัธยาศัยปบเดียว แคตัมพทาฐิกโจรฆาคนมาเปนหมื่น หรืออยางองคุลิมาลฆาคนมา
แลวเทาไหร ฟงไดหนเดียวไดเปนอรหัตตผล ตัมพทาฐิกโจรฟงเทศนจากพระสารีบุตรกัณฑเดียว ได
เปนพระโสดาบัน นี่เอาแนกนั ไมได ดูถกู กันไมได
ที่นี้มาวากันวา จิตหลุดพนรึไมหลุดพน ก็มานั่งดูวาจิตเราเกาะกายเกินไปไหม ความ
รูสึกวาเราจะตาย เราจะแก เราจะเจ็บ เรามีความรูสึกรึเปลา ไอความรักสวยรักงาม รักดีรกั ชั่ว รักความ
มีระเบียบยังมีอยู แตเรารูวาเราจะตาย
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เวลาอยูมันตองสะอาด มันตองสวย แตเวลาตายก็ชางมัน ความเชื่อมันในคุณพระรัตนตรัยวาเราตายแน
แตกอนที่เราจะตายตองหาทางกันอบายภูมไิ ว นั่นคือศีล ๕ บริบรู ณ จิตเราก็เพิ่มพูนดวยกฎของธรรมดา
นึกถึงนิพพานเปนอารมณ อยางนี้เปนพระโสดาบัน เรียกวาจิตหลุดพนขั้นตน ไมยากนะงายนิดเดียว
ผมไมเห็นมันยาก
หรือวาจิตเราหลุดพนขั้นระยะกลาง เมื่อตัดตัว ๓ ตัวนี่ไดแลวก็ไปตัด กามระคะ ไอคน
เรานี่มนั ก็สกปรกทั้งตัว อยากจะไปรักอยากจะไดเปนผัวเปนเมียกันเพือ่ ประโยชนอะไร ไอความโกรธ
ความพยาบาทมันไมมีความหมาย สรางความทุกขใจใหเกิด จิตหลุดพนกามระคะสิ้นไปเหือดแหงทันที
ความรูสึกทางเพศไมมี ความโกรธก็ไมปรากฎ ความพยาบาทไมปรากฎ เลิกโกรธ เลิกพยาบาท เลิกรัก
เลิกใครใครในฐานะกามารมณ ผูหญิงจับผูชาย ผูชายจับผูหญิง มีความรูสึกเหมือนกับวัตถุธรรมดา
อยางนี้เรียกวาพระอนาคามี ความรูสึกในเพศไมมี ชนกันเทาไหรก็ตาม ไมมีความรูส ึกทางเพศ แลวตอ
ไปถาจิตหลุดพนก็ดไี ปกวานั้นคือ ไมเมาในรูปฌาน เราตองการรูปฌานเปนแตเพียงวา เปนกําลังสําหรับ
วิปสสนาญาณ เราตองการอรูปฌาน มีอาการเหมีอนกับรูปฌานเปนกําลัง เราไมถือตัวถือตนวาเราดี
กวาเขา เราเลวกวาเขา เราเสมอเขา ถือวาคนทุกคนเกิดมามีความแก ความเจ็บ ความตาย เหมือนกัน
ธรรมดาเรื่องการถือตัวไมมี แมแตสัตวเดรัจฉานก็ไมรังเกียจ การที่อารมณฟุงซานนอมไปในสวนของ
อกุศลก็ไมมี มีจิตคิดอยางเดียวในดานกุศล ตองการพระนิพพานโดยเฉพาะ มีอารมณเยือกเย็น ตัดความ
โงคืออวิชชา มีจิตคิดวาโลกทั้ง ๓ คือ พรหมโลก เทวโลก มนุษยโลก ไมมีความสวยสดงดงามเปนที่
ตองการของเรา ฉันทะ ความพอใจในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไมมีสําหรับเรา ตัดฉันทะและ
ราคะในโลกทัง้ ๓ เสียได เปนอรหัตผล
การเปนพระอรหันตไมเห็นยาก คือตัดฉันทะความพอใจในโลกทั้ง ๓ มนุษยโลก เท
วโลก พรหมโลก ตัดราคะ ความเห็นวา มนุษยโลกสวย เทวโลกสวย พรหมโลกสวย โลกทั้ง ๓ ไมมี
ความหมายสําหรับเรา เราไมตองการ สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน มีความเยือกเย็นเปนปกติ ไม
เห็นอะไรเปนเรา เปนของเรา ทุกสิ่งทุกอยางที่เรากระทบถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา มีขนตกอยูเปน ปกติ
คือวาไมมกี ารสะดุงหวาดหวั่นอันใด นี่เปนอันวาจิตใจของเราเขาถึงการหลุดพน จบจิตตานุปส สนาม
หาสติปฏฐานแตเพียงเทานี้

******************
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ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน
สําหรับวันนี้เราจะเรียนกันในดาน เรียกวาธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน สําหรับ ธัม
มานุปสสนามหาสติปฏฐาน มีอยูด วยกันหลายบรรพ เรียกวาหลายตอน คําวาบรรพแปลวาตอนนะ
สําหรับธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐานนี่ พระพุทธเจาทานแนะนําใหใชจิตตานุปส สนามหาสติปฏฐาน
ควบตลอดเวลา มาตอนนี้ทา นไมไดใชสติสัมปชัญญะแลว เพราะวาเปนตอนทีร่ วมดวยทัง้ สมถะและ
วิปสสนา ใชกําลังสูงมาก การเรียนมหาสติปฏฐานสูตร หรือวาการเจริญมหาสติปฏฐานสูตร อันนี้เรา
จะทําเฉพาะบทหนึ่งบทใดไมได ก็ขอเตือนไวเพื่อทราบ อันดับแรกทีส่ ุด กอนทีเ่ ราจะพิจารณาในมหา
สติปฏฐานสูตร ในดานกายานุปสสนาก็ดี ในดานเวทนานุปสสนาก็ดี หรือวาธัมมานุปสสนามหาสติ
ปฏฐานก็ดี บทตนที่สุดที่พระพุทธเจาทรงสอนคืออานาปานุสสติกรรมฐาน เราทิ้งไมไดเด็ดขาด ถาหาก
วาใครทิ้งอานาปานุสสติกรรมฐานเสียแลว อารมณจติ ไมเปนสมาธิถือวาอารมณจติ ไมเปนฌาน ถา
อารมณจิตเขาไมถึงปฐมฌานเปนอยางต่ํา กําลังจิตที่เราใชพิจารณาพระกรรมฐานทุกกอง จะไมมกี ําลัง
ตัดกิเลส เพราะวาพระกรรมฐานทุกกองในดานมหาสติปฏฐานสูตร แมแตอานาปานุสสติกรรมฐานก็ดี
พระพุทธเจาสอนควบกันไวทั้งสมถะและวิปสสนา ถาหากวาจิตเราไมเขาถึงปฐมฌานเปนอยางต่าํ การ
ใชวิปสสนาญาณเปนเครื่องควบคุมจิตหรือพิจารณา จิตจะไมมกี ําลังตัดกิเลส
ฉะนั้นสําหรับทานที่เจริญพระกรรมฐาน ในมหาสติปฏฐานสูตรทั้งหมด อยาคิดวาเรา
จะเลือกเฉพาะบทใดบทหนึ่ง ตอนหนึ่งนี่ไมได อันนีก้ ็ตอ งขึ้นอยูกับอารมณสว นที่สําคัญที่สุด ที่เราจะ
ใชอันแรกที่สดุ ก็คือ อานาปานุสสติกรรมฐาน คําวาอานาปานุสสติกรรมฐาน การกําหนดรูลมหายใจ
เขา หายใจออกนี่ตองวากันตลอดวัน ผมไมไดบอกนะวาทําเฉพาะเวลาไหน คือวาทานบอกแลวนี่วา
เราจะตองใชสติสัมปชัญญะใหสมบูรณแบบ เราจะเปนคนทรงไวซึ่งสติและสัมปชัญญะ สติแปลวา การ
นึกไว สัมปชัญญะแปลวารูต ัว ถานึกไวเสมอ รูตวั ไวเสมอ วาเราเกิดแลวตองตาย ขณะที่ทรงอยู เต็ม ไป
ดวยความทุกข ถาเราเกิดใหมก็จะมีสภาพแบบนี้ ก็จะเกิดมาทําเกลือทําไม ทําเกลือก็ทําไมได เวลา ตาย
เขาตองเอาเกลือมาใสถึงจะไมเนา ถามันเปนเกลือไดก็ยงั ขายได ความจริงไอคนนีม่ ันจัญไรกวา สัตว
เดรัจฉานนะ หรือไง ควายตายเขาขายหนังได ขายเขาก็ได ขายเนื้อก็ไดใชไหม ควายตายได สตางค
หมูตายไดสตางค เอะ หมาตายไมไดอะไรเลย ไดถาฝงไวใกลๆ ตนมะมวง เปนปุย คนนี่
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จัญไร ถาตายเราขายคนเปน ตายเมื่อไรชาวบานแหลกเมื่อนั้น เดี๋ยวก็แจกการดดํารอบบาน ชาวบาน
เสียสตางคหมด
เปนอันวาถาเราเกิดมาแลวก็ตองตาย กอนที่จะตายเต็มไปดวยความทุกข นี่เราก็จะมา
เกิดกันเพื่อประโยชนอะไร ความเกิดไมมีความหมาย คนที่จะไปเกิดใหมไดตองเปนคนที่มีสติสัมป
ชัญญะสมบูรณ คนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณจริง ๆ ก็คือคนที่ทรงฌาน คําวาฌานเปนภาษาบาลี ถา
ไมแปลออกมามันยุง ไมรวู า ฌานรูปรางหนาตามันเปนอยางไร ถาหากวาเราแปลออกมาแลวก็จะ เห็น
วาเปนของไมยาก ฌานังแปลวาการเพง ก็ไดแกการทรงอารมณสติสัมปชัญญะนัน่ เอง แตหากวา เรา
ทรงอารมสติสัมปชัญญะไดดมี าก ก็ชื่อวาเปนฌาน ๔ คือทําใจของเราใหแยกจากกาย จากประสาท
ของกายเสีย เราทรงสติสัมปชัญญะรูอยู มีความรูตวั อยูต ลอดเวลา แตวาทางประสาทของรางกายสัมผัส
กับอะไรก็ตาม จิตไมยอมรับนับถือ จิตไมยอมรับรูดว ย แสดงวาจิตมันแยกออกจากกาย เปนการฝกกาย
เมื่อเวลาจะตาย ฝกจิตเมื่อเวลาจะตาย ถึงบอกวา เวลาจะตายเขาเขาฌานตายกัน คนที่เขาฌานตายมัน
ไมตายเหมือนชาวบานเขา อาการตายเหมือนกัน แตความหนักใจของบุคคลผูทรงฌานไมมี ทั้งนี้ เพราะ
ถาจิตทรงฌาน อารมณก็เปนทิพย เมื่ออารมณเปนทิพยแลว ก็สามารถจะเห็นในสิ่งที่เปนทิพยได เห็น
รูป ที่เปนทิพย ไดยินเสียงที่เปนทิพยได ในเมื่อเราเห็นรูปที่เปนทิพยได ไดยินเสียงที่เปนทิพยได เราก็
รูสภาวะความเปนทิพยของเราได นี่คนที่เขาเขาฌานตาย นี่เขาเลือกไปเอาตามอัธยาศัย วาเขาจะไปจาก
รางกายอันนีแ้ ลวเขาจะไปอยูท ี่ใหม เขาจะไปอยูที่ไหนนี่รกู อ น คนที่ทรงฌานจริง ๆ สถานที่ที่จะ พึงอยู
ไดคอื พรหมโลก ถาหากวาเราจะไมอยากอยูพ รหม อยากจะอยูสวรรคชั้นใดชั้นหนึ่งที่ต่ําลงมาอันนี้
เลือกได แตวา เลือกสูงขึน้ ไปไมได นีว่ าถึงความสําคัญของการทรงอานาปานุสสติกรรมฐาน เพราะวา
ในมหาสติปฏฐานสูตร มีกรรมฐานกองเดียวที่สามารถจะทรงฌานได คืออานาปานุสสติกรรมฐาน
นับตั้งแตจิตตานุปสสนา หรือเวทนานุปส สนาก็ดี หรือวากายานุปส สนามหาสติปฏ
ฐานสูตรก็ดี ที่พระพุทธเจาสอนดวยสมถะ นี่ก็จบลงดวยวิปสสนา ก็หมายความวา เราเจริญในมหา
สติปฏฐานสูตร จะเปนสวนใดสวนหนึ่งในความรูที่พระพุทธเจาทรงสอนก็ตาม ถึงแมวาเราจะไมได
พิจารณาครบถวนทุกกอง แตเราก็สามารถจะเปนพระอริยเจาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเรามีความชํานาญ
ในดานอานาปานุสสติกรรมฐาน ใหยกอานาปานุสสติกรรมฐานเปนวิปสสนาญาณ อานาปาจริงๆ เปน
สมถะ เอาอานาปาเปนวิปสสนาญาณ จิตก็สามารถตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน เปนพระอริยเจาได
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นี่เปนอันวา ถาใครเขามาถามวา เราเจริญพระกรรมฐานกองไหน ถาเราบอกตาม
ความตองการของใจเราที่เราพอใจ แตเขาบอกวาไอนี่ไมดี สูอยางนั้นไมไดเราตองไมเชื่อ เชื่อพระ
พุทธเจาดีกวา เพราะวาพระพุทธเจาทานเปนพระอรหันตองคแรก และก็สามารถสอนคนอื่นใหเปน
พระอรหันตได คนที่บอกวาธรรมะอยางนั้นดี อยางนีส้ ูอยางนั้นไมได แสดงวาคนนั้นยังไมไดอะไร
เลย นี่เราก็รับฟงไมได
นีวรณบรรพ
วันนีก้ ็มาพูดกันถึงธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน พูดตามพระบาลีทานกลาววา กถญจ
ภิกขเวภิกขุ ธมเมสุ ธมมานุปสสี วิหรติ เปนตน ความก็มีอยูวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไร ภิกษุ
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยูเนือง ๆ คําวาธรรมในธรรมในที่นี้ เบื้องตนพระพุทธเจาทรงมุง
หมายเอานิวรณ ๕ ประการ การพิจารณานิวรณของพระพุทธเจาในบทพระบาลี สนตํ วา อชฌตตํ กาม
ฉนทํ เมื่อกามฉันทะ คือความพอใจในกามารมณมีอยูในจิต เราก็รูชดั วาเวลานี้เรามีความพอใจใน
กามารมณอยูในจิตของเรา นี่เราใชสติสัมปชัญญะคุมตลอดเวลา หรือวากามฉันทะไมมีภายในจิต เราก็
รูว ากามฉันทะไมมีในจิตของเรา อนึ่ง กามฉันทะอันยังไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด เราก็รู
ดวยประการนัน้ หรือวากามฉันทะที่เกิดขึน้ แลวเสียไดดว ยประการใด ก็ยอ มรูดว ยประการนั้น ถามันยัง
ไมเกิดเราก็รวู า มันยังไมเกิด ถามันเกิดดวยเหตุใดก็รวู าเกิดดวยเหตุนนั้ ความทีก่ ามฉันทะอันตนละเสีย
แลวไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด ยอมรูด วยประการนัน้ วาโดยยอ ๆ นะ
อันนี้เรามาพูดถึงคําวากามกอน คําวากามคือความใคร ไอกามนี่มันจะไปโทษกันไมได
ถามีชาวบานเขาบอก ไอเจานี่บากาม บางทีเราจะโกรธ ความจริงคําวากามนีก่ ็แปลวาความใคร ไดแก
ความชอบใจนัน่ เอง ถาอยากจะไดอยางโนน อยากจะไดอยางนี้ จะถือวากามเปนสิ่งที่สกปรก เปนที่
นารังเกียจของชาวโลกอยางนั้นรึ อันนี้กถ็ อื วาเปนการเขาใจผิด คําวากามจริง ๆ เปนคํากลางเหมือนกับ
คําวา ทิฏฐิ คําที่วาทิฏฐิเฉย ๆ ก็แปลวา ความเห็น ยังไมไดแยกลงไปวา ความเห็นนี่ดี หรือชัว่ ถา
มิจฉาทิฏฐิ ก็เปนความเห็นดานชั่ว เห็นไมเปนตามความเปนจริง ถาสัมมาทิฏฐีก็เปนความเห็นดานดี
คําวากามก็เหมือนกัน กามจริง ๆ เฉย ๆ ก็แปลวาความใคร จะถามวาคนที่มีกามารมณมีอารมณใครอยู
อยางนี้เปนอารมณชวั่ หรือเปนอารมณดี หรือวาชั่วไดฝา ยเดียว จะมีความดีบางไหม เราก็ตองตอบวา ถา
อารมณที่ประกอบไป
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ดวยความใคร มันก็มีไดทั้งชัว่ ถาหากวาเรามีความใครในรูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัส อันเปนอารมณ
ของชาวโลก อยางนี้ชื่อวามีอารมณชวั่ เพราะจะตองเปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม
ตองเวียนวาตายเกิดอยูในวัฏฏะ มีแตความทุกข หาความสุขจริง ๆ ไมได
ถาจะถามวา คําวากามเปนความดีบางรึเปลา ตองดูพระบาลีบทหนึ่งทีพ่ ระพุทธเจาทรง
ตรัสเปนพุทธภาษิตวา ธมมกาโม ภวํ โหติ ซึ่งแปลวา ผูใครธรรมเปนผูเจริญ ฉะนั้นจึงกลาววา คําวา
กามนี่อยาเพิ่งไปโทษเขานะ วาเจาคนนี้มกี าม เราจะหาวาเขาเลวยังไมได เปนคํากลาง ๆ วาเปนความ
ใคร ถาบังเอิญเขาใครในธรรมขึ้นมาละ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวาดี แตใครในโลกียอันนี้ พระพุทธ
เจาก็ไมทรงติ แตแนะนําใหละ ที่ไมตกิ ็เพราะวาพระพุทธเจาทรงรูวา พวกเราทีเ่ กิดมาทุกคนไมใช คน
ดีแท ถามันดีแทจริง ๆ ก็ไมมีใครเขาเกิดกันหรอก เขาไปนิพพานกันหมด ที่เราเกิดมาก็เพราะวาเรา มี
กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม เปนเจานาย บังคับขูเข็ญเราอยู มันจึงตองเกิด เพราะการเกิดมัน
เกิดมาเพื่อแสวงหาความทุกข
ถาจะกลาวไปในอีกทีตามพระอริยะสมัยปจจุบันที่พบหนากัน ทานพูดวันนั้น มาทีน่ ี่
พูดไปพูดมาถึงเรื่องการเกิด การเกิดไมดีอยางนั้น การเกิดไมดีอยางนี้ เลยถามวาแลวก็เสือกเกิดขึ้นมา
ทําไมละ ทานตอบวายังไงรูไ หม ก็มันโงนะซิมันถึงไดเกิด ไมโงมนั จะเกิดรึ ตอนนีท้ านเลิกโงเสียแลว
ทานจึงไมอยากเกิดตอไป เปนอันวาทานไมเกิด ในเมือ่ เราเกิดขึ้นมา มันเต็มไปดวยความทุกข ความ
แนนอนของชีวิตไมมี ความแนนอนของอารมณไมมี คําวาความแนนอนของอารมณไมมี ก็เพราะวา
อารมณของเราไมคงที่ เดี๋ยวก็มีอารมณเปนสุข เดี๋ยวก็มีอารมณเปนทุกข อยางที่เราเรียนกันมาแลวใน
เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน นี่เพียงแคอารมณมนั ก็เอาดีไมได
ทีนี้มาทางดานของกาย มีแตความทุกขตลอดเวลา แตความจริงกายมันไมไดทกุ ข มัน
เปนไปตามปกติของมัน ไอเราซิเสือกทุกขเอง ผมใชคําวาเสือกก็เพราะไอคําวาทุกขของกายมันไมมี
เกี่ยวกับใจ ไอใจมันวิ่งเขาไปหากายเอง ไปเกาะกายเอง ถากายมันปวยไขไมสบายเราก็เปนทุกข เรา
คือจิต หรือทีเ่ รียกกันวา อทิสสมานกายที่สิงอยูในกายเนื้อ ทําไมมันจึงทุกข เพราะเขาไปยึดถือวา นี่
เปนเรา เปนของเรา ไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดาตามความเปนจริง เพราะวากฎธรรมดานีม่ ีอยูวา
กายนี่เมื่อเกิดขึน้ มาแลวมันก็วิ่งเขาไปหาความเสื่อมทุกวินาทีที่เคลื่อนไป ไมมีรางกายของบุคคลใดจะ
ทรงตัวอยูเปนปกติ หรือใครวารางกายมันทรงบอกมาซิ มีไหม มันจะทรงไดอยางไร เมื่อเชาพระครู
ปลัดผองยังเหาะลงมาจากบันไดใชไหม นี่ไมใชวาแกลงวากัน ไอเรือ่ งของกายนี่มนั ไมแน คือขานะ
เคยยันหนายันหลังไดโดยสะดวก ไอบันไดนี่
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ขึ้นมาไมรเู ทาไหร แตตอนนั้นทําไมรางกายขายันไมอยู แสดงวาตอนนั้นรางกายขามันไมมีการทรงตัว
ขาเราเคยใชใหเปนประโยชน แตเกิดขาแพลงขึ้นมาเสียงแสดงวามันเปนอนิจจัง หาความเที่ยงไมได นี่
เปนอันวารางกายของเราไมดี มันเปนทุกข ไอตัวทุกขจริงๆ นะกายมันไมไดทุกข จิตมันทุกข ถือรางกาย
วามันจะตองทรงอยูแ บบนั้นแบบนี้ ไมยอมรับนับถือตามความเปนจริง
สําหรับพระอรหันตทั้งหลายที่ทานไมมีความทุกขเพราะอะไร เพราะทานรูว ารางกายนี่
มันไมทรงตัว เกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเสื่อมไปในระยะกลาง ประกอบดวยอารมณที่เปนทุกข คือมัน
เสื่อมมันโทรมลง และก็สลายตัวในที่สุด นี่ทานรูแ ลวทานไมลืมตัว ไมลืมก็คือตัวทีม่ ีสติสัมปชัญญะรูว า
รางกายนี่มันพังแน มันจะพังเมื่อไหรนี่ไมแนนอนนัก บอกวันบอกเวลาไมได แตความพังมันมีแนนอน
ในเมื่อทานรูว า มันจะพัง มันเกิดพังขึ้นมา มันเกิดทรุดโทรมขึ้นมา ทานก็นอนยิ้มสบาย พังก็พังซินาย
พังเมื่อไหรฉันก็สบายเมื่อนั้น ฉันจะไปนิพพาน คําวาพิพพานในทีน่ ี้ความจริงเขาพูดวา นิพพาน สูญ แต
ไมเห็นพระอรหันตองคไหนทานบอกวาสูญ ไอคําวาสูญนี่มันเรื่องของคนที่ติดในกามสุข และโลกีย
วิสัย แมแตศลี ๕ ยังไมครบถวนบริบรู ณเทานั้นที่จะเห็นวาพระนิพพานสูญ อารมณของทานผูใดเขาถึง
ตั้งแตโคตรภูญาณ หรือวาโสดาบันเขาไปแลว ไมมีใครเห็นวาพระนิพพานสูญ ถาจะวาสูญก็ไดอยูสวน
หนึ่ง คือสูญจากวัฏฏะ อํานาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ไมสามารถจะบีบบังคับจิต
ของทานที่เขาถึงพระนิพพาน ใหมาเวียนวายตายเกิดอยูในอํานาจของเขาได นี่สูญจริง ๆ สูญจากวัฏฏะ
แตวาอยูที่นิพพาน คําวานิพพานแปลวาดับ ไมใชวาดับอะไรทั้งหมด ทานบอกวากิเลสดับ กิเลสไมมี
เหลือ ก็ไปนิพพานไป นี่วา กันสงเดชไปแลว
ที่นี้มาธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน ผมพูดถึงนิพพานทําไม เพราะวาจากนิวรณไป
แลว พระพุทธเจาพูดถึงสังโยชน นี่เราก็เรียนความเปนพระพุทธเจากันมาวาถึงนิวรณ ๕ ประการที่
พระพุทธเจากลาววา กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกจิ ฉา ๕ อยาง รูหรือไมรูก็ชาง
เพราะเปนภาษาบาลี มาวากันเปนภาษาไทย ตัวแรกทานบอกวา จิตของเราของอยูใ นกามารมณ คีอกาม
ฉันทะ ความพอใจในกาม แตกามตัวนี้ไมใชกามตัวกลางเสียแลว มันเปนกามตัวริม คือริมสวนต่ํา ถาจิต
ของเรามีความพอใจในกามารมณ หมายความวาอารมณเขาไปของอยูในรูปสวย เสียง เพราะ กลิ่นหอม
รสอรอย หรือสัมผัสตามอารมณของ ๕ อยางนี้ เห็นวารูปสวย จะเปนรูปคน รูป สัตว รูปวัตถุก็ชาง
ไมเลือกวารูปประเภทไหน เห็นวารูปสวย วารูปนี่เปนทีพ่ อใจเรา เราชอบรูปนี้ ยึดถือความสวยเปนกําลัง
อยางหนึ่ง

๑๐๖

เสียงเพราะ พอใจในเสียงอยางหนึ่ง กลิ่นหอม ติดใจในกลิ่น กลิ่นประเภทนี้เราชอบ แตกลิ่นประเภทอื่น
เราไมชอบ รสอรอย ติดใจในรส การสัมผัสที่เราพึงประสงค กระทบเขาชอบใจ แหมการสัมผัสนี่ดีจริง
แลวแถมอารมณหมกมุนอยูใ นเขตของกามอยูตลอดเวลา ของวัตถุกามนะ นี่มันก็เปนทั้งวัตถุกามและ
กิเลสกามรวมกัน ไอวัตถุเปนปจจัยใหเกิดกิเลสกับจิต ความจริงวัตถุมนั ไมไดมาบังคับบัญชาเรา ไอใจ
ของเรามันเสือกไปติดมันเอง
นี่ที่ผมพูดอยางนี้เพราะอะไร ภาษามันจะเลวไปหนอยละมั้ง แตวาอยาลืมนะวาพวกเรา
เปนคนไทย นีเ่ ราใชภาษาไทยกัน ไอบทภาษาทฤษฎีนะไมใช ภาษาทีฟ่ ง ยากไมใช คําวาใจมันเสือก ก็
หมายความวาใจมันวิ่งเขาไปหาวัตถุ กามเขาไปติด ไมไดใชจิตพิจารณาหาความตามเปนจริง ในกรรม
ฐานบทตน พระพุทธเจาทานบอกวา เวลานี้จิตของเราใครอยูในกามารมณ เราก็รอู ยูวาจิตของเราใคร
อยูในกามารมณ คือวาใหพยายามพิจารณาจิตของเรา ควบคุมจิตของเรา วาเวลานี้ใชจิตของเรานี่มัน
พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส หรือสัมผัสหรือเปลา อารมณหมกมุน ครุนคิดในความพอใจอยูร ึเปลา
ความจริงอารมณแบบนี้มนั ก็มีกับเราตลอดวัน แตวาเราลืม ลืมคิด ลืมเพราะอะไร เพราะวาสติสัมป
ชัญญะของเราไมสมบูรณ เราไมไดควบคุมอารมณจิตใหอยูในขอบเขต แตนี่เปนธัมมามหาสติปฏฐาน
ก็วาถึงระดับนิพพาน หรือวาความเปนพระอริยะละ ผมก็เห็นจะกาวไปไมเร็ว
ตอจากนี้ไปการสอนจะไปแบบชา ๆ เรามาพูดกันถึงโทษของกามฉันทะ คือวา รูป
เสียง กลิน่ รส สัมผัส และอารมณทพี่ อใจในกามกอน ที่พระพุทธเจาทรงกลาววา รูปเปนโทษ ถาเรา
พอใจในรูป จะเปนรูปประเภทไหนก็ชาง ที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ชาง จะเปนรูปคนหรือวารูปสัตวก็
ชาง จะเปนรูปคนที่เปนผูหญิง ผูชาย สัตวที่เปนตัวผูตวั เมียก็ชาง เปนรูปเหมือนกัน นี่พระพุทธเจา
กลาววา ถาเราเอาจิตเขาไปติดในรูป มันเปนความมัวหมองของจิต คือเปนอารมณของกิเลส ทําจิตให
เศราหมอง เปนอารมณของตัณหา สรางความทุกขใหเกิดขึ้น เพราะตัณหานี่เปนปจจัยของความทุกข
ทําไมพระพุทธเจาจึงวาอยางนั้น ก็เพราะวารูปถาเราพอใจขึ้นมาแลว ความปรารถนาอยากไดมันก็
ปรากฎขึ้น ความดิ้นรน ความตองการในรูป ปรารถนาในรูปนัน้ มันก็มีขึ้น ความดิ้นรนของใจมันก็
บังคับกายใหดนิ้ รนไปดวย ความลําบากยากแคนมันก็เกิด ความจริงคนเกิดมามีรูป ถาเราตองการสิ่งที่มี
รูปพระพุทธเจาไมนาจะตําหนิ ถาจะวาไปตามพระบาลีแลว พระพุทธเจาก็ไมไดตําหนิ เปนแตเพียง
แนะนําวามันไมเปนปจจัยของความสุข เพราะความปรารถนาในรูปมันเปนปจจัยของความทุกข นี่วา
แตรูปอยางเดียวใหมันชัดเสียกอน เพราะวารูปที่เรา

๑๐๗

ตองการมันมีสภาพคลายผี เพราะรูปทุกออยาง รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุ มันมีสภาพคลายผี ผีนี่เรียกวา
ผีหลอก มันหลอกเราอยูตลอดเวลา ถาเราไปเห็นรูปสมมุติ วัตถุเขาทาดวยสีสวย เราพอใจในสีก็ดี หรือ
พอใจในทรวดทรงของรูปก็ดี วาทรวดทรงของรูปสวนไหนสวยดี มีลักษณะสวนสัดดีมาก เราพอใจ
และเขาก็ฉาบทาดวยสีเปนทีพ่ อใจของเรา เราพอใจในรูปนั้น ถาเราลองเอารูปนั้นมาตั้งมาวาง เอามา
เก็บไว มาไวในปกครอง ถายภาพเอาไวใหชัด ภาพฟลมสีนะดีมาก จะไดลอกสีเอาไวไดหมด เอาเก็บไว
สัก ๓ ป แลวลองเอารูปนั้นมาดูใหม ความเปลี่ยนแปลงมันจะปรากฎ แสดงวาสภาวะของรูปไมคงที่ ถา
เปนคนจากเล็กก็คอย ๆ ใหญขึ้นมา ถามีรางกายสมบูรณแบบจริง ๆ ถึงความเปนหนุมเปนสาว ความ
เปลงปลั่งเต็มที่แลวมันก็โรยลง อีคราวนี้ก็เริ่มเหลาเหยลงมาละซี หาความดีไมคอยจะได สิ่งใดที่เรา
เห็นวาสวยสดงดงาม สงาผาเผย มันก็คอย ๆ หายไป มันเสื่อมไปทีละนอย ๆ ในที่สดุ รูปนีก้ ็พัง ที่พระ
พุทธเจากลาววา รูปเปนอนิจจัง มีความไมเที่ยง มีการสลายตัวไปในที่สุด เฉพาะรูปอยางเดียวมันมี
สภาพหลอก แตความจริงมันไมหลอก เราหลอกตัวเอง รูปนี่มันเปนธรรมดาของมันอยางหนึ่ง เมื่อมี
ความเกิดขึ้นในเบื้องตน ก็มีความเปลี่ยนแปลงตามปกติ เรียกวาปกติของรูปเปนอยางนั้น แลวในที่สุด
มันก็พัง แลวอารมณทยี่ ึดถือเขาใจวารูปสวย รูปมั่นคง รูปดีเปนที่นาปรารถนา นัน่ มันใคร รูปมันแนะนํา
เรารึเปลา เราเอง อารมณใจที่ตกอยูภ ายใตอํานาจของตัณหาหรือความทะยานอยากตัณหามันสอนใหเรา
โง ตัณหามันบอกรูปนี่สวย รูปนีด่ ี ควรจะเอามาเก็บไวในปกครอง เพราะเปนสิ่งทีม่ ีประโยชน นีเ่ ราผู
มีกิเลสกําลังมันต่ํา จิตมันมัวหมองเศราหมองอยูแลว ไอคําวากิเลสก็คอื วา ถาพูดถึงตาก็ตาบอด ถาพูดถึง
ใจก็ใจบอด เพราะไมไดใชปญญาพิจารณาหาความเปนจริง ในเมื่อเราโงแลว เมื่อเปนคนตาบอด หรือ
เปนใจบอด เมื่อถูกจูงไปทางไหน มันก็ไปทางนั้น เมื่อกิเลสมันจูงไป เห็นวารูปดี จิตมีความพอใจใน
รูป เราก็ตามใจกิเลส เมื่อเราตามใจกิเลสเราก็ถึงความทุกข เพราะถูกรูปมันหลอกเอา ความจริงไมได
หลอก เพราะใจของเรามันหลอก ใจของเรามันเลวเอง
อันนี้เรามาวากันถึงรูปทีพ่ ระพุทธเจาเรียกวา นิวรณ ถาเราไปเกิดมีความพอใจในรูป
แสดงวาจิตของเราทราม ตกอยูในอํานาจของตัณหา ก็ตองเอาใจเขาไปเตือน คอยควบคุมอารมณของ
ใจไววา จิตใจของเรานี่สนใจในรูปบางรึเปลา มีความผูกพันในรูป จนลืมพิจารณาหาความจริงบาง รึ
เปลา เรื่องสิ่งที่เปนรูปนี่เราตองใช เราตองหา อยางเครือ่ งขยายเสียงทีเ่ ราใชนี่มันก็เปนรูป เครื่องบันทึก
เสียงที่เรากําลังใชอยูเวลานี้ บันทึกเสียงเอาไวมันก็เปนรูป แตวาขณะเมื่อมันยังดีอยู มันมีประโยชน

๑๐๘

มันก็มีความพอใจ แตตองจําไววา เครื่องจักรเหลานี้มันสึกหรอได มันชํารุดทรุดโทรมได แลวเมื่อเวลา
สึกหรอทรุดโทรม เราอาจจะซอมแซมมันไดในที่สุด จนเกินวิสัยของชาง พัง ตองเขาใจไวดวยวา เวลา
ขางหนามันจะเปนอยางนี้ ถาอาการอยางนีป้ รากฎขึ้นกับเรา เราก็ตองวางอารมณเสีย ทานบอกวาจิตใจ
เราพอใจในกามฉันทะไหม ถาจิตใจพอใจในกามฉันทะ ในกามารมณ ก็รูอยูวาจิตใจเราพอใจในกาม
ฉันทะ ในกามารมณ หรือวาจิตใจของเราไมพอใจในกามฉันทะ เราก็รูอยูวาจิตใจของเราไมพอใจใน
กามฉันทะ จิตใจของเราพอใจในกามฉันทะเพราะอะไรเปนเหตุ เราก็รูอยูวาความพอใจในกามฉันทะ
เพราะอะไรเปนเหตุ ถาเราไมมีความพอใจในกามฉันทะเพราะอะไรเปนเหตุ เราก็รูอยูว าการไมพอใจ
ในกามฉันทะมีอะไรเปนเหตุ อันนี้องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสอยางนี้ ทานตรัสใหเราเอาสติเขา
ไปควบคุมเพือ่ ความรูไ ว (ทานวายังไงอีก)
ทีนี้เราก็วากันถึงรูปตัวเดียวกอน (วันนี้กามฉันทะทาไมหมดนะ๕ตัวนี่) ถาไดรูปเสียตัว
อยางอื่นมันก็เจง พอพังรูปไดอยางเดียว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณพังหมด หรือเสียง กลิน่ รส โผฏ
ฐัพพะ ธรรมารมณ อะไรก็พังหมด การพิจารณากิเลส ทําลายกิเลสเขาตัดตัวใหญตัวเดียวเทานัน้ ตัวรูป
ตัวนี้เปนปจจัยใหเกิดสักกายทิฏฐิที่เราถือวาเปนเรา เปนของเรา เราเปนเจาของ เราเปนของของเขา
อะไรพวกนีน้ รี่ ูปนี่เปนตัวสําคัญ นี่เราก็มานั่งพิจารณาในรูปวา อารมณของเราทีพ่ อใจในรูปนี่อะไรมัน
เปนเหตุ ทําไมเปนเหตุใหเราพอใจในรูป เรามานั่งนึกกันดู ที่เราเกิดความพอใจในรูปขึ้นมาก็เห็นวา
รูปสวย รูปนีส่ วยดี จะเปนรูปคน รูปสัตว หรือวารูปวัตถุก็ตาม เอากันแครูปไมเลือกรูป รูปมันสวยดี ที
นี้เราก็นั่งนึกตอไปวารูปนี่มนั สวยตลอดกาลตลอดสมัยไหม เราก็ใชปญญาเขามาพิจารณาหากฎของ
ความเปนจริง สมมุติวาเราชอบใจคน เอางีด้ ีกวามันเห็นงาย และก็รูสึกวาจะเปนเรื่องใหญเสียดวย เรื่อง
พอใจในรูปคนนี่เปนเรื่องใหญ ฆากันตายก็เรื่องพอใจในรูปนี่แหละ เราพอใจในรูปทรงคนสักคน หนึ่ง
พอใจมาก รูปนี้ดีมาก สวยสดงดงามมีทรวดทรงดี เราก็ใชปญญาพิจารณาไปหาภาพเกาๆ ไปดูคนเกาๆ
คนแกๆ ที่เขากําลังถายภาพเมื่อเขากําลังหนุมกําลังสาว วาสมัยที่กําลังหนุมกําลังสาว ทานพวกนี้มีรปู ราง
หนาตาทรวดทรงเปนอยางไร มีลกั ษณะสีสันวรรณะเปนอยางไร แลวเราก็มานั่งพิจารณากันไปวา ทรวด
ทรงของทานก็สวยดี สวยงามดีมาก แลวเอามาเทียบกับเมื่อตอนอายุ ๗๐ – ๘๐ ใครมัน จะสวยกวากัน
ถาหากวาชาวบานธรรมดาๆ เขาก็บอกวานีต่ อนอายุ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๐ เศษๆ สวยกวา ๖๐ หรือ ๘๐
แน แตวาพระนี่เขาพิจารณาวาคนแกนี่สวยกวาคนหนุมคนสาว (วาจวนจะไดคาน้ําตาลอยู แลว เปนที่
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พอใจมากใชไหม ระวังนะ ไปคิดวาใครเปนคาน้ําตาลระวังๆ เขาจะแกลงตาย เอากระบองเขาไปคลุม
เอาไว ดีไมดีสวดพระอภิธรรมสวดมาสวดไป พอลุกก็เอากระบองนวด จะหาวาผีแสดงปาฏิหารย) ทั้งนี้
เพราะเราเห็นวารูปดีเพราะจิตมีกิเลส กิเลสมันบัง ลืมใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา
พระพุทธเจาทานทรงแนะนําวา นี่จิตใจของเราพอใจในรูปรึเปลา กามฉันทะ ไอพอใจ
นี่หมายใจเห็นวาสวย แตนมี่ ันจะไมเปลีย่ นแปลง สวยตลอดเวลา ถามันคงอยูแคนี้มันจะตองมัน่ คงอยู
ตลอดเวลา ทัง้ คน ทั้งสัตว และวัตถุ ไมคิดวามันจะเกา ไมคิดวาจะแก ไมคดิ วาจะพัง ไมคดิ วาจะทรุด
โทรม ถาอารมณจิตของเราคิดอยางนี้ พระพุทธเจาบอกวารูว าจิตของเราตกอยูในกามฉันทะ คือรูปเปน
ตัวตน เมื่อจิตตกอยูในกามฉันทะแลว ก็ตองหาทางตัดทันที ไมตองไปนัง่ ไลแบบ ไปมัวนั่งไลแบบ รูว า
จิตใจพอใจในกามฉันทะ ก็รอู ยูว าจิตพอใจในกามฉันทะ จิตไมพอใจในกามฉันทะ ก็รวู าจิตไมพอใจใน
กามฉันทะ จิตพอในในกามฉันทะ เพราะอะไรเปนเหตุ ก็รอู ยูว าพอใจในกามฉันทะเพราะอะไรเปนเหตุ
ถานั่งทองอยูอยางนี้อีกหลายแสนอสงไขยกัปก็ยังไมขึ้นสวรรค อยาวาแตไปนิพพานเลย นีเ่ ราใชปญญา
พบจุดไหนตีจดุ นั้นเลย คือวาทันกันนะ เอาสติสัมปชัญญะควบคุมจิต เรารู เอะ นีจ่ ติ เราไปติดในรูปเสีย
แลวนี่ แลวก็พระพุทธเจาทรงตรัสเรื่องรูปวาอยางไร คําวารูปนี่เปนอนิจจัง มันไมเที่ยง เพราะวามีการ
เปลี่ยนแปลงเปนปกติ เคลือ่ นไปอยูตลอดเวลา ไอรูปคนหรือสัตวนจี่ ะเห็นวา เกิดแลวมันใหญขนึ้ หรือ
แกลง เห็นวามันเคลื่อนงาย ทีนรี้ ูปของวัตถุเราคิดวารูปของวัตถุมนั จะไมเคลื่อนก็ไมจริง มันเกาลงไป
ทุกวัน มีความเศราหมองลงไปทุกวัน มีความทรุดโทรมลงไปทุกวัน มีของที่เราชอบใจไปดูในตลาด
แหมของอยางนี้ชอบใจมาก เสื้อตัวนี้ดีมาก กางเกงตัวนี้ดีมาก สรอยหรือแหวนอันนี้ดีมาก ชอบใจ
พอใจมาก ขนาดไมมีสตางคซื้อไปกูเขามาซื้อก็มี เพราะถือวาพอใจที่สุด แตวาเอามาทิ้งไวไมนาน
เทาไรอารมณใจมันก็เริม่ เบือ่ อยากจะไดชุดใหมเพราะอะไร เพราะไอชุดเกามันเริ่มทรุดโทรม จืดตา
ลงไป อาการที่จิตเกิดพอใจในรูป กามฉันทะตัวนี้นะ ก็ใชปญ
 ญาพิจารณาวา นี่ทําไมเราถึงพอใจในรูป
ถาเปนรูปวัตถุเราก็ขดั สีฉวีวรรณใหดี ทาสีสันน้ํามันใหสวย ถาเราคิดวารูปนี่สวย มันสวยจริงหรือไม
จริง ถามันสวยจริง ๆ มันตองไมมีการเปลี่ยนแปลง มันตองทรงสภาพเปนอนิจจัง นี่ลองมาตั้งไวกลาง
แจง ฝุนละอองปลิวเขามาไมตองไปปดมัน ฝนตกแดดออกเทาไรไมตองระวังรักษา เอาทิ้งไวสัก ๔-๕
วัน แลวมาดูใหม รูปนั้นมันจะสดสวยงดงามเหมือนเดิมไหม นีว่ ากันถึงวัตถุในระยะสั้น เราก็จะเห็น
ไดทันทีวา รูปนี่ไมทรงตามสภาพเดิม มันเริ่มเปลีย่ นแปลงลงไป มีความมัวหมองลงไป
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อันนี้มาวากันถึงรูปคนและสัตว จะเปนคนผูหญิง หรือคนผูชาย สัตวตัวผูหรือสัตวตัว
เมียมีสภาพเหมือนกัน นี่เปนรูปที่สามารถดึงดูดกําลังใจใหเกิดอันตรายกับบุคคลมาก ความรักในรูป
พระพุทธเจาทานกลาววา ปยโต ชายเต โสโก ปยโต ชาตเต ภยํ ความเศราโคกเสียใจเกิดจากความรัก ภัย
อันตรายเกิดจากความรัก นี่ถาเราไมรกั ไมพอใจเสียอยางเดียว ความเศราโศกเสียใจสําหรับรูปนั้นมัน
ไมมีสําหรับเรา ตัวอยางที่จะเห็นไดงาย ๆ ชาวบานชาวเมืองเขาตายใหพระบังสุกลุ มานับไมถว นแลว
อยากจะถามพระทุกองคที่ไปบังสุกุลนั้นมีความสลดใจ เสียใจวาตาคนนี้แกตายบางไหม ถาหากวาคนที่
เรารักเปนสามี ภรรยา บุตร ธิดา ญาติพนี่ อง บิดา มารดา เกิดตายขึ้นมานี่ความรูส ึกมันเปนอยางไร
ศพคนอื่นที่เราไมเคยสัมพันธกันตาย กับศพของเราตายลงไปเปนยังไงมีความรูสึกเหมือนกันไหม ของ
ที่เรามีอยูถาไมใชคนก็เหมือนกัน เปนวัตถุ แกวแหวนเงินทองของมีคาที่เราพอใจมาก ของของชาวบาน
เขาสูญหายเทาไรเราไมหนักใจ ของของเราหายบางใจไมสบายเดือดรน มีอารมณกลับ มีอารมณไม
สบาย เสียดาย
นี่พระพุทธเจากลาววา ปยโต ชายเต โสโก ความเศราโคกเสียใจเกิดจากความรัก นีถ่ า
เรามีความรักในรูปจะเปนรูปของใครก็ชาง ไอรูปตัวนี้มันไมมีอาการทรงตัวนี่ มันมีการเสื่อมไปในทีส่ ุด
เสื่อมไปตามกฎธรรมดา มันเสื่อมไปเสื่อมมาก็เกิดพัง มันไมมีที่จะเสื่อม หมดอายุแหงการเสื่อม หาที่
เสื่อมไมได พอพังลงมาแลว ถาเปนวัตถุเครื่องใชเราก็ตอ งเสียสตางคไปซื้อใหม บางทีก็นึกเสียดาย ไอ
เครื่องนีถ้ ามันไมเสียมันดีจริงๆ มันดีใชดี ดันมาเสียเสียได ไมชอบใจ เสียสตางค ความเรารอนมันเกิด
ภัยมันเกิดในจิตแลว ความเสียใจในคนมีกําลังใจออน พอวัตถุเครือ่ งใชที่เราหามาไดตองใชราคาแพง
กวาจะหาไดแตละใบก็แสนยาก แตวาวัตถุเครื่องใชอยางนี้มันพังลงไปแลว แหมไมนาเลย หาสตางค
ใหม มาซื้อใหมงายเมื่อไหร นี่ความไมสบายใจมันก็ปรากฎจัดเปนภัยในจิต จิตมีความตองการอยู
อยางเดียว คือความเยือกเย็น นี่วากันถึงวัตถุนะ
ที่นี้มาวากันถึงสิ่งมีชีวิต ที่จิตของเราเขาไปรักในสิ่งที่มีชวี ิต รูปในสิ่งทีม่ ีชีวิต ที่เราเห็น
วาสวยสดงดงามนะ เรามีความฉลาดดีแลวรึ ถามใจมัน ถามซิวาไอแกตองการรูปแบบนี้ ที่เห็นวาสวย
สดงดงาม รูปมันสวยจริง ๆ รึไง ดีจริง ๆ รึยังไง ถามมันดู แตวาอยาไปถามเวลามันเมานะ ตอบวาดี
แน ใครวาไมดีโกรธเสียดวย เวลาจะถามก็ถามเวลาที่จิตสบาย จิตทรงอุเบกขารมณ คือจิตไมแตะ ซาย
และไมแตะขวา จิตสบาย ใชปญญาพิจารณาหาทางดูรูป วารูปที่เราวาสวยวามัน่ คง ที่เรามีความพอใจ
วาดีจริง ๆ ไหม สวยจริง ๆ ไหม เอามาวากันถึงรูปคนและสัตว คนเราที่
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เขาวาสวยสดที่สุดในโลก สิ่งที่เราเห็นวาสวยนะ จิตมันหลอกจิตเอง รูปคนและสัตวที่เราเห็นวาสวยก็
คือสวยแคผิวหนัง ที่เราเรียกกันวาผิวกําพรา หนังกําพราบาง ๆ นิดเดียว ความจริงบางไมถึงครึ่งเซ็นต
มันบางมากอยูน ิดเดียวทีเ่ ราเห็นวาสวย เปนสวนปกปดสกปรกภายในเขาไว อาการสวยของผิวหนังนี่
มันก็ไมคงที่ ตัวเจาของเขาพยายามอาบน้าํ ขัดสีฉวีวรรณอยูเสมอ ปองกันเหงื่อไคลที่มันไหลออกมา ซึม
มาจากภายใน กอนที่จะมาเปอนภายนอก มันจึงจะเกลีย้ งเกลา ถาจะเอากันจริง ๆ ปลอยไวเฉย ๆ ๓-๔
วันเทานั้นก็คลายความสวย เพราะสิ่งสกปรกนี่ปรากฎอยูขางในก็หลัง่ ไหลออกมา เมื่อมันซึมออกมา
อาการที่ปรากฎวาเกลี้ยงเกลาอีกไมมีแลว ในผมเผาที่หวีอยางสลวยๆ นี่ ไมไปปรุงไปแตงสัก ๔-๕ วัน
ไมสระไมสาง ไมลางไมฟอก หรือไมหวีไมปรับปรุงใหมก็ดูอะไรไมได
นี่เปนอันวาที่เราหลงใหลใฝฝนในรูป ก็ความโง เราไมหาความจริง เพราะรูปทุกรูป
เต็มไปดวยความสกปรก หาความสะอาดไมได ไอความสวย ความทรงสภาพของรูป มันก็ไมทรงอยู
ตลอดกาลตลอดสมัย มันก็หาทางทรุดโทรมตอไป นี่เอากันเฉพาะสภาพภายนอก การพิจารณารูปของ
พระ เราตองวิ่งกลับไปหากายคตานุสสติกรรมฐาน เพราะวาการเจริญพระกรรมฐานครั้งหนึ่ง จะทํา
กรรมฐานกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะไมได ทานที่เปนพระอริยเจาทั้งหมด ไมมีพระอริยเจาองคใด
เจริญพระกรรมฐานครั้งเดียวกองเดียว ครัง้ หนึ่งที่เราเจริญพระกรรมฐาน ตองใชกรรมฐานหลายๆ อยาง
เขาควบคุมกัน
สมมุติวาเราเห็นวารูปสวย เราตองการในรูป ความตองการสิ่งที่สะอาดสะอาน สวยสด
งดงาม เราก็วงิ่ เขาไปหากายคตานุสสติกรรมฐาน นี่วากันในวิสุทธิมรรคนะ ถาในมหาสติปฏฐานสูตร
นี่ก็วาเรียกวา ปฏิกลู บรรพ ที่ใหพิจารณาอาการ ๓๒ ที่เรียนมาแลว การพิจารณาพระกรรมฐานจะดําน้ํา
สงไปเฉพาะกองเดียวนี่ไมได เมื่อเวลาความรักในรูป รักในรูปสวยเกิดขึ้นมา ดูกายคตานุสสติกรรมฐาน
ปฏิกูลบรรพอันเดียวกัน แตเรียกคนละอยาง ในวิสุทธิมรรคเรียกวา กายคตานุสสติกรรมฐาน ในมหา
สติปฏฐานเรียกวา ปฏิกลู บรรพ แตการศึกษาเหมือนกันหมดทุกอยาง พระพุทธเจาไมเทศนอะไร
คัดคานกัน เราดูอาการ ๓๒ ของคน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ตับ ไต ไส ปอด อาหารใหม อาหารเกา
อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําหนอง น้ําเหลือง นี่มนั สวยไหม นี่มาดูกันอยางนีว้ าอะไรมันสวยแน นี่
พอลอกหนังกําพราไปแลวหมดราคาเลย ไอสิ่งที่เราจะสวยคือหนังกําพรานิดเดียวของรางกาย มีไม ถึง
หนึ่งเปอรเซ็นต ไมถึงหนึ่งในแสนของน้าํ หนักรางกาย หนังกําพรามันบางจริง ๆ นี่ที่เราเห็นวาสวย
เมื่อไมลอกหนังกําพรา เราดูไปไมชาก็พบกับความทรุดโทรม ไอ
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ผมดําๆ ไมชาก็เริ่มขาว สายตายาวก็เริ่มสั้น ฟนที่ดๆี ก็เริ่มโยก ผิวพรรณทีด่ ีๆ ที่เปลงปลั่ง ก็เริ่มยนๆ ยูๆ
ยี่ๆ ทรวดทรงที่เคยดีกเ็ ปลีย่ นแปลงเขาไปหาความทรุดโทรม นี่เราดูขา งนอกก็เห็นชัด แตทวามันอาศัย
ความผูกพันทีม่ ีอยูในใจ เราไมพยายามมองที่เราไมพยายามพิจารณาเพราะอะไร เพราะเราฉลาดเกินไป
ไอความจริงคําวาเกินไป หรือไมถึงเขาไมใช มันตองใหพอดี ที่เราฉลาดเกินไปเพราะกิเลส ความ เศรา
หมองของจิตทําใหใจบอด ตัณหาความทะยานอยาก มันสั่งสอนใจวาดีแนๆ แกอยาปลอย อุปาทาน
บอกตองดึงเอาไว อยาปลอยเชียวนะมันของดี ไออกุศลกรรมก็สนับสนุนเอาทําเลย ลงมือ
ไอ ๔ คนนี่มนั เปนเจานายของเรา นีเ่ ราเกิดมาเพราะเจานาย ๔ คนมันบังคับใหเกิด
กิเลส ความเศราหมองของใจคือมีอารมณชั่ว ตัณหาความทะยานอยากไมใชปญ
 ญาพิจารณา อุปาทาน
ยึดถือวาการเกิดเปนของดี ไอโนนก็ของกู ไอนี่ก็ของกู ของกูมันสงเดช ทั้งที่รูมันจะพังก็ของกูอยูน ั่น
แหละ อกุศลกรรมเมื่อจิตมันชั่วอยางนี้ มันโงแบบนี้ ก็ทําในสิ่งที่โง ๆ อกุศลแปลวาโง กุศลเขาแปลวา
ฉลาด คนโงทําไปก็สรางความเดือดรอนใหแกตัวเอง คนฉลาดทําเขาไมสรางความเดือดรอนให สราง
ความสบายใจให เจานายมันบังคับเรา เราจึงมีใจบอด ไมเรียกวาตาบอด ตาเห็นแลว ถาใจฉลาดเสียอยาง
เดียว ตาไมมอี ํานาจจะบังคับใจ นี่เราใจบอดก็เพราะอาศัย กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม มันทําให
บอด สรางความยึดถือใหเกิดขึ้น เราจึงไมเห็นตามความเปนจริง แตความจริงสิ่งทั้งหลายเหลานี้มัน
ปรากฎอยูทุกวัน ความเปลีย่ นแปลงของรางกาย ความสกปรกของรางกายไมใชสิ่งภายนอก แคผมนะ
ไมสระไมสาง ไมชําระมัน ไมหวี ไมทําอะไร ๒-๓ วัน ยูยี่ดูไมได ไมอาบน้ํา ๒-๓ วันรางกายทนไม
ไหวดูไมได ไอความที่เราเห็นวาสวยมันหายไป ทีนี้เรามาวากันถึงกายคตานุสสติ หรือปฏิกลู บรรพ ก็
ตองนับวาเดินเขาไปถึงภายในกาย วาชิน้ สวนของกายมีอะไรบาง ตับ ไต ไส ปอด อาหารใหม อาหาร
เกา อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้าํ หนอง อยางนี้เปนตน มันสะอาดหรือวามันสกปรก
มาวากันถึงกายคตานุสสติหรือปฏิกลู บรรพแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวหันเขาไป
วากันถึงพิจารณานวสี ๙ นวสีแปลวา ปาชา ปาชา ๙ อยาง แตอยาดันไปเดินเขาปาชาวัด ๙ วัดละ ซวย
เลย อยางไอรดน้ํามนต ๗ วัด เดินไปครบ ๗ วัดเลยแย เขาบอกนี่แกนีโ่ ชคไมดี ตองสะเดาะเคราะห รด
น้ํามนต ๗ วัด เขาวัดเหนือออกวัดเหนือ เขาวัดใตออกวัดใต เขาวัดกลางวากันเรื่อยไป อันนี้ ไมใช
น้ํามนต ๗ วัฑฒ ก็คือ บทมงคลจักรวาลนอย ใชคําวา อายุวฑ
ั ฒโก ธนวัฑฒโก นับไปได ๗ วัฑฒ มี
วัฑฒอยู ๗ อยาง วัฑฒะ แปลวาเจริญ นวสีคือปาชา ๙ นี่ก็เหมือนกัน
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ไมใชเดินเขาปาชา ๙ นะ หมากัดตายหมด คือพิจารณาคนเกิดมาแลวตาย ๑ วัน ตาย ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน
๕ วัน ๖วัน เนาอืดขึ้นมาแลวก็โทรมลงไปเหลือแตกระดูกเหี่ยวแหง มีรา งกายหมดไปมีแตกระดูก ตอมา
ก็กระดูกเรี่ยราด มานั่งพิจารณาดูวารูปกายที่เราเห็นวาสวยนี่มันสวยจริงไหม เอารูปกายของคนที่ยังไม
ตายมาวัดกันกับคนตายวา ไอรูปกายของคนตายนี่มนั ตายแลว พอตายไปวันเดียว รักกันเกือบตายยังไม
กลาเขาใกล เห็นไหม อีตอนอยูดว ยกันจากกันไมได กลับบานผิดเวลาหนางอ แตพอตายไปวันเดียว
พวกไมกลาเขาใกล ถอยหาง วันเดียวนะ นี่เพราะตายแลว ความสวยไมมแี ลว ความทรงสภาพไมมี
เมื่อเห็นวารูปสวยนะ เราก็พิจารณาวาเราหลงในรูปเพราะอะไร เราก็สรางความเขาใจวา เราหลงในรูป
เพราะความโง คือกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม ๔ อยาง
องคสมเด็จพระชินวรซึ่งเปนสัพพัญูวิสัย เปนอรหันตเขาถึงนิพพานมีความสุข ทาน
สอนวายังไง เราก็ลวงหาความจริงมาวา พระพุทธเจากลาววา ถาเห็นวารูปที่ไหนสวยละกอ ใหพิจารณา
ปฏิกูลบรรพเฉพาะในมหาสติปฏฐานสูตร ถาหากวาเปนกรรมฐาน ๔๐ ก็เรียกวา กายคตานุสสติกรรม
ฐานเหมือนกัน พิจารณาอาการ ๓๒ ของรูป วาสวนไหนสะอาดบาง น้ําลายที่เรากลืนอยูในปาก อมได
กลืนได พอบวนออกมาแลวเราไมกลาแตะตอง เพราะเห็นวามันสกปรก เพราะฉะนัน้ สวนของรางกาย
ทั้งหมดมีอะไรสะอาด ไมมีอะไรนารัก พอไปพิจารณาปาชา ๙ เขา การที่พจิ ารณาคนตาย ตั้งแตเริ่ม
ตายใหม ๆ จนคอยไปถึงขึน้ อืด น้ําเหลืองไหล แลวก็โทรมลง จนกระทั่งแหงหนังหุมกระดูก เหลือแต
กระดูกและกระดูกเรีย่ ราดไป เราก็จะมองไมเห็นความสวยงามของรางกายแมแตนดิ เดียว ไมเปนสิ่งที่
นารัก นาปรารถนา ถาเราพิจารณากายคตานุสสติกรรมฐานก็ตาม หรือปาชา ๙ ก็ตาม มันเปนการตัด
ความพอใจในรูป อยางนี้ชื่อวาเปนปจจัยใหเราระงับ
เอาละสําหรับวันนี้ เราวากันในนิวรณ ๕ ประการ ความจริงแคอยางเดียว นิวรณ ๕ นี่
มีรูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ขอเดียว ๖ อยาง หมายความวา ในขอตนมี ๖ จุด ถึงแค
จุดแรกเราก็ไมอยากจบเสียแลว เปนอันวา วันนี้กฝ็ ากทานทั้งหลายไวใหมาพิจารณาเฉพาะรูปขอเดียว
เอาจิตใจพิจารณาหาความเปนจริง ถาไปเจอะรูปผูชาย รูปผูหญิง สัตวตัวผู สัตวตวั เมีย หรือวาวัตถุก็ตาม
ที่เราเห็นวาสวย เห็นวาพอใจ ก็ตั้งใจพิจารณาหาความจริงดวยอํานาจของปญญา วารูปที่เราเห็นนี่สวย
จริงไหม สวยตรงไหน ความสวยทรงอยูไหม ที่เราเห็นวาความสวยภายนอก ขางในมันสกปรกหรือ
สะอาด แลวก็พิจารณาไปตามกระแสพระสัทธรรมขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ในดานกายคตา
นุสสติหรือปฏิกูลบรรพ คือ
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นวสี ๙ เทานี้กจ็ ะทําใหใจของทุกทานคลายตอความพอใจในรูป ถาพยายามทํามากๆก็เปนเอกัคคตารมณ
เปนอารมณของฌาน แลวก็สามารถจะใชอํานาจของวิปสสนาญาณวามันทรงแบบนี้เปนธรรมดา เราจะ
ไมควรยึดถือมันเพียงแคนี้ จิตใจของทานก็จะเขาถึงพระอนาคามีไดอยางสบาย นี่เปนปจจัยของพระ
อนาคามีนะ ก็จบมันเพียงแคนี้
อยาลืมวาเรื่องรูปนี่นะ พิจารณากายคตานุสสติกรรมฐาน นี่เปนปจจัยของพระอรหันต
ถาพิจารณาดานอสุภกรรมฐาน คือปาชา ๙ เปนปจจัยของพระอนาคามี นี่การสําเร็จมรรคผลไมจําเปนวา
จะตองไปนั่งไลเบี้ยโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต บางคนพอจิตเขาสูโคตรภูตญาณของพระโสดาบัน
มันวิ่งปรี๊ดไปกระทบพระโสดา สกิทาคา อนาคาเมื่อไหรไมรูตวั รูตวั เอาทีเดียวเปนพระอรหันตชั่วขณะ
จิตเดียว อันนีม้ ันไมแนนัก หมดเวลา
สําหรับวันนีก้ จ็ ะขอพูดเรื่องนิวรณ ๕ ตอจากวานนี้ นิวรณ ๕ นี่มีความสําคัญ ถาหาก
วาเราไมพยายามระงับนิวรณ ๕ ประการแลว อารมณจิตของเราก็เขาถึงฌานไมได ที่การพูดวันนี้ก็เปน
เรื่องธัมมานุปส สนามหาสติปฏฐาน เราจะสังเกตุดว ยวา มหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาจะคอย ๆ
สอนขึ้นมาตามลําดับ ตั้งแตเบาถึงหนักทีส่ ุด คือวาหนักที่สุดก็เขาถึงนิพพานนั่นเอง เปนอารมณของ
พระนิพพาน มาตอนนี้แลวเขาถึงจุดหนัก เราตองรักษาอารมณหนัก ในตอนตนเราจะเห็นวาพระองค
สอนเบาๆ อันดับแรกก็ไดแก การพิจารณาอานาปานุสสติกรรมฐาน กําหนดรูล มหายใจเขาออก แบบนี้
ถาเราพิจารณากันจริง ๆ ก็รสู ึกวาเปนเรื่องธรรมดา แตพระองคตองการใหทรงสติสมั ปชัญญะใหมากจน
เปนฌาน ตอมาอีกทีก็เปนอิริยาบถ การเดินไปเดินมา สติสัมปชัญญะ การรูตวั นี่ก็เริม่ สูงขึ้นทีละหนอย
ก็ตอมาจากนัน้ ก็ปฏิกลู สัญญา พิจารณาเห็นรางกายวาเปนของสกปรกในอาการ ๓๒ มาจากจตุธาตุววัต
ถาน ๔ พิจารณารางกายมีแตเพียงธาตุ ๔ ประชุมกัน ตอมานวสี ๙ พวกนีร้ ูสึกวาทําแบบเบาๆ ไมหนัก
นัก ตอมาก็เริม่ หนักตอนพิจารณาเวทนา นี่เริ่มดูเวทนา ในเวทนา ก็คอื ดูอารมณของจิตนั่นเอง ตอมาก็ดู
จิตในจิตวาจิตมีกิเลสหรือไมมีกิเลส แตวาในมหาสติปฏฐานสูตรทั้งหมดเปนสมถะและวิปสสนาทุกขอ
นี่หากวาทานทั้งหลายเปนผูฉ ลาดในการเจริญมหาสติปฏฐานสูตร ก็จะมีผลพิเศษคือ
ไดอริยมรรค อริยผลไมยากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง นี่หลวงพอปานทานพูด ทานบอกวา ทานผูใดที่มี
การคลองในมหาสติปฏฐานสูตร คําวาคลองในทีน่ ี้งไมไดหมายความวา เราดูหนังสือคลอง คลองใน
การปฏิบัติทุกบรรพทุกบท ทานผูนรี้ กู ําหนดเวลาตาย วาจะตายเมื่อไหร ไอการที่เราจะตายจะตายแบบ
ไหน เมื่อรูเสีย
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แลวก็สบาย เพราะเรารูว ามันจะตาย เราก็เตรียมตัวไวกอน ยิ่งไปกวานั้นคนที่คลองในมหาสติปฏฐาน
สูตร คือปฏิบตั ิคลอง จิตก็ถงึ ทุกระดับ ตายแลวไมเหม็น นี่คนอื่นผมก็ไมรูเหมือนกันวา ใครเขาคลอง
หรือไมคลอง แตหลวงพอปานนะผมรูวาคลอง เพราะวาทั้งหมดในกรรมฐาน ๔๐ ก็ดี ในมหาสติปฏฐาน
ก็ดี ไปถามทาน ทานไมเคยนั่งนึกเลย คือไมเคยหยุดคิดเรียกวาพอถามจบคํา ทานก็ตอบทันที นี่แสดงวา
ทานคลอง ทีนเี้ วลาตายทานตายแลวเขาเอาศพไปไวเพื่อรอลูกศิษยจนเขาเขาไปครบจนถึง ๘ วัน ๘ หรือ
๙ วันนับกันดูนะ ทานตาย ๖ โมงเย็น แรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๘ แลวเขาก็เอาไปเขาหีบกันวันขึ้น ๘ ค่ํา เดือน
๙ เลย ๘ ไปนิดๆ รูสกึ วาตัวทานเองมีสภาพเหมือนคนนอนหลับ กลิน่ สาปแมแตสักนิดก็ไมมี มีคน ไป
รดน้ําศพทุกวัน ใหรดแตที่เทา มีสภาพเหมือนคนนอนหลับ นี่อํานาจของมหาสติปฏฐานสูตร
นี่สําหรับตอไปนี้ เมื่อวานนี้เราพูดนิวรณ ๕ เรี่องรูป เฉพาะนิวรณที่หนึ่งนะ ทานบอก
วาอยาหลงใหลใฝฝนในกามฉันทะ เมื่อจิตเรามีกามฉันทะ เราก็รูอยูว าจิตตกอยูในกามฉันทะ หรือวาเมื่อ
จิตไมมีกามฉันทะก็รูอยูวาจิตไมมีกามฉันทะ เมื่อกามฉันทะมันเกิดกับจิตของเรา มีอะไรเปนปจจัยเราก็
รู และมันดับไปจากจิตเรา เพราะมีอะไรเปนปจจัยเราก็รู หรือวาจิตของเราไมมีฉันทะ ความพอใจใด ๆ
ทั้งหมดเพราะอะไรเปนปจจัยเราก็รู นี่เรียกวาเรารู เมื่อรูแ ลวทานบอกวาใหเปนเพียงสักแตวารู เพียงสัก
แตวากําหนดไว เธอทั้งหลายจงเห็นวาการเกิดขึ้น แลวก็การเสื่อมไปเปนของธรรมดา พวกเธอทั้ง หลาย
จงอยายึดถืออะไรทั้งหมดในโลก ในเมื่อเรารูวาตัวเราจะตายเสียอยางเดียว เราจะไปยึดถืออะไรทั้ง หมด
ในโลก มันเปนไปไมได เพราะวาเราไมมโี อกาสจะทรงอยูในโลกไดตลอดกาลตลอดสมัย นี่เรา ทาว
เรื่องจากเมื่อวานมาอยางนี้ เมื่อวานเห็นวาพูดถึงรูปอยางเดียว ในนิวรณตัวแรกก็เห็นจะพอสมควร
ตอไปเรามาพูดถึงเรื่องเสียง เสียงนี้ก็เปนนิวรณเหมือนกับกามฉันทะ เรามีความพอใจ
และใครในเสียงเพราะ เสียงที่พูดเพราะนี่ไมใชเสียงเปนระฆังเงินเสมอไป มันอาจเปนประเภทเสียง
ระฆังแตกก็ได แตทวาคนพูดพูดใหเราชอบใจในวาทะทีเ่ ขากลาว ถาเราพอมีความพอใจในเสียง ถา
เสียงนั้นเปนเสียงธรรมะมันก็มีคุณ ถาเสียงธรรมะนี่พระพุทธเจาทานไมเรียกวากามฉันทะ ทานเรียก
วา ธรรมฉันทะ วามีความพอใจในธรรม ถาหากวาถาเขาถามวา คนเรามุงพระนิพพานนี่เปนตัณหา
ไหม ก็มีพระนักเทศนหลายองคเคยมาถาม เทศนดว ยกันอยากไดไอนนั่ ก็ตัณหา อยากไดไอนี่ก็ตณ
ั หา
อยากมีผัวก็ตณ
ั หา อยากมีเมียก็ตณ
ั หา อยากมีลูกมีเตา อยากรวย อยากสวย เปนอาการของตัณหาทั้งหมด
คําวาตัณหานีแ่ ปลวา ความทะยานอยากลงเบื้องต่ํา เกาะโลก มีอุปาทานเปนเชื้อนํา หรือเปนผูบัญชาการ
และมีอวิชชาความโง
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เปนผูสนับสนุน นี่ถาถามวา ถาคนเขาอยากไปนิพพานเปนตัณหาไหม ก็เห็นจะ ๙๙% ที่ตอบวา คําวา
อยากแปลวาตัณหา ในเมือ่ อยากไปนิพพาน ก็แสดงวาเปนตัณหาเหมือนกัน ก็เลยตอบวา นีแ่ กเทศน
แลวแกก็เดินลงนรกไปเลยนะ แกเทศนแบบนีแ้ กเลิกเทศน แลวก็เดินยองไปนรกเลยสบาย ไปเสียคน
เดียวกอน ดีกวามาชวนชาวบานเขาไปอีก ถามเปนอยางไร บอกวา ถาตองการไปนิพพานเขาเรียกวา
ธรรมฉันทะ ไมใชกามฉันทะ เรียกวามีความพอใจในธรรม เปนอาการซึ่งทรงไวซงึ่ ความดี นี่พวกเรา
ฟงแลวก็จําไวดวยนะ ถาใครเขาถามจะไดตอบถูก
ทีนี้มาวากันถึงเสียง วาใจเราเขาไปพบเสียงเรารักหรือพอใจในเสียงนัน้ จะเปนเสียง
รองสง รองเพลง เสียงพูดเสียงประจบสอพลอก็ตาม เราก็มานั่งพิจารณาถาหากวาเราติดในเสียง อารมณ
มันติดอยู เวลาที่เรานั่งทําสมาธิ หรือภาวนาวิปสสนาญาณ อันนี้ถาจิตเราเขาไปของในเสียง วาเออ ยาย
คนนั้นพูดเพราะจริง คนนี้คุยสนุกจริง จิตมันก็กระสับกระสายตกในอุทธัจจกุกกุจจะ จิตไมเขาถึงสมาธิ
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงบอกใหวางเสียงเสีย อยาไปยุงกับเสียงใด ๆ ทั้งหมด นอกจากเสียงพระธรรมวินยั
เสียงพระธรรมวินัยเปนเสียงแบบไหน ก็เสียงอยางที่เราไดยินไดยินอยูนี่แหละ นี่แหละเปนเสียงธรรม
คือเสียงที่ปรารภในธรรม ถาหากวาเราพอใจในเสียงทีป่ รารภในธรรม แทนที่จะเปนโทษ กลับเปน
ประโยชนใหญ ฟงธรรมะดวยความเลื่อมใสแตไมเขาใจ เวลาที่อยูใ นยามวาง ยามปกติ เปนพระก็ดี
สึกออกไปก็ดี ก็ยังนึกอยูเ สมอวา ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราไดนั่งฟงเสียงธรรมะกันอยูหลายวัน ตลอดเวลา
เกือบจะครบ ๓ เดือนหรือยิง่ ไปกวานั้น เสียงนั้นเปนทีพ่ อใจแกเรา นีแ่ สดงวาจิตนอมไปอยูในสวนของ
กุศล ในเมื่อจิตนอมไปอยูใ นสวนของกุศลแลว พระพุทธเจากลาววา จิตเต ปริสุทเธ สุคติ ปาฏิ กงขา
เมื่อจิตพอใจในกุศล เวลาตายมันก็ไมเกิดเปนคนแลว เปนเทวดาเปนแน งูเหลือมก็เปนเทวดา คางคาว
ฟงเสียงพระเจริญอภิธรรมก็เปนเทวดา เราจะตองคิดวานัน่ เขาฟงอภิธรรม นั่นไมสําคัญ ฟงเสียงธรรมะ
สวนใดสวนหนึ่งก็ได แตวาสัตวเดรัจฉานไมรภู าษามนุษย เปนแตวาเสียงนี้ชอบใจเทานั้น แลวก็ตายเกิด
เปนเทวดา คางคาว ๕๐๐ ตัวมาเกิดในสํานักของชาวประมง ไปเปนเทวดาแลวมาเกิดในสํานักของชาว
ประมง พบพระสารีบุตรเขา เลื่อมใสในพระสารีบุตร เพราะปจจัยเดิมมีอยู บวชพรอมดวยกันทั้ง ๕๐๐
องค อยูถึงประมาณไมถึงพรรษา ตอมาพระพุทธเจาทรงทราบอุปนิสัย เวลาทีท่ รงเทศนโปรด องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในตอนวันนั้นที่มาบิณฑบาต พบพระสารีบุตรที่สระ
โบกขรณี จึงไดเรียกพระสารีบุตรวา สารีปุตตะ จงมานี่ เธอจงเรียนปกรณ ๗ ประการไป เสร็จแลว
พระพุทธเจาก็บอกวาเวลาฉันขาวเสร็จเธอจง
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เรียกบริษัทลูกศิษยทั้ง ๕๐๐ องคมา แลวก็เทศนปกรณ ๗ ประการใหเขาฟง เขาจะไดบรรลุอรหันตทั้ง
หมด เพราะอุปนิสัยปจจัยเดิมมีมาตามที่กลาวมาแลว ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวหลีกไป
พระสารีบุตรก็กลับวัด เมื่อกลับแลวฉันขาวเสร็จก็เรียกบริษัทของทานมา ทานก็เทศนอภิธรรมทั้ง ๗
ประการ นี่มนี ิดเดียว
อภิธรรมที่เขาสอนกันนี่มีหลายรอยหนา แลวก็ ๘ หนายก ผมวามันเลอะเทอะเกินไป
แตก็ไมไดตําหนิคนศึกษาเพราะสนใจในธรรม ก็เปนเรื่องนาโมทนา แตวาทํากันมากเกินไปมันก็สราง
ความยาก การบรรลุเขาก็ถึงไดชา เพราะในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาทรงตรัสวา ตุริต ตุรติ ํ สีฆ
สีฆํ เร็วๆ ไวๆ วาธรรมของพระพุทธเจาไมมีการเนิ่นชา
จําไวใหดีนะ อยาประมาทในชีวิต นั่นคางคาว สวนงูเหลือมนั้นกลับมาเกิดใหม เกิด
แลวเปนเทวดา กลับมาเกิดใหมเปนอเจลก ไดวิชชาสอง ยังไมไดอาสวักขยญาณ ตอมาพระราชาเลือ่ มใส
ตองการจะเชิญมาเปนครูอาจารยใหญ ใหการถาม ๆ ไป แกก็เบงวาแกเปนอเจลก พระอรหันตแกผา
อยางพวกเชนเดี๋ยวนี้ พอเจอะหนาวัดของพระสงฆเขา ก็บอกพวกคานหาม บอกนีว่ างกอน เดี๋ยวเราจะ
ไปเยีย่ มสมณะดวยกันกอน อาการทีแ่ สดงอยางนี้แสดงวา อีตาเจลกนีแ่ กเบงวาเราเปนพระของพระเจา
แผนดิน เมื่อวางคานหามแลวแกก็ลงไป เขาไปในวัด เผอิญวัดนั้นเปนวัดของพระอรหันตเปนประธาน
อยู พอเขาไปแลวสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูก็ทราบอัธยาศัยเดิม ก็เลยถามวา ทานงูเหลือมมาแลว
รึ ลืมอายตนะเสียแลวรึ เพราะที่สมัยทีแ่ กเปนงูเหลือมนะ แกชอบขด เฉพาะอยางยิ่งคืออายตนะที่เคย
พูดใหฟงแลว ที่เขาขึ้นบอกวา จกขุนทริยํ โสตินทรยํ ฆานินทริยํ ทีนเี้ รามาวากันถึงเสียง เสียงธรรมะ มี
คุณมีประโยชนอยางนี้ ฉะนั้นพวกคุณฟงแลวก็จําไวใหขึ้นใจ สนใจในธรรมะ เรามีคุณคาดีกวาสัตว
เดรัจฉานพวกนั้น ทั้ง ๒ พวกนี่กลาววาทานฟงแลวไมรเู รื่อง ตายไปเปนเทวดา เมื่อออกจากเทวดาลงมา
เปนคน ก็เปนพระอรหันตได ถึงทานอเจลกองคนนั้ ก็เหมือนกัน พอพระทานทักวา พองูเหลือมมาแลวรึ
เวลานีล้ ืมอายตนะเสียแลวหรือ เทานั้นเอง บุญเกาเขาถึงใจ เปนเหตุใหเกิดความละอาย นั่งพับเพียบ
กระมิดกระเมีย้ น ไมใหใครเห็นเดือย พระรูทาวา หิริโอตตัปปะเกิดขึ้นแลว ก็โยนผานุง ผาหมมาให
ทีนี้นุงผาหม พระก็ปรากภพูดเรื่องอายตนะ จกขุนทริยํ แปลวาตาเปนใหญ โสตินทริยํ แปลวาหูเปน
ใหญ ฆานินทริยํ แปลวาจมูกเปนใหญ แปลสงเดชของทาน นี่ก็วากันดานอายตนะเขาก็ชอบใจ ตอมา
พระเทศนจบก็เปนพระโสดาบัน พอเทศนอีกจบเดียวก็ปรากฎวาเปนพระอรหัตตผล นี่มันงายนะ
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พวกคุณก็เหมือนกัน นี่เราดีกวาสัตวเดรัจฉานทั้ง ๒ พวก เพราะอะไร เพราะเราเปนคน
แลวก็มาบวชเปนพระบุญหนัก เวลาฟงเราก็รูเรื่อง ถาคุณคิดวาชาตินคี้ ุณไมมีอะไรจะดีไปกวานัน้ แลว
ก็พอใจในเสียงธรรมะที่เราสดับ จําไดไมไดไมสําคัญ คิดวาวันหนึ่ง สมัยหนึ่ง เราเคยนั่งฟงธรรมะกันมา
ในเวลากลางวัน กลางคืนเราก็ปฏิบัตใิ นดานสมถหาวนาและวิปสสนาภาวนา มีคณ
ุ คาสูงมาก การตาย
ของทานถาหากวาไมไดเปนเทวดานีผ่ มก็ซวยเต็มที นีถ้ าเปนเทวดาแลว บางทีจะไมทันกลับจากเทวดา
พบพระอรหันต หรือพระพุทธเจาทรงตัสขึ้นมาแลว ทานก็เทศนทวนของเดิม เราก็จะเปนพระอรหัตต
ผลทันที อันนี้จะไมใชเปนพระโสดาแลว แคสะกิดนิดเดียวเปนพระอรหันต ฉะนั้นการฟงธรรมจงคิด
วานีธ่ รรมะของพระพุทธเจา ไมใชธรรมะของหลวงตาหัวลาน ที่มานั่งพูดใหฟงวานี่อตี าหลวงตาหัวลาน
นี่ แกจําพระพุทธเจามาแลวก็บอกตอไป ตั้งใจไวอยางนี้ก็นาจะภูมิใจวา ความดีทเี่ ราไดไวแลว เราได
ไวจากกระแสพระธรรมเทศนา ขององคสมเด็จพระประทีปแกวทรงสอนไว ฉะนัน้ ถาสัตวทั้งสองเปน
พระอริยเจาไดฉันใด เราก็ไมแพทาน เพราะเราไดเปรียบทาน นี่ยกตัวอยางเรื่องการไดยินเสียง ไดเห็น
รูป มีความสําคัญ
เมื่อวานนีพ้ ูดกันถึงรูป แลวมาวากันถึงเสียง เสียงธรรมะเราควรจะจับเขาไว ถาเสียง
ปกติชอบเสียงรองเพลง ชอบเสียงพรรณนา ชอบเสียงประจบประแจง อันนี้มันทําใหจิตใจฟุงซาน เวลา
ที่จะทําสมาธิ วางอารมณทงิ้ ไป คิดเสียวาเสียงเหลานีไ้ มมีความหมาย มันเปนอนิจจังและก็อนัตตา
อนิจจังคือการเกิด เราไดยินแลวเราจํามา แตทวาการจําบางทีก็เลอะเลือนไปบาง บางทีก็ลืมไปหมด นี่
เรียกวาเปนอนิจจัง หาความไมได หาความจริงไมได โดยเฉพาะเสียงนี่เปนอนัตตา ชัด หมายความ
วาเสียงทีผ่ านไปแลวมันไมกลับมากองใหม อยางเสียงที่ผมพูดไปนี่ ผมพูดไปแลว ไอเสียงนัน่ วันหลัง
คุณจะดึงใหฟง เสียงกอง ๆ ถาเราไมบนั ทึกวิทยุไว เทปไว เสียงมันจะไมปรากฎ นี่แสดงวาเสียงเปน
อนัตตา พระพุทธเจาจึงกลาววา จงอยาหลงใหลใฝฝนเสียง จงอยายึดถือเสียงเปนสรณะ จงยึดความพอ
ใจ ความเขาใจ ความฉลาด ตามธรรมะที่ออกมาจากเสียงเปนสําคัญ เมือ่ เวลาเราไดฟง เสียงแลว เขารอง
เพลงก็จงคิดวาเสียงเพลง ถารองผานไปแลวก็หายไป ไมมีอะไรที่เปนเยื่อใย คือเสียงไมสามารถ จะ ทํา
ใหเราหนุมขึ้น ไมสามารถจะทําใหเราร่ํารวยขึ้น ไมสามารถจะทําใหเราสบายขึ้น ถายิง่ เราพอใจใน เสียง
ที่ปอยอสรรเสริญ นั่นแทนที่เราจะดีขึ้นเรากลับเลวลง ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะโรคอุปาทานมันเกิด
ความยึดมัน่ เกิด เราก็อยากจะฟงเสียงนั้นอีก อันนัน้ เปนตัณหาใชไหม ที่เราพอใจในเสียง ทั้ง ๆ ที่เสียง
ไมไดสรางความอิ่มใหเกิดแกเรา เสียงของทางโลกนะไมไดสรางความหนุมขึ้น ดีขึ้น เจริญ
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ขึ้น และก็ไมไดสรางใหเรามีพลังกายมากขึ้นตามความจริง เพราะรางกายของเราทรุดโทรมเปนปกติ
หากวาเราไปพอใจเขา ก็ชอื่ วาจิตเรากาวลวงความดีเกินไป
ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงบอกวาไอเรื่องเสียงเพราะ ๆ นะมันไม
เพราะจริงหรอก คนที่พูดใหเราฟงเพราะ ๆ วันนีว้ ันพรุงนี้อาจจะดาเราเสียก็ได เราจะไปยึดถือไวทาํ ไม
ในเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมใชแตเฉพาะเสียงอยางเดียว เสียงทีก่ ลาววาไมดีมันเปนเสียงของชาวโลก
ทานก็เลยบอกตอไปวา ขึน้ ชีอ่ วาทุกสิ่งทุกอยางในโลกจะเปนเสียงก็ดี จะเปนรูปก็ดี เลิกคบ เรามีไวก็สัก
แตเพียงวามี คิดวาไมชานานเทาไรมันก็พงั มันก็สลายไป สําหรับรูปก็เหมือนกัน มันก็สลายตัวไป เรารู
มันจะสลายจริง ๆ เราจะยึดจะถือมันเพื่อประโยชนอะไร เสียงที่เราตองการมีอยางเดียวก็คือ เสียงของ
ธรรมะ เพราะมีคุณมีประโยชน นี่วากันถึงเสียง รูป เสียง แลวก็ กลิ่น
มากลิ่นนี่ก็เหมือนกัน เราจะถือกลิน่ เปนสรณะไมได เวลานี้เราพบกลิ่นหอมเราชอบใจ
และเราจะใหความหอมมันทรงอยูใ นจมูกของเราตลอดกาลตลอดสมัยมันก็ไมได ตองไปหาเอามาดม
ดมแลว เลิกกันแลว ของนัน้ หมดไป ของนั้นสูญไป กลิ่นมันก็ไมมี กลิ่นนี้กจ็ ัดเปน อนัตตาเหมือนกัน
มีการสลายตัว เราตองเปรียบเทียบกับชีวติ รูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี เมื่อมันปรากฎขึ้นมาแลวก็สลายตัว
ไปได รางกายของเรานี้ก็เหมือนกัน มันก็พังไดเหมือนกัน เมื่อพังแลว ทรัพยสินสวนใดนีใ่ นโลกที่เรา
ยึดถือวามันเปนเรา เปนของเรา จะเปนไดอยางไร ทีนวี้ า กันเร็ว ๆ ออกไปนิด
ตานี้มาเรี่องรส เปนรสที่เรากินจากอาหาร อะไรก็ตามถาเปนรสขึ้นมา มาจากวัตถุ อัน
นี้เปนอาหาร ความจริงรสนีม่ ันทําใหอารมณจิตเราซาบซาน เมื่อมันมากระทบปลายลิ้น คือประสาท ลิน้
และกลางลิน้ เทานั้น ถึงโคนลิ้นแลวมันก็หายไป ความจริงรสนี่ไมไดทําใหเราหนุมขึ้น ไมไดทํา ใหเรา
อิ่มขึ้น ไมไดทําใหเรามีรางกายดีขนึ้ ไมไดทําความผองใสใหมีขึ้น วาแตรสอยางเดียวนะ อันนี้ รางกาย
เราจะทรงอยูไดอยางนี้ มันก็คือวัตถุที่มีรส ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหกําหนดวาเวลาที่ เราจะ
บริโภคอาหารจงอยาติดในรส ใหถือวาเราตองการ อาหารเปนคุณเปนประโยชน ในเวลาทีเ่ ราจะ สราง
ความดี เราจะกินอาหารเพื่อยังอัตภาพใหเปนไป เรื่องรสอยาไปติดมัน มันจะเปนรสเปรีย้ ว รส หวาน
รสเค็ม อะไรก็ชาง ถาเปนที่ชอบใจในสมัยที่เรากําลังบริโภค อันนี้เราก็กินใหมันอรอย พอเลิก แลวไม
ติดใจในรสนัน้ วารสนั้นมันจะมีหรือไมมีอีกก็ชางมัน นี่เราตองการมันเฉพาะเวลาเทานั้น ถา วันหลัง
หรือเวลาหลังที่เราจะบริโภคอาหารใหม เราก็ไมสนใจวาแมครัวเขาจะทํารสอะไรมาให รสเกา ที่เรา
ชอบมีหรือไมมี มีก็ดีไมมีกแ็ ลวไป เราตองการอยางเดียวกินอาหารเพื่อยังอัตภาพให
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เปนไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง นักเจริญสมถวิปสสนาทั้งสองพวกนี้ สมถะก็ดี วิปสสนาก็ดี เวลาเขาบริโภค
อาหาร ใหพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกลู สัญญา เห็นวาอาหารนี่มาจากพืน้ ฐานของความสกปรก มารวมกัน
เขาก็สกปรก กินเขาไปแลวก็สกปรก เพราะอะไร เพราะจากอาหารออกมาเปนอุจจาระ จะหาคุณใหญ
สําหรับอาหารนี่ไมได กินเทาไรรางกายก็ประสบกับความปวยไขไมสบาย กินเทาไรรางกายมันก็ตาย ที
นี้การ จะกินเขาไปก็เพื่อยังอัตภาพใหเปนไป ยังทรงอยูไ ดนานเทาไหรก็ชาง จงอยาติดรสอาหาร และ ก็
ตองพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญา เปนอสุภ เมื่อมันมาจากความสกปรก รางกายของเรากินของ
สกปรกเขาไป รางกายมันก็สกปรก เพราะมันเปนเลือดเปนเนื้อ เปนเชื้อใหเกิดรางกาย อันนี้องคสมเด็จ
พระจอมไตรทรงสอน ก็เพราะเปนการตัดกิเลสคือราคะจริต เพื่อจิตจะไดไมหลงในรส นี่องคสมเด็จ
พระบรมสุคตจึงปรารถนาอยางนี้ ทีนี้เรื่องรสก็ขอผานไป
รูป เสียง กลิน่ รส ผานไปแลว ทีนกี้ ็วา กันถึง การสัมผัส การสัมผัสกระทบกาย จะ
เรียกวากายกระทบกาย อันนีพ้ ระพุทธเจาไมไดหมายถึงจิตสัมผัส คําวากายกระทบกาย ก็หมายถึงวากาย
คนเรากระทบกายคน กายคนกระทบกายสัตวเดรัจฉาน หรือวากายเรากระทบกายทีไ่ มมีชีวิต คีอวัตถุแต
เราก็ตดิ อยูว า แหมคนนี้มีความสัมผัสนิ่มนวลดีเปนที่พอใจ วัตถุอันนี้สัมผัสดีเปนทีพ่ อใจ อยางนีจ้ ดั เปน
นิวรณเหมือนกัน นิวรณ ๕ ประการ แตวาเปนนิวรณขอที่ ๑ เพราะถาเราพอใจแบบนั้น ความพอใจเกิด
ขึ้นเพราะความโงเปนปจจัย ทําไมจึงเรียกวาโง เพราะถาเราไปพอใจในการสัมผัส อาการสัมผัสที่เราพอ
ใจมันพอใจ เกิดความชุมชื่นใจอยูน ิดเดียวในขณะทีก่ ําลังสัมผัสอยู ถาเราลุกไปแลว เลยไปแลว มันก็เลิก
เลยไป อาการความรูสึกในการสัมผัสมันก็สลายตัว แสดงวาการสัมผัสเปนอนัตตา ไมมีสภาพทรงอยูได
เมื่อเราพิจารณาสิ่งทั้ง ๕ ประการ คือรูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส มันมีการสลายตัวได
โดยไมชา เรามาพิจารณาชีวติ ของเราวา ชีวิตของเรานี่มนั ก็จะตายอยางที่เรียกวาไมมกี ารเนิ่นชาเหมือน
กัน ก็เพราะเราเกิดมาเพื่อตาย เราจะมานั่งคิดวาเมื่อโนนจะตายเมื่อนี่จะตาย อายุนอยยังไมตาย อายุ แกๆ
จึงจะตาย พอแกแลว นี่แกยงั ไมถึงหงอกนีย่ ังไมตาย นี่เปนความประมาทในชีวิต องคสมเด็จพระ ธรรม
สามิสรจึงบอกวา อยาหลงใหลในสวนที่เขาสัมผัส ถาเราตายแลวเรานําไปไมได วากันอยางยอๆ นะ ไม
งั้นนิวรณ ๕ ไมจบ มันจะจบหรือไมจบก็ไมรู ตอนนี้อารมณตออารมณนี่เกิดขึ้นกับใจ คือความ ครุนคิด
อยูในเรื่องของกามารมณ พอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิน่ หอม รสอรอยนี่ คนที่เขาฌา ฌาน สมาบัตกิ ็
ยังชอบ บางทีฆารวาสเขายังมีลูกมีเมียตั้งเยอะแยะ นีเ่ ขาก็เปนคนไดฌานสมาบัติ ไดทพิ จักขุ ญาณ
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ไดอภิญญาสมาบัติ แลวก็องคสมเด็จพระบรมสวัสดิโสภาคยบอกวา คนพอใจอยูกับ รูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส อารมณที่เกิดขึ้นกับใจเปนกามารมณ เมื่ออารมณจิตไมสามารถจะเขาถึงฌานไดนี่มนั คานกัน
อยางหนัก
ตัวอยางเยอะแยะ คนที่เขายังมีลูกมีเมียนะเขาเปนพระโสดา สกิทาคา อนาคา หรือวา
ทรงฌานสมาบัติธรรมดาไดสวน ๒ ของวิชชาสาม สวน ๕ ของอภิญญา ๖ คือวาขาดอาสวักขยญาณก็
ตาม ที่องคสมเด็จพระพิชิตมารพระองคบอกวา คนที่หลงใหลใฝฝน ในกามฉันทะ คืออารมณ ๖ประการ
นี้ ฌานไมเขาถึงจิต นี่มนั ขัดกัน ทําไง จะทํายังไงกันแน พวกพระนี่กไ็ มแนเหมือนกัน บางวันอยานึกวา
ตัวเปนพระ ดีไมดีอาจจะคิดวา นี่เราควรจะเปนสามีของใครสักคน นี่อารมณแบบนี้เปนอารมณของกาม
ฉันทะ แลวเราจะไดอะไร นี่มาพูดกันตามกฎของความเปนจริง ถาเปนฌานโลกีย คนที่ยังมั่วสุมอยูใน
กามารมณนะ ก็มีสิทธจะได เพราะวาขณะที่เขาทรงจิตเปนสมาธิ จิตตอนนั้นมันวางจากนิวรณ ๕ เพราะ
วาฌานโลกียทวี่ ามันงอนแงน มันเปนแบบนั้น ถาจิตของเราวางจากกามฉันทะและนิวรณทั้ง ๕ ทั้งหมด
ขณะใดที่จิตวางจากนิวรณขณะนัน้ จิตมันก็เขาถึงฌานสมาบัติ
ขณะใดที่จิตปลอยใหนิวรณเขามายุง
ขณะนัน้ ฌานสมาบัติมันก็หนีไป ไปอยูข างหลัง ไปไมไหว พอเราสามารถรวบรวมกําลังใจทําลาย
นิวรณ ๕ ประการคือไมยอมรับนับถือเมือ่ ไร จิตก็เขาถึงฌานเมื่อนั้น นี่การเขาทรงฌานสมาบัตใิ นฌาน
โลกียน ะมันแบบเลนเอาเถิดกัน ไอความดีกับความชัว่ มันทําอาการคลายๆ เลนเอาเถิดกัน
นี่ที่เขาไดทิพจักขุญาณ จุตูปปาตญาณ อภิญญา ๖ ก็เพราะวาเวลานั้นทีเ่ ขาจะใชฌาน ให
เปนประโยชน เขาระงับนิวรณ ๕ ประการได คือวากําลังใจเขาแข็งนัน่ เอง เขามีความเขมแข็งพอ ทํา
จิตใหวางจากนิวรณฌานก็เกิด อภิญญาก็เกิด เวลานิวรณมันเขามาสิงใจ ฌานและอภิญญาก็หลบไป อยู
ขางหลัง ไปไมไกล เพราะรูจ ักกันแลวนี่ เอาเชือกไปผูกไวหลังบานไมใหไปไกล พอเดีย๋ วเวลาที่ฉัน
ตองการจะเรียกฌานเขามา ก็ทําจิตใหวางจากนิวรณ มันเทานี้ทําไดเปนฌานโลกีย แมแตพระโสดา
สกิทาคา อนาคา ทานก็ยังครองอยู แตวาพระอริยเจาตั้งแตพระโสดาขึน้ ไป นิวรณเขาครองใจยากแตก็
ครองเหมือนกัน พระโสดา สกิทาคา ก็ยังมีนิวรณ แตกย็ ังเบาหนอย อนาคาก็ยังมีนวิ รณอีกตัวหนึง่ คือ
อุทธัจจะ ความฟุงซาน จิตยังไมตรงเฉพาะพระนิพพานวาตรงเหมือนกัน แตมีเผลอนิดๆ อยากไดอะไร
หนอย ๆ แตไมหนักนัก เปนจุดเล็ก ๆ แตทวาถาถึงอรหัตตผลก็ยกยอดกันไป ไอตัวอยากหมด เมือ่ หมด
อยากเสียอยางเดียวจิตก็เปนสุข นี่พูดใหฟงถึงวาคนที่เขามีผัวมีเมียมีลูก มีการแตงงาน ทําไมเขาถึงมี
ฌานได ประเดี๋ยวเราจะวา โอ มีไมไดหรอก ฉันเรียนมา
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จากครูอาจารยฉัน จิตตองวางจากกามฉันทะจริง ๆ ความจริงถาฌานโลกียนะ เราวางขณะไหน ฌานมัน
เกิดขณะนัน้ แตวาเราไปยุงกับอารมณของโลกีย ฌานมันก็ถอยหลังไปเทานั้น
มาวากันถึงนิวรณขอที่ ๑ หมดไป จงระวังไวนะนิวรณขอที่ ๑ แลวทัง้ ๕ ขอ เวลาพบ
คนทรงสมาธิจิตก็ดี หรือเวลาทีพ่ วกคุณพิจารณาถึงวิปส สนาญาณก็ดี อยาเอามันมาเปนเพื่อน หรือวา
อยาคบมัน ถาคบมันเมื่อไหรความดีไมเขาถึงใจ แมแตปฐมฌานหรือขณิกสมาธิ นี้เปนอันวานิวรณตัว
ที่ ๑ ผานไป
มานิวรณตวั ที่ ๒ ออ ลืมบอกไป วาการที่จะกําจัดนิวรณตัวที่ ๑ คือ กามฉันทะไมให
มันเขามายุงกับจิต เรียกวาเราจะสามารถทําจิตวาง ทรงกําลังของฌานใหไดนานแสนนานตามที่เราตอง
การ ถาเราเรียนมหาสติปฏฐานสูตร การทรงฌานมีอนั ดับเดียวคือ อานาปานุสสติกรรมฐาน ฉะนั้น เมื่อ
เวลากอนหนาที่เราจะเจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน เราก็ใชกรรมฐานสําคัญ หรือวาบางทีจิตมันอยาก
จะเปนฌานขึน้ มา จิตมันสงบ ทําจิตใหสงบเสียกอน เมือ่ สงบพอใจแลวก็คลายมาพิจารณาปฏิกลู สัญญา
คือรางกายเต็มไปดวยความสกปรก พูดมาแลวนา แลวธาตุบรรพรางกายเปนแตเพียงธาตุ ๔ ประชุมกัน
นวสี ๙รางกายเต็มไปดวยความสกปรก อยางกับคนที่ตายแลวมันปรากฎ นี่เมื่อเราเห็น อยางนี้แลวเราจะ
ไปนึกไอรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสที่พอใจ นี่มนั จะมีความหมาย อะไรสําหรับเรา
ผูที่กําลังจะตาย อยาไปนึกวาคนจะตายมันจะตองปวยไขไมสบาย ไมใชอยางนัน้ ความ ตายไมไดบอก
จะตายเมื่อไหรก็ได บางคนรางกายดีแตเดินไปเดินมาประเดีย๋ วเดียว รถยนตชนตายเสียก็ยังได ถูกปนยิง
ตาย ถูกเขาฆาตาย อยางนี้มนั เปนไปได ขึน้ ชื่อวาความตายไมมีเวลาและไมมีเครื่องหมาย ฉะนัน้ เราก็มา
นั่งพิจารณากายคตานุสสติหรือปฏิกลู บรรพ อยางเดียวกัน ธาตุ ๔ นวสี ๙ หรือปาชา ๙ ซากศพเทียบกับ
ตัวเรา และเทียบกับสิ่งที่เราเห็นวาสวยสดงดงาม เปนตน อารมณมนั ก็คลายความ ปรารถนา เพราะสิ่งทั้ง
หลายเหลานีไ้ มมีการทรงตัว เกิดขึ้นแลวก็สลายไปแลวก็เต็มไปดวยความสกปรก โสมม เราไมตองการ
มัน มีอยูรูสึกแตวามีอยู เราไมยึดถือมัน ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาใน โลก ยอมเปนธาตุ
ของกิเลส ตัณหา อุปาทาน จิตมันก็ของอยูใ นกาม กามฉันทะทั้ง ๖ ประการนี่เปน ธรรมดา
แตวาเราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมศาสดา กําลังจิตของเราจะตองเขมแข็งกวา
ความชั่ว ในเมื่อเราตองการใหมันระงับเมือ่ ไร เราตองใชกําลังจิตใหเปนประโยชน มันตองระงับทันที
อยางนี้ที่เขาเรียกวาเขาฌานจนคลอง อยางนี้วธิ ีระงับกามฉันทะ ตองเอากรรมฐานตามที่กลาวมาแลวมา
เปนเครื่องพิจารณาประจําจิต เห็น
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คนเขา เห็นภายนอกของคนก็เห็นภายใน เห็นตับ ไต ไส ปอด หรือเห็นวามันสกปรก คนก็ดี สัตวก็ดี
หลอกกันเกง เอาหนังหลอกกัน เอาผิวสีของหนังหลอกกันวา นี่สีขาว ฉันดํา ฉันเกลี้ยง ฉันเนื้อสอง
สี ขาว ดํา อะไรก็ชาง นี่มันไมใชของจริง ความสวยสดงดงามผานไปประเดีย๋ วเดียวมันก็เกิดความ
โทรม ถาจิตเราหมกมุนในกามฉันทะ เราเอากรรมฐานนีม่ าตัดทันที
นิวรณขอตอไปนี้คือ โทสะหรือพยาบาท โทสะแปลวา ความโกรธ พยาบาท แปลวา
จองลาง จองผลาญ ทําลายบุคคลอื่นใหยอยยับ นี่วากันถึงอารมณมันคิดนะ ถาคิดมาอยางนั้นก็มานั่ง
นึกดูถึงความเปนจริงวา นี่เราปลอยใหความโกรธเขามาทวมใจเรามันไมไดมีประโยชน มันมีแตโทษ
อยางเดียว ทัง้ นี้เพราะอะไร ทั้งนี้เพราะความโกรธมีมากเทาไร มีเกิดกับจิตมากเทาไร จิตใจก็มีแต
ความเรารอน เราจะไปฆาเขา เราจะไปตีเขา เราจะไปทําลายเขา ไอนั่นไมตองทํา คนทุกคนและสัตว
ทุกตัวในโลกเกิดมามันถูกอยูแลว รางกายของแตละคนถูกทรมานอยูตลอดเวลา คนก็เหมือนกัน เรามี
ความทุกขอยูต ลอดเวลา ไมชาก็ตายหมด ผมไมตองฆาเขาเขาก็ตาย เราไมตองทรมานเขาเขาก็เปนทุกข
ถาเราคิดวาเราจะทรมานเขา เรานัน่ แหละเปนผูถ ูกทรมานกอน เพราะวาความโกรธเกิดขึ้น ความเรารอน
ใจมันก็มี เมื่อมีแลวยังไง ก็คิดเขนฆาเขา จะทํารายเขา นอนวางแผนวาตองทําอยางนั้น ทําอยางนี้ ทํา
อยางโนน อีตอนนอนวางแผนนีก่ ็เลยนอนไมหลับ จิตมันฟุงซาน พอเรานอนไมหลับก็เกิดกินขาวไมได
คนนอนไมหลับกินขาวไมลง ถามีอารมณอยางนี้สักปเดียว ดีไมดกี ลายเปนตัวน้ําตาลไป นี่ไมมปี ระ
โยชน ความโกรธเปนไฟเผาผลาญ ถาความโกรธเกิดขึ้น องคสมเด็จพระพิชิตมารใหใชพรหมวิหาร
งายดีนะ จะใชบอกวากสิณอีก๔ นีไ่ มใช เวลาสอนกรรม ฐานแบบนั้นสอนไดเหมือนกัน วรรณกสิณ
กสิณสีแดง สีเขียว สีเหลือง อยางใดอยางหนึ่งมาเจริญใหเปนสมาธิมันจะระงับความโกรธได หนักๆเขา
ความโกรธมันจะแพ หรือวาจิตของเราทรงพรหมวิหาร ๔ ตลอดเวลา ความโกรธมันก็ไมเกิด อยากเกิด
อยากหนักๆ เขา มันมาอยากหนักๆ เขาก็เลยขี้เกียจมาเราก็เลยไมโกรธ นี่บอกกรรมฐานควบกันเขาไว
ถีนมิทธะ ความงวงเหงาหาวนอน นี้นวิ รณคือความชั่วที่กั้นความดีตัวหนึ่ง ก็ไดแก
ความงวง แตความจริงอาการของความงวง ที่มันจะเกิดจากนิวรณหรือไมนเี่ ราตองใชปญญาพิจารณา
ตัวเอง ใชสัญญาดวย ปญญาดวย ไอคนเราถาทํางานหนักนี่มันเพลีย รางกายตองการพักผอนอยางนี้
อยาฝน อยาฝนมัน อยานึกวาความงวงเขามาทําลายแตความจริงไมใช รางกายมันเพลียเกินไปตองการ
พักผอน แตอาการของความงวงจริง ๆ ถามันจะเกิดมันก็ตองเกิด เวลาที่เรามีรางกายดี นอนหลับสนิท
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มาตลอดคืน เราไมเหน็ดเหนื่อยไมเพลียเกินไป เวลายังไมทําอะไรใจมันก็โปรง เวลาเราจับอารมณ
สมาธิหนอยเดียว หรือวิปส สนาญาณหนอยเดียว งวงอยากจะหลับเสียแลว อยางนี้องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวกลาววา อยางนี้แหละเจานิวรณตวั ที่ ๓ คือ ถืนมิทธะ ความงวงเหงาหาวนอน จัดวาเปน
ตัวตัด จัดวาเปนกิเลสมารและขันธมารดวย คือกิเลสเขามาสิงใจ บังคับใจใหงวง จิตเปนมารทัง้ ๒
ประเภท อยางนี้พระโมคคัลลานกโ็ ดนเขามาแลว พระพุทธเจาทรงแนะนําวาถาความงวงเกิดขึ้น ลืมตา
ใหญ ๆ ทําตาพอง ๆ เอามือขยี้ตาซะบาง หรือเอาน้ําลางตาซะบาง แหงนดูดาวบาง หรือวาเดินไปเดิน
มาบาง ประเดีย๋ วมันก็หาย หายแลวก็มาตัง้ ทากันใหม เปนอันวานิวรณตัวความงวงแกดว ยวิธีนี้
มีอะไรอีก ๒ ตัว อุทธัจจกุกกุจจะ ความฟุงซานและรําคาญ อารมณจิตฟุงซานดวย
อาศัยความรําคาญเขามาครอบงําจิตดวย ไดยินเสียงใครพูดก็รําคาญ จิตเขาไปจับอยูที่เสียงเขาพูด ใคร
เขารองรําทําเพลงเราก็รําคาญ เขาจะอานหนังสือเราก็ราํ คาญ รําคาญไปหมดเสียงอะไรมาก็รําคาญ รักษา
อารมณเปนสมาธิไมได แลวก็จิตเราก็ไปสอดสายกับอารมณนั้น ๆ ทัง้ ฟุงซานและรําคาญ อันนี้องคสม
เด็จพระพิชิตมารทรงใหแก ถาตัวนี้ปลอยไวเราก็แย จิตเขาเปนสมาธิ เปนฌาน เปนพระอริยะไมได
นิวรณ ๕ ก็คอื กําแพงกั้นความดี เราก็ตอ งตัดความรําคาญเสียดวยการ เจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน
อยางเดียว ไมตองภาวนา ไมตองพิจารณา อยางยุงเชียว ถาจิตมันเปนอยางนั้น กําหนดรูล มหายใจ เขา
ออก ลมหายใจเขาออกนีเ่ ปนคูปรับกับความรําคาญ ถาอารมณฟุงซานของจิต บางทีเราจับลมหาย ใจ
เขาออก บางทีจับธรรมดามันไมอยู เราก็นับ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ถึง ๑๐ ก็ขึ้นตนใหม วา
มันไป จิตสบายสบายไดดีเทาไหรตอนหลังมันฟุงใหญ จบไมลง เลิกอยาไปฝน เรายังไมใชผูทรง ฌาน
อยาไปตั้งเวลาไว มาสูกันแตเฉพาะตอนตน พอสูกันจริง ๆ จัง ๆ มันไมยอม มันปวดมันเมื่อย เราก็
ตองยอมมัน คิดวาวันนี้เราสูไมได วันหนาอาจจะสูได ใชความพยายามเรื่อยไป
ตามที่องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา อายเม เถว ปุรโิ ส ขึ้นชื่อวาบุรษุ ตองพยายาม
เรื่อยไป สตรีก็เหมือนกันเพราะวาใชได บรรดาสตรีทั้งหลายเปนพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณนับไม
ถวน อยานึกวาเราดีกวาคนอื่นไมไดนะ เวลานี้ผูหญิงเกงกวาพระมีเยอะ ผมสัมผัสมาแลวเปนสิบๆ คน
ทั้งเกงกวาพระจริง ๆ เกงกวาพระไมใชเกงกวาพระทุกองค แตวาเกงกวาพระสวนใหญที่มีในประเทศ
ไทยหรือตางประเทศ นี่เราพูดแตเฉพาะผูห ญิงในประเทศไทยเรานะ ทําจิตได ๒ ของวิชชาสาม มีทิพ
จักขุ ญาณ จุตปู ปาตญาณ บางรายก็ไดมโนมยิทธิ บางรายก็ไดวิปสสนาญาณอยางนา
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แปลก นี่เราจะนึกวาดี ถาเรานึกวาเราดีเมือ่ ไรเราก็เจงเมือ่ นั้น นี่เรื่องอุทธัจจกุกกุจะ ความฟุงซานผมขอ
ผาน เปนการใชอานาปานุสสติกรรมฐานเขาควบคู แตจะเลยไปทีเดียวก็จะเสียการ เพราะวาการเจริญ
อานาปานุสสติกรรมฐานมีอยู ๒ นัย ๓ นัย คือ
๑. ทรงอารมณ รูล มเขา ลมออก เกิดความสุขใชได
๒. จับลมหายใจเขาออกไมยอมมันซานใหญ ถามันซานหนักเกินไปเราก็ทํายังไง เรา
ก็เลิกมันเสีย เอาไมอยู
๓. องคสมเด็จพระบรมครูบอกวาอยางนี้ ถามันซานหนักเกินไปเอาไมอยูทานอุปมา
เหมือนกับมาพยศ ในเมื่อมามันพยศ มีกําลังมาก จูงซายมันจะไปขวา จะใหมาขวากลับมาซาย ทานบอก
ใหปลอยมัน แตอยาปลอยเลย กดคอมันเขาไว มันอยากจะวิ่งไปไหนก็ปลอยมันวิ่งใหสุดฤทธิ์เราไมยอม
ตก เวลามันหมดแรงแลวเราจะจูงไปซายไปขวา มันก็ตองตามใจเรา นี้การเจริญอานาปานุสสติกรรม
ฐาน ก็เหมือนกัน ถาเวลาไหนมันฟุงจริง ๆ บังคับไมได ถาเรายังไมอยากเลิก ยังไมงวงนอนนี่ เราก็
ปลอยใหมันคิดไปตามอัธยาศัย เอาสติสัมปชัญญะคุมไว คิดไวเสมอวาถามันเลิกคิดเมื่อไหรฉันเอาละ
เลนงานมันละ ทีนี้มันไมเกิน ๒๐ นาทีหรอกคุณ ผมเคยโดนมาแลว ไอที่ผมพูดนะผมเคยโดนมาแลว
ทุกอยาง พระพุทธเจาพูดไมเห็นมีอะไรผิด ทําไปทํามาผมไปชนทุกที แลวก็ไมใชแตผม คนอื่นเขาก็ชน
เราก็เอาวิธีของทานมาใช เราเปนลูกศิษยนี่เราไมไดเปนอาจารยทาน คนใดก็ตามที่ประกาศตนเปน
อาจารยพระพุทธเจาที่บอกของพระพุทธเจาไมดีไมทันสมัย เอาอยางโนนดีกวา อยางนี้ดีกวา ผมไมคบ
ดวย พวกจัญไรนี่ไมคบ คบยังไง มันจะไปไหนไอพวกนี้ โนน อเวจีมหานรก เพราะทําคนทั้งหลายที่มี
เจตนาดีใหมีมิจฉาทิฏฐิ ปฏิบตั ิผิด ฟงความเห็นผิดกรรมมันมาก
วากันถึงการควบคุมใจ เมื่อจิตมันเลิกคิดแลว เริ่มตนจับลมหายใจเขาออก ไอฌาน ๑ นี่
ผมไมแนวาจะทรงอยูน ะ อาจจะเปนฌาน ๒ ฌาน ๓ หรือฌาน ๔ ก็ได พอปบ พอเริม่ มาจับปุปมันดิ่ง ตั้ง
มั่นบอกไมถูก บางทีมาปบเดียวถึงฌาน ๔ เลย นก หนู จิ้งจก ตุกแกรอง เสียงหมาเหาหอนไมไดยิน ฌาน
๔ แบบละเอียด บางทีหูมันไดยนิ เสียงแวว แตใจตั้งมัน่ เปนฌานอยางละเอียด อยางเลวเปนฌานที่ไม
ละเอียด ไอวธิ ีปลอยใจนี่ใชใหมาก คือวาเห็นทาควบคุมใจไมไหวอยาฝน ปลอย ปลอยมันคิดตามเลย
ขอนี้ผานไป
ขอสุดทายคือ วิจิกจิ ฉา สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ก็หมายความวา สงสัยใน
ความดีที่เรากําลังทําอยู เราทําอยางนี้องคสมเด็จพระบรมครูบอกวาจะไดฌานสมาบัติ หรือวาจะไดเปน
พระโสดา สกิทาคา อนาคา แตวา เอ มันจะจริงหรือ
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ไอนั่งหลับตานี่ ๙ วัน ๑๐ วัน ๒ เดือน ๓ เดือน นี่มนั ดีตรงไหน นี่เพราะอะไร เพราะเราโง การที่จะไดมี
ความรูสึกสูงก็คือสมถภาวนา พอมาถึงวิปส สนาภาวนามันไมมีนี่อารมณแบบนัน้ อารมณตงั้ มั่นอันนี้มัน
ไมมี มันเปนอารมณสบายๆ รูไวดว ยนะ อารมณคนธรรมดานี่แหละสบายๆ แตเอาคนธรรมดานะ ไมใช
คนผิดธรรมดาไอคนผิดธรรมดาชอบฆาสัตวตัดชีวิต ลักขาวของของเขา แยงความรัก โกหกมดเท็จ ดื่ม
สุราเมรัย นั่นเขาเรียกวาคนผิดธรรมดา เราเอาแคคนธรรมดากัน คือวายอมรับนับถือสิ่งที่เราตองการ คน
อื่นเขาก็ตองการเหมือนกัน ทีนี้อารมณใจสบายอยางนี้นะ
ตอนนี้ขอวิจกิ จิ ฉา การสงสัยวาไอนี่ทําจริงหรือไมจริง ทําดีหรือไมดี ทํามีผลหรือไมมี
ผล ก็เปนการสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจา ถาตัวนี้มันเขามาเมื่อไหร ไอตวั นีร้ ายใหญเหมือนกัน กั้น
ความดีทั้งหมด คิดวาไมไดผลแลว นั่งหลับตาสงเดชเสียเวลา ไมเห็นมันไดอะไร ทีนี้วิธีที่เราจะรูวาได
หรือไมไดตองพิจารณาดูอารมณใจ เวลาทีม่ ันกระทบจริง ถามีใครเขาเคยดาเราฉุนเฉียว ดามาคําแลวก็
ตอก ๒ คํา ถาไมตอกก็ตั้งทาตั้งทางโมโหโทโส อาจจะจองลางจองผลาญซะก็ได แตทวาถาเราทรง
อารมณดี อาศัยเมตตาบารมี เขาดามารูสึกไมชอบใจเหมือนกัน แตมนั ไมดิ้นรนเหมือนอยางกอนรูสกึ มัน
โกรธชา หรือวาโกรธไวแตหายเร็วกวาเกา อารมณใจเยือกเย็นกวาเกา ไมดรุ ายเทาเดิม อันนีแ้ หละคุณ
เปนผลของการปฏิบตั ิ การที่คนสงสัยในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ เพราะลืมพิจารณา
ความจริง เปนอันวาวันนี้จบในธัมมานุปส สนามหาสติปฏฐานเฉพาะนิวรณ ๕
เบื้องทายนี้กจ็ งจําไววา นิวรณ ๕ ประการอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ถาเกิดขึ้นกับจิต จะทํา
ใหจิตของพวกคุณไมเขาถึงความดี ถาอารมณอยางนีเ้ กิดขึ้นองคสมเด็จพระชินสีหใหตัดใหพนไป ไมงั้น
จิตไมเขาถึงฌาน ถาจิตของพวกคุณวางจากนิวรณเมื่อไหรก็เขาถึงฌานเมื่อนั้น องคสมเด็จพระจอมไตร
บอกวา อาการอยางใดอยางหนึ่งหรือทุกอยางในนิวรณ ๕ ประการมันเกิดขึ้น ก็เอาสติเขาไปคุมไววานี่
เลวนะ ความเลวมาเกิดขึ้นกับใจ แตวาเราจะทําความดีพอหักลางมันได แลวก็จงคิดวา อารมณอยางนี้
เราสักแตวาใหมันกระทบ สักแตวามีความรูสึก เราไมยึดถืออะไรมัน แลวก็เราจะไมยดึ ถืออะไรทั้งหมด
ในโลก เพราะเราตายแลว ทุกสิ่งทุกอยางในโลกไมมีประโยชนสําหรับเรา นี่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงสอนแบบนี้ ใหยอมรับปกติธรรมดาของชาวโลก จงอยายึดถืออะไรมันทั้งหมด นี่เปนกระ
แส พระสัทธรรมเทศนาในธัมมานุสสติมหาสติปฏฐานขอที่ ๑ ขององคสมเด็จพระธรรมสุคต นี่มันก็
หมดเวลาแลว
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ขันธบรรพ
วันนีก้ ็พูดกันถึงมหาสติปฏฐานสูตร ในดานธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน วันนีก้ ็มา
พูดกันถึงขันธ ๕ ตามพระบาลีวา ปุน จปรํ ภิกขเว ภิกขุ ธมเมสุ ธมมา นุปสสี วิหรติ เปนตน แปลใจ
ความตามพระบาลีวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอกี ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ
อุปาทานขันธ ๕ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย อยางไรภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออุปาทานขันธ ๕
ดังกลาวตอไปวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ยอมพิจารณาเห็นดังนี้เนืองๆ วา อยาง นี้
รูปและความเกิดขึ้นของรูป ความดับไปของรูป แลวก็พิจารณา เวทนา พิจารณาถึงความเกิดขึ้นของ
เวทนา และก็ความดับไปของเวทนา เปนอันวา ขันธ ๕ ในมหาสติปฏฐานสูตรทีพ่ ระพุทธเจาทรงตรัส
ก็คือขันธ ๕ ปกติที่เราเคยศึกษากันมานั่นเอง ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รูปคือสิ่งที่เห็น
ไดดว ยตา เวทนาก็คือความเสวยอารมณ ไดแก ความรูสึก สัญญาความจํา สังขารไดแกอารมณที่ปรุง
แตงใจใหดีหรือชั่ว นี่เราเรียกกันวาบุญหรือบาป ถาบุญก็หมายความถึงความดี บาปก็หมายความถึง
ความชั่ว สําหรับคําวาวิญญาณแปลวาความรูสึกไดแกความรูสกึ หนาว รอน หิว กระหาย เผ็ด เปรี้ยว เค็ม
ของออน อยางนี้เปนตน คําวาวิญญาณนี้ พระมักจะเทศนบวกไปกับจิต ชักจะยุงเหมือนกัน คําวา
วิญญาณเดีย๋ วนี้เขาเรียกวาประสาท เขาใชปสาโท โดยแยกไปกับจิต วิญญาณ กับจิตนี่มันคนละตัว จําไว
ดวยนะ ถาใครเขาถามเรื่องวิญญาณก็บอกเขาดวยวา วิญญาณไมใชจติ เราก็มารูกันวารูปเราสามารถจะ
เห็นไดดว ยตาเนื้อ เราหมายถึงมหาภูตรูปนะ อีกพวกหนึ่ง อุปาทายะรูปนี่ไมสามารถเห็นไดดวยตาเนื้อ
มีความรูสึกกระทบอยางเสียงและกลิ่น เปนตน ทานถือวาเปนกลิน่ เหมือนกัน แตวา สําหรับรูปในมหา
สติปฏฐานสูตรนี้ ทานตองการรูปที่ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไฟ นี่จัด
วาเปนรูป เพราะสามารถเห็นไดดว ยตาเนือ้ ได
สําหรับเวทนาก็ไดแกการเสวยอารมณ คือความรูสึกวาสุข วาทุกข หรือวาไมสุขไม
ทุกข อันนี้เรียกกันวาเวทนา สัญญาไดแกความจํา เราจําอยางโนนได จําอยางนี้ได นี่เปนอาการของ
สัญญา สังขารไดแกอารมณที่เขามาจูงใจ จูงใจใหเราทําความดีบาง ความชั่วบาง นี่เรียกวาสังขาร บางที
เราก็ไปบอกเอาเนื้อเอาหนังเขาไปดวย ความจริงความหมายไมใช เปนอารมณที่เกิดขึ้นกับใจ สอนใจ
ใหทําความดี หรือวาสอนใจใหทําความชั่ว สําหรับวิญญาณ ตอบงาย ๆ วาประสาทรับความรูสึก ตาม
ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหเรามีสติสัมปชัญญะ เขามาควบคุมรูป เวทนา สัญญา
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สังขาร วิญญาณ ก็เพราะวาใหพิจารณาหาความจริง อันนี้เปนธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐานให
พิจารณาวารูปที่เราเห็นอยูนมี่ ีสภาพเสื่อมเปนปกติ รูปที่เราเห็นนะ จะเปนรูปของเราก็ตาม จะเปนรูป
ของใครก็ตาม เปนรูปของสิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม พระองคทรงแนะนําใหเราหากฎธรรมดาของ
รูปใหพบ วาตามธรรมดาที่เราจะเห็นรูปมันทรงอยูน ี่ ความจริงมันมีความเสื่อมอยูเปนปกติ ไมมีรูปของ
ใคร แมวาจะเปนรูปที่เปน วัตถุแข็งก็ตาม ทําดวยทองแดง ทองเหลือง เหล็กก็ตาม ก็มีการทรุดโทรม
ไปเปนปกติ นี่เปนปกติของรูป
มาวากันถึงรูปคนหรือรูปสัตว มันก็เดินเขาไปหาความทรุดโทรมอยูตลอดเวลา ความ
จริงรูปในสิ่งที่มีชีวิต เราเห็นงายวามันไมทรงตัว เพราะวาเราเองนะสําคัญ ดูรูปของเราใหเห็น รูปของ
คนอื่นถาเราเห็นมาเปรียบเทียบกับรูปเรา วาเราเกิดมามันตัวแคนรี้ ึเปลา ถาตัวแคนี้นากลัวจะออกจาก
ทองแมไมไดนะ บางคนดันโตกวาแม เดิมทีเดียวตัวเรามันเล็กกวานี้ มันจึงอยูใ นครรภมารดาได หากวา
รูปมีสภาพเที่ยงมีการทรงตัวมันก็ไมโต มันตองเล็กอยูขนาดนั้น นี่มันไมมีการทรงตัว มีการเคลื่อนใน
ตอนเล็กขึ้นมาหาโต นี่เราเรียกวาเจริญขึ้น แตพระพุทธเจาทานไมวาอยางนั้น ทานวามันเริ่มเสื่อมเพราะ
มันเดินเขาไปหาความแก แลวก็เดินเขาไปหาความตาย ใจเรามีกเิ ลส ความเศราหมอง ที่รวมเรียกวา
ความโงมีประจําใจ ใจเราคบกับความโงอยูตลอดเวลา จึงเห็นอาการที่เติบโตของรางกายกลายเปน
ความเจริญไป อยางนี้เขาเรียกวาโมหะ ความหลง
เมื่อมันเติบโตมาถึงที่สุด เปนหนุมเปนสาวเต็มที่แลว ตอไปนี้ก็จะไมหนุมไมสาวแลว
ซิ ความเปนหนุมเปนสาวเริ่มนอยลง กลายเปนคนแก ความแกเขามาถึงบางทีเราดูตัวของเราไมเห็น
เพราะวาภาษิตโบราณมีอยูบทหนึ่ง สําหรับคนนะ สําหรับคนเราแกแลวนะ เมื่อความแกเขามาถึงทาน
บอกวา ไอบนนะยอมแก ลางก็ยอมแก แตกลางไมแก แกบนแกลาง กลางไมแก ไอขางบนหัวขาว ผมดํา
มันก็ขาวขึ้นมา มันหงอก ก็รูสึกวามันแก สายตาเคย แจมใสอันนี้ไมไหวแลว ตามองอะไรไมเห็นตอง
ใสแวน ยอมรับวาหูแก ฟนเคยดีแตมนั กลับถอนไปเสียบาง หลุดไปเสียบาง ตอนนีย้ อมแกขางลาง แขง
ขาเดินไมคอยไหว เดินไมคลองแคลวเหมือนตอนเปนหนุมเปนสาว แตกลางไมแก ตรงกลางตรงไหน
ที่ไมยอมแก นี่เปนอันวาที่ไมยอมแกก็คือใจตรงกลาง เพราะอะไร เพราะใจตกอยูใ นความประมาท
ทั้ง ๆ ที่เห็นวารางกายของเราทรุดโทรมอยู เราก็ไมยอมรับวาทรุดโทรม รางกายประกอบไปดวยความ
ทุกข ทุกขเพราะความหิว ความกระหาย ปวดอุจจาระ ปสสาวะ มีความหนาว มีความรอน ปวยไข
ไมสบายเปนปกติ อยางนีเ้ ปนอาการของความทุกขทั้งหมด แตวา
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เราไมยอมรับวามันเปนทุกข อะไรทําใหไมรวู าทุกข ถาเราไมตอบวาความโงทําใหเราตองทุกข แลวเรา
จะตอบวาอยางไร แสดงวาเราจอมโง
ทีนี้พระพุทธเจาทานไมโง พระพุทธเจาทรงใชปญ
 ญาพิจารณาหากฎของความเปนจริง
คนเราถาจะเขาถึงความสุขไดจริงๆ ก็เคยพูดไวแลววา เราจะตองไมทวนกระแสของความเปนจริง ยอม
รับนับถือกฎของธรรมดา ตามที่เคยเปรียบเทียบไววา น้ํามันไหลจากทีส่ ูงลงมาสูที่ต่ํา ถาเราปลอยตัวเรา
ใหไหลไปตามกระแสน้ํา มันไมมีความเหน็ดเหนื่อย แตถาเราจะคิดวา เราจะดําน้ําจากที่ต่ําขึ้นไปหาที่สูง
ดวยกําลังแรงของเรา นี่มันชักยุงเหมือนกัน เพราะเกิดความลําบาก แลวก็ทําไมไดดว ย ถายังใชอาการ
ฝนทําอยูเพียงใด ความทุกขกายทุกขใจมันก็เกิด ขอนี้มีอปุ มาฉันใด คนเราก็เกิดมาในโลกนี้ก็เหมือนกัน
มันมีอารมณทวนจากความเปนจริงมันก็ยงุ ถึงไดมาเกิดเปนคน คนนี่แปลวายุง ไอที่เกิดมาเพราะไมรูวา
มันยุง คิดวามันดี ที่เราคิดวาดีนี่เพราะวาความโงเปนปจจัย
รวมความวาพระก็ดี เณรก็ดี อุบาสก อุบาสิกาก็ดี ที่มานั่งนี่ทุกคนโงหมด ถาวาผมโงนี่
ผมก็ไมโกรธ ที่ผมเกิดมานีผ่ มก็โงเหมือนกัน เกิดเพราะโง เพราะยึดถือวาอัตภาพรางกายนี่เปนเรา เปน
ของเรา ทั้งๆ ที่หลายๆ ชาติเกิดมาแลวความแกปรากฎ ความทรุดโทรมปรากฎ ความตายปรากฎ เราก็
ไมจํา ในเมื่อเราไมเห็นวารางกายของเราแก เราไมเคยมองคนอื่นที่เขาอยูใกลเรา เขาแกใหเราดูเรา ไม
เคยดู มองเห็นคนอื่นเขาแกได แตไมเคยคิดวาเราจะแก เห็นคนอื่นเขาปวยไขไมสบาย เขาเปนทุกข
เราเห็นความปวยของเขาได แตเราก็ไมเห็นวาเราจะปวย เห็นคนอื่นเขาตายใหดู โดยเฉพาะพระนี่ เห็น
ได ใครเขาตายที่ไหนเขาเชิญไปบังสุกลุ เลยกลายเปนนาขาวเบาไป นี่พระที่ประมาทนะ เห็นใคร เขา
ตายก็นกึ เออ นี่นาขาวเบาปรากฎแลวนี่ ความประมาทคิดวาเราจะไมตาย เห็นเขาตายแลวคิดวาเรา จะ
ไมตาย อารมณอยางนี้ที่มนั เกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยโมหะเปนปจจัย คือความหลง เรียกวาความโงดี
กวา โมหะหรืออวิชชา คิดวามันตัวเดียวกัน
มาระบบของพระพุทธเจาทานสอนวา อิธ ภิกขเว ภิกขุ อิติ รูป อิตริ ูปสส สมุทโย อยาง
นี้เปนตน บาลีเขาแปลกับผมแปลเหมือนกันรึไมเหมือน ผมไมแปลเหมือนกันเสียดวย ดูกอ นภิกษุ
ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินยั นี่ยอ มพิจารณาอยางนีว้ า นี่คือรูป และโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปที่มีความทรุด
โทรมอยูเปนปกติ นี่มหาสติปฏฐานนะ ใชสตินึกไววา นี่รูป และก็รูตัวไวเสมอวารูปอันนี้มนั มีความ
ทรุดโทรมอยูเปนปกติ มันไมมีการคงที่ ไมมีการทรงตัว เราตองนึกไวทุกเวลา ถามวานึกเวลาไหนบาง
ก็ตอบไม
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ยาก ขณะใดที่ยังลืมตาอยู ยังมีความรูสกึ อยูตองรูตัววารูปของเราไมมีการทรงตัว มันเดินเขาไปหา
ความเสื่อมตลอดเวลา เสื่อมทุกๆ วินาทีที่เคลื่อนเขาไป ลมหายใจเขาที ออกทีนแี่ สดงถึงอาการเสื่อม
ลมหายใจเขาก็เสื่อม ลมหายใจออกก็เสื่อม ทีนี้การเสือ่ ม การทรุด การโทรม การสลายตัวของมัน ก็
นับดูวาวันหนึง่ มันมีกี่ครั้ง เราหายใจเขาหายใจออกกี่ครั้ง นั่นแสดงวาความเสื่อมมันเขามาทุกลมหาย
ใจเขาออก นี่เราพูดกันแคเสื่อมนะ ถาพูดถึงความตายพระพุทธเจาก็พดู อยางนี้เหมือนกัน ตถาคตคิดถึง
ความตายทุกลมหายใจเขาและลมหายใจออก นี่เรามาวาถึงความเสื่อม ความเสื่อมเปนปจจัยของความพัง
มันเสื่อมหนัก ๆ เขามันก็พัง นี่แปลวารูปนีม้ ีความทรุดโทรมอยู แลวก็มีความพังไปในที่สุด
พระพุทธเจาใหพิจารณาตอไปถึงอาการเสือ่ มของรูป หาความเกิดของรูปและความดับ
ของรูป ขันธ ๕ ใหพิจารณาเทานี้ มาพิจารณาวานีเ่ ปนรูป และรูปนีม้ ันเกิดมาไดอยางไร ถาเราจะมา
คนกันดูวา รูปนี่มันเกิดเพราะอะไรเปนปจจัย เราก็จะบอกไดเลยวากิเลส ความเศราหมองของจิต กิเลส
ก็ไดแกจิตที่สกปรก ใชคําวาเศราหมองฟงยาก ทานบอกไดเลยวา จิตนี้มันสกปรก มันไมยอมรับนับถือ
กฎของความเปนจริง เห็นของสกปรกเขาใจวาเปนของสะอาด เห็นของที่ไมดีเขาใจวาเปนของดี ของที่
ไมมีความมั่นคงเขาใจวาเปนของที่มีความมั่นคง นี่ความสกปรกและความรูสึกของจิตมันเปนอยางนี้ นี่
อางกิเลสอันนี้ มันเปนเครื่องสอนเราใหสรางความเกิด เมื่อกิเลสมานายหนึ่งแลว นายที่ ๒ ก็มาอีก นาย
ผูใหญก็คือตัณหา ก็คือความอยาก ความเศรา ความโงมันเกิดขึน้ เจานี่ก็สอนวานั่นก็ของกู นี่กข็ องกู
สิ่งนั้นเราควรเอาเขามา สิ่งนี้เราควรเอาเขามา นั่นก็ของเรา นีก่ ็ของเรา โนนก็ของเรา สามีของเรา ภรรยา
ของเรา ลูกของเรา หลานของเรา พอของเรา แมของเรา ตัวของเรา ไรนาสาโท รถราตาง ๆ ของเรา
ทรัพยสินตาง ๆ เปนของเราหมด เจาตัวตัณหามันบอกวาอยางนี้นะ เอาเขามานี่มันของเราทั้งนัน้ อยาไป
ใหใคร ดึงเขามาใหหมด สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันเปนของเรา เราไมใหใคร นี่เจาตัวระยําตัวที่ ๒ นี่เขา
มาสั่ง ความกอบโกยเขามาทั้งหมด ยึดถือทุกสิ่งทุกอยางเปนของเรา เจาตัวนี้ที่มันสอนเราแบบนี้ มัน
ทรงสภาพไดรเึ ปลา ที่เราเชือ่ มันก็เพราะเราไมไดใชปญ
 ญาเปนเครื่องพิจารณา มันบอกนี่ของกู นี่ก็ของ
กู พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบไวในมหาสติปฏฐานสูตร มีตอนหนึ่งที่ทานทรงอธิบายวา เหมือนกับ
นกเขาไฟ คือจับอยูที่ตนไม นกทุกตัวก็จะรอง จูฮุกกู บอกวาตนก็ของกู กิ่งก็ของกู ใบก็ของกู บานก็ของ
กู ทุกสิ่งทุกอยางของกูหมด แตรองไปแบบนี้ไมชา บรรดานกพวกนัน้ ก็ตาย ไอตน ไมตนนัน้ แมแตตน
หนึ่ง สวนเล็ก ๆ ก็บอกวาเปนของกู ของกู เขาก็นําไปไมได
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นี่เราก็เหมือนกัน ที่มันเกิดกันในสมัยนี่ก็เพราะชาติกอนเรามันโง มายึดถือวานั่นก็ของ
กู นีก่ ็ของกู ในที่สุดรางกายเปนสิ่งที่เรารักที่สุด เราก็นํามาไมได ตองมาสรางกันใหม สรางเองก็ไมได
ตองมาใชใหพอ แมทานสราง เมื่อทานสรางขึ้นมาแลว ในตอนตนก็ทรงตัวไมไดตองใหทานเลีย้ ง เลี้ยง
โตขึ้นมาแลวก็กลับลืมตัว บางคนลืมตัวคิดวารางกายนี้เปนของเรา ไมใชของพอของแม ความระยํามัน
มาอีก กิเลส ตัณหานะ อุปาทานก็เขามายึดวานัน่ เปนเรา เปนของเรา พอไอกิเลสความเศราหมองจิตมัน
เกิด ตัณหาความทะยานอยากมีขึ้น ตะเกียก ตะกายดึงมา อุปาทานก็ยึดมั่นวานั่นเปนเรา นี่เปนของเรา
เมื่ออุปาทานมีขึ้นก็อาศัยกรรมที่ทําจากความโง คืออกุศลมันก็มีขนึ้ กรรมที่เรียกวาอกุศล ทําตนเปนผู
วิเศษ ไมยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง ชาวบานใครจะตายเทาไหรก็เชิญตายฉันไมตาย ใครจะแก
เทาไรก็เชิญแกเขาไปนี่ฉันไมแก คนปวยไขไมสบาย ปวยไขอยางไรก็ชางฉันไมปวย ความจริงเราตอง
ปวยเราตองแก เราตองตาย แตวาความโงมันเปนปจจัยเขามาบังหัวใจเขาไว จึงเปนเหตุใหเรามองไม
เห็นความจริง พระพุทธเจาไมสอนอยางนั้น สอนแตวาเมื่อเราเห็นรูปแลวจงเขาใจในรูป รูปนีม้ ีความ
เสื่อมไปเปนปกติ หาการทรงตัวไมได เราก็มานั่งนึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ตรงนี้นี่มนั จริงรึ
ไมจริง ใครที่มันเกิดมารูปรางไมเปลีย่ นแปลงมีไหม เราคิดบางรึเปลาวารูปของเราเปลี่ยนแปลง มัน
ทรุดโทรมลงไปหาความตาย ทานก็บอกตอไปวา รูปมันทรุดโทรมอยางนี้ ความทรุดโทรมเปนปจจัย
ของความทุกข เปนเหตุใหเกิดทุกข เมื่อมันทรุดโทรมขึ้นมาแลว ถาตาไมดีเราก็ไมชอบใจ มันไมสบาย
ใจ เห็นอะไรไมถนัด หูไมดีฟงอะไรไมถนัด ความไมสบายใจมันก็เกิด ฟนหัก ฟนโยก ฟนคลอน เคี้ยว
อะไรไมถนัดความไมสบายใจมันก็เกิด อาการไมสบายกายไมสบายใจมันเปนอาการของความทุกข
ความทุกขเกิด เมื่อความทุกขมีขึ้น ความสลายตัว ความพังมันก็มา
นี่เราหาตัวพังของมันไดแลว พระพุทธเจาใหแสวงหาตัวเกิดในรูปตอไปวา รูปทีม่ ัน
เกิดมาไดอาศัยอะไรเปนปจจัย เราจะไปนัง่ โทษพอกับแมอยูไมได นีไ่ ปโทษใครไมได ทีเ่ รามาเกิดก็
เพราะวาเรามีกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม เปนตัวนําใหเกิด เปนเหตุใหเขาสูปฏิสนธิ หากวา
แลวตอไปพระพุทธเจาใหมองดูความดับของรูป วาความเกิดของรูป อะไรทําใหเกิด ก็บอกแลววากิเลส
ความเศราหมองในจิตชัว่ จิตสกปรก ความทะยานอยาก คืออยากมี และการยึดมัน่ ในอาการตางๆ ใน
ทรัพยสิน และในรางกายอยางหนึ่ง และการกระทําความชั่วไดแก อกุศลกรรมอยางหนึ่ง ๔ อยางนี้
เปนปจจัยใหเราเกิด

๑๓๒

ทีนี้พระพุทธเจาพูดถึงความเกิดของรูปแลว ทรงพูดถึงความดับของรูป ความจริง
ความดับของรูปเวลานีถ้ าจะพูดถึงแคตายนะ ทานจะคิดวาพระพุทธเจาตองการอยางเดียว คือเมื่อมี
ความเกิดขึน้ แลวก็มีความตายไปในที่สุด อันนี้พระพุทธเจายังไมพดู ในที่นี้ ทั้งนี้เพราะวาการเกิดขึ้น
มาแลวก็ตาย นี่มันตองหาเหตุหาผล ทานใหหาเหตุวา ที่มันเกิดมาเพราะอาศัย อะไรทําใหเกิด จะไป
นั่งโทษพอโทษแมไมได ถาเราไมมกี ิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมเปนเจานาย พอแมทานจะ
ทําอยางไร เราก็เกิดไมได นี่ที่เรามาเกิดจริง ๆ ก็เพราะความชั่วมันแนะนําให พระพุทธเจาเทศนตอไป
วา ความดับของรูป คําวาดับของรูปในทีน่ ี้ก็หมายความวาดับเลย ไดแกบาลีที่วา เตสํ วูปสโม สุโข ซึ่ง
พวกทานก็บังสุกุลชาวบานเขาเวลาตาย อนิจจา วตสังขารา สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งหนอ อุปปาทวย
ธมมิโน เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป อุปปชชิตวา นิรุนฌนติ เมือ่ เกิดขึน้ แลวก็ดับไป เตสํ วูปสโม สุโข การ
เขาไปสงบกาย นั่นชือ่ วาเปนความสุข นี่ในขอที่พระองคตรัสวา ความดับของรูปเปนอยางนี้ ความดับ
ตัวนี้พระพุทธเจาหมายใหมันดับไปเลย ไมมีการเกิดกันอีก ถามันยังมีการเกิดขึ้นอีก ชื่อวามันไมดบั นี่
เราก็แสวงหาความดับของรูปตอไป
เรารูวามีความเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอะไรเปนปจจัย มันเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่น ทีนี้เรา
ตองการความดับของรูป เราจะดับทีไ่ หน ดับตรงกิเลส ตัณหา อุปาทาน ทําลายตัวนี้ใหดับ นี่ความจริง
ในบาลี ทานพูดไวแตโดยยอเขาไวแลว ทานอธิบายสั้น ๆ เพราะคนสมัยนั้นเปนคนมีจิตถึงธรรมมาก
มีความออนโยนมาก กิเลสมันนอย ทานพูดแตเพียงยอๆ เขาก็เขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาสติปฏฐาน
สูตรนั้น พระพุทธเจาเทศนเฉพาะในกุรรุ ัฐเทานั้น ไมเคยเทศนในที่อนื่ เพราะคนในสถานที่นั้นเปนคน
ที่มีจิตละเอียดมาก เพราะมีจิตเขาถึงธรรมไดงายนัน่ เอง เราใหมาพิจารณาความดับของรูป เราจะดับ
อยางไร และตองการไมใหรูปมันเกิดอีก ตองแสวงหาความดับกิเลส ความเศราหมองของจิต ดับตัณหา
คือความทะยานอยาก ดับอุปาทาน คือความยึดมั่น ดับกรรมที่เปนอกุศลที่ทําดวยอํานาจของความโง
คือเห็นวาของที่ไมดีวาดี การทําที่ชั่วเห็นวาเปนการกระทําที่ดี
นี่วธิ ีจะดับเราจะดับแบบไหนละ วิธีจะดับเราตองหาความจริงจากรูป วารูปในเมือ่ มัน
เกิดขึ้นมาแลวมันสุขหรือมันทุกข หาความจริงในรูปของอริยสัจ ความจริงอันนี้มันยังไมถงึ เดี๋ยวใคร
ตายเขาเลยไมรูกนั ในเมื่อเราจะดับรูปก็คดิ หาสาเหตุวา รูปนี่มันเกิดขึน้ มาแลวมันสุขหรือมันทุกข มันมี
การทรงตัวหรือวามีความเสือ่ มไป นี่เราจะเห็นวาการเกิดของรูปนับแตวันเกิดถึงวันตายเราหาความสุข
ไมได นอกจากวาเราจะหลอกตัวเอง
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ในเมื่อเราตองการจะดับรูป ก็เอากันอยางงายๆ ลองพิจารณาหาความเปนจริงวาการเกิด
ของเราเต็มไปดวยความทุกข ทุกขอะไร คือตอนเด็กๆ ที่เกิดมายังชวยตัวเองไมได ความหิวปรากฎ
ความกระหายปรากฏ ความรอนปรากฏ ความปวยไขไมสบายปรากฏ ชวยตัวเองไมได นอกจากถาย
อุจจาระ ปสสาวะ เลอะเทอะออกมาก็ชว ยตัวเองไมได กวาผูใ หญเขาจะรูก ็ตองหิวจัดขนาดรองไห แสดง
ถึงความทุกขใจมาถึงความเปนผูใหญ นี่เราหิวเราชวยตัวเองไดบาง แตสิ่งที่ชวยมาไมไดจริง ๆ ตองหา
อะไรมาชวย ก็เพราะวาความหิว ชิฆจฉา ปรมาโรคา พระพุทธเจากลาววา ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง โร
คะ แปลวา ความเสียดแทงมันทําใหไมสบายกายไมสบายใจเปนปจจัยของความทุกข เราก็มานัง่ ดูวา
ความหิวเราเกิดขึ้นมาแลว วันหนึ่งเราหิวกีค่ รั้ง แลวเดือนหนึ่งมันหิวเทาไหร เราเคยระงับความหิวใหถึง
ที่สุดไดรไึ ม เปนอันวา ไมมีใครจะสามารถทําลายความหิวใหสิ้นไป ไดแตเพียงวาระงับชัว่ คราวเทานั้น
เราก็หาความทุกขใหมันพบนะ ในเมื่อเราพบความทุกขจากความหิว แคความหิวอยางเดียวนี่ตลอดชีวิต
ของเราเราจะหาทางระงับความหิวมันไมได ในความเปนคน ในเมื่อเรารูวารางกายของเราทุกขเสียอยาง
เดียว เราอยากจะเกิดมาเปนทุกขอีกไหม ถามตัวเรา ถาหากวาเรายังหลงอัตภาพรางกายนีเ่ ปนเรา เปน
ของเราอยูมนั จะตองเกิดอีก นั่นก็เรา นี่ก็เรา โนนก็เรา อัตภาพรางกายเปนของเรา เวลาตายจริง ๆ เพื่อน
ของเราที่ตายไป ที่เกิดมาดวยกัน เกิดพรอมกันหรือเกิดกอนกัน หรือเกิดทีหลังกัน ดูคนที่เขาตายทั้ง
หมด มีใครเขาแบกอะไรไปไดบาง สมบัติพัสถานที่เขาหาไวไดมีใครเขาแบกอะไรไปไดบาง คนที่รัก
ที่สุดของทุกคนก็คือรางกายของตัวเองที่บอกวารักอยางนั้นมาก รักอยางนี้มากนะมันไมจริง โกหก สิ่งที่
รักมากที่สุดในชีวิตของเราก็คือ รางกายของเรา นี้เมื่อรางกายของเราเปนสมบัติที่เรารักที่สุด มีคนตาย
คนไหนบางไหมที่แบกรางกายไปเมืองผีไดบาง ไมมี
เปนอันวาทีพ่ ระพุทธเจาบอกวา ใหพิจารณาถึงความดับของรูป ก็หมายความวาหาทาง
ดับรูป วิธีดับรูปก็มีทางเดียว พิจารณายอมรับนับถือกฎของความเปนจริงวารูปนี่ถามีความเกิดขึ้นมาแลว
มันก็มีความเสือ่ ม ถาเรามาจับวามันเปนเราเปนของเรา เราก็มีความทุกข ถามีจิตยอมรับนับถือ นึกไว
เสมอวา สติปฏฐาน ไอคําวาสติปฏฐานนีค่ ือฐานะเปนทีต่ ั้งของสติ คือนึกไวเสมอวา รูปนี่มันเสื่อม แลว
ก็รูตวั ไวตลอดเวลาวานี่มนั เสือ่ ม เราแกลงทุกวัน เราทรุดโทรมลงทุกวัน ไมใชวาเรามานั่งนึกวารูปของ
เราทรงตัวอยูตลอดเวลา อันวาเรารูปกายของเราไมเสื่อม มีความทรงตัว มีความแจมใสอยู นั่นทราบ
เถอะวาเราเริ่มบูชาความโงแลว เราตองการความเกิดแลว เมื่อรูปมันเสื่อม มันไมทรงตัว มันเปนสุข
หรือเปนทุกข ถามตัวเอง สมัยนั้น

๑๓๔

พระพุทธเจาเวลาทานเทศนทา นก็ถามคนฟงดวย ถามดูซิวารางกายของเรามันสุขหรือมันทุกข อยาง
ความหิวเกิดขึ้น กินเขาไปแลวอาหารที่กินเขาไปมันเสื่อม รางกายตองการอาหารใหม ความหิวเกิดขึ้น
ใหม เปนสุขหรือเปนทุกข พระที่มาฟงก็ตอบวาเปนทุกขทุกคน นี่เราแคหิวตัวเดียว ทีนี้ความแกเฒา
ปรากฎ รางกายไมดี ผุพัง ตาฟาง ฟนโยก กินอะไรไมถนัด มันเปนสุขหรือเปนทุกข ถาหากวาเราไม
โงเสียอยางเดียว เราก็ตอบวาทุกข นีก้ ารปวดอุจจาระ ปสสาวะ เปนสุขหรือเปนทุกข เราก็ตองตอบวา
เปนทุกข การไมสบายกายไมสบายใจ เพราะโรคภัยไขเจ็บเปนสุขหรือเปนทุกข เราก็ตองตอบวาเปน
ทุกข การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ถาเราถือวานั่นเปนเราเปนของเรา เราไมอยากใหมันพลัด
พรากจากไป เมื่อมันจากไปแลวเราก็เปนทุกข ความตายเขามาถึงเราบาง เราถือวารางกายเปนของเรา
เราไมตองการใหมันพัง แตเมื่อมันจะพังก็เกิดทุกข เมื่อเราไดพิจารณาวาอาการทั้งหลายทั้งหมดเหลานี้
ถาเรายังยึดมั่นวารางกายนี่เปนเรา เปนของเรา มันก็เปนปจจัยใหเกิดความทุกข เปนตัวอุปาทาน เปนตัว
สรางใหเราเกิดอีกตอไป
นี่วธิ ีที่จะวางความเกิด ทานบอกวาใหมีความดับของรูป ไอความดับของรูปก็หมาย
ความวาดับมันเสียเลย ไมตอ งมีรูปตอไป ถารูปนี่มันเปนปจจัย เปนที่ขังอยูของความทุกข ถาเราไมมี
รูปเสียอยางเดียวจะมีความหิวเกิดมาจากไหน มันจะมีความหนาว ความรอนเกิดขึ้นมาไดอยางไร จะมี
โรคภัยไขเจ็บมารบกวนใคร ในเมื่อเราไมมีรางกาย สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันมีไดก็เพราะอาศัยรางกายเปน
ปจจัย นีเ่ ราก็โยนรางกายทิ้งไปโยนใหดนี ะ โยนไมดีลงนรกนะ ถาโยนนะโยนใหเหมาะ ถาโยนอยาหนี
เจาหนี้ ผูกคอตายนีล่ งนรกนะ วิธโี ยนกายทิ้งไปอยางงายๆ ก็ดูตวั อยางทานโคธิกะ ความดับของรูป ดับ
งาย ๆ แตวาใชอารมณอยางทานโคธิกะ ใชปฏิปทาอยางทานโคธิกะ
ทานโคธิกะบวชในสมัยพระพุทธเจา
แลวก็อยูในสํานักของพระพุททเจาโดยตรง
ปรากฎวาเมื่อบวชแลวทานไดฌานโลกีย แตวาเพื่อนของทานเปนพระอรหันตกันไปบาง เปนพระโสดา
พระสกิทาคา พระอนาคากันไปเยอะแยะ เปนพระอริยเจา ทานเองไอฌานโลกีย แลวก็ปรากฎวาทาน
โคธิกะปวยเปนโรคบวมทั้งตัวลุกไมขึ้น ในเมื่อโรคภัยไขเจ็บมันเบียดเบียน กําลังใจก็ไมมี ไมสามารถ
จะปลดเปลื้องกิเลสได ตอมาทานบังเกิดความเบื่อในรางกาย ถือวานี่เปนมาร คําวามารนี่เขาแปลวาเปน
ผูฆ า ก็คิดวานี่เราบวชในสํานักของพระพุทธเจาแทๆ แลวเราก็อยูก ับพระพุทธเจาดวย เราศึกษาจาก
พระพุทธเจาไดแคฌานโลกีย เวลานีเ้ พื่อนของเราเปนพระอริยเจานับไมถว น เราก็แหงแกอยูแคฌาน
โลกียอยางนี้ ที่เปนอยางนีก้ เ็ พราะวารางกายเปน
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ตัวสําคัญ เปนตัวราย เพราะวารางกายมีแตคความปวยไขไมสบายเปนปกติ นี่ถารางกายของเราไมปวย
ไข ไมสบายอยางนี้ เราก็คงเปนพระอริยเจาไดอยางเพื่อน ๆ ที่ทานคิดแบบนี้ ตอมาทานก็เลยคิดวาไป
วา รางกายนีเ่ ปนมาร นีถ่ ารางกายนี่ไมปว ยไขไมสบาย เราตองเปนพระอริยเจาแลว ที่ไมไดเพราะวา
รางกายเปนผูท ําลายความดีของเรา ในเมือ่ รางกายเปนศัตรูของเรา เราก็จะไมเลีย้ งมันไว จัดการกับมัน
เสียเถอะ ทานก็หยิบมีดโกนมาเชือดคอ เชือดคอตายเสียก็หมดเรื่อง ขึ้นชื่อวารางกายอยางนีเ้ ราไมตอง
การมันอีก นับแตวันนี้เปนตนไป หมายความวาชาตินตี้ อไปชาติอื่นจะมีอีก เราก็ไมตองการรางกายที่
ประกอบดวยธาตุ ๔ มีขันธ ๕ นี่เราอยูกับพระพุทธเจาแทๆ มันยังขัดคอเราไดนี่เกลียดมาก เลยจะเชือด
คอ ก็ปรากฎวาพระองคสําคัญ ๔ ทาน คือ พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร พระอนุรุท พระอานนท พระ
สี่ทานนี่สําคัญมาก โดย ๒ ทานก็เปนพระอัครสาวก ทิพจักขุญาณทานวองไวมาก มาพระอนุรุทนี่กเ็ ปน
เลิศทางดานทิพจักขุญาณ พระอานนทก็เปนพระโสดาบัน เปนพระที่มีความฉลาดมาก ทานเปนเพื่อน
พอรูขาววาโคธิกะจะเชือดคอตาย จะทําอัตวินิบาตกรรม เกรงวาจะเปนโทษก็เขาไปหามโคธิกะ หาม
อยางไรก็ตามทานโคธิกะทานไมยอม ทานบอกวาฉันยอมไมได เพราะรางกายมันเลอะ ฉันไมตอ งการ
มัน นี่มันเปนศัตรูราย ชาตินี้ฉันเกิดพบพระพุทธเจา ถาฉันตายไปจากชาตินี้อีกเทาไรละฉันถึงจะเกิด
พบพระพุทธเจา การพบหรืออยูใ นเขตที่เปนอุดมมลคลเชนนี้จะไมมีสาํ หรับผมอีก หรือวาถาจะมีก็ไป
กําหนดเวลาไมได ทีผ่ มอยูก ับพระพุทธเจาหาความดีไมได ก็เพราะรางกายมันเลว จะฆามันเสีย เมื่อ
หามปรามก็ไมยอมฟง ทานทั้ง ๔ องคก็ลกุ ไปจากพระโคธิกะ ไปเผาพระพุทธเจาพรอมกัน ๔ องค
ความจริงทานทั้ง ๔ องค องคหนึ่งองคใดจะไปเฝาพระพุทธเจาเพื่อกราบเรียนใหทรงทราบ มี ๓ องคอยู
ไปเฝาองคเดียว ทานพระโคธิกะก็สูไมได ไมสามารถจะเชือดคอตายได แตนี่ทานยองไปทั้ง ๔ องค
แหมถาคนอื่นเขามาเลาใหฟงวาทั้ง ๔ องคเปนพระอริยเจา องคสําคัญนีผ่ มเกือบไม
เชื่อ ก็บอกวาพระอริยเจาทําไมโงแบบนั้น แตความจริงทานไมโง ทานจะโงหรือไมโงก็ไมทราบ แต
กรรมที่เปนกุศลใหญจะชวยทานโคธิกะ เพราะวาพระโคธิกะมีปจจัยที่จะเขาพระนิพพาน เพราะเหตุ
นั้นเรื่องกรรมฐานที่เปนกุคลใหผลก็มี กรรมที่เปนอกุศลใหผลก็มี ฉะนั้นหามไมได อยาไปดิ้นอยาไป
รนหามปรามมันเลย เราไมมีทางสูกฎของกรรม พระพุทธเจาถึงไดใหยอมรับนับถือกฎของกรรมของ
เราเสีย จะไดสบายใจ ความไมสบายกายไมสบายใจเกิดก็รูวา นี่เมื่อกอนเราทําความชั่วไว ความชั่วมัน
มาตาม ถาเรามีความสบายกายสบายใจปรากฎ ก็นี่เมื่อกอนเราเคยทํา
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ความดี ความดีใหผล เราจะทําความดีตอไป ผลของความชั่ว เราคิดวาความชัว่ ใหผลแลวในชาติกอน
ฉะนั้นตอไปนีเ้ ราจะไมทําความชั่ว ความไมดีอยางนีจ้ ะไดไมมายุงกับเราอีก นีก่ ฎของกรรม ทานโคธิกะ
ทานไปนิพพานดวยกรรมแบบนั้น เปนเหตุใหทานทั้ง ๔ไปเฝาพระพุทธเจา ในเมื่อทานทั้ง ๔ไปเฝาพระ
พุทธเจา พอลับหลังพระโคธิกะก็เชือดคอตาย ทานทั้ง ๔ ไมทราบ ก็กราบทูลพระพุทธเจาวา ขอพระผู
มีพระภาคเจาไดโปรดกรุณาไปหามพระโคธิกะ เวลานี้พระโคธิกะจะเชือดคอตาย พระพุทธเจาตอบวา
อยางไร บอกวาจิตในกาม หามพระโคธิกะไมอยู ทานทั้ง ๔จึงทูลถามวาเปนเพราะอะไรพระเจาขา พระ
พุทธเจาตอบวา เธอหันหลังมาแลวพระโคธิกะเชือดคอตายแลว ทานทัง้ ๔ จึงถามพระพุทธเจาวา ทานรู
รึ พระพุทธเจาบอกวารู ถามวาทานรูแลวทําไมไมหามพระโคธิกะ ทานก็เลยบอกวา นีฉ่ ันสอนคนใหพน
ทุกขนะ ฉันสอนคนนี่ฉันบําเพ็ญบารมีมา ๔ อสงไขย กําไรแสนกัป ทนทรมานความทุกขความ ยากมา
แลว ก็มานั่งทรมานตัวสอนคนอยูเวลานี้ เพราะตองการอยางเดียวใหคนพนทุกขจนเขาพระนิพพาน ก็
ในเมื่อคนเขาจะนิพพานแบบนั้นแลว ฉันจะไปหามเขาทําไม เปนอันวาพระโคธิกะเชือดคอตายคราว
นั้นทานไปนิพพาน
ความจริงอัตวินิบาตกรรม เราคิดกันอยางโลกคราวๆ คิดวาเปนอารมณชั่ว ทําตัวใหตก
นรก ทีนี้อารมณของพระโคธิกะ พวกทานลองคิดดู เวลานั้นทานโคธิกะไมตองการรางกาย ทานโคธิกะ
เกลียดรางกายเปนที่สุด เพราะเห็นรางกายนี้เปนภัย เปนศัตรูรายที่เรียกกันวามาร มารแปลวา ผูฆา ผูทํา
ลาย โคธิกะเห็นวารางกายเปนศัตรู จึงมีสิทธิจะไมตองการรางกายตอไปอีก ความคิดวาถา ความเกิดใด
จะพึงมีในกาลขางหนาตอไปก็ตามที หรือคิดวารางกายประกอบไปดวยธาตุ ๔ และบริบรู ณ ไปดวย
ขันธ ๕ อยางนี้จะไมมีอีกสําหรับเรา นี่ตดั ญาติขาดมิตรกันเลย คิดวารางกายนี้เราไมตองการอีก แคนี้
เองไปนิพพาน แตวาถาจะถามวาทําไมถึงไปงายนัก ทีนี้มาดูอํานาจของวิปสสนาญาณวาคราวหนึ่ง พระ
ไปลาพระพุทธเจา คือเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจาแลวก็ลาพระพุทธเจา เพื่อไปฝกพระกรรมฐานใน
ปา ลาพระพุทธเจาแลวพระพุทธเจาทรงทราบวา ถาพระผูนไี้ ปหาพระสารีบุตร พระสารีบุตร จะสอน
อะไรบาง พระพุทธเจาทรงทราบแลวก็เลยถามวา พวกเธอทั้งหลายไปหาสารีบุตรรึยัง ไปลาพระสารี
บุตร แลวรึยัง พระพวกนั้นบอกวายังพระเจาขา พระองคจึงบอกวา ถาอยางนั้นเธอจงไปลา พระสารี
บุตรเสียกอนนะ เธอจึงคอยไปปา
พระพวกนัน้ ก็กราบ ถวายบังคมลาพระพุทธเจา เมือ่ พระพวกนัน้ เขาไปหาพระสารี
บุตร พระสารีบุตรก็แนะนําใหโอวาทตามสมควร เรือ่ งการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่เรามีความตอง
การอยางเดียว คือความดับไมมีเชื้อ หมายความวา ดับ
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กิเลสเปนสมุจเฉทปหาน เราจะไดพนทุกข คือหมายความวาเปนพระอริยเจา นี่พระพวกนัน้ ก็เลยถามวา
เวลานี้พวกผมเปนปุถุชนคนธรรมดา หนาแนนไปดวยกิเลส ถามีความประสงคจะปฏิบัติตนใหเปน
พระโสดาบัน จะทําอยางไรขอรับ ทานพระสารีบุตรก็บอกวา เอาอยางนี้ดีกวา พิจารณาในขันธ ๕ วา รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางนี้เขาใจยาก เอางายๆ เอารางกายของเราก็แลวกัน ถาพัง รางกาย
เสียอยางเดียว ไอนามธรรมอีก ๔ อยางมันไปไมได ทําลายบานเสียแลวคนมันอยูไ ดอยางไร นามธรรม
๔ ประการไมตองไปสนใจมันเทาไร เอารูปธรรมคือรูปตัวเดียว เห็นวารางกยนี้มนั ไมใชเรา มันไมใช
ของเรา รางกายนี้ไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีรางกาย รางกายไมมใี นเรา ทําจิตคิดอยางนี้เปน ปกติถา
รางกายนี้มันเปนเรา เปนของเราจริงมันตองไมแก มันตองไมปวย มันตองไมตาย ตองไมมีการทรุด
โทรม คนเราทุกคนเกิดมาไมตองการความแก ไมตองการความปวยไขไมสบาย ไมตองการ ความตาย
ไมตองการทุกขเวทนา อาการที่เกิดกับรางกายแลวเราหามไดไหม เราหามไมได ในเมื่อเรา หามไมได
เราก็พึงรูวารางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีอํานาจเหนือมัน มันเทานัน้ เปนผูมี อํานาจเหนือ
เรา มันตองเปนไปตามกฎของธรรมดา
ถาเราทั้งหลายพิจารณาสภาพรางกายที่เราเรียกวาขันธ ๕ ผมก็ขอยกมาพูดแตกายอยาง
เดียว มันจะรวมเปนขันธ ๕ นี่พูดแตเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ดีไมดีเละเทะเพราะอะไรก็ไมรู ใน
เมื่อรางกายไมใชเรา ไมใชของเราแลว พอพิจารณาไปจิตละเอียดขึน้ หนอยปญญาเกิด ก็เปนพระโสดา
บันได
พระพวกนัน้ ก็ถามตอไปวา ถาผมเปนพระโสดาบันแลว ถาจะเปนพระสกิทาคามีจะทํา
อยางไร ทานก็บอกวา ก็พจิ ารณาอยางเดียววา อัตภาพรางกายนีไ้ มใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในราง
กาย รางกายไมมีในเรา แลวก็พจิ ารณาหาความจริงในรางกายใหปญ
 ญามันเกิด ราคะ โทสะ โมหะ มัน
ก็จะเบาลง อันนี้พวกคุณก็จะเปนพระสกิทาคามีได
พระพวกนัน้ ก็ถามตอไปวา พวกผมเปนพระสกิทาคามีแลวตองการเปนพระอนาคามี
จะทําอยางไร บอกวาทําแบบเดียวกัน คือพิจารณาขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวม
เรียกวาตัวเรา ถามันไมใชเราไมใชของเรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมีในเรา รางกายมีแตขันธ ๕
เทานี้ปญญามันเกิดขึ้น จิตละเอียดลง ก็สามารถตัดความโกรธทิ้งได ตัดกามราคะทิ้งได เราก็เปนพระ
อนาคามี
พระพวกนัน้ ก็ถามตอไปอีกวา ในเมื่อพวกผมเปนพระอนาคามีแลว ตองการเปนพระ
อรหันต จะพิจารณาแบบไหน ทานก็เลยบอกวา ไอแบบเดียวกันนั่นแหละ
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พิจารณาขันธ ๕ วามันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในขันธ ๕ ขันธ ๕ไมมีในเราหรือวารางกายไมใช
เรา ไมใชของเรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมีในเรา พิจารณาไปปญญามันจะเกิด เกิดขึ้นแลวในที่สุด
มันก็ทําลายตัวเอง สภาพรางกายนี่มนั ไมใชเราจริง ไมใชของเราจริง ไอเรื่องกิเลส ตัณหา อุปาทาน
อกุศลกรรมตาง ๆ มันก็สลายตัวไปคือ
๑. สักกายทิฏฐิ คือวา อัตภาพรางกายนีไ่ มใชเรา ไมใชของเรา มันก็ปรากฏดวยอํานาจ
ของปญญา
๒. วิจิกิจฉา ความสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจาก็ไมมี
๓. สีลัพพตปรามาส การทรงศีล ลูบคลําศีลไมปรากฎ เพราะรักษาศีลบริสุทธิ์ เพราะ
เกรงวาถามีศีลไมบริสุทธิ์มนั จะไปอบายภูมิ มันก็ตองเกิดอีกตอมา
๔. ตัดกามราคะ ความพอใจในกามารมณระหวางเพศ อารมณมนั ก็ตดั ขาดไป
๕. ตัดปฏิฆะ ความโกรธ ความพยาบาท การกระทบกระทั่งของจิตออกไปเหลือแต
อํานาจของเมตตาเปนพระอนาคามี แลวตอจากนั้นก็เก็บเล็กเก็บนอย คือ
๖. ตัดรูปราคะ ตัดความเมาในรูปฌาน บางคนที่ไดรปู ฌานแลวก็ความเมาในรูปฌาน
ปรากฎ ถือวาตัวเปนผูว ิเศษ ไมทําตัวใหสูงขึ้นไปใชไมได เห็นวารูปฌานเปนแตเพียงวาเปนบันไดกาว
ขึ้นไปสูพระนิพพานเทานัน้
๗. ตัดอรูปราคะ คืออรูปฌานเสียได ไมเมาในอรูปฌาน ไมใชทิ้งอรูปฌาน ทรงอรูป
ฌานไปเวนกําลังใจ เปนเครือ่ งมือทําลายกิเลส
๘. ตัดมานะ ความถือตัวถือตน วาเราดีกวาเขา เราเสมอเขา เราเลวกวาเขา เห็นวาคน
และสัตวเกิดมาเพราะอาศัยธาตุ ๔ มีความเกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกัน ไมมีใครวิเศษกวาใคร ไมมีความ
เหลื่อมล้ําต่ําสูงกวากัน ตายเหมือนกัน ไมรังเกียจ แมแตคนและสัตวซงึ่ อยูในสภาพสกปรก แลวก็
๙. ตัดอุทธัจจะ ตัดอารมณฟุงซานดานอกุศล ความจริงไดพระอนาคามีแลว ไมมี
อกุศล มีแตจิตที่เปนกุศลอยางเดียว แตวามีอารมณฟุงซานอยูนดิ หนึ่ง คือ ยังคิดวานั่นดี นั่นเลว ถาตัด
ตัวนี้ไปเสีย ไอตัวดีนอกจากนิพพานเราไมตองการ เราตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน ในที่สุดก็
๑๐. ตัดความโงคือ อวิชชา อวิชชานีถ่ าเราพูดวาแคอวิชชาอยางเดียวมันก็จนตาย ไมรู
จะไปทางไหน นักธรรมเอก นักธรรมโท ถาถามวาอวิชชาคืออะไร ตอบไดอยางเดียววาความโง ความ
จริงอวิชชานี่มนั ไมใชความโงหรอก ไอโงเสียจริง ๆ มันก็ไมรูอะไรเลย คนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดที่ไม
รูอะไรเลยมันไมมี อวิชชาตองแปลวา
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โงเหมือนกัน แตวาโงไมหมด มีความฉลาดเหมีอนกัน แตวาฉลาดไมครบถวน ตัวอวิชชาคือตัวไหน
อะไรที่ชนะอวิชชา ตัวนี้ซิที่นักเทศนทั้งหลายหงายทองไปตามๆ กัน ทีนี้ตัวธรรมะที่เปนตัวอวิชชาจริงๆ
พระพุทธเจาทรงตรัสไวในพระไตรปฎกไดแก ฉันทะกับราคะ ฉันทะ คือความพอใจในโลกนี้ ความพอ
ใจในการเกิดในโลกนี้ หรือทรัพยสินทั้งหลายในโลกนี้ รางกายที่มีอยูใ นโลกนี้ เทวโลก และพรหมโลก
ดวยนะ ฉันทะความพอใจ อยากเกิดเปนคน อยากเกิดเปนเทวดา อยากเกิดเปนพรหม อยากเปนมันอยู
แคนี้ อีกตัวหนึ่งก็ราคะ วาในโลกมนุษยสวยสดงดงาม อะไรมันสวยไปทั้งนั้น เทวโลก และพรหมโลก
สวยสดงดงามอยากมาอีก ตัวนี้เปนตัวอวิชชา เขาถามวาอวิชชาคืออะไร ก็ไดแก ฉันทะกับราคะ ถาตัด
ฉันทะกับราคะเสียไดแลวทุกคนไปนิพพานหมด ที่พระทานสอนอยางนั้นก็ใหทกุ ทานตัดฉันทะและ
ราคะในรางกายเสีย ความพอใจในรางกาย ความเห็นวารางกายดีตดั ทิง้ ไปเสีย ใชอารมณอยางเดียว กับ
พระโคธิกะ ถือวารางกายเปนมาร รางกายเปนโทษ เทานี้จิตก็ถึงอรหัตตผลนี้
พระพวกนัน้ ก็เลยถามตอไปวา ถาพวกผมเปนอรหัตตผลแลวก็ไมหยิบ ไมตองทําอะไร
ใชไหม ทานบอกวาไมใช พระอรหันตนขี่ ยันมาก ถาพิจารณาขันธ ๕ วาไมใชเรา ไมใชของของเรานั้น
เพื่อความอยูเ ปนสุข อยาเขาใจวาเปนอรหันตแลวเลิก ความจริงอรหันตนี่เขายิ่งทําหนัก เพราะพระ
อรหันต เบื่อรางกายเต็มที เพราะการเบื่อในรางกาย ความเบื่อทางโลก เห็นมันไมเที่ยง เปนอนัตตา
ทานจึงเปนพระอรหันต เมื่อถึงความเปนพระอรหันตแลวความเบื่อมันทรงตัวเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต มัน
อยูในโลกไดอยางไร มานัง่ นึกวามันไมใชเรา ไมใชของเรา เราอยูชั่วคราว แลวเมื่อมันยังไมพัง
เพราะกรรมมันสนองเพียงใดก็ทนไป อยูเพื่อทําประโยชนใหแกโลก แลวก็รีบสนองความชั่วของ
อกุศลกรรมที่เราเคยทํามาในชาติกอน ใชหนี้มันแคนี้พอ
นี่ผมพูดเรื่องการดับรูปเมื่อรูปเกิดขึ้น แลวก็พจิ ารณาถึงความดับไปของรูป ไอความ
ดับไปของรูป ทานก็ใหพิจารณาในตนขันธ ๕ ตามแบบของวิปสสนาญาณ หรือวาจะเอาแบบสั้น ๆ
แบบทานพระโคธิกะนี่ก็สบาย การพิจารณาอยามัวไปนั่งนึกแบบเลย แบบที่แผลงเกินไป แลวก็เปนตัว
สัญญาเกินไป ตัวสัญญามัน่ คงอยูมาก ปญญามีนอยก็เห็นจริงไมได การเห็นจริงนีก่ ็เกิดดวยอํานาจของ
ปญญา ไมใชสัญญา สัญญาเปนตัวโยงคือเปนพี้นฐาน คือกําหนดวารางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เรา
ไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา นีเ่ ราชวยกันแคกายนะ พอถึงเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็
เหมือนกัน

๑๔๐

ทีนี้เราจะคิดอยางสั้น ๆ คิดอยางทานพระโคธิกะ ถาถึงแมวาเราจะไมปวยอยางพระ
โคธิกะ ปกติเราก็ปวยอยูทุกวัน โรคที่หนักที่สุดคือหิว เพราะพระพุทธเจาทานวา ชิฆจฉา ปรมาโรคา
ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง โรคะแปลวาเสียดแทง อาการเสียดแทงทําใหไมสบายกายไมสบายใจ นี่หากวา
เราจะพิจารณาความดับของรูปเราตองพิจารณาตามรูปของวิปสสนาญาณ ตามที่พระสารีบุตรสอนกับ
พระ หรือเอาพระแบบพระโคธิกะตอนตนก็ได แตตอนปลายผมไมสนับสนุนนะ เชือดคอตาย ดีไมดี
บอกพระยายามวา ผมแนะนําใหเชือดคอตายละผมแยเลย เอาในตอนตนนะ พิจารณาหาโทษของมัน
ทุกวันทุกวัน ถามันหิวขึ้นมาก็คิดวา นีถ่ าเราไมมรี างกายจะมีอะไรหิว ถามันรอน ถาเราไมมรี างกาย จะ
มีอะไรรอน ถาปวดอุจจาระ ปสสาวะ ถาเราไมมรี างกายจะมีอะไรมาทรมานแบบนี้ ถาโรคภัยไขเจ็บ
เกิดขึ้นมาก็คิดวา ถาเราไมมีรางกายอาการอยางนี้จะมีไหม ถาความขัดของใจเกิดขึ้นก็คิดวาอารมณอยาง
นี้ ถาไมมรี างกายจะเกิดไดอยางไร ถาความตายเกิดขึน้ ก็คิดวาถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว จะเอาอะไร
มาตาย
นี่จิตของทานทั้งหลายถาวางไดแบบนี้ ทรงสติสัมปนัญญะเปนปกติ ไมลืมตลอดเวลา
แลวก็ไมมีความเมาในรางกาย ไมเห็นวารางกายเปนแดนของความสุข เพราะรางกายเปนแดนของ ความ
ทุกข แตก็ไมมีความหวั่นไหวในทุกขอันนั้น ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะดีใจวาไมชาไมนานรางกายมันพัง
ถามันพังเมื่อไรเราก็เลิกมีรางกายเมื่อนัน้ แบบเดียวกับคนที่ทรมานอยูในเรือนจํา เมือ่ เราออกจากเรือนจํา
เมื่อไรเราจะไมเขามาอีก เวลานี้เราอยูในเรือนจําของวัฏฏะ ไอเรือนจําของวัฏฏะเรามองไมเห็นตัว เปน
กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม มันบีบคั้นเราทุกอยาง สิ่งที่ไมดีมนั สอนวาดี สิ่งที่เปนทุกขมันสอน
วาเปนสุข เรารูอยูแ ลว เราพบพระพุทธเจาแลว คือพระธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน ใหยอมรับนับ
ถือกฎของความเปนจริง เราคิดวาเรามีทุกขมาแลวหลายแสนกัป เวลานี้เราพอแลว เรามีความฉลาดพอ
แลว ขึ้นชื่อวาความเกิดจะไมมีสําหรับเราอีก
วันนีก้ ็หมดเวลาแลว วันนี้สาํ หรับขันธ ๕ เราก็ไดกนั แครูปขันธ แตความจริงเราพูดกัน
๑๐ นาทีมนั ก็หมด เพราะมันเหมือนกัน มหาสติปฏฐานวันนี้จะยุติไวเพียงแคนนี้ ะ
สําหรับวันนี้เราเรียนธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐานเรื่องขันธ ๕ ตอ เมื่อวานนีเ้ รื่อง
ขันธ ๕ เราจบเพียงแครูป หวังวาเรื่องของรูปก็คงจะเขาใจกันแลว สําหรับวันนีก้ ็เหลือ ๔ แบบคือ
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ความประสงคของพระพุทธเจาใหศึกษามหาสติปฏฐานสูตรในเรือ่ งรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
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ก็ไปหาความเปนจริงตามทีพ่ ูดมาแลววา รูปก็ดี เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี สังขารก็ดี วิญญาณก็ดี ทั้งหมดนี้
มีสภาพไมเทีย่ ง ตกอยูในลักษณะของเปนทุกข แลวก็มีความสลายไปในที่สุด เรียกกันวาเปนอนัตตา
ทีนี้เมื่อวานเราวากันถึงรูป วันนี้มาพูดกันเฉพาะเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็เห็นจะจบกันวันนี้
เพราะวามันเหมือนกัน
คําวาเวทนา ไดแกอาการทีเ่ สวยอารมณ นี่เปนภาษาสําหรับตํารา นากลัวจะฟงยาก ถา
เราจะฟงเปนภาษาไทยกันชัดๆ คําวาเสวยอารมณคือความรูสึก ไดแก ความรูสกึ เปนสุขหรือวาเปนทุกข
หรือวาไมสุขไมทุกข อันนี้เปนลักษณะของเวทนา ลักษณะของเวทนามีความรูสึกเปนสุขก็ดี เปนทุกข
ก็ดี ไมสุขไมทุกขก็ดี เปนเวทนา ในมหาสติปฏฐาน พระพุทธเจาทานมาสอนใหเรารูเรื่องของเวทนา
เพื่อประโยชนอะไร เวทนาตัวนี้ความจริงมันเปนเครื่องเกาะอยู หรือเปนอุปกรณของขันธ ๕ เรียกวา
รางกาย ถารางกายของเราดับเมื่อไร เวทนามันก็ดับเมื่อนั้น เราก็รูอยูแ ลววาเมื่อวานเราพูดกันถึงรูป
เมื่อรูปมันทรงตัวอยูเวทนาก็มีการทรงตัวมีความรูสึก หากวารูปมันดับแลวรางกายพัง ตอนนี้เวทนามัน
ก็อยูไมได ตัวอยางที่เราเห็นก็คือคนตาย คนตายทุกคนไมมีใครหวงใยในอาการทั้งหมด หมายความใน
เวทนาตาง ๆ จะมีความสุขก็ตาม ความทุกขก็ตาม คนตายไมคํานึงถึงเพราะวารูปดับ เมื่อรูปหรือวาราง
กายมันดับแลว เวทนามันก็ดับไปดวย เวทนาที่เปนสุขเปนทุกข มันก็เปนภัยเหมือนกันสําหรับเราที่มีรูป
ขณะใดที่เราทรงรางกายอยูนี้ เฉพาะรางกายจริงๆ ไมเปนเครื่องหนัก ทีว่ าไมเปนเครื่อง
หนัก เพราะวามันมีสภาพเหมือนทอนไม ตามที่บอกแลวเมื่อวานวารางกายของคนมีสภาพเหมือนทอน
ไม ไมมีความรูสึกอะไร หากวาจิตออกไปจากรางเสียแลวมันก็หมดเรื่องกัน ขณะทีร่ างกายทรงอยูเราจะ
มีความสุขหรือความทุกขกค็ ือเวทนา ตัวเวทนาที่ปรากฎ ถาเวทนาเปนสุขเวทนามันก็ดี เราชอบใจ แต
พระพุทธเจาไมชอบใจ ทุกขเวทนาปรากฎอันนี้เราไมชอบใจ พระพุทธเจาก็ไมชอบใจเหมือนกัน อทุก
ขมสุข คืออุเบกขาเวทนา เกิดขึ้นนีเ่ ราสบาย แตพระพุทธเจาไมชอบใจ รวมความวาเวทนาทั้ง ๓
ประการ คีอสุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ไดแกอารมณเปนทุกขก็ดี แลวก็ความไมสุขไมทุกขก็ตาม ทั้ง
๓ อยางนี้พระพุทธเจาถือวาไมมีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะวามันเปนความสุขหรือวาความทุกข หรือวา
อาการนิ่ง ๆ อยู เฉย ๆ มันเปนระดับของโลก เพราะอารมณของโลกเปนอารมณที่ไมแนนอน ตามบาลี
คําวา โลก ทานแปลวามีอนั จะตองฉิบหายไป คําวาฉิบหายไปก็หมายถึงวาการสลายตัวไป
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ความสุขที่เกิดเพราะอาศัยโลกียว ิสัยมีอะไร เราไดผานุงผาหมที่มีสีสวย หรือวาไดคน
ที่มีความชอบใจ หรือวัตถุที่เราพึงปรารถนา อารมณความสุขมันก็เกิด เกิดเพราะวาเราไดสิ่งที่เราตอง
การ นี่เปนอารมณของชาวโลกนะ หรือวาชาวโลกโดยปกติมีความโงเปนปกติ ทําไมถึงวาชาวโลกนีโ่ ง
เขาวาเขาไมโงก็มี เวลานีเ้ อาจริงเอาจัง เขาเอาแขงไปชนเขา ไมยักเอาปญญาไปชนเขานะ นี่เพราะอาศัย
ความโงเปนปจจัย ทําไมจึงเรียกวาโง ที่เราไดของมาแตละชิน้ หรือวาไดสิ่งที่มีชีวิตมาแตละราย เราพอ
ใจ เรามีความสุข เมื่อเราไดของสิ่งนั้นมา นี่ดานของสุขเวทนานะ แตวาคนนี้ไมไดคิดวาสิ่งทุกอยางที่
เราไดมานี่มันเปนปจจัยของความทุกข พูดใหรูงายๆ วาเปนเหตุของความทุกข ไอตัวนัน้ มันเปนตัว
สรางความทุกข ไมใชสรางความสุข เขาใหรถยนตประจําตําแหนงมาชอบใจไหม ไมตองเดิน ขีร่ ถ
สบาย แตไอเจารถนัน่ มันสรางความทุกขมาใหคุณบางรึเปลา น้ํามันไมมี น้ํามันเครือ่ งไมมี เครื่องสึก
หรอ ดีไมดรี ถไปจิ้มกับใครเขาเขา มันก็สรางความทุกขใหเกิด
เปนอันวาวัตถุก็ตาม สิ่งที่มชี ีวิตก็ตาม ถาเปนของโลกไดมา เรามีความสุขจริง แตวา
สิ่งทั้งหลายเหลานั้นมันเปนเหตุของความทุกข เราตองตามบํารุงรักษามัน ตองเอาน้ํามันไปใสมนั เอา
น้ํามันเครื่องไปใสมัน หาสีมาพนให เครือ่ งตรงไหนไมดีเราก็ตองหามาบํารุง ไมงนั้ ก็ใชไมได อาการ
ที่เราจะตองบํารุงรักษานี่ เราตองแสวงหาทรัพยสินมา เพื่อแสวงหาวัตถุสิ่งนั้นมา นี่คืออาการของความ
ทุกข แลวก็สงิ่ ที่เราไดมาทั้งหมดมันทรงตัวเมื่อไหร มันมีความเสื่อมเปนปกติ ไอเสื่อมก็คือเกา ถาวัตถุ
ถาคนก็แก ๆ ลง ไป ทรุดโทรมลงไป ในที่สุดก็พัง ใครพัง ถามันไมพัง เราก็พัง ของมันไมพัง เราตาย
กอนเราพัง บางทีเรายังไมทนั พัง มันก็พัง นี่ตัวที่มันเสือ่ มลงไป มันพังลงไป มันก็เปนทุกขแน เห็นชัด
วาเราทุกข สําหรับชาวโลกมีใครทุกขบาง ชาวโลกจริงๆ ถาฝายธรรมนะนะเขาคิดถึง แมวาจะเปนฆรา
วาสก็ตามถือวาเขาเปนชาวโลกเสมอไปนี่ไมได แมแตเปนฆราวาสที่ยังนุงผานุงกางเกง ผมยาวก็ตาม เรา
จะถือวาเขาเปนชาวโลกไมได คําวาชาวโลกหรือชาวธรรมนี่มันขึ้นอยูก บั จิตใจ ไมใชหมายถึงเพศ คนที่
มีอารมณเขาถึงธรรม ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง ก็เห็นวาวัตถุตางๆ ก็ดี สิ่งที่มีชีวิตก็ดี เราปรา
รถนาอยากจะได เราดีใจวาเปนเหตุของความสุข แตเนื้อแทจริง ๆ ไอนั่นมันเปนเหตุของความทุกข
ความสุขที่เราได ที่เราเรียกวา สุขเวทนา ในมหาสติปฏฐานทีพ่ ระพุทธเจาใหทิ้ง ทานบอกใหทิ้งไป
เสียนะ ไมใชใหพวกเราเก็บ ความสุขที่เกิดจากวัตถุ หรือวาความสุขที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิต อันนี้พระ
พุทธเจาใหโยนทิ้งไปเสียเพราะวามันสุขไมจริง
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ไอตัวที่เราวาสุขมันเปนเหตุของความทุกขทุกอยาง มาวากันถึงทุกขเวทนาที่มนั เกิด
คําวาทุกขเวทนาแปลวาจิตใจไมสบาย อารมณไมสบายเปนสิ่งที่เราไมชอบใจ มันเกิดขึ้น เราควรจะทํา
อยางไร ตัวทุกขนี่ไมตองอธิบาย มันเปนสิ่งที่เราไมชอบใจอยูแ ลว เรารูว ามันทุกข ทีนี้ความสุขก็ดี
ความทุกขกด็ ี ที่เปนเรื่องของโลกมันเกิดขึน้ พระพุทธเจาทานวาอยางไร ทานบอกวาความเกิดขึน้ ของ
เวทนา ความดับไปของเวทนาไมเห็นมีอะไร ใหรูอยูเสมอวาทําจิตใหเปนสัมปชัญญะ ใหรูความเกิดของ
เวทนาวา ความรูสึกที่มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยวัตถุหรือไมมีวัตถุเปนปจจัย วานี่มันเปนความสุขหรือความ
ทุกข ถาเวทนาปรารถนาสิ่งประกอบไปดวยอามิส ไดแก สิ่งของ ก็ทําความรูสึกไวเสมอวา สิ่งทั้งหลาย
เหลานี้มันมีสภาพไมเทีย่ ง มีอาการทรงตัว มันก็ตองมีการทําลายไป จิตใจมันไปยึดไปถือวานั่นมันเปน
เรา เปนของเรา ถือวาเปนความสุข ถาความทุกขมันเกิดมาเมื่อไร ความเดือดรอนมันก็เกิด ความหวั่น
ไหวมันก็เกิด
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงแสวงหาเหตุที่มันจะเกิดความสุข และเหตุที่จะเกิดความทุกขใน
ดานโลกกียวิสยั วาสิ่งที่เราปรารถนาอยากไดมานี่มนั เปนสุขหรือเปนทุกข แตทวาในเมื่อเรามีรางกาย
อยู เราก็จําเปนตองอาศัยวัตถุและอาศัยสิ่งที่มีชีวิต วัตถุที่ใชทั้งหมดมีความจําเปนสําหรับคนที่มีชวี ิตอยู
และสิ่งที่มีชีวติ จําเปนจะตองอาศัยซึ่งกันและกัน นี่รแู ตเพียงวา สิ่งเหลานี้มันมีประโยชน ในสมัยที่เรา
มีลมปราณอยูเทานั้น หากวาเราตายแลว สิง่ ที่เปนชาวโลกเราแบกไปไมได
ฉะนั้นเวทนาในที่นี้ องคสมเด็จพระบรมศาสดาใหใชสติกําหนดเอาไววา ขณะใดที่เรา
มีชีวิตอยู ความสุขที่เกิดจากความพอใจมันเกิดขึ้น และความทุกขที่เกิดจากความไมพอใจเกิดขึ้นเพราะ
อาศัยอะไรเปนปจจัย อาศัยอะไรเปนเหตุ เราก็จะรูเลยวา ความปรารถนาเปนเหตุ นี่แหละทานเรียกวา
ตัณหา คีอความอยาก เมื่อมันเกิดขึ้นแลวทานใหมีสติรูเขาไววา ใชสติสัมปชัญญะควบคุมวาสิ่งทั้งหลาย
เหลานี้ไมทรงตัวตลอดกาล อยางวันนี้บางทีตอนเชาใจเราสบาย ชอบใจทุกสิ่งทุกอยางที่เราปรารถนา
ไดรับผลสมหวัง เจอะหนาใครก็ดี ก็มีแตคนเขาสรรเสริญพอใจ หากวาอาการอยางนี้ปรากฎขึ้น ทาน
บอกใหเอาสติควบคุมเขาไววานี่มันไมจริง อาการความชุมชี่นของจิตมันไมทรงตลอด อีกไมชาดีไมดี
ไมทันขามวัน อารมณทผี่ องใสมันจะกลายเปนอารมณขนุ มัวก็ได ทั้งนี้เพราะอารมณตางๆ ที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับโลกมันเปนอนัจจัง หาความเที่ยงไมได ทุกขัง เปนอารมณที่เราไมชอบใจหรือทรงไวไมได
เราก็เกิดความไมสบายกายไมสบายใจ ในที่สุดก็ตองนึกวาเปนอนัตตา สิ่งเหลานี้มันไมมีการทรงตัว นี่
เราจะตองมีสติสัมปชัญญะวา เวทนาที่เราเสวยอยู อารมณที่เรา
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ทรงอยูเปนของไมแนนอน ขึ้นชื่อวาอารมณใดเปนปจจัยของโลก อารมณทั้งหลายเหลานี้เรามีหนาที่
อยางเดียว โยนทิ้งไป ที่พระพุทธเจาทานบอกใหวางเสีย แตผมไมอยากจะใช ถาวางแลวมันใกลตัว
เดี๋ยวมันโดดเกาะตัว เปนอันวาเราควรใชศัพทวาโยนทิง้ มันไป คือปลอยใหมันไปไกลจากใจของเรา
วิธโี ยนทิ้งเขาทําอยางไร ก็นั่งคํานึงอยูเสมอตลอดเวลา วาอารมณตาง ๆ ที่เราทรงอยู
แบบนี้ จะเปนความสุขหรือความทุกขกต็ าม มันหาสาระอะไรไมได หาความจริงอะไรไมได แตเมื่อไร
สภาพรางกายพังเมื่อไหร สิง่ เหลานี้ที่สรางความสุขใจใหแกเรา เรามีบานสวยๆ มีตึกสวยๆ มีรถยนต
งามๆ หรือมีคนที่ถูกใจ สิง่ ทั้งหลายเหลานี้ ถาเราตายเสียอยางเดียวมันก็หมดจากความเปนสมบัติของ
เรา เราไมมีอํานาจจะนําไปได
เปนอันวาพระพุทธเจาทานสอนใหรูเหตุเกิดของเวทนา วาเวทนาที่เกิดขึ้นเปนสุขหรือ
เปนทุกขก็ตาม ตองพยายามรูไววา อาการอยางไหนเปนปจจัยของความสุข อาการอยางไหนเปนปจจัย
ของความทุกข ปจจัยของความสุขก็มีอยู คือวาถาเราสรางความสุขใหแกคนอื่น เราก็รับผลคือความสุข
ในปจจุบนั ตัวอยางที่เราจะเห็นงาย ๆ ถาเราพบหนาใครเรายิ้มใหเขา เขาก็ยิ้มรับ เรายกมือไหวเขา เขาก็
ยกมือไหวตอบ เราแสดงความเปนมิตรกับเขา เขาก็แสดงความเปนมิตรกับเรา นีว่ ากันถึงคนที่มีอารมณ
ใกลๆ จะถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นตสักหนอยนะ คนที่มีอารมณขาดจากความเปนคนมากๆ อันนี้ผมก็ไมรบั รอง
เหมีอนกัน
มาอีกดานหนึง่ ถาเราดาเขา เขาก็ดาเรา เราตีเขา เขาก็ตีเรา เราประกาศเปนศัตรูกับเขา
เขาก็ประกาศตัวเปนศัตรูกับเรา นี่เราก็จะรูไดวาเหตุที่เปนปจจัยใหเรามีความสุขก็คือความดี ถึงแมวา
ความดีนจี่ ะเปนอารมณของชาวโลก มันจะไมทรงตัวนานก็ตาม เพราะวาเปนการประคับประคองจิต
ใหมีความสุขอยู ขณะใหจิตเขาถึงฌานโลกียไมมีความรุม รอน องคสมเด็จพระทศพลใหควบคุมกําลังใจ
สรางความดีกบั เพื่อนรวมโลกกันเขาไว จิตใจของเราก็จะมีความสุขชั่วคราว ทีผ่ มบอกวาสุขชั่วคราวก็
เพราะวา มีความสุขชั่วขณะหนึ่งที่เราทรงชีวิตอยู แตวาความสุขประเภทนีถ้ าเรามีความประมาท คิดวา
เรามีความสุข เรามีทรัพยสมบัติมาก เรามีเพื่อนเปนทีร่ กั มีของเปนทีร่ ักอยูมากก็มีความสุข และเราลืม
คิดถึงตัวทายตัวปลาย คือความดับไปของเวทนา
นี่พระพุทธเจาใหแสวงหาตัวดับไปของเวทนาเปนตัวพิเศษ ทานบอกอยางนั้น ความ
ดับไปของเวทนา ไอเวทนาตัวนี้ที่มันเปนชาวโลก มันดับไปทางไหน ก็ดับกันตรงที่เราตาย เวลาที่เรา
มีชีวิตอยูด ีใจวาคนนี้เปนสามี ดีใจวาคนี่เปนภรรยาที่ดี
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ดีใจวาลูกของเรามีความกตัญูกตเวที มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ ดีใจวาทรัพยสินทั้งหลายที่
เราหามาไดบริบูรณดวยประการทั้งปวง แตวาพอเราตายเสียอยางเดียว สิ่งทั้งหลายเหลานี้เราขาดสิทธิ์
ไมมีสามีเราหรือภรรยาเรา อาจจะเปนของใครเสียเมื่อไหรก็ได เพราะเราหมดสิทธิ์ในการบังคับ ลูก
เขาจะเลิกรักเราเสียเมื่อไหรกไ็ ด ทรัพยสินทั้งหลายทั้งหมดที่เราหามา ก็มีคนอื่นที่มีสทิ ธิ์ในการปกครอง
เมื่อไรก็ได เพราะเราตายแลว
ทีนี้องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงแนะนําใหเราดับเวทนา อาการที่จะดับเวทนาคือ
อาการที่ไมยึดถือ คือวาการวางอารมณถือวา เวทนาประเภทนี้มันไมมีการทรงตัว มันเปนอารมณของ
ชาวโลก มันติดอยูกับกาย ถากายของเราดับไปเมื่อไหร สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดี ที่ประกอบไป
ดวยกายมันก็ดบั เมื่อนั้น องคสมเด็จพระทรงธรรมใหคิดไวเสมอวา เวทนานี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา
เราไมมใี นเวทนา เวทนาไมมีในเรา ไอเรามันดันรูสุขรูท ุกข มาคิดวาเวทนานี้ไมใชเรา ไมใชของเรา
เราไมมใี นเวทนา เวทนาไมมีในเรา ใครเปนคนรูความรูสึกของเวทนา เราก็ตองตอบวาเรา และถาพระ
พุทธเจามาพูดแบบนี้เราจะเขาใจแบบไหน เราก็ตองไปนัง่ ดูอีกทีวา ไอเรานี่มันคือใคร ใครคือเรา คําวา
เราคือใคร ใครคือเรา นี่กด็ วู ารางกายทั้งหมดนี่ไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา เพราะวาพระพุทธเจาบอก
แลววา รูปก็ดี เวทนาคือความเสวยอารมณก็ดี สัญญาความจําก็ดี สังขารอารมณที่ปรุงแตงใจก็ดี วิญญาณ
ความรูสึกในการสัมผัสก็ดี ทั้ง ๕ ประการนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในขันธ ๕ และขันธ ๕ ไมมี
ในเรา
เราก็ดูตอไปวาสิ่งทั้ง ๕ ประการที่เราเรียกวา เราเปนของเรานัน้ มันเปนเราเปนของเรา
รึเปลา สิ่งทั้ง ๕ ประการนีท่ ี่เราเรียกกันวารางกายมีความรูสึก คือวารางกายที่เราใชมันไดอยูน ี่เรียกวา
ขันธ ๕ ทีนี้พอรางกายที่เราใชมันไดนี่มันตายปุบลงไป เราไมเคยตายชางมัน เคยตายมาแลวแตจําไมได
ก็ชางมัน เราเอาตรงที่ชาวบานเขาตายใหเราดู พอเขาตายแลว คนทุกคนไมชอบเจ็บ เวลาตายไปแลว
เขาเอามีดไปเฉือน ถาเรามีชีวิตอยูเราตองดิ้นรนพยายามหาทางหนี แตทวาคนตายแลวมันไมหนี ใครจะ
เชือดก็เชิญ ใครจะมัดก็เชิญ ใครจะเอาไฟไปเผาก็เชิญ ตรงนี้มันไมหนีแลว นี่ที่พดู เมือ่ วานนี้วา รางกาย
ของเรามีอุปมาคลาย ๆ กับประหนึ่งวาขอนไมวางทิ้งไวกลางปา นีโ่ ดยเฉพาะรางกายนะ ถามีจิตใจไม
ควบคุม เปนอันวาพอตายแลวความรูสึกใด ๆ ไมมี
เมื่อตายแลว พระพุทธเจาทานไมไดบอกวาถึงที่สุดแคนั้นนี่ มันมีนรกเปนที่ไป มี
สวรรคเปนทีไ่ ป มีพรหมโลกเปนที่ไป มีนิพพานเปนทีไ่ ป ทานบอกวาคนที่ทํา
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ความดีแลวตายไปสูสุคติ ถาดีเล็กก็ไปเปนเทวดา ถาดีขนาดกลางก็ไปเปนพรหม ถาดีหมดทั้งตัว ก็เปน
อรหันตไปนิพพาน ถาหากวาเราสรางความระยําไวมาก เวลาจะตายจิตเกาะความระยําไปสู อบายภูมิ
ไปเกิดในนรกบาง เปรตบาง อสุรกายบาง สัตวเดรัจฉานบาง
ทีนี้เราก็มานั่งดูวา ถารางกายนี่มันเปนเรา เปนของเรา เวลาทีเ่ ราไปนรก เราไป
สวรรคนะ มันไปกับเราดวยหรือเปลา ใครเห็นเวลาเขาตาย เขาไปสวรรคเขาแบกตัวไปไหม เอาไป
ดวยมีไหม เปนอันวาทีว่ าขันธ ๕ ไมใชเรา ไมใชของเรา นี่จะดูไดกนั ตรงนี้วา ตอนที่ตายแลวจริง ๆ
ที่ไปเกิดใหมในนรกก็ดี เปนเปรต เปนอสูรกาย สัตวเดรัจฉาน เปนเทวดาหรือพรหม ไมไดเอาขันธ ๕
คือรางกายตัวเดิมไปนี้ ผูทไี่ ปก็คือเรา เราก็ไปหากันใหมวาเราคือใคร หรือวาใครเปนเรา ในทีน่ ี้เขา
บอกวา เราก็คือจิต แลวถาใชคําวาจิตนีผ่ มวาใชคําไมหมด ใชศัพทถูกไมหมด จิตนี่มันมีสภาพทิพย
ถาตัวทิพยอยางเดียวไปมันก็ใชไมได มันตองมีตัวของมันอยู โดยเฉพาะที่เราเรียกกันวาอทิสสมานกาย
มีกายชนิดหนึ่งที่มันสิงอยูในกายเนื้อ เวลานี้เรามีกาย ๒ กาย กายเนือ้ ที่เรามองเห็นอยูนี่ความจริงไมใช
กายแท มันเปนบานที่ความชั่วสรางให ไอความชั่วทีส่ รางกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม ความ
เศราหมองของจิต จิตที่ประกอบไปดวยความโง ตัวยึดถือ ตัวอยาก แลวกรรมที่สรางความชัว่ ไว ๔
ประการ เปนผลเปนปจจัยใหเราเกิด มันสรางกายไวให เมื่อสรางไวแลวมันก็สรางความทุกขใหไอ
รางกายเกิด บานมันเกิดขึน้ แลว มันก็บังคับใหเรามาอาศัยบานหลังนี้ พอเขามาอาศัยแลวแทนที่จะมี
ความสุขก็เต็มไปดวยความทุกขนานาประการ
คําวาเราในทีน่ กี้ ็ไดแกกาย กายหนึ่งที่เขามาสิงอยู ในกายเนื้อกายนี้ทานไมไดเจโต
ปริยญาณ หรือไมไดทิพยจักขุญาณ ก็สังเกตไมยาก สังเกตตอนที่เรานอนฝน เวลาที่เรานอนฝนวาเรา
ไปโนนไปนี่ ความจริงไอกายตัวนี้มันนอนอยู แตวามันก็ฝน วาไปทําโนนไปทํานี่ ฝนวาไปไหนมา
บางทีถูกใครเขากวดมาตืน่ ขึน้ มาเหนื่อเกือบตาย นี่อทิสสมานกาย หรือกายอีกกายหนึ่งที่มันสิงอยูใน
กายเนื้อ ก็ไดแกกายตัวนั้น นี้เราจะรูไดเพราะความฝน ถาเราไมไดญาณพิเศษ ฉะนัน้ คําวาเราจริง ๆ ก็
คือกายตัวนี้แหละ ไอกายตัวที่มันฝนไป มันไปไหนตอไหนนั่นเปนกายแทที่เรียกวาเรา
พระพุทธเจาจึงกลาววา อัตภาพรางกายไดแกขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ นี่มนั ไมใชของเรา เราไมมใี นขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมมีในเรา ขอนี้จะเปรียบเทียบใหฟงชัด ๆ ก็
เหมือนเรามีบา นอยูหนึ่งหลัง เราเขาไปอาศัยในบาน ความจริงบานไมใชเรา และเราไมใชบาน รางกาย
นี่มีอุปมาเหมือน

๑๔๗

กับบานเปนทีอ่ าศัย สําหรับอทิสสมานกายเขามาครอบครองชั่วคราว เมื่อบานพังอทิสสมานกายก็ไป
นี่พระพุทธเจาทานบอกวา เวทนานี่มนั ไมใชเรา ไมใชของเรา จงอยายึดถือในมัน มันจะเปนอยางไร ก็
ชาง ความสุขหรือความทุกข มันจะเกิดมาอยางไรก็ตามใจ ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถาหากวาเราไป
ยึดถือวาสิ่งนัน้ เปนเรา สิ่งนี้เปนของเรา นั่นเราชอบเราไมอยากใหจากไป เพราะเปนสุขเวทนา สิ่งที่
เราไมชอบไมตองการใหมันเกิดก็คีอ ทุกขเวทนา อยางนีถ้ ือวาเปนอุปาทาน เปนปจจัยใหมันเกิดตอไป
นี่เราเรียนมหาสติปฏฐาน เราไมตองการความเกิด เราตองการพนทุกข ถาเรายังมีความ
เกิดอยูเ พียงใด เราก็จะมีความทุกขอยูเพียงนั้น การที่เราจะไมเกิดก็คือ ความดับของเวทนา เราหาทางให
เวทนามันดับไปจากอารมณของเรา หมายความวา เรามีความทรงตัวอยู เราตองรูสุข รูทุกข และก็ถอื วา
นี่เปนเรื่องธรรมดาเทานั้น พอสิ้นลมปราณแลวก็หมด มันหมดไปแลว มันก็หมดความสุขและความ
ทุกขที่เกี่ยวโลก เราเลิกกัน ขึ้นชื่อวาขันธ ๕ จะเปนกายก็ดี เปนเวทนาก็ดี เราไมตองการมันอีก ทําใจไว
เพียงเทานี้ไมชา อารมณจิตก็ชนิ ที่เราเรียกกันวาเปนฌาน อารมณที่มีความผูกพันในทุกขเวทนา ในสุข
เวทนาของชาวโลกมันก็จะหมดไป
วากันถึงเวทนา เปนอันวาเราโยนเวทนาทิง้ ไปไดแลวนะ จะโยนทิ้งไดหรือไมไดก็ตาม
ใจ ผมบอกใหโยน ถาใครโยนไดก็ไมตองเกิด ใครโยนทิ้งไมไดก็ตองเกิด ความจริงขอนี้เรานาจะเขาใจ
ตั้งแตสมัยตายแลว
นี้มาตัวสัญญา สัญญาไดแกความจํา จําทุกอยาง เวลาผมพูดทานจํา หรือวาเวลาผมนั่ง
อยูทานจํารูปรางของผม ผมจํารูปรางของทาน ทานจําวัตถุทุกอยาง จําวิชาความรูทคี่ รูอาจารยสอน จํา
เหตุการณทั้งหลายซึ่งปรากฎแกเรา ตัวนีเ้ ปนสัญญา สัญญาตัวนี้มันเปนความจํา พระพุทธเจาทานวา อิ
ติสญญาย สมุทโย อิติสญญาย อตถงคโม อิติสญญาย สมุทโย ความเกิดขึน้ แหงสัญญา อิติสญญาย
อตถงคโม ความดับไปแหงสัญญา ไมเห็นยากนี่ ทานบอกวาสัญญาคือความจํา เราก็ตองมารูว า ความ
เกิด ของสัญญานี่ ไอตัวสัญญานี่พระพุทธเจาบอกแลววามันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราก็ตองหาทาง
มันเกิดขึน้ เพราะอะไร ทําไมมันจึงจะตองเกิด ก็ไลเบี้ยไปตามเกา อันนี้ไมยาก พูดมาแลวในเวทนา
ไอตัวสัญญามันเกิดไดเพราะกิเลส ความระยําของจิต ความมัวหมองของจิต คือกิเลส
ความอยากคือตัณหา แลวอุปาทานตัวยึดมั่นวานัน่ เปนเรา เปนของเรา แลวกรรมทีเ่ ปนอกุศลที่ทําดวย
อํานาจของความโง เราจึงตองมาพบกับสัญญาความจําเพราะอาศัยการทรงฌานนีไ่ มเห็นยาก ทานบอก
วาใหดูวาสัญญาเกิดเพราะ
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อะไร ตอนนีผ้ มจะไมพดู มากแลว เมื่อกีจ้ ํามาเยอะแยะแลว จํามามากพอ แลวก็ตอ งหาเหตุวาสัญญา
มันเกิดเพราะเราไมดี เรามีความโงเปนพืน้ ฐาน นี่พระพุทธเจาเรียกวา อวิชชา อวิชชาความโง อวิชชา
ตัวนี้เราจะแยกอวิชชาลงไปใหชัด โดยมากเขาวาอวิชชาแปลวาโง
เวลาผมเทศนเขาเทศนอวิชชาแปลวาอยางไร อวิชชาแปลวาโง เขาก็เลยไลเบีย้ เอา ถาม
วาไอตวั อวิชชาจริง ๆ ตัวที่มนั เกิดอวิชชาคืออะไร อีตรงนี้นักเทศนทุกคนก็ตองยอม ยอมวาตนเองไมรู
เมื่อผมเปนนักเทศนผมก็ไมรู แตวิสัยนักเทศนนี่ไอเรื่องจะไมพดู ไมมี ถาถามไมตอบไมมี จะตอบผิด
ตอบถูกตอบมันสงเดชไปกอนหาทางรอดใหได อารมณของนักเทศนนก็มีวาคติ เขาตองปากไว ใจกลา
หนาดาน เสียงดัง คติของนักเทศนนะ ถามมาตอบผิดตอบถูกชางมัน ปากไว ใจกลา กลาตอบ หนาดาน
ถาหนาไมดานเทศนไมได แลวก็ตองเเสียงดัง ถาเสียงเบาใครเขาฟงไมไดยิน เสียงผมแบบสมัยนี้หากิน
ไมได ไมมีเครื่องขยายเสียงชวย สมัยเปนนักเทศนผมก็เจงเหมือนกัน เขาตอบวาอวิชชารูแลววามันเปน
ตัวไมรู คุณธรรมที่ทรงความเปนอวิชชา เกิดอวิชชามันเปนอะไร นิ่งเลย อยูแ หง เพราะวาดิน้ ไปดิน้ มา
ดิ้นมาดิ้นไป มองดูนาฬิกาใกลจะหมดเวลาแลว เราก็ดนิ้ มันสงเดชไป เมือ่ ไลไปไลมาเวลาหมด มันจะไป
ถึงไหน เขาใหเลิกเทศนเราก็เลิก ลงมาไดสตางคเทากัน เปดไปสบาย โกหกชาวบานหากิน ความจริง
ไมไดโกหกมันตอบไมได จะนิ่งเฉย ๆ ก็เสียวิสัยนักเทศน ปรากฎมีมาในพระไตรปฎก สําหรับอวิชชา
นี่มันมีตัวของมันจริง ๆ อยู ๒ ตัวคือ
๑. ฉันทะ ความพอใจ
๒. ราคะ เห็นวาสวยวางาม
นี่พระพุทธเจากับเรานี้มีใจไมตรงแลว ขัดคอกัน ไอสงิ่ ที่เราเห็นวาสวยวางาม พระ
พุทธเจาบอกวาเปนอวิชชา สิ่งที่เราพอใจพระพุทธเจาบอกโง แลวคบกันไมไดแลว แบบนี้หรือไง
ทานก็ไมไดวาจะคบหรือไมคบทานก็ตามใจ ทานบอกวาไอตัวราคะกับฉันทะ ๒ ตัวนี่คือตัวอวิชชา ผม
อานแลวผมก็ไมเขาใจ ทีนตี้ อมาก็มาใครครวญตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาวา ทําไมไอราคะ กับ
ฉันทะ พระพุทธเจาจึงเรียกวาโง ความพอใจทานก็วาโง ไอความรักเห็นวาสวยวางามทานก็วาโง แลว
เราก็เลยตามความโงของทานไปก็พบ พบตัวโง ใครโงรไู หม ผมโง กวาจะรูตวั วาโงก็แกแลว
ตอนหนุม ๆ มันไมยอมโง ทั้งนี้เพราะถาเอารูปเมื่อสมัยหนุม ๆ มาดูวาเวลานี้มนั ไม
เหมือนกัน อีตอนนั้นเรามีฉนั ทะ ความพอใจในความกระปรีก้ ระเปรา ความ
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สมบูรณของรางกาย เราถือวารางกายของเราสมบูรณแข็งแรงดีชอบใจมาก แตพอแกเขามา ตอนนีน้ ี่พูด
ยังไมคอยจะไหวเลย เชานี้ชกั จะไมไหว พอฉันเพลแลวตองไปนอนทองแขมว ๆ อยูพัก หมดแรง นี่ที่
เราพอใจวารางกายของเราดีนะ ยังไมพูดถึงรางกายของคนอื่น นี่เพราะอาศัยความโง เพราะเราไมไดคิด
พิจารณาหาความเปนจริง วารางกายของคนและสัตวก็ดี แมแตวัตถุธาตุตาง ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นมาแลวมัน
จะมีความทรงตัวไดถึงไหน มันหาความทรงตัวไมได มันเสื่อมอยูทกุ เวลา ถาเราไมโงเสียอยางเดียวก็
ตองรูตวั แตกาลกอนวา นี่เราเกิดแลวตอไปมันก็เสื่อมไป ๆ ๆ ถึงเวลาตาย ถึงเวลาสลายตัวไปในที่สดุ นี่
เราไมคิดอยางนั้น ตอนเปนหนุมเปนสาวแสดงทาทีกระปรี้กระเปรา ทําเปนคนดี ทําเปนคนเกง ทําเปน
คนสวย อะไรแบบนี้ไมได คิดวาเราจะแก ไมไดคิดวาเราจะตาย นี่ความพอใจในรางกายที่สมบูรณ พระ
พุทธเจาจึงบอกวาโง โง เพราะไมรู
ราคะที่เราหลงวาไอนนั่ สวยวางาม พระพุทธเจาก็บอกวาโงอีก เพราะมันมีอะไรสวย
จริง ๆ บางในโลกนี้ สีที่เราไปซื้อมาที่เขาวาดีที่สุดเทาทีจ่ ะดี ทาแลวไมชาก็เศราหมอง เอาแคเศราหมอง
กอน แลวตอไปมันก็ลอก วัตถุธาตุใด ๆ ก็ตามที่เขาสรางสวยสดงดงามดี เปนที่ชอบใจของเรา ถาปลอย
ไวไมชามันก็มีความทรุดโทรมใหปรากฎ เราก็เห็นวาเกาไปเสียแลว นี้คนที่เราเห็นวาสวย เห็นวาดีเปน
ที่ชอบใจ ถามองไปมองมาไมชานานเทาไหร เราก็เห็นความโทรม นี่อารมณจิตของเราประกอบไปดวย
ราคะ เห็นวาสวยวางาม ฉันทะมีความพอใจในวัตถุทสี่ วยงามแข็งแรง พระพุทธเจาทานเลยบอกวาโง
เพราะไมมองหาความเปนจริง นี่เพราะอาศัยความโงเปนปจจัย
ตัวสัญญานีก่ ็เหมือนกัน สัญญานีถ่ าเห็นคนที่เขาแข็งแรง มีรูปรางหนาตาสะสวยมัน
จะจําไวแคนั้น นี่เปนสัญญาของชาวโลก หรือวาเห็นอะไรที่เราไมชอบใจก็จะจํา ไอตรงนัน้ ตรงที่เรา
ไมชอบใจ นีเ่ ปนอันวา สัญญาของชาวโลกเปนจิตใจทีป่ ระกอบไปดวยกิเลส ใชไมได พระพุทธเจา
บอกวา อิติสัญญาย สมุทโย ถามวาสัญญามันเกิดขึ้นไดเพราะอะไรเปนปจจัย เราก็ตองตอบวาสัญญา
ความจํา เฉพาะความจําอยางเดียวนี่มันไมเปนไร จําวานัน่ เปนเรา เปนของเรา ตัวนี้สาํ คัญ ถาเราจําวานี่
เปนเครื่องบันทึกเสียง นี่เปนไมโครโฟน นีเ่ ปนคนที่นั่ง นี่เปนพระที่นงั่ ไมใชเณรทีน่ ั่งอยู นี่เปนคนพูด
นี่เปนคนฟง นี้ไมเปนไร จําแลวก็ผานไป อยางนีพ้ ระพุทธเจาไมตําหนิ จําไดวานั่นเปนเรา นี่เปนของ
เรา ตรงนี้ตําหนิมาก นี่เราจําอยางนั้น จําเพราะความโง เพราะไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา
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นี่ทานถามวาสัญญาเกิดขึ้นไดเพราะอะไร ก็ตองบอกวาสัญญาเกิดขึ้นไดเพราะตัณหา
ทานลงทายวา สมุทโย สมุทยั แปลวาเหตุใหเกิดสัญญา ก็ไดแกตณ
ั หา ตัณหาคือความอยาก อยากไดสิ่ง
นั้นอยากไดสิ่งนี้ เมื่อไดมาแลวก็จํา เมื่อยังไมไดมาก็จําไววาสิ่งนัน้ สิ่งนี้ วาเราตองการใหมาเปนของเรา
เมื่อไดมาแลวก็จําไดวานี่มนั เปนเรา มันเปนของเราแบบนี้นะ นี่ที่เกิดสัญญา
แลวก็ อิติสญ
ั ญาย อตถงคโม ตอนนี้พระพุทธเจาใหหาเหตุความดับไปของสัญญา ไอ
คําวาดับไปนีไ่ มไดหมายความวาจําไมได เปนสัญญาวิปลาส ไมใชอยางนั้น คําวาดับก็หมายความวา
เตสํ วูปสโม สุโข การเขาไปสงบกายนั่นชื่อวาเปนสุข ดวยความจํา สงบตรงไหน ก็ตองมาสงบตรงที่
วา ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนีเ้ ราจะไปยึดถือวาเปนเรา เปนของเราเพื่อประโยชนอะไร เราควรจะจําไป
สักแตวาเปนความจํา วานี่เปนวัตถุที่เราจําจะตองใชเมื่อมีชีวิต อันนี้คน นี่สัตว ที่เราจําจะตองมีไวใน
สมัยเมื่อมีชีวิตเพื่อเปนเครื่องอาศัย แลวก็คดิ ไวเสมอวา ไอเจา ๒ ประการนี้คือสิ่งที่มีชีวิตก็ดี สิ่งที่ไมมี
ชีวิตก็ดี ถาเราตายไปแลว มันเองก็มีการเสือ่ มโทรม สิ่งทั้งหลายเหลานั้นเราจะไปนัง่ ยึดถือความจํา ยึด
ถือสิ่งที่เราจําไดวาเปนเรา เปนของเรา เพื่อประโยชนอะไร รูตัวไวเสมอวามันกับเรานี่มีอนั ที่จะตอง
จากกัน ถามันไมจากเรา เราก็จากมัน มันตองจากกันแนไมใครก็ใคร เมื่ออาการจากเกิดขึ้นมาจริง ๆ
เราก็ไมสนใจ วัตถุทั้งหลายเหลานั้นเมื่อมีแลว เมื่อวัตถุที่มีชีวิตมันจะพัง ถึงเวลาที่มนั จะพังยับยั้งไมได
ก็เชิญใหมันพังไป มันพังไปแลวเราก็ไมหนักใจ หามันมาใหม หาไมไดก็แลวไป
นี่คนที่เราจําจะตองอาศัย พอเขาแกลงไปใชไมได หรือวาตายเสียแลวใชไมได เราก็
ไมหนักใจ ไมยึดถือวาเปนสําคัญ ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา ตอมาสิ่งทั้งหลายที่เราจําได จําจะตองอาศัย
มันในขณะที่ทรงชีวิตอยู ขณะที่มันทรงตัวอยูดว ยดี แตเราตัวเราเองนีจ้ ะตองพัง ถึงเวลาที่เราจะตองตาย
เราก็วางเสีย เลิก ดี นี่ขาจะตายแลว เอ็งอยูใครเขาจะใชเอ็งตอไปก็ตามใจ ขาไมใชแลว เอ็งกับขานี่ก็เลิก
กัน ขึ้นชื่อวาโลกไมมีความสําคัญสําหรับเรา
ความจําตัวนี้ทพี่ ระพุทธเจาใหปลอย คือวาอยาจําแบบประเภทยึดถือวามันเปนเราเปน
ของเรา แตวาจําไวเฉย ๆ อยางพระอรหันต หรือวาพระพุทธเจาก็เหมือนกัน ทานเปนพระอรหันตองค
แรกนี่ทานก็จํา จําวาคนนั้นเคยเปนพอเรา คนนี้เคยเปนแมเรา คนนี้เคยเปนลูกเรา คนนี้เคยเปนสามี
ภรรยาเรา คนนี้เคยเปนทรัพยสินของเรา แตวาเวลานี้เราไมถือวาสิ่งทั้งหลายเหลานีเ้ ปนสาระ ถาบุคคล
ที่เปนพอเปนแมเราถือความดี เราบูชาความดีเปนสําคัญ รางกายของทานกับรางกายของเราก็มีอนั จะ
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ตองพังไป ขึ้นชี่อวาความดีของพอของแมเราบูชาตลอดกาล ทานจะตายไปแลวนานเทาไหรก็ชาง เคย
เปน บิดามารดามากีร่ อยชาติ กี่แสนชาติก็ชาง เราไมยอมวางความดีของพอของแม แตทวาเราไมยอม
ยึดถือขันธ ๕ คือรางกายของพอของแม นี่พระอรหันตทานวางแบบนี้นะ ทานจํานะไมใชวาทานไมจํา
อยานึกวาพระอรหันตไมจํานะ พระอรหันตยิ่งจําใหญ จํามากเลยทีเดียว ถาใครเขาเอาของมาถวายเพื่อ
เปนของสงฆอนั นี้จําหนัก จําไววาปองกัน ไมยอมใหของเหลานั้นทําลายไปโดยไมถงึ ความจําเปน พอ
ถึงวาระที่มันตองทําลายยับยัง้ ไมได ทานก็ไมหนักใจ เพราะถาหากวายังไมถึงวาระทีม่ ันจะตองทําลายนี่
ถาปลอยใหทําลายไปพระอรหันตจะลําบากใจ เพราะถือวาไมรกั ษาศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษทั
แตไมใชไปเสียดายของ เสียดายศรัทธา น้าํ ใจของบรรดาทานพุทธบริษัท
ความจําของเราถาจะใชใหเปนประโยชน ก็ตองใชความจําของพระอรหันต จําอยาง
พระอรหันต จําวาคนนี้เคยเปนลูกเรา คนนี้เขาเปนภรรยาเรา คนนีเ้ ปนพี่ คนนีเ้ ปนนอง จําในขณะ
เดียวกันก็มีความรูสึกวา คนทั้งหลายเหลานี้ไมชาก็แก ไมชาก็ตาย ไมชาก็ปวยไขไมสบาย เปนของ
ธรรมดา ถาวาระอยางนัน้ เกิดขึ้นแลว อารมณของเราไมหนักใจ เพราะวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนธรรมดา
แบบนี้เราหลีกเลี่ยงไมได จําไววาเปนของเรา แลวก็จําไวดวยวาเขาจะตองพัง แลวก็เราจะตองพัง เมือ่ ถึง
เวลาพังปรากฎเราก็ใจสบาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดา นี่ถา อารมณอยางที่เกิดขึ้นมา ที่พระพุทธเจากําหนด
ใหดับขันธ ๕ เสีย อิติสญญาย อตถงคโม มีอะไร นีผ่ มวามันไมมีอะไร แตความจริงวันนี้หาเนื้อแทไม
คอยจะเจอ เพราะวาเราซัดกันมาตั้งแตวานเต็มที่แลว
ตอไป สังขารา สังขารคือความคิด อิติสงขารานํ สมุทโย ความเกิดขึน้ แหงสังขาร อิ
ติสังขารานํ อวถงคโม ความดับไปของสังขาร คําวาสังขารในที่นกี้ ็ไดแกอารมณที่เขามาปรุงแตงจิต
ไมไดหมายความวารางกายนะ อยาไปคิดวามันเปนรางกาย มันคนละแบบ เปนอารมณที่เขามาแทรกจิต
คือแนะนําใจของเราใหสรางความดี สรางความชั่ว อารมณที่บอกวา นี่ตาคนนี้ไมมไี มชอบใจ ตีหัวมัน
เลยนะ คนนีด้ ีชอบใจเอาสตางคให นี่อารมณอยางนี้ทา นเรียกวาสังขาร สังขารแบงเปน ๒ อยางคือ
ปุญญาภิสังขาร กับ อปุญญาภิสังขาร อีกอันหนึ่ง อเนญนาภิสังขาร ตัวนี้ยังไมพูด คือ ปุญญาภิสังขาร คือ
อารมณจิตที่สะอาดที่เราเรียกวาบุญ คําวาบุญเขาแปลวาใจสะอาด ใจนอมไปในความสุข ใจนอมไปใน
ความเกื้อกูล อันนี้จัดวาเปนปุญญาภิสังขาร
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อปุญญาภิสังขาร ไดแกใจสกปรก คิดจะทํารายเขา คิดจะยื้อแยงทรัพยสมบัติเขา ทําลาย
ความรักของเรา คิดจะโกหกมดเท็จเขา คิดจะทําลายสติของตัวเอง อยางนี้เปนอปุญญาภิสังขารที่เรา
เรียกวา ไมเคารพในศีล ๕ ถาเราเคารพในศีล ๕ เรียกวา ปุญญาภิสังขาร ไอสังขารพวกนี้ก็คืออารมณ
อารมณจรเขามาแทรกจิต มันแนะนําใหจติ คิดดีบาง ชั่วบาง ทานเรียกวาสังขาร
ทานก็ไลเบี้ยตอไปวา สงขารานํ สมุทโย ใหพิจารณาหาเหตุผล ไอความเกิดนี่ สังขาร
นี่มันเกิดมาไดอยางไร วาไปก็ไปคิดไอตวั เดิมนัน่ แหละมันเหมือนกัน วาสังขารคืออารมณแหงความดี
และความชัว่ ที่ไมสามารถจะทําจิตใหถึง อเนญชาภิสังขารได อเนญชาภิสังขารนี่หมายถึงอารมณเขา
ถึงพระนิพพาน ไอตัวนี้ที่มนั เกิดมาก็เพราะอาศัยกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม มันก็เหมือนกัน
รวมความวามันเกิดขึ้นมาไดเพราะอาศัยความโงเปนปจจัยตัวเดียวกัน นี่ผมพูดเรื่องขันธ ๕ นี่มนั แยก
กันออกที่ไหน อธิบายกี่ตวั ๆ มันก็เหมือนกัน ก็ตองพูดเสียหนอย ถาไมพูดเดีย๋ วไมรูวาสังขารคีออะไร
จะบอกสังขารคือรางกายละ ผมเสียยี่หอแยเลย สังขารไดแกอารมณทดี่ หี รือชั่ว
หาเหตุที่เกิดของสังขาร เหตุที่เกิดเพราะอาศัยมีกเิ ลสอารมณจิตเราเลว ตัณหาความ
ทะยานอยาก อุปาทานไดมาแลวถือวานัน่ เปนเรา เปนของเรา แลวก็กรรมชั่วทําดวยอํานาจของความโง
ทํากรรมที่เปนอกุศล เปนบอเกิดของความทุกขเราไมปลอยอารมณ นี่เหตุใหเกิดสังขารไดคือ อารมณ
ดีบาง ชั่วบาง ไมถึงพระนิพพานได ก็เพราะไอนี่เปนปจจัยทั้ง ๔ ประการนี่เปนปจจัย นีผ่ มก็ไมอธิบาย
เพราะมันเหมือนกัน
ทั้งนี้บาลีตอไป อิติสงขารานํ อตถงคโม ความดับไปของสังขาร ทานบอกวาใหดับ
อารมณของความดีหรือความชั่ว ไอดีนี่มนั ดีไมจริง ถาดีจริงไมตองดับ ดับอารมณทดี่ ี แตวาดีไมจริง
แลวก็อารมณชั่วทั้ง ๒ อยาง อยาใหมันเขามายุงคือไมใชดับจิต ถาจิตดับมันเจง จิตนี่มีสภาพไมดับ
เรา ตายขันธ ๕ ตาย รางกายตาย แตจติ ไมตาย นี่คนไปถึงพระนิพพานแลว แตจิตมันก็ยังไมตายยังอยู
ถา หากวามันตายจริง ๆ จะรูว าพระนิพพานเปนอยางไร จิตมันมีสภาพรูนี่มันไมตายเราดับมันไมได แต
วา ดับความชัว่ ทั้ง ๓ ประการนี้ ใหผันไปจากจิต มานั่งดับตัวไหน ก็ตองมานั่งดับกิเลสซิ อารมณชั่วที่
ทํา อารมณจิตเศราหมองนั้นดับมันเสีย หรือวาตัณหาอารมณทะยานอยากนี่เราดับมัน อุปาทานตัวยึดมั่น
วา เปนเรา เปนของเรานี่ดับไป แลวก็ดับความชั่วที่เกิดจากกาย วาจา และใจเสียดวย คือตั้งใจจะสราง
ความ ชั่ว ดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม ดับเสีย วิธที ี่จะดับความชั่วก็ยอนเขาไปหาตัวเดิม มีตัวอะไรละ

๑๕๓

มีวิปสสนาญาณอยูตวั เดียววิปสสนาญาณนี่มันมีตัวเดียวนะ แตวาสํานวนที่เราใชไปนั้นมันตางกัน วิปส
สนาญาณคือดับขันธ ๕ ไอตัวนีย้ ังเปนขันธ ๔ อยู ไมครบ ๕ ดับมันทิ้งไป เห็นวารูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณมันไมใชเรา มันไมใชของเรา และก็เราไมมีอยูในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
เรื่องใดละที่เราจะเขาไปยึดไปถืออารมณดี อารมณชวั่ ไปนั่งคิดอยากจะฆาคนโนน อยากจะตีคนนี้
อยากจะขโมยของคนนั้น จะยื้อแยงความรักของบุคคลนั้นนี่มันเรื่องอะไร ไอสิ่งที่เราทําไปมันเกิดประ
โยชนกับรางกายเทานั้น ประโยชนที่เกิดแกรางกายก็ไมมีอะไรเปนสาระ เมื่อไดรับการสัมผัส ตีเขาขึ้น
มาแลว เอาละซีเขาจะตีเราบาง หาทางวิ่งหนี หาทางซุกซอน หาทางปองกัน สรางความทุกขใหเกิดขึ้น
กับตัว
มีอารมณอกี อันหนึ่งที่มันเปนบุญ แตมนั เปนบุญเล็ก ใหทานบาง รักษาศีลบางเล็ก ๆ
นอย ๆ ถือวาดีพอเสียแลว การทําความดีแคนี้เราอยูบนสวรรคได เราอยูบนพรหมได เราก็มีความสุข นี่
มันใชไมได แคสวรรค แคพรหม มันพักทุกขชวั่ ขณะ ไมชามันก็เกิดมาอีก นี้ตอ งวางอารมณทั้ง ๒ ประ
การนี้เสีย ตัดฉันทะ ตัดโง ความพอใจในการเกิดเปนมนุษยก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี ตัดราคะ
เห็นวา โลกมนุษยสวยสดงดงาม เทวโลกสวยสดงดงาม พรหมโลกสวยสดงาดงาม เปนที่นาอยูนาอาศัย
ยกเลิกมันไป ทราบอยูแ ลววาโลกทั้ง ๓ โลกนี้เปนแดนที่ไมพนทุกข โดยเฉพาะอยางยิง่ โลกมนุษยเต็มไป
ดวยความทุกขทุกกระเบียดนิ้ว ทุกอริยาบถ ถาเราเปนเทวดาหรือพรหมก็พกั ทุกขชวั่ คราว พอหมดบุญ
วาสนาบารมีกก็ ลับมาเสวยทุกขใหม ไมเอา เลิกกัน โลกทั้ง ๓ ประการนี่เราไมตอ งการ เราวางเสียเลย
วางขันธ ๕ ไดแลวก็วางโลกทั้ง ๓ เสียดวย เพราะขึ้นชีอ่ วาขันธ ๕ คือรางกายที่ประกอบดวยธาตุ ๔ และ
ก็มีเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เราไมตองการมันอีก และเมื่อเราไมตองการขันธ ๕ ที่เกิดเปนมนุษย
แลวเราก็ไมตองการเอาจิตของเราไปพักอยูแคเทวดา หรือพรหมโลก สิ่งที่เราตองการนัน่ ก็คอื ความดับ
ไมมีเชื้อ หาความชัว่ ไมได มีแตความดี ไอตวั ดับไมมีเชื้อเรียกวาดับกิเลส ความเศราหมองของจิต
ตัณหา ความอยาก อยากเปนคนรวย อยากเปนคนจน อยากเปนคนเกง อยากเปนเทวดา อยากเปนพรหม
ตัดทิ้งไป อุปาทานยึดมัน่ วาเกิดเปนคนดี เกิดเปนเทวดาดี เกิดเปนพรหมดี ตัดทิ้งมันไป เห็นวามันไมดี
แนแลว กรรมใดที่สรางใหเราเกิดเปนคน เกิดเปนเทวดา เกิดเปนพรหม เราไมเอา เราตองการสิ่งเดียว
คือกรรมที่ทําใหเราเกิดเปนพระอรหันต แลวก็ไปพระนิพพานได กรรมอันนีไ้ ดแกการวางขันธ ๕ ตาม
ที่พระพุทธเจาวา เตสํ วูปสโม สุโข การเขาไปสงบกายนัน่ ชือ่ วาเปนสุขเพราะสงบได เพราะเห็นวามัน
ไมใชเรา ไมใชของเราเสียอยางเดียวเราก็ไมกลัวมัน มันจะตาย
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เมื่อไหรก็เชิญตาย ตายแลวเราก็ไมตอ งการมันอีก เปนอันวาเลิกคบกันในระหวางของขันธ ๕
วิญญาณแปลวาความรูสกึ อยาเอาไปรวมกับจิตนะ วิญญาณไปรวมกับจิตละผิด เวลา
นี้เขาเรียกวิญญาณวาประสาททุกสวน วิญญาณไมใชจติ และจิตก็ไมใชวิญญาณ แตวาหนังสือนั้นเขียน
คละกันไปแยกกันไมออก วิญญาณตัวนี้มันดับพรอมกับรางกาย ถารางกายเราดับ ความรูสกึ ก็ดบั วิญ
ญาณตัวนีแ้ ปลวาความรูสกึ ที่เรารูสึกวาหนาวก็ดี รอนก็ดี เปรี้ยวก็ดี เผ็ดก็ดี เปนคนก็ดี ความสุข ความ
ทุกขก็ตาม ตัวนี้เขาเรียกกันวาวิญญาณ วิญญาณ วิแปลวาวิเศษ ญาณแปลวารู แปลวารูว ิเศษ รูว าเปรี้ยว
วาเค็ม วาหนาว วารอน วากระหาย ของแข็งของออน นีเ่ ปนสภาพของวิญญาณ มันผิดกับขันธ ๕ คือ
รางกาย ถารางกายพังเมื่อไรมันก็พังเมือ่ นั้น มันไมไปกับเราดวย ตัววิญญาณนีก่ ็เหมือนกัน อยาไปยึด
ไป ถือมันเปนสาระ
ทานวา อิตวิ ญ
ิ ญาณสส สมุทโย ใหหาความเกิดขึ้นของวิญญาณนีก่ เ็ หมือนกัน เกิด
เพราะ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม ผมไมอธิบาย แลวก็หาความดับไปของวิญญาณ อิตวิ ญ
ิ าญสส
อตถงคโมติ ลงติแปลวาจบ เอวํ จบกันวาไวเยอะแยะ ไมวาตามหรอก เมื่อเราพิจารณาอยางนีแ้ ลวก็
พิจารณา รวมเลยวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่เปนภายนอกคือคนอื่นที่ไมใชตวั เราก็ดี เปน
ภายในที่เปนตัวเราก็ดี ใหเห็นวามีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา แลวก็ความเสื่อมไปเปนธรรมดา
ทานบอกวา จงมีสติคิดไวอยูเ สมอวา สักแตวาเราเห็นมันเทานั้น อยาเขาไปยึดถือมัน
อยาถือวามันเปนเรา มันเปนของเรา ใหรไู วเสมอวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทั้ง ๕ ประการ นี้
มันเปนเรือนรางที่อาศัยชัว่ คราวเทานัน้ ถาเราเลิกยึดถือมันเมือ่ ไหรกเ็ ทากับวาเราเขาถึงที่สุดของความ
ทุกข คําวาทีส่ ุดของความทุกขหมายถึงวา หาความทุกขไมไดนั่นเอง ถาเราไมยดึ ถือมันเมื่อไร ไมถือวา
มันเปนเรา เปนของเรา ไมตอ งการมันอีก ตัวอยางทานพระโคธิกะ ทีก่ ลาวเมื่อวานนี้ ก็เปนอันวาเราเขา
ถึงที่สุดของความทุกข คีอเขาพระนิพพาน ทําไมถึงกลาววาเขาพระนิพพาน ก็เพราะคนเราถาไมถือวา
ขันธ ๕ เปนเราเปนของเราเสียอยางเดียว เราก็ไมยดึ ถืออะไรทั้งหมดวาเปนเรา เปนของเรา และเมื่อ
อารมณ ยึดถือไมมีแลว แมแตรางกายเราเองมันไมใชเรา ไมใชของเรา เราจะเห็นวารางกายของใครที่
ไหนมันเปนเรา เปนของเรา นี่เปนอันวากิเลสทั้งหลาย กิเลสก็ดี ตัณหาก็ดี อุปาทานก็ดี อกุศลกรรมก็ดี
ไมมีสําหรับเราอีก ชื่อวาเราเขาถึงพระนิพพานตามความประสงคของพระพุทธเจา
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อายตนบรรพ
วันกอนเราไดพูดกันถึงเรื่องขันธ ๕ ความจริงเรื่องขันธ ๕ ทานทั้งหลายพิจารณากันได
มันก็เปนพระอรหันตไปแลวนะ ถาเราไดขันธ ๕ อยางเดียวเราก็ไดพระอรหันตกันไปแลว วันนั้นเราพูด
กันเฉพาะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเปนจุดใหญๆ ที่นี้มาทานก็มายอ สําหรับวันนี้เห็นจะ
เปน อายตนบรรพ บรรพนี้ควรจะเรียกวาอายตนะ ปุนจปรํ ภิกขเว ภิกขุ ธมเมสุ ธมมานุปสสี วิหรติ ฉสุ
อชฌตติกพาหิเรสุ อายตเนสุ ทานบอกวา อายตนะภายใน อายตนะภายนอก ๖ ดูกอ น ภิกษุทั้งหลาย
อยางไรภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก ดูกอ นภิกษุทั้ง
หลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอ มรูจกั ตาดวย ยอมรูจ กั รูปดวย อนึ่งสังโยชนเครือ่ งผูกยอมเกิดขึ้น อาศัย ตา
และรูปทั้ง ๒ เปนอันใด ยอมรูจ ักอันนั้นดวย ความที่สังโยชนอันไมเกิดขึ้น ยอมเกิดขึน้ ประการใด ยอม
รูเหตุนนั้ หนึ่ง อนึ่ง ความละสังโยชนที่เกิดขึ้นแลวไดดว ยประการใด ยอมรูจ ักดวยประการนัน้ ดวย อนึ่ง
ความที่สังโยชนอนั พึงละไดจริงแลว ยอมไมเกิดขึน้ ดวยประการใด ยอมรูจ ักประการนั้นดวย
ยอมรูจ ักรูเรื่องไหน สํานวนนี้ดีในสมัยนัน้ นะ เราจะไปนึกวาพระพุทธเจาพูดแบบนี้
ใครเขาจะรู ดูกอนดูทีหลังไมมี ดูกอนทุกที ที่จริงตองดูกอนนะ ดันไปดูทีหลังก็เสร็จ ตองดูเสียกอนนะ
วา ผาเนื้อดีหรือไมดี เวลาเราจะซื้อนะ ดีไมดีใหราคาแพงดันไปควากางเกงขาด ยุงนะ นี่ทานบอกวา ดู
กอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนีย้ อมรูจกั ตา แลวรูจกั รูปที่ตาเขาไปกระทบ ทานวาอยางนัน้ ตา
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แปลวาอายตนะภายใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เปนอายตนะภายนอก ความจริง
ไมมีอะไร นีถ่ าเราวากันไปตามแบบละกอเจง แลวก็ไมรูเรื่อง เปนอันวาสําหรับมหาสติปฏฐานบรรพนี่
ที่กลาวไดแก อายตนะ อายตนะภายใน มีตา ไอตานี่มันเห็นรูปภายนอก รูปก็จัดเปนอายตนะภายนอก ตา
เปนอายตนะภายใน เปนของคูกัน หูเปนอายตนะภายใน หูมีสําหรับฟงเสียง เสียงเปนอายตนะภายนอก
แลวก็จมูกเปนอายตนะภายใน คําวาภายในมันอยูที่ตวั เรา ทีนี้จมูกมีไวสําหรับสูดกลิ่น กลิ่นก็ถอื เปน
อายตนะภายนอก ลิ้นมันอยูที่ตัวเราเปนอายตนะภายใน มีไวสําหรับรับรส รางกายมีไวสําหรับการ
สัมผัส ผมไมเห็นมันมีอะไร นี่ผมนะไมเห็นวามีอะไร เพราะวาทีพ่ ระพุทธเจาทรงเทศนสอนเรา ที่เรา
เรียนกันมาทั้งหมด ทานบอกวาเบื้องบนจากปลายผมลงมาหาพื้นเทา ถาจากเบื้องต่ําขึ้นไปก็จากพืน้ เทา
ขึ้นไปถึงปลายผม นี่ความรูท ี่เราเรียนในพุทธศาสนามีเทานี้ ความจริงก็มีไมมาก
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วันนี้ทานพูดถึงอายตนะภายในเ และอายตนะภายนอก หมายความวา กิเลสและตัณหา
ที่จะเกิดขึ้นนี่ กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม กิเลสแปลวาความเศราหมอง จิตชั่ว จิตเลว จิต
สกปรก ตัณหาความทะยานอยาก อุปาทาน ยึดมัน่ ถือมัน่ เปนเรา เปนของเรา พอไดเขามาแลวคิดวาเรา
จะไมไปจากมัน มันจะไมไปจากเรา อกุศลกรรมก็ถือวาสิ่งนั้นเปนเรา เปนของเรา เกิดความรักเกิดความ
ชอบขึ้นแลว ถาใครมากระทบกระทั่งลวงเกินเขา เราก็อาจทําความชั่วขึ้นได ความหวงแหนเปนปจจัย
สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นไดก็เพราะอาศัยอายตนะภายในเปนเหตุ ตาเห็นรูปแลวเราก็เกิดชอบใจในรูป จะ
เปนรูปคน รูปสัตว รูปสิ่งที่ไมมีชีวิตก็ชาง ฟงเสียง ชอบใจในเสียง จมูกสูดกลิ่นชอบใจในกลิน่ ลิ้นลิ้ม
รสชอบใจในรส กายถูกตองถูกความสัมผัส ชอบใจความสัมผัส แลวก็อารมณบางประเภทที่เราชอบ
ใจเนื่องในกามารมณ นีถ่ าขืนแยกพูดก็เจง คุณฟงกันแลวไมรเู รื่องนะ เราก็มารวมยอกันเลย นี่ทานแยก
ไวละเอียดมาก ถาพูดถึงตาเห็นรูปก็ดี หูฟง เสียงก็ดี จมูกสูดกลิ่น ลิ้นลิม้ รส กายสัมผัส หรืออารมณที่เรา
นั่งนึก นอนนึกถึงคนทีเ่ รารัก ถึงของที่เราชอบนี้ เปนตน อยางนี้มันเปนอารมณหลอก เขาเรียกวาอารมณ
ของกิเลส เพราะอะไร
วันนี้สําหรับอายตนะแลวก็พดู ถึงสังโยชน คําวาสังโยชนคือเครื่องผูก ยอมเกิดขึ้น
อาศัยตาเห็นรูปเปนตน อันนี้ทานพูดถึงสังโยชน คําวาสังโยชนแปลวากิเลส เปนเครื่องรอยรัดใจ ไอกิ
เลสเปนเครื่องรอยรัดใจ มันจะเกิดจากอะไร อันดับแรกก็เกิดจากตา ถาตาดีเอาตาเขาไปมอง บางทีวาตา
ไมเห็น แตหูไดยินเสียง แตวา ถาทางตาทางหูยังใชไมได แตวากลิน่ มันเขาจมูกอยางนีเ้ ปนตน เกิดความ
ชอบใจ เกิดความพอใจ เกิดความตองการขึน้ อยางนี้ทานเรียกวาสังโยชนเพราะมันเขามารอยรัดใจ สิ่งที่
เราตองการคําวารูปก็ดี เสียงก็ดี กลิน่ ก็ดี รสก็ดี สัมผัสก็ตาม ทั้งหมดนี้มันเปนโลก ไมใชธรรม ทีเ่ ราติด
โดยมากเราติดแบบโลก คือรูปนี่สวยไหม ทรวดทรงดีไหม สีสันวรรณะผองใสไหม นี่คือเรื่องของโลก
เสียงก็เหมือนกัน เสียงนี่มกี ังวานดีไหม ไพเราะไหม เสียงนี่เสียงใหญหรือวาเสียงเล็ก
เสียงแหบหรือวาเสียงใส นี่เปนเรื่องของโลก กลิ่นก็มีสภาพแบบเดียวกัน ไอการติดทั้งหมดทั้งรูป ทั้ง
เสียง ทั้งกลิน่ ทั้งรส ทั้งสัมผัส ที่เกิดจากตา หู จมูก กลิ่น กาย อารมณทคี่ รุนคิดถึงสิ่งเหลานั้น ที่เราชอบ
ใจ เปนอารมณที่เกิดขึ้นจากใจ เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด ทานกลาววาเปนสังโยชน คือเปนกิเลส เปน
เครื่องรอยรัดใจ ทั้งนี่เพราะวาเราชอบของอยางนั้น เพราะอาศัยความโงเปนปจจัย
เรื่องของคําวาโลกทานแปลวา มีอันที่จะตองฉิบหายไป เพราะรูปทีเ่ ราชอบมันไมมีการ
ทรงตัว รูปคนมันก็ทรุดโทรมอยูตลอดเวลา เด็กวิ่งเขามาหาความเปน
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ผูใหญ ความจริงการเขามาหาความเปนผูใ หญ เด็กมีรา งกายโตขึ้นเขาเรียกกันวาเจริญขึ้น ถาพูดตาม
ดานธรรมะตามความเปนจริง เรียกวาเสื่อมไป มันเดินเขาไปหาความเสื่อม แตวา เราไมไดใชปญ
 ญา
เขาไปพิจารณาหาความจริงของรูป วาความจริงทีร่ ูปเจริญขึ้นนี่มนั ใกลตายเขาไปทุกวัน ถายังเปนเด็ก
เล็กอยูก็เรียกวาไกลตายมานิด โตขึ้นมาทุกวัน ๆ ความเจริญของรางกายมีขึ้น อยางนี้เรียกวาเดินเขาไป
หาความตาย ไมใชเดินเขาไปหาความทรงตัวมันจะพัง
คนที่มีกิเลสไมไดมองในรูปนั้น คําวากิเลสก็แปลวาจิตสกปรก ผมแปลแบบนี้แปลไม
เหมือนชาวบานเขา กิเลสแปลวาความเศราหมองจิต ความเศราหมองเปนอยางไรก็ไมรู ทีนี้กิเลสก็แปล
วาจิตสกปรก อะไรเรียกวาจิตมันเลวจิตมันสกปรก ทําไมมันจึงสกปรกไอของสกปรกนะถาแกวสกปรก
มันก็ไมใส อยางแวนตาผม ถาหากวามันไมสกปรก มันก็มองอะไรไดสะดวก ถามันเกิดอาการสกปรก
ขึ้นมา มีฝุนละอองมาติด มีสีมาปาย มีโคลนมาติด มันก็มองอะไรไมเห็น ถึงจะเห็นก็เห็นไมถนัด ไมชัด
ขอนี้มีอุปมาฉันใด แมอารมณใจก็เหมือนกัน อารมณใจของมันจริง ๆ มันเปนทิพย เราสามารถจะรับ
สัมผัสอะไรของมันก็ได แตทวาเมื่อเราเกิดขึ้นมาแลว มาเปนมนุษย เราไมสามารถจะเห็น อทิสสมาน
กายขึ้นมาได เพราะวากายทีเ่ ปนทิพย กายของบุคคลที่ตายไปแลว ไอรา งเดิมมันพังไปแลว แตความทรง
ยังมีอยู ทีเ่ รียกกันวาจิต หรืออทิสสมานกาย เปนกายที่เราไมสามารถจะเห็นไดดวยกายเนื้อ ทั้งนีเ้ พราะ
จิตมันสกปรก มันไปยุงกับกิเลส มีความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลงเปนปจจัย
ความจริงความรักกับความโลภมันตัวเดียวกัน แตแยกใหทานทราบ ทําไมถึงวาความ
รักเปนกิเลส เปนอารมณสกปรกของจิต ก็ลองคิดกันดู พระพุทธเจาทานบอกวา ปยโย ชายเต โสโก ปย
โต ชายเต ภยํ ความเศราโศกเสียใจเกิดจากความรัก ภัยอันตรายเกิดขึ้นมาไดเพราะอาศัยความรักนี่มัน
จริงหรือไมจริง สิ่งที่เรารักอยูถาจะตองพลัดพรากจากกัน ไอความเสียใจมันก็เกิดนะ อยางคนรักของเรา
ก็เสียใจ ของรักของเราจะเสียไปเราก็เสียใจ ก็อาศัยความรักเปนเภทภัย อันตรายเกิดจากความรักก็เพราะ
วาถาของที่เรารักมีอยู สมมุติเปนทรัพยสนิ ตาง ๆ ถามีใครสักคนหนึง่ จะมาลักมาขโมย มาแยงนี่ ดีไมดี
เราก็ตองสู ไอสูกันก็เปนการปองกันอันตรายทรัพยสนิ หรือตัวเอง ถาเราปลอดภัยจากอาวุธก็ดไี ป ถา
ปลอดภัยจากอาวุธสมัยนั้นก็ชื่อวาเรามีศัตรู ศัตรูคนนั้นก็ตองจองลางจองผลาญเราตอไป ดีไมดีเราอาจ
จะตายไปในขณะตอสูปองกันทรัพยสินก็ได นี่เปนอันวาอันตรายทั้งหลายเกิดจาก
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ความรักเหมือนกัน ของสิ่งนั้นถาเราไมรักเสียอยางเดียว ใครจะเอาไปก็เชิญ นี่ก็เหมือนกัน
พระพุทธเจาบอกวา สังโยชนคือกิเลสเครือ่ งรอยรัด มันเกิดจากตาเห็นรูป เพราะเราไป
รักในรูปเขา เกิดจากหูฟงเสียง เพราะเราไปพอใจในเสียงเขา เกิดจากรสคือลิ้นไปกระทบรสเขา หรือวา
เกิดจากกลิ่น จมูกไปกระทบกลิ่นเขาเปนตน ทีนี้เราก็จับเขามายึดมาถือ วารูปอันนี้เปนของเรา เสียงแบบ
นี้เสียงดีนเี่ ราชอบ เปนของเรา ถายังไมเปนเราก็อยากไดรูป จิตใจก็นอมไปอยูในรูป ไมไดเคยพิจารณา
เห็นวารูปมีสภาพเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป แลวก็สลายตัว เสียงก็เหมือนกัน เสียงเมื่อฟงอยูก็ไดยิน เมือ่ พูด
เลยไปแลวเสียงนั้นก็ผานไปไมกลับมาอีก นี่มันก็มีการสลายตัวไปในทีส่ ุด สภาพของกลิ่นก็เหมือนกัน
กระทบจมูกนิดเดียว หอมนิดหนึ่ง แหมจิตใจสบาย ก็ประเดี๋ยวเดียว กลิ่นก็หายไป เมื่อหายไปใจก็นึกถึง
กลิ่นนั้น อีตัวกิเลสเขาไปรอยรัดใจหรีอวาใจเขาไปติดในรูปที่เราเห็นผานมาแลว หรือเสียงที่เราฟงมา
แลว กลิน่ ที่เรากระทบมาแลว หรือรสทีผ่ านมาแลว อยางนี้เปนตน เราไปคิด ไปยึด ไปถือ ไปดึง ถีอวา
นี่เปนเรา เปนของเรา คิดวาเราจะทรงรูปนีไ้ วเพื่อเรา จะมีรูปไวเพื่อเรา เราจะมีเสียงนั้นไวเพื่อความสุข
กาย สุขใจของเรา เราตองการกลิ่นแบบนี้ เราตองการรสแบบนี้ เราตองการความสัมผัสแบบนี้ที่บอกวา
มันเขาไปรอยรัดใจ หมายความวา มันเขาไปจับใจหรีอใจเขาไปดึงเขาไว นี่การที่ใจเขาไปจับรูป เสียง
กลิ่น รส หรือ สัมผัส ก็อาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนอารมณ เปนบรรทัดฐาน ทานกลาววาเปนความ
โงของเราแลว ก็ถือวาเราเปนผูแ สวงหาความทุกข หรือวาเปนคนทีไ่ มรูจกั เห็นทุกขนั่นเอง ทั้งนี้เพราะ
เรารูอยูแ ลววารูปมันไมทรงตัว ความจริงถาเรารู เราก็ไมดึงรูปเขามาเปนทรัพยของเรา ที่เราเอาใจเขาไป
จับในรูป ผูกใจในรูป ก็เพราะวาเราไมรจู ริง
นี้เราพูดกันแตรูปอยางเดียวก็พอ ไอเสียง กลิ่น รส สัมผัส นี่ก็เหมือนกัน ก็เหมือนขันธ
๕ ถาเราทําลายรูปไดอยางเดียว อยางอืน่ มันก็ทําลายหมด รูปมันหยาบ ไอสวนอื่นทั้งหลายมันเบากวา
มันมีสภาพเหมือนกัน โดยมากคนเราหนักไปในรูปมากกวาอยางอืน่ เรื่องเสียง เรื่องกลิน่ ก็อยางนั้น
แหละ ความชอบใจ ความดึงใจมันมีนอย ทีนี้เราเปนนักปฏิบัติ นี่เราไมไดจะมาเรียนกันเพื่อรูผ านหูไป
นี่เราเรียนกันเพื่อความปฏิบตั ิใหเขาถึงธรรม อายตนะทั้ง ๖ ขางนอก ๖ ขางใน มันเปนสื่อดึงขางนอกเขา
มา เราก็จะตองตัด หาทางตัด เพราะวาบอกวากิเลสเปนเครื่องรอยรัด เรียกวาสังโยชน มันเกิดขึ้นก็
เพราะอาศัยตาเห็นรูป เราก็มานั่งนึกดู ความจริงผมเขาใจวาพวกคุณเปนพระอรหันตตั้งแตขันธ ๕ จบ
แลวหรีอไง นีก่ ็เหมือนในขันธ ๕
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ก็นั่งดูรูปที่พระพุทธเจาบอกวานี่มันไมดี มันเปนกิเลสเครื่องรอยรัด การพอใจในรูปแสดงวาจิตของเรา
สกปรก วากันงาย ๆ วา ทําไมพระพุทธเจาบอกวา ถาเราพอใจในรูปเพราะตาเราเห็น นี่สมมุติวาถาเรา
ไมตองการใหติดรูป เราก็เอาปลายมีดแทงตาซะเปนไง กิเลสจะไดไมเกิดทางตา กิเลสมันไมไดเกิดทาง
ตาเฉย ๆ นะคุณนะ เดี๋ยวจะไมมีตา ตาไมเห็นรูปแลวกิเลสมันจะไมมี แลวหูอีกซิ ยิง่ ไดยินเสียง ถาเรา
พอใจในเสียง ถาตาบอดนี่ยงิ่ แลวใหญ พอไดยินเสียงแจว ๆ หรือเสียงหาว ๆ มาไอใจก็เลยอยากคิดวา
เอะ นีร่ ูปรางมันเปนอยางไร นี่ก็ความจริง ตาเห็นซะไดมันดีกวา เปนอันวากิเลสเกิดทางหูอีก ทะลวง
หูเสียใหมันหนวกซะดีไหม
นี่พระพุทธเจาทานวา กิเลสเกิดจากตาเพราะตาเห็นรูป กิเลสเกิดจากหูเพราะหูไดยนิ
เสียง กิเลสเกิดจากจมูกเพราะจมูกไดรับกลิ่น กิเลสเกิดจากลิน้ เพราะลิน้ สัมผัสรส กิเลสเกิดจากกาย
เพราะกายมีความสัมผัส ผลสุดทายกิเลสเกิดจากใจเพราะใจมันไมสุขใจ เผาใจซะดีไหม นี่เปนอันวา ทั้ง
ตาก็ดี หูก็ดี จมูกก็ดี ลิ้นก็ดี กายก็ดี ใจก็ดี มันสกปรก มันไมดีสักอยาง รวมความวาใจตัวเดียว ถา
สกปรกเราจะมาปดกันตรงไหนนี่ จะปดตา ปดหู ปดจมูก ปดลิ้น ปดกาย เราจะไปปดกันตรงไหน ตอง
ปดตรงใจ วิธแี กมันมีนิดเดียว
นี่เรามาเรียนแกกันไมใชไปเรียนนั่งคุย คุยอวดชาวบานเขา ตามันเห็นรูป จมูกเปน
อยางไร อายตนะภายในมีอยางไรบาง อายตนะภายนอกมีอยางไรบาง คุยกันไป คุยไปคุยมา คุยมาคุย
ไป พอตายตกนรกเลย เราก็มานั่งนึกวา พระพุทธเจาบอกวานี่มนั โทษทั้งนั้น ตาเห็นรูป เราพอใจในรูป
เพราะเรามีตา ตาสําหรับมอง เกิดความพอใจในรูปมีโทษ มีกิเลส กิเลสนี่มันดึงใหเราลงนรก วากันงายๆ
วัฏฏะไมนากลัว กลัวนรกมากกวา กิเลสมันสรางใหเราเกิด แตความจริงคนเราทุกคนไมตอ งกลัวตาย
กลัวเกิดดีกวา ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว มันจะตายอยางไรใหมนั รูไ ป ถาไมเกิดใหมันตายที ทีนี้เรา
เกิดมาเพราะตาเราเห็นรูป เราพอใจในรูป หูไดยินเสียงพอใจในเสียง เปนตน ความพอใจ ไอตัวจริง ๆ
ที่เปนตัวรายทีเ่ ราจะตองตัดก็คือใจ
วิธีที่เราจะปดตาแลวทําตาไมใหหลงในรูป หูไมใหหลงในเสียง ทําจมูกไมใหหลงใน
กลิ่น ทําลิ้นไมใหหลงในรส และทํากายไมใหหลงในสัมผัส ก็จะตัดกันตรงใจ ตัดอารมณของใจเสีย
อยาใหใจมันโง แนะนํามัน บอกวานีไ่ อแกไปหลงใหลใฝฝนในรูป รูปนี่สวย รูปนีล่ ่ํา รูปนีด้ ํา รูปนี้ขาว
รูปนี้เขียว รูปนี้แดง มีสีสันวรรณะสวย รูปทรงดี เราพอใจในรูป เราก็ถามมันดูซิ เรามีรูปอะไรบางที่มี
การทรงตัวไมเปลี่ยนแปลงบาง ไมมีการทรุดโทรม ไมมกี ารเสื่อม มันมีบางไหม ถามใจมันดู เวลาถาม
ใจจะไปถามกันตรงไหนดี จิตนึกถามใจแลวใชปญ
 ญาเปนเครื่องพิจารณา นี่
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ใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา ปญญาของเรามันมีรึเปลา นีเ่ ราก็มานั่งดูกัน ปญญาของเราเองเราใชได
ไหม ถาปญญาของเราดีจริงมันก็ไมเกิดมาเปนคน ไอคนนี่เขาแปลวายุง ถาเกิดมาเปนมนุษยก็ดี ก็แปล
วามีใจสูง ถาเกิดมาแลวมันไมเปนมนุษยซิ มันดันเปนคนซะ คําวามนุษยหมายความเปนผูทรงศีล ๕
และกรรมบถ ๑๐ เปนประจํา ถาใครไมสามารถจะทรงศีล ๕ กรรมบถ ๑๐ ไดครบนี้เขาเรียกวาคน ไอ
ตัวเดียวกันมีอาการ ๓๒ เหมือนกัน อารมณใจมันไมดี
นี้เราก็มาดูปญ
 ญาของเรา ปญญาของเราจะเขาไปถามตัวเอง ใชปญ
 ญาของเราเองเปน
เครื่องพิจารณา ปญญานี่มันจะใชไดไหม เราก็ตอบไดเลยวาใชไมได เพราะปญญาของเราถาดี เราก็ไม
เกิดมาเปนคน เปนหมาเราก็ไมเกิด สัตวเดรัจฉานเราก็ไมเปน อสุรกายก็ไมเปน เปนสัตวนรกก็ไมเปน
เทวดาก็ไมเปน พรหมก็ไมเปน ถาปญญาเราดี เราไปพระนิพพาน เวลานี้เรายังนั่งหัวโดอยูน ี่ เรายังไม
ไดไปนิพพาน เราจะเชื่อแนหรือวาปญญาของเราวิเศษ ถาเราจะใชปญ
 ญาของเราเปนเครื่องตัดจริง ๆ
มันจะถูกตามแบบ ตามแผน ตามเหตุ ตามผล ตรงตามธรรมรึ มันจะเปนจุดที่ละกิเลสไดรึเปลา นี่เราก็
ตองเชี่อตัวของเราไมได ใชแตปญญาเถรกวาดคนเดียวนี่ไมเปนเรื่อง ก็ใชปญ
 ญากวาดไป กวาดมาเทา
นั้น กวาดมาแลวก็กวาดไป กวาดไปแลวก็กวาดมา พิจารณาเห็นรูปนึกถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาวา
รูปไมเทีย่ ง เอา ไมเที่ยงก็ไมเที่ยง รูปเปนทุกข เปนทุกขก็เปนทุกข รูปเปนอนัตตา เปนอนัตตาก็เปน
อนัตตา ตาไปตามาไปรักลูกสาวใครเขาอีกแลว กวาดไปแลวก็กวาดมาอีก นีแ่ สดงวาปญญาของเราใช
ไมได เมื่อปญญาของเราใชไมได เราก็ตองใชปญญาของพระพุทธเจา
ทีแรกเราก็เอาปญญาของพระพุทธเจามาใช สําหรับทําปญญาของเราใหเกิด แลวก็มา
นั่งดูหาความเปนจริง วารูปนี้พระพุทธเจาทานบอกวา ถาเราพอใจในรูปมันเปนสังโยชน กิเลสเปน
เครื่องรอยรัดใจ ไอเสียง กลิ่น รส ก็เหมือนกัน มันตัวเดียวกัน บรรยายมันยืดยาว ที่พระพุทธเจาทาน
บอกวา ถาเราหลงอยูในรูป จิตของเรามีกิเลส ทานบอกวาจิตสกปรกแลวทําไง ที่พระพุทธเจาพูดแบบ
นี้จริงหรือไมจริง คิดดูแลวก็นึกตอไป ทีพ่ ระพุทธเจาบอกวารูปมันไมดี มันไมดีตรงไหน เอารูปตัวเดียว
พอ ไออยางอื่นไมตองวา ถาคุณพังรูปไดเมื่อไหรมันก็พังหมด ไอเสียงก็เหมือนกัน ถาไมมรี ูปเราแลว
ไอเสียงที่จะไดยินที่ไหนเราพังรูปเรา เราก็พังรูปคนอื่นดวย ไมวารูปใคร เจอะพังมันใหหมดไป พังก็
เอาใจเขาไปพัง ใชปญญา เอาปญญาเขาไปควบคุมใจ นั่งดูปญญาของพระพุทธเจาซิวา ใชแบบไหน
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ทานใชแบบนี้ ทานวารูปทุกรูปสกปรกทัง้ หมด จะเปนรูปอะไรก็ตาม รูปคนก็ตาม
สัตว ก็ตาม วัตถุก็ตาม สกปรกทั้งหมด เราก็มานั่งนึกหาความจริง นี่รปู นี่สกปรกหรือไมสกปรก ถาเรา
ไมแนใจ ก็ลกุ ขึ้นถอดผา ถอดเสื้อหมด ดูซิวามันสกปรกรึเปลา ดูซวิ า รูปสะอาดหรือสกปรก มองไป
เห็นรึไมเห็น บางทีมันก็ยังไมเห็น ความสกปรกเหมือนกันเพราะกิเลสมันบัง มองขางหนาก็แลว มอง
ขางหลังก็แลว นี่พระพุทธเจาบอกวามันสกปรก ไมเห็นมีตรงไหนนี่ ถายังไมเห็นก็ดตู อไปวา พระพุทธ
เจาบอกวาสกปรกตรงไหน เหงื่อไคลที่ไหลออกมาจากรางกายนี้มนั สกปรก เราก็มานัง่ นึกดูวา พระพุทธ
เจาพูดจริงหรือไมจริง ถาเราไมอาบน้ําสัก ๗ วัน ปลอยใหเหงื่อไหลไคลยอยอยูตลอดเวลา รางกายก็
เหนอะหนะ ตัวเราเองก็รังเกียจรางกายเทานั้นเอง ตอนนี้เราจะเห็นแลววาพระพุทธเจาทานวารูปสกปรก
ไอเหงื่อที่มันไหลมาที่เราถือวาสกปรก มันไหลมาจากไหน ถาเรามองไมเห็น พระพุทธเจาทานบอกวา
มันมาจากในกาย
นี่ถาเรามองเห็นวาเหงื่อเปนของสกปรก นี่ใชปญ
 ญาพระพุทธเจากอนแลวเอาปญญา
ของเราเทียบ นี่เราเห็นสกปรกแลว ทีนี้ไปดูอีกจุดหนึ่ง ทานบอกน้ําลายนี่ก็สกปรก นี่ความจริงน้าํ ลาย
ที่อยูในปากเราอมได เราก็นั่งดูวาพระพุทธเจาบอกวาน้ําลายสกปรก เราก็นั่งคิดถึงคําพูดของพระพุทธ
เจา ทานบอกวาน้ําลายสกปรกนี่เราอมอยูใ นปาก บางขณะเรากลืนก็ได ทีนี้เราลองบวนน้ําลายออกจาก
ปาก พอบวนแลวใสถวยไวใหดีซินะ เก็บไว พออยากน้าํ ขึ้นมาก็ดื่มเขาไปใหม กินได ไหนใครกินได
บาง เราดื่มเขาไปใหมไมไดนี่จริง พระพุทธเจาทานบอกน้ําลายสกปรก แลวก็มานึกดู น้ําลายนี่มาจาก
ไหนละ มันก็มาจากน้ําทีใ่ ส สะอาดที่สุดที่เราเลือกแลว คัดแลว แลวมากินเขาไป แตวาเวลามันกลาย
เปนน้ําลายอยูใ นปากอมได นี่ดูขางบน
ทีนี้ยองลงมาดูขางลางบางเวลาเราไปนั่งขีก้ ใ็ สหมอไวขี้มันมาจากอาหารที่เราเลือกแลว
เราจะกินเราเลือกแลวนะ อาหารอันนี้อรอย ตองสะอาดดวย ปราศจากเชี้อโรค ถูกหลักอนามัย ไอขี้นี่มา
จากไหน มันอยูในกายหรือวานอกกายเรา ความจริงมันมาจากอาหารที่เราเลือกแลวเขาไปอยูในกาย ทีนี้
มันไหลออกมานอกกายนี่เรารังเกียจ ก็แสดงวากายเรานี่สกปรก ตามที่พระพุทธเจาวามาอีกหนวย หนึ่ง
ปสสาวะ น้ํานีต่ องเลือกกิน มีอนามัย มีหมอ เวลาจะกินน้าํ กันทีตองตรวจน้ําแลว ตรวจ
น้ําอีก ดูดน้ําไปทําประปามาตรวจเชื้อโรคกัน ดีไมดกี ็ตอ งมาตมมากลัน่ กันอีก กินกันอยางดี พอเยี่ยว
ออกมาแลวเก็บใชไหม อยากกินน้ําไปเอาเยี่ยวมากินไดไหม สิ่งเหลานี้มันไหลมาจากกายขางใน เราดื่ม
เขาไปไมได เพราะเรารังเกียจวามันสกปรก เอะ มันสกปรกจริง
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ความสกปรกเทานี้ก็ยังไมพอจะผาทองมาดูก็กลัวเจ็บ มันดูตัวเราไมถนัดก็ไปดูพวกหนู
พวกเปด พวกไก พวกวัว พวกควาย ที่เราชอบกินเนื้อ มันไมชอบกินแตเนื้อ ชอบกินไส ถากระตายละ
กอลาวกินขีด้ วย เราไปดูขางในมันสกปรก สะอาด มีน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง มีเสลด ไขขอ มันขน
อุจจาระ ปสสาวะ เต็มไปหมด เปนอันวาสิ่งทั้งหลายนีส้ กปรก นี่พระพุทธเจาทานวาอยางนัน้ เราก็มานั่ง
นึกตามทานวา อาหารที่เรากินเขาไปถายออกมาเปนอุจจาระ อยาวาแตกินเขาไปเลย หนาเราก็ไมอยาก
มอง ไมอยากมองอุจจาระ แตะตองไมได
นี่เปนอันที่เรียกวา พระพุทธเจาทานบอกวา ถาตาเห็นโลกก็ตองพอใจในโลก มันเปน
กิเลสเครื่องรอยรัดใจ เพราะความโงของเรา เมื่อเราโงคดิ วารูปมันดี ความจริงพระพุทธเจาทานเปนผูมี
ปญญา ทานจึงวามันไมดี ทานจึงสอนเราบอกวา ถาวางรูปเสียไดเมื่อไหร เตสํ วูปสโม สุโข บาลีบทนี้
ผมพูดบอยที่สดุ เพราะวาเปนของดี ดีหลายอยาง พระถือวาเปนนาขาวเบา อนิจจา วตสงขารา อุปปาทวย
ธมมิโน อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ เตสํ วูปสโม สุโข นี่อาชีพของพระ ไดบังสุกุล ความจริงพระพุทธเจา
ไมไดใหเราหากิน อันนี้พระพุทธเจาใหเราพิจารณาตัวเอง ที่เขานิมนตไปบังสุกุลผี คนตายนะไมใชบัง
สุกุลคนตาย บังสุกุลตัวเราอันนี้เปนอสุภสัญญา แลวก็เปนวิปสสนาญาณ เปนทั้งสมถะและวิปส สนา
นี่เรื่องของรูป เวลาไดยินใครเขาตาย ถาเราจะใชคาถาบทนี้หรือเพลงบทนี้ไปรอง ความจริงก็รองสั้นนิด
เดียว อนิจจา วตสงขารา อุปปาทวย ธมมมิโน อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ เตสํ วูปสโม สุโข ดีไมดีไดตั้ง
๑๐๐ บาท (ไอพวกนักรองมีดนตรีคลอดวย บางทียังไมได ๑๐๐ เลย เรารองเดีย๋ วเดียว)
ทีนี้ทานใหพิจารณาตัวเราวา ไอศพที่มันนอนอยูขางหนานี่ ศพก็คีอรูป ผมพูดถึงรูปนะ
ศพนี้ก็คือรูป เพราะเปนสิ่งที่เราเห็นดวยตา ในขณะทีเ่ ขายังมีลมปราณอยู ถึงแมจะแกเฒาชราสักเทาไร
ก็ดี รางกายถึงแมจะไมผองใสก็ยังไมเปนทีน่ ารังเกียจนัก ยังพูดกันได ยังคุยกันได ยังถูกตองเนื้อตัวกัน
ได จับตัวกันได ทานวาคนจะหนุมจะสาวปานใดก็ตาม แตเมื่อสิ้นลมปราณ คนทีร่ กั กันจริงๆ ก็ไมอยาก
จะแตะตองเนือ้ ตัวซึ่งกันและกัน เพราะเรารังเกียจวานี่หมดลมแลวกลายเปนผี เมื่อเริม่ ตายเมื่อไหร ธาตุ
ไฟหมดไป ธาตุลมหมดไป รางกายเกิดความเยือกเย็น นี่เรารังเกียจในการสัมผัส นี่ขณะแรกที่ตาย ขณะ
ตอมาเดี๋ยวปรากฎนี่สีเขียวขึน้ แลว เดี๋ยวกลิ่นตุ ๆ ขึ้น ตอมาความอืดความพองก็ขึ้น น้ําเหลืองไหล ตอน
นี้ซิสวยใหญ พระพุทธเจาทานบอกวา ใหไปพิจารณาในรูปแบบนี้วา
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อนิจจา วตสงขารา สังขารทั้งหลายไมเทีย่ งหนอ นี่หมายความคนนีท้ ี่เรามายืนดูอยูนี่
เขามีชีวิตเหมือนเรา ทําทุกสิ่งทุกอยางไดเชนเดียวกับเรา เวลานีล้ มปราณสิ้นไป ธาตุไฟสิ้นไป นี่มัน
ไมเที่ยง ถามันเที่ยงจริง ๆ มันก็ตองไมตายซิ เอากันตรงตาย ตอนแกตอนเฒาผานมาแลว เอาตรงตาย
ถาเที่ยงจริง ๆ เขาไมมานอน ใหเราบังสุกลุ ใหเราพิจารณาอยูนี่
อุปปาทวย ธมมิโน เมื่อมีความเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป ตัวที่ ๒ นี่ทานบอกวารูปนีม่ ัน
เสื่อม รูปเสื่อมนี่ ความจริงเราไมชอบ สิ่งที่เราตองการคือ ตองการความทรงตัว เราเห็นในขณะไหน
มันมีสภาพแบบไหน เราก็ตองการสภาพแบบนั้นคงตัวอยู เพราะรูปจะเปนรูปคน รูปสัตว หรือวารูป
วัตถุก็ตาม เมือ่ เราพอใจแลวเราจึงเอามา พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงไป ก็แสดงวาตอนนั้น
เราไมคอยจะชอบ มารูปของเราก็ดี รูปของคนตายก็ดี มีสภาพเหมือนกัน ความจริงเกิดตอนเด็กๆ มัน
เล็ก โตขึ้นมาทีละนอยละนอย ใหญขึ้นมาเต็มที่ เปนหนุมเปนสาวเต็มตัว มีรางกายเปลงปลั่ง พออายุ
มากเขาความเปลงปลั่งหายไป มีแตความทรุดโทรม ในทีส่ ุดก็สิ้นลมปราณแบบนี้ นี่ทพี่ ระพุทธเจากลาว
วา รูปมันเสื่อม มันไมเที่ยง แลวก็มนั เสื่อมไปทุกที ทุกที มีสภาพแบบนี้ตามที่เราเห็น
อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ เมื่อเสื่อมแลวมันก็ดับไป นี่เสื่อมถึงที่สุดแลวก็ดับ ชีวิตของเรา
ก็เหมือนกัน ทานวาอยางนัน้
นี้อายตนะภายในไปชนอายตนะภายนอกเทียบกัน คนตายเปนอายตนะภายนอก แตตา
เราเปนอายตนะภายใน เห็นรูปแลวก็คิดถึงความจริงวา นี่เขาตายแลวก็รางกายเต็มไปดวยความสกปรก
มีน้ําเลือด น้ําเหลืองไหล รางกายพุพองอืดขึ้นมา สิ่งทั้งหลายเหลานีเ้ ปนสภาวะสกปรกทั้งหมด แลวก็
รางกายของเราละ มันสะอาดตรงไหน รางกายของใครที่เราชอบมันสะอาดตรงไหน สิ่งสกปรกทั้งหลาย
เหลานี้ที่เราเห็นมันมาจากไหน มันมาจากภายนอก เมือ่ ตายแลวมันจึงไหลมา หรือวาเปนของภายใน
ตายแลวจึงไหลออกมา
นี่เราก็คิดพิจารณาใชปญ
 ญาของพระพุทธเจา ทานบอกวาไอความสกปรกทั้งหลาย
เหลานี้ มันไมไดมาจากไหน มันอยูในรางกายเรา เมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู อวัยวะตาง ๆ มีทวาร
ตาง ๆ มันจึงปกปด เวลานีเ้ มื่อตายแลว เครื่องจักรกลตาง ๆ ภายในรางกายมันไมทาํ งาน พอไมทาํ งาน
แลวสิ่งที่ปกปดไวมนั ก็ไหลออกมา นี่กายเขากับกายเรามีสภาพเหมือนกันนี้
ความจริงการปลดสังโยชนนี่ไมไดแตปลดเฉพาะกายของตัวเอง ถาเราปลดกายตัวเอง
ไดแลว ก็ปลดกายคนอื่นได ถาเราปลดกายตัวเองไมได เราก็ปลดกายคน
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อื่นไมได ตองปลดตัวเรากอน หาความสกปรกในตัวเราใหปรากฎ หาความเสื่อมในตัวเราใหปรากฎ หา
ความสลายในตัวเราใหปรากฎ นี่เราเห็นวารางกายของเขาเปนเชนไร รางกายของเราเปนเชนนัน้ นีเ่ กิด
ขึ้นแลวมันไมเที่ยง มันมีความเสื่อมเปนปกติ แลวก็สิ้นลมปราณ ดับลงไปในที่สุด แบบนี้นี่เปนจุดหนึ่ง
ของรางกาย
นี่มาตอนทายที่เราพิจารณาหาความสกปรก ตรงนี้พบหรีอไมพบละ หาตัวเรามันยังไม
พบ หรือวาพบนอยไปก็ไปหากับศพ นี่วา ถึงรูปนะ ถารูปดับอยางอื่นก็ดับหมด คุณไมตองไปไลเบี้ย
มากนักเวลาปฏิบัติ เวลาปฏิบัติจริงทานทั้งหลายที่เขาถึงมรรคผล เขาไมไดวาอะไรไปหมดทุกนิ้ว นิ้วมี
๒๐ นิ้ว คนเรามันก็เหมือนกัน เราไปไลเบี้ยงทั้ง ๒๐ นิ้ว เราก็ลําบาก ดูนิ้วเดียวก็พอ ถาลงนิ้วใดนิว้ หนึ่ง
มันเนาได นิว้ อีก ๑๙ นิ้วมันก็เนาไดเหมือนกัน นักปฏิบตั ิจริงๆ เขาจับจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ คือจับจุด
ที่เห็นวางาย ที่พอใจงาย ที่ขังใจไวมากนั้นก็คือรูป พอเราทําลายรูปไดแลวก็หมดเรื่องทําลาย เมื่อรูป
ไมมีเสียอยางเดียวจะเอาอะไรไปฟงเสียง ไอคนตายแลว หูก็หนวก ตาก็บอด ประสาทจมูกก็ใชไมได
ประสาทลิ้นก็ใชไมได มันพังเสียอยางเดียวก็พังหมด
นี่วธิ ีปฏิบัตเิ ขาปฏิบัติกนั แบบนี้นะ มันจะไดเร็วๆ ที่เขาไปเร็วๆ กันเปนแบบนี้ เราก็มา
นั่งใชปญ
 ญาของพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวารางกายของคนสกปรก ก็ดรู ูปคนตายที่เราไปบังสุกุล
วานี่เขากับเรามีสภาพเหมือนกัน เกิดแลวก็เปนหนุมเปนสาว แลวเคลื่อนมาถึงวัยกลางคน เปนคนแก
เหมือนกัน ในที่สุดเขาก็ตาย ตายแลวสภาพในรางกายที่มันสกปรก มันหลั่งไหลมาเต็มแบบนี้ แลวก็
รูปประเภทนีท้ ี่เรายังตองการอีกรึ
ความจริงสิ่งที่เราตองการคือ ตองการความมั่นคง อาการทรงตัวตองดี ตองสวย ตอง
แข็งแรง เรียกวาตองเปนไปตามความพอใจของเราทุกอยาง แลวรูปคนก็ดี รูปสัตวกด็ ี รูปวัตถุตางๆ ก็ดี
ไมมีการทรงตัว วัตถุใหมแลวก็เกาไป ผองใสแลวก็เศราหมอง นี่เปนเรื่องของวัตถุ คนเราก็เหมือนกัน
เด็กแลวก็ใหญ ใหญแลวก็แก แกแลวก็พงั ในเมื่อรูปไมดีอยางนี้ ทีนี้การตัดสังโยชนเขาตัดกันตรงรูป
นี่ตองตัดรูปตัวเดียว
มาตรงตัวทาย พระพุทธเจาทานวา เตสํ วูปสโม สุโข เปนอันวา การเขาไปสงบกาย
นั่นชื่อวาเปนสุข กายเขาไปสงบกาย กายก็คือรูป ความหมายวาเอาใจของเราเขาไปติดในกาย เขาไปสงบ
กาย ไมใชไปนอนคลุมหัว คลุมเทา ไมกระดุกกระดิก ไมใชอยางนั้นนะ ไมใชแบบนั้น เขาไปสงบกาย
คือเอาใจของเราเขาไปสงบกาย คือไมตดิ อยูในรูปทีไ่ มติดเพราะเห็นวารูปที่เกิดขึน้ นี่มันมีความไมเที่ยง
เมื่อความ
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ไมเที่ยงมีอยูมนั ก็ทุกข ทุกขแลวก็สลายตัว ในระหวางที่ทรงตัวก็เต็มไปดวยความทุกขยากลําบาก หา
ความทรงตัวแทแนนอนไมได นี้การเขาไปสงบกายก็หมายความถึงการไมยึดถือในกาย หวนเขาไปหา
ขันธ ๕ เราก็ไปมองดูวา การเขาไปสงบกายจะทําอยางไร ทานบอกวาอาการของสังโยชนมนั เกิดขึ้น
เพราะอาศัยอะไรเปนปจจัย แลวก็การดับไปของสังโยชนนี่ กิเลสเครือ่ งรอยรัดใจ เกิดเพราะรูป เพราะ
อาศัยความโงเปนปจจัย โงเพราะเราไมพจิ ารณาหาความเปนจริง ไมยอมรับนับถือความเปนจริง เวลา
ที่เราจะระงับกายสังขาร นัน่ ก็คือยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง
เรามายอมรับนับถือกันอยางไร พระพุทธเจาบอกวา รูปมันไมเที่ยง เราก็เชี่อ นี่ตาเห็น
รูปไมวารูปใครทั้งหมด รูปเรา รูปเขา รูปสัตว รูปคน รูปวัตถุ เรานึกวานี่มันไมทรงตัวหรอก ไอบาน
หลังนี้ สรางใหม ๆ ไมชามันก็เกา คนนีเ้ ปนหนุมเปนสาวไมชามันก็แก ไมชาก็ตาย ก็พัง สัตวก็เหมีอน
กัน มีขนฟูดี มีสีของขนดี พอแกไปความทรุดโทรมก็ปรากฎ ในทีส่ ุดมันก็ตาย วัตถุธาตุตาง ๆ ก็เหมือน
กัน มันเปนของใหมไมชามันก็เกา ในที่สดุ มันก็เปนของพัง ในเมื่อรูปมันไมทรงตัวแบบนี้ ทําไมเราจะ
ตองการในรูปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือรูปของเรา การมีรางกายมาตัง้ แตเกิด ตั้งแตเกิดจนกระทั่งวันนี้
เราหาความสุขไมได อะไรที่เราจะไดรกั ยิง่ ไปกวารางกายไมมี ไอคนบอก รักใครมากนี่ไมจริง ใครบอก
รักใครมากใหมายืนคูกนั นะ ยองไปขางหลังเอาถานไฟแดง ๆ ไปวางหัว พรอม ๆ กันนะ ดูซิมันจะปด
ถานหัวใครกอน มันก็ตองปดหัวมันกอน อันนี้เปนเครื่องพิสูจน ผมแนใจไมมใี ครรักคนอื่นมากกวารัก
ตัว เพราะวาถากิเลสมันยังมีอยู ความเห็นแกตัวยอมมี นี่เปนเรื่องของกิเลส
แตทานวาคนที่หมดกิเลสแลวหรือตัดกิเลสได บางคนถือสังโยชน ๓ อยางพระอานนท
พระอานนทนที่ านรักพระพุทธเจามากกวารักตัวทานใชไหม นี่อีกคนนี่ไมใชคนนี่ พระอานนทนไี่ มใช
คน เปนพระอริยเจา เพราะทานเปนพระโสดาบัน ถาพระอานนทยังเปนคนอยู นากลัวตอนที่พระเทวทัต
ใหควาญชางปลอยชางนาฬาคิรีเขาไลแทงพระพุทธเจา พระอานนทเห็นเงาชางมา วิ่งถลันมาหนาพระ
พุทธเจา บังพระพุทธเจาไว พอชางเขามาใกลยกนิ้วมือนิ้วเดียว ความจริงยกหานิว้ นะ เอานิว้ ชี้จมิ้ หนา
ชางนิดเดียว แปะเดียวชางตูดจ้ําดินขีแ้ ตก เพราะพระอานนททานมีกําลังเทากับ ๗ ชางสาร กําลังของ
พระโสดาบัน แตวาบุญทานมาก นี่พระอานนททานเปนพระอริยเจา
เราเห็นวาอัตภาพรางกายมันไมทรงตัว มันไมเที่ยง แลวเราจะไปคบมันทําไม ถาเรา
เกิดชาติใดมันก็มีสภาพแบบนี้
ทีนี้ถาเราเกิดมาทุกชาติทุกชาตินี่กเ็ พราะอาศัยเราเปนทาสของลูกตา
เพราะตามันรายงานวารูปสวย แลวเราก็เปนทาสของลูกหู
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หูมันรายงานวาเสียงนี่เพราะ อยากไดเสียง รูปดีอยากไดรูป เสียงดีอยากไดเสียง จมูกรายงานวากลิ่นนี้
หอม เราก็อยากไดกลิ่น ลิ้นรายงานวารสนี้ดีกินอรอย เวลาจะกินตองกินแบบนี้นะ แบบอื่นไมเอา เรา
ก็เปนทาสของลิ้นอีก ตองหารสเชนนัน้ มาใหมัน ไอการสัมผัสของรางกายก็เหมือนกัน พอสัมผัสอยาง
นี้ดี ก็ทีหลังตองหาสัมผัสอยางนี้มา ไออาการอยางนี้กแ็ สดงวา เราเปนทาสของอายตนะมานาน เปน
ทาสตา เปนทาสของหู เปนทาสของลิ้น เปนทาสของจมูก เปนทาสของกายพวกนี้ เปนทาสของกําลังใจ
คือใจเลว นีเ้ ราเปนทาสมานาน เราจึงเกิด เกิดแลวถาเรายังเปนทาสของมันตอไปอีก เราก็ตองเกิดอีก
เราจะตองการความเปนไทบาง วิธกี ารใหเปนไทก็ไมมีอะไร พิจารณาหาความจริงของ
รูป รูปนี้มันไมเที่ยง เปนทุกข ไมเทีย่ ง มันไมเที่ยงแลวก็สลายตัว กอนจะสลายตัวมันก็มีความสกปรก
รูปไมเปนเรื่อง เสียงก็เหมือนกันไมมีอะไร ทรงตัวผานหูแลวก็แลวกัน ไมไดมีอะไรเปนกําลังเปนประ
โยชนเลย กลิน่ ก็เหมือนกัน ผานประสาทจมูกแปบแลวก็หายไป หาประโยชนอะไรไมได ไมมกี ารทรง
ตัว รสก็เหมือนกัน รสของอาหารมันก็ซาบซานแคปลายลิน้ กับกลางลิน้ พอถึงโคนลิน้ มันก็ไมมรี ส ไอ
สิ่งที่เราชอบนีค่ วามจริงมันไมปรากฎวามีการทรงตัว แลวเราจะไปมัวเมามันเพื่อประโยชนอะไร
ที่เราเกิดมาเพือ่ ความทุกขก็เพราะวาความโง เราหลงในรูป ในเสียง ในกลิน่ ในรส ใน
สัมผัส เวลานี้พระองคสมเด็จพระทรงสัวสดิโสภาคยบอกวา ไอรูป กลิ่น เสียง รส และสัมผัส เปน
อารมณชวั่ อยูก ับใจ เปนสรณะอันหนึ่งทีด่ ึงเราใหอยูในขอบเขตของความทุกข หากวาเราตองการความ
สุขเราก็วางมันเสีย วางคิดวารูปนี่เลว เราไมตองการมันอี รูปเต็มไปดวยความทุกข เราไมตองการมันอีก
ลูกตารายงานมาวา อะไรก็ตามฉันไมเชื่อแก ฉันไมเชี่อการรายงานของแก แกบอกวา
รูปอยางนี้ดี รูปอยางนี้วเิ ศษฉันไมเชื่อ หูรายงานวาเสียงนี้เพราะ เราก็บอกฉันรู มันเพราะเดีย๋ วเดียว มันก็
ผานไป เราไมเอา ฉันเปนทุกขเพราะอาศัยพวกแกเปนปจจัย พอเจาจมูกรายงานเขามาอีกวากลิ่นนีห่ อม
ดี แลวก็บอกมาแบบนั้นมันก็แปบเดียว มันไมมีอะไรเกิดประโยชน สําหรับรสของอาหารก็เหมือนกัน
ลิ้นรายงานวารสอยางนัน้ ดี อยางนี้ดี ก็บอกมันซิ กินแลวก็ตายเหมือนกัน กินแลวก็แกเหมือนกัน ฉัน
ตองการกินแบบจระเข ไมตอ งการในรส ในเมื่ออัตภาพยังไมพังก็พยุงมันไว รสจะเปนอยางไรก็ชา งหัว
มัน เราไมตองการ มีอยูอยางเดียวถารสใดเปนประโยชนใหรางกายทรงตัวอยู เราตองการรสนั้น แตวา
ตองการก็ไมตอ งการตลอดกาล เปนแตวาใหพยุงกายไวเทานั้น ใหใชงานมันใหเปนประโยชน
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ทีนี้เวลารางกายมันจะพัง เอารางกายเราคนเดียว ไมตอ งไปยุงกับใคร เรารูความ
สกปรก ของมันแลว รูอาการปรนเปรอของมัน เราจะปรนเปรอสักเทาไรมันก็ไมมกี ารทรงตัว นี่รตู วั ไว
เสมอวามันจะตองพัง ในทีส่ ุดเมื่อมันจะพังขึ้นมา แทนที่เราจะตกใจ ก็เกิดความพอใจหรือฟูใจ สบาย
ใจ เมื่อเวลาทีร่ างกายจะตายเมื่อไร ก็นกึ ในใจวา เออดี ฉันเปนขี้ขาแกมานับแสนกัปไมถว น หรืออสง
ไขยกับไมถว นแลว เวลานีต้ อไปถาแกพังเมื่อไรฉันเปนไทเมื่อนั้น ไมเปนทาสแกตอไป ทําใจของเรา
ใหสบาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดาขณะที่ทรงชีวิตอยู อะไรจะปรากฎแกเรา เปนของที่ชอบใจ หรือไมชอบ
ใจก็ตาม ถือวาทุกสิ่งทุกอยางธรรมดาของมัน ไมมีการทรงตัว ยอมรับนับถือกฎธรรมดาตัวเดียวเปน
พระอรหันต ไมเห็นมันยากอะไรนี่
ยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสียตัวเดียว เราก็ปลดขันธ ๕ ได รูอยูว ารางกาย รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ดี หรือวารูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัสก็ตาม อยางนีธ้ รรมดาของมัน มีความ
เกิดขึ้นแลวก็เสื่อม จิตคิดไวเสมอ เวลามันเสื่อมขึ้นมาจริงๆ เราก็สบายใจ เพราะเรารูว ามันจะเสื่อม แลว
ก็รูตอไปวามันไมเสื่อมอยางเดียว ขั้นสุดทายมันก็ดับ แตพอมามันดับขึ้นมาจริง ๆ เราก็สบายใจมาก
เพราะเราหมดรูปเสียแลว เราก็หมดทุกข ถาเราหมดรูปเสียแลวเสียงทีจ่ ะมารบกวนหูมันก็ไมมี กลิ่นที่
จะมารบกวนจมูกมันก็ไมมี รสที่จะมารบกวนลิ้นมันก็ไมมี อาการสัมผัสที่จะเกิดขึ้นทางกายก็ไมมี
อารมณบา ๆ ทางใจมันก็ไมปรากฎ เพราะใจมันไมบาเสียแลว
ถาลงเราปลดรูปของเราไดคนเดียว ก็เชื่อวาปลดไดทั้งหมด การจะปลดไดทั้งหมด การ
จะปลดใหไดก็คอย ๆ พิจารณาไปหาจุดเล็ก ๆใหพบ อันดับแรกเราจะหาความสกปรกของรางกาย หา
ความไมเทีย่ งของรางกายในจุดใดจุดหนึง่ เสียกอน ใหมันเห็น แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง พิจารณาเห็นทุกข
ของรางกายใหพบเทานี้พอ รูปทุกรูปมันไมเที่ยง แลวก็มันเปนทุกข หาใหได ถามันไมเที่ยงแลวก็เปน
ทุกข เราจะหามันทําไมตอไป ถาเรามีมนั อีกเทาไร สักกี่ชาติก็ตาม เราก็จะหาความสุขไมได จะมีแต
ความทุกข ทุกขตัวนีเ้ ปนอริยสัจ เราจะเปลื้องทุกขไดเพราะละตัณหา คือไมอยากมีรูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัสตอไป
การไมอยากมีนี่ชื่อวาตัดสังโยชน ๓ ได ก็เพราะวาเครือ่ งรอยรัดใจติดในรูป ในเสียง
ในกลิ่น ในรส ในสัมผัสก็ไมมี เพราะเราเห็นวามันไมดี ไมวาคนก็ตาม วัตถุก็ตาม ถาเราเห็นวาไมดี
เราก็ไมพอใจ ทีนี้เราเห็นรูปกายของเราไมดีเสียอยางเดียว ความพอใจมันก็ไมมี ขึ้นชื่อวาเราเปนพระ
อรหันต พระอรหันตทุกองคทานตัดแตรปู เทานั้น พอรูปพัง ทุกอยางก็พังหมด
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โพซฌงคบรรพ
สติสัมโพชฌงค
สําหรับมหาสติปฏฐาน วันนี้เราวากันถึงโพชฌงค เมื่อวานนี้อายตนะแลว คําวา
โพชฌงค แปลวาองคเปนเครื่องตรัสรู มีสติ เปนตน เดีย๋ วกอน ตะนี้เราก็วากันทีละตัวก็แลวกัน คําวา
สตินี่แปลวา ระลึกนึกเขาไวนะทานวายังไง สนตํ วา อชฌตตํ สติสมโพชฌงคํ อตถิ เม อชฌตตํ สติสม
โพชฌงโคติ ปชานาติ อสนตํ วา อชฌตตํ สติสมโพชฌงคํ นตถิ เม อชฌตตํ สติสมโพชฌงโคติ ปชานาติ
รูเรื่องไหม อนันตรูรเึ ปลา หือ รูเหรอ (ไมทราบครับ) ไมทราบไงละ ขาวาใหแกฟง ขาก็รู เหมือนกันวา
ยังงี้ แตไมรแู ปลวายังไง หือ นี้เปนอันวาพระพุทธเจาทรงตรัสวา อนึง่ เมื่อสติสัมโพชฌงค มี ณ ภายใน
จิต ยอมรูช ัดอยูวา สติสัมโพชซฌงคมี ณ ในจิตของเรา หรือวาเมื่อสติสัมโพชฌงค ไมมีใน จิตของเรา
ยอมรูช ัดวา สติสัมโพชฌงคไมมี ณ ในจิตของเรา นีผ่ มไมเห็นมีอะไร ในมหาสติปฏฐานสูตร ทานก็
ตองการโดยเฉพาะที่เรารูๆ กันอยูวาใหเรามีสติและสัมปชัญญะ วาตัวสตินี่เปนตัวสําคัญที่สุด ตะนี้คนที่
มีสติสมบูรณที่สุดก็คือพระอรหันตนะ ที่เราจะรูกันไดก็ตามพระวินัยๆ นะ ทานบอกวา ทานที่ ได
อรหัตตผลแลว ทานยกใหเปนสติวินยั คือยกอาบัติใหตงั้ หลาย ๆ สิกขาบท เปนรอยมั้ง หือ สิกขาบท
สวนอภิสมาจารทั้งหมดนะทานไมปรับเลย สําหรับพระอรหันต แตความจริงก็รูสกึ วาทานหนักใจไหม
ที่วาพระพุทธเจาไมทรงปรับเฉพาะคนที่มสี ติมาก หือ คุณจรินทร (ไมหนักใจครับ) อยางนายทหารนี่ไป
ไหนไมลาติดตะรางหรือเปลานี่ หือ (ไมไดครับ) ไมไดนะ ไมใชไมไดละ คุณเห็นอูมาตั้งหลายหน หือ
ถาทหารมาสายวิ่ง ๓ รอบ ใชมั้ย ไอนายมาสายไมยักวิง่ ที่จริงเดินมากกวา งัน้ ใชมยั้ (ครับ) อือ ดีนี่นะ
ตะนี้ พระทําไมถึงไดเปนอยางงั้น ก็เพราะวา ผูบังคับบัญชานี่เขาก็ความจริงเขาก็รแู ลว เพราะเปนทหาร
เหมือนกัน แตวาพลทหารถาหากไมรักษาระเบียบวินยั ใหหนัก เพราะแกยังดีไมพอ ในเมื่อแกยังดีไมพอ
ละกอ ถาขืนไปปลอยเขามันก็แยเหมือนกันนะ ถาปลอยเขาระเบียบวินัยไมมี สําหรับผูบังคับบัญชานี่ก็
ไมเปนไรเพราะรูอยูแลวก็ใหอภัยกัน ก็ถึงแมวาเขาจะมาสายบางมาชาไปบาง ลาไปบาง แตงานของเขา
ไมเสีย ไมเกเหมือนพลทหาร อยางนี้ฉันใดสําหรับพระอรหันตก็เหมือนกัน พระอรหันตเปนผูม ีสติสม
บูรณ ยอมไมสรางกรรมที่เปนอกุศลใหเกิด ฉะนั้นกรรมที่เปนอกุศลไมมี
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สวนอาจาระทีเ่ ราเรียกกันวา อภิสมาจาร ความประพฤติคือจริยาของพระอรหันตนไี่ ม
เหมือนพระพุทธเจา เพราะวาทานที่ละนิสัยเดิมไดทั้งหมดก็มีพระพุทธเจาเทานั้น เพราะวาพอมาถึง
ความเปนพระพุทธเจาแลวก็มีแตพุทธลีลา สําหรับพระอรหันตอื่นทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจามา แม
แตพระสารีบตุ ร ซึ่งเปนอัครสาวกก็ไมสามารถจะละนิสยั เดิมได ไอคําวานิสัยเดิมนี่มนั ติดมาทุกชาติ คน
ถาเคยเอะอะโวยวายมาตั้งแตชาติตนมันก็เอะอะโวยวายไปยันเขานิพพานนะ คนถาเคยเรียบรอยมาแต
ชาติตน มันก็เรียบรอยไปยันพระนิพพาน อยางพระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกไปกับพระพุทธเจา ไป
พรอมกับพระสงฆนี้ พอไปถึงลํารางเล็ก ๆ พระพุทธเจาก็ทรงขาม เพราะมันจําเปน ทรงขามไปบาง
พระบางองคกเ็ ดินลุยน้ําไปบาง แตพระสารีบุตรขัดเขมร โดดแผลบ เอาเขามาแลว หือ พอเขามาใน
สํานัก พระถามพระพุทธเจาวา ทําไมพระสารีบุตรเปนอัครสาวกฝายขวา ถาจะวากันไปก็เปนอุปราช
ทําไมปฏิบัติตนแบบนัน้ ไมรกั ษามรรยาท พระพุทธเจาบอกวา พระสารีบุตรหรือพระอรหันตทงั้ หมด
ไมสามารถจะละนิสัยเดิมได คําวา นิสัยคือจริยาเกา ความรูสึกเกา เพราะวาพระสารีบุตรเคยเปนลิงมา
เคยออกทาลิงใชมั้ย ลิงชอบโดดเปนอยางนี้เปนตน
แลวก็มีหลายทานหลังจากที่พระพุทธเจานิพพานมาแลว มีเรื่องปรากฎก็มีพระอรหันต
อีกองคหนึ่ง เปนปฏิสัมภิทาญาณ ปฏิสัมภิทาญาณนี่ อภิญญานี่ ไปแตะอะไรเขานิดหนึ่ง เขาพูดอะไร
หนอยไมไดนะ พูดอะไรแลวมันก็เปนตามนั้น แตวาเจตนารายของทานไมมี นี่องคนี้ทานเปนคนเอะอะ
โวยวาย พูดวาจาหยาบ วันหนึ่งทานฉันขาวอยูขางภูเขาองคเดียว ไอพอ คาเกวียน ๕๐๐ เลม มันขายดีปลี
ผานมา ทานเห็นเขาก็รอง เฮย ไอพอคาเกวียนโวย มึงเอาอะไรไปขายวะนะ อีตานั่นก็บอก เออนี่ สาวก
ของพระสมณโคดมนีจ่ ะเรียบรอยสักหนอยก็ไมได ใชวาจาหยาบคายไมนาเคารพเลย แกโมโหขึ้นมานี่
แกบอกวาขี้หนูครับบอก เออ ขี้หนูก็ขี้หนูซิวะ ไอนั่นเขาไปในตลาดเปดเกวียนออกมาเปนขี้หนูหมดเลย
ตายตกใจ พอเห็นทานั้นเขาแลวทาไมไหวแลวบอกกับลูกนองวา เอ ถาไมเปนเรื่องแลวโวย พระองคนั้น
นากลัวจะเปนอรหันตเสียแลว ยังไง ๆ เปดไปดูกนั กอน พอไปดูเขาทีไ่ หนไดละ ไปเห็นเขาก็เขาไปหา
ก็แนใจวาเปนพระอรหันต พอเขาไปหาก็บอกวา พระคุณเจาขอรับ เมื่อกี้นี่พระคุณเจาถามผมวาเอาอะไร
ไปขาย ผมบอกพระคุณเจาวาเปนขี้หนู แตความจริงมันเปนดีปลีครับ ผมขออภัยดวยทีก่ ลาวมาไมตรง
ตามความจริง ไมเคารพพระคุณเจา ทานบอก เออดีปลีก็ดีปลีซวิ ะ ก็มึงบอกวาขี้หนูนี่ ไปเดี๋ยวก็หมด
แนะ พอก็เลนอีทานั้นอีกนะแหละพอเลนทาเดิม ไอเจานั่นกลับเขาไป พอเปดเกวียนมาเปน
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ดีปลี ไอคนมันแยงซื้อกันใหญ ตามธรรมดาตั้ง ๕๐๐ เลมเกวียน มันตองอยูกันตั้งเดือน นั่นวันเดียวไม
ถึงวันเรียบรอยหมดเลย บอกเดี๋ยวก็หมดนี่ ตะนี้มาแลวไมเอาแลว ไมทําอีทาเกาแลว มาถึงจอดเอาพอ
ครัวไว ขนเอาอาหารไวใหเต็มบริบรู ณ เขากะวาเขาจะผานมาอีกเมื่อไร อาหารนั้นตองพอและเหลือนิด
หนอย พอนับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป พระคุณเจาไมตอ งบิณฑบาตละครับ ผมใหพอครับประจําไวคน
ไปมาตองแวะ เคยลอเอาเขาโดนขี้หนูเขาทีนะ นั่นปฏิสัมภิทาญาณ นีค่ วามจริงพระอรหันต ยอมไมมี
ภัยกับใคร ทานจึงใหสติวินัย คือยกใหวาเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
นี่สําหรับในโพชฌงค โพชฌงคนี้ทานแปลวา องคเปนเครื่องตรัสรู อันดับแรกก็มีสติ
อันดับที่สองมีปญญา นี่ก็มาพูดถึงอันดับแรกวามีสติ ทานบอกวายอมรูช ัดวา มีสติสัมโพชฌงคมีในจิต
ของเรา หรือวาไมมีในจิตของเรา อยางนีเ้ ปนตนนะ เอากันยอ ๆ ไปไลตามแบบเราก็แย นี้คําวาสตินี่
เรามีไมใชไมมี คําวานึก ไอตัวนึกตัวคิดนี่เรามีอยู แลวทําไมพระพุทธเจาจึงมานั่งสอน แตในทีน่ ี้ทาน
จํากัดวา สติสัมโพชฌงคไมใชสติเฉย ๆ สติสัมโพชฌงคแปลวา องคเปนเครื่องตรัสรู คือวารูตามความ
เปนจริง เปนอันวาอารมณของเราที่ยอมรับนับถือกฎของความจริง รูวา เกิด แก เจ็บ ตาย นะนี่กฎ
ธรรมดา และก็รวู านี่เราเกิดมาแลวตอไปมันตองแก ตอไปมันตองปวยไขไมสบาย ตองพลัดพรากจาก
ของรักของชอบใจ ตองตาย ไอตัวนี้นะ มันมีอยูในเราหรือเปลา เราคิดมั่งหรีอเปลา วันหนึ่งเรามีอารมณ
แบบนี้กี่ครั้ง วานี่ไมชาเราก็ตาย ถาเรากําลังเดินอยูเราก็คิดวา คนที่เขากําลังเดินแบบเรานี่ ในสถานที่นี้
มันมีมากนับจํานวนไมถว น แตวาเวลานี้คนทั้งหลายเหลานั้นเจงไปหมดแลว กระดูกก็ไมเหลือ ชื่อก็ไม
ปรากฏเพราะตายมานาน ๆ นี่เขาตายกันนับไมถว นในที่เราเดิน
หรือเวลานี้ที่เรานั่งอยูเวลานีก้ ็มีคนเขามานัง่ อยูกอนนับไมถวน แตคนทั้งหลายเหลานั้น
ก็ตายไปหมดแลว แลวเราเองก็ตองตายแบบเขานะ นึกวาถึงตัวตายและก็คิดตอไปดวยวา ถาเราตายแลว
เราปรารถนาเกิดจะดีหรือไมดี มันก็ตองตอบตัวเองวาเกิดนี่ไมเปนเรือ่ งเพราะทุกขทั้งหลายแหลทั้งหมด
นี่มันมาจากความเกิด ถาเราไมเกิดเสียตัวเดียวมันจะมีอะไรมาเปนทุกขละ ถาเราไมเกิดมันจะหิวไดมั้ย
คุณอนันต (ไมไดครับ) ทําไมละ ไมจริงหรอก เปรตหิวนีห่ วา หือ เห็นเปรตมันบอกวาหิวนี่ พวกอะไร
(พวกอบายภูมคิ รับ) แลวมันเกิดหรือไมเกิดละ ออ เกิดเหรอ เออจริงนิ ใชไหมแปก มันยังเกิดอยูนะ
มันไมเกิดเปนคนมันก็เกิดเปนเปรต ใชมยั้ ไมเกิดเปนเปรตก็เกิดเปนสัตวนรก เกิดเปนอสุรกาย เกิดเปน
สัตวเดรัจฉาน เกิดเปนพรหม
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เกิดเปนเทวดา อยางนี้กถ็ ีอวาเกิดเหมือนกัน ไมดี คําวาเกิดทั้งหมดนะ เกิดเปนคนก็ตาม เกิดในอบายภูมิ
ก็ตาม เกิดเปนเทวดาก็ตาม เกิดเปนพรหมก็ตาม ไมดที ั้งหมด
นี่สติสัมโพชฌงคเขาคิดไวยังงี้นะ มันนึกสติรูกําหนดไว รูไววามันไมดี อาการเกิดทั้ง
หมดไมดี สิ่งที่ดีมีจุดเดียวคือ พระนิพพาน นี้พระนิพพานนี่จะถือวาเกิดหรือไมเกิดใครูมั่ง หือ คุณ
จรินทร รูมั้ย เกิดหรือไมเกิด ทําไมละ ไมเคยไปนิพพาน ระยําจริง ๆ นึกวาไปมาแลว อันนี้นะ พระ
พุทธเจาเองก็ตอบเปน ๒ นัย
ทานบอกวาพระนิพพานหนึ่ง มีพราหมณเขาถามนะ วาพระนิพพานนีเ่ กิดไหม ทานก็
บอก จะเกิดก็ไมใช จะวาไมเกิดก็ไมใช นีพ่ ระพุทธเจาตอบเองนะ ไมใชผมนะ แลวคุณอยามองวาผม
เปนพระพุทธเจาเขาละ เดีย๋ วจะไปแยงที่หลวงพี่อยู ไมเอานะ ถือเอาตามทานมา ทานพูดไวในพระไตร
ปฏกวา พระนิพพานนี่ถาจะวาไปเกิด มันก็มีภพหรือมีเปนทิพยวิเศษ ถาวาเกิดมันตองตาย ทานก็เลย
บอกวา พระนิพพานี่จะวาเกิดก็ไมใช จะวาไมเกิดก็ไมใช ตะนี้สําหรับสติสัมโพชฌงค สติแปลวานึกไว
นะ นึกไวเสมอวาเรานี่ เวลานี้อารมณจิตของเรายอมรับนับถือกฎของความเปนจริงบางหรีอเปลา
ไอกฎของความเปนจริงก็มวี า ความเกิดขึ้นเมื่อมีแลวมันก็มีความเสื่อม และก็มกี าร
สลายตัวไปในที่สุด ถาอาการเกิดยังปรากฎก็เต็มไปดวยความทุกข นี่ไอความทุกขทั้งจะพึงมีมาได ก็
เพราะตัณหาเปนปจจัย คือการทะยานอยาก อยากอะไร อยากเกิด เอางาย ๆ ใชมยั้ ถาไปแจกอยางนั้น
ทั้งหมดก็เลยไมตองจบ ชาตินี้ทั้งชาติพูดเรื่องอยากไมจบ นี้ตัวอยากเกิดตัวเดียวเปนปจจัย ไอตัวอยาก
เกิดนี่มนั มีในเราไหม ที่เราเห็นวาสภาวะตางๆ ทั้งหมดในโลกทีพ่ ระพุทธเจาบอกวาไมเที่ยง และความ
จริงมันก็ไมเทีย่ ง แตเราเห็นวามันเที่ยงมีไหม นีถ่ ามองไมเห็นก็คิดวาไอคนทุกคนที่เรารักที่เราชอบ
อยางพอแมพนี่ อง แมแตตัวเราเองนึกไวรเึ ปลาวาเขาจะตองตายในวันหนึ่งขางหนา หรือวันหนึ่งขาง
หนา เขาอาจจะตองกลายเปนคนทุพพลภาพก็ไดนะ หรือวาเราจะตองตายจากเขา เขาจะตองตายจากเรา
ไออารมณจิตแบบนี้ เราคิดเตรียมไวบางหรือเปลา หากวาเขาตองตายจากเราหรือเราตองตายไปจากเขา
หรือของที่รักมันตองสูญเสียไป เราคิดไวมั่งหรือเปลาวา ถือวาเปนเรือ่ งของธรรมดา เราจะไมสรางความ
เดือดรอนใหเกิดแกเรา เพราะวาถือวาสิ่งทัง้ หลายเหลานีม้ ันไมเที่ยง และก็มีความสลายไปในที่สดุ คําวา
สลายตัวก็หมายความเราไมมจี ิตคิด จะมีอํานาจที่จะไปบังคับใหมันทรงตัวอยูตามสภาพนั้นตามปกติ นี่
อารมณแบบนีม้ ีสําหรับเราหรือเปลานั่งนึกไวในใจ มีหรือไมมี
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ตะนี้มาพูดอีกทีหนึ่งวาไอตัวที่ทําใหเราเกิดจริง ๆ มันก็มอี ยู ๓ ตัว ถาแยกไปจริง ๆ มัน
เปน ๔ ก็เขาใจชัด ความจริงมัน ๓ คือ ความรัก รักในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส อารมณครุนคิดใน
ความรักที่เปนวัตถุมนั มีในใจเรารึเปลา ความจริงคนก็ตาม สัตวก็ตาม เรารักได แตรักในประเภทที่ไม
ใชกิเลสเขาไปรัก รักดวยอํานาจจิตเมตตา ปรารถนาจะสงเคราะห ปรารถนาจะเกื้อกูล แตวาเขาจะทรง
อยูหรือไมทรงอยูถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา อันนี้เปนอารมณสบาย และไอรักอีกตัวหนึ่งนี่ มันเปนอารมณ
ราย ก็คีอความรักไดแกการผูกพัน ไอตวั นี้ที่เราคิดวาคนนั้นเปนของเรา คนนี้เปนของเรา รางกายเปน
ของเรา ทรัพยสินสวนนี้สวนนั้นเปนเรา เปนของเรา อารมณทยี่ ังยึดถือวานั่นเปนเรา นี่เปนเรา มันยังมี
อยูหรือเปลา ถายังมีอยูกแ็ สดงวา สติสัมโพชฌงคในจิตของเราบกพรอง มันอาจจะมีบางแตเฉพาะบาง
จุด บางประการ แตวาสวนใหญหรือสวนนอยอารมณประเภทนี้ยังมีอยู นั่นแสดงวาความตรัสรูเ ขาถึง
พระนิพพานของเรายังหางไป นี่พูดกันถึงดานความรัก
ตะนี้ความโลภ ไอความโลภนี่มากขึน้ จนกระทั่งเราไดรบั ความลําบาก นี่พูดกันถึง
ความเปนฆราวาส ๆ ตองหากิน แตวาหากินดวยสัมมาอาชีวะ แตวาอารมณอกี อารมณหนึ่งคือมันอยาก
จะหากินเปนมิจฉาอาชีวะ หากินในทางที่ผิดที่จะคดจะโกงเขา ซื้อของมาราคาถูกจะเอากําไรมากเกิน
พอดี จะถือวาการคาขายเปนการตกลงซึ่งกันและกันก็ไมได ถาของเราซื้อมา ๑๐ สตางค มาขาย ๑๐๐
บาท นี่มันเกินไปแลว ใชมั้ย เรียกวาเกินพอดี อารมณอยางนีเ้ รียกวาความโลภ หากเราซื้อมา ๑๐
สตางค ขาย ๑๒ สตางค ขาย ๑๕ สตางค ตามกาลตามสมัย อยางนี้เรียกวาพอใชได เรียกวาตามจังหวะ
ของขาดของไมขาด ซื้อแลวเราไมแกลงขึน้ ราคา เพราะการคาตองมีกําไร ถาไมมกี ําไรก็ทํากันไมได
แตไอกําไรที่เราตะบึงไดมานี่ใหมันไดมาดวยความสุจริตคือวาไมเกินพอดี อยางนี้ชื่อวาสัมมาอาชีวะ
ไมเปนโลภ ถามันเกินพอดีมันก็เปนโลภ นี้ไอตัวจิตทีน่ กึ ไวอยางนี้ที่เราคิดอยางนั้นมันมีมั้ย ไอตัวปลด
มันมีหรือวาตัวสรางมันมี นีค่ วามโลภก็คืออยางนี้ตวั ที่เปนโลภ
ตะนี้อีกตัวหนึง่ กิเลสเครื่องรอยรัดก็คือ โทสะความโกรธ โกรธแลวคิดประทุษราย
เขา คิดกลัน่ แกลงเขา ใหมีความทุกข ใหมีความลําบาก ยากแกการครองชีพ ยากแกการทรงตัว หรือวา
ยากกับความเปนอยู อารมณโกรธก็ดี หรือวาอาการผูกโกรธก็ดี อยางนี้มีในจิตของเรารึเปลา นี้ถามี
แสดงวาสติสมั โพชฌงคนยี่ งั บกพรองในเรา นี่ถาถอยหลังลงไป คือแทนที่เราจะมีความรักในดานกิเลส
เรากลับมาพิจารณาหาความจริง วัตถุกด็ ี บุคคลก็ดี สัตวก็ตาม มีสภาพไมเที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงเปน
ปกติ มีการสลายตัวไปในทีส่ ุด เราจะหลงใหลใฝฝน ใน
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รูป รส กลิ่น เสียงเพื่อประโยชนอะไร นีม่ ันเปนปจจัยของความทุกข เราไมมี มีความรักเหมือนกัน แต
ความรักในการปรานี ปรารถนาใหเปนสุข เรียกวามีจิตประกอบดวยธรรม
นี้ถาหันไปดูความโลภ แทนที่เราจะโลภ อยากจะไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปน
ของตนเรากลายเปนคนเกื้อกูลไป ถาเราสามารถจะชวยไดเราชวย สามารจะสงเคราะหไดเราสงเคราะห
ถาไมเปนเหตุเกินวิสยั หรือวาแทนที่เราจะโกรธ แทนทีเ่ ราจะคิดฆาเขา เรากลับเปนผูมีจิตประกอบไป
ดวยความเมตตา มีความสงสารนึกไวเสมอวาตัวเมตตาเปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพาน ตัวบริจาคทาน
เปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพาน ตัวความรักคือความเยือ่ ใยที่เกีย่ วดวยกิเลส ไมดี แตตัวตัดความรักเปน
ของดี เปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพาน นี้แทนที่เราจะ โกรธ จะคิดฆา จะคิดทํารายบุคคลอื่น เราก็เปนคน
มีเมตตาแทน สงเคราะหเขา
และอีกขอสุดทาย ความหลงคิดวานัน่ ของกูนี่ของกู โนนของกู ตัวเราของกู ตัวบุคคล
อื่นของกู ทรัพยสินทั้งหลายก็ของกู อะไรมันก็ของกูไปหมด ไอตัวนี้เรียกวาตัวอบายภูมิ หรือวาตัวให
วนเวียนในวัฏฏะ เปนตัวทุกข เปนตัวกิเลส แตอารมณจติ ของเราที่คิดปลดวา ทุกสิ่งทุกอยางนีไ่ มมอี ะไร
เปนเราเปนของเรา วัตถุทั้งหมดที่เปนรางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็ดี หรือวาเปนสิ่งที่ไมมี
ชีวิตก็ดีทผี่ มเรียกวาวัตถุ ก็เพราะวารางกายเราประกอบไปดวยธาตุ ๔ มีธาตุดิน เปนตน ไอธาตุดนิ นี่มัน
เปนวัตถุ สิ่งทัง้ หลายเหลานีท้ ั้งหมดมันเกิดขึ้นมันก็เสื่อม ผลที่สุดมันก็สลายตัว
เรามีความเขาใจนึกไวอยูเ สมอ นึกไวอยูเสมอวารางกายที่เปนเราความจริงมันไมใช
มันเปนแตเพียงเรือนรางที่อาศัยชั่วคราวนะ และไมชามันก็พัง มันจะพังก็พังเชิญพัง ทําไมถึงบอกวา
เชิญ ทั้งนี้เพราะวาเราไมเชิญ มันก็พังนะ เราเชิญหรือไมเชิญมันก็พัง เราเชิญใหมันพังมันก็พัง เราไม
เชิญใหมันพังมันก็พัง แลวเราเชิญมันเสียเลยดีกวา หรือยังไมคุณจรินทร ไหน ๆ มันจะมานี่บอกเชิญ
เชิญ เชิญ เชิญขึ้นบานตามสบาย ตั้งใจรับอยูแลว ใจมันก็สบาย รูว าเขาจะมา ไอเขาจะมาแลวเขามี
อํานาจที่จะมาหาเรา เราก็ดันไปคิดบอกนี่ขอมันอยามาหาเรา แตในที่สดุ เขาก็มาหาเราเขา ใจเราก็เกิดไม
สบายเพราะมันฝนอารมณ ตะนี้เรารูแลววาคนผูนี้หรือทานผูนผี้ ูมีศกั ดิใ์ หญ เราไมสามารถจะตานทาน
ได เขาจะมาก็เลยรับมันเสียเลยนะ ตั้งทารับซะมันก็เกิดความสบายใจ
ไอนี่ก็เหมือนกัน ไอการที่มันจะพังของรางกายหรือวัตถุทั้งหมดที่พระพุทธเจาทรง
ตรัสวาธรรมดา มันเปนอยางนั้น ตะนี้ไอสติตัวนี้ของเราคิดไวเสมอหรือเปลาวา
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รางกายของเรานี่ ไมชาเสร็จและไอเตาอบที่เขาสรางใหมๆ ดีไมดีเรายองเขาไปกอนใครก็ไดนะ หรือวา
เราจะไปตายทีไ่ หนก็ได นี่มนั เรื่องธรรมดา ถาอารมณจติ คิดวาเราจะตายก็ดี คนที่เรารักจะตายก็ดี ของ
ที่เราชอบใจจะสลายไป จะพังไปก็ตาม เมื่อคิดอยางนี้แลวใจเราหวาดหวิวบางไหม หรือมีอารมณจิต
เปนปกติ ถาอารมณจิตเปนปกติกถ็ ือวาใชได ถือวาตัวสติของเรานี่มนั่ คง เรียกวาเปนสติสัมโพชฌงค
คือวายอมรับนับถือนึกไวเสมอวาสิ่งเหลานี้มันเปนความจริง แลวก็คิดไวเสมอวาสิ่งเหลานี้มันจะตอง
เขามาถึงเรา คําวาเราก็คือ อทิสสมานกาย หรือมันเขามาถึงแลวสติสตังของเรานี่มนั ก็ปกติ ไมรสู ึกอะไร
เพราะถือวา อือ้ ฉันรูอยูแ ลวนี่วาแกจะมาถึง
นี่สติสัมโพชฌงคก็หมายความวา สติเปนเครื่องคือวามีอารมณเปนเครื่องตรัสรู ตัวนึก
ได นึกไวถึงอุปกรณเปนเครื่องตรัสรูก ็ไดแกการบรรลุมรรคผล วาคนที่จะบรรลุมรรคผลจริง ๆ นะจะ
ตองนึกไวเสมอวาความจริงของโลกเปนแบบไหน แลวก็ทราบไวดว ยวา ขึ้นชื่อวาโลกก็เปนไปเพื่อ
ความฉิบหาย นี่ศัพทภาษาบาลี คําวาฉิบหาย ก็หมายความบังคับไมได ในเมื่อมันจะเปนอยางนัน้ มันก็
ตองเปน ในเมื่อบังคับไมไดเราก็ไมสรางอารมณฝน ปลอยมัน มันอยากเปนอยางนั้นก็ตามใจมัน ฉันไม
วาอะไรแก แกอยากจะพังก็เชิญพัง แกอยากจะทรงก็เชิญทรง จะทรงอยูก็ดี ฉันจะไดใชแกเปนเครื่องมือ
เครื่องประกอบความดี ถาแกพังไปก็ดี ฉันจะไดหมดภาระที่ตองประคับประคองแก
นี่ทานบอกวาสติตัวนี้นะ มันมีอยูเปนประจําหรือเปลา เรานึกไวเสมอทุกลมหายใจเขา
ออกหรือเปลา ถาเรายังคลาดไปวันหนึ่ง เราคิดไวเทาไหร เอาสติระลึกไวเทาไรวาจะตาย เราจะตอง
ปวยไขไมสบาย เราอาจจะขาดเครื่องมือเครื่องใชทั้งหมดสักวันหนึ่งขางหนา เพราะวาเศรษฐียังขาดไฟ
ถาอาการอยางนั้นปรากฎขึ้นมาเมื่อไร เราเดือดรอนไหม ถาเราคิดไวนกึ ไวเราก็ไมเดือดรอน เพราะรูอยู
แลววามันจะตองเปนแบบนัน้
มันแบบการเดินทางดวยรถ วิ่งไปในตอนนี้เราพบวาจะมีแมน้ําขวางหนา คิดไวและก็
รูอยู ถามันพบแมน้ําขวางหนาจริง ๆ เราก็ไมหนักใจ เราเตรียมไวแลววาเราตองการไปฟากโนน จะขาม
ไปดวยวิธีใดเตรียมตัวไวแลว ตะนี้หากเราไมนึกไววามันจะมีแมน้ําขวางหนา คิดวามันจะไปสบาย พอ
ไปเจอะแมน้ําเขาเมื่อไร ความหนักใจมันก็เกิด ความเดือดรอนมันก็เกิด นี้สติสัมโพชฌงคกเ็ หมือนกัน
องคเปนเครื่องตรัสรู คือยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง วาความเกิดขึ้นมีแลว อาการที่มนั ทุกขดวย
วิธใี ดก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดวยวิธีใดก็ตาม หรือการตายเขามาถึงก็

๑๗๕

ตาม ไมมีอาการหนักใจ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเรานึกไวอยูเสมอนี่ซี เอากันงาย ๆ นึกไวเสมอวา
เกิดแลวแก แกแลวเจ็บ เจ็บแลวตาย แลวก็มันเต็มไปดวยความทุกข การเกิดเปนของไมดี นับตั้งแตนี้
เปนตนไป เราจะไมเกิดมาอีก ปจจัยอะไรเปนเครื่องกอใหเกิดความรัก อาศัยรูป เสียง กลิ่น รส และ
สัมผัส เปนตน ใหเปนเยือ่ ใยของจิต เปนเครื่องผูกพันของจิตจะไมมีสําหรับเรา ความโลภเกินพอดี
เกินภาวะที่เราทรงอยูจ ะไมมสี ําหรับเรา
นี่สําหรับฆราวาสเขาหากินได แตวาพระหนาระวัง สะสมไมได นี่เวลานี้เรามีการ
สะสมเกินพอดีหรือเปลา ไอการสะสมการมีทรัพยสินตองมีบางสําหรับพระ เพราะวาปวยไขไมสบาย ก็
ลําบาก จะไปไหนมาไหนพระก็ไปฟรีไมได นี่ไปเกิดหิวขาว ผาไมมีนุง บังเอิญคนอื่นทีเ่ ขามีศรัทธา
ไมรู เราก็ตองซื้อใช มีไดทรัพยสินแตทวาอยามีใหมากเกินไป นี้การจัดไวแคพอดีก็ควรมีหรือเปลา จิต
ที่คิดประทุษรายกลั่นแกลงบุคคลอื่นมีสําหรับเราหรือเปลา เวลานีเ้ ราหลงกายเรา หลงกายคนอื่น หลง
กายวัตถุอนื่ หรือเปลา นี่นึกไวนะ ถามีก็แสดงวาโพชฌงคเปนเครื่องตรัสรูไมมีสําหรับเรา เราตองเวียน
วายตายเกิดในวัฏฏะ แสวงหาความทุกขตลอดไป ถาอาการปลดแบบนี้มีอยูเพียงใดก็ชื่อวา เราใกลพระ
นิพพานเขาไป
นี้ตัวสติตัวนี้ตอ งนึกไวตลอดเวลานะ ตองนึกไวเสมอ ก็อยางที่เราเรียนกันมาทุกคืน
นั่นแหละ ไอนั่นก็ไมใชเรา ไอนี่ก็ไมใชของเรานะ คือขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมมีในขันธ ๕ นี่เปนธรรมดา
ไอตัวนั้นเอง ตะนี้ทานเตือนใหนึกทานเตือนไวเสมอวาตองนึกอยูเสมอ ถาไมนกึ เสมอ ขาดตกบกพรอง
นี้ใชไมได

ธัมมวิจยสัมโพชฌงค
นี้มาตัวที่ ๒ นีอ่ ะไร มีอะไร มีปญญาใชไหม อะไรละ สนตํ วา อชฌตตํ ธมมวิจยสัม
โพชฌงคํ อตถิ เม อชฌตตํ ธมมวิจยสมโพชฌงโคติ ปชานาติ อนึ่งเมื่อธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือองค
ปญญาเปนเครือ่ งตรัสรู ธัมมวิจยะนี่ เขาแปลวาอะไรหวา หือ ใครแปลออกบาง หลวงพอเสม ธัมมวิจยะ
เขาแปลวาอะไร (ธัมมวิจัย ครับ วิจยั คือธรรมะ) ออ แปลงี้หรือ แปลอยางนี้หากินคลอง แปลทับศัพท
เหอ เขาแปลวาใครครวญในธรรม (ขี้หมา แปลแบบนีไ้ ดรอยศูนย นี่แกลงถามนะใชมั้ย) อาการใคร
ครวญในธรรม ทานบอกวามีมั้ย อา ทานวายังไง นิสมมกรณํ เสยโย ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําดีกวา
นี่เปนพระบาลี นี้ทานบอกวาไอการใครครวญ
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วานั่นผิดนั่นถูกนี่ดีนไี่ มดีนะ ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาของพระพุทธเจานะเรามีไวรึเปลา สติเขา
ไปควบคุมไดรึเปลา วาเราจะตองใชปญ
 ญาคือธัมมวิจยะ นี่ก็เปนตัวปญญาตัวหนึ่งเปนตัวปญญาเลย คือ
ตัวนั้นเปนตัวฟงมา ทานบอกวา จะมีสติเปนเครื่องกําหนดรูว าโพชฌงคคีอองคเปนเครื่องตรัสรูมมี ั้ย เรา
ก็รับมาทั้งดุนนะซีวา พระพุทธเจาบอกคนที่จะเขาถึงความตรัสรูจ ริงๆ นะ ตองกําจัด โลภะ โทสะ โมหะ
หรือวาโลภะ ราคะ โทสะ โมหะ นี่ตอ งตัดไอตัวนี้ เมื่อตัดมันไดแลวจะมีความสุข แลวก็นึกวาเออ
พระพุทธเจาวาอยางงั้น ใหตัดโลภะ โทสะ โมหะ เราก็ตองตัด โลภะ โทสะ โมหะ ตัดโลภะ โทสะ
โมหะ วามันใหคลองจี๋ วาไปวามาลงนรกเลย
ที่บอกวา วาไปวามาลงนรกเลยนี่นะเพราะอะไร มันก็เขาทํานองที่เราภาวนาวา พุทโธ
พุทโธ พุธโธ พุทโธ พุทโธ แบบนกแกวนกขุนทอง มีอารมณใจไมยอมรับนับถือจริง ไมมีความเคารพ
จริงมันใชไมได แบบคนที่สมาทานศีล ปานาติปาตาเวรมณี วาไปกี่สบิ รอยครั้ง พันครั้ง วาไปเทาไรก็
ตามแตจิตไมไดยอมเคารพ มันก็ไมเกิดประโยชน นี่ตวั สติก็เหมือนกัน ถามีแตตัวสติตัวเดียวนะ ไมได
นึกวาตัวคุณธรรม ไดแก การละราคะ โทสะ โมหะ หรือวา โลภะ โทสะ โมหะ พิจารณาวารางกาย
นี้ไมใชตวั เรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา แลวก็วาคลองสงเดชแบบนีก้ ็ไมเกิด
ประโยชน นี้สติเปนตัวนึกเขาไว ก็เปนตัวสมถะ คือใหทรงอารมณเขาไวที่เรียกกันวา อารมณฌาน คํา
วาอารมณฌานก็หมายนึก ขณะใดที่จิตยังนึกอยูถ ึงอารมณประเภทนั้น จัดวาเปนฌาน มันไมยากลําบาก
อะไร ธรรมดา ๆ ตะนี้เมื่อนึกเขาไปแลว แลวก็ใชปญญาเปนเครื่องพิจารณาใครครวญวาทีพ่ ระพุทธเจา
บอก อัตตภาพรางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมใี นเรา อันนี้จริงหรือไม
จริง อันนี้นะ จริงหรือไมจริง
แลวก็มานั่งนึกดูซิจริงไหมละ นี่เราเกิดมาแลวเราไมอยากแกนะโวย บอกมันเอ็งจะกิน
อะไรวะ ขาจะหาใหนะ กินไขลวกมั้ย เอามันบอกจะเอา กินแลวอยาแกนะ เอากินไขหวานมั้ย ก็เอา
มันจะเอา เอา เอากินแลวอยาแกนะ กินไขจะละเม็ดมั้ย เอาเอาหามาให กินไขเปรตมั้ย เอ มีหรือเปลา
หวา กินไขเปรตนากลัวไมแกแน อายุยืนนานนะ นี้มนั ตองการอะไรเราใหมัน เราเห็นวาอะไรมันดี
สําหรับรางกาย เราให แลวมันเชื่อเราหรือเปลา เราบอกวาเอ็งจงอยาแกนะ มันเชื่อมัย้ มันไมเชื่อ มันก็แก
ตะนี้ในเมื่อมันจะแกแลวนี่ บอกเอาแกก็ไมเปนไรละวะ อยาตายนะ มีฤาษีที่ไหนมั่งที่มีคาถากันตาย
ใชมั้ย เหาะไปเลย ไปหาฤาษีโนน หาหมอคนนั้น มียาดีประเภท
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ไหนบางกินแลวไมตาย ผลที่สุดยอมเสียเงินเสียทองทําทุกอยางตามทีเ่ ขาสั่ง ในที่สดุ มันเชื่อมั้ย มันไม
เชื่อละมันตาย นี่เปนอันวาเราใชวิชาความรูใครครวญ คือปญญาใครครวญ ความจริงก็ไมไดใครครวญ
มาก คิดแลววาถาเกิดมาแลวมันแกจริงมัย้ จริง เราก็ตอบซิวาจริง ไอทจี่ ะตอบวาจริงนั่นก็ตองใครครวญ
ดวยความเปนจริง เห็นดวยปญญาเลยนะ ไมใชวาพระพุทธเจาบอกแก เอาแกกะทาน ถาไมแกกะทาน
เดี๋ยวจะหาวาขัดคอพระพุทธเจา เขาจะเรียกวาเดียรถีย ไมใชยังงั้น
พระพุทธเจาเทศนบอกวา จงอยาเชื่อเรานะ เราพูดแลวจงอยาเชื่อ จงใชปญญาพิจารณา
ใหเห็นเสียกอน ถาเมื่อใชปญ
 ญาพิจารณาเห็น ปฏิบัติตามเราพูดแลว ถาไมมผี ลจงอยาเอาไปใช ใหถือวา
เราเปนผูพ ูดผิด นี้พระพุทธเจาไมวาเทศนถึงจุดไหนทั้งหมด พระองคจะบอกวายังงี้เสมอ วาพวกเธอทั้ง
หลายจงอยาเพิง่ เชื่อ ตะนี้เราก็ตองไมเชื่อพระพุทธเจา มานั่งดูความจริงไปถามคนแกดูวา เวลาที่เขาออก
มาจากทองแมเขาใหมๆ เขาแกแบบนี้บางมั้ย ใชมยั้ ถาเรามองไมเห็นชัดเขาจะตอบวาไมใช ฉันตัวเล็กๆ
นี่ไปถามคนหนุมคนสาวที่ตวั โตแลว ถามวาเวลาออกมาจากทองพอทองแมนะตัวเทานี้หรือเปลา เขาก็
จะบอกไมใช นี่ไปถามคนตายดูซิวา นีแ่ กเกิดจากทองพอทองแมแกตายแบบนีเ้ ลยหรือยังไง เอะ แลว
ใครจะตอบเลาหวา หรือ แปก เสร็จซี ไมมีใครตอบเราตอบเอง ถามคนอื่นก็ได วาไอคนที่มันตายนี้
อายุตั้ง ๖๐ – ๗๐ แลวตาย มันเกิดมาจากทองพอทองแมแลวมันแกเทานี้แลว มันตายยังงี้หรือเปลา เขาก็
จะบอกวาเปลา ตะนี้เราก็เชือ่ พระพุทธเจาไดซี
พระพุทธเจาบอกวา นี่ถาเรายังติดกิเลสอยู ยังเห็นกิเลสเปนสรณะนะ ยังมีความเคารพ
ในกิเลส คือมีความรัก และความรักดวยอํานาจกิเลส รักอยากเปนผัวเปนเมียกันนะ ยังมีความผูกพัน
ในทรัพยสินวา นั่นเปนเราเปนของเรา ยังมีการกลัน่ แกลงประทุษรายชาวบาน และยังมีความผูกพันกาย
วามันเปนเรา เปนของเรา ในที่สุดก็จะตองเวียนวายตายเกิดในวัฏฏะ เกิด ๆ ตาย ๆ ตาย ๆ เกิด ๆ แบบนี้
มันเปนอาการของความทุกข
ตะนี้ที่พระพุทธเจาทรงบอกวา ของในโลกทั้งหมด ไมมีอะไรที่เราจะมีอํานาจไปบังคับ
บัญชามัน มันจะตองเปนไปตามสภาพของมัน แลวก็ถาเรายังมีความเกิดเพียงใด ถาเรายังมีความผูกพัน
มันเพียงไร เราก็จะตองกลับมาเกิด เปนทาสของความทุกขอยูเพียงนั้น ไอตรงไหนมันทุกข ตอนเปน
เด็กกินไมได ขี้ไมไดดว ยตนเอง ชวยตัวเองไมได ตองการอะไรมันก็ตองลําบากเปนทุกข ไมรอ งไห
ขึ้นมาเขาก็ไมทราบวาเราหิวหรือวาเราหนาว เรารอน เราปวย ตะนี้เมือ่ โตขึ้นมาแลว ไอความตองการ
มันมีมากก็ตองหาเลี้ยงตัว หาเลี้ยงครอบครัว เมื่อหามาไดแลว สิ่งที่

๑๗๘

แกไขไมไดก็ความแก คลานเขามาทุกวัน อารมณที่ไมถูกใจคลานเขามาทุกวัน ความปวยไขไมสบาย
มันมีอยูเสมอ ในที่สุดก็มีความตายเปนทีส่ ุด สิ่งที่เราคิดวาเปนเราเปนของเรามันก็ไมใช เราไมใชของ
เรา มันพังไป นี่ใชวธิ ีใครครวญแบบนี้ เรียกวาอะไร ทานเรียกวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค คือใครครวญหา
กฎของความเปนจริงใหพบนะ หาตัวจริงใหพบ
เวลานี้เมื่อหาตัวจริงไดเราก็วางเสีย เตสํ วูปสโม สุโข ทานบอกวาเราระงับกายได ชื่อ
วา เปนสุข คําวาระงับกายคือ ถือวารางกายถาเรามันไมใชเราเสียอยางเดียว มันพังเสียอยางเดียว อยางอื่น
ไมใชของเราทัง้ หมด นี่พังตัวเราอยางเดียวพอ ไมตองไปพังอยางอื่น แกวแหวนเงินทองหรือเพชรนิล
จินดา มันเปนเครื่องประดับกาย แตวาถาเราไมมีกายเสียอยางเดียว เราจะหามาประดับใคร มันก็หมด
ทุกข เราหาอาหารมากินทุกวันดวยความลําบาก ก็เพราะมีรางกาย ถาเราไมมรี างกายเสียอยางเดียวจะ
ตองหามาทําไม นี่ใครครวญตามแบบนี้แบบงาย ๆ เห็นวากายนี่มนั เปนโทษมันเปนทุกข คิดงาย ๆ ก็
อยางทานโคธิกะ อยางงัน้ แหละนะที่เคยพูดใหฟง

วิริยสัมโพชฌงค
ตะนี้มาอีกตัวหนึ่ง วิริยสัมโพชฌงคอีกองคหนึ่งนะ ความเพียรอะไรละ องคแหง
ปญญาเปนเครือ่ งตรัสรูคือความเพียร ตอนนี้มาเปนวิปส สนาญาณหมดละซี มีสมถะอยูตัวเดียว หือ
เปนอันวาโพชฌงค ๆ นี่มีสมถะอยูตัวเดียวนะ สติเทานั้นเอง นี่ผมแยกใหทราบ งั้นเดี๋ยวใครจะมาถาม
วาตัวไหนเปนสมถะ ตัวไหนเปนวิปสสนาจะไมทราบ สติสัมโพชฌงคเปนสมถะ ตัวนึกเขาไวเปน
อารมณฌาน ตะนีธ้ ัมมวิจยะการวิจัยที่ตองใชปญญาเปนเครื่องพิจารณาหาความเปนจริง อันนี้เปนวิปส
สนาญาณ ตะนี้มาถึงวิรยิ สัมโพชฌงค วิรยิ ะแปลวาความเพียร แตความเพียรตัวนี้ไมใชเพียรวิ่งนะ หือ
เพียรวิ่ง เพียรกระโดดสูง เพียรกระโดดต่าํ ไมใชยังงัน้ เพียรคิด เพียรคร่ําครวญ ก็คอื ตัวปญญา นัน่ เอง
ทําไมถึงตองใชความเพียรเขาเปนเครื่องตอสู ก็เพราะวาอารมณของเรามันคอยจะไหล
ลงต่ําอยูตลอดเวลา มันไหลเขาไปหากิเลสใชไหม ใชมั้ยคุณจรินทร (ครับ) รูเหรอ รูจริง ๆ อาว ใชได
รูจริงก็ใชได รูไ มจริงก็ใชได หรือไงหวา เพราะอะไร เพราะอารมณของเรามันคอยฝน พระพุทธเจา
บอกนี่รา งกายของเรามันจะแกนะ มันก็คดิ วาจะไมแกกข็ องธรรมดา ตัวปญญาตัวเดิมนี่ตอไปมันจะพัง
นะ เราก็คดิ มัน

๑๗๙

จะไมพัง มันเผลออยูเสมอใชมั้ย แลวก็การเกิดนี่มันเปนทุกขนะ บางทีเราก็คดิ วามันเปนสุขนี่อารมณ
มันคอยฝนอยูต ลอดเวลา นี้เราก็ตองเพียรฝนมัน บอกไอการคิดแบบนี้มันเปนของไมดีคือไมเปนเรื่อง
ถาเราขืนคิดแบบนี้เราก็ไมพนวัฏฏะ ไอคําวาวัฏฏะมันแปลวาวน วนไปวนมา เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด
ถามันเกิดเปนคนตาย เปนคนก็ดี สําคัญเกิดเปนคนแลวลงไปนรกเกิดมาเปนเปรต อสุรกาย สัตวเดรัจ
ฉาน กวาจะเปนคนไดก็นานแสนนาน แตอยูในขอบเขตนี้ เกิดเปนคนบาง เกิดเปนเปรตในอบายภูมิ
บาง เกิดเปนเทวดาบาง เกิดเปนพรหมบาง แลวก็วนกันไปวนกันมา มันหาจุดจบไมได มันไมเปนเรื่อง
เหนื่อย สูเราหาแดนที่มีความสุขจริง ๆ ไมได ไดแกแดนพระนิพพาน นี้เราก็ตองเวียน คือใชอารมณ
ฝน คือวิรยิ ะ นี่แปลวาเพียรฝนอารมณ อารมณถามันเจอะอะไรเห็นสีสันวรรณะวาสวย เราก็บอกมัน
เลยบอกนี่ไมใช ใชปญญาบอกนี่ไมไดสวยจริงๆ ถาเผลอนิดเดียวความมัวหมองจะปรากฎ นีพ่ ูดถึงดาน
สี และภายในไมชามันก็จะเกา เมื่อเกาแลวในที่สุดสีนกี่ จ็ ะสลายตัว
นี่ของทั้งหลายเหลานี้มันไมใชสวยจริงๆ นี่ตองฝนอารมณ ฝนอารมณจนกวาอารมณ
จะชิน เห็นคนแก เห็นคนหนุมสาว เห็นเด็ก ก็นึกเลยวาพวกนี้ตายทั้งหมด ไมมีใครเหลือ เราก็ตาย เห็น
คนทุกคนไมวา อยูในสภาพเชนไรทั้งหมด วาคนประเภทนี้มีทุกขทั้งหมด หาคนที่มีความสุขจริงๆ ไมได
นี่ตองฝนคิดนะ บางทีมันจะไมฝน เห็นใครเขาแตงตัวโก ๆ นั่งรถยนตสวย ๆ อยูตกึ ใหญ ๆ สวย ๆ เรา
จะนึกวามีความสุข แตหารูเขาไปในความจริง ไปนึกดูแลวไปถามเขาดู วาคนนี้เคยปวดอุจจาระปสสาวะ
บางไหม ไมมีใครละหือแปก ไอคนไมปวดทองขี้ทองเยี่ยวมันก็คนปนนะซีใชมยั้ ปวดอุจจาระปสสาวะ
มันเปนทุกข เคยหิวบางไหม ไอตัวหิวมันเปนทุกข ใครในโลกมันจะไมหิวใชไหม เคยหนาว เคยรอน
บางไหม ไอหนาวรอนมันเปนทุกขเขาก็ตอ งมี นี่เคยกระทบกระทั่งกับอารมณทเี่ ราไมพอใจนี้บางไหม
เราก็ตองตอบวามี คนทุกคนเปนตองมี ตะนี้ในเมื่อมันมีแลวนีถ่ าเราคิดวาคนเหลานั้นเขาเปนสุข ก็แสดง
วาเราคิดผิด
พยายามเพียรทรงตัวไว วาทําใจจะไมฝนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แลวก็เพียรทรงไว
แตความดี เพียรละความชัว่ อยูตลอดเวลา กรรมอะไรก็ตาม อารมณใดก็ตามที่พระพุทธเจากลาววาเปน
อารมณของความชั่ว ตองเพียรตอตานมันนะ ถาเราไมเพียร สูมันไมได เพราะมันมีกําลังกลามากเพราะ
เราคบกับมันมานาน นีเ่ ราก็ตอ งเพียรตอตานกับมันวา นีแ่ กอยามาหลอกฉันนะ ไออันนี้ที่แกวาสุขแกวา
สวย แกวาคงสภาพนี่ไมจริง ไมมีอะไรคงตัว แลวก็ใชปญญาพิจารณาหาความเปนจริงใหพบ ก็ตามที่
พูดมาแลว พูดไปมันก็ซ้ํา นี่วาเพียรใชปญ
 ญาตัวนี้นะ เมื้อกี้เพียรใครครวญ

๑๘๐

เขาก็ใชปญ
 ญาพิจารณา คือใครครวญหาความเปนจริง นี้เมื่อพบความเปนจริงแลว ไอความเปนจริงมัน
ไมคอยจะทรงอยูในใจ มันจริงเหมือนกัน รูจริงเหมือนกันแตไมคอยวาง และก็เพียรถือมันเขาไว คือ
ทรงความเปนจริงไวในใจ ยอมรับนับถือตามความเปนจริง คิดไวเสมอวา ไมมีทใี่ ดที่จะดีไปกวาพระ
นิพพานนะ

ปสสัทธิสัมโพชฌงค
ตะนี้มาตัวที่ ๔ เรียกวาธรรมะอะไร ปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิตัวนี้เขาแปลวาสงบ
ความสงบจิตมีในจิตใจของเรารึเปลา นี้ไอตัวสงบนี่ตองระวังไวใหดีนะ มันไมใชวาง คําวาสงบนี่ไมใช
วาง จิตของคนนี่มันไมวาง คือวามันตองเกาะสวนใดสวนหนึ่ง แตไอจิตตัวที่เรียกวาสงบ ก็เพราะวา
สงบจากกรรมที่เปนอกุศล คืออารมณที่เปนอกุศล อารมณชั่ว อารมณฝาฝน ตะนีส้ ําหรับตัวนี้นมี่ ันเปน
วิปสสนาญาณ จะไปนึกวาจิตสงบจากการไมฆาสัตว ไมอยากจะฆาสัตว ไมคิดฆาสัตว ไมคิดลักทรัพย
ไมคิดประพฤติผิดในกาม ไมคิดจะโกหก ไมคิดจะกินเหลา ไมใชตวั นี้นะ ไมใช
ปสสัทธิสัมโพชฌงคนี่มนั สงบตรงนีน้ ะ สงบความปรารถนาในการเกิดใชมั้ย อารมณ
สงบคือไมคิดวาเราตองการความเกิดอีก และจิตก็มีความสงบเห็นวาสภาพรางกายนีไ้ มใชเรา ไมใชของ
เรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมใี นเรา คือสงบในจุดที่เรียกวาอะไรทุกอยางในโลก มีบางอยางมัน
เปนเราเปนของเราบางหรือเปลา ไอตัวคิดวาเราวาของเรานี่สงบไป ทําตัวนี้ใหสงบ นี่มันตัวสูงจัด จะ
ใกลนิพพานเขาไปแลว มันใกลจบ นี้ปสสัทธิกแ็ ปลวาสงบตัวนี้ สงบตัวยึดถือวัตถุกต็ าม สิ่งที่มีชีวิตก็
ตาม วาเปนเรา เปนของเรา หรือวาสิ่งนัน้ มีในเราหรือวาเรามีในสิ่งนัน้ นี่สงบตัวนี้นะ มีอารมณเปน
ปกติอยูเสมอ คิดวา อัตภาพรางกายนี้ไมมี ไมมีเรา ไมมขี องเรา และมันก็ไมมีอะไรเปนเราอีก หาตัว
เราในนั้นไมได อันนี้กไ็ มยาก มันงาย ๆ เคยบอกกันมาแลวทุกคืนนะ เราผานไปดีกวา

สมาธิสัมโพชฌงค
ตะนี้ตวั ที่ ๕ สมาธิสัมโพชฌงค สมาธินเี่ ขาแปลวาอะไร สมาธินี่แปลวาความตั้งมัน่
แตวาสมาธิตัวนี้ตองประกอบไปดวยปญญานะ อีนแี้ หละที่เขาวาเจริญ

๑๘๑

วิปสสนา แตไมเจริญสมถะ ไอวิปสสนากับสมถะนี่มันควบกัน สมาธิสัมโพชฌงคคือ มีอารมณตั้งมั่น
อยูในองคของปญญาเปนเครือ่ งตรัสรู ตอนนี้พระพุทธเจาบอก มีในเราบางไหม หรือวาไมมี มีจิตตัง้ มั่น
อยูตลอดเวลาวาเราตายแน อยางที่พระพุทธเจาทรงตรัสแกพระอานนท วาเราคิดถึงความตายทุกลมหาย
ใจเขาออก และคิดถึงความตายแลวมันดีตรงไหน ดีที่เราคิดวาเราไมเกิดมาอีก เมื่อรางกายนี้เราประคบ
ประหงมมันมาดวยดี กวาจะสรางกายขึ้นมาไดตองบําเพ็ญบารมีมาตัง้ เยอะแยะ ตองมีทั้งทาน ทั้งศีล ทั้ง
ภาวนา แลวก็มีปญญา ตองสรางความดีมาจนกวาจะมีกาย เมื่อมีกายแลวมันก็ทรงอยูไมได นีถ่ าเราจะ
มีกายมันอีก เราจะมีเพื่อประโยชนอะไร นีอ่ ารมณตวั นี้มนั ตั้งมั่น เราไมมีมันดีกวา เราจะไปพระนิพพาน
นี่การจะไปพระนิพพานเราจะไปไดแบบไหน ก็คือวางกายเสีย ถืออัตภาพรางกายนีไ่ มใชเรา ไมใชของ
เรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมใี นเรา อันนี้ไมยาก ผมวางาย ๆ หือ งายไหมคุณจรินทร มันเหมือน
กันนี้ไมเห็นมีอะไรเลย บอกสัมโพชฌงคเขาหนอยแหมแยเลยนะ พอบอกวาโพชฌงคนี่บอกวาแย ความ
จริงนีเ่ ราเรียนกันมาทุกคืน ฝกกันมาทุกคืนของธรรมดา

อุเบกขาสัมโพชฌงค
ตะนี้มาอีกตัวหนึ่ง เขาเรียกอุเบกขาสัมโพชฌงคนะ อุเบกขานี่แปลวา ความวางเฉย ไอ
ตัววางเฉยตัวนี้จะถือเปนสมถะไมได แตความจริงอุเบกขานี่เขาถือเปนสมถะ นี่ผมขามไปบางหรือเปลา
ก็ไมรู อยากขามก็ขามซิ หรือไง มาอุเบกขาสัมโพชขงค อุเบกขานี่เปนตัวปญญาเหมือนกัน คือวาปญญา
เปนเครื่องตรัสรู นั่นรูตรงไหน ตัววางเฉยนะเปนตัววิปสสนาญาณนะ เขาเรียกอะไรนะวิปสสนาญาณ
เขาเรียกสังขารุเบกขาญาณใชมั้ย สังขารุเบกขาญาณคือการวางเฉยในขันธ ๕ คือ รางกายมันจะเปน
ยังไงก็เชิญซินาย นายอยากจะแกกแ็ ก ฉันไมวาอะไรนาย นายอยากจะพังก็พังฉันก็ไมไดวาอะไรนาย
เมื่อนายจะตายนายก็เชิญตาย ไอนี่มันหายไปตัวนึง อะไรมันหายไปหวา หือ เมื่ออยากจะตายก็เชิญตาย
ไมวา เอามันปวดเอาก็เชิญปวด ฉันรูอยูแ ลวนีว่ าแกจะปวดนะ ถามันจะปวดทองขี้ปวดทองเยี่ยว เอา ก็
รูอยูแ ลวนี่มนั จะปวดทองขีป้ วดทองเยี่ยว ไปกินมาเศษอาหารมันทรงตัวอยูนี้ เมื่อมันมีเศษอาหารอยู
มันก็ตองเปนอยางนี้ มันก็ตอ งระบายออกมา นี่ฉันรูว าแกจะเปนแบบนี้
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หือ ผมไมเห็นมันจะมีอะไรนี่หวา มันไมยากหรือพวกทานยากไหม จรินทรยากไหม
ไมยากเหรอ อีตอนคิดเองมันไมยาก เอาละเอาตรงนี้ละดี มันจะครบ ๗ หรือไมครบก็ชางมันเถอะ ให
ไปอานกันเอา ตะนี้เปนอันวาตัวนี้นะโพชฌงค นี่คือวาทานใหใชปญ
 ญาเปนเครื่องพิจารณานัน่ เอง มา
เรามาสรุปกันดีกวา เอาสติเขามาคุมตัวไวนี่ ทั้งหมดนี่ไมมีอะไร เปนของธรรมดา ๆ คือใชตัวปญญา
ตัวเดียวควบกันกับสมาธิคือสมถะ ไอตัวสติเปนตัวสมถะทรงตัวไวเสมอ คุมอารมณไวโดยเฉพาะ คือให
จิตมันทรงตัววาเราคิดเรื่องอะไรอยู เราจะคิดอยางนั้น นี้มาสรุปตัวทายก็มวี า ใชปญญาพิจารณาหาความ
เปนจริงวา การเกิดมันเปนทุกข เกิดเปนทุกขหรือเปนสุข โอ (เปนทุกขครับ) แกเกิดมาทําไม (โงครับ)
เออดี ระยําเสือกเกิดมาได เอะ ก็ผมก็เกิดเหมือนกันนี่หวา นีแ่ กดาขาซิ ขาก็เกิดเหมือนกันนี่ ไอนี่แกลง
ดาครูบาอาจารยหือ ไอขาก็เกิดเหมือนกัน ถาแกโงขาก็โงดวยซี หือแปก นัน่ ไอทาน โอถาจะคบไมได
เสียแลวนะ
นี่คืออยางนี้ ถาเราเกิดมาเพราะโงเปนสําคัญนะ นี่เกิดแลวมันมาเปนทุกข ทําไมเราถึง
เกิด เพราะวาเราโง เราโงตรงไหนละ มาใชปญญาตัดตัวทายกันไปเลย นี่ทานไลไปไลมาเปนสังขารุเบก
ขาญาณ โงที่เราไมยอมวางขันธ ๕ ไอตัววางขันธ ๕ จริง ๆ ไดแก สังขารุเบกขาญาณ ที่เปนอุเบกขา
โพชฌงคนนั่ แหละ เฉยมันนะซี เฉยตรงไหน มันแกเราจะเดือดรอนทําไม ก็มันจะตองแก ถือวานี่
เรื่องธรรมดา ถาปวยไขไมสบายเกิดขึน้ ก็ถอื วานี่เรื่องธรรมดา คนทีร่ ักเราเอาอกเอาใจเรา เขาเกิดขัดใจ
เราขึ้นมา ทําใหเราเดือดรอนถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา เพราะเราเกิดมาในโลกมันตองเปนแบบนี้ ในที่
สุดเราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็ถือวามันเปนเรื่องธรรมดา นีร้ างกายของเราเองเรารักที่
สุด เวลาที่มันจะพังก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา เพราะจับธรรมดาตัวนี้ไดก็คิดไวเลย ถารางกายพังคราวนี้
เราจะไมสรางมันใหมอีก เราจะทํายังไง เราจะไปพระนิพพาน
วิธีที่เราจะไปพระนิพพานจะทํายังไง นัน่ ก็คือตัดอารมณของความชัว่ ทั้งหมด ไมยอม
ใหเกิดแกจิตของเรา ถามันจะเกิดมั่งก็ใชกําลังขับไล คือวิรยิ ะขับไลมันไปแลวก็ใชปญญาเปนเครื่อง
พิจารณาวา อะไรมันดี อะไรมันชัว่ ใหรูไอดีมนั อยูตรงไหน ชั่วมันอยูตรงไหน คือธัมมวิจยะ ถามัน
เกิดอารมณขนึ้ มาแลว ใชกาํ ลังขับไลตองใชเพียรหนอย ๆ อยาไปเชือ่ มันนัก ถาเราไมมีความเพียรก็
ไมไดในที่สุด กําลังใจของเราคงที่คือวางเฉยได เฉยตออาการตาง ๆ ที่มันเกิดขึน้ กับกาย ความแกเกิด
ขึ้นก็สบายใจไมเดือดรอน ความหิวเกิดขึ้น ก็ไมหนักใจ หาใหมันกิน หาไดแคไหนใหมันกินแคนั้น
มันมีขนาดไหนกินขนาดนั้น อยาไปตามใจในเรื่องรสของมัน ตองการ
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รสอยางนัน้ ตองการรสอาหารแบบนี้ บอกนี่ขาหาใหแกเทาไรแกก็ตาย แกก็แก ฉันใหแกกินเพื่อประทัง
กายไปเทานั้นแหละ ไมชาแกก็พัง แกอยากจะพังเมื่อไรแกก็เชิญพัง ตะนีถ้ ึงเวลาที่มันพังจริง ๆ เราก็
สบายใจ สบายตรงไหน ตัดอารมณเกิด ขึ้นชื่อวารางกายเปนภัยใหญสําหรับเรา เปนปจจัยใหเกิดความ
ทุกขทุกดาน ถาเราหมดรางกายเมื่อไร เรามีความสุขเมื่อนั้น นั่นคือพระนิพพาน
ถาหากวาพวกคุณตั้งใจไวแบบนี้ทุกลมหายใจเขาออก เอางี้ดีกวา เอาวันหนึ่งครั้งหนึง่
เอางั้นกอนนะ เอาวันละครั้ง นี่ผมนึกวาพวกคุณบางทีสิบปไมเคยนึกแบบนี้สักครั้งนะหรือไงคุณจรินทร
อีกอนบวชไมเคยนึกแบบนี้เลยละมั้ง นั่นซีตอแตนี้ไปตัง้ ใจไวเลย เชาตื่นขึ้นมาเราจะคิดแบบนี้นะ กอน
จะหลับเราจะใครครวญแบบนี้กอนหลับ หนัก ๆ เขาอารมณมนั จะชิน เอากอนเวลาจะกินขาวเราจะคิด
แบบนี้ หยิบอาหารขึ้นมา คิดวารางกายนีป่ ระสงคตองการอาหาร แตไมชามันตองพัง พังแลวก็ชางมัน
ไป ๓ เวลาแลวแถมกอนจะนอนเติมเวลาเปน ๕ เวลา นีท้ ําแบบนี้หนักเขา ๆ อารมณมันชินมันชักไมเอา
แลว มันคิดเกะกะ ๆ บางทีวา ง ๆ มันก็คิดเรื่อง ตองทําใหมันกินนะ มันคิดหนัก ๆ เขาในที่สุดไมตองมี
กฎบังคับ ไมตองมีอารมณบังคับ มันคิดของมันเองเปนอารมณโดยอัตโนมัติ มันเห็นหนาใครปบ บอก
เอย ไอหมอนี่เต็มไปดวยความทุกขนี่ ตัวเต็มไปดวยขีด้ วยเยีย่ ว ใชอะไรไมไดเลย ไอคนนี้ไมไดดีไป
กวาเราเลยนะ หิวเหมือนเรา หนาวเหมือนเรา รอนเหมือนเรา เจ็บไขไมสบายเหมือนเรา ปวดอุจจาระ
ปสสาวะเหมือนเรา มันคิดแบบนี้เลยมันชิน แลวนี่ไมชา เราก็ตาย ไอเจานี่มันก็ตาย ไมวิเศษวิโสไปกวา
เราใชไหม เห็นวาคนในโลกทั้งหมดเปนผีหมด เห็นหนาคนไหนก็ตามไมมีใครทรงตัว เห็นหนาคนไหน
ก็ตามเห็นวาบุคคลนั้นเต็มไปดวยความทุกข ไมมีใครมีความสุขจริง เห็นหนาใครทั้งหมดก็เรียกวาไม
เหลือแลว มีแตความสกปรกภายในกาย ใจเราก็สบาย และเราก็คดิ แบบไหน ไอโลกระยํานี่ แมแต
พระเจาแผนดินมีบุญญาธิการมากที่สุด ทานยังทรงกายอยูไมได นี่เราเกิดมานี่หลายรัชกาลแลว หือ กี่
รัชกาลหวา คุณจรินทรกรี่ ัชกาล คุณลอเขา ๓ แลวมั้ง ทัน ร. ๗ มั้ยคุณจรินทร ทันนี่ ร. ๗ เขาเปลี่ยน
แปลง ๗๕ นีเ่ ราเกิดมานี่ ๓ รัชกาลแลวนะ นี่พระมหากษัตริยเปนผูมบี ุญญาธิการมากที่สุด พระองค
ตองการอะไรก็สมหวัง แตไมสามารถจะทรงกายไวได ก็ไอคนระยําแบบเรานี่มันจะอยูไดยังไงใชมั้ย
ถาเราจะเกิดไปกี่ชาติ ๆ มันก็ทรงสภาพแบบนี้ และองคสมเด็จพระมหามุนีบอก ถา
ไมเกิดมันมีความสุขเราไมเกิดจะดีกวา วิธีไมเกิดยังไง ก็นั่งคิดไวเสมอวาอัตภาพรางกายนีไ้ มใชเรา
ไมใชของเรา ใชปญญาพิจารณาดวย เห็นตามความเปน
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จริง แลวในทีส่ ุดมันก็พัง มันอยากจะพังมันก็พังไป พังแลวเราไมเกิด ถาเราคิดยังงีม้ ันจะไดหรือไมได
ทําเปนอารมณ ก็ดูทานพระโคธิกะ ดูทานพระโคธิกะทานทําอะไร ทานเห็นวารางกายเปนศัตรู เปน
ศัตรูราย ทําลายความดีของทาน ถารางกายนี้ไมปว ยเสียอยางเดียว ทานอาจจะเปนพระอรหันตได แตนี้
เพื่อนเขาเปนพระอรหันตไปหมด แตปรากฎวาทานไดฌานโลกีย ผมเขาใจวาฌานนะ ฌานเล็กจริง ๆ
อยางดีกฌ
็ าน ๑ ละเอียดเทานั้น ปฐมฌานละเอียด ก็เพราะวาทานปวยอยางนั้นนี่ ทานระงับทุกขเวทนา
ไมได หากวาทานไดฌาน ๔ ทานตองสามารถระงับทุกขเวทนาได นี้พระโคธิกะตองไมไดฌาน ๔ อยาง
ดีก็ปฐมฌานละเอียด นี่ทานถึงไดคร่ําครวญแบบนั้น เมือ่ ทานไดฌานโลกียเ พราะวารางกายนี้ไมชว ยให
ทานไดอรหันต เพราะรางกายมันตอตานคือมันปวย ทานเห็นวารางกายนี่เปนศัตรูใหญ ใจวางรางกาย
เสียโดยคิดวารางกายนีจ้ ะไมมีสําหรับเราตอไปในภพตอ ๆ ไป ขึ้นชื่อวารางกายทีป่ ระกอบไปดวยขันธ
๕ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ เปนกอนเขามาจับเปนรูป แลวก็ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ที่เปนเครื่องประกอบกัน เราจะไมมีมนั อีกสําหรับรางกายประเภทนี้ แลวในที่สุดทานก็เอามีดโกนเชือด
คอตาย แตวาพระพุทธเจาบอกวาไปนิพพาน
นี่เวลาที่เราจะใครครวญ คําวาใครครวญแตไมตองเอามีดโกนมาเชือดคอนะ เดี๋ยวพระ
ยายมจะหาวาผมแนะนําทานเชือดคอตายผมลงไปคนเดียว หือ ไปใชหนื้แทนพวกทานนะ เสร็จเลย ทํา
บาปอะไรไว มันผมเอาคนเดียวไมไหว หือนี่แกยุใหเขาไปนิพพานโดยการเชือดคอ นีแ่ กรับกรรมแทน
เขาซี แหมรับกรรมแทนใครไมเปนไร รับกรรมแทนตาแปกนีแ่ ย ตั้งลานอยางแนะ หือ นี่เปนอยางนี้นะ
เปนอันวาอารมณเพียงเทานีแ้ หละคุณ มันของไมยากหรอก เราทํากันแบบเบาๆ นะ คอย ๆ คิด อยาคิด
วายากเกินไป เพราะวาอารมณธรรมะของพระพุทธเจานี่จับทีละจุด แตจดุ ที่สําคัญที่สุดนั่นก็คอื ความ
ตาย จับไวใหได และอาการของความไมเที่ยงจับใหได เทานี้แหละ มันก็หมดเรือ่ งกัน เปนอันวาพระ
พุทธเจาสรุปในขอนี้วาโพชฌงคทั้ง ๗ รายการ ผมวาผมวามาแค ๖ มันลืมอะไรไปอยางไมรู ** ทั้งหมด
นี้เรามีสตินกึ ไววามันทรงอยูใ นเราบางหรือเปลา เราทรงไวไดตลอดกาลตลอดสมัยไหม ถาขณะใด ถา
เราเผลอไปจงตําหนิมันเลย วาเอ็งนี่มันเลวเสียแลว เอาพระบาลีบทสําคัญบทหนึ่งไวประจําใจวา อตนา
โจทยตตานํ เราจะเตือนใจเราอยูตลอดเวลาวาจงอยาลืม จงอยาลืม ในอันดับแรกก็กอนหลับคิดสักพัก
หนึ่ง ใครครวญสักพักหนึ่ง แลวตื่นใหม ๆ ใครครวญสักพักหนึ่ง เวลาเดินไปบิณฑบาตตอนเชา ๆ เห็น
ชาวบานเขาก็จงหาความทุกขของชาวบานใหพบ วาขาวที่เราไดกินจากเขา ไดมาจากความทุกขของเขา
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แลวพวกนีไ้ มชาก็ตาย เราก็ตายเหมือนเขา นี่ไมมีอะไรดี เปนอันวา ถาเราคิดกันเพียงเทานี้เราก็เปนพระ
อรหันตแลว เปนแลวคุณเปนรึยังคุณจรินทร ฮา ผมนึกวาคุณอาจจะนึกวาเปนแลวนี่ เปนเดีย๋ วไงใชมั้ย
เปนอีตอนตัดสินใจวา เออนี่พระพุทธเจาทานพูดถูกนะ ทานพูดถูกมันทุกขจริง มันมีการเปลีย่ นแปลง
จริง มันมีการพังจริง ถาเกิดใหมมันก็ทุกขจริง นีเ้ ราเปนนิดหนึ่ง เอาวันละนิดแคนี้นะ พอนะ เอาวันละ
๒-๓ นาที เปนอรหันตใหไดวันละ ๒ – ๓ นาที เปนจริงๆ อีตอนนัน้ คิดปลงใหตก จริง ๆวาไอการเกิด
เปนโทษเปนทุกขแบบนี้ ตัดกันจริง ๆ เอากัน ๒ – ๓ นาที
_________________________________________
**
หมายเหตุ ขอที่ตกไปคือ ปติสัมโพชฌงค ซึ่งความในมหาสติปฏฐานสูตรมีดังนี้
สนตํ วา อชฌตตํ ปติสมโพชฌงคํ อนึ่ง เมื่อปติสัมโพชฌงค
(องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู คือปตคิ วามปลื้มกายปลื้มใจ) มี ณ ภายในจิต
อตถิ เม อชฌตตํ ปติสมโพชฌงโคติ ปชานาติ ยอมรูชดั วา ปติสัมโพชฌงค มี ณ ภายในจิต
ของเรา
อสนตํ วา อชฌตตํ ปติสมโพชฌงคํ หรือเมื่อปติสัมโพชฌงค ไมมี ณ ภายในจิตของเรา
นตถิ เม อชฌตตํ ปติสมโพชฌงโคติ ปชานาติ ยอมรูชัดวา ปติสมั โพชฌงค ไมมี ณ
ภายในจิตของเรา
ยถา จ อนุปปนนสส ปติสมโพชฌงคสส อุปปาโท โหติ ตญจ ปชานาติ อนึ่ง ความที่ป
ติสัมโพชฌงค อันยังไมเกิดขึ้นยอมเกิดขึ้นดวยประการใด ยอมรูชัดดวยประการนัน้
ยถา จ อนุปปนนสส ปติสมโพชฌงคสส ภาวนาปาริปรู ิ โหติ อนึ่ง ความเจริญบริบูรณ
ของปติสัมโพชฌงค ที่เกิดขึน้ แลว ยอมเปนดวยประการใด
ตญจ ปชานาติ. ยอมรูชดั ดวยประการนั้น
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สัจจบรรพ
เขาเรียนกัน ๗ ที่นี่เขาเรียนกันแค ๖ รูมั้ย มันจะไดบรรลุเร็วๆ อาขอตอไปอะไรก็
ไมรูไมไดดไู วกอน ทานบอกวา ปุน จปรํ ภิกขฺ เว ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ อองายนิด
เดียว นี่ทานบอกวาอริยสัจ ๔ งายไมเคยดูเลย ยี่หออาจารยชนั้ ดีเห็นมัย้ (หัวเราะ) ไมรูอยูทไี่ หนดวย ทาน
บอกวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ขออื่นยังมีอยูอ กี ภิกษุยอ มพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคือ อริยสัจ อริยสัจ
แปลวาของจริงที่พระอริยเจาพึงหามาได หรือวาของจริงที่บุคคลใหเปนพระอริยะเจาคือความเปนผู
บริสุทธิ์ กถฺจ ภิกขฺ เว ภิกขฺ ุ ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ จตูสุ อริยสฺจเจสุ อิธ ภิกฺขเว ภิกฺขุ อทํ
ทุกขนติ ยถาภูตํ ปชานาติ อยํ ทุกขสมุทโยติ ยถาภูตํ ปชานาติ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ก็อยางไรชือ่ วา
ยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คืออริยสัจ ๔ ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอ มรูช ัดตาม
ความเปนจริงวานี่ทุกข ยอมรูชดั ตามความเปนจริงวานี่สมุทัย พุทโถ นี่ไมยาก ไมมีอะไรยาก หือทําไม
ละ เทานี้ขาก็ไมดูตําราแลวนะ เพราะวาวันนีว้ ากันถึง อริยสัจ ๔ อริยสัจ ๔ มี ๔ อยางคือ ทุกข สมุทัย
นิโรธ มรรค ที่เรียกวาอริยสัจ ก็เพราะวาเปนความจริงที่ทําบุคคลใหถึง ความเปนพระอริยเจา ฮา เอ
พระอริยเจาเขาเปนกันอยางไร หือ นันต เปนไงหวา เหาะไดรึไง ฮึ คุณจรินทร (ครับ) เขาบอกวาพระ
อรหันตเหาะไดใชมั้ย ถาได (หัวเราะ) ถาไดนะ ถาไดกเ็ หาะไดนะนั่นซี เมื่อสมัยกอนผมคิดวาถาใครเปน
พระอรหันตแลวตองเหาะไดทุกคน ไอโงแบบนีล้ ะ ปลอยใหโงไปคนเดียวนะ คิดอยางงั้นจริงๆ อีตอน
ที่เรียนใหมๆ คิดวาคนทุกคน ถาเปนพระอรหันตไดตอ งเหาะเหินเดินอากาศได แสดงฤทธิ์ได นี่มัน
เปนความโง แตความจริงนี่คําวาอรหันตแปลวาเปนผูส ิ้นจากกิเลสใชมั้ย หรือแปลวา เปนผูไกล จาก
กิเลส หรือมีกเิ ลสอันสิ้นแลวนั่นเอง คําอรหันตมีอยูตรงนี้ ไมไดหมายความวาเหาะเหิน เดินอากาศ
เนรมิตอะไรได ไอตัวเหาะไดนี่ความจริงเขาเหาะไดตงั้ แตยังไมถึงพระโสดาบัน แตวาพวกทีไ่ ดฌาน
โลกีย แลวก็ไดอภิญญาดวยนี่ฤทธิ์มันปรากฏตั้งแตตรงนี้ หากวาเราไปเห็นใครเขาเหาะไดเนรมิตอะไร
ไดเขา อยานึกวาเขาเปนพระอริยเจา อันนี้ไมใช
หากวาบังเอิญจะเปนพระอริยเจา ไดอภิญญา ๖ หรือ ปฏิสัมภิทาญาณ เรื่องที่ทานจะ
เหาะใหเราดูเฉย ๆ ก็ไมมีเหมือนกัน ทานไมยอมทํา เพราะวาทานไมยอมเปนทาสของคําชมเชยหรือคํา
นินทาสรรเสริญนั้น พระอรหันตถาหากวาจะแสดงฤทธิ์ก็ตองจําเปนจริง ๆ เพื่อเปนการเจริญศรัทธา
เรียกวาอยางพระพุทธเจาที่จะทรมาน
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ชฎิล เพราะพวกนีเ้ ขาเลนฤทธิ์กัน ถาพระพุทธเจาไมแสดงฤทธิ์ก็จะไมนับถือนีพ่ ระพุทธเจาจําจะตองทํา
หรือวาพระพุทธเจาทรงไปทรมานน้ําใจของพระประยูรญาติคําวาทรมานนี่หมายความกลับใจจาก ผิด
ใหมาเปนถูก มันก็มีการทรมานเหมือนกัน ศัพทภาษาบาลีทานเรียกวาทรมาน ถาสําหรับชาวบานเรา
เรียกวาโปรด นี้คําวาโปรดหรือวาทรมานนีก้ ็คือ กลับอารมณจากอารมณหนึ่งเปนอีกอารมณหนึ่ง อยาง
เขาชอบกินเหลาเราบอกวากินเหลาไมดี นีเ่ ขาตองฝนอารมณเดิม เขามางดการกินเหลา ก็ชื่อวาทรมานใจ
แตวาเราทรมานใหไดดีอยางนี้ ตามศัพทภาษาบาลีทานจึงเรียกวาถาพระพุทธเจาไปโปรดใครทานเรียก
วาทรมาน อยางทรมานพระญาติ พระวงศ อันนี้ก็ตองแสดงฤทธิเ์ หมือนกัน ตองเหาะใหดู เหาะใหเห็น
เมื่อเหาะเสร็จเรียบรอยแลวพระญาติ พระวงศมีความเชื่อ เพราะคนที่มคี วามสามารถไมมีเสมอนั้น เชื่อ
วา พระองคมคี วามสามารถเปนพิเศษจริง จึงยอมรับนับถือ นี่ก็ความจําเปนเกิดขึ้นทานจึงจะแสดงฤทธิ์
ไอฤทธิ์นะไมใชแสดงกันสงเดชไป
ตะนี้มาวากันถึงอริยสัจวันนี้ วันนีว้ าตัวสําคัญเลย ผมคิดวาพอจบอริยสัจ นะ พวก
ทานเปนพระอรหันตกันหมดรึไง นีผ่ มนึกวาทานเปนมาตั้งแตขันธ ๕ แลวนะ พระอรหันตนะ ฮึ แปก
เปนรึเปลาละ (ยังครับ) นึกวาเปนแคหนาผาก หือ หนาผากหมดกิเลสเขาไปเยอะแลวนี่ใชมยั้ ละ กิเลส
เขาแปลวาความเศราหมอง ไอ ผมที่อยูบนหัวเรานี่มนั ทําใหสมองเราเศราหมอง มองไมเห็นหนังหัวนะ
ใชมั้ยคุณจรินทร นี้ใครหัวลานคนนัน้ เรียกวาหัวไมมีกเิ ลส อยางหัวผมนีก่ ิเลสนอยเต็มทีแลวใชมั้ย
เพราะอะไร ผมมันเหลือนอย นี่เรามาวากันถึงอริยสัจ
อริยสัจ แปลวาความจริง ทานลองนึกดูนเี่ ราเรียนกันอยางแบบสบาย ๆ ดีกวาแบบตาม
ตําราเกินไปมันฟงยาก พระพุทธเจาทานบอกวาในโลกนีม่ ีแตความทุกขหาความสุขมิไดนี่เราก็มานั่งนึก
ดูซิวา พระพุทธเจาพูดจริงหรือพูดโกหกใชมั้ย ที่พระพุทธเจาพูดโกหกมีมั้ยคุณจรินทร (ไมมีครับ) พระ
อรหันตโกหกมีมั้ยคุณอนันต หามีมั้ย (ยังไมเห็นครับ) วะไอนี่มันตอบเอามือทุบขี้นี่หวา หน็อยตอบยัง
ไมเห็นมี พระสารีบุตรเคยโกหกตัมพทาฐิกโจร เฮะ แกไปปรับวาพระสารีบุตรโกหกนะ ตกนรกนา ขา
ไมยอมตกดวยละ (หัวเราะ) โกหกก็แปลวาพูดไมตรงตามความเปนจริง ตัมพทาฐิกโจรแกฆาคนมานับ
หมื่น นี้เวลาพระสารีบุตรไปเทศน กัณฑแรกก็ลอปาณาติบาตเขาเลย มันก็เสร็จนะซี พอปาณาติบาตคน
ฆาสัตวตดั ชีวติ ฆาคนก็ตาม ตายตกนรก โอโฮ ถาทําเปนอาจินตกรรมลงอเวจีมหานรก และก็ปาอธิบาย
เสียเปนคุงเปนแควไปเลย พวกก็เหงื่อแตกพลั่กเสร็จ เหงือ่ แตกกระสับกระสาย ทานเทศนไปทานสังเกต
ไป ทานไมไดเทศนโง ๆ แบบผมนะ (หัวเราะ) ถาทานโงแบบผม ทาน
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ไมใชพระสารีบุตร มองไปกระสับกระสายไป เห็นอีตัมพทาฐิกโจรทาทางไมดีแลวทานหยุดถามโยมไม
สบายรึ บอกวาไมสบายขอรับ ถามทําไม ไอที่ทานเทศนนะ ผมแยเต็มทีแลว เสร็จ ผมลงนรกไมไดขึ้น
ละ ก็เลยถามไอคนที่โยมฆานะ ฆาเองหรือใครใหฆาบอกวาพระราชาสัง่ ใหฆาเพราะแกเปน
เพชฌฆาต ทานก็เลยเทียบกับลูกจาง ทํานารอยไรเมื่อผลในนานะ นายไดหรือวาลูกจางได แกก็บอกวา
ลูกจางไดแตคาจาง ผลในนานายได แกโงกวาพระสารีบตุ ร เห็นมั้ย พระสารีบุตรก็บอกวา ไอทโี่ ยมฆา
คน พระราชา สั่งใหฆานะบาปมันอยูกับใคร ทานก็ไมบอกวาบาปมันอยูกับพระราชา นี่อีตานั่นแกโง
กวาพระสารีบตุ ร นี่ แกก็นึกวาแกไมบาป พอนึกวาแกไมบาปเทานั้น พระสารีบุตรเทศนใหม อานิสงส
ของทาน อีนั่น ปลอยทิ้งไวครึ่งกัณฑ วาถาขืนเทศนไปเปนไมไดการแนไอกัณฑนั้น ขึ้นกัณฑใหม เทศน
อานิสงสของ ทาน ตามิกะโจรเปนพระโสดาบัน
เห็นมั้ย นีถ่ าพระสารีบุตรไมโกหก ตามิกะโจรไมไดเปนพระโสดาบัน แตคุณอยาไป
โกหกเขานะ โกหกอยางเรามันลงนรก อยางทานมันไปนิพพานได อยางนั้นเขาไมเรียกวาโกหก เขาเรียก
เปนลีลาแหงการแสดง นี้พระพุทธเจาเทศนอริยสัจ วาโลกทั้งโลกเต็มไปดวยความทุกข คุณลองหาดูซิ
วาไอโลกจุดไหนที่มันเปนความสุข ลองชวยกันหาดูซิ แปก หิวขาวละเปนสุขหรือเปนทุกข หิวทําไม
ละ แลวแกหิวทําไม หือทําไมถึงหิว เฮอะแลว ออ เพราะมันอยากหิว เฮอ ตองตอบงั้นซินะ รอนมัน
เปนสุขหรือเปนทุกข นันต (เปนทุกขครับ) ปวดทองขี้เปนสุขหรือเปนทุกข โอ (เปนทุกขครับ) แกขี้
ทําไม (ผมอยากขี้ครับ) อยากขี้เหรอ ออ เออ ถามันไมขี้มันก็ทุกขใหญนะ รวมความวา ที่เราทรงชีวิตอยู
นี่นะเราหาความสุขไมไดจริง ๆ สิ่งที่ทุกขที่เปนประจํา เขาเรียกวานิพทั ธทุกข ที่ถามเมื่อกี้นี้ทานเรียกวา
นิพัทธทุกข ความจริงทุกขนมี่ ันมี ๑๐ อยาง ** แตเราเอากันเห็นแบบงาย ๆ พอตืน่ ขึ้นมาถาเราไมลาง
หนา เราไมแปรงฟน มันก็เปนทุกขเพราะรําคาญใชไหม เพราะรําคาญนี่ไมลางหนาไมได รําคาญมัน
กลางหนา หนามีเหงื่อมีไคลบางรึเปลา ปากถาไมแปรงฟนมันก็เหม็น ไอความรําคาญเกิดขึน้ บรรดา
อาการของความทุกขแปลวาความไมสบาย
___________________
** หมายเหตุ ทุกข ๑๐ ไดแก
๑. สภาวทุกข
ทุกขประจํากาย ไดแก เกิด แก เจ็บ ตาย
๒. ปกิณณกทุกข
ทุกขที่จรมา ไดแก โศก ปริเทวะ โทมนัส อุปายาส
๓. นิพัทธทุกข
ทุกขเนืองนิตย ไดแก หนาว รอน หิวกระหาย
๔. พยาธิทุกข
ทุกขคือความเจ็บไขไดปว ย

๑๘๙

กายไมสบายใจ อาการอยางใดมันเกิดขึ้นก็ตาม ถาเปนเหตุของความไมสบายกายไมสบายใจ นั่นเปน
อาการของความทุกข นี้พอตื่นขึ้นมาลางหนา ถาเราไมไดกินขาวมันก็หิว ไอตวั หิวนี่มันเปนทุกข และ
เมื่อกินเขาไปแลวทําไง ไอของใหมเขาไปของเกามันอึดอัดมันออก ฮึ ปวดทองขี้ปวดทองเยี่ยวซีทีนี้
มันเขาไปซอนกันอยูน านไดเมื่อไหร ไอกากมันจะออก การกระสับกระสายของการปวดอุจจาระ
ปสสาวะ เปนอาการของความทุกข นี่คําวาปกติของทุกขเปนประจําวัน
แตเรื่องหิวนี่นะ เราเกิดมาชาติหนึ่ง เราตองการอาหารวันละกี่เวลาตองคิดมันดูเราตอง
การดื่มน้ําวันละกี่ครั้ง ขณะใดที่เราตองการดื่มน้ําขณะนั้นเปนอาการของความทุกข เพราะหากวาถาเรา
ไมดื่มความกระหายมันเกิด ไอความกระหายความตองการนี่มันเปนทุกขไมใชตวั สุข เห็นมั้ยการหิวขาว
เปนทุกข การปวดอุจจารระ ปสสาวะเปนทุกข ความเย็นสูงเกินไปเปนทุกข เพราะเราไมตองการ รอน
มากเกินไปเปนทุกข การปฏิบัติงานทุกอยางเพื่อความเปนอยูเปนทุกข เพราะอะไร เพราะวาการหากิน
ทุกอยางตองเหน็ดเหนื่อย ตองใชทั้งกําลังกายกําลังใจ และก็กําลังทรัพย เราไมมีทรัพย เราก็หากินอะไร
ไมไดเลย ฮึ หรือไงแปก หากินไดไหม คุณบอกวาคุณไมมีทุน คุณไปขุดดิน คุณเอาอะไรไปขุดใชมั้ย ถา
ไมมีสตางคซื้อพลั่ว ซื้อจอบ ซื้อเสียม คุณก็ตองเอาไมแข็ง ๆ ไปขุด ไอไมชิ้นนั้นมันไมเปนทรัพยรึไง
ตองใชทรัพยเหมือนกัน ทีนี้เราทํางานทุกอยาง เราเหนื่อยตองเครงเครียดตอการงานและการทํางานที่มี
ผูบังคับบัญชาก็ยิ่งหนัก ๒ อยาง หนักทั้งงานหนักเพราะเกรงใจผูบังคับบัญชาเกรงใจวาจะไมถูกใจ นี้
การปฏิบัติงานทุกอยาง ขึ้นชือ่ วาความสบายไมมีเลย นีเ่ ปนอาการของความทุกขที่เรามองเห็นไดงา ย ๆ
แตพระพุทธเจาบอกความทุกขมีจริง แตคนเห็นทุกขไมมี
นี่เราตองมานัง่ นึก นึกถึงความทุกข ในอริยสัจ พระพุทธเจาทานบอกวา ขาวคําเดียวนี่
เปนทุกข หรือวาขาวกี่คําก็ตาม ความจริงเรากินขาวที ๒ คําไดไหม คุณจรินทร หือ นัน่ ซีขาวกินคําเดียว
ผมตั้งแตเกิดมาเพิ่งกินขาวคําเดียวหรือไง
______________________
๕. สันตาปทุกข
ทุกขคือความรอนรุม เพราะ ราคะ โทสะ โมหะ
๖. วิปากทุกข
ทุกขเพราะผลกรรมตามมาสนอง
๗. สหคตทุกข
ทุกขเกิดจากโลกธรรม ๘
๘. อาหารปริเยฏฐทุกข ทุกขเพราะตองแสวงหาอาหาร
๙. วิวาทมูลกทุกข
ทุกขมีการทะเลาะวิวาทเปนมูล
๑๐. ทุกขขันธ
อุปาทาน ขันธ ๕ เปนทุกข
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แลวก็ชอนเดียว หือ กินทีเดียว ๒ ชอนมันลนปากใชมยั้ นี่แมแตขาวคําเดียวที่เราเปบเขาไป มันก็เปน
ทุกข ทานบอกวา กับขาวหรือขาวที่เราพึงหามาได ที่เราจะกินอันนี้มนั มาจากไหน มันมาจากหยาดเหงื่อ
แรงงานของเรา หรือวาเราจะมีสตางคซื้อขาว สมมติวาพวกคุณมีเงินเดือน ไอเงินเดือนนี่มันไมใชเงิน
ครึ่งเดือน หรือไมใชเงินครึง่ วัน เราทํางานมาตั้งเดือนถึงจะไดเงินจํานวนนัน้ มา และการทํางานทุกครั้ง
มันเหนื่อยไหม คุณแปก เหนื่อยมั้ย เหนื่อย บางทีเรานั่งเขียนหนังสือมันก็เหนื่อย เหนื่อยกาย เหนือ่ ยใจ
เมื่อยมือ ใชสมองแลวก็ตองเหนื่อย เกรงวาผูบังคับบัญชาจะหาวาทําไมถูกใจไมถูกแบบไมถูกแผน นี่มัน
เหนื่อย นี้คนที่เขาทํานาทําสวนมันก็เหนื่อย ออกกําลังกายมาก ใชกําลังความคิดดวย คนที่ประกอบการ
คาก็เหนื่อย ไมใชเขานั่งอยูไดสบาย ๆ ยิ่งตองใชสมองหนัก และการคาตองเอาใจชาวบานนี่มนั หนักทุก
อยาง หากวาใครเขาจะเขามาซื้อของ เราพูดไมถกู ใจเขา เขาก็ไมซื้อ เราก็ตองวางแผนวาจะวางลีลาตั้งทา
วาอยางไร จะพูดวายังไงเขาจึงจะชอบใจซื้อของ ๆ เรานีไ้ อการวางแบบ วางแผน วางกฎ ตั้งตนไอแบบนี้
จะทําใหถกู ใจเขานี่มันเหนื่อย
รวมความวา อาหารที่เราจะกินเขาไป กวาจะไดอาหารมาก็แสนที่จะเหน็ดเหนื่อย เต็ม
ไปดวยความทุกข ความหนาวจะหนาวสักเพียงใดก็ตามก็ตองทนทํางานเพื่อเงิน อากาศจะรอนเพียงใดก็
ตามก็ตองทนทํางานเพื่อเงิน บางทีอันตรายที่เราจะถึงสํานักงาน หรือวาไปถึงสํานักงานแลวอันตราย
รอบตัวจะพึงมีก็ได เราก็ตอ งทนทํา เพราะตองการเพื่อเงินและทรัพยสินเอามาเปนอาหารที่เราจะพึงกิน
นี่เปนอันวาอาหารที่เรากินเขาไปนี้เรากินทุกขใชไหม โอ (ครับ)
นี่ซี ไอเรานีร่ แู ลววาโลกนี้มันทุกขแลวเกิดมาทําไมละ หือ แปกแกเกิดมาทําไม (โง
ครับ) รูว าโงทาํ ไมถึงเกิดละ ออ ตอนนั้นมันไมรูหรือ ถาคนรูว าโง คนนั้น ก็ฉลาดแลวนี่ใชไหม อีตอน
นั้นมันไปโงเพราะเจานายมันบังคับใหเกิดคือกิเลส ความเศราหมองของจิต ที่คิดวาโลกเปนสุข ใชมั้ย
ตัณหาความทะยานอยาก คือคิดวาโลกเปนสุขจึงอยากจะมาเกิด อุปาทานเมื่อเกิดขึน้ แลวไอตวั คิดวาสุข
มันมีอยู ทั้ง ๆ ที่มันเปนอาการของความทุกขทุกอยาง เราก็คิดวาเปนสุขเปนความยึดมั่นอุปาทาน อยูคน
เดียวสบายๆ ไมพอ อยากจะแตงงานใหมันมีความสุข พอแตงงานแลวหาความสุขตรงไหนละ เราอยูค น
เดียวเอาใจเราคนเดียว เราจะกินเมื่อไรเราจะนอนเมื่อไรก็ได จะซักแหงกี่วันก็ยังได หือทําไมละ
อยางผมไปที่เชียงแสน คืนนั้นผมซักแหงไมเห็นมีใครเขาบนผมเลย หาคนบนไมได
เพราะผมนอนคนเดียว หือ เพราะฉะนัน้ ถาเราเปนคน ๒ คนเราจะถือระบบนั้นไมได จะตองคอยเอาใจ
คนอีกคนหนึ่ง ไอการประกอบอาชีพการแสวงหา
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ทรัพยสินมันก็ตองมากขึ้น เพราะตองเผื่อคนอีกคน ถาเรามีคนอีกคนหนึ่งมาเปนคูเปนผูร วมสุขรวมทุกข
แตความจริงไมใชรว มสุขมันรวมแตทกุ ข นั่นแลวเราก็ตองรักษากําลังใจคนอื่นอีกหลายสิบคน ซึ่งเปน
พวกพองซึ่งกันและกัน นี่ความหนักมันเกิดไมใชความเบาเกิด พอแตงงานแลวลูกโผลออกมาอีกซี พระ
พุทธเจาทานบอกวา ภาราหเว ปฺจขนทา ขันธ ๕ เปนภาระอันหนัก เราคนเดียวมีแคขันธ ๕ หนัก
พอแลว หนักเพราะความหิว หนักเพราะความกระหาย เพราะความรอน ความหนาว ความปวยไขไม
สบาย ความแก ความปรารถนาไมสมหวัง และก็ความตาย แคนี้หนักจนเราแบกไมไหวในที่สุดรางกาย
มันก็พัง ตะนีห้ ากวาเรามีคูครองและเขาแบกมาอีก ๕ เปน ๑๐ ใชมยั้ ๑๐ ขันธเขาไปแลว พอเขามาเปน
๑๐ ขันธ เดีย๋ วมันโผลมาทีละ ๕ มั่งโผลมาทีละ ๑๐ มั่ง มาเปนแถวหมด ไอความหนักมันก็เพิ่ม ลูกแตละ
คนโผลมามันก็เต็มไปดวยความทุกข มันสุขหรือทุกข คุณจรินทรมลี ูกหรือยังละ (มีแลวครับ) มีกี่ตัว
เอย กี่คนหา คนเดียว เปนพันโทมีลกู เพียงคนเดียว ขี้เกียจบรรลัยเลยวะ แหม ใชไมไดเลย แหมไอ
แกนี่มลี ูกไมเทาดาวนี่หวา หือ มีลูกนอยกวาดาวใชไมได นี่พวกนายสิบเขามีลูกมากกวามั้ง เปนไงอี
ตอนมีลูกมันมีสุขหรือมีทุกข ไหนอีตอนที่มีใหม ๆ นะหรือ รูขาววามีลูก แหมดีใจ พอลูกโผลออกมา
ชักยุงแลวใชมยั้ ดีไมดดี ึก ๆ ดื่น ๆ ไอลูกไมสบายวิ่งไปหาหมอ ตองตื่นขึ้นลูกรองขึน้ มา ดึกดื่นเพียงใด
ก็ตามเราเคยหลับนอนสบาย นี่นอนไมได นี่มันก็เปนอาการของความทุกข
นี่พูดใหเห็นวาเปนความทุกขงาย ๆ ที่เราจะพึงมองเห็น แตวาไมมีใครเขาอยากมองกัน
ที่พระพุทธเจาทรงบอกวาโลกเปนความทุกขจริงแตคนเห็นทุกขไมมี นี่เปนความจริง ตะนี้มาดูทุกข
ภายในซิ นอกไปจากนั้น นอกจากนิพัทธทุกขก็ได ความปวยไขไมสบาย อันนี้มันมีตามปกติ เรามองไม
เห็นใชมั้ย ทีผ่ มเคยบอก ชิฆจฺฉา ปรมาโรคา พระพุทธเจาทรงตรัสวา ความหิวชื่อวาเปนโรคอยางยิง่ ไอ
ความหิวนี่มันเปนอาการเสียดแทง โรคะเขาแปลวาเสียดแทง นี่เวลาหิวขึ้นมาไมไดกนิ มันก็แสบทองนะ
ซีใชมั้ย ความไมสบายกายไมสบายใจมันก็เกิด โรคประเภทนี้มันเปนกับเรากี่วนั นี่เปนอาการของความ
ทุกขที่เรามองไมเห็น ตะนี้ในเมื่อมันหิวแลวเรากินเขาไป รางกายเราเอาใจมันทุกอยาง อาหารประเภท
ไหนราคาแพงเทาไร ที่พวกอนามัยเขาบอกวามันดี เราก็พยายามกิน กินเขาไปแลวของแพงเทาไรก็หนัก
ใจมากเทานั้น เพราะเราตองจายทรัพยมากเราตองเหนื่อยมาก มีการสิ้นเปลืองมาก ของดีวิเศษแคไหนก็
ตามกินแลวทีไ่ มแกไมมี หรือไง มีมั้ยโอ (ไมมีครับ) ไมมีนะ กินแลวไมปวยไขไมสบายก็ไมมี กินเขา
ไปแลวไมตายก็ไมมี
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เปนอันวา อาหารทุกอยางที่เรากินเขาไปเราไดมาจากความทุกข แลวเวลาทีเ่ ราจะกิน
ก็กินเพราะอํานาจความทุกขบังคับ เพราะอะไรเพราะความหิวบังคับ นี่เราจะกินอาหารประเภทไหน
มันก็แก มันก็ปวย มันก็ตาย ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงบอกวาถาเราจะกินอาหารก็กิน คิดวาเปนแตเพียงวา
ยังอัตตภาพใหเปนไป อยากินเพื่ออยางอืน่ ถาเราคิดวาเรากินเพื่ออยางอื่นเราก็โงเต็มที เราจะกินของดี
ประเภทใดก็ตามใหเราเปนคนหมดทุกขนะ มันไมได
ขณะที่ความหิวเกิดขึ้นเราอาจจะไมมองถึงทุกขเรื่องอืน่ มองทุกขจุดเดียว คือ ความหิว
คิดวากินเขาไปแลวถาอิ่มมันก็หายหิว มันก็หมดทุกข แตพออิ่มดีประสาทมันเริ่มดีขึ้น มันก็เลยนึกตอ
ไปวา เวลานี้ไดกินแลวเวลาหนาจะกินอะไร และงานประเภทไหนที่มันยังคั่งคางอยู ความปรารถนาที่
เราตองการมีอะไรบางที่เรายังไมไดสมหวัง นี่อารมณแบบนี้มันเปนอารมณบอกถึงความทุกข ไมใช
อารมณหยุด มันเปนอารมณทํา งานทุกอยางที่เราทํา ขณะที่เราทํามันเปนทุกข ขอพูดยอๆ ไอเรือ่ งทุกข
นี่พูดไปยันตายมันก็ไมจบ หือ จะจบยังไง เพราะผมตองบอกอาการผมทุกอยางนี่ เวลามันตายมันปวด
ที่ไหน มันเสียดที่ไหน คุณก็ฟงไปยันตายเลยหรือไง มันไมจบ
เปนอันวาเรามองหาโลก มองดูโลกตามความเปนจริงที่พระพุทธเจาบอกวาการเกิด
ของเราไมมีความสุข มีแตความทุกขฝายเดียว แตไอที่เราเห็นวาสุขก็เพราะอะไร เพราะวาเราโง มันมีจุด
สุขอยูนิดเดียว คือความปรารถนาสมหวัง ถาปรารถนาสมหวังตามที่เราตั้งใจเราคิดวามันเปนสุข เราดีใจ
ดีใจวานี่เราตองการเราไดตามความประสงค แตวาเนื้อแทจริง ๆ แลวมันไมใชสุข นั่นมันเปนตัวทุกข
เพราะอะไรเพราะวาเมื่อเราไดมันมาแลวจะเปนวัตถุหรือบุคคลก็ตาม อารมณของความทุกขมันก็ติดตาม
มา ถาเปนวัตถุก็เกรงวามันจะสูญหายไป เกรงวาเปนอันตราย เกรงวาจะเกา เกรงวาจะพัง นี่ตัวทุกขมัน
ตามมาเลย คนไมมีสตางคคิดวาถาเขามีสตางคสักหมื่นบาทก็ดีใจ แตถาเงินหมื่นบาทเขากระเปาเมื่อไหร
คุณนอนไมหลับเมื่อนัน้ หือ ออ กลัวเงินจะหายนะซี ใชมั้ย เกรงใครจะมาปลน เกรงใครจะมาจี้ เกรง
ของจะหาย เงินจะหาย นี่ไอตัวทุกขมันตามมาเลย ใชมั้ยคุณจรินทร แตคุณจรินทรไมกลัวเงินจะหาย
กลัวเงินไมพอใช หือ เอ เดือนนี้มีเจาหนีก้ ี่รายไปเซ็นอะไรเขามาบาง ไอทุกขมันก็มีหลายดานนะ เปน
อันวาวัตถุก็ดบี ุคคลก็ดี ในโลกนี้หาความสุขไมได ไมเปนปจจัยใหเกิดความสุข มันเปนปจจัยของความ
ทุกขอยางเดียว นี่ขั้นแรกพระพุทธเจาสอนในอริยสัจใหหาตัวทุกขใหพบ ถาหากวาเราจะปฏิบัติในอริย
สัจละกอ ถาเราหาตัวทุกขไมพบนี่อยาพึ่งปฏิบัติขออื่น นี่พูดกันถึง
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แนวปฏิบัตจิ ริงๆ นะ ผมดูตําราบางดูนิดหนึ่งแลวก็มาบอกคุณ เอาแนวปฏิบัตจิ ริงๆ ที่เขาปฏิบัติกนั มาพูด
อันดับแรกพระองคสอนใหเห็นทุกอยางเปนทุกข เราก็เปนทุกข คนอื่นก็เปนทุกข ตะนี้
เวลาเรานอนอยูเปนที่เงียบสงัด ปราศจากสิ่งรบกวน เราก็ใครครวญหาความเปนจริงวา ที่พระพุทธเจา
กลาววาโลกเปนทุกข โดยเฉพาะอยางยิ่งเรามีทุกขอะไรบาง ก็นั่งนึกหาความจริงใหมันพบ แลวก็แปล
ทุกขใหมันออก ตองนึกไวเสมอ อะไรบางที่ทําใหเราไมสบายกายไมสบายใจ ภาระทุกอยางที่เรามีอยูนี่
สรางความไมสบายกายไมสบายใจใหแกเราทั้งหมด หนึ่งตื่นตองกินขาว ถาเราตืน่ นอนมาถาไมมีขาว
จะกิน ความหนักใจมันก็เกิด นีถ้ ามีขาวแลวยังไมกิน สายเกินไป ความเสียดแทงมันเกิดมันเปนทุกข นี้
ถาเรากินขาวเขาไปแลวทําไง อุจจาระ ปสสาวะจะมามันก็เปนทุกข นี่เรื่องพูดเกา
แตหากวาเปนคนรวมกัน ถาเราคุยเสียงดังเกินไปคนขางหองเขาบอกรําคาญ แตเวลานี้
ความจริงเขาอยากจะพูดใหเสียงดังเพราะมันสบายใจ ตะนี้คนขาง ๆ เขาบอกวาพูดแบบนี้ไมไดฉันไม
ชอบ รําคาญ ไอความไมสบายใจของเรามันก็เกิด มันเกิดคับใจเสียแลวนี่ แหมจะปลอยอารมณตาม
ปรารถนาสักหนอยเปนไปไมได นี่ความไมสบายใจมันก็เกิด ไอตวั ไมสบายใจเกิดมันก็เปนทุกข นี้ประ
เดี๋ยวก็ไดยนิ ขาวแลวเขาบอกวา พอปวย แมปวย ญาติคนนั้นปวย ญาติคนนี้ตาย เอาความไมสบายกายไม
สบายใจเกิดขึน้ อีก ดีไมดีเขาบอกนี่ พื้นที่ของทานที่มีอยูที่โนนมีคนเขามารุกเขาไปศอกนึงแลว แขนนึง
แลว หรือวาคืบหนึ่งแลวเอาอีกแลวแลวก็คดิ ในใจวา ไอนี่ที่มีโฉนดนีห่ วา มารุกรานกันยังไงละ หือ ออ
มาอีกแลว นอนตาไมหลับอีกแลว มือกายหนาผาก ดีไมดีเอาเทามากายหนาผาก เอามาถึงไดนะ ถาเอา
มาถึงไมไดแลวไป นี่ขึ้นชื่อวาทรัพยสินตาง ๆ ก็ดี รางกายก็ดี มันทุกขจริง ๆ
นี้เวลานักปฏิบัติเขาปฏิบัติ เขามองหาทุกขของตัวใหพบ แมแตทุกขเล็กทุกขนอย เขา
ตองมองใหพบ หาดวยปญญา ไมไดหาดวยสัญญา นีม้ าหาความทุกขของเราพบแลว ก็หาความทุกข
ของคนอื่น มองดูคนทั้งโลกวาคนไหนนะที่มีความสุขจริง ๆ เห็นคนเดินผานหนาเราไป เราก็คดิ วาคน
นี้นะหิวขาวบางมั้ย คิดในใจ ปวดอุจจาระ ปสสาวะบางไหม เขาเคยปวยไขไมสบายบางมั้ย รางกายเขา
ทรงอยูหรือวาทรุดโทรมอยูเสมอ มันเลื่อนไปเสมอ นี่หาความจริงเหลานี้ เราก็จะพบวาคนทุกคนในโลก
หาความสุขไมไดเลย มันจะสุขอยางไงก็หิวขาวเหมือนเรา หือใชมั้ยคุณวิชยั เราหิวขาวมีอาการแบบ
ไหน เขาหิวขาวก็มีอาการแบบนั้น เราปวดอุจจาระ ปสสาวะ แบบไหน มีความรูสึกยังไงเขาก็เหมือนกัน
เวลาเราปวยไขไมสบาย เรามีความรูสึก
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แบบไหนเขาก็มีความรูสึกแบบเรา ขณะใดที่รางกายมันทรุดโทรมลงไปความทุกขมนั เกิดกับใจ เพราะ
อะไร เพราะใชกายมันไมสะดวก เวลาที่เปนหนุมเปนสาวเต็มตัวใชรางกายไดสะดวก นีพ้ อมันชักจะแก
เหลาเหยอยางผมนี่มันใชอะไรไมสะดวก ตานะใสแวนอานหนังสือไมคอยจะออกเลย แฮ สมัยกอน
หนังสือตัวเล็กขนาดไหนไมตองใสแวนก็อา นออก เวลานี้หนังสือตัวใหญ ๆ บางทีใสแวนแลวอานไม
ออก มันใชไมไดไมสะดวก นี้ความรําคาญมันเกิด ไอความรําคาญของการอานหนังสือไมสะดวก หรือ
ไมชัดเจนมันก็เปนตัวทุกข อันไดแกความไมสบายกายไมสบายใจ เปนอันวาพระพุทธเจาใหมองหา
ความจริงของชาวโลก ความจริงอาการกายก็ดี หรือวัตถุก็ดีมันไมมีทกุ ข ไอตัวทุกขจริง ๆ นะมันอยูที่ใจ
หรือใครจะเถียงผม หือแปก แกจะเถียงหรือไมเถียง ทําไมไมเถียงละ ไมอยากเถียง รําคาญ หือ หา
รําคาญ เลยไมอยากเถียงเลย นี้ความจริงรางกายนี่มันไมมีทุกขหรอกคุณ วัตถุมันก็ไมทุกข ไอตวั ทุกข
จริงๆ มันอยูทใี่ จคือเรา
นี้ที่บอกวาความทุกขมันอยูทใี่ จคือเรา
คําวาเราคือจิตหรืออาทิสมานกายที่ควบคุม
รางกายอยู ไอรางกายแท ๆ นะ ถาเราถอยออกมาเสียแลวมันไมมีความรูสึก ตัวอยางคนตายที่เราเห็น ใน
เมื่อ อาทิสมานกายมันเคลื่อนออกไป ตะนี้รางกายนั้นใครเขาทําอะไรมันก็ไมวา นีค้ วามจริงมันไมทุกข
ที่มัน ทรุดโทรมลงไปก็เปนกฎธรรมดาของมัน รางกายเรามีอุปมาเหมือนไมทอน มันไมตางอะไรกับไม
ทอน ความจริงมันไมไดมีความรูสกึ อะไร ไอที่มีความรูส ึกทุกขตางๆ มันมาจากจิตตัวเดียว จิตคือความ
นึกคิด ที่มีกําลังเหนือระบบของรางกายทั้งหมด ที่สามารถสั่งใหรางกายทําอะไรตออะไรได นี่เราตอง
เดินไป เราตองพูดไป ตองนอน ตองยืน ตองกิน อะไรพวกนี้มนั เรื่องของจิตสั่งตัวเดียว ลําพังรางกาย
มันไมได สั่ง เพราะอะไร เพราะมันไมตอ งการ จะใหมันทรงอยูแบบไหนก็ตามใจ จะใหกินหรือไมให
กินมันก็ไม ไดวาอะไร รางกายไมไดทวงแตวาจิตมันทวง เพราะจิตไปรับทราบถึงความเสื่อมของ
รางกาย ความขาด อาหารของรางกาย จิตมันก็เขาไปรับทราบ
ตะนีถ้ าเราจะพูดวาคนเรายังไมตาย ถาจิตออกจากรางแลวรางกายมันไมทุกข ตรงนีเ้ รา
จะตองไปพิสจู นกันอีตอนทีไ่ ดมโนมยิทธิหรือวาเขาถึงฌาน ๔ แตขณะใดจิตเราทรงอยูใ นฌาน ๔ ขณะ
นั้นจิตมันแยกจากกายเด็ดขาด ความจริงมันอยูในกาย แตวามันไมยอมรับรูเรื่องของประสาท นี้ทาน
ทรงฌาน ๔ อยูนะ ยุงกินริน้ กัดจึงไมมีความรูสกึ แลวก็ใครเอาเสียงดัง ๆ อยางเสียงปนใหญ เสียงพลุ
เสียงระเบิด มาทําใหเสียงปรากฏใกล ๆ หูก็ไมไดยิน แตความจริงประสาทไมไดดบั มันทรงตัวตลอด
แตวาจิตไมยอมรับทราบ นี่เราจะพิสูจนไดตอนฌาน ๔ อยางหนึ่ง นี้ประการ
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หนึ่ง ถาเราไดมโนมยิทธิสามารถถอดกายภายในออก ถอดออกแลวเราจะไปที่ไหนหรือไมไปก็ชาง จะ
มายืนดูกายของเราที่เราอาศัยอยูที่มันนั่งอยู แลวก็ดูซิเวลายุงกินริ้นกัด รางกายมันจะเกามันจะไลยงุ มั้ย
จะไมมีทางเลย มันจะเฉยทําเหมือนวาเหมือนหัวหลักหัวตอ นีแ่ สดงวารางกายนี่มนั ไมรับรูเรื่องจริง ๆ
มันไมไดทกุ ขดวย และอาการที่ทกุ ขก็คอื จิต จิตเขาไปยึดรางกายนีม้ ันเปนเราเปนของเรา นี่มาลงสัก
กายทิฏฐินะ ถายุงมันกัดกินก็เกรงวาไอไขตาง ๆ ที่มันมาจากยุง ยุงนํามาจะเกิดแกรา งกาย หรือไมงั้น
รางกายมันเจ็บ เราเสียเลือด เราตองไลยุง นี่เมื่อจิตมันเกาะอยูมันรับทราบ ถาจิตมันไมเกาะอยูมันไมเอา
รางกายมันไมทํา นี่เปนอันวาไอตัวทุกขจริง ๆ มันอยูที่จติ ที่เราเรียกกันวาอุปาทานตัวเขาไปยึดถือ
ตะนี้เรื่องทุกขนี่ ผมบอกแลววาพูดเทาไรก็ไมจบ ทานจะตองหากันใหพบ ดูคนทุกคน
ในโลกใหเห็นวาทุกคนมีแตความทุกข และก็ดูสัตวทุกประเภทในโลก เห็นวาสัตวทกุ ตนมีแตความทุกข
ไมใชไปแชงเขานะ ไมใชไปแชงใหเขามีความทุกขหาความจริงวาเขามีทุกข ไอความจริงที่เขามีทุกขจะ
มียังไงบาง ก็มีตามที่ผมพูดมาแลวนั่นแหละ ผมขี้เกียจยอน ยอนไปยอนมาเดี๋ยวรําคาญ เปนอันวาหาให
ได ถาเรายังมองโลกมุมใดมุมหนึ่งวาเปนแดนของความสุข อันนี้เขาถือวาใชไมได จะชื่อวาเปนนักปฏิ
บัติที่ดีนะใชไมได เขาเรียกวา นักปฏิบัตเิ หมือนกันแตเปนนักปฏิบัตทิ ี่เลวแสนเลว เพราะอะไร เห็นวา
โลกเปนสุข มันก็คานความเปนจริง เพราะชื่อวาจิตเรายังประกอบไปดวยตัณหา มีกิเลส มีตณ
ั หา มี
อุปาทาน ตัวยึดมั่น แลวมันจะดีไดยังไง มันก็เลว กิเลสแปลวาความเศราหมอง ไอวตั ถุใด ๆ ก็ตามถามัน
เศราหมอง ไมแจมใส เราก็ถือวาวัตถุนั้นเลว มันหาตัวดีไมได ตะนี้หากวามันเศราหมองแลวเรายังไปดึง
มันเขาไว ก็ดงึ เอาความสกปรกเขามา แลวมันจะสะอาดไดยังไงก็เลวนะซิ
อุปาทานเปนตัวเดียว ไอตวั ทะยานอยากตัณหาอยาก อุปาทานดึง ดึงเขามาแลว อกุศล
กรรมคือทําดวยความโง รักษาของเลวไวเปนสมบัติของตน เลยเอาดีไมได นี่ถานักปฏิบัติก็ตองเปนนัก
ปฏิบัติทรี่ ะบบดีชั้นเลวที่สุด รึไง หรือมันแปลวายังไงหวา หมายความวายังไง ดีในอันดับเลวสุด หือ
แปกวาไงกันนี่ ถาเราไลตวั เลวกัน ไอตวั เลวอันดับหนึ่งนะมันถึงกอนไง ตัวที่จะถึงกอนนี้เขาตองถือวา
ถาจิตของเราเขาไปเห็นมุมใดมุมหนึ่งของโลก หรือวาคนใดคนหนึง่ ในโลก ไมวา จะทรงรางกายทรง
ฐานะระดับไหนก็ตามวาเขามีสุข นั่นเราจะรูเ ลยวาเราโงเต็มที จัดวาเปนคนบรมโงแลว บรมโง ปรมะ
แปลวาอยางยิง่ โง ก็แปลวาโงอยางยิ่ง คือยอดของความโง หาใครโงเกินกวาเราไมได ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะความจริงของโลกไมมมี ุมไหนเปนมุมของความสุข คุณลองบอกผมทีเถอะ คุณเห็นไอโลกมุม
ไหนมันสุขบาง หือแปก
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ถูกล็อตเตอรี่มคี วามสุขหรือความทุกข หือแปก มาแลว โกลานนอกครูแลว ไมมีสุขหา
สุขไมได มันจะสุขตรงไหน พอรูว าถูกล็อตเตอรี่ดใี จวาถูกล็อตเตอรี่ ความทุกขมันตามเลย เกรงวาฉลาก
ล็อตเตอรี่จะหายใชมั้ย ความจริงตอนซื้อมา ๑๐ บาท อาจจะวางตรงไหนก็ได แตรูขาววาถูกรางวัลที่ ๑
อีคราวนี้ดีไมดไี มอาบน้ําอาบทาแลว อีใบนี้เก็บกันเต็มทีเ่ ลย นี่ทกุ ขตามมาเลย นี้พอไปรับสตางค เขาเกิด
หักภาษีรายไดขึ้นมา อารมณของความทุกขมันก็เกิดเสียดายสตางคใชมั้ย พอไดสตางคมาแลว กลัว
สตางคหาย เสร็จ ดีไมดถี กู ใครเขาตมเขาตุนไปก็เจงไปเลย นีเ่ ปนอันวา มุมของโลกหาความสุขไมได
ในฐานะของคนก็เหมือนกันถาจะคิดวากษัตริยมีความสุขก็ดูเรื่องของพระเจาแผนดิน พระเจาแผนดิน ก็
ลองนึกดูวาทานเปนพระเจาแผนดินทานมีทุกอยาง ตองการอะไรก็ได ตองการจะขี่เครื่องบินเมื่อไหร ก็
ได ตองการจะขีร่ ถยนตเมือ่ ไหรก็ได ตองการเสวยพระกระยาหารแบบไหนเมื่อไหรก็ได ลองถาม
ทานซิ เคยปวดอุจจาระ ปสสาวะมั้ย ใชมยั้ เคยปวดหัวมัวตามั้ย เฉพาะอยางยิ่ง พระเจาแผนดินองคนี้
ก็ลองถามทานเคยปวดฟนบางหรือเปลา หือ ไอโรคปวดฟนนะมันทุกขบรรลัยเลย ไมเชื่อลองไปถาม
คนแกๆ ฟนถอนๆ ซินะ ถาปวดดานไหน ประสาทดานนั้นทั้งแถบมันไมดีเลย นี้เปนตัวทุกข เปนอันวา
กษัตริยก ็ทุกข มหาเศรษฐีก็ทกุ ข จะมีใครมันก็ทุกขทั้งหมด
เปนอันวาโลกนี้ทั้งโลกมีแตความทุกข นีถ่ าเราเรียนอริยสัจตองหาทุกขใหจบกอน มัน
ไมมีอะไร อันนี้มี ๒ อยางเทานั้น ผมไมเห็นมีอะไรงายนิดเดียว ฮึ ที่ผมเรียนมาในขณะที่ปฏิบัติ ทาน
บอกวาตองมองโลกทั้งหมดใหเห็นวาเปนความทุกข ใหเห็นดวยปญญานะ ไมใชเห็นดวยสัญญา ไมใช
จําวาทะของทานมาพูด เราตองใชปญญาเปนเครื่องคิด เห็นคนที่มีรางกายสมบูรณบริบรู ณ เดินแบบ
องอาจ เราแนใจวาคนนี้จะมีความสุขหรือความทุกข ก็หากฎของความเปนจริง คือนิพัทธทุกข ความ
หนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย การปวดอุจจาระ ปสสาวะ อาการปวยไขไมสบาย นึกเลยวา
คนนี้เขามีแบบเดียวกับเรา มันทุกขแลวดีไมดีเขาไปถามเขา เขาจะบอกอาการทุกขประจําเขาปรากฏคือ
โรคที่มีอยูในกาย หรือวาความไมสบายกาย ไมสบายใจอยางหนึ่งที่ประจําอยู เปนอันวาคนทั้งโลกไมมี
ความสุขจริง ๆ มีทุกข นีจ่ ติ เราตองเห็นทุกขจริง ๆ เสียกอน กอนที่จะยองไปถึงสมุทัยนะ ยังไมตอ งยอง
ไป ถาเรายังไมเห็นวาสวนใดของโลกยังมีทุกข ตองตําหนิใจทันทีวาใจเรายังเลวมาก ยังโกหกตัวเอง ยัง
มีกิเลสเปนเครือ่ งบังใจ
ไอกิเลสนะความเศราหมองเหมือนกับแวนตา แวนตาถามันใสมองอะไรก็สะดวกเห็น
ถนัด กิเลสเหมือนกับแวนตาที่ถูกฝุนละอองมาปะ ถาฝุน ละอองมันมาปะมาก
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เราก็ไมเห็นตามความเปนจริง นี่หาทุกขใหพบ นี้เมื่อหาทุกขพบแลว ความจริงอริยสัจนี่เราเรียนกัน ๒
อยาง ก็หาสมุทัย วาไอตวั ทุกขจริงๆ มันเกิดมาจากไหน นี้เราก็ตองไปหาซื้อสมุทัย ไปหาจากรานเจก
ไมได ก็หาไทยขายซิ หรือไง สมุทัยนี้เจกทําก็เปนสมุเจก หรือไง หือ ฝรั่งทําก็เปนสมุฝรั่ง ไมตองไปหา
สมุทัย คําวาสมุทัยในทีน่ ี้แปลวา เหตุใหเกิดทุกขนะ ไมใชสมุดที่เปนเลมเขาทําดวยกระดาษ
ไอตัวอะไรที่มนั ทําใหเราเกิดทุกข พระพุทธเจาก็ตรัสไวเลยวามันมี ๓ อยาง ความจริง
นะมันอยางเดียว แตแบงออกเปน ๓ จุด ไอตัวที่ทําใหเกิดความทุกขจริงๆ ที่มันหาทุกขมาใหเราก็ไดแก
ตัณหา คําวาตัณหาแปลวา ความทะยานอยากแนะ ไออยากเฉยๆ ทานไมวา บอกวาทะยานอยากซะดวย
แหม ทําไง ทะยานทําไงนะจะวาความตองการมันเกิดขึ้น ความดิ้นรนมันปรากฏ ก็เรียกวาทะยานอยาก
นะ นี้ตณ
ั หาทานแจกออกเปน ๓ ระดับดวยกัน ๓ จุดคือ
๑. กามตัณหา ของสิ่งใดที่เขายังไมมีอยากใหมันมีขึ้น ใชมั้ย เกิดความอยากนี่ เรายัง
ไมมีรถยนตตอ งการมีรถยนต ตัวอยากมาแลว ถาไอตวั อยากมีปรากฏ ถามันยังมีขึ้นมาไมไดเพียงใด
ความสบายกายสบายใจมันก็ไมมี ใชมยั้ แปก เพราะเราอยากจะใหมันมีนี่ ตองหาตองดิ้นรน ตองทําทุก
อยางเพื่อมีวัตถุสิ่งนั้น
๒. ภวตัณหา เมื่อไดสิ่งนั้นมาแลว อยากตองการใหมันคงที่ ไมตองการใหมันเปลี่ยน
แปลง จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม
๓. วิภวตัณหา ถาสิ่งนั้นมันมีการเปลีย่ นแปลงไปตามปกติ ก็หาทางฝน เพราะไมตอ ง
การใหมันเปนอยางนั้น มันก็แบบเดียวกับกลิ้งครกขึ้นยอดเขา หือ หรือก็ดันน้ําใหมันไหลขึ้นดานเหนือ
ขึ้นดานสูง มันทําไมได ทําแลวก็ไดความลําบาก ทําไมสําเร็จผล
ตะนี้ตณ
ั หา ๓ ประการนี้เปนปจจัยใหเกิดความทุกขแบบไหนก็เห็น จะมองงายๆ อยาง
พวกเรานี้เพราะอาศัยตัณหา อยากเกิด มันจึงเกิด ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียวจะเอาใครมาหิว โอ ไอคน
ที่ไมเกิดมันหิวหรือไมหิว แกรูหรือ ขารู เปรตหิวนี่หวา แน หือ แกวาคนไมเกิดจึงไมเกิด ไมหิว เปรต
ไมหิวเหรอ จรินทรวาไง เออใชได อยางนั้นตองตอบแบบนั้น ไอเกิดเปนเปรตก็ถือวาเกิดแลว ถามัน
ไมเกิดเปนเปรตมันก็ไมหิว มันเกิดเหมือนกัน ไมใชหมายเกิดเปนคน ไมตองถือวาเปนคนเสมอ ไป มัน
เกิด นี่ถาไมมตี ัวเกิดจริง ๆ มันก็ไมหิวละถามวาเทวดาหิวไหม หือแปก เสร็จละ แปก นะแก คราวนี้
ละ ไปไมไดหรอก แปกเลยหือ หิวไมหิวเทวดา หิวอะไร หือ เออ ใชยังมีความอยากอยู อยาก จะหิว
คือมีความตองการอยู ความจริงถึงแมอาหารเขาไมตองการก็จริง แตเทวดาเขายังมีกเิ ลส นี่เราจัด เขา
เทวดาประเภทที่เปนกิเลส ไม
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ใชพระอริยเจานะ เทวดามี ๒ พวก พรหมก็มี ๒ พวกเหมือนกัน ยังมีตัณหาอยู เขายังมีความตองการ
กายไมหิวแตวา ใจหิว หือ ยังอยากไดโนนยังอยากไดอยางนี้ เปนเทวดาชั้นนี้มรี ัศมีกายผองใสสูองคนั้น
ไมได ทํายังไงเราจึงมีรัศมีกายเทาเขาหรือวาดีกวาเขา เทวดานี่มีความตองการรัศมีกายเปนสําคัญถามี
บุญญาธิการมาก คือมีรัศมีกายสวาง สวางมาก มีบุญญาธิการนอยก็มีรัศมีกายสวางนอย นี่เขาอายกัน
แครัศมีกาย คือมันเปนแสงสวางออกมา นี่เทวดาเขามีความตองการ
ไอตัณหาความตองการมันเกิดขึ้น มันอยากไดอยางโนนอยากไดอยางนี้ ถามันยังไมได
ก็เกิดทุกข ตองการใหมันไดขึ้น พอไดขึ้นมาแลวก็เกิดความทุกขดว ยการตองระวังรักษาใชมยั้ ตะนี้พอ
ไดมาแลว กามตัณหานี่อยากได พอไดมาแลวปุบ ดีใจวาไดมา ตัวตัณหาอีกตัวมันก็โผลมันรูวัตถุที่เรา
ไดมานี่ มันตองเกา มันตองพัง คนที่เราไดมานี่มันตองแกตองทรุดโทรมและก็ตาย สิ่งที่มีชีวิตคือสัตว
ทั้งหลายที่เราไดมา มันตองมีการเปลีย่ นแปลง ตองแกตอ งตาย ตะนี้ไอตัวภวตัณหามันปรากฏ วัตถุกด็ ี
บุคคลก็ดีที่เราไดมาตามความตองการ เราตองการทรวดทรงแบบนี้ ตองการสีแบบนี้ลักษณะแบบนี้ ไอ
ความตองการไมใหเปลีย่ นแปลงมันก็เกิดขึน้ วาตองการใหมันทรงตัวไดแก ภวตัณหา อารมณฝนมัน
เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นแลว ในเมื่อสิ่งนั้นมันไมตามใจ มันเคลื่อนไปตามสภาพ เกาไปตามสภาพ ทรุดโทรม
ไปตามสภาพ ความไมสบายกายไมสบายใจมันก็เกิด เพราะเราไมตองการใหมันเปนแบบนัน้ แตมันยัง
เปน มันฝน ในเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไปแลว วิภวตัณหาก็โผล หาทางแกซี หาฤาษีมาชุบเลยคราวนี้ ฮึ ไปหา
ฤาษีแปกมั่ง ฤาษีวิชยั มั่ง ฤาษีจรินทรมั่ง ฤาษีอนันนตมั่ง อะไรนี่ แปกแกไมชอบใคร ชุบยังไงๆ ผมหนา
ก็ไมขึ้น หือไง นี้มาแกเทาไรๆ มันก็แกไมได ตะนี้ไอสิ่งเหลานั้นมันเกาลง เกาลง ในที่สุดมันก็ทรุด
โทรม เพราะวาสภาพทุกอยางในโลกมันเปนอนิจจัง ไมเที่ยง และก็มีอนัตตาเปนตัวสุดทาย นี่เปนกฎ
ธรรมดา ในเมื่อบังคับไมไดแลวสิ่งนั้นจะพังไป คนจะตายไป สัตวจะตายไป เกิดทุกขใหญ นี่เราจะเห็น
ทุกขใหญได ก็มีอาการเสียใจปรากฏ เมื่อมีอาการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ หรือคนทีร่ ักคนที่
ชอบใจ สัตวที่เรารักสัตวที่เราชอบใจ นี่เปนอันวาความทุกขตาง ๆ เกิดขึ้นมาไดเพราะอาศัยตัณหาไง
ตะนี้เราจะตัดทุกข เราตัดตรงไหน ก็ตดั ตรงตัณหาตัวเดียว ไมเห็นยาก หือ กิเลสทั้ง
หมดนี่ เราตัดตัณหาตัวเดียวหมด หมดหรือไมหมดอนันต หมดเหรอ เราตัดไปไดกี่ทอ นแลว (ไมไดเลย
ครับ) เห็นถือจอบทุกวันนึกวาสับตัณหาพังไปไดหมดแลว หือ ไมใชวาตัดไมได ถาเราตัดไมไดเราก็
บวชอยูไมได ไอตัณหาที่เราตัดนี่คือ ไอตัวละตองอดใจไมชื่อวาตัด อยางคนเขามารักษาศีลอุโบสถวัน
หนึ่งอยางนี้ชื่อวาตัด
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กามตัณหาหมดไปชิ้นหนึ่ง ฮึ ไมรวู าชิ้นเล็กชิ้นใหญก็ชา งมัน ตัดทุกวันมันก็หมดไปทุกวัน อยางทีพ่ วก
เรามาบวชนีถ่ อื วาเนกขัมมบารมี เราจะคิดวาเราละกิเลสไมไดเลยมันก็ไมได ถาเราตกอยูภ ายใตอํานาจ
กิเลสจริง ๆ เราก็รักษาศีลอยูไมได เอาละถึงจะบวช ๒ เดือน ๓ เดือน ๙ วัน ๑๐ วันก็ตาม ถาบวชดวย
ความรูสึกจริง มีความเลื่อมใสจริง อดใจไวไดจริงเปนอันวาตอนนีน้ ะเราระงับกิเลสไวได แสดงวากิเลส
มันเริ่มแพเราบางแลว มันแพเสียมั่งเราก็มโี อกาสชนะมัน หาจุดออนของมัน
ตะนี้การที่เราจะตัดตัณหาเขาทํายังไง พระพุทธเจาบอกวา ตองเจริญมรรคทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา คือตองปฏิบัติในมรรค มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน (อาหมดเวลานีว่ ันนี้ ก็ไมจบนะสิ หือ แลว
ไมจบแลว เวลาไปเสียแลว เวลามันไมคอยทาเรา เวลาไมเกงจริง) ไอมรรคคือมี ๘ อยาง ถาไลทงั้ ๘
มันก็เจง มรรคนี่ เขายอลงมาจาก ๘ เหลือ ๓ คือศีล สมาธิ ปญญา ใชมั้ย แลวก็หันเขาไปหา ศีล
สมาธิ ปญญา ๓ ตัวนี่ เปนการทําลายกิเลส นี้ศีลเมื่อเรามีแลว กิเลสมันยั้งตัวอยูหนอย เพราะอะไร ศีลมี
อุปมาเหมือนกับกรงเหล็ก เขาไปครอบกิเลสเขาไว แตวากิเลสเหมือนเสือ เสือรายหรือวาสิงห ราย ถา
มันติดกรงอยูม ันก็ดิ้น คึก่ คัก่ ๆ แตมันกัดใครไมได อยางพวกคุณนี่นะ พวกคุณที่มานั่งบวชอยู กิเลสขัง
มันไวนี่มันดิ้นคึ่กคั่กๆ ดีนะ หมาอยามาดิ้นกุฏิขาพัง ตีตายเลยหรือมาดิน้ อยู ถึงแมเราจะฆามัน ไมตายแต
เราขังไวได ก็ชื่อวา เราชนะจุดหนึ่งแลว เห็นไหม จะขังไวนานหรือไมนานนี่ไมสําคัญ เรื่อง เล็ก ชื่อ
วาเราขังไดก็แลวกัน ถาเราเคยขังมันไดสกั ครั้งหนึ่ง ก็เชื่อวาโอกาสหนาเราสามรถจะจับมันมา ขังได
อีก เราขังไดใชเวลานอย ก็ตาม มากก็ตาม ถาขังบอย ๆ กิเลสมันก็เพลียเหมือนกัน หรือไง คุณ จรินทร
ใชมั้ย ขังแลวไมใหกินขาว กินปลา มันก็ดิ้นไปดิน้ มา มันชักหมดแรงเหมือนกัน นี่เหมือน กะ พวกเรา
ที่มาบวชนี่ พวกคุณไมไดฆา กิเลสตาย คุณรู คุณขังกิเลสไว แตกด็ ขี ังไดสัก ๓ เดือนก็ดถี มเถ ไปแลว
นะ
เพราะอะไร เพราะวาการขังกิเลสไวคราวหนึ่งชื่อวา เราพักไมใหกิเลสมันกัดกายเรา
มันกัดใจเรา ใจของเราก็มีความสมบูรณบริบรู ณแข็งแรงขึ้นมาบาง พอมีกําลังที่จะวิ่งหนีอบายภูมิได
ใชมั้ย ถึงแมวาจะไมพน อํานาจของกิเลสหรือพนอํานาจของอบายภูมิ นีม่ ันก็ชื่อวาเปนของดี ไมใชวา ไม
ดีนะ
ตะนี้สําหรับตอจากนี้ไปถาหากวาเราจะพูดกันวา สําหรับมรรค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน
นี่ทานขึ้นตัวปญญากอนความจริงที่พระพุทธเจาสอนนะ สอนใหใชตัวปญญากอนนะ ไมใชขึ้นศีลกอน
คือคนตองมีปญญาแลวจึงจะมีศีล แตวาในมรรค ๘ ยนมาเปนศีล สมาธิ ปญญา วาคนมีศีลไดนี่ ถาไมมี
ปญญาเขาก็จะไม
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รักษาศีลใชมั้ย หรือคุณจรินทรวาไง คนไมมีปญญานีย่ อมไมเห็นประโยชนของศีล แตวาปญญามันยัง
เล็กเด็กอยูเทานั้นเอง ฉะนัน้ การศึกษาอะไรก็ตามที่เราพอใจในการศึกษา วาเราจะบวชเขามาดวยศรัทธา
นี่แสดงวาเราเปนคนมีปญญาแลว แตวาปญญาตัวนี้ยังไมมีกําลังกลาพอที่ทําลายกิเลสไดหมด แตวาเปน
ปญญาที่สามารถจะหาทางยับยั้งกิเลสไวได นี่เปนปญญาตัวเล็ก ๆ แตวาปญญาตัวเล็ก ๆ นี่คณ
ุ อยาถือวา
ไมมีประโยชนนะ ความจริงมันเปนประโยชน ไมวาวัตถุสิ่งใดก็ตาม บานเรือนโรงตางๆ ที่เขาสรางมา
เปนหลังใหญ ๆ ได เพราะอาศัยวัตถุเล็ก ๆ เปนปจจัย ถาไมมีวัตถุเล็กเปนเครื่องสนับสนุน เปนอุปกรณ
บานหลังใหญมันก็เกิดขึ้นมาไมได ตัวของเราเองก็เหมือนกัน ที่จะเกิดขึ้นมาไดเปนตัวใหญขนาดนี้ มัน
ก็มาจากตัวเล็ก ๆ กอน ทีแรกเดิมทีเดียวมันก็ไมเปนตัว ตะนี้เวลานานเขาการสะสมของรางกายมันเกิด
ขึ้น มันก็เปนตัวเต็มตัว แลวในที่สุดมันก็เติบโตขนาดนี้
นี่เปนอันวาของเล็กมีความสําคัญ ไมใชวา ของใหญมีความสําคัญ อาวนี่ไมไดตั้งเวลา
รุนหลัง ไอนนี่ ึกวาเวลามันจะหมด ความจริงไมไดตั้งเวลา ไอเทปมันจวนหมดหรือยัง ออ ยังเหลือเวลา
อีกเยอะ ตะนีก้ ็มาวากันถึงมรรค (ยัง ไปดูไอนั่น คิดวาเวลามันจะหมด ไมไดตั้งเวลา) อา มรรคมีองค
๘ เรายนมันเหลือ ๓ คือศีล สมาธิ ปญญา ตะนี้เขาบอกวาในเมื่อมรรคทานขึ้นตัวปญญากอนคือ สัมมา
ทิฏฐิ ตัวนี้เปนปญญา สัมมาทิฏฐิแปลวาความเห็นชอบ แตคนที่ไมมีปญญาจะมีความเห็นชอบไมไดเวลา
ในกฎถือศีล สมาธิ ปญญา ทั้ง ๓ ประการ ทําไมพระพุทธเจาจึงไมขนึ้ ปญญากอน เราก็ตองตอบเขาวา
คนที่จะมีศลี ไดตองเปนคนมีปญญา แตวา ปญญาตัวนี้ยงั มีกําลังกลาไมพอ ยังไมสามารถจะทําลายตัณหา
ใหหมดไปได เปนปญญาตัวยับยั้งกําลังของตัณหา ยับยั้งเล็ก ๆ ไมใชยับยั้งใหญเหมือนกะคอกขังเสือ
นี่เรามาวากันถึงศีล
ความจริงตัวมรรคนี่นะ เวลาเราปฏิบตั ิจริงๆ นะและเวลาปฏิบัติจริงๆ เขาไมมีกันหรอก
นะ หรือไง ปฏิบัติจริงๆ นี่เขาพิจารณากันแคทุกขกะสมุทัยเทานั้น ตัวมรรคกะนิโรธ ๒ ตัวนี่ไมมหี รอก
ถาเทศนละกอมี นิโรธแปลวาความดับ คือมันดับกิเลส ตัณหาทั้งหมด มันเปนผล ไอตัวมรรคจริงๆ นะ
มันมีตั้งแตเริ่มตน คือเราเจริญสมถภาวนาใชมั้ย แลวเวลาเราเจริญสมถภาวนานี่ เราตองมีศีลกอน เพราะ
อะไร เพราะวาถาไมมีศีล สมาธิมันไมเกิดอยูแลว เมื่อศีลมีแลว เวลาที่เราเจริญสมถภาวนาเราก็ตอ งมี
สมาธิ ถาสมาธิไมมีจริง ๆ มันก็เปนสมถะไมได คือควบคุมอารมณใจไมได นี้ตัวสมาธิกด็ ี ตัวศีลซึ่ง
เจริญก็ดี จะมีขึ้นไดก็เพราะตัวปญญาเปนปจจัย ถาปญญาของเราไมดีเราเปนคนไมมีปญญา มันก็ไมเห็น
คุณเห็นประโยชนวา

๒๐๑

การมีศลี ดี มีสมาธิดี นี่เปนอันวาเราใชปญญากันมาตัง้ แตตน แตวาปญญาที่องคสมเด็จพระทศพลเรียง
ไวในดานศีล สมาธิ ปญญา เปนปญญาตัวสุดทาย วาเปนปญญาที่มีกําลังใหญ ไมใชวาเราในตอนตนนี่
เราไมมีปญ
 ญา ไมใชยังงัน้
ตะนี้การตัดตัณหา ทานบอกวาใหเปนคนมีศีล ไอศีลนี่มันทํารางกาย วาจาใหสงบ แต
ความจริงมันตองสงบมาถึงใจ เรียกวาคอยๆ บุกมันลงไป คอยๆ เลาะ ไมใชตีทีเดียวตายเลยนะ ครั้งแรก
มันยากวิ่งเร็วนัก ตีขาซาย ขาซายหัก ไอมีขาขวายังตะเกียกตะกายได ตีขาขวาใหหักอีกขามีมืออีก ๒ มือ
มันก็ยังตะกายตอไปได เอามือสาวไป ตีมือซายหัก มีมือขวายังไปไดอีก ตีมือขวา ตะนี้ทําไงละ มันก็
นอนแหงแก ไปไมได แตปากมันยังดาได หือทําไงตีปากมันซะอีก ฟนเฟนหักปากพัง เอะนัยนตามันยัง
ดาไดอีก มีตาดา มีมั้ยแปก ตาดาไดมีมยั้ นี่เขามองกันไปมองกันมาเดีย๋ วชกกันนี่ มันใชตาดา เห็นมั้ย นี่
มันใชตาดาไดแบบนี้ ก็ตองตีตามันอีก ก็แบบเดียวกับเราเจริญกฎ ๓ ประการ คือศีล สมาธิ ปญญา ขั้น
แรกเรามีศีลกอน เมื่อเรามีศีลแลวเรียกวาฝกอดใจ แบบเล็กๆ ใชกําลังนอยๆ ควบคุมกําลังใจ พอระยะ
กฎ ๕ ประการ ที่เรียกกันวาศีล ๕ ถาพระมีศลี ๒๒๗ เณรศีล ๑๐ พระนี่ไปลอเอาศีล ๕ ก็ไมไดนะ
ตกนรกบอกไมถูกเลยนะ ไมเปนไรศีล ๕ ฉันมีฉันไมตองหวง คุณอเวจีเปนทีไ่ ปละไมตอง สบาย ลุง
พุฒลงบัญชีเขียนบัญชีมันเมือ่ ยมือใชมั้ย พระไปรักษาศีล ๕ ไมได ถาพระองคไหนยิ่งไมมีศลี ๕ ดวย
ละกอ ไมตองหวงแลว โลกันตนั่นแหละเปนที่ไปเลย เดี๋ยวนี้มีมั้ยพระไมมีศลี ๕ แปกมีหรือเปลา หา
ไมใชคงหรอก ผมเจอะแยอะเดินหลีกไมพน เลย ทําไมละ ก็พระไมรักษาสัจจวาจามันก็ขาดศีล ๕ ใชมั้ย
แลวพระไปบีย้ ุงบี้มดมันก็ขาดศีล ๕ นี่หวา ขาดรึเปลา หาไมตั้งใจจะบี้ ทําไมหละ แลวนีแ่ กหากินขางๆ
นี่ขายอมแพแกไดยังไงละ หือ เจตฺนาหํ ภิกฺขเว ปุญญํ วทามิ เจตฺนาหํ ภิกฺขเว กรรมมํ วทามิ เรากลาววา
ภิกษุทั้งหลายการตั้งใจชื่อวาเปนกรรม ถาเราไมตั้งใจเราจะไปบี้มนั ทําไมใชมั้ย เวนแตวาอะไรมันมาจับ
ขางกาย จะลูบดูคลําดู มันไปบังเอิญมันแรงไปนิด มันตายไปไมมีเจตนาฆา ตอนนี้ไมถอื วาขาดศีล ๕ นะ
นี่เปนอันวาถาเรารักษาศีลไดตามปกติ ก็เปนการตัดกําลังของกิเลส ตัดมากไมไดไม
เปนไร เราตัดนอยเขาไวกอน เหมือนกะตีแขงตีขาไวกอนใชมั้ย ใหมันคลานยากเขา มันขาดมันวิ่งไมได
มันจะเดินโขยกก็ยังชากวาวิง่ ดีไมดีเราตัดเสีย ๒ ขาใหเดินโขยกไมไดมันคืบไปก็ยังชากวาวิ่งชากวาเดิน
นี่อันดับแรกพระพุทธเจาใหเปนผูทรงศีลใหบริสุทธิ์เสียกอน คือ ขึน้ ชื่อวาศีลเราตอง
รักษาดวยชีวิต แตวาในตอนตนๆ จริงๆ ทานก็ไมไดบงั คับขนาดนั้น
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บังคับแตเพียงวาหรือแนะนําไวแตเพียงวา ถาหากวาเรารักษา ๕ ตัวถาเปนฆราวาส ถาเปนพระไมไดนะ
พระเณรนี่ ๑๐ ตัว ก็ ๑๐ ๒๒๗ ก็ ๒๒๗ นะ จะไปแบงไมไดเด็ดขาด นี่ถาเปนฆราวาสถาเรารักษา ๕
ตัวไมได เอา ๑ ตัวกอน ใชมั้ย เอามันแค ๑ กอน ถา ๑ นี่เราบังคับไดแนนอนแลวก็ขยับไปเปน ๒ ให
อารมณมนั ชิน มา ๒ แลวก็ไปเปน ๓ เปน ๔ เปน ๕ คอย ๆ ไปถาเราชนะศีล ๑ ตัวได เราไมละเมิด
ศีล ๑ ตัว ไอนี่แสดงวาเราชนะกิเลสไป ๑ จุดแลว ไมใชวาเราแพกิเลส คอย ๆ ตีเขาไป วันนี้ศลี มัน
ก็ไมจบ จะวาไปก็ไมประโยชน เทปมันก็ใกลจะหมด นี่พักกันดีกวา
สําหรับวันนี้ เราก็มาวาถึงอริยสัจตอ อริยสัจ คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ทุกขนี่เราพูด
มาแลว สมุทัยเหตุใหเกิดทุกข ไดแกตณ
ั หาก็พูดมาแลว วันนีว้ ากันถึงมรรคปฏิปทา แตความจริงเรื่อง
มรรคนี่นกั ปฏิบัติจริงๆ เขาไมมีกัน เพราะวาการปฏิบัตพิ ระกรรมฐานตั้งแตเบื้องตน หรือวามหาสติปฏ
ฐานตั้งแตเบื้องตน จนกวาจะถึงบัดนี้ เราก็ปฏิบัตกิ ันมาในมรรคอยูแลว ทีว่ าเรามีมรรคอยูแลวก็เพราะ
วา เรามีทั้งศีล สมาธิ ปญญา ถาเราไมมีศลี เราก็มีสมาธิไมได ทีนี้เราไมมีสามาธิ ปญญามันก็เกิดไมได
ทีนี้เรามาเรียนกันในธัมมานุปสสสนามหาสติปฏฐาน นับตั้งแตขันธ ๕ อายตนะ ๖ แลวก็มาถึงอริยสัจ
ความจริง ๓ อยางนี้เราเรียนซ้ํากันโพชฌงค ๗ ความจริงผมสอนโพชฌงค ๖ นะ ตัดไป ๑ (กลัวคุณ
จรินทรจะมีความรูเทาผม) วันนั้นลืมปติ คําวาปติ คือความปลื้มกายปลืม้ ใจ จิตมีความเจริญบริบรู ณของ
ปติ เราเรียนกันมาหมดแลว ตานี้มาวากันถึงมรรค ๘ มรรค ๘ ไปไลเบี้ยมันเขามันก็ยุงจะตายไป สัมมา
อาชีวะ สัมมาอะไร สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปโป สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโว ยุงจะตายโหง มาไปๆ
ไปมาๆ ไปแลวก็มา มาแลวก็ไป ดีไมดีไปแลวไมมาสง (หือคุณจรินทร แกนี่ไมแน สึกแลวก็ไปไมมา)
เปนอันวามรรค ๘ ถารวมโดยยอก็คือ ศีล สมาธิ ปญญา ใชไหม
ตานี้เมื่อวานนีพ้ ูดกันไปบางแลว คืนนี้กลับไปที่กฏุ ิ ตอนหัวค่ําพระทานมาบอกวาการ
สอนศีล สมาธิ ปญญา บอกวาใหรูจักเอาศีลขังตัณหา สมาธิกดคอตัณหา ปญญาห้ําหั่นตัณหา คือฟน
เปนทอนเปนตอน ทานวายังงั้น นี่ผมก็ตอ งเรียนมาเหมือนกันนะ คือถาเอาตามแบบผมละคุณเรียนไป
รอยปไมไดอะไรนะ เมื่อคืนทานมาวาอยางนั้น พอตอนเชามืดทานมาบอกอีกจุดหนึง่ คนที่เห็นอริยสัจนี่
ถาเราพูดตามแบบก็เห็นยาก ใหหาจุดปลายทางจริง ๆ ก็คอื มรณานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความตายเปน
อารมณ นี่ก็ไป ๆ มา ๆ เราก็ทิ้งสมถะไมได อริยสัจนี่เปนวิปสสนาญาณ ถาหากวาเราทิ้งสมถะเสียแลว
วิปสสนาญาณไมมีผล
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ผมเคยบอกมาแลว สมถะมีความสําคัญมาก เปนตัวกลอมจิตใหทรงตัวอยู ใหจิตมีกําลัง
และก็เปนพื้นฐานของวิปสสนาญาณ ฉะนั้นถาบุคคลใดเกงสมถะ และมีความคลองแคลวในสมถะสามา
รถจะเขาฌานแตละระดับไดตามปกติ คําวาปกติก็หมายความวา คิดจะเขาฌานเมื่อไหรจิตเขาเปนฌาน
ทันที ไมยอมเสียแมแตเวลาครึ่งวินาที ครึ่งวินาทีนี่อยานึกวามันเร็วมันชาไปนะ แมแตนิดหนึ่งของวินาที
พอคิดวาเราจะเขาฌาน จิตก็เขาถึงฌานเต็มที่ จะเขาฌานไหนก็ได การทรงฌานจะเปนการทรงแบบไหน
ก็ได เรียกวาในกรรมฐาน ๔๐ กอง กองใดกองหนึ่งก็ไดตามอัธยาศัย นี่ถากําลังจิตเราเปนแบบนี้นะ
ถาเปนฌานในสวนของรูปฌาน แตนผี่ มมวยหมูลอกรรมฐาน ๔๐ ไดแบบนี้เขาให กรรมฐาน ๔๐ นี่
หมายถึงอรูปฌานดวย ถาหากวาเราสามารถทรงฌานในกรรมฐาน ๔๐ ก็ไดอรูปฌานดวย คลองตาม
อัธยาศัย ตั้งใจเขาเมื่อไร ไดเมื่อนั้น นี่หากวาเราใชอรูปฌานเปนพืน้ ฐานของวิปสสนาญาณ เพราะวา
วิปสสนาญาณนี่มีอยูตวั เดียว ไดแก การพิจารณาขันธ ๕ นีเ่ ราเรียนกันมาแลว เรื่องขันธ ๕ ก็เรียนกันมา
อายตนะก็เรียนมา อายตนะนี่ ก็คือขันธ ๕ ใชไหม ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มันตาเห็นรูป หูไดยนิ เสียง
จมูกสูดกลิ่น ลิ้นลิ้มรส กายสัมผัส ไอใจนึกพลุงพลานไปตามอารมณ นี่มันก็ไปชนขันธ ๕ นี่มาถึง
โพชฌงค ๗ โพชฌงค ๗ มีสติเปนตน ก็ไปชนขันธ ๕ ไปนึกอะไรก็ไปใครครวญขันธ ๕ กัน
ตานี้มาถึงอริยสัจ ก็มาเลนกับขันธ ๕ อีก ไอตัณหาตัวนีก้ ็เขาไปอยากไดขันธ ๕นีผ่ มไม
เห็นมีอะไร ผมวางายจริงๆ ไมมีอะไรยากเลย มันไมมีอะไรยากเลย เปนอันวาวิปสสนาญาณมันมีตัว
เดียว คือพิจารณาขันธ ๕ ลีลาการแสดงธรรมของพระพุทธเจา การสอนของพระพุทธเจาทรงมีความ
ฉลาดมาก ใชระบบหลายๆ วิธี อัธยาศัยของคนนี้ไมตรงกับจุดนี้กไ็ ปชนกับจุดนัน้ เรียกวาชนกันเปาหนึ่ง
ตั้งเปาไวหลายๆ เปาใหมันติดๆ กัน เรายกปนขึ้นยิงไมถกู เปานี้มันไปถูกเปานั้น เปาใดเปาหนึ่ง จะเปน
เปาใดก็ตาม
ตั้งแตเราศึกษาขันธ ๕ กันมา ถาเราเขาถึงจริง ๆ เขาเปนพระอรหันตกนั นับไมถวนนะ
ขันธ ๕ นี่ แลวก็เวลานี้ตอมาเราก็มาเรียน อายตนะหรือโพชฌงค ตัวโพชฌงคนี่ตวั บรรลุ ตัวอายตนะนี่ก็
ตัวบรรลุ ตานีม้ าตัวอริยสัจ ก็ตองพิจารณาขันธ ๕ มันหนีกันไมได ทุกขอะไรมันทุกขละ เพราะเราใคร
ครวญ เราพอใจในขันธ ๕ มันจึงทุกข ตัวทุกขจริงๆ มันอยูที่ใจ ที่เราทุกขเพราะเราเอาจิตไปยึดถือ ถือ
วาเปนเราเปนของเรา แลวใจเราก็ไมยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง มันเกิดแลวมันแก เราก็ดนั ไป
หามแกไว เกิดแลวจะปวยไขไมสบาย เราก็ไปดันหามความ
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ปวยไขไมสบาย จะไปหามไดอยางไรละ หามไมได ไอเราทําแบบนัน้ มันก็ทกุ ข ใจ
เราก็ทกุ ข ทุกข เพราะรางกายทรุดโทรม เราไมอยากใหมันทรุดโทรม แลวเราก็ไมพยายามศึกษาหา
ความเปนจริงวา รางกายมันเกิดมาแลวมันตองทรุดโทรมเปนปกติ เคลื่อนไปหาความพังทุกวินาที ความ
ปวยไขไมสบาย มันเกิดขึ้นเปนปกติ โรคะ แปลวาเสียดแทง ไอการที่เราไมสบายกายไมสบายใจก็ชื่อวา
ปวย เรียกวาโรค โรคทั้งนั้น ที่พูดวา ชิฆจฺฉา ปรมาโรคา ความหิวเปนโรคอยางหนึง่ อันนี้นาน ๆ หิว
เชากินอิ่มแลวมัน ก็พักเสียดแทงไปชั่วคราว ตอนกลางวันมันก็จะกินใหมมันเริ่มหิว มันก็เสียดแทง แต
ไอโรคทีร่ ะยําที่สุด โรคเจาหนี้ทวงมันเสียดแทงทุกเวลา เจาหนี้ทวงหรือไมทวง ก็นึกอยูเรือ่ ยกลัว
เจาหนี้จะมา
ทีนี้เรามาวากันถึงเรื่องทุกข ทุกขนะ อะไร อะไรมันก็ทุกข ทุกขเพราะตัณหาคือความ
อยาก นี่เมื่อคืนตอนเชามืดทานมาบอกวา ถาจะพูดเรื่องอริยสัจ มันก็ไปชนกับขันธ ๕ ชนกับอายตนะ
ชนกับโพชฌงคมันหนีกันไมพน แตทวาพูดไปเขาใจยาก ทานก็เลยบอกวา ใหทุกคนจับมรณานุสสติ
กรรมฐานเปนอารมณ และจะมีความรูสึกงาย เอะ ไอมรณานุสสติกรรมฐานแปลวาอะไรเลา ความจริง
ตายนี่มันตายทุกวินาทีนะ จิตมันเคลื่อนไป ความเสื่อมโทรมของรางกายเคลื่อนไป มรณานุสสติกรรม
ฐานนึกถึงความตายเปนอารมณ ทานบอกวาถาเราไปสอน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีม่ ันไม
ใชเราไมใชของเรา เราไมมใี นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถือวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ไมมีในเรา เขาใจยาก มันยากจริง ๆ ถาเรามาคิดกันตัวปลายสุด ไอรางกายของเรานี่มันตายแน
นี่มันเห็นชัดดีนะ ก็จริงของทาน ถูก เราก็ตายเขาก็ตาย ในเมื่อตายแลวมีอะไรบางทีเ่ ราจะแบกไปไดนี่
เรามานั่งยึดถือวานี่เปนของเรา นั่นก็เปนของเรา สิ่งที่ไมมีอยากใหมขี ึ้น ตัณหาแปลวาความอยาก กาม
ตัณหานั้นอยากไดในสิ่งที่ไมพึงจะมี ไมมีใหมันมีขึ้น มีอะไร อยากรัก ยังไมมีเมียก็อยากมีเมีย ยังไมมี
ผัวอยากมีผวั ยังไมมลี ูกอยากมีลูก เสร็จละซี อีตวั อยากเริ่มทุกขแลว กลัววาจะไมสมความปรารถนา พอ
ไดมาเริ่มทุกข เพราะวางานมันเพิ่มขึ้น พอไออุแวโผลเขามา ยุงใหญเลยนอนไมหลับแลว หมอก็หมอ
เถอะ ไอลกู ปวยขึ้นมานอนไมหลับเหมือนกัน รักษาไมไดไอลกู ออนนี่เปนหมอแคไหนก็ลกู ออนเหมือน
กัน ดีไมดีหมอก็อุมลูกไปหาหมออื่นอีก นี่ความจริงมันเปนอยางนัน้
นี่เราจะปองกันความอยากกัน เรื่องอยากนี่เราพูดกันมาตั้งแตเมื่อวาน ทีนี้พระพุทธเจา
บอกวาเราตองกัน เราจะตองดับตัณหาจริงๆ ใหหาตัวมรณานุสสติ ไอตัวตายเขามาเปนที่ตั้งเปนพืน้ ฐาน
วานี่เราจะตายแลว เราแบกอะไรไปไดบาง กอนที่เรา
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จะตายมันก็ตดิ ไปดวยความทุกข ไอตัวทุกขนี่เราพูดกันมาแลววาทุกอยางในโลกมันเปนปจจัยของความ
ทุกขทั้งหมด ไมวาเงินหรือทอง ของใช คนหรือสัตว เหมือนกันหมด ถาเราไดเขามาแลวมันเปนปจจัย
ของความทุกขทั้งหมด ไมใชปจจัยของความสุขเพราะมันเพิ่มภาระและก็เพิ่มความหวงใย อารมณจิต
เขาไปหนวงเหนี่ยว คนก็ดี วัตถุก็ดี สัตวก็ดี ที่เปนที่รกั ของเรา ถาบังเอิญตายไปหรือพังไป ใจเราก็ไม
สบาย เราไมตองการใหมันเปนอยางนั้น นี่มันเปนอาการของความทุกข ซ้ํากันมากก็ไมไดเรื่อง รําคาญ
หู ใครรําคาญไมรําคาญ ผมรําคาญ พูดไปพูดมา ปาเขาไป ๒๔ นาทีครึง่ ไมไดเรื่อง
ทีนี้ทานก็เลยบอกวาถาเราจะตัดตัณหาทุกอยาง กามตัณหาก็ดีที่เราคิดวาของมันยังไมมี
อยากใหมีขึ้น ภวตัณหาที่มีแลวอยากใหมนั ทรงตัว วิภวตัณหา เมื่อสิ่งเหลานั้นเคลือ่ นไปตามสภาพของ
มัน ถือเปนกฎธรรมดา เราก็หาทางตานทานวารางกายเราจงอยาแกเลย จงอยาปวยไขไมสบายเลย จงอยา
เปน อยางนั้นเลย จงอยาเปนอยางนี้เลย มันหามไมได การหามไมไดมนั ก็เปนทุกข ตานี้ก็มานั่งพิจารณา
ขันธ ๕ ทานบอกดูยาก เราก็มานั่งนึกถึงตัวตายกัน นีเ่ ราเกิดมาเพื่อตายเราไมไดเกิดมาเพื่ออยู ไอสิ่งที่เรา
พึ่งหาไดโดยชอบธรรมและก็ไมเปนโทษยังมีถมไป ทีนตี้ ัณหานี่ถาตัวต่ํานะทานบอกใหยับยั้งไว อยาก
ไดในสิ่งที่ไมมี โทษถือวายังมีความเบาอยูใ ชได นี่ตัวต่ํา
ถาตัวสูงขึ้นไปตั้งแตอนาคามีขึ้นไปไมไดเลย อยากไดอะไรทั้งหมดในโลกถือวาใชไม
ได อยากไดแลวก็เกาะ ถาอยาก ไดมาแลวไมเกาะไมเปนไร อยากไดสิ่งนี้เพื่อความสะดวกในการเปน
อยู แลวก็คิดไวดว ยวามันจะไดมาหรือไมไดมาก็ชางหัวมัน ถามีโอกาสจะไดมาก็เอา เราจะใช ถาโอกาส
ที่จะพึงไดมาไมมีก็ตามใจมัน เปนเรื่องธรรมดา เราไมฝน ความสามารถและไมฝน โอกาส แบบนีใ้ จมัน
สบายตั้งแตกอนจะไดมา ทีนพี้ อไดมาแลวเราก็ทราบเลยวา ไอเจาตัวนีน้ ะมันไมอยูกับเรานาน มันอาจจะ
อยูนาน แตเราก็ไมอยูก ับมัน ไมมันก็เราสักวันหนึ่งจะตองจากกัน และกอนทีจ่ ะจากกันมันจะทรง
สภาพอยางเดิมอยูไมได มันจะมีสภาพเกาๆ ทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา หาทางพัง มันไม
ไดเปลีย่ นไปหาทางดี เปลีย่ นไปหาทางพังนี้อารมณของเรารูอยู เมื่อเวลามันจะพังจริงๆ ก็ไมตองตกใจ
บอกวาฉันรูแลววาแกจะพัง เมื่ออยากจะพังก็พัง แกไขไมได แกไขไดก็แกไขไป แกไขไมไดกแ็ ลวไป
นี่ความสบายใจมันก็เกิดขึ้น เวลามันพังไมถือเปนเรื่องหนักใจ เรารูอยูแลว แลวจิตของเราพรอมแลว
ถามันเปนอยางนั้นจริง ๆ เราจะถือวาเปนเรื่องปกติ
นี้อาการอยางนี้จะเกิดขึ้นไดจริงๆ เราตองมัดความตายเขามาเทียบ นี่เปนสมถภาวนาถา
ใครเขาบอกวาสมถะเกง หรือวิปสสนาเกง ตองบอกตองเกงคูกัน
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เกงคนเดียวใชไมไดเกงสมถะอยางเดียวก็เจง เกงวิปสสนาอยางเดียวโดยไมมีสมถะ ไมไดอะไรเลย เกง
สมถะดีกวามันยังไดบาง ใชแตวิปสสนาญาณอยางเดียวไมมีสมถะ ไมมีทางจะใชอะไรเลย
ทานบอกวาใหนึกถึงความตายเปนปกติ เรารูอยูว าเราจะตายเสียอยางเดียว ถาเราไมลืม
ความตาย ความเมามันก็นอย อารมณที่จะเกิดตัณหาคือความอยากมันก็เบา มันอาจจะอยากอยูบาง แตวา
อยากพรอมกับปลอย อยากไดมาพรอมกับอารมณปลอย มันมีอยูเสมอ จะไดมาหรือไมไดมา ก็ไมหนัก
ใจหรือโอกาสยังไมมาถึง เมื่อไดมาแลว เราก็พรอมใจรูอยูแลววามันจะพัง มันจะตองเกา มันจะตองทรุด
โทรม มันจะพังหรือมันจะไมพัง แตขโมยอาจเอาไปเสียกอนก็ได ถาอาการอยางใดอยางหนึ่งปรากฏ
เราก็สบายใจ นี่คือตัวมรณานุสสติกรรมฐานเปนฐาน
แตวาไอตวั นีก้ อ นที่มันจะเกิด มันแยเหมือนกันนา กวาจะหาไอตัวนีไ้ ดตองมีเครื่องมือ
เขามาชวย มีเครื่องมืออันดับแรกหรือทั้ง ๓ อันดับก็คอื ศีล สมาธิ ปญญาอยู แลวเราจะมานั่งพิจารณา
แบบนี้ หาความตายมาเปนพืน้ ฐาน เอามาเปรียบเทียบกับอารมณของวัตถุหรือบุคคล วามันเปนไปตาม
กฎธรรมดา มันเปนไปไมได อยู ๆ มันเกิดไมได มันก็ตอ งมีพื้นฐาน คือเครื่องมือสําหรับใช เรียกวาจะ
ขึ้นบันได จะขึ้นบานขึ้นตึกมันตองมีบันได อยู ๆ จะกระโดดขึ้นไปบนหลังคาตึกนากลัวจะไมสําเร็จ
ถาตึกเขาสูงแตศาลพระภูมมิ าตั้งแคดิน นากลัวจะไดเหมือนกันนะ ก็ตึกเหมือนกันนี่หวา อันดับแรกเมื่อ
เรานึกถึงความตายเปนอารมณ เมื่อนึกถึงความตายแลวจิตมันยังดิน้ รนอยู ไอความทะยานอยากของจิต
อยากไดโนน อยากไดนี่ อยากใหมันทรงตัว อยากจะฝน มันก็ทรงอยู และคิดวาถึงแมวาเราจะตาย
แลว ลูกหลานก็ยังจะไดใช นี่อารมณระยําๆ มันมีอยู ทีนวี้ ิธีทจี่ ะปองกัน และจะทําลายอํานาจของตัณหา
อันดับแรกตามที่พูดเมื่อวานวา
ใชศีลครอบมันเขาไว เอาศีลเขาไปขังตัณหา คือความอยาก มันอยากไดโนน อยากไดนี่
ใหมันวิ่งคึ่กคัก่ ๆ เอาไว มันโผลมากัดไมได อยูๆ เปนพระอยากจะมีเมีย จะไปมีไดทไี่ หน ไอเถนหัวโลน
ไปยุมยาม ไมมีใครเขาใหนะ เรารูตวั เอง เราหัวโลนนะ โลนไมโลนเปลา บางองคลานเสียดวย ทําไง
หละ ตัณหามันเกิดแลว แตวาขังตัณหาไวดว ยอํานาจของศีล อยากรักก็รกั ได แตกร็ ักแลว อยาไปยุงกะ
ใครเขา รักอยูใ นใจยุงเขาอาบัติกินศีล ศีลบกพรองไมได อันดับแรกนี้เอาศีลขังตัณหาเขาไว ทีนี้พอ
อยากจะรวย อยากไปคาขายกับเขาบาง จะไปรับจางเขาบาง ศีลของพระมันบังคับนี่ ศีลบังคับใหพระ
ประกอบอาชีพใดๆ ไมได
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ผิด เปนไง ขังไวอีกตัวซิ ไอตัณหาอยากรวยถูกขังไวอกี แลว ดิ้นโครม ๆ ทีนี้ตัณหาอีกตัวมาแลวอยากจะ
ฆาหมอนี่มันพูดไมถูกใจ ทําอะไรไมถูกใจ ฆามันเสียเถอะ แหม ฆาไดที่ไหนศีลขาด นี่ศีลขังตัณหาเสีย
แลว ตัณหาคืออยากฆานะ ทีนี้ตัณหาตัวหลง ไอโนนก็ดี ไอนี่ก็ดี โนนของกู นี่ก็ของกู ไอสิ่งที่วาเปน
ของกูแบบนี้พระใชไมได ใชไดเมื่อไรลงนรกเมื่อนั้น
พระพุทธเจาทรงสอนวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้อนิจจัง หาความเที่ยงไมได ทุกขัง มี
สภาพเปนปจจัยของความทุกข อนัตตา มันสลายตัวในเมื่อมันจะพัง มันมีอะไรเปนของเรา ทีนี้ไอความ
เมาของจิตก็ยังมีอยู ก็ดิ้นอยูในลูกกรง โผลมาไมไดก็ชางมัน เกงก็เกงในลูกกรงนะ ไอเจาศีลตัวนีถ้ า มัน
ขังไวจริงๆ คือวา สิกขา ๓ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา นี่ก็บรรดาพุทธบริษัทที่ประกาศ
ตัวเปนสาวกของพระพุทธเจาจริงๆ ตองทรงสิกขา ๓ ประการใหครบถวน ใชคําวาอธิ แปลวายิ่ง คือเอา
กันจริงๆ ไมใชลอเลน หรือวาหลอกเลน อธิศีลสิกขา เราจะไมยอมให สิกขาบทของศีลทุกสิกขาบท ถา
เปนฆราวาสก็ศีล ๕ หรือวาศีล ๘ เปนเณรศีล ๑๐ เปนพระศีล ๒๒๗ ทั้งหมดนี้เราจะรักษาศีลยิง่ คําวา
ยิ่งเขาทํายังไง
๑. เราจะไมทําลายศีลดวยตัวเอง
๒. จะไมยใุ หใครทําลายศีล
๓. จะไมยินดีหรือไมพอใจเมื่อบุคคลอื่นทําลายศีล แลวนี่รวมความวา ศีลทั้งหมดที่เรา
มีอยูเราจะไมยอมใหมันบกพรองแมแตนิดหนึ่ง ทําลายศีลเองก็ไมทําลาย ยุใหใครทําลายก็ไมยุ ยินดีเมื่อ
เขาทําลายแลวก็ไมยนิ ดี อยางนี้เรียกวารักษาศีลยิ่ง ทีนี้ในเมื่อจิตใจของเราอยูใ นขอบเขตของศีล ลอง
ดูซิวา ไอตัณหาความอยากมันจะอยากไดสักแคไหน คือวามันจะทรงตัวอยูขางในดิน้ คึก่ คั่ก ๆ ๆ มันก็จะ
ดิ้นอยูเฉยๆ มันกระโดดมาทํารายใครเขาไมไดใชไหม มันจะมาอยางไร รักก็รักได ในเมื่อเรามีศลี เขา
หามกาวกายกับความรัก มันก็นึกไดอยางเดียว นึกรักแตแสดงความรักจริงๆ ไมได ในดานกามารมณ
ตานี้ความโลภ นึกอยากรวย อยากรวยได แตทําไมได มันละเมิดศีลใชไหม อยากจะฆา
เขา นึกไดแตทําไมได ถาไปฆาเขาเดี๋ยวศีลขาด ไอตวั หลงคือโมหะ วานั่นเปนของกู นี่เปนของกู ก็นึก
ไดเหมือนกัน แตสะสมจริงๆ ไมได เพราะศีลบังคับอยู นี่เปนอันวา อธิศีลสิกขา คือวาสิกขาบทตัวตน
พระพุทธเจาทรงตรัสวา เรามีศีลเพื่อขังตัณหา เรามีศลี ตัวเดียว เราทําลายกิเลสตัณหาไมได แตวา เราขัง
ความชั่วคือตัณหาไวได
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คําวาตัณหานีแ่ ปลวาใฝต่ํานะ ถาเราใฝสูงอยากจะไปสวรรค ไปพรหมไปนิพพาน อันนี้
ทานไมเรียกวาตัณหานะ มันตัวอยากเหมือนกัน ทานเรียกวาธรรมฉันทะ มีความพอใจในธรรมพวกคุณ
ตองรูไวดว ยนะ เดี๋ยวพวกคุณจะเขาใจถามวา ไอคําวาอยากนี่มนั เปนตัณหา ทีนี้อยากไปสวรรค อยากไป
พรหมโลก อยากไปนิพพานเปนตัณหารึเปลา ถายองไปตอบวาเปนตัณหาเขานี่ มันผิดจังหวะตองระวัง
ดวยนะ ตองวาอยากเลวไมใชอยากดี เราอยากไปสวรรคนี่คนที่อยากไปสวรรคเปนเทวดาได ตองอยาลืม
คุณตองมี หิริและโอตตัปปะ อายความชัว่ เกรงกลัวผลของความชั่ว นีม้ ันดีหรือเลว อายความชัว่ เราก็ไม
ทําชั่ว เกรงกลัวผลของความชั่วเราก็ไมทําชั่ว ตานี้ถือวาตัณหาเปนกิเลสตัวเลวไมได นี่เปนตัวดี แตเปน
ตัวดีกาวที่ ๑ อยาไปนึกแคสวรรคนี่เปนกามาวจร ยังมีผวั มีเมีย มีผูหญิงผูชาย แลวอยาลืมวาสวรรคเปน
กาวกาวหนึ่งทีจ่ ะเขาถึงพระนิพพานดีกวาเรากาวลงนรก
กาวที่สองอยากไปเปนพรหม ถามวาเปนตัณหาไหม ก็จะตอบวาเปนตัณหามันไมถกู
พรหมนะเขาเปนคนอยูคนเดียวนะ เอกายโน อยํ ภิกฺขเว จริง ๆ คือมีตัวผูเ ดียว พรหมไมมีคู แลวพรหม
ก็ไมมีเพศ นี่เรียกวามีสภาพใกลนิพพานเขาไป อยางนี้ตอ งเรียกวาธรรมฉันทะ ถาอยากไปนิพพานนี่เรา
ไมตองพูดกัน เปนธรรมจริง ๆ ธรรมบริสุทธิ์ ถึงแมวาเปนเทวดาก็ตอ งบริสุทธิ์เบื้องตน บริสุทธิค์ ือเรา
ไมทําความชั่ว คืออยากไปเปนพรหม จิตเราระงับนิวรณ ๕ ประการ จัดวาเปนเนกขัมมะบารมี นี่มัน
เลวทีไ่ หน ดีมาก สามารถกดคอกิเลสได ใหมันโงไมได ความจริงเราไมฆามันแตกดคอมันไว แตพอมัน
ลุกขึ้นมาเมื่อไหรมันลอหงายทองหงายไปหลายองคแลว พระไดฌานสมาบัติทําหนา ทําตั้งทาหลับตาป
ไมกี่วนั ไปถามใหมสึกแลว จะกดคอกิเลสหรือกิเลสมันกดคอเขาไวกไ็ มรูชักสงสัย นี่เปนอันวาศีลที่เรา
ทรงไวได ก็ขังตัณหาไวได นี่เรียกวาใชกําลังเบาๆ มันเปนกําลังเบาขังไว มันอยากจะดิน้ ก็เชิญดิน้ มัน
จะดิน้ ก็ดนิ้ ไป ออกมากัดใครเขาไมได มันจะเอะอะโวยวายก็แตอยูใ นลูกกรง พระพุทธเจาจึงบอกวาใน
ขั้นตนตองทําอธิศีลสิกขาใหได และก็นกึ ถึงความตายไวเปนปกติเปนพื้นฐาน ถาเรามีศีลบริสุทธิ์ ถึงแม
วาเราจะไปนิพพานไมได แตเราก็ไมไปอบายภูมิ เราไมเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปน
สัตวเดรัจฉาน เทานี้พอใจรึยงั
มีศีลชื่อวาเราขังตัณหาไวได ความจริงเขาขังไวแลวมันดิน้ มันดิ้นมันออกไมไดหนัก ๆ
เขามันก็เพลียเหมือนกันนะ มันไมมีอะไรจะกิน ปลอยมันอดอยูอยางนั้นใชไหมใครเขามาก็ชะเงออยู
ขางหนาตาง แตงตัวสวยๆ รูปรางหลอๆ มา ก็นี่ลูกสาวใครหวา นี่ตณ
ั หารัก ตัณหาโลภ แหมเขาขี่รถ
ยนตสวยๆ มันโกจริงนะ โผลหัวไป

๒๐๙

ไหนไมได ไอตัณหาโกรธ คิดจะไปฆาใครไปไงละ ปนก็ไมมี มีดก็ไมมี มีดพับมีก็ตองหักปลาย ก็ได
แตดิ้นอยูในลูกกรง ดิ้นไปดิ้นมา ดิ้นมาดิ้นไปมันก็ออกไมไดก็เพลีย หนัก ๆ เขาดิ้นอะไรดิน้ ไปก็ไปไม
ได นอนเฉย ๆ ดีกวา อีตอนนอนบางทีไมเฉยเหมือนกันนา บางทีกน็ ึกดิ้น ไมโผลหนาแตใจนึกโผลอกี
นะซี แหมลูกสาวคนนั้นก็สวยดีนะ บานนีก้ ็รวยดีโวย ทองนี่มันสําคัญ แบงคปกใหญ ๆ มาก ทาจะดี
นะมีความสุขถาเรามีได นี่เปนอันวามันเปนอารมณที่มนั ดิ้นอยูขางใน ถามันดิ้นนาน ๆ มันชักจะเพลีย
เหมือนกัน นี้พอเราขังมันไดแลวดวยอํานาจของศีล ขังนะไมไดฆา
นี่มาระดับที่สอง ทานบอกวา ตัณหานี่ถาขังไวเฉย ๆ ชักไวใจไมไดเหมือนกัน เพราะ
มันเปนพิษราย ดีไมดีมันลอดหลุดออกมาเมื่อไร ฟดไมเลือกเลย ไอแบบพระบวชนาน ๆ นี่สึกไปเมา
กินเหลาหัวโงขึ้นไมไดเลย ขังตัณหาไว มาอีกจุดหนึ่ง ในเมื่อเราขังมันไวไดดแี ลว ตองขังใหดีเสียกอน
นะ ถาเราขังไมดีละกอ เราทําลายไมได อยาใหมันหลุดมาได มาอีกจุดหนึ่งทานบอกใหกดคอตัณหา
ใหมันจมลง นี่ยังไมฆานะ เมื่อขังใหมันดิ้นดิ้นไปดิ้นมา ดิ้นมาดิ้นไปจนมันเพลีย ใกลจะหมดแรง ทําทา
จะไดทา ก็จับมันกดคอลงไปเลยกดคอใหมนั นั่งเฉย ๆ เขาไว อีตอนกดคอมานี้ทีเผลอมันก็โผลมาเหมือน
กัน นี่เปนเรื่องธรรมดา
ตอนกดคอตัณหานี่เขาทําอยางไร ก็ทําสมาธิใหเกิด ตัวสมาธิเปนการกดคอตัณหา
เพราะอะไร เพราะวาเราไมไดฆากิเลส เพียงแตวาใชกาํ ลังเขายับยั้งกิเลสเทานั้น ขัน้ สมาธิธรรมดา ถา
ไมถึงความเปนพระอริยเจาทานบอกวาไวใจไมได กิเลสมันจะโผลขนึ้ มาเมื่อไรก็ได เปนแตระงับกิเลส
เทานั้น ถึงวาจะเปนการระงับ กดคอแลวฆาไมได มันก็ยงั เปนคน เพราะจิตของเรานีส่ ามารถจะมีอารมณ
เปนทิพยได มันก็ไมเลวนะเราสามารถจะเห็นผี เห็นเทวดา เห็นนรก เห็นสวรรค ระลึกชาติได รูใจ
บุคคลอื่น มันเยอะ นีก่ ําลังสมาธิแคบ ถาเราไดอภิญญาสมาบัติ อภิญญาสมาบัตินี่ก็ไดขั้นสมาธิขั้นโลกีย
เหาะเหินเดินอากาศ เนรมิตอะไรได ไมเห็นมันยากเลย ตัวสมาธิที่เราจะสรางใหมันเกิดเราจะ ทําแบบ
ไหน นี่เราก็ตอ งยอนไปถึงอารมณสมถะเดิมใชไหม เห็นจะไมตองอธิบายกันมาก เพราะวาเราเขาใจกัน
อยูแลว นึกวาอยางงั้นนะ ความจริงผมไมนึกวาคุณเขาใจเฉพาะสมถะหรอก ผมคิดวาพวกคุณนี่เปนพระ
อรหันตมาตั้งแตสอนขันธ ๕ แลว ผมคิดวาอยางนัน้ วา เอะ พระของเรานีเ่ ปนพระอรหันตหมดแลวนะ
ตานี้มายอนถึงตัวสมาธิ ไอตอนที่จะปราบตัณหา ตองปราบเปนขั้นๆ พระพุทธเจาทาน
เทศนยอนมาแบบนี้เราก็ตองยอนไป จะไปตัดของทานเลยไมได วิธีทาํ สมาธิกดคอตัณหาเขาทําอยางไร
เราก็ตองไปนัง่ คลําวา ศัตรูของสมาธิเบื้องแรก
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มันคือใคร ตองหาศัตรู ไอตวั ไหนที่มันทําจิตเราไมใหเขาถึงฌาน รูจกั หนาไหม ตัวนิวรณ ถามันเขามา
ถึงใจเรามันสรางความวอนวอนอยูเรื่อยวอนจะลงนรกตัวสมาธิมันจะเปนไดก็คือเราตองระงับนิวรณ ๕
๑. เราตองระงับความพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย การสัมผัสตาม
ความพอใจ และอารมณที่เกลือกกลัว้ กับกามารมณ นี่เปนแคระงับชัว่ คราวนะ ขณะที่เราตองการจะให
จิตเปนสมาธิ ตองตัดมันไดทันทีปบ เวลานี้เจานีโ่ ผลไมได ฉันมีกําลังมากกวาแก แกโผลหัวขึน้ มานะ
ฉันไมใหแกโผล มันตองสงบ ฉันตองเกง เราเปนคนเกง
๒. โทสะ ความโกรธและความพยาบาท ไอตัวนี้กเ็ หมือนกัน ความจริงเราตัดมันไม
ได แตระงับมันไดดว ยกําลังของจิต นี่เราไมยอมใหมันเกิดขึ้น ไอตัวอะไร ขันธ ๕ รูป เสียง กลิ่น รส นะ
นะ ไอรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ กามฉันทะตัวนี้เราจะระงับมันไดดว ยอสุภ ๑๐ และกาย
คตานุสสติกรรมฐานกอน เขาใจแลวใชไหม พูดกันมาแลว เราจะตัดตัวนี้ไดก็อาศัยพิจารณาอสุภกรรม
ฐานเปนอารมณ หรือวาพิจารณากายคตานุสสติกรรมฐานเปนอารมณ จนกระทั่งขึน้ ใจ จิตเปนเอกัคคตา
รมณ อยางนี้เราจะระงับกามฉันทะไดอยางสบายๆ แตอยาเผลอนะ นี่กดคอกันเขาไวนะ ไมใชฆาใหตาย
ตอนนี้มาถึงดานโทสะและความพยาบาท นี่เราตองดับเสียไดดว ยพรหมวิหาร ๔ ประ
จําใจ มีเมตตาความรัก กรุณาความสงสาร แลวมีอารมณไมอิจฉาริษยา มีจิตวางเฉย ยอมรับกฎของ
กรรมไอคนเราลงรักเสียแลว ลงสงสารเสียแลว มันจะไปฆาใครเขาใชไหม มาอีก ๔ อยางก็คือ กสิณ ๔
เขาเรียกวาวรรณกสิณ ไดแก กสิณสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว อยางใดอยางหนึ่ง ทําใหเปนฌานถึง
ฌาน ๔ นี่พระพุทธเจากําหนดวา กสิณ ๔ อยางนีร้ ะงับโทสะได นีย่ ังงี้เราชื่อวาเรากดคอตัณหาไวนะ ยัง
ไมไดตัดนะ แคระงับยับยั้งเทานั้นนะ อีตัวระงับนี่จิตมันถึงปสสัทธิ ปสสัทธินี่เปนฌาน ผมลืมโพชฌงค
ไววนั นัน้ ผมมาใสเสียวันนี้ ใครจะวาไงก็วาผมไมเชื่อใครทั้งหมด เพราะเวลาจิตเขาถึงฌานอารมณมัน
สงัด สงัดเขาเรียกวาปสสัทธิ จิตก็สงัด ความรักก็ไมเกิด เห็นคนไหนเดินมาเนาหมด
เจริญอสุภกรรมฐานนี่เห็นคนเดินผานมาเนาหมดทุกคนนะ มันเนาหมดเพราะใจเรามี
ความรูสึกตามนั้น ถาหากวาเราพิจารณากายคตานุสสติกรรมฐาน เห็นคนปบมันไมตดิ อยูแคผา มันทะลุ
เขาไปทองเลย เห็นตับ ไต ไส พุง ปอด เลือด น้ําหนอง อุจจารระ ปสสาวะ มันเลอะเทอะไปหมดแลว
มันจะเกิดราคะไดอยางไร ทีนี้ไอตัวตัณหาอยากรักสวยรักงามมันก็หมดไป แตความจริงมันไมหมด มัน
ไป
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ตั้งทา เพราะเรากดคอมันเอาไว ทีนี้มาดานโทสะเราก็ระงับมันดวยพรหมวิหาร ๔ หรือกสิณ ๔
๓. ตานี้ ถีนมิทธะ ความงวงเหงาหาวนอน นี่ตองดูรางกายดวย ถารางกายของเราเพลีย
มาก ถามันเกิดความงวง แสดงวางวงจริงรางกายมันตองการพักผอน อยาไปฝน ถาฝนเปนอัตตกิลมถานุ
โยค ไมเปนเรือ่ งใชไมได ไมมผี ล ถาหากวารางกายเราปกติ ไมอดหลับไมอดนอน โรคภัยไขเจ็บไม
เบียดเบียนพิจารณาแลว ทีนี้มันงวงเฉยๆ มันงวงเพราะนิวรณเขาทับ คือถีนมิทธะ พระพุทธเจาบอกวา
ใหลืมตากวาง ๆ ไมตองไปหาแมแรงมาถางตานะ ลืมตากวางๆ เอาน้ําลางหนา ขยี้ตา หรือเดินไปเดินมา
เปนการระงับความงวงไอนี่เปนเรื่องธรรมดา ๆ นี่
๔. ตอไป อุทธัจจกุกกุจจะ อารมณฟุงซาน นั่งไปแลวตั้งใจจะจับลมหายใจเขาออก
ภาวนาวาอยางนี้ พิจารณาวาตามแบบนี้มนั ไมเอาถาน มันวิ่งเขาบานเขาชองใครเขาไป มันหาความหยุด
ไมไดอยางนี้ พระพุทธเจาใหใชอานาปานุสสติคือกําหนดรูล มหายใจเขาออกโดยไมตองภาวนา ไมตอง
ภาวนา
๕. ขอที่ ๕ วิจิกิจฉา ถามีความสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจาก็จับจุดสั้นๆวาที่ พระ
พุทธเจาบอกวาคนเกิดมาแลวมันแกจริงไหมถามใจดู ถาจริงบอกวานีแ่ กสงสัยทําไม และเมื่อความปวย
ไข ไมสบายมันปรากฏ ถามจริงไหม ตอไปทุกคนตองตายหมด นี่พระพุทธเจาเทศนแบบนี้ ถามันเกิด
สงสัยก็นึกดูวาที่พระพุทธเจาเทศนแบบนี้มนั ตรงกับความจริงไหมถาตรงกับความจริงเราไปสงสัยทําไม
นี่นิวรณ ๕ ประการนี่ ถาเราสามารถปองกันใหไมมายุงกับใจได เปนอันวาจิตของ
เรามีสมาธิ แลวก็สมาธิจดุ นี้ก็แคปฐมฌานเทานั้น ไอฌานชัน้ สูงตอไป ผมไมพดู นี่ผมพูดมานานแลว
ผมไมไดมานั่งสอนสมถะ นี่แคปฐมฌานก็มีกําลังพอทีจ่ ะตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานได คนเราถาจิต
ไมมีสมาธิถึงปฐมฌาน ผมใหนั่งพิจารณาวิปสสนาญาณไปกีแ่ สนกัป ก็ไมเปนผลเลย ผมวากําลังจิตที่
พิจารณาวิปสสนาญาณไปดวย รวบรวมกับกําลังใจดานสมาธิไปดวยพรอมๆ กัน นี่วากันถึงฝายสุกขวิ
ปสสโก และก็สุกขวิปสสโกเด็กๆ จิตตองเขาถึงอารมณปฐมฌาน พอจิตเขาถึงอารมณปฐมฌานแลว จิต
ก็จะมีกําลัง ใชกําลังวิปสสนาญาณห้ําหั่นกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานได ฆาใหตายได นี่เพียงแตเขาถึง
ฌานเรียกวาเรากดคอตัณหาเขาไว ใชไหม แตกดคอไดถึงฌาน ๔ จะมีกาํ ลังใหญ แตปฐมฌานกดคอ ไว
บางทีเผลอ มันก็โผลพรวดขึ้นมา โผลงายเพราะกําลังเรายังเด็ก
ทางที่ดีใชกําลังใหถึงฌาน ๔ แลวก็ทรงฌาน ๔ ไวใหไดจะเขาฌานเมื่อไหรกไ็ ด จะ
กําหนดเวลาเพียงไหนก็ทรงไดตามกําหนดของเวลา อยางนี้กําลังของ
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ตัณหาจะตกเพลียไปมาก ดีไมดีเรานึกวาเราเปนพระอรหันต เพราะอะไร เพราะกอนจะหลับเราก็ทรง
ฌาน ทรงฌานจนหลับ ถึงเวลาจะนอนก็นอน ตั้งอารมณจับจุดเปนสมาธิ ทรงถึงระดับฌานหลับไป
เลยระหวางหลับเปนฌาน เวลาพอตื่นขึ้นมาไมตองไปเตือนมัน มันสตารทเขาฌานทันที ถาเราทรงฌาน
ถึงไดอยางนี้ วันทั้งวันนัน้ จะมีอารมณเปนสุข นิวรณจะไมรบกวนจิต จิตจะสะอาดตลอดเวลา นี่ไอตรง
ฌาน ๔ นี่บางคนคิดวาตนเองเปนพระอรหันตกันมาเยอะ ตองระวังใหดี ตองรูวาเราทรงจิตขนาดไหน
ตองรู แตรแู บบไหนละ รูแ บบตํารา ตําราเขามีใหแลวเปนเครื่องวัด นี่เรียกวาเรากดคอตัณหาลงไปได
กดคอจนกระทั่งคลาย ๆ มันหลับสนิทเลยนะ บางทีเราคิดวาตาย นี่อยาเผลอเชียวนะ ถาทําไดขนาดนี้ จง
อยาเผลออยาคิดวาเราสําเร็จมรรคผลแลวระมัดระวังใหมาก นี่เอาเสียเยอะแลวทําตั้งทาเปนพระอรหันต
เขาพัก ไปไปมามาที่ไหนไดสึกเสียแลว เผลอไป พอตัณหาโดดมาขี่คอเสียอีกแลว
อันนี้เมื่อเราทําอธิศีลสิกขาไดแลว เอาสมาธิกดคอตัณหาพอจิตมีอารมณดี ตั้งอารมณ
ใหได สักเวลาเทาไหรก็ได นี่พูดถึงทรงฌาน ๔ กันเสียเลย วาทรงฌาน ๔ ไดแลว ตรงนี้เราก็ใช
วิปสสนาเปนอารมณ ตัดคอตัณหา ฟนมันใหเปนทอนเปนตอนไปเลย ฟนใหแหลกใหรานไปไมยาก
แบบไอเสือตายฟนตรงไหนก็ได เสือไมตายเราจับมัดดิน้ ไมไดแลว ฟนตรงไหนก็ฟนได จะฆาใหตาย
เมื่อไหรก็ทําได นี่กําลังทรงฌาน ๔ นะ แลวก็สามารถทรงฌาน ๔ ไดตามอัธยาศัย
พระพุทธเจาทรงบอกวา คนที่ทรงฌาน ๔ ได และก็รจู กั ใชอารมณของฌาน ๔ ควบคุม
วิปสสนาได ถามีบารมีแกกลาจะเปนพระอรหันตภายใน ๗ วัน ถาบารมีอยางกลางจะเปน พระอรหันต
ภายใน ๗ เดือน มีบารมีอยางออนจะเปนพระอรหันต ภายใน ๗ ป เห็นไหมภายในนะ ไอบารมีผมเคย
บอกแลว บารมีเขาแปลวากําลังใจ มีบารมีแกกลา คือมีกาํ ลังจิตเขมขนนั่นเอง ตอสูกบั อารมณที่เขามา
ตอตาน มีบารมีอยางกลางอารมณมนั เขมขนเหมือนกัน แตวามันเขมบางไมเขมบางเดีย๋ ว ก็จริงบาง เดี๋ยว
ก็ไมจริงบาง ยอ ๆ หยอน ๆ ตึงบางหยอนบาง อยางนีต้ องใชประมาณ ๗ เดือน หรืออาจ จะไมถึง ๗
เดือนทานบอกภายใน ๗ เดือน ทีนี้มีบารมียอหยอนเปาะแปะ ๆ ตามอัธยาศัย ถึงก็ชางไม ถึงก็ชาง
ปลอยตามอารมณ อยางนี้ไมเกิน ๗ ป นี่ผมพูดถึงคนที่ทรงฌาน ๔ได และก็ฉลาดใชฌาณ ๔ ควบ
วิปสสนาญาณ ถาโงละกอดักดานอยูนั่นแหละ กี่ชาติก็ไมไดเปนพระอรหันต
ทีนี้ตอมาเมื่อทรงสมาธิไดแลว ก็ใชปญ
 ญาเปนเครื่องตัดกิเลส อันนี้ไมยาก งายนิดเดียว
นี้งายมากถาทําถึงฌาน ๔ ทรงฌาน ๔ ไดแลวของกลวย ๆ กลวยสุก ไมใชกลวยดิบ งายบอกไมถูก เรา
จะมีความรูสึกเลย แหมทําถึงปฐมฌานนี่มนั ยากกวา
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ตัดกิเลสเปนไหน ๆ อีตอนนี้ผมเคยพูดแลวนะวา ถาใครสามารถทรงฌานไดดี เวลาเจริญวิปสสนาญาณ
นี่มันรูสกึ วางายบอกไมถูก ใชเวลาไมชานิดหนอย เพราะกําลังเราดีแลว เหมือนกับกิเลสทั้งหมดเราจับ
มัดเสียหมดแลว กระดิกกระเดี้ยไมได ดิ้นไมไดเลย ทีนเี้ ราจะสับจะฟนตรงไหนก็ไดตามอารมณ
ตอนนี้ทรงฌาน ๔ แลว เราก็เขาฌาน ๔ เต็มอารมณ เราจะใชวิปสสนาญาณ เมื่อเขา
ฌาน ๔ เต็มอารมณแลว ก็ถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิ เราจะตัดตัวไหนละ ตัดราคะ ความรัก รักสวยรัก
งาม เราก็ยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาเปนเครือ่ งเปรียบ ยกกายคตานุสสติกรรมฐานขึน้ มาเปนเครื่องเปรียบ
เปรียบเทียบกันวาไอสิ่งที่เรารักนะ มันสะอาดหรือมันสกปรก กําลังของฌาน ๔ นี่ เปนกําลังที่กลามาก
และปญญามันเกิด พอถึงฌาน ๔ ปญญามันเกิดเอง เกิดชัด มีความหลักแหลมมาก คุณยังไมถึงยังไมรู
ผมพูดไวเผื่อคุณจะทําถึง ประเดี๋ยวเดียวมันเห็นเหตุเห็นผลชัด พอมันตัดไดแลวมันไมโผลนะ เดินเห็น
คนเนาหมด ไมเนาอยูคนเดียวเราหรือไง แตความจริงมันเห็นเราเนากอน มันเบื่อตัวเรากอนแลว ก็ไป
เบื่อคนอื่น รูสภาพเรา ยอมรับนับถือสภาพความเปนจริงหมด เห็นคนปบไมตางอะไรกับสวมเดิน ได
จะเอาเครื่องหุมหอ สีสันวรรณะขนาดไหนก็ตาม มันบังปญญาของทานพวกนี้ไมได นี่ไมกวี่ ัน๒-๓ วัน
เห็นชัด เห็นแลวไมตกดวยนะ พิจารณาขันธ ๕ วาขันธ ๕ เต็มไปดวยความสกปรก ยกเอาอสุภ
กรรมฐานกับกายคตานุสสติกรรมฐานของสมถะเขามาควบ เอามาควบ คนที่ทําไดเขาเกงกันแบบนั้นเขา
ตองควบเกง
มาถึงดานโลภะ ความโลภ ไปนั่งนึกวาไอคนมันเนาแลว ไอเราก็ตายเราก็เนา จะไป
โลภมันทําไม มีก็กิน ไมมกี ็แลวไป มีเทานัน้ ใชเทานี้ ใครเขาไมใหตอเราก็ใชมันเทานี้ หมดก็หมดไป จะ
ตายเราก็เชิญตาย เราเปนทาสของกิเลสตัณหามานานแลว ตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น แตฌาน ๔ เฉย ๆ ไมมี
วิปสสนาญาณ ก็ไปนอนตีเขลงเปนพรหมดีกวาเปนคนตัง้ เยอะ ตานี้มาถึงโลภะ ตัดราคะได โลภะ มัน ก็
เจง ตัดโลภะ ราคะมันก็ไป ความจริงมันตัวเดียวกัน มันไมใช ๒ ตัว ผมพูดแยกเปน ๒ ตัวสง เดชไป
อยางนั้น ใหเขาใจงาย
ตอนนี้พอจะตัดโทสะ มาตัดโทสะ ความจริงเราระงับมันได กดคอมันไดตั้งแตเจริญ
ฌานแลวมันก็เปนของไมยาก แลวก็มาเปรียบเทียบกับขันธ ๕ รางกายนี่มันจะตายอยูแ ลว มันจะพัง ไป
นั่งโกรธมันอยู มีประโยชนอะไร ไอคนทีม่ ันชอบทําใหคนอื่นโกรธ มันคนจัญไร มันทําลายความดี ของ
ตัว ทําลายความสุขของตัว คนประเภทนี้เปนคนนาสงสารไมใชนาโกรธ เพราะตัวเขาเองยังหาความ สุข
ใจไมได ยังมีทุกข ตายแลวก็ไปอบายภูมิ มันเกิดเปนอภัยทาน ความโกรธมันก็หาย เมื่อถึง
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ฌาน ๔ แลวมันก็กลวยจริง ๆ วิปสสนาญาณ นีผ่ มบอกใหนะทําฌาน ๔ ก็ ไมยาก เดี๋ยวเดียวเทานัน้ ก็ได
ถามันจะไดเสียอยาง มันไมไดก็แลวไป ถาเราทําใจสบายเดีย๋ วมันก็ได ถาเราอยากไดมันจะไมไดเพราะ
ตัณหาเขาไปขวางใจ
ตานี้มาโมหะความหลง มันไมมีอะไรถาตัดไดตัวเดียว อีก ๒ ตัวมันไมมีเพื่อนแลวไป
ไอโตะ ๓ ขานี่หักเสียขาตั้งอยูไหม พอตัดไดตวั เดียว ตัวตัดราคะก็โลภะก็ตัวเดียวกัน พอตัดเจานีไ่ ด ๒
ตัวหมดแรงเลย ความจริงเรามัดมันแลว เรามัดมันไวแลว แรงมันก็สูเราไมได พอเอามีดมาฟนเขา มันก็
หมดสิ้นไมมีทางดิ้น โมหะความหลง มันจะมาหลงยังไง คนก็เนา สัตวก็เนา เปนของนาเกลียด ทรัพย
สินตาง ๆ ไมสามารถจะทรงความสุขใหเราเกิดได เพราะเปนปจจัยของความทุกข อารมณมนั เห็นแลว
ถาเราจะโกรธ เราจะฆาเขา มันก็ไมมีประโยชน เปนการสรางโทษใหเกิดแกตวั เปนการทําลายความสุข
นั่งเฉย ๆ ดีกวา ไอคนที่เราจะฆามัน เราไมตองฆา ไมฆามันก็ตาย ฆามันก็ตาย ไมฆาดีกวา เหนื่อย เราจะ
ไปแกลงเขามีความทุกขมันเรื่องอะไร เราไมแกลงเขา เขาก็มีความทุกข เมื่อเราแกลงเขาเขาก็มี ความ
ทุกข เราไมตอ งแกลงดีกวา มันทุกขของมันอยูแลว หมดเรื่อง
ทีนี้หันเขามาหาตัว หันเขามาหาตัวอะไรที่เปนการทรงตัว ที่เปนเราเปนของเรา มีตรง
ไหน เรามีบาน ชาวบานเขาก็ปลูกบานอยางเรา บานมันพังไปกีร่ อยหลัง แลวเรามีผวั มีเมีย มีลูก มีพี่ มี
นอง มีพอ มีแม ไอคนที่เขามีอยางเราแลวมันตายไปในโลก มันมีประมาณเทาไหร แลวเราจะมานั่งถือ
วานี่พอของเรา แมของเรา อยาอกตัญูพอ แมเขานะ ความดีของทานขามไมไดนะ นี่หมายถึงรางกาย
รางกายของทานจะทรงอยูตลอดไป มันจะเปนไดอยางไร มันเปนไปไมได ในที่สุดทานก็ตองตายเมือ่ ถึง
เวลาที่ทา นจะตาย กอนที่ทานจะตายเราก็ตอ งทําความดีใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แกไมตองไปนั่งรําพึง
รําพันวาพอตายเสียแลวยังไมไดสนองคุณ แมตายเสียแลวยังไมไดสนองคุณ ไอคนแบบนี้มันคนจัญไร
ไมใชคนดี เวลาอยูไมใหเวลาตายคิดถึงใชไมได ยอดของคนเลว เราตั้งใจสนองคุณทานตามกําลังที่เรา
พึงสนองได ไมใชตองไปกอบโกยกูย ืมเขามา ไมใชอยางนั้น อันนี้เราตองมานั่งคิด พอก็ตองตาย ลูกเราก็
ตองตาย เมียก็ตองตาย ผัวก็ตองตาย ญาติพี่นองก็ตองตาย ไอเราก็ตองตาย เราเห็นตัวเราเองวา จะตายเสีย
อยาง คนอื่นทัง้ หมดก็ไมมีความหมาย ในเมื่อคน ในเมื่อคนเลีย้ งตัวเรายังตองตาย ยังตองพัง ทรัพยสิน
ทั้งหลายเหลานี้จะทรงตัวอยูไ ดอยางไร หากวาเราจะยึดถือวามันเปนเรา เปนของเราอยู เราจะเกิดมา
อยางนี้มันก็เต็มไปดวยความทุกข เกิดเปนเด็ก แลวก็เปนหนุมเปนสาว แลวก็แก แลวก็ตาย แลวทรง
ความทุกขตลอดเวลา อันนี้จะเกิดประโยชนมาจากไหนใชไหม ไมมีอะไรเปน
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ประโยชน ผลที่สุดก็เห็นวาในโลกนี้ไมมีอะไรเปนของเรา แมแตรางกายนี้มันก็ไมใชของเรา ถามันเปน
เราจริงๆ มันจะแก เราไมใหมันแกมันก็ตอ งอยาแกซิ เราไมใหมันตาย ไมใหมันปวยมันก็ตอง ไมปวย
เราไมใหมันตายมันก็ตองไมตาย นี่มันเชื่อเรารึเปลา รอนจัดเราตองการใหมันไมรอน มันก็ตอง จะรอน
หนาว เราไมตอ งการใหมันหนาวมันก็จะหนาว เปนอันวาเราบังคับมันไมได ในทีส่ ุดเราไมตอง การ ให
มันตายมันก็จะตาย เราจะไปนั่งรําพึงรําพันเพื่อประโยชนอะไรวามันเปนเราเปนของเรา และ ความ
ปรารถนาในความเกิด เราจะตองการมาเพือ่ อะไร
เราเกิดมาเพื่อทุกข เราทุกขแคนี้มันก็เหลือกําลังที่จะทน พระพุทธเจาบอกวา ภาราหเว
ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้ง ๕ เปนภาระอันหนัก อันนี้ในเมื่อมันหนัก เรารูว ามันหนัก แลวเราจะตองกลับมา
แบกมันอีกหรือ เราก็โงซิ เราก็เลิกไมแบก ทํายังไง ตอนนี้เราก็ใชชางมันใชไหม มันจะแกก็ชาง ธรรมดา
ของมัน มันจะปวยก็ชางมัน มันจะตายก็ชา งมัน อีตอนที่มันจะเกิดนี่ไมชางมันแลว ถาไมเกิดอีก เพราะ
อะไรขาบังคับแกไมได เอ็งนี่มันหัวดื้อหัวดาน อกตัญูไมรูคณ
ุ เลี้ยงเทาไหรๆ มันไมจํา อยากจะ กิน
เปรีย้ ว หาเปรีย้ วให อยากกินเค็ม หาเค็มให อยากกินหวาน หาหวานให อยากจะแตงตัวแบบ ไหนหาให
อยากจะนั่งรถก็ซื้อให รถใหญไมมีกร็ ถถังเรานี่ หาใหมัน หนอยแน มันยังเสือกแกอกี ได ยังเสือกปวย
ไอนี่คบไมไดเลิกกัน เตสํ วูปสโม สุโข นึกถึงความดีของพระพุทธเจาทรงเตือนวาการเขา ไปสงบกาย
นั้นชื่อวาเปนสุข
เปนอันวาความปรารถนาในกายไมมีสําหรับเรานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป แลวก็ใจทรง
แบบนั้นเปนเอกัคคตารมณ ความสุขความทุกขใด ๆ เกิดขึน้ ถือวาเปนกฎของกรรม เปนเรื่องธรรมดา เรา
จะตองทนสูตอ ไป ในระยะไมชาเราก็มีความสุข ถารางกายนีพ้ ัง แคนี้ก็จบแลว เปนพระอรหันตแหง
อยางนี้เปนอารมณของพระอรหันต พระอรหันตนี่สังคมกับใครไดทกุ ชั้น ทําตัวเสมอกัน แตถา จะให
อารมณของทานเขาไปจับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถือวาเปนเราเปนของเรา ผูกมัดทานไมมโี อกาส
เวลานี้มันก็จบแลว ชื่อวาจบอริยสัจเพียงแคนี้นะ ผมสอนขันธ ๕ แลว อายตนะแลว โพชฌงคแลว
อริยสัจแลว พวกคุณก็เปนอรหันตแลวนะ หือ เปนรึยังหวา เปนอรหันตไมไดก็เปนพระตาหันไปกอน
หมดเวลา

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

๒๑๖

สรุปมหาสติปฏฐานสูตร
สําหรับวันนี้ เรามาสรุปเรื่องมหาสติปฏฐานสูตร คําวาสรุปนี่แสดงวาที่สอนมาแลว
จบหมด ไอจบหมดแลวนี่ (คุณจรินทร นี่เปนพระอรหันตตั้งแตเมื่อไหรหวา หือ ยังหรือ เอะ ยังไมเปน
จบนี่เขาตองเปนพระอรหันต)แตความจริงมหาสติปฏฐานสูตรถาเราศึกษาจบ ทานบอกวายังไมเปนพระ
อริยเจาตองปฏิบัติเปนอนุโลมและปฏิโลมไปอีก จึงจะเขาถึงความเปนพระอริยเจา ตามพระบาลีทาน
บอกวา ถาใครศึกษามหาสติปฏฐานจบแลวก็ถามีบารมีแกกลา คําวาบารมีนแี่ ปลวากําลังใจตามทีบ่ อก
มาแลว ถาบารมีแกกลาก็จะสําเร็จอรหัตผลภายใน ๗ วัน ถามีบารมีอยางกลางจะสําเร็จอรหัตผลภาย
ใน ๗ เดือน แลวก็ถามีบารมีอยางออนก็จะสําเร็จอรหัตผลภายใน ๗ ป คําวาบารมีหมายความวากําลัง
ใจ บารมีแกกลาก็หมายความวา มีกําลังใจเขมแข็งตอสูกับอุปสรรคทั้งหมด แลวก็ตอสูกับความเปน
จริงทุกอยาง ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง ละทิ้งอารมณของกิเลส ยอมตัวตายดีกวาที่เราจะไมรู
ความจริง อยางนี้เขาเรียกวาอารมณแกกลา รวมความวาคนที่จะถึงมรรคผลนี่ ถาจะตองติดบานิด ๆ
ละมัง (หือ คุณจรินทร) คนเขารักชีวิตกันทั้งนั้นนี่นะ พวกนี้ยอมตายดีกวาไมไดมรรคผล มันก็บา
หนอย ๆ แตบาวิ่งเขาไปหาความดี หากวาถาเรามีกําลังใจออนไปนิดหนึ่งก็ไมเกิน ๗ เดือน มีกําลังใจ
เลวที่สดุ ก็ไมเกิน ๗ ป คําวาเลวที่สุดนี่ทาํ เพื่อหวังมรรคผลเหมือนกัน แตวา ยอหยอนไปหนอย
ตานี้เรามาสรุปเรื่องมหาสติปฏฐานสูตรทีศ่ ึกษามาแลววา การปฏิบัติแบบไหนมันถึงจะ
ไดมรรคผลโดยเร็ว เร็วหรือไมเร็วก็ชื่อวาเขาถึงมรรคผล เอะ เมื่อกอนนี้เราก็วากันมาตั้งแตอานาปานุส
สติกรรมฐาน นั่นเปนการศึกษา แตวาจะปฏิบัติกนั จริงๆ ละกอ ทานจะตองขึ้นโพชฌงค ๗ กอน นีไ่ หม
ฉันไมเหมือนชาวบานเขาแลวซิ ถาเราจะเอามรรคผลกันจริง ๆ ก็ตอ งใชโพชฌงค ๗ กอนอันดับแรก
เพราะกําลังใจของเราตองเขาถึงโพชฌงค เราตองมีโพชฌงค ๗ มาเปนกําลังใจ อันดับแรกกอนคือ
๑. ตองเปนคนมีสติ
๒. ธัมมวิจยะ ธัมมวิจยะนีใ่ ครครวญธรรมะที่เราพึงปฏิบัติและขอวัตรปฏิบตั ิ
๓. วิรยิ ะ มีความเพียรตอสูกับอุปสรรค
๔. มีปติ สรางปติ ความเอิบอิ่มใจใหปรากฏกับใจ นี่หมายความวาการปฏิบตั ิแบบนี้
องคสมเด็จพระชินสีหบอกวาถึงพระนิพพานแน ถายังไมถึง อยางเลวที่สุดเราก็ไปพักแคสวรรค ดีขึ้น
ไปหนอยไปพักแคพรหม ดีที่สุดเราถึงพระนิพพาน เรารูค วามจริงแบบนี้ ปติคือความอิ่มใจมันก็เกิด
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ก็คิดวา เรานี่ยงั ไงๆ ก็ไมตกนรกแน ความภาคภูมใิ จที่ เกิดอยางนี้เราเรียกวาปติ
๕. ทีนี้ปสสัทธิ แปลวาความสงบ สงบของปสสัทธิ มีอยู ๒ จุด คือ สงบจากนิวรณ
และสงบจากกิเลส ใหมีอารมณนิ่ง มีอารมณสงบ ไมยอมใหนิวรณเขามารบกวนใจ หรือไมยอมให
กิเลสเขามารบกวนใจ แลวก็
๖. สมาธิ มีอารมณตั้งมัน่
๗. อุเบกขา วางเฉย หมายความวา ทรงอารมณเดียวเขาไว ไมยอมรับทราบอารมณ
อื่นที่เขามากวนใจ
นี่สิ่งทั้ง ๗ ประการนี้เรียกวา โพชฌงค คือวาองคเปนเครื่องตรัสรูจะตองมีประจําใจ
อยูกอน ไง สอนแปลกเสียแลว ก็ตองสรุปซีนะ ไมไดขึ้นตอนตน เพราะวาการขึ้นตอนตนทานถือตาม
หลักตามเกณฑวาควรจะปฏิบัติ นี่เมื่อเรามีโพชฌงค ๗ ประจําใจ โพชฌงค ๗ นี่เปนอารมณประจํา
ใจ คือเราคิดไวเสมอวา
๑. เราจะมีสติรูอยู ในที่นเี้ รียกวา สติปฏฐานนี่
๒. เราตองใชปญญา (ธรรมวิจยะ) ธรรมะทีพ่ ึงจะปฏิบัติ วาทีเ่ ขาสอนเรานี่หรือวา
ตําราที่กลาวมานี่ มันตรงตามความเปนจริงหรือยัง
๓. มีความเพียร คือวิริยะ ถาขาดความเพียรเสียอยางเดียว ขีเ้ กียจมันก็ไมไดอะไร
๔. ปติ ความอิ่มใจ เต็มใจในการทีจ่ ะปฏิบัติ หวังในผลทีจ่ ะพึงได
๕. ปสสัทธิ รักษาอารมณใหสงบอยูเสมอ
๖. สมาธิ มีอารมณตั้งมัน่ อยูตลอดเวลา
๗. อุเบกขา กันอารมณอื่นไมใหเขามายุง อุเบกขานีแ่ ปลวา ความวางเฉย อารมณอนื่
นอกจากทีเ่ ราจะตองการมันเขามายุง เราขับมันไปเลย
ทีนี้เรามีโพชฌงค ๗ ประจําใจ ความจริงโพชฌงค ๗ นี่เราไมตองไปหาที่ไหน ขึ้นอยู
กับใจ ในเมื่อขึ้นอยูกับใจแลว เราก็ตองมีสติคุมอยู วาจิตใจของเรานะมันยุงหรือไมยุง จิตใจของเราทรง
อยูในอารมณฌานในอารมณสมาธิหรือเปลา จิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปลา ที่
เรียกวาวิปสสนาญาณ นี่ก็ใชปญญาตัวนี้เขาพิจารณา นีเ่ ปนตัวปญญานะ นั่งนึกดูซิ เวลานี้เรานึกรักใคร
เขามั่งหรือเปลา อยากรวยไหม อยากรักสิ่งที่สวย ๆ คนสวย สัตวสวย วัตถุสวยมีรึเปลา เราพอใจในรูป

เสียง กลิน่ รส รึเปลา เรามีอารมณโกรธมุงรายกับคนอื่นนี่เรามีหรือเปลา แลวก็มอี ารมณฟุงซานไหม
สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจาหรือเปลา เรื่องการงวงทิ้งไวกอน ไอตัวงวงมันแกงา ย อยากงวง
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ก็วิ่งสัก ๕ กิโลก็หายงวง ไง วิ่งไหวไหม หลวงนาวิ่งไหวไหม ๕ กิโล เมื่อไหรวิ่งผมบังสุกลุ เมื่อนั้น
ตานี้เรามาดูใจของเราวาใชธมั มวิจยะกับสติ สตินึกไววา เราจะทําความดี ธัมมวิจยะนี่
เราจะควบคุมอารมณของเราใหอยูในดานของสมาธิและวิปสสนาญาณ อันดับแรกมามองดูหนานิวรณ
๕ เสียกอน วาเจานิวรณ ๕ นี่มันเขามายุงใจหรือเปลา นี่เราก็เห็นนี่ที่เราทรงฌานไมไดตลอดเวลาและ
เราตองการใหจิตเปนฌานเวลาไหน มันเขาไปไมไดก็เพราะมีนิวรณ ตัวใดตัวหนึ่งเขามาอยู อันดับแรก
เราตองจับจุดทําลายนิวรณเสียกอน นี่แทนที่ผมจะขึ้นไปสอนตัวตน ยองมาลอธัมมานุปสสนาเสียกอน
แลว เพราะวาคนหัวลานนอกครูมันเปนอยางนี้ (หรือไงแกรัน้ รึเปลา ไมรั้นหรือ ไมรนั้ ชางแกไมใชพวก
ขา)
นี่ขั้นแรกเราตองดูนิวรณกอน ธัมมวิจยะเอาสติเขาคุมไว ดูกําลังใจของเราเวลานีม้ ัน
ไปมั่วสุมกับนิวรณ ๕ ประการไหม แลวก็เมื่อใชสติเขาคุม สติตัวเดียวมันแคนึกยังไมเขาถึงกฎของ
ความเปนจริง ตองใชธัมมวิจยะ คือปญญาเขาพิจารณาอารมณ อารมณความรัก รูปสวย กลิ่น รส และ
สัมผัส อารมณอยากรวย อารมณอยากโกรธ อยากฆาเขา มีอารมณฟุงซาน สงสัยในคําสอนของพระ
พุทธเจา นี่มี ๕ เขาวา ๔ เพราะวาตัวโงไมสําคัญ ถามันมีขึ้นมาหาทางแก แกทางไหน ยองไปหาใน
ตอนตน กายานุปสสนามหาสติปฏฐานนีว่ ิธีปฏิบัติจริงๆ เขาทํากันแบบนี้นะ ไมใชไปนั่งไลเบี้ยเฉพาะ
จุดใดจุดหนึ่ง ตั้งแตตนไปหาปลาย แรกสุดตองขึ้นตนปญญากอน ตองมีโพชฌงค ๗ ประจําใจ จําได
แลวใชไหม จําไดก็ได ไมไดก็แลวไป สอนมาแลวนะ ไมตองสอนมาก
ถาเรามีอารมณฟุงซาน ไอตัวฟุงซานนี่มแี น ตัวฟุงซานมันเกิดขึ้น นึกเสียวามหาสติ
ปฏฐานสูตร เราตองใชทั้งหมดไมใชวาอยางใดอยางหนึง่ ตองใชทั้งหมด ในเมื่ออารมณใดมันเกิดขึ้น
ถามีอารมณฟงุ ซานเกิดขึ้น ตัวสติมันก็นอ ยลง เมื่ออาการฟุงซานเกิดขึ้น เราหันมาจับอานาปานุสสติ
กรรมฐาน ไมตองไปภาวนา นั่งนับลมหายใจเขาออก กําหนดรูล มหายใจเขาออกใหจิตสบาย ถาจิตไม
ทรงตัวเพียงใดเราไมยอมเลิก ตายใหมันตายไป มันอยากเกิดมาไมดีนี่ มันจะตายไปเปนเปรตใหมันตาย
ไปใชไหม ถาเราตายในขณะทําความดี นี่เปนตัววิริยะ ถานั่งเมื่อยก็นอนเสีย อยาไปทนมันนะ ถานอน
เมื่อยก็ยืน ยืนเมื่อยก็เดิน เดินไป นอนอยู นั่งอยู หรือเดินอยู อะไรก็ตาม เราควบคุมอารมณอานาปานุส
สติอยูตลอดเวลา ใหจิตมันทรงตัวคือ ระงับนิวรณทั้ง ๕ ประการใหได ถานิวรณมันไมไปเพียงใด เราก็
ไมยอมเลิก เราจะรูวานิวรณไปเมื่อไหรนะ (โอ รูไหมไปเมื่อไหร เขาบอกแกหรือ) หมายความวารักษา
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อารมณไวไดตามเดิม รูล มหายใจเขาออกตามปกติ ไมมอี ารมณอนื่ เขามาแฝง นี่รูวานิวรณไปแลว เรื่อง
นิวรณไปนี่มันมาไดนะ ถาฌานโลกียนะ ฌานโลกียตามปกติเราก็ใชฌานนี่ระงับนิวรณไดทนั ที มีกําลัง
กลา พอเลิกออกจากฌานแลว จิตใจก็เหมือนคนธรรมดา มีความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง
เปนเครื่องปกติ ตานี้เรียกวาเปนฌานโลกีย ตองใชใหชิน มันเปนบทบาทที่เราจะเขาถึงวิปสสนาญาณ
บางคนบอกวาคนเขายังเจาชูอ ยู จะทําอะไรตออะไรทําไมเขาถึงจะเขาฌานได รูอะไร
ได เพราะเขามีกําลังใจสามารถบังคับใจใหระงับนิวรณ ตัดนิวรณออกไปเมื่อไหรกไ็ ด แตวามันชัว่ คราว
นี่เมื่อนิวรณระงับแลวก็ชื่อวาอารมณจิตของเราทรงฌานมีอานาปานุสสติ ตัวนี้ทิ้งไมไดนะ ถาทิ้งตัวนี้
เมื่อไหรคุณพังเมื่อนั้น ไมมีผล ไมใชวาอานาปานุสสติผานไป มาถึงอิรยิ าบทก็ทงิ้ อานาปานุสสติ ถึง
สัมปชัญญะก็ทิ้งอานาปานุสสติ ถึงปฏิกูลก็ทิ้งอานาปานุสสติ อยางนีไ้ มมีทางไดอะไรเลย อานาปานุส
สติเปนพื้นใหญมาก จิตตองทรงเปนกําลังฌานอยูตลอดเวลา จะทําอะไรก็ตามก็ตอ งพึ่งอานาปานุสสติ
กอนใหจิตสบายระงับนิวรณเสียกอน ตอไปมันเปนการใครครวญ
มหาสติปฏฐานมีตัวฌานอยูต ัวเดียว คืออานาปานุสสติ ตัดหลักเลย ตอมาทรงสติสม
บูรณแลวก็จะทําความรูตวั คือสัมปชัญญะใหสมบูรณ ทีนี้เรามาดูอริ ยิ าบถคอยคอยจะเดินไป กาวไป
ขางหนา ถอยมาขางหลัง จะแกวงแขนซายแกวงแขนขวา โคงเขาโคงออก เหลียวซาย เหลียวขวา ให
พยายามรูตวั อยูเสมอ นี่เราตองคิดวา เปนเวลาฝกหรือเวลาไดนนี่ ะ เวลาไหนที่เราฝกหัดอริยาบท เดิน
ไปขางหนา ถอยมาขางหลัง ไมตองไปยกๆ ยองๆ ทําแบบไอโรคสันนิบาตไมใชนะ แบบเดินธรรมดา
อิริยาบทพระพุทธเจาตองการอยางเดียว อยางเราเดินไปบิณฑบาต เดินไปธุระทํากิจการงานทุกอยาง ให
รูอยูว าเวลานี้เราทําอะไร อยาไปฝกอยางคอย ๆ ยกนิด ยางหนอย อันนี้ใชไมได เดีย๋ วไปบิณฑบาตเดิน
แบบนั้น ๓ ปไมไดกนิ ขาว ใหถืออารมณปกติ เราเดินธรรมดา นี่เรากาวเทาซาย เรากาวเทาขวา กาวไป
ขางหนา หรือถอยมาขางหลัง เหลียวซาย หรือเหลียวขวา ใชสติเขาควบคุม ทีนี้สัมปชัญญะความรูตัว
ผมเคยพูดควบไปเลย อิริยาบถเดินแกวงแขนไป แกวงแขนมา สติเขาควบคุม มีสัมปชัญญะความรูตัวนี่
พูดควบเขาไปเลย ความจริงเขาแยกกันไว ผมพูดควบไปสงเดชมันงายดี นี่เราเรียกวาเรามาสรุปกันนะ
ทีนี้ก็อยาลืมนะเราตองมีโพชฌงคประจําใจ แลวก็มีอานาปานุสสติประจําอยูตลอด
เวลาอยาทิ้งนะ แมแตพระพุทธเจายังไมทิ้ง ถาพวกคุณทิ้งอานาปานุสสติ แสดงวาพวกคุณดีกวาพระ
พุทธเจา ไปอยูก ับเทวทัตนะ ใครจะไปก็ไป ไปไหมละ
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อันนี้เราก็มาดูในเมื่อเราทรงฌานไอจิตเปนฌานนี่ คําวาฌานแปลวาการเพง มันเปน
ของไมยาก ขณะใดที่เรารูลมหายใจเขาออก ขณะใดที่เรารูอริ ิยาบถ ทีเ่ รากาวขางหนา ถอยมาขางหลัง
เปนตน เรียกวาเราเหลียวซายแลขวาเปนสัมปชัญญะ ถามีอารมณอนื่ ไมเขามารบกวน อันนี้เรียกวาฌาน
หรือเราเรียกกันวา สมาธิ นัน่ เอง สมาธิแปลวาตั้งใจมั่น อารมณอันทรงตัวอยูในขณะนัน้ อันอารมณ
ทรงตัวแบบนี้ ถาหากวามันจะไดสกั วันละ ๒ – ๓ นาทีดวยความเต็มใจ อันนีก้ ็นาสรรเสริญ ไมตองไป
นั่งตั้งหนาตั้งตาลอที ๗ - ๘ ชม มันจะกลายเปนอัตตกิลมถานุโยค พวกคุณตองระวังใหมาก
คําวา อัตตกิลมถานุโยค นัง่ ทรมานตัวใชเวลามากเกินไป ปวดเมื่อยก็ไมเลิก อยางนี้
ไมดีนะ พระพุทธเจาไมทรงสรรเสริญ อะไรก็ตามทีพ่ ระพุทธเจาไมทรงสนับสนุน สิ่งนั้นอยาไปทํา
ถาไปทําแลวคุณแยไมมผี ล
นี่เรามาวาถึงอะไร ตัวนิวรณตัวตนไมใชตวั ตนนะซีมันเปนตัวกลางๆตัวที่ปลายอยูแ ลว
อารมณฟุงซาน อุทธัจจะ กุกกุจจะ นี่ปราบดวยอานาปานุสสติ แลวก็ควบคุมอิรยิ าบถกับ สัมปชัญญะ
ทีนี้มานิวรณอกี ตัวหนึ่งกามฉันทะตัวตน ไอตัวอยากมีผวั อยากมีเมีย อยากมีลูก อยาก
สวย อยากงาม ตัวนีด้ ีมาก (ดีไหมคุณจรินทร งั้นหรือ สึกไปนี่หยากับเมีย ตกลงไหม ไมไดหรือ อุป
สรรคเก็บไวทาํ ไม มันเปนศัตรูนี่อุปสรรค นี่เสียทาเขาแลว นีเ่ ปนอุปสรรคจริงๆ แตเมื่อมาพบเขาแลว
ถือวาเปนครู) นี่เรามีครูพระพุทธเจาทานบอกวา ภารา หเว ปฺจกฺขนฺธา ขันธทั้งหลาย ๕ เปนภาระอัน
หนัก เราคนเดียวมีขนั ธ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอยางนี้ ยังเลีย้ งมันเอาดีไมได เรา
ไปหาคนอื่นมาอีกคน อีก ๕ กลายเปน ๑๐ ถามันโผลมาอีกคน มาอีกก็ ๕ เปน ๑๕ เมื่อมีอีกคนอีก ๕
เปน ๒๐ ก็ไอ ๕ มันยังแบกไมไหว มันปาไปเปน ๒๐, ๓๐ มันยังไงอยูใชไหม แตวานี่มันแลวไปแลว
ก็ถือวาเปนครู ดูซิวามีคูครองมันมีสุขหรือมีทุกข ถาหากวามันมีทกุ ขก็ถือวามันแลวไปแลว ถือวาเปน
ครู ชาตินี้ชาติเดียว เปนชาติสุดทายสําหรับเราที่จะมีคคู รอง ชาติตอไปภายหนาเราจะไมมีมนั แลว เรา
จะไปไหน เปดนิพพานยองเงียบ
ตานี้มาตัวรักสวยรักงามปรากฏขึ้นในใจ เรามีอะไรมีโพชฌงคนี่ โพชฌงคมีสติคุมอยู
มีธัมมวิจยะคุมอยู ไอใจของเราเวลานี้ มันรักอะไร มันมีอารมณตองการอะไร ถาเกิดตองการความสวย
สดงดงามของรูปกายของใครคนใดคนหนึง่ เขา หรือวาวัตถุเปนทีร่ ัก หรือวาเห็นวาเราเปนผูว ิเศษ ราง

กายของเราดี อันนี้เราตองเขาไปจับกรรมฐาน ๓ อยางในมหาสติปฏฐานสูตร คือในกายานุปสสนา
มหาสติปฏฐาน คือ
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๑. ปฏิกลู บรรพ พิจารณาอาการ ๓๒ ของคนและสัตว สัตวมันก็มีอาการ ๓๒ เหมือน
กัน วามันสะอาดหรือวามันสกปรก นี่วนั นี้เรามาสรุปกันนะ ไมใชมานั่งอธิบายละเอียด หันไปดูความรู
เดิม ที่เราศึกษามาวา ปฏิกลู บรรพในอาการ ๓๒ ของรางกายของคน สัตว และวัตถุ มันสะอาดหรือมัน
สกปรก ถามันสกปรกเราจะไปรักมันทําไม ตัดตัวรักสวยรักงามตัวนี้ ๑ ละ ทีนี้มาอีกตัวหนึ่ง
๒. ธาตุ ๔ เพราะรางกายของคนและสัตว ประกอบดวยธาตุ ๔ มีธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุ
ลม ธาตุไฟ เรามานั่งคิดวา ธาตุทั้ง ๔ อยางนี้มันสะอาดหรือสกปรก และมันทรงตัวอยูตลอดกาล หรือมี
การสลายตัวเปนปกติ นี่นกั เจริญมหาสติปฏฐานเขาตองดูอารมณ อารมณตวั ใดมันเกิด ตัดตัวนัน้ ทันที
ไมใชไปนั่งไลเบี้ย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ถึง ๑๓ จบ เปนอรหันต ถาคิดแบบนีล้ งนรกมานับไมถว นแลว
เขาตองรวบรวมกําลังมหาสติปฏฐานทั้งหมดทุกบรรพเขามาใชในขณะที่อารมณนั้นเกิดทันที ไมใชทํา
อยางนีไ้ ดแลวก็ทิ้งอยางนั้น ไปจับขั้นตอไป ตอไปพอใจสบายก็ทิ้งอยางนี้ ไปจับอยางโนน อยางนี้ลง
นรกมานับไมถวน เพราะวาไมเขาถึงความเปนจริง ตกอยูในเขตของความประมาท เราก็มานั่งดูธาตุ ๔
เพราะไอธาตุดนิ นี่เห็นงาย เนือ้ หนัง กระดูก ผม มันสะอาดหรือสกปรก มันก็สกปรก มาดูธาตุน้ําสบาย
ใจเลย ธาตุดินก็อุจจาระ สะอาดหรือสกปรก ทีนธี้ าตุน้ํามาดูปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง ใน
รางกายสะอาดหรือสกปรก นี่ก็มาจากปฏิกูลบรรพ ทีนี้ยองมาดูอีกทีนะ
๓. นวสี ๙ คนตายแลว ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน จนขึ้นอืดพอง ขาดเปนทอนเปนตอน
กระดูกเรี่ยราย ดูสภาวะของคนตายตรงไหนมันสะอาดบาง มีไหม นี่ไมมี เวลาที่จติ รักสวยรักงามเกิด
ขึ้นนี่นะ เขาตองเอาปฏิกลู บรรพ ธาตุ ๔ นวสี ๙ เขามาสังหารทันที เขามาพิจารณาทันที นี่เราใชธัมม
วิจยะสติเขามาควบคุม เวลาที่เราใครครวญธรรม ๒ หมวดนี้อยูก็ใชสติคุม เรานึกอยูในเหตุนจี้ ริง ๆ รึ
เปลา รึวาอะไรเขาไปยุง นี่เวลาใครครวญไปเขาเรียกวาธัมมวิจยะ วาอะไรมันสะอาดบาง อะไรดีตรง
ไหนบางที่เขานิยมชมชอบ มันวิเศษ มันจริงไหม รางกายของคนสะอาดตรงไหน หรือวามันสกปรก
หาความจริงใหพบ อยาฝน พระพุทธเจาสอนไมตองการใหฝน สอนใหหาความจริง พระองคจงึ กลาว
วา ปจฺจตฺตํ ในเมื่อบุคคลเขาถึงแลวจะพึงรูเอง โอปนยิโก ถาไมเชือ่ เชิญเขามาพิสูจน นีเ่ ราตองการ
พิสูจนดว ยจิตเปนธรรม ใชปญญาเปนเครือ่ งพิจารณา ไมใชไปเอาอารมณเดิมเขามาใช

ตานี้ไอการที่เราจะคิดวาของที่เราวาสวย แลวจะคิดวาไมสวยมันก็ฝน อารมณเดิม มันก็
ตองใชวริ ิยะ ความเพียรตอสูกับอุปสรรค คืออารมณที่เขามาคัดคาน วานี้ตองการเอาความจริง ตองการ
ของจริงไมใชมานั่งคิดวา ของที่มันไมดวี า เปน

๒๒๒

ของดี ยอมแพแกกิเลส อันนีม้ ันใชไมได ทีนี้เมื่อพิจารณาไปจนกระทั่งเห็นของเหลานั้นปฏิกลู นาเกลียด
โสโครก เกิดเปนนิพพิทาญาณ ปติความอิ่มใจมันก็เกิดวา เออนี่เราชนะแลว ชิตํเม ชิตํเม เราชนะแลว
ชนะแลว แตระวังนะชนะนิวรณ ๕ เราชนะไมจริง
ในเมื่อปติความอิ่มใจเกิดขึ้น มันก็บังนิวรณ ๕ เหลานั้นเสีย ปสสัทธิความสงบมันเกิด
อารมณสงบจากนิวรณมันก็เกิด ตัวสมาธิมนั ก็เกิด ความตั้งมั่นของ จิตมันก็เกิด เมื่อความตั้งมั่นของจิต
เกิด ตัวอุเบกขานี้ไมยอมรับอารมณอนื่ มันก็มานีโ่ พชฌงค ๗ นี้ตอง มีโพชฌงค ๗ ประจําใจ นี่เราไล เบี้ย
กันถึงนิวรณตวั สําคัญ คือกามฉันทะไดแลว ในเมื่อไลเบีย้ ตัวนี้แลว มันก็เกือบไลหมดทุกตัวแลวมั้ง นะ
ไลไปไดเกือบหมดทุกตัว
ทีนี้กายานุปสสนาผานไป ทานบอกวาใหใชสติ แนะมาโพชฌงคอกี แลว หนีไมได
โพชฌงคนนี่ ะ สติเขามาคุมอารมณวาอารมณของเรานี่มนั เปนสุขหรือเปนทุกข หรือวาไมสุขไมทกุ ข นี่
เรียกวาเวทนานุปสสนา ตัวสติมันนึกเขามาแลว ยังไมใชตัวปญญา ก็ใชธัมมวิจยะ ก็มานั่งนึก อะนี่เรา
กินขาวอยูนี่ เวลากินขาวมันสุขหรือมันทุกข ถาไปโดนกางเขาทุกขถนัดเลย (วาไง ฟนมันไมมแี บบ นี้
ละ พวกเอากระดูกไกมาให กินไมไดละทุกขสะบัด) เรานั่งอยูมันสุขหรือมันทุกข มันเมื่อยไหม เรา
เดินอยูมนั สุขหรือมันทุกข เหนื่อยไหม รอนไหม มันปวดไหม เมื่อยไหม ดูอารมณ อารมณของเราเวลา
นี้มันสุขหรือมันทุกข หรือไมสุขไมทุกข หรือมันสบาย ตานี้ความสุขเกิดขึ้นเรานึกวาไอตัวสุขระยํา นี่
มันแคนี้เอง เดี๋ยวมันก็ทกุ ข ทีนี้เมื่อความทุกขเกิดขึ้น ก็ถือวามันเปนเรื่องธรรมดาของขันธ ๕ เดี๋ยว
มันก็สุข เดี๋ยวมันก็ทุกข ทุกขก็เปนเรื่องธรรมดา มันพังอยูเปนปกติ
พออารมณสบายเกิดขึน้ บอกเออ อารมณนี่ดีแฮะ สุขก็ไมสุข ทุกขกไ็ มทุกข ไมเนือ่ ง
ดวยกามารมณ ไมเนือ่ งดวยกิเลส ไมเนือ่ งดวยอะไรทัง้ หมด มีความสบาย ก็คดิ วาอารมณทไี่ มขอ งแวะ
กับความสุขก็ดี ความทุกขก็ดี นี่เปนอารมณของพระนิพพาน อารมณอยางนี้เปนอารมณที่เราตองการ
เมื่อเวลาความสุขความทุกขมันเกิดมาเมื่อไร ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของมันเพราะเราโง เราจึงเกิด เกิด
มาเพื่อหาความสุข หาความทุกข มันจะทุกขนานสักเทาไรเราไมตองการ เวลาความทุกขมันเกิด เราก็

ปลอยมัน ทีว่ า ปลอยนี่มันทุกขไมนาน ไมชามันก็ไป ถามันพังเมื่อไรเราหมดทุกขเมื่อนั้น เพราะอะไร
เพราะวาถาพังเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนัน้ ขึ้นชื่อวาขันธ ๕ จะไมมีสําหรับเราตอไปอีก
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ความสุขเกิดขึน้ เพราะอาศัยวัตถุก็ดี ปจจัยเปนสุขของโลกก็ดี เราตองคิดไวเสมอวา นี่
มันหลอกเรา นี่มีสติคุมเขาไว และมีธัมมวิจยะควบคุมใครครวญ ถาอารมณมนั หลงความสุข ก็ตองใช
วิรยิ ะเขาโต เอาความเพียรเขาโต เอาธัมมวิจยะเปนเพือ่ น ธัมมวิจยะนี่บอกไอตวั สุขระยําตัวนี้มันเปน
ปจจัย ของความทุกข นี่เราจะทําลายความสุขที่เปนกามารมณ เราอาศัยอะไร เรายองเขาไปดูมันซิ นวสี
๙ ใชไหม จะเปนวัตถุกด็ ี บุคคลก็ดี ดูนวสี ๙ ถาตายแลวพังแลวเมื่อไหร มีอะไรจะเปนประโยชน กับ
เราบาง ในเมื่อเราตายแลว และเมื่อวัตถุทั้งหลายพังแลวจะมีอะไรเปนประโยชน หาประโยชนไมได ที
นี้ไอตัวสุขจริง ๆ มันไมมี มันเปนตัวหลอกลวง เปนตัวทุกข
ทีนี้เมื่อเวทนาเกิดขึ้น เราตองไปดูเวทนา เรียกวาไมหลงในสุขแลว ก็ไมรําคาญในทุกข
ความจริงไอทกุ ขนี่รําคาญ ถารําคาญก็ตองรําคาญดวยกันทั้ง ๒ อยาง รําคาญทั้งสุขรําคาญทั้งทุกข วา
ไมมีความพอใจทั้งสุขเวทนา และก็ไมมีความพอใจทั้งทุกขเวทนาแตวา ไมกลุมนะ ยอมรับนับถือธรรม
ดา ไอเวทนานี่มันเกิดขึ้นมาสักแตวาเปนเวทนา เพราะไมชารางกายสลายตัวเมื่อไหรมันก็พังหมด มัน
ไมมีอะไรดี ความจริงมหาสติปฏฐานทุกจุด พระพุทธเจาสอนเปนวิปสสนาญาณหมดเรา เรียนกันมา
แลว วันนี้เปนเพียงสรุป เรียกวาใหใชกําลังใจ ใชกรรมฐานทุกอยางในมหาสติปฏฐานทุกอยางไดทุก
ขณะจิต อยาไปนั่งไลเบี้ย เฉพาะอยางนัน้ อยางนีน้ ะ อีกหลายแสนชาติหลายแสนกัป มันก็ไมไปถึง
ไหนใชไหม นี่มันตองใชใหมันถูก นี่มาอีก เมื่อเราใชสติก็ดี ใชธมั มวิจยะก็ดี หรือวาวิริยะก็ดีเขาไป
ตอสูกับความสุขหรือตอสูกับความทุกขตามความเปนจริง โดยคิดวาสุขก็ไมใชของจริงทุกขมันก็ไมใช
ของจริง สุขมาจากไหนทุกขมาจากไหน ทุกขมาจากขันธ ๕ สุขก็มาจากขันธ ๕ ถาขันธ ๕ คือ
รางกายของเราไมมี ไอตวั สุขตัวทุกขประเภทนี้มันก็ไมปรากฏกับใจ ทีนี้ขันธ ๕ ไมมี เราจะเอาใจไป
ไวตรงไหน ไปวางไวที่นิพพานใชไหม วางไวที่อื่นเดี๋ยวมันก็มาชนไอตัวนี้อีก วางเอาไวตรงโนนแหละ
ใครจะวาอยางไรก็ชาง
บอกวาเวลานีท้ านเขาถึงนิพพานไมมีจริง ถายังนั่งคุยกันอยูน ี่มันถึงวัดทาซุงไมไดถึง
พระนิพพาน ถาตายแลววาไมไดจะรูร วึ าใครเขาจะเปนพระอริยเจา พูดสงเดชไป เราอยาเอาอารมณ ของ

เรา ไปเทียบกับอารมณของบุคคลอื่น นี่อยาเชียวนะดีไมดีไปเจอะพระทําบาๆ บอๆ พวกแกกําลัง เรียน
กรรมฐานกันอยู ระวังใหดนี ะ ผมโดนมาแลวไปธุดงค โพกจีวรคาดหัวมา สังฆาฏิคาดเอว อังสะ คาด
พุง มาแทงปลาไหล แหมลากปลาไหลมาพวงเบอเรอเลย แทงปลาไหลใหญ ๒, ๓ องคก็ดูวานี่ พระ
อะไร ดันเสือกมาแทงปลาไหลพวงเบอเรอมองไปมองมา เอะ ไอนี่โกหกแลวนี่ นี่เรานั่งอยูเชิงเขา ไอ
ดินแถวนั้นมันเปนหิน ดันเสือกแทงปลาไหลมาได มีสอมที่ไหน

๒๒๔

เหล็กที่ไหนแทงได แทงไปแทงมายองเขามาใกล เห็นเราไมวาอะไรยองเขามาใกล พอเขามาใกลเราก็
เลย บอกวาไอคนเราถามันบาจริงมันไมนาวาอะไรใหอภัย ไอคนแกลงบานานวดเสียดวยขอนไม ก็มอง
ตาเปง ถามวาใคร บอกวาแกแหละไอพวกแกมันแกลงบา ไอคนแกลงบามันระยํากวา คนบามาก คนบา
วินัยเขายกให บากฎหมายก็ยกให ไอคนแกลงผิดทั้งวินัย ผิดทั้งกฎหมาย เขาเลยโมโหโยนปลาไหลทิ้ง
โครม ไมบาก็ไดวะ กลายเปนรากไมไปหมด เห็นไหมนั่นเขาทํายังไงรูไหม เขามาดูใจ เรานี่จะมายุงกับ
ใจเราหรือไปยุง กับเขา ถาไปยุงกับเขาก็จะหาวาเราเลวมาก ใหชําระของเราใหบริสุทธิ์ นั่นพระอรหันต
ที่มานะ พระอรหันตอภิญญา ๖ ใชไหม เขาทําอะไรใหดกู ็ได เขามาลองดูไอเถร ๓ ตัวที่ไปธุดงคนมี่ ัน
จะจริงหรือไมจริง มันดูหนามันรึมันดูหนาคนอื่น
นี่ถาเราไปเพงเล็งคนอื่น วาคนนั้นชัว่ คนนีด้ ี แสดงวาเราเลวมาก เราควรจะดูใจของเรา
ตางหากวา เรามันดีหรือเรามันเลว ถาเราดีเสียอยางเดียวใครเขาจะเลวรอยแปดพันเกาก็เรื่องของเขา ถา
เราดีแลว ก็หาคนเลวไมได เพราะเรารูเรือ่ งของคน คนมาจากอบายภูมิก็มี คนมาจากสัตวเดรัจฉานก็มี
คนมาจากมนุษยก็มี มาจากเทวดาก็มี มาจากพรหมก็มี มันจะเสมอกันไมได ถาพวกมาจากอบายภูมิ
สอนยาก ปวยการสอน เหนื่อย มาจางใหผมสอนชั่วโมงละลานผมไมสอน แตลานแคหัวลานไมได
อะไรเลย ผมสอนคุณนาทีละลานใชไหม คนจายก็จายถึงลาน จายเทากันพอดี นี่มาวาถึงเวทนา เราอยา
เมาเวทนา ไอเวทนาก็สักแตวาเวทนา มันจะทรงอยูขณะหนึ่ง ไมชาก็สลายตัว รางกายพังแลวก็สลายตัว
นี่ถือวาอารมณวิปสสนาญาณนะทุกอยางลมหายใจเขาออกก็เหมือนกัน หายใจเขา หายใจออกก็รูอยู ก็
สักแตวารู เพราะนี่ไมชามันก็เลิกหายใจ
อิริยาบถเดินไปเดินมา เราก็นึกวาไอที่เขาเดินแบบอยางเรา เขาก็ตายไปหมดแลว ไมมี
ประโยชน เราเดินประเดี๋ยวเดียวแลวเราก็จะไมกลับมาเดินอีก เราจะไปนิพพาน สัมปชัญญะเหลียวซาย
เหลียวขวา คูห นา คูหลัง เหยียดแขนซาย เหยียดแขนขวา งอเขางอออก นี่เรียกสัมปชัญญะ ตัวรูตัว เมื่อ
คิดอยางนีแ้ ลวไอการทําแบบนี้มันก็สักแตวา ทําทั้งนั้น ไมชาตายแลวก็เลิก มาถึงปฏิกูลบรรพ ธาตุ ๔
นวสี ๙ โอย นี่มันสกปรกดวยประการทั้งปวง นี่จําใหดนี ะ ถาไปเห็นอะไรสวยสดงดงามชอบใจก็จับไอ

๓ ตัวนี่ตวั ใดตัวหนึ่งปฏิกูลก็ได ธาตุ ๔ ก็ได นวสีก็ได พิจารณาหาความจริง เห็นหนาคนปบผาทองเลย
มองเขาไปขางในทองดูซิมันสวยตรงไหน มันดีตรงไหน มันสะอาดหรือสกปรก ทีนมี้ าอีกตัวหนึ่งจิตตา
นุปสสนา ตองใชสติเขาคุมอีกแลว

๒๒๕

โพชฌงคนะทิง้ ไมไดคุณเอย ชาวบานชาวเมืองเขาขึ้นไหนกอน ผมขึน้ โพชฌงคกอ น
ตานี้มาตอนนี้ เราก็ใชสติกับธัมมวิจยะ สตินึกดู เอนี่เราปฏิบัติมหาสติปฏฐานสูตรแบบนี้ เมื่อไหรจะได
มรรคผล มันทําอยางไรมันถึงจะดี ไอตัวที่เราจะบรรลุมันบรรลุตรงไหน บรรลุที่กาย บรรลุที่หัว บรรลุ
ที่หนา บรรลุที่ขา บรรลุที่แขน บรรลุที่ตวั บรรลุตรงไหน (ใจหรือ) เราบรรลุทจี่ ิตที่ใจ ทีนี้เรา ก็ใชสติ
ธัมมวิจยะนี่มนั ตัวปญญา วาที่เขาจะบรรลุมรรคผลที่เขาจะปฏิบัติไดจริงๆ เขาทํากันอยางไร เราก็ไป ดู
พระบาลีทพี่ ระพุทธเจาทรงตรัสเปนพุทธภาษิตวา มโนปุพฺพํคมา ธมฺมา มโนเสฏฐา มโนมยา ธรรม
ทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จดวยใจ ใชไหม ทานไมไดบอกวา เอาหัวลานเขาไป
บรรลุ เอาฟนหลอเขาไปบรรลุ เอาดาวพันโทเขาไปบรรลุไมได อันนีม้ าที่ใจ ธัมมวิจยะเขามาพิจารณา
วา เออ เขาบรรลุกันที่ใจนะ พระพุทธเจาทานวางั้น ธรรมทั้งหลายมีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด
สําเร็จดวยใจ ทํายังไงก็หันไปหาสติ อยาลืมนะ อยาทิ้งอานาปานะ ทุกวันกอนหลับ ตื่นขึ้นแลวก็ทรง
อยู อยาทิ้งอานาปานุสสติ ถาคุณทิ้งเมื่อไหรแสดงวาบานคุณไมมีเสาเมื่อนัน้ ตัวอานาปานี่ทิ้งไมได คุม
กันยันตายเลย เวลาที่เราจะสิ้นลมปราณก็ตองคุมลมหายใจเขาออกเวลาปวยปบเริ่มจับลมหายใจเขาออก
เจริญอานาปานุสสติ เพราะวาอานาปานุสสติเปนกรรมฐานระงับกายสังขาร คือระงับทุกขเวทนา อาการ
เครียดจากโรคมันจะมีนอย ทุกขเวทนามีนอย ถาเขาถึงฌานก็ไมรูสึกเจ็บรูสึกปวดเลย ตัวนี้ทิ้งไมได พระ
พุทธเจาเคยบอกกับพระสารีบุตรกับพระอานนทวา เราเองก็เปนผูมากไปดวยอานาปาเหมือนกัน หมาย
ความวาแมแตพระองคกําลังเปนพระพุทธเจาอยูนนั้ ก็ยังทรงอานาปาเปนปกตินี่ทิ้งไมไดนะ คุณอยาไป
ทิ้งนะ อยาไปเชื่อเทวดาที่ไหน เอางี้ก็แลวกันอยาไปเชื่อเทวทัตเขาวาทําไดถึงฌานแลวทิ้งไปเลย ไมตอง
หวงพิจารณาอืน่ ไปเลย แลวมันเปนมรรคเปนผล นั่นเปนความรูของเทวทัต แตความจริงไมใช เทวทัต
ทานดีกวานั้น เทวทัตทานทรงอภิญญาสมาบัติ นั่นไมใชเทวทัต นั่นมันเลย เทวทัตไปหนอย เอะ ก็ เทว
ทัตอยูอเวจี เลยไปไหนละ
นี่เราก็ใชสติเขาควบคุมใจ ธัมมวิจยะปญญามันตองเกิด กอนปญญาเกิดก็พระพุทธเจา
บอกวา การบรรลุอยูที่ใจทีจ่ ิต มีจิตแลวก็ตองเอาสติเขาคุม เออ เราตองพิจารณาจิต ตอนนี้เรามานั่ง

พิจารณาจิต เอาสติเขาคุมวานี่เราจะวาเรื่องจิต จะคุมอารมณของใจ เจาตัวสติก็คุมเลย ตัวสตินี่เปนตัว
สมถะเขาคุมอารมณไว เราจะนึกเฉพาะอารมณของใจอยางเดียว ไมใชไปนึกอารมณของถวยของชาม ที่
ไหนอีก เอะ ธัมมวิจยะก็มาใครครวญ ธัมมวิจยะนีเ่ ปนตัวปญญา วาเวลานี้จิตของเรามีราคะไหม ไป รัก
ใครเขามั่งหรือเปลา รักสวยสดงดงามรึเปลา คนรึสัตว หรือวัตถุก็ชาง หมดสภาพ
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เหมือนกัน จิตของเรามีโทสะไหม โกรธใครเขาบางไหม อยากจะฆาเขา อยากจะกลัน่ แกลงใครเขามีบาง
รึเปลา นี่จิตของเรามีโมหะไหม ความหลง หลงไอนนั่ ก็ของกู นี่ของกู นึกวาตัวเองจะไมแกจะไมปวย
ไมตาย ทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้มันเปนเราเปนของเรา จะอยูก ับเราตลอดกาลตลอดสมัยอารมณอยางนี้
เปนอารมณของความโง คือโมหะ ไอคนไมโงกไ็ มหลง ไอตัวหลงนีก่ ็มาจากตัวโง เราก็มานั่งนึกดู
ตัวนี่นะคุณผมบอกจุดสําคัญไวใหก็ได วาทุกคนที่บรรลุมรรคผล หรือแมแตทรงฌาน
โลกีย เขาใชจติ ตานุปสสนามหาสติปฏฐานเปนประจําทุกวัน พวกคุณอยาทิ้งเชียวนะตัวนี้ ตัวที่บรรลุ
จริงๆ อยูตรงนี้ แลวก็นกั ปฏิบัติทกุ องคที่บรรลุก็จบั นี่เปน เนติ เนติแปลวาแบบแผน ถือวาเปนตัวอยาง
ถือวาเปนครูใหญ ใชดอู ารมณใจไมตอ งไปดูอะไร เพราะวาไอกิเลสมันเกิดที่ใจ เชาก็มาดู พอตืน่ ขึ้นมา
แลวปบนึกรักใครเขามั่งรึเปลา อยากรวยบางรึเปลา อยากจะฆาใครบางไหม อยากจะแกลงใครบางไหม
นี่เรานึกวาเราไมแก ไมเจ็บ ไมตาย บางรึเปลา นึกวาของทั้งหลายเหลานี้เปนเราเปนของเราบางรึเปลา
ดูอารมณของใจ เอาอะไรเขามาดู สติคุม ธัมมวิจยะพิจารณา
ไอนี่พอตื่นเชานึกขึ้นมา โอนี่จะไปบิณฑบาตที่ไหนเลาหวา จะไดตม ยําสักหมอ เอา
แลวไอตวั โลภมาแลว ติดในรสนี่เวทนา สุขเวทนาเกิด ตัณหาเกิดแลว พอมันนึกขึ้นมาอยางนัน้ วานี่
เอะ ระยํา นีม่ ันระยํา เอ็งระยําแลว ไอวัตถุเครื่องกินกินไปเพื่อยังอัตตภาพรางกายเทานั้น เรื่องรสไม
สําคัญ รสดี รสเลิศ รสประเสริฐ แบบไหนก็ตาม มันก็แก มันก็ปว ย มันก็ตาย ทัง้ นั้น ติดรสมันทําไม
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาจะกินอาหาร พระพุทธเจาใหพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกลู สัญญา อาหารเปนพืน้
ฐานของการสกปรก นี่มันเสือกเกิดขึ้นมาทําไม อารมณแบบนีไ้ มเอากูจะตายแลว กูเลีย้ งมึงเทาไหรกูก็
ตาย เลี้ยงมึงเทาไหนกูก็แก ตามใจมึง ใครจะใหตมยํา ใหกะป น้ําพริก กินทั้งนัน้ ไมตามใจเอ็ง วา
อยางนี้นะ ถาขี้เกียจวาก็ไมตองวา นึกในใจเทานั้น ดันวาออกปาก ดีไมดีพวกนําไปปากคลองสานละ
กอเสร็จละ นึกในใจ เอาใจวาไป
ทีนี้มันเกิดไปรักใครเขา ลูกสาวบานนั้นก็สวย ไอหนุมบานนี้ก็งาม นึกซิวา คนที่เรา
ชอบสกปรกหรือสะอาด โนนวิ่งเขาไปหาปฏิกลู บรรพ มันตองวิ่งกันไปวิ่งกันมาอยางนี้ไปหานวสี ๙

ใชอาการของความตายไปหาธาตุ ๔ ไมเปนเรื่อง คนสกปรกเลอะเทอะ ไอคนหรือวาสัตวนี่มนั ไมตาง
อะไรกับสวมเคลื่อนที่ ผมวาสวมดีกวามั้ง มีอยางเดียว ออ ๒ อยาง มีอุจจาระกับปสสาวะ แตในทองคน
สิ่งสกปรกมากกวานั้น แลวถาเราจะแบกสวมไป สวมนี่มันไมกวนใจเรานะ เราวางที่ไหนมันก็อยูที่นั่น
ไอคนนี่แบกไปมันยังพูดกวนใจ มันยุงกวาสวมตั้งเยอะใชไมได ถาจิตมันมี
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โทสะก็นึกไอเจาระยํานี่มาอีกแลว เอ็งไปโกรธเขาเรื่องอะไร จะไปฆาไปตีเขาทําไม เขาจะตองตาย เขา
มีทุกขอยูแลว อํานาจของราคะความผูกพันก็ดี โทสะความโกรธคิดประทุษรายก็ดีมนั เปนไฟ หรือวา
โมหะความหลงคิดวาเปนนัน่ เปนนี่ ไอสามจุดนี่มันเปนไฟ ไฟที่เผาใจใหเรารอน ถาความรักเกิดขึน้ รอน
บรรลัยเลย (หือจรินทร อีตอนกอนแตงงานนะเดินได หือ ที่ไปควบคุมทหาร ไปฝกทหารมาเหนื่อย
เกือบตาย เดินอีกแลวกลางคืน รอนนะ มันอยูไมได ราคคฺคิ ไฟคือราคะ ทีนี้พอไดคคู รองรอนอีกแลวซี
กลัวไมมีอะไรจะกิน พอทะเลาะกันขึ้นมารอนอีกแลว แหมทําไมถูกใจเลย พอมีลกู มาอีกคนเพิ่มความ
รอนตองหามากขึ้น รอนไมดนี ะ รอนไมเปนเรื่อง คุณพูดกับผม ผมไมมีเมียนะ ผมพูดยังงีถ้ าผมมีผมไม
พูดนะ ถาพูดแบบนี้กลับบานพวกลอแน พูดก็ตองยอง ๆ เงียบ ๆ และหามไปบอกชาวบาน)
ทีนี้ โทสคฺคิ นีก่ ็รอนไฟคือโทสะ คนโกรธมีอารมณเรารอนหาความสุขไมได กินไมได
นอนไมหลับ อยากจะฆาเขา อยากจะแกลงเขา อยากจะตีเขา อยากจะประทุษรายดวยประการทั้งปวง
อารมณอยางนีม้ ันไมสงบ
แลวโมหะ ไอตัวหลงคิดวาเราไมแก คิดวาเราไมตาย คิดวาคนและสัตวทั้งหลายทีเ่ ปน
ของเราจะไมจากเราไป ทรัพยสินทั้งหลายมันจะอยูก ับเราตลอดกาลตลอดสมัย นีก่ ็เปนอาการของความ
โง มันก็รอน รอนตรงไหน พอเราแกเขาจริงๆ เราก็เดือดรอน คิดวาเราจะไมแก คนของเรา สัตวของเรา
แกเขาเราก็เดือดรอน วัตถุธาตุทั้งหลายเกา เราเดือดรอน เกรงมันจะพัง ตานี้ไอของพัง รึวาคนตายเดือด
รอนใหญ เพราะคิดไมถึงวาจะเปนอยางนัน้ อารมณเรารอนมันก็เกิด นี่แยแลวใชไหม เปนอันวาถาจิต
ของเรามีราคะก็ดี มีโทสะก็ดี มีโมหะก็ดี เราจะใชสติเขาไปควบคุมใหรอู ยูวา ออ ไอนี่มาแลวรึ ถามันมี
ราคะก็วิ่งเขาไปหาโนนปฏิกลู บรรพ ธาตุ ๔ และนวสี ถาจิตมีโทสะก็ไปหาพรหมวิหาร ๔ นะในนีท้ าน
ไมมี แตความจริงถาจิตเขาถึงฌาน โทสะก็หาย เราก็วิ่งเขาไปหาพรหมวิหาร ๔ เอาเก็บไวทําไม เอามาใช
ถาจิตมีโมหะก็นั่งดูคนแกซิ นั่งดูกระดูกของคนตาย นั่งดูบานหลังเกา ๆ ที่มันพังไปแลว ดูถว ยชามใน
บานของเราทีม่ ันแตกไปแลว เสียหายไปแลว วานี่เอ็งจะมาสอนใหขามาเกาะอยูไดอยางไร ไอของเหลา
นี้มันพังเปน นี่วัตถุนะ เราดูกระดูกของคนตาย คนตายจริงๆ คนที่มันอยูในโกศมันไมมีแคนี้ มันมี

อาการ ๓๒ เหมือนเรา แลวในที่สุดเขาเก็บไวแคนิดเดียว ๒ – ๓ ชิ้น ไอสวนที่เก็บความจริงมันก็เก็บ
ไมนานไมชามันก็สลายไป
ไมมใี ครเขารักษานี่เราจะมานั่งเมามันในวัตถุและรางกายเพื่อประโยชน
อะไร
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สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันก็คลายๆ กับความฝน ชีวิตเหมือนความฝน รูปโฉมโนมพรรณ
เหมือนดอกไมใชไหม ชีวิตเหมือนความฝน เราเกิดมาแลวไมชามันก็ตาย นี่คนในโกศนี่ คนในโลงนี่ เขา
มีชีวิตเหมือนเรา เขาอยูไ มนานเทาไหร ไมชาเขาก็ตาย เหมือนกับวาเราฝนไป รูปโฉมโนมพรรณ
เหมือนดอกไม คือวาดอกไมเกิดขึ้นมาทีแรกก็ตูม ในที่สดุ คอย ๆ แยมแลวก็บาน เรียกวาสวยที่สุด แลวก็
คอย ๆ รวงโรยไปทีละนอยทีละนอย ในทีส่ ุดก็สลายตัวใชไหม มันไมมีอะไรคงสภาพ นี่เราจะมาเมามัน
เพื่อประโยชนอะไร เปนอันวาคิดวาราคะก็ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี ไมควรมีในจิตของเรา เพราะเปน
อารมณทเี่ ปนโทษ เราไมตองการเรื่องรัก เลิกเปนโทษ โกรธจะไปโกรธเขาทําไม ไมตองไปฆาเขา โกรธ
คิดฆา คิดทําลายเขา ไมฆาเขา ไมทําลายเขา เขาก็ทุกข เขาก็ตาย ไมตอ งโกรธ หลงคิดวานี่เปนเรา นั่น
เปนของเราเลิก เพราะรางกายเปนทุกข เราเกิดมานีเ่ ราเปนทุกข ก็เพราะเราคิดวาความเกิดเปนของดี นี่
ความจริงเราโง ถาเราไมเกิดเราสบายกวานี้ คําวา ไมเกิด เกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปน
สัตวเดรัจฉาน เปนมนุษย เปนเทวดา เปนพรหม ก็ถือวาเกิดทั้งนั้น เพราะตัวเกิดมีแลวก็มีตวั ตาย
ตานี้เราไมตองการความเกิดแลวจะไปไหนละ แลวไมเกิดจะไปอยูทไี่ หน นิพพาน
พระนิพพานไมมีตาย อันนีพ้ ระนิพพานไมมีตาย ถามพระพุทธเจาวาพระนิพพานมีเกิดไหม พระพุทธ
เจาบอก จะรับวาเกิดก็ไมใช จะไมเกิดก็ไมใช ถาวาไมเกิดภาวะมันมี ถาจะวาเกิดก็มีตาย ตองเรียกวาเกิด
รึไมเกิดก็ไมรู เรียกวาไปพระนิพพานก็แลวกัน เรียกวาไปก็แลวกันนะ นี้คําวาพระนิพพานมีภาวะนี่ นา
กลัวผมจะเปนคนเดียวเสียละมัง ดีไมดีไปอยูกับเทวทัตนี่สอนผิดชาวบานเขา เขาวานิพพานสูญกันทั้ง
บานทั้งเมือง นี่ผมวาไมสูญ ผมวาตามพระพุทธเจานี่ ในพระไตรปฎกไมมีที่ไหนเลยที่พระพุทธเจาบอก
วานิพพานสูญใชไหม ทีนี้เราก็มานั่งไลเบี้ยจิตตัวเดียวนะคุณเอย เราก็ไปไหนไปไหนสบายๆไมตองหวง
จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน คุณจับไวเปนอารมณตลอดวันเลย ไมตอ งไปยุงตัวอืน่ ๆ
จับตัวเดียว อะไรจะเกิดมันก็เกิดทีจ่ ิต แลวก็ตัดมันไปเลย ตัดตามแบบ ตานี้ถาจิตมันไปติดเอาโมหะเขา
ไอตัวหลงก็มาดูขันธ ๕ ใชไหม วานั่นเปนกู เปนของกู มาดูขันธ ๕ ไอขันธ ๕ มันรางกาย มันพังไปทุก
ทีๆ จะมีอะไรนี่มาดูขันธ ๕ แลวมาดูอายตนะ อายตนะไอตานี่มองเห็นรูปปบ ยายคนนี้พึ่งคลอดดอก

แดก ๆ อีก ๑๐ ปกวาไปดู เริ่มเปนสาวเปนหนุมขึ้นมาแลว อีก ๒๐ ปเศษ ๆ ไปดูฟน เริ่มหายไปแลว หัว
เริ่มหงอกไปแลว ดีไมดีหัวลาน อีก ๓๐ ป แลวจะคลานขี้เสียแลวหมดเรื่องกัน นีไ่ มเปนเรื่อง ไปนั่งรัก
กันทําไม เมื่อขันธ ๕ ไมเปน
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เรื่อง อายตนะเปนสื่อดูเห็นรูป หูฟงเสียง หูฟงเสียงแลวก็ดับไป ก็ไมมีอะไรนี่ วันนี้มาแนะนํากันเทานั้น
นี่วธิ ีปฏิบัติอยาทิ้งโพชฌงค ความจริงขันธ ๕ กับอริยสัจและอายตนะตัวเดียวกันนะ ขันธ ๕ก็ดี อายตนะ
ก็ดี อริยสัจก็ดีตัวเดียวกัน เปนวิปสสนาญาณในมหาสติปฏฐานสูตร แตวาพระพุทธเจาทรงสอนทุกจุด
ควบวิปสสนามาหมด แตละจุดเราทําอะไรก็ตามตองควบเปนแบบวิปสสนาญาณ
ตอนนี้มาถึงอริยสัจ ความจริงไอความจริงตัวนี้กต็ องไปมองดูขันธ ๕ เหมือนกันทาน
บอกวาทุกขมนั ทุกขที่ไหน มันทุกขที่ขันธ ๕ ใชไหม หลวงนานะ ฟนไมดีเจอะไกมกี ระดูกเขา เคี้ยวไม
ถนัดทุกขเสียแลว ไอฟนไมดมี ันขันธ ๕ กายเรานี่ไปเจอหนังสือตัวเล็กๆ เขาตาไมดีอานไมออกเสียแลว
ตัวทุกขมันอยูต ัวนี้ ดีไมดนี ั่งๆ กําลังฟงเขาสอนปวดทองขี้เสียแลว หือ อีคราวนี้ทุกขใหญเลยนี่ หนาดาน
ที่สุด ไมตามใจมันเดี๋ยวปลอยพรืดพราด ไมไดเจานายใหญมันไมเกรงใจใคร นี่ก็เปนตัวทุกขใชไหม นี่
ทุกขก็อยูทกี่ ายเราไมไดไปอยูที่ไหน นี่สาวหาตนเหตุของความทุกขมาจากไหน มาจากอยาก เขาวา
ตัณหาแปลวาอยาก เราไมอยากเสียอยางเดียวมันจะมีอะไรทุกข
อันดับแรกที่สดุ เราไมอยากเกิดเสียอยางเดียวใชไหม นีท่ ี่เรามีทุกขกันมากเพราะอะไร
อยางคุณจรินทรนี่เปนตัวอยาง เปนรอยตรีสบายดีแลว คนเดียวเดินเกะๆ กะๆ เปนรอยโทไดเงินเดือน
มากขึ้นอีกหนอยก็ดแี ลว เปนรอยเอกก็ดีแลว เอะ เปนรอยเอกนี่ ๓ ดาวนี่หวา ไมไดเรื่องตองมีเมียสักคน
อยาก เห็นไหม เดี๋ยวเปนนายพันนี่ไมมีใครเขาเอาแกไป แตงกับนายรอยถึงจะโก ตองไปหาเมียมาอีก
คน ตัวอยากเพิ่มทุกขเขาไปอีก นี่เขาเรียกวาความอยาก นี่เรามีตวั เปลาๆ มันก็สะอาดดีแลว มันไมสวย
ไปหาเพชรมาประดับ ทองมาประดับ ดีไมดีไอพวกมันจี้มันปลน ตายไปหลายรายแลว ตัวทุกขมันได
เพชร ไดทองไปไหนก็ไมสะดวกตองระวัง เพราะเกรงอันตรายจะเกิดแกทรัพยสิน ถาไมไลความอยาก
ไปมันก็ไมจบ มันก็ตองไปไลอยาก คือไอตัวสรุป เรียกวาอยากเกิด ตัวอยากเกิดมาจากไหนละ เห็นวา
นิวรณเปนของดี ผมไมอธิบายละ นิวรณมอี ะไรบาง (เวลาหมดเหลืออีก ๒ นาที) เห็นวาขันธ ๕ เปนของ
ดี ขันธ ๕ มองยากหนอยนะ อายตนะภายในมันก็ดเี หมือนกัน อายตนะภายนอกมันชวนเหลือเกิน แหม
ยายคนนั้นตาคนนั้น ตาแจวสวยจัง แหมคนนั้นเสียงเพราะ โอโฮ คนนีก้ ลิ่นตัวหอมจัง แหมกับขาวนีร่ ส

อรอย เอะ รางกายนี่สัมผัสนิ่มนวลดีจริง ตัวอยากเกิดเปนอยางนี้ ไอตวั ที่ติดในอายตนะภายนอกนี่ หรือ
วา มัวเมาในอายตนะภายในคือเรา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คืออายตนะภายในเรา เมาในเราเมาในรูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัส นี่เปนอายตนะภายนอก เปนคนอื่น
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ไอตัวเมาตัวนีอ้ ยากมีตวั และก็อยากไดตวั นี่แหละเปนตัวอยากเกิด ไอตัวนี้เปนตัวเปนปจจัยของความ
ทุกข ที่เราเกิดขึ้นมาไดเพราะเรามัวเมาในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก
พระพุทธเจาจึงทรงสอนอริยสัจหาความจริงวา ตัวเราจะมีทุกขไดกเ็ พราะตัวอยากเปน
สําคัญ ถาเราไมอยากในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และไมอยากมี ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ มันก็หมดเรื่อง
กัน ไปนิพพานได ตอนนี้กไ็ มมีอะไร นี่เราก็แนะนํากันนะ นีก่ ็สอนกันจนจบแลว อันดับตนตองเริ่มตน
โพชฌงคใหเต็มอัตราศึก มีสติ มีปญญา ใครครวญ มีความเพียร มีปต ิความอิ่มใจในผลแหงการปฏิบัติ
พยายามสรางปสสัทธิคือความสงบใหเกิดขึ้นในการระงับนิวรณ ๕ เมือ่ ระงับนิวรณ ๕ ไดแลว สมาธิมัน
ก็เกิด ไอสมาธิเกิด อุเบกขามันก็เกิด ตอนนี้ก็ใชสติสัมปชัญญะไปควบคุม จิตตานุปสสนามหาสติปฏ
ฐานตัวเดียว นีผ่ มมันนอกครู ผมไดมาแบบนี้ เพื่อนผมก็ไดมาแบบนี้ ลูกศิษยผมหลายคนเขาดีกวาผมเขา
ก็ไดมาแบบนี้ แลวก็พระอรหันตทุกองคก็ไดมาแบบนี้ เพราะการควบคุมจิตตัวเดียว นีผ่ มจึงสอนคุณ
ตามแบบนี้ แมแตพระพุทธเจาเองก็สอนใหควบคุมจิตเหมือนกัน หากวาเราไมเผลอเรื่องอารมณของจิต
เสียอยางเดียว แลวก็รวู าอะไรเปนคุณอะไรมันเปนโทษ ราคะ โทสะ โมหะ เปนโทษสําหรับจิต ปลิดทิ้ง
ไปดวยการเจริญสมถวิปสสนาในมหาสติปฏฐานสูตรตามที่แนะนํามาแลว วาอะไรมันเกิดขึน้ วางตัว
แบบไหน ทานบอกมาแลวนี่เปนวิธีปฏิบตั ิเพื่อเขาถึงมรรคผลจริงๆ ถาคุณทําไดจริงๆ ไดแน แลวก็สํา
หรับวันพรุงนีจ้ ะพูดอารมณของกรรมฐาน ตั้งแตขณิกสมาธิถึงอารมณของพระนิพพาน เปนอันวา ๒ วัน
นี่เปนวันสําคัญที่สุด หมดเวลาแลว

*********************
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คําสอนอบรมพระกรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๑๗
โดย
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร)
อบรมพระกรรมฐาน ๒๘ มกราคม พ. ศ. ๒๕๑๗
การเจริญกรรมฐานวันนี้จะขอเวลาใหยาวสักนิด เพราะวาจะพูดตามหลักของมรรคผล
ตั้งแตตนจนกระทั่งจบ สรุปเพียงยอ ๆ ใหทานพุทธบริษัทไดเขาใจวาพระอรหัตตมรรค พระโสดาปฏิ
มรรค สกิทาคามีมรรค อนาคามีผล และอรหัตตผลเปนอยางไร จะพูดถึงกฎของฌาน ของสมาธิ วามี
อารมณเขาถึงสมาธิเปนประการใด สําหรับทานทีย่ ังไมไดปฏิบัตเิ ลย อันดับแรกใหรูถึงลมหายใจเขา
ออก เวลาหายใจเขา รูอยูว า หายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก ดวยคําภาวนา ดวยอํานาจ
พุทธานุสสติกรรมฐาน คือเวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ เวลาหายใจเขาก็ดี หาย
ใจออกก็ดี ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปลอยไปตามสบาย อยาฝนลมหายใจ บางทีลมหายใจ
เบาไปก็อยาบังคับใหลมหายใจแรง วาทั้งนี้เราไมตองการใหบังคับลมหายใจแรงหรือเบา ใหเปนไป
ตามปกติ เอาแตเพียงวา กําหนดจิตรูอยูวา เราหายใจเขาหรือหายใจออก การภาวนาควบคูอยูดว ยหรือ
เปลา อันนี้จัดวาเปนสมถภาวนา
สําหรับดานสมถภาวนานี้ตอ งการอยูอยางเดียว คือควบคุมอารมณใหตั้งอยู ใหมสี ติ
สัมปชัญญะการนึกรูอยู นึกวาเราหายใจหรือภาวนาเปนปกติ ถารูอยูห ายใจเขาหรือหายใจออก หายใจ

สั้นหรือหายใจยาว หรือภาวนาถูกตองหรือเปลา อันนี้เปนสัมปชัญญะ เปนจุดเริ่มตนของการเจริญกรรม
ฐาน ถึงแมจะเปนบทเริ่มตนก็ตามที คือวาอานิสงคของการเจริญพระกรรมฐานเพียงเทานี้ บรรดาทาน
พุทธบริษัททําได คือภาวนารูอยูบาง กําหนดลมหายใจเขาออกบาง ชั่วขณะหนึ่งก็มีอารมณอื่นเขามา
แทรก เมื่อรูวา มีอารมณอนื่ เขามาแทรกก็เปลี่ยนใหม ตั้งตนใหม กําหนดรูล มหายใจ
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หรือคําภาวนาเสียใหม อยางนี้เรียกวา ขณิกสมาธิ เพียงขณิกสมาธิเทานี้ ถาบรรดาทานทั้งหลายทําได
ชั่วขณะหนึ่ง ทําไดทุกๆ วัน คือวันหนึ่งทําไดชั่วขณะเดียว ๒ – ๓ นาที อยางนี้ องคสมเด็จพระชินสีห
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญวา บรรดาทานนั้นไมวางจากฌานก็หมายความวาจะสามารถ
ทรงความดีของทาน สามารถบันดาลใหพุทธบริษัทมีความสุขใจในชาติปจจุบันนีไ้ ด เมื่อตายจากชาติ
นี้ไปแลวก็จะหลีกหนีนรกไปได ไปสูสวรรคชั้นกามาวจรบาง พรหมโลกบาง ตามสมควรแกสมาธิที่
จะได อันนี้สําหรับสมาธิของผูที่มาใหม
ตอไปนี้เปนเรือ่ งของผูมาเกา คือมรรคผลตามลําดับ ตั้งแตพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
พระอนาคามี และพระอรหันต บรรดาทานพุทธบริษัทก็ทราบชัดวา ระดับจิตเขาสูร ะดับใดเราเรียกวา
พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี หรืออรหันต ทีนี้มาพูดถึงกิเลสที่จะพึงละเพื่อความเปนอรหันต
ความจริงก็มีไมมาก ถาบรรดาทานทั้งหลายเขาใจ กิเลสที่เราจะตัดไดจริง ๆ มี ๑๐ ตัว เราเรียกกันวา
สังโยชน
สังโยชน แปลวา กิเลสเปนเครื่องรอยรัด กิเลสทั้ง ๑๐ ตัวนี้ เปนเครื่องรอยรัดบรรดา
ทานพุทธบริษทั อยู ก็แสดงวาทานทั้งหลายไมสามารถจะกาวเขาไปสูโ ลกุตรญาณ หรือเรียกวาความเปน
พระอริยเจาได และยังจะตองเปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมอยู จะตองเวียนวาย
ตายเกิดในวัฏฏะเต็มไปดวยความทุกข หาความสุขไมได ถาหากวาเราสามารถทําลายกิเลสทั้ง ๑๐ ประ
การ หรือเรียกกันวาสังโยชน ๑๐ มี
๑. สักกายทิฏฐิ เห็นวาสภาพรางกาย คือเรา เปนของเรา เรามีในรางกาย รางกายมี
ในเรา
๒. วิจิกจิ ฉา สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา สงสัยในคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัติ
วาจะมีผลดีตามที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงตรัสไวหรือไม
๓. สีลัพพตปรามาส รักษาศีลไมจริง สีลัพพตปรามาสเรียกวาลูบคลําศีล ถาแปลเปน
ไทยชัด ๆ ก็คอื รักษาศีลไมจริง ไดแตเรียกการรักษาศีล รักษาศีลไมจริง ปลอยใหศลี บกพรอง

๔. กามฉันทะ พอใจในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ในดานกามารมณ
๕. มีความโกรธ มีความพยาบาท จองลาง จองผลาญ คิดประทุษรายคนและสัตวอื่น
๖. รูปราคะ ติดอยูในรูปฌาน เมื่อมีรูปฌาน และคิดวารูปฌานที่ตดิ อยูเ ปนของวิเศษ
ไมกลาปลอยไป
๗. อรูปราคะ ติดอยูในอรูปฌาน
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๘. มานะ คิดวาเราดีกวาเขา เราเลวกวาเขา เราเสมอเขา
๙. อุทัจจะ มีอารมณฟุงซาน สําหรับอุทธัจจะตอนนี้จะฟุงซานในดานกุศล เมื่อนอม
จิตของตนใหตัดเขาไปโดยเฉพาะเอกัคคตารมณ
๑๐. อวิชชา ความโง
คือกิเลสที่เราจะกาวเขาไปสูพ ระนิพพาน เราติดแตเฉพาะ ๑๐ ตัวนี้เทานั้น ไมใชตัด
เลอะเทอะชนิดที่พุทธบริษัทบางทานตองการ ที่เขากลาวกันวา กิเลสพันหา ตัณหารอยแปด แทจริงก็
มีอยู ๑๐ อยาง
วันนี้ตอนตนจะพูดถึงพระโสดาบัน ในหนังสือไตรภูมบิ อกเรื่องราวของนรกไดชัด แต
ความจริงก็ชัดเพียง ๑๐ เปอรเซ็นตเทานั้น เนื้อแทจริง ๆ ยังอยูประมาณ ๙๐ เปอรเซ็นต หรือยิ่งกวานั้น
แตเทานีก้ ็พอแลว คิดวาจะเข็ดหลาบกันเต็มทีถาตกขุมใดขุมหนึ่ง คนทั้งหลายเกิดมาในโลก ถึงไมทํา
ความชั่ว จะพนนรกก็หาไดไม หรือเวรกรรมอันนี้เราไมทําในชาตินี้ แตกรรมในชาติกอน ๆ ที่ตามมา
ไมทันยังมีอยู ฉะนั้นองคสมเด็จบรมครูจงึ วาทานทั้งหลาย จะชําระหนี้กรรมทีเ่ ปนบาปใหหมดไปแลว
ไปนิพพาน อยางนี้ไมมโี อกาสแน ฉะนั้นทางที่จะพึงแกคือ หนีกรรมชั่วดวยการสรางกรรมดีใหมาก
องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงไดสอนวา ศีล สมาธิ ปญญา เรือ่ งศีลก็เคยพูดใหทราบแลว ดาน
สมาธิเคยพูดใหทราบแลว วันนี้พูดกันถึงเรื่องปญญา
ปญญาที่จะพึงใชคือการกําจัดกิเลส ๑๐ ประการ ซึ่งเปนการตัดใหขาดเปนสมุจเฉทป
หาน คําวาสมุจเฉทปหาน คือตัดใหมันขาดเด็ดไปเลย อยาใหมันพึงเกิดขึ้นมาได ใชสักกายทิฏฐิตวั เดียว
ความจริงการฆากิเลสทั้ง ๑๐ ตัวใชอารมณอารมณเดียว คือ สักกายทิฏฐิ แปลวาความเขาใจอัตภาพราง
กาย ที่เราเรียกกันวาขันธ ๕ วาเราเปนเราเปนของเรา เรามีในขันธ ๕ ขันธ ๕ มีในเรา คือวารางกายนั้น
เปนของเรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา ขันธ ๕ คือรางกาย
การพิจารณาทานบอกวา อันดับแรกทําจิตใหเปนสมาธิเสียกอน จะมีสมาธิอันดับไหน
ก็ชาง ทําใจใหสบาย ควบคุมจิตใหอยูในขอบเขต พิจารณาวารางกายอันดับแรก ความเกิดเมื่อเราเกิด

มาแลว เวลาทีท่ รงอยูเปนสุขหรือเปนทุกข ตอนตนตองหาทุกขใหพบ หากิจการงานตางๆ ที่เราทํา หรือ
อารมณทเี่ ราทรงอยูเปนอารมณของความทุกข ไมใชอารมณของโลกียวิสัย อันนีย้ ังไมอธิบายเวลามีนอย
ตอไปเมื่อหาทุกขพบ การหาทุกขพบนี่ตองหากันจริงๆ หาทั้งทุกขในตัวเราหรือทุกขในคนอื่น ถาเรายัง
เห็นวา ใครคนใดคนหนึ่งในโลกทีย่ ังเดินไปเดินมา ซึ่งมีกิรยิ าหรือความประพฤติปฏิบัติ หรือวาทรง
ชีวิตอยูใ นโลก มีความสุขดวยอํานาจของรางกาย

๒๓๔

ยังใชไมได อยางนี้เรียกวาอารมณยังไมเขาถึงความเปนพระอริยเจา ความจริงอารมณแคนกี้ ็ตามยังไมถือ
วา เปนพระอริยเจา ตองเอาอารมณคือปญญาเขาพิจารณาใหเห็นความทุกขจริงๆ ของรางกาย คือวาคนที่
กําลังทรงรางกายอยูนี้มีทกุ ขอยูตลอดเวลา เราก็ตาม เขาก็ตาม หาความสุขอะไรไมได รวมความวาโลก
ทั้งโลกไมมจี ุดใดจุดหนึ่งที่เปนความสุขเลย อยางนี้เรียกวามีปญญาเขาถึงระดับวิปสสนาญาณ เมือ่ เห็น
ทุกขแลวมิใชวาทําใจใหหดหูตอไป ก็แสวงหาเหตุของความทุกข คนควาขึ้นมา เมื่อความทุกขมีอยู เหตุ
ที่จะสรางความทุกขไมมี มันก็ไมเกิด มันตองไมมี ถาไมมีเหตุ ผลมันก็มีไมได
ตอนนี้เราก็มาพบกับตัณหา คือความอยาก อยากอะไรก็ชางเวนไวแตอยากไปนิพพาน
อยางเดียวก็หมดปญหา อยากรวย อยากดี อยากมีทรัพย อยากเปน อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ เปนความ
อยากของโลกอันจัดวาเปนอํานาจของตัณหา ตัณหานี่พดู สั้นๆ เราก็หาทางกําจัดตัณหาดวยการพิจารณา
ขันธ ๕ วาไมใชเรา ไมใชของเรา เมื่อขันธ ๕ มันจะพัง มันจะทําลายตัวของมันเอง และอะไรมันจะมี
ในโลก ที่เปนเรา ที่เปนของเรา
เมื่อเราพิจารณาเห็นแลว โลกเต็มไปดวยความทุกข เราอยูนี่เราก็มีความเปนทุกข ทุกข
ดวยอํานาจของตัณหา จนอารมณของเราเกิดเปน นิพพิทาญาณ ความเบื่อหนาย เบื่อที่รางกายนีม่ ันไม
ดี เห็นวารางกายนี่เอาดีอะไรไมไดเลย มีแตความทุกข ลืมตาขึ้นมาก็มีแตความทุกข จนกวาจะถึงเวลา
หลับตาใหม ไมมีอะไรพนจากความทุกข เห็นทุกสิ่งทุกอยางเต็มไปดวยความทุกข แตเห็นวาความทุกข
เปนของธรรมดาที่มีสังขารทรงอยู ฉะนั้นจึงหาทางตัดเหตุของความทุกข คือความทะยานอยาก ทําใจ
ใหเปนสันโดษ พอใจในกฏของธรรมดา เห็นคนแกก็นี่เปนเรื่องของความเปนธรรมดาของคนเกิด เห็น
คนตายก็ถือวาคนตายเปนเรือ่ งธรรมดา เพราะเกิดมามันก็ตาย การปวยไขไมสบายก็ถือวาเปนเรื่องของ
ธรรมดา ความแก ความตายจะมีกับเราก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ใจสบายไมเดือดรอน ไมหวั่นไหว ก็
ตกใจบางเหมือนกัน แตวามันปลดออกไปไดงาย คือวาธรรมดา เปนเรื่องของกรรม
และระยะนัน้ ก็เชื่อมั่นในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา วาพระพุทธเจาทรงไดสั่งสอนไว
ใหทานและรักษาศีล เจริญภาวนาวาเปนของดีแน เปนการแกอารมณของชาวโลก เปนการแกของ

อารมณที่ตดิ อยูภายใตอํานาจของตัณหา คือวาคําสอนขององคสมเด็จพระบรมศาสดาสอนถูก เราไม
สงสัย แลวก็ตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ เรารักษาศีลยิ่งกวาชีวิต คือวาตายเสียดีกวาที่จะยอมใหศีลขาด
คือวามีอารมณเขมขน
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แบบนี้แลวจิตใจดีเปนปกติ ไมใชฝน นะเขาใจวามี ไมใชขืนใจ มีอารมณถือวาทุกสิง่ ทุกอยางในโลกที่
เราเขามากระทบ จะเหน็ดเหนื่อยดวยการงานก็ดี หรืออาการปวยไขไมสบายก็ตามที คือวาความเจ็บ
ความไขเขามาทับถม หรือวาความตายเขามาหาเราก็ตาม เห็นวาเปนเรือ่ งธรรมดา การถูกนินทาวาราย
ก็เปนเรื่องธรรมดา ใครเขานินทาเราก็ไมหนักใจ ใครเขาสรรเสริญเราก็ไมดีใจ เราจะดีจะชัว่ ไดก็การ
กระทําของเรา ไมใชผูอื่นมาพูดใหเราดี หรือผูอนื่ มาพูดใหเราชัว่ ทําใจใหสบายมีศีลบริสุทธิ์ พรอมกัน
นั้นมีอารมณจบั อยูในพระนิพพานเปนอารมณ อารมณอยางอื่นที่เราตองการไมมี ภาระหนาที่ทําตาม
หนาที่ทุกอยาง ความตองการของเราตองการอยางเดียวคือความไมเกิด ไมเกิดเปนมนุษย ไมเกิดเปน
เทวดา ไมเกิดเปนพรหม ตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน
นี่โดยยอกลาวมา อยางนี้พระพุทธเจากลาววา ทานเขาถึงพระโสดาบัน อารมณที่เขา
ถึงพระโสดาบันก็จะมีความรัก ความอยากรวย ยังมีความโกรธ ความหลง ยังตองการความสวยสด
งดงามแตก็ไมเปนภัย ความรักก็รกั อยูใ นขอบเขตของพระธรรมวินัยและกฎหมาย ความร่ํารวยทีเ่ ราจะ
พึงหาไดก็หามาโดยชอบธรรม ไมใชไปคดไปโกงใคร ความโกรธในใจมีอยู แตไมไปประทุษรายใคร
ความหลงในรางกาย คือหลงในความสวยสดงดงามยังมีอยู แตคิดไวเสมอวา รางกายของเรานี้มนั แก
ไปทุกวัน โดยการแตงตัวใหเหมาะสมกับสังคมเทานั้น ไมใชคิดวาการแตงตัวใหสวย การประดับตัว
ใหงาม จะทําตัวใหเลอเลิศมีความสุข แตก็ยังอายสังคมอยู ถายังแตตัวไมเสมอเขายังไมถึงใจ ยังไม
เปนที่พอใจ อารมณของพระโสดาบันมีอยางนี้
พระโสดาบันความจริงก็ยังมีความรัก ยังมีการแตงงาน ยังมีบุตรมีธิดา จะมีสามีภรรยา
เพราะกิเลสตาง ๆ ยังมีอยูครบ แตวามีอารมณระงับ มีความรูสกึ ตัวอยูเ สมอวากายมันจะแก มันจะเจ็บ
มันจะตาย ความหวั่นไหวในการแก ปวยไขไมสบายมีนอยคอย ๆ หมดไป แลวก็มั่นใจในคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา มีศีลบริสทุ ธิ์ มีจิตยอมรับนับถือกฏของธรรมดา แลวก็มีพระนิพพานเปนอารมณ นี่
วากันวาเปนสายของสุกขวิปส สโก ถาอารมณของทานพุทธบริษัททรงไดขนาดนี้เรียกวาพระโสดาบัน

พระโสดาบันนี้ตัดอบายภูมิ คือโทษทีจ่ ะทําใหลงนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน
ไมมี ถาเปนพระโสดาบันชัน้ หยาบ ก็มาเกิดเปนมนุษยอีก ๗ ชาติ ขณะเกิดเปนมนุษยก็ตองรับเศษของ
กรรมชัว่ ที่ทําไวแตปางกอน ถาเปนพระโสดาบันระดับกลางก็มาเกิดเปนมนุษยอีก ๓ ชาติ ถาเปนพระ
โสดาบันระดับละเอียดก็มาเกิดเปนมนุษยอีก ๑ ชาติ
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ตอจากนั้นไป รักษาอารมณไวตามนั้น คือพิจารณาขันธ ๕ รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ที่เรียกกันวารางกาย ไมใชเรา ไมใชของเรา อารมณบางลงไป เห็นวาทุกสิ่งในโลกนี้ไมมี
อะไรเปนของเรา คําวา กู ของกู นอยลงไป มันชักไมมี มีความรูสึกวามีเหมือนกัน แตรูไวเสมอวา
มันกับเราไมชา จากกัน ความรูสึกเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีระดับสูงขึ้น มีอารมณละเอียดมากขึ้น
นิดหนอยก็เกรงอันตรายจะเกิดขึ้นกับใจ และการรักษาศีลมั่นคงยิ่งขึน้ มีอารมณละเอียดยิ่งกวาพระ
โสดาบัน แตละสังโยชนเทากัน ๓ อยางเหมือนกัน ตอนนี้อารมณจติ ที่เราจะพิจารณาจะสังเกตไดงาย
คือกามราคะ หรือวาความโกรธมันจะมีนอยเต็มที จะมีโกรธเหมือนกันแตวามันดื้อเหลือเกิน มันมี
ความไวนอย บางทีใครเขาดาขึ้นก็งง ความโกรธมันไมเกิด เห็นคนเห็นความสวยสดงดงามที่เคยตอง
การมีความปรารถนา แตความปรารถนามันไมเกิด เห็นคนเปนเรื่องธรรมดาไป ทีนี้เวลาที่จะกําหนด
จิตรูอารมณตัวนี้จริงๆ อันนี้เรียกวา สกิทาคามี เอากันใหชัดคือ กามฉันทะ ความตองการในกามารมณ
จะมีเหมือนกับกามตายดาน ไมมีความตองการในกามารมณอยางปกติเลยแมแตนอย
บางคนคิดวาตอนนี้เราเปนพระอนาคามี อันนี้ตองระวัง ตองระวังไว เพราะการเจริญ
วิปสสนาญาณควบกับอํานาจของสมถภาวนา ในขณะทีจ่ ะพิจารณาขันธ ๕ ก็ใชสมถะไปดวย การที่
ควบคุมใจอยูในขอบเขตเปนอารมณสมถะ สมถะกับภาวนานี่แยกตัวกันไมออก อารมณที่คุมอยูมนั เขา
ถึงระดับฌาน ตั้งแตปฐมฌานขึ้นไป กําลังใจจึงจะมีอํานาจตัดกิเลส อันนี้อารมณของสมถะ ถามีกําลัง
นึก ความรูสกึ นึกตองการ ในรูป รส กลิ่น เสียง มันจะนอย ความโกรธหวั่นไหวมันก็นอย นี่เปน
อํานาจของอารมณของสมถะ แลวก็มีปญ
 ญาคือพิจารณาเขาดวย ก็กดกําหนัดลงมากขึ้น ความรูสึกนอย
ลง บางทีมรี ะยะตั้งเดือนสองเดือน ความรูส ึกในกามารมณไมมีเลย ตอนนี้เรานึกวาเราเปนพระอนาคามี
เทาที่ผานหลายทาน พระพุทธเจาทานนิพพานไปแลวไมรูจะถามใคร อยางนี้เกิดความเขาใจตนเองวา
เปนพระอนาคามี แตวาขณะนั้นระวังใหดี ตอนที่มีอารมณเงียบสงัดตัง้ จิตอยูในอํานาจของสมาธิ และ
วิปสสนาในบางครั้ง อารมณในความปรารถนาสวยสดงดงามมันปรากฎ และอารมณของความโกรธ

ความเคียดแคน ก็จะเกิดขึ้นในใจของบุคคลที่ทําใจตั้งนาน ถาเกิดแลวมีความรูสึกเราก็ระงับไดทัน
อยางนี้เรียกวาอารมณเปนอนุสัย ถาใจของทานทั้งหลายเขาไดถึงตอนนี้ ทานเรียกวาพระสกิทาคามี ถา
ถึงขั้นสกิทาคามี ตายแลวถาไมเกิดเปนเทวดา พรหม ก็ตองเกิดเปนมนุษยอีกครั้งหนึ่ง แลวก็นพิ พาน
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ตอนนี้ผานพระสกิทาคามีมาแลว ตอนนี้เปนตัวแนคือ การกําจัดกามฉันทะ พิจารณา
ขันธ ๕ เพียงขอเดียว คือสักกายทิฏฐิ ในที่สุดอารมณความพอใจในกามารมณหมดสิ้นไปจากใจ ตอน
นี้ความตองการนิดหนึ่งไมมี เห็นเนื้อหนังของคนเหมือนซากศพ หรือเหมือนกับแผนดิน เหมือนกับ
ตุกตาซึ่งไมมีความหมายในการสัมผัส ความตองการในกามารมณนิดหนึ่งก็ไมมี ถาจะสังเกตงายๆ ทาน
กลาววา ถาถึงระดับนี้น้ําอสุจิแหงแลว ไมมีความปรารถนาในกามารมณเลย การสัมผัสระหวางเพศจะ
ไมมีความรูสึกวาผูหญิงผูชาย มีความรูสกึ อยางเดียว ความตองการไมมี แลวก็การกระทบกระทั่งใน
ดานของอารมณในความโกรธ ใครเขาทําใหใจกระทบนิดหนึ่งหลนหายไปเลย คือหลุดไปทันที อยาง
นี้ ทานเรียกกันวาพระอนาคามี
ถามีอารมณจิตของทานถึงตอนนี้ใหทราบชัด แตวาใหมนั แนนะ ซอมไว ซอมใจ ถา
ไมมีความรูสึกในกามราคะ ก็หาวิธยี ั่วใหมันเกิด มันไมตอ งการความสวยสดงดงาม ก็เดินเขาไปหา สิ่ง
ที่เราเคยตองการในกาลกอน ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จะตองไปหาสิ่งนั้น แสวงหาสิ่งนั้น ดูซิวา
ใจมันตองการไหม ถาพิสูจนเทาไร ๆ ใจมันไมตองการ ใชได ถาเพียงเราอยูคนเดียวไมตองการ สิ่ง
นั้น จะถือวาไดไมได มันตองพบของจริง ทีนี้ดานโทสะก็เหมือนกัน ถาอยูเฉย ๆ ยังไมมีใครมาดา ยัง
ไมมีใครเขามาทา ทําทาไมเขาใจ วาหนัก ๆ เราเคยโกรธ เราไมโกรธ เห็นวาคนแสดงอยางนั้นมี
อารมณเหมือนคนบา เราไมถือคนบา ไมวา คนเมา ใจสบาย มีความปกติใจ มีความเงียบกริบ ไมสลดใจ
อยางนี้เราแนใจแลววาเราเปนพระอนาคามี
นี่บอกใหสําหรับทานเขาสูภ าวะสุกขวิปสสโก สําหรับเตวิชโช ฉฬภิญโญ ปฏิสมั ภิ
ทัปปตโต ไมตองบอกเพราะรูตวั เอง สําหรับสุขวิปสสโก สมัยพระพุทธเจาทานตองบอกเหมือนกัน นี่
เรียกวาตัดสังโยชนได ๕ ประการ เปนพระอนาคามี ถาตายจากความเปนมนุษย จะไปเกิดเปนเทวดา
หรือพรหมก็ตาม จะไมกลับลงมาเกิดอีก บําเพ็ญบารมีบนนั้นไปนิพพานเลย

นี่เหลืออีกอยางคือ อรหัตตผล อันนี้ตองตัดสังโยชนอกี ๕ ประการ ตัดสังโยชนใน
ความผูกพันในรูปฌาณ รูปฌานนี้ความจริงเราทิ้งไมได เราตองใชวิปส สนาญาณควบคุมตลอดไว เพื่อ
เปนการตัดกิเลส ทําความมัวเมาในรูปฌาณใหหมดไป รักษาไวเปนการควบคุมใจใหตัดกิเลสเทานั้น
ไมใหถือวาดีเลิศเปนวิเศษ ถาหลงถาติดเพียงแคนั้นไปไมได
ทีนี้มานะ ความถือตัวถือตน ตอนนี้สังเกตงาย เรารังเกียจคนที่มีฐานะต่ํากวาเราบาง
ไหม รังเกียจคนที่แตงกายไมสะอาดบางไหม รังเกียจสัตวเดรัจฉานประเภท

๒๓๘

ใดบาง ถายังมีความรังเกียจอยู ตัวมานะก็ยังตัดไมได ถาเราไมมีความรังเกียจ จะถือวาคนชั้นใดก็ตาม
ระดับใดก็ตาม สัตวประเภทใดก็ตาม ลวนเกิด แก เจ็บ ตาย ทุกคน มีสภาวะเสมอดวยเรา ความรัก
สุข ทุกข ดวยกัน มีจิตอยางเดียวคือ เมตตา ปรารถนาจะสงเคราะห อยางนี้เรียกวาเราตัดมานะได
อีกขอหนึ่งคือ อุทธัจจะ ตอนนี้ไมนอมไปในอกุศลกรรมแลว เหลือแตกุศลอยางเดียว
เปนความฟุงซาน แสวงหาความดี แตวา ฟุงซานเกินพอดีกับขอบเขตที่เราตองการ เราตองการอยาง
เดียวคือตัดกิเลส แตหมอก็ยอ มคิดสรางโนนสรางนี่ จะทําดีอยางโนนอยางนี้ ไมคิดทางโทษ คิดทางดี
แตวาไมเลีย้ วเขามาหามุมเพื่อพระนิพพาน โดยเฉพาะอยางนี้ทานเรียกอุทธัจจะ คือวามีอารมณสายใน
ดานกุศล ทีนเี้ ราพิจารณาใจของตนเปนอยางไรตอนนี้ จะมีอารมณอยางเดียว คืออารมณมนั เฉย ตัด
อุทธัจจะได คือจิตมุงเฉพาะอยางเดียวคือพระนิพพาน จะทําอะไร คิดอะไรหนอยก็ตาม เราทําเพื่อ
พระนิพพานอยางเดียว เราทําเฉพาะอยางนีเ้ รียกวาเราทําลายอุทธัจจะได
ขอสุดทาย อวิชชา ความโง ที่จริงตัดมาได ๙ แลว อันนี้ก็ไมมีความหมาย ขึ้นชือ่ วา
เยื่อใย ในโลก จะเปนคนก็ตาม สัตวก็ตามหรือวาวัตถุก็ตาม ความพอใจในการเกิดเปนเทวดา พรหมก็
ตามไมมีสําหรับเรา เห็นวามนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดียังไมดีจริง ยังมีอารมณไมละเอียด ยังประกอบ
ไปดวยอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไมมีอะไร สิ่งที่เราตองการนั่นคือพระนิพพานโดยเฉพาะ มีความสุข
สดชื่นตลอดเวลา รางกายเปนอยางไร กิจการจะหนักสักเทาไรก็ตาม หรือจะมีอารมณอะไรมากระทบ
กระทั่งก็ตาม ความปวยไข เจ็บไขก็ตาม ความตายจะมาถึงก็ตาม มีอารมณสดชืน่ เห็นเปนเรื่องธรรมดา
ของคนที่เกิดมาในโลกนี้ มันเปนอยางนี้ เราอยากโงมากอนจึงมาเกิด นี่เราเกิดมาเพราะความโง ก็
ปลอยใหความโงมันกินขันธ ๕ ไปตามอัธยาศัย มันจะกินใจของเราไมได มันกัดแคเปลือก แตมนั ไม
ถึงเนื้อถึงใจ จะทุกขจะรอนอะไร ถาเปลือกพังเมื่อไร เรามีความสุขเมื่อนั้น แตวาเราไมพยายามทําลาย
เปลือกในรางกาย

นี่พูดมาในเรื่องของอารมณวปิ สสนาญาณโดยเฉพาะ จะใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทราบวา อารมณที่จะเขาถึงพระโสดาบันก็ดี สกิทาคามี อนาคามี อรหัตตผลก็ดี มีอารมณอยางไร พูด
ไวแตโดยยอ ไวเปนเครื่องวัดกําลังใจของทานพุทธบริษัทวา เวลานีอ้ ารมณเขาถึงไหนแลว วาเวลานี้
องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงพระนิพพานไปแลวไมมีผูใดจะพยากรณได เราจะไดอะไรเพียงใด เรา
จะตองพิจารณาเอง แตระวังใหดีถาเราเจริญภาวนา ถามีกําลังฌานกลา กําลังฌาน

๒๓๙

ประเภทนี้ทําจิตใหเปนอุเบกขา บางทีจิตของเราอยูใ นขัน้ โลกีย แตวาความรัก ความโลภ ความโกรธ
ความหลง มันถูกระงับดวยกําลังฌาน เราอาจจะเขาใจวา เวลานี้เราเขาถึงภาวะพระนิพพาน หรือเปน
อรหันตเสียแลวก็ได ระวังอารมณตอนนี้มาก ๆ

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

๒๔๐

อบรมพระกรรมฐาน ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
คนเราทั้งหมดเกิดมาแลวก็ตอ งตาย ทีนี้เมือ่ ตายแลวก็ไมใชวาจะถึงสิ้นสุดแหงชีวิต ถา
หากวาจิตที่จะพึงปฏิบัติ คือไมสามารถจะกําจัดกิเลส ตัณหา และอุปาทาน และอกุศลกรรมได เราก็
ตองเกิด อาจจะไปเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ดวยอํานาจอกุศลกรรม หรือวา
เกิดเปนมนุษยดวยอํานาจของศีล ๕ หรือกรรมบถ ๑๐ หรือวาเปนเทวดาดวยอํานาจของหิริโอตัปปะ
หรือเกิดเปนพรหมดวยอํานาจของฌานสมาบัติ และยิ่งไปกวานัน้ ก็อาจจะถึงพระนิพพานดวยอํานาจการ
กําจัดกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ฉะนั้นการเจริญกรรมฐานของทานทั้งหลายก็คือวา ทุกคน
ทราบแลววาเราเกิดมาแลวตองตาย ในการเจริญพระกรรมฐานนี่ก็มีความมุงหมายคิดวา ถาเราตายแลว
เราจะไมไปสูท ุคติ การทีบ่ รรดาทานทั้งหลายมาเจริญพระกรรมฐาน ก็ถือวาเปนการปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนขององคพระพิชิตมารครบถวนคือ
๑.
ในตอนตนบรรดาทานพุทธบริษัทพากันสมาทานศีล สําหรับศีลนี่ ขอบรรดา
ทานพุทธบริษทั รักษาไวตลอดชีวิต เพราะวาเปนการกันอบายภูมิ คือนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจ
ฉานไดดี
๒.
ตั้งใจแผเมตตา คือมีจิตเต็มไปดวยเมตตาและกรุณาเปนปกติ คิดเสมอวาเรา
จะไมเปนศัตรูกับใคร เราจะไมคิดประทุษรายใคร ไมวาคนหรือสัตว เราจะเปนมิตรกับคนและสัตว
ทั้งหมดในโลกนี้
๓.
ตั้งใจสํารวมจิต คิดอยูในดานของการกุศล เชน กําหนดรูล มหายใจเขา ออก
ใชคําภาวนาตามอัธยาศัย คําภาวนาเคยใชอยางไหนคลองแคลว ก็ใชอยางนั้นไมควรเปลี่ยน ใชตามนั้น

ถาไมเคยใช เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวาโธ อันนี้เปนการรวมรวมจิตใหเปนสมาธิ
ถาคลองแบบไหนใหทําแบบนั้นไมขัด เพราะวากรรมฐานที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์สอนไวมถี ึง ๔๐
แบบ เปนอันวา ถาภาวนาอยูหรือกําหนดลมหายใจเขาออกอยู เปนการปองกันอกุศลจิตอยู ไมอยางใด
ก็อยางหนึ่งในนิวรณ ๕ ประการ คีอ อภิชฌาความเพงเล็งอยากไดทรัพยของผูอื่นมาเปนของตนโดยไม
ชอบธรรม ความโกรธ ความพยาบาท จองลางจองผลาญบุคคลอื่น ความงวงเหงาหาวนอน อารมณ
ฟุงซาน และก็ความสังสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ปองกันเหตุชั่วทั้ง ๕ ประการนี้ ไมใหเขามา
กวนใจในเวลาที่เราภาวนาหรือกําหนดลมหายใจเขาออก

๒๔๑

ถาภาวนาไป กําหนดรูลมหายใจเขาออกชั่วขณะเดียว ก็ปรากฎเกิดมีจิตซานขึ้นสู
อารมณภายนอก พอรูสึกตัวก็จับขึน้ ตนกันใหม ทําอยางนี้สลับกันไป อยางนี้เรียกวาขณิกสมาธิ เปน
สมาธิเล็กนอย ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัทสามารถจะทรงอารมณไดอยางนี้ไดตลอดชีวิต คือเวลา
ใกลจะตายก็มจี ิตนอมสวนกุศลนี้ แบบนี้ทาํ ไดบางไมไดบาง ทรงอารมณไดบาง แลวจิตก็แลบสูอารมณ
อื่นบาง เมื่อนึกขึ้นมาได รูสกึ ตัวก็กาวเขาจับใหม ตั้งตนกําหนดรูล มหายใจเขาออก และคําภาวนา
คุณธรรมที่บรรดาทานทั้งหลายโดยถวนหนาทําไดเพียงแคนี้ องคสมเด็จพระชินสีห
กลาววาเปนผูไ มวางจากฌาน บอกวาทานทรงคุณธรรมไดเพียงแคนี้ เวลาตายจากความเปนมนุษย ขณะ
ที่ตายจิตจับอํานาจของพุทธานุสติ คือพระพุทธคุณ และลมหายใจ เขาออกไดบาง สลับกันไปอยางนี้
ทานกลาววา ถาตายจากชาตินี้ไดเปนเทวดาไดแบบสุขสบาย คือวาเปนเทวดาไดแนนอน หากวามีความ
ดีสูงขึ้นไปกวานี้ คือ จิตของทานนอมเขาถึงปติ มีขนพองสยอง เกลา รางกายโยกโคลง น้ําตาไหล หรือ
วาอาการซูซา มีจิตใจเอิบอิม่ มีความสุขใจ ถาทรงอารมณได แบบนี้ จิตจะมีสมาธิแนบสนิทดีกวาบท
กอนๆ จะทรงสมาธิไดนาน จะมีอารมณอิ่มเอิบอยูเสมอในการ ไดเจริญสมาธิ บางครั้งจะเห็นภายลอย
ไปลอยมา หรือเสียงที่ไมมตี ัวปรากฎขึ้น แตวามีภาพปรากฎก็ดี มีเสียงปรากฎก็ดี ก็จงอยาติดในภาพ
หรืออยาติดในเสียง อยางนีท้ านเรียกวา อุปจารสมาธิ เปนสมาธิที่สูงขึ้นไปกวาเดิม
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททรงคุณธรรมไดขนาดนี้ องคสมเด็จพระชินสีหกลาววา ถา
ตายจากความเปนมนุษย ก็เกิดเปนเทวดาในชั้นยามาได เรียกวาเขาไดแนนอน สวรรคนี่เขาเลือกคนเกิด
เหมือนกัน ไมใชสักแตวาทําความดีกจ็ ะเลือกเกิดไดตามอัธยาศัย ก็คุณธรรมอันใดไมเหมาะสมกับ
สววรคชั้นไหน ก็จะไปเกิดในสวรรคชั้นนั้นไมได นี่ถา หากทรงจิตถึงอุปจารสมาธิ ก็เกิดมาเปนเทวดา
ในสวรรคชั้นยามาได

หากวาบรรดาทานทั้งหลายมีอารมณสูงกวานั้น ขณะกําหนดรูล มหายใจเขาออกก็ดี
ภาวนาอยูกด็ ี หูไดยินเสียงภายนอกชัด แตไมรําคาญในเสียงนั้น สามารถกําหนดรูลมหายใจเขาออก
และคําภาวนาพิจารณาไดตามสบาย โดยไมรําคาญในเสียงนั้น อยางนีเ้ รียกวาทานผูน ั้นเขาถึงปฐมฌาน
และทําจิตไดถงึ ขนาดนี่ทานกลาววา ถาตายจากชาตินี้ก็เกิดเปนพรหมได
นี่วากันอยางยอๆ แบบสบายๆ และหากวาทานพุทธบริษัทมีอารมณจติ สูงขึ้นไปกวานี้
คือคิดเห็นวา อัตภาพรางกายก็ดี หรือวาทรัพยสินในโลกก็ดี เปนสิ่งมีชีวิต ไมมีชีวิตก็ตาม ไมมีความ
หมาย ไมมีอะไรทรงตัวอยูได มีการสลายตัวไปในที่สุด

๒๔๒

เราคิดเปนปกติอยูวาในโลกนี้ไมมีอะไรเปนของเรา ไมวาทรัพยสมบัติที่มีชีวิตก็ดี ไมมีชีวิตก็ดี ไมใช
ของเรา แมแตรางกายก็ไมใชของเรา ไมชามันก็ตาย เพราะวาเราเกิดมาก็ตาย ขณะที่ทรงกายอยูก็เปน
ทุกข เต็มไปดวยความทุกข
จิตคิดถึงเพียงนี้ ก็คิดตอไปวาความเกิดเปนของไมดี เปนเหตุของความทุกข เราไม
ตองการเกิดตอไป ขึ้นชื่อวาขันธ ๕ คือรางกาย จะเปนกายของเราก็ดี กายบุคคลอืน่ ก็ดี กายสัตวอื่น ก็
ดี หรือวัตถุทเี่ ปนแทงเปนกอนก็ดี ไมมีอะไรเที่ยง จัดวาเปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได ขณะที่ทรง ตัว
อยู มีความเปลีย่ นแปลงอยู ในที่สุดก็สลายตัว โลกเต็มไปดวยความกลับกลอก สิ่งนี้เราไมตองการ คิด
อยูเสมอวา อัตภาพรางกายแบบนี้กด็ ี ทรัพยสินที่มีชีวติ ไมมีชวี ิตก็ดี เราไมตองการ เปนเหตุแหง ความ
ทุกข สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน การเกิดเปนมนุษยก็ดี พรหมก็ดี เราไมตองการ เพราะยัง ไมถึง
ที่สุดแหงความทุกข เปนเทวดาหรือพรหม ถาหมดบุญวาสนาบารมีกต็ องกลับมาเกิดอีก ก็มา แสวงหา
ความทุกขอีก อยางนี้ไมชอบ สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน แลวก็ตั้งใจไวเสมอวา เรานี้ ไมมีอะไร
แมแตอัตภาพรางกายก็ไมใชของเรา เราไมตองการอีก ไมชาก็สลายตัว เมื่อความแกเกิดขึ้น เราก็ไม
ตกใจ เพราะรูวามันจะแก ความปวยเกิดขึ้นก็ไมตกใจเพราะรูว ามันจะปวย หากวาของรักของ ชอบ
พลัดพรากจากไปเราก็ไมตกใจ คิดวาความตายนี้เปนของธรรมดา เพราะเราเกิดมาเพื่อตาย แลวคิด
ตอไปวา ตอไปนี้เราไมตองการความเกิดอีก ขึ้นชื่อวาความเกิดนี้ชาตินเี้ ปนชาติสุดทายสําหรับเรา
ถาทานทั้งหลายคิดไวอยางนีเ้ ปนประจํา และดวยความจริงใจ เห็นอะไรก็ตามเปน
อนิจจัง ไมเทีย่ งและก็เปนทุกขัง ประกอบไปดวยความทุกข ในที่สุดก็มีการสลายตัว ไมมีรูป เสียง
กลิ่น รส สัมผัสใดๆ ทั้งสิ้น มีความเบื่อหนายในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แมแตรางกายของเราก็

เบื่อ อยางนี้องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจากลาววา เปนอารมณของพระอรหันต ถาหากตายจากโลกนี้
ไปแลวทานก็เขาถึงพระนิพพาน

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

๒๔๓

อบรมพระกรรมฐาน ๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๗
สําหรับการเจริญพระกรรมฐาน ความมุงหมายก็มีอยูว า อันดับแรก ตั้งใจจะทําตนให
พนจากอบายภูมิทั้งสี่ มีนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เปนตน การเจริญพระกรรมฐาน ถาจะให
ดี ขอใหทานพุทธบริษัททั้งหลาย นึกถึงความตายเปนอารมณ ความจริงคนที่นึกถึงความตายเปนอารมณ
ไมใชนึกแลวจะใหทอถอย ไมกระทําการงานใด ๆ เพราะวากฎของความเปนจริงมีอยูวา คนเกิดมาแลว
ตองตาย ไมวาคนหรือสัตว วัตถุใดๆ ทั้งหมด เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีความแปรปรวนเสื่อมไป
ในระหวางกลาง และในขั้นสุดทายก็มีความตายในที่สุด มีความพังในที่สุด ใหนึกถึงวาความตายนี่เปน
เรื่องธรรมดาทีเ่ ราจะกาวเขาไปถึง
การที่พระพุทธเจาสอนใหบรรดาทานพุทธบริษัท นึกถึงความตายเปนอารมณก็เพราะ
วา มีความตองการใหทานทั้งหลายมีความไมประมาทในชีวิตวา ความตายมีจริงในบุคคลทุกคน และ
ก็ทุกคนเห็นคนตายเปนปกติ แตทวาสวนใหญลืมคิดวาตนเองก็จะตาย นี่เปนเรื่องสําคัญ และเมื่อความ
ตายมาถึงแลว ก็ไมใชสิ้นสุดของชีวิตจะมีเพียงเทานั้น ความตายที่พวกเราเรียกวาตาย มันตายแตเพียง
ขันธ ๕ คือรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือที่เรียกกันวารางกาย แตสว นอทิสสมานกายที่สิง
อยูในกายที่เปนผูบญ
ั ชาการใหทําอะไรทุกอยาง พูดอะไรทุกอยาง ผูนไี้ มตาย เมื่อรางกายตายแลว อทิส
สมานกายที่สิงอยูในรางกายก็ไปสูภพชาติใหม ถากิเลสของเรายังไมหมด การไปสูภพสูชาติใหมก็ไม
หมายความวาจะไปเกิดเปนคนเสมอไป คนทุก ๆ คนทีต่ ายจากความเปนคนนั้น ยากนักที่จะกลับมาเกิด

เปนคนใหม ไมวาสักรอยลานคนตายแลวกลับมาเกิดสัก ๑ คนก็แสนยาก สวนมากตายแลวก็ไปอบายภูมิ
เปนสวนใหญที่สุด อบายภูมิที่จะไปคือนรก เปรต อสุรกาย เดรัจฉาน ๔ อยางนี้ทา นเรียกวา อบายภูมิ
นี่เรียกวาประมาณของคนทีต่ าย รอยละแปดสิบเปอรเซ็นตเปนอยางนอยนะ ที่ตายแลวไปสูอบายภูมิ ที่
จะไปสูสุคติเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี จะกันไวถงึ ๒๐ เปอรเซ็นตก็เกรงใจเต็มที ถาเอากันจริงๆ
ละกอ จะสูสคุ ติจริง ๆ ไมถึง ๕ เปอรเซ็นต เปนสวนใหญเทาที่พบ
ถาบรรดาทานพุทธบริษทสามารถทําทิพจักขุญาณใหปรากฎขึ้นมาได หรือวามีมโนม
ยิทธิได บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายจะพิสูจนไดชัดเจน วันหนึ่ง ๆ ไปดักอยูที่ทาง ๓ แพรง คือทางที่
จะไปสวรรค ทางที่จะไปพรหม ทางที่จะไปนรก เราจะพบแตคนทีน่ ิยมลงนรกมาก เรียกวามากกวา
คนที่นิยมไปสวรรค ทั้งนีเ้ พราะอะไร

๒๔๔

เพราะวาคนที่เกิดมาในโลกสวนใหญประมาทในชีวิต เห็นชาวบานเขาตายเลยไมคดิ วาตัวเองจะตายบาง
เห็นความตายของบุคคลอื่นเปนกีฬา แตทวาคิดวาตัวเองไมตายนี่มนั นาคิด ความจริงคนทุกคนเกิดมา
แลวตองตาย ถาหากความดีสนับสนุน ตายแลวก็ไปสูสุคติ มีการเกิดเปนมนุษย เทวดา พรหมบาง ถาดี
ถึงที่สุดก็ไปนิพพาน แตกอนที่จะตายถาความชั่วสนับสนุนก็ลงอบายภูมิในคนประเภทนี้มีเปอรเซ็นตสูง
การที่พทุ ธบริษัทมาเจริญพระกรรมฐาน ตามแนวที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
สอนไว อันดับแรก พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหบรรดาทานพุทธบริษัททรงสติ
สัมปชัญญะ สติ คือความระลึกนึกเขาไว สัมปชัญญะ รูตัว คือนึกไวเสมอวาเราจะตองตาย แลวก็รูตวั
วาเวลานีก้ อนที่เราจะตาย เรามีทุนสําหรับความดี หรือทุนสําหรับความชั่วเขาไว วัดใจไวใหเปนปกติ
เวลานี้ปจจัยที่เรามีอยูใ นใจของเรา คือทุนแหงความประพฤติ เปนทุนของอบายภูมิ เปนทุนของสวรรค
หรือวาทุนของพรหม หรือทุนของพระนิพพาน อันนี้ละที่มีความสําคัญ ถาหากวาเราไมตั้งใจวัดความดี
ความชั่วของเราเขาไว เผลอตัวไปเมื่อไร เวลาตายไปควาเอาทุนนรกเขาก็มีความทุกขหนัก
ฉะนั้น การทีท่ านพุทธบริษทั ตั้งใจมาเจริญพระกรรมฐาน จะเปนทีส่ ํานักนี้กด็ ี สํานัก
อื่นก็ดี ก็มผี ลเสมอกัน หมายความวา ทุกสํานักถาเปนสาวกของพระพุทธเจาก็สอนเหมือนกัน ไอที่จะ
ดีเพียงใดไดผลเพียงใดเปนเรื่องของพุทธบริษัทเอง อาจารยผูสอน อาจารยผูแนะนําก็ปฏิบัติตนอยาง
พระพุทธเจา ที่เรียกวา อกขาตาโร ตถาคตา พระพุทธเจากลาววา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ทานทั้ง
หลายจะดีเพียงใดก็อาศัยการประพฤติปฏิบัติทําตนของตนเอง ไมใชวาครูบาอาจารย ไมใชวาพระพุทธ
เจาจะยกใครไปพรหม ไปนิพพานยังงั้น บอกใหแลวก็ประพฤติปฏิบตั ิกัน ถาอาจารยองคไหนบอกวา

สามารถจะยกใครไปสวรรคก็ได ไปพรหมโลกได ไปนิพพานไดดวยกําลังของอาจารย ก็แปลกใจ
เหมือนกัน เรือ่ งนั้นเปนเรื่องของทาน มาพูดเรื่องเราดีกวา
การเจริญพระกรรมฐานวันนี้ขอพูดตอนตน เพราะมีคนมาใหม ๆ ในตอนตน กอนจะ
ทําอะไรทั้งหมด ขอใหทานใชสติสัมปชัญญะคุมใจไวตลอดวัน ไมใชเฉพาะเวลานี้ วาเราจะไมเปนผู
กังวลในเหตุที่ยังไมมา ยังมาไมถึง หมายความวา เรื่องอะไรก็ตามที่มนั แลวก็ใหมันแลวกันไป ที่ยังไม
มาถึงยังไมตองคิด เพราะวามันยังไมมา เวนที่ไดขาวนัน้ เขาสงมาแลววา เราจะตองมีงานปฏิบัตอิ ะไร
นั่นเปนเรื่องทีว่ ามีมาแลว หรือเรื่องเขามาถึงแลว เรื่องที่ยังไมมาถึงไมตองไปคิดกอน เอาปจจุบันใหดี
สําหรับปจจุบนั นี่มีหนาที่อยางไร ปฏิบัติงานในปจจุบันใหดีเปนใชได เพราะคนเราทุกคนไมมีอดีตและ
อนาคต ตามปกติก็มีแตปจ จุบัน เพราะวาทุกคนจะหาเมื่อ

๒๔๕

วันวานนีก้ ับพรุงนี้ไมพบเหมือนกัน เราพบแตวันนี้เสมอ ชื่อวากรรมอะไรก็ตามถือวาเปนกรรมปจจุบัน
เสมอ ถาเราแกปจจุบันใหดพี นจากอบายภูมิ เรื่องอดีต อนาคตไมตองเปนหวง อดีตที่แลวก็แลวกันไป
สําหรับอนาคตที่จะไปถึงมันก็ดี เพราะวาวันนี้เราทําดี ในวันพรุงนี้ที่จะทํามันไมมี ก็มีวันนี้วนั เดียว แลว
ก็เฉพาะอยางยิง่ เวลานี้ก็เปนเวลานี้ เวลาอีกประเดีย๋ วหนึ่งสําหรับเราก็ไมมี และเวลาที่ลว งมาแลว สํา
หรับเราก็ไมมี ปจจุบันปรากฎวาเปนเวลานีอ้ ยูตลอดเวลา
ฉะนั้น ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา อันดับแรกคือเจริญพระ
กรรมฐานเพื่อปองกันอบายภูมิ สวนแรกที่เราจะเขาถึงคือ หนึ่ง ทานบารมี เรื่องทานบารมี ขอทาน
พุทธบริษัทอยาขาด แตวาอยาใหเกินวิสัย สําหรับเรื่องวัตถุ ทีนี้ทานอีกทานหนึ่งเปนทานที่ไมตองลง
ทุน มีคณ
ุ มาก ขอใหบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน ขอใหใหเปนประจํา ใหมากเทาไรไดก็ดี เพราะ
ไมรบกวนทรัพยสิน คือ อภัยทาน ถาบุคคลใดเขาเคยลวงเกินเราในอดีตก็ตาม ในปจจุบันก็ตาม คือวา
เราไดใหอภัยแกบุคคลนั้น ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะคนที่ทําใหเราไมชอบใจ เขาไมตั้งใจจะทําชั่ว คนทุก
คน ที่มีความประสงคดี แตทที่ ําความผิดพลาดไปเชนนี้ เพราะอํานาจของเจานายบังคับ เจานายคนไหน
บังคับเขา เจานายภายนอกนี่ไมมีความสําคัญ สั่งงานแลวเราหลีกเลีย่ งได แตวาเจานายที่มันบังคับบัญชา
อยูขางในใจมีความสําคัญมาก เจานายคนนี้คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม
กิเลสนี้คือความเศราหมองของจิต ตัณหาไดแกความทะยานอยาก อุปาทานไดแกการ
ยึด ยึดถือเกินพอดี และอกุศลกรรมที่เขามาสิงจิตใจใหคิดวาชั่วเปนดี ไอเจานาย ๔ คนนี่มีความสําคัญ
มาก คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ยุยงสงเสริมใหคนดี ๆ ตกอบายภูมินับไมถว น เรา

ขืนคบ ขืนปลอยตัวใหเปนทาสของบุคคลทั้ง ๔ อยูเพียงใด ทานทั้งหลายจะไมมโี อกาสรับความสุข นี่
คนที่เขามาทําใหเราไมชอบใจ เพราะวาตกอยูภายใตอํานาจของเจานายทั้ง ๔ คน เราเห็นวาเขาเปนทาส
อยู ในเมื่อบุคคลที่ถกู เจานายบังคับ เจตนาแทเขาไมตองการจะดา ไมตองการจะวาจะกลั่นแกลงเรา แต
ที่ทําไปเพราะถูกบังคับ เราก็ไมควรจะโกรธเขา บุคคลที่เราควรจะประกาศตนเปนศัตรูอยางยิ่งคือ กิเลส
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ตัวที่บังคับเขา ตัวเขานะเราใหอภัยบุคคลนั้น แตเราตองเปนศัตรูกับ
กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม คิดฆามันเสียใหสิ้นไป ถาฆาตัวราย ๔ ตัว นี่แลวเมื่อไร เรา
จะมีความสุข คนอื่นจะมีความสุข ทานอันนี้คืออภัยทาน
ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทให ใหมากที่สุด เพราะไมตองลงทุน ถาทานมีอภัยทาน
อยูเปนปกติ อยากจะพูดวา ตกนรกไมเปนซะเลย ยังจะไมอยากพูดถึงศีล
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ถามีอภัยทานเปนปกติเพียงอยางเดียว บรรดาทานพุทธบริษัท บัญชีนรกเขาไมอยากจดกันแลว เขาเกรง
เมื่อยมือ แลวก็ยังอยาเพิ่งประมาท มันอาจจะมีไดเหมือนกัน
ตอแตนี้ไปก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัท ถือศีลใหบริสทุ ธิ์ ทรงพรหมวิหาร ๔ คือมี
เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร มุทิตา ตัดความอิจฉาริษยาออกจากใจ อุเบกขา สิ่งใดที่มันเกิด
ขึ้นกับเราก็ดี ที่เนื่องกับเราก็ดี ถาเกินวิสัยก็ไมดิ้นรน ถือวาเปนเรื่องธรรมดา มีทรงคุณธรรม ๒ ประการ
นี้ใหประจําอยูใ นใจ ใหทรงอยูตลอดเวลาตลอดสมัย แคนี้เลีย่ งนรกได ๑ ศอก เรียกไดวาเราเดินเฉียด
ปากนรกได ๑ ศอก ยังไมถงึ เอาขาเขาไปแหย และตอจากนั้นไป เพือ่ ทรงสติสัมปชัญญะของทานพุทธ
บริษัทไดสมบูรณแบบ ขอใหกําหนดรูล มหายใจเขาออก เพื่อฝกสติสมั ปชัญญะ เวลาหายใจเขารูอ ยูวา
หายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก แลวเวลาหายใจเขาใหนึกถึงความดีของพระพุทธเจา
หายใจเขานึกวาพุท หายใจออกนึกวาโธ เพียงคูนแี้ หละ มีความดีเหลือลน ถาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทําไดตามที่กลาวมาแลวคือ
๑.
มีอภัยทานเปนปกติ
๒.
รักษาศีลตามสภาวะที่ตนจะรักษาได ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ หรือศีล ๒๒๗
รักษาใหไดบริสุทธิ์ มีพรหมวิหาร ๔ เปนปกติ มีสติกําหนดรูล มหายใจเขาออก นึกถึงความดีของพระ
พุทธเจา คําวา พุทโธ ไวเปนปกติ เพียงเทานี้นรกเขาก็ไมตองการแลว แตอยาประมาทนะ เพราะเปน
ฌานโลกีย ฌานโลกียถาประมาทเมื่อไรเหตุรายก็เกิดเมื่อนั้น ฌานโลกียแมวามีสภาพไมมั่นคงนัก ไม
คงทนนัก ความงอนแงนคลอนแคลนงาย ถาหากวาไมประมาท ทรงอารมณความดีอยางนี้ไวตลอดเวลา

บาปกรรมใด ๆ ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ที่ทํามาแลวกาลกอน ถึงแมวาจะหนัก
เทาไรก็ตาม ถาหากวาทานสามารถทรงความดีเขาไวเพียงเทานี้จนกระทั่งถึงวันตาย อาตมาแนใจและ
เชื่อแนวา บรรดาทานพุทธบริษัทหนีกฎของกรรมและบาปนั้นไดแน
สําหรับทานที่ฝกใหม การที่จะทรงคําภาวนาและพิจารณาลมหายใจเขาออกไดตลอด
เวลาทีเ่ รานั่งอยูยอมเปนของยาก เพราะเปนการฝกใหม ไมใชผูทรงฌาน หากวาทานภาวนาไปและ
พิจารณาลมหายใจเขาออกไป ถาเผอิญมันลืม พอรูสึกตัวก็ตั้งตนใหม มีกําหนดรูล มหายใจเขาออกได
และภาวนาไดไมนานก็ลืมเสียอีก เผลอไปแลวก็เริ่มตนขึ้นมาใหม เพียงเทานี้เราเรียกวาขณิกสมาธิ แปล
วาสมาธิเล็กนอย หากวาทานทําไดเพียงเทานี้แลว ทําไดไมดีไปกวานี้ แตวามีอภัยทาน มีศีลบริสุทธิ์ มี
พรหมวิหาร ๔ ทรงความดีเพียงเทานี้ก็จดั วามีความดีเปนเลิศ ทั้งนี้เพราะวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจา ไดเคยทรงตรัสไววาบุคคลผูใ ดมีเมตตาจิตก็ดี วันหนึ่ง
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เพียงชัว่ ขณะจิตเดียว เรากลาววาบุคคลผูน นั้ เปนผูที่ไมวางจากฌาน และก็การทรงสมาธิไดเล็กๆ นอยๆ
ไดบางไมไดบา ง ลืมบางเผลอไปบางแบบนี้ ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายยังไมเคยตาย แตความ
จริงเคยตายมาแลว แตยังไมไดซอม ตายแลวก็เกิดใหม อาจจะยังไมทราบ สําหรับอาตมาเคยซอมตาย
มาแลว ความจริงไมไดซอมมันจะตายของมันเอง ตอนนั้นความจริงไมไดมีความดีอะไรนัก เปนแต
เพียงทานผูใ หญเกณฑใหภาวนา พุทโธ ก็ทําบางไมทําบาง อยางที่พูดมาแลวเมื่อกีน้ ี้ แตทีนี้ทุกขเวทนา
มันบีบคั้นเขามากเต็มที จิตก็ไมรจู ะเกาะอะไรเปนที่พึ่ง ตอนนั้นปรากฎวาจิตรวม สมาธิที่เรี่ยราด ทําบาง
ไมทําบางกลับเปนสมาธิหนัก มีอารมณตงั้ มั่น อันนี้เคยถามบรรดาทานพุทธบริษัทหลายทาน เวลาใกล
จะตายวาเวลานี้มีความรูสึกวาเปนอยางไร ที่เคยทําบางไมทําบาง ดีบางไมดีบาง ทานบอกวามีอารมณ
รวมเหมือนกัน เปนอันวาการทําสมาธิจติ ไดบางไมไดบาง เผลอบางไมเผลอบาง ทรงสมาธิบางไมทรง
สมาธิบาง มีอภัยทานและศีลบริสุทธิ์ เมตตาบารมีทรงความดีในสมาธิพอเล็กนอย อยางนี้เปนอันวา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายสามารถจะหลีกนรกไดตามตองการ วันนีข้ อพูดเฉพาะตอนตน ๆ เพียงเทานี้
สําหรับทานพุทธบริษัทที่ทรงความดียิ่งกวานี้ก็ขอใหปฏิบัติตามอัธยาศัย

********************
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อบรมพระกรรมฐาน ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๗
การนั่งสมาธิใหนั่งตามอัธยาศัย หมายความวาจะนั่งพับเพียบก็ได นัง่ ขัดสมาธิก็ได
เวลาเมื่อยจริงๆ เปลีย่ นอิริยาบถก็ได อันนี้ไมหาม เพราะการเจริญพระกรรมฐานความสําคัญอยูท ี่ฝกจิต
ไมใชฝก กาย ถาจะเครงเครียกกับกายเกินไปแลว ถาจะนั่งแบบนีย้ ังไมถึงเวลาเลิกก็ยังไมเลิก ถาบังเอิญ
ปวดเมื่อยขึ้นมา แลวถายังขืนทนอยู ก็แสดงวาจิตก็ไมเขาถึงสูสภาวะสมาธิ วิปสสนาญาณ ฉะนั้นพุทธ
บริษัททุกทานเวลานี้ เราตองการฝกใจไมใชเราตองการฝกกาย ฉะนั้นการนั่งถาบังเอิญมันฝนเกินไป
ปวดเกินไปก็เปลี่ยนอิรยิ าบถได แตก็ตองคอยๆ เปลี่ยนเพื่อไมใหจิตมันเคลื่อน
ในการเจริญพระกรรมฐาน ก็เพื่อจะหวังความสุขในโลกปจจุบัน และสัมปรายภพ
ไมใชวาจะนั่งหวังความดีเอาในชาติหนา ที่เชื่อความดีในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตองการเอาดีใน
ชาตินี้ คือตั้งแตเดีย๋ วนี้เปนตนไป คนเราตายไปจะลงนรกก็ดี จะเปนเปรต อสุรกายก็ดี สัตวเดรัจฉาน
เปนมนุษย เปนเทวดา เปนพรหม หรือเปนพระอรหันตเขาสูพระนิพพาน ตองเปนกันกอนเวลาตาย
ไมใชตายแลวจึงเปน อยางคนที่จะตกอบายภูมกิ ็ตองเปนเปรต เปนสัตวนรก อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน
ตั้งแตชาตินี้ หมายความวาอารมณจิตของเราไมดี เปนอารมณจิตของอบายภูมใิ นชาตินี้ ตายแลวจึงจะไป
อบายภูมิ ถาเราจะเปนมนุษย จิตก็ตองเปนมนุษยตั้งแตชาตินี้ อารมณของจิต ถาเราจะเปนเทวดา พรหม
หรือเขาพระนิพพาน อารมณจิตก็ตองเขาพระนิพพานแตชาตินี้เหมือนกัน

การสรางความดีในเขตพระพุทธศาสนา ใหมุงความดีในปจจุบัน ไมใชรอในอนาคต
ถาเราหวังความดีในอนาคตนี่เห็นจะไมแนนัก และตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจ
พิจารณากายกันเสียกอน หากฎแหงความจริงกันเสียกอน การภาวนาใดๆอันนี้ขอใหปฏิบัติในพระธรรม
ธรรมคําสั่งสอน ในพระบรมสมเด็จพระสุคตเปนอันดับแรกของการพิจารณา อันดับแรกขอใหพิจารณา
กฎของความเปนจริง วาการเกิดนี่เราเกิดมาเพื่ออะไร นี่เราตองถามตัวเราดู ถายังนึกไมออกก็จะบอกให
วา ทุกคนเกิดมาเพื่อตาย เราเกิดมานี่เราเกิดมาเพื่อตาย เพราะวาการเกิดมี การตายมีในที่สุด ไมมีใครเกิด
มาแลวไมตาย ถาเกิดมาแลวกอนจะตายก็มคี วามทุกข ความทุกขนี้พรรณาหมดไมได
จะพรรณาไดยอ ๆ คือวา ตามปกติรางกายเราไมมีความเทีย่ ง มีความแปรปรวน เดินเขา
ไปหาความสลายตัวทุกวัน เรียกวาเดินเขาไปหาความตายทุกวัน
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ตอนที่รางกายเดินเขาไปหาความตาย ทานเรียกวาความเสื่อม คือเปนอนิจจัง ไอตวั เสื่อมนี่เราไมชอบ
ไมมีใครชอบความเสื่อม จะเปนความเสื่อมดานอารมณก็ดี เสื่อมดานรางกายก็ดี ธาตุ ๔ ธาตุน้ํา ธาตุดิน
ธาตุลม ธาตุไฟก็ดี เราไมชอบ อีกประการหนึ่งมันเสื่อมแลวก็มีอาการปวยไขไมสบาย อันนีเ้ ราก็ไมชอบ
เหมือนกัน โรคภัยไขเจ็บนี้ไมมีใครตองการ นอกจากนั้นก็มีความปรารถนา ความไมสมหวัง ความรอน
ความหิว ความกระหาย ความไมทรงตัวของรางกายเราก็ไมชอบ ในที่สุดความตายก็เขามาถึงเราไมชอบ
การพลัดพรากจากกันเราก็ไมชอบ การไมชอบอยางนี้ก็เปนการฝนกฎธรรมดา เรียกวาเราใชอารมณผดิ ก็
ถูก เพราะอะไรจึงถูก เพราะเราไมตองการใหรางกายเสื่อม แก ทรุดโทรม หรือปวยไขไมสบาย ไมตอง
การพลัดพรากจากของที่รกั ของชอบใจ ไมตองการตาย นี่เปนอารมณของมนุษยทยี่ งั มีกิเลส ตัณหา อุปา
ทาน อกุศลกรรม สิงใจอยูม าก ไมตองการความจริง แลวไอสิ่งที่เราไมตองการนี่เราฝนมันไดไหม หา
คนฝนไมได หมอรักษาโรคใหคนอื่นหายไดแตวาหายไมจริงเพราะอะไร เพราะไมชา คนนั้นก็ตาย บางที
หมอรักษาก็ตายเสียเอง หมอรักษาโรคเองได แตหมอก็เปนโรคตายเหมือนกัน นีก่ ็เปนตามธรรมดาราง
กาย เมื่อเราเกิดมาแลวก็มีความเสื่อม ไอความเสื่อมนี่มันเปนอาการของความทุกข เพราะเราไมตองการ
เปนอยางนัน้ และในที่สุดก็ตายแกไขไมได
ในอันดับแรกของพุทธบริษทั ใหนึกถึงความตายเปนอารมณ ใหเห็นความตายเปน
ธรรมดาของชีวิต การเสื่อมไปของรางกายคือตองแก ตองปวย ตองกระทบกระทั่งอารมณทไี่ มปรารถนา
การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ หรือวาความตายเขามาถึง ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถาถือวาเปน

เรื่องธรรมดาไดก็ตองยอมรับนับถือกฎแหงความเปนจริง ถาถืออยางนี้ไมไดยังปลดไมได ความทุกขใน
ใจมันก็เกิด ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนบรรดาทานพุทธบริษัทใหนึกถึงความตายเปนอารมณ ทั้งนี้เพราะ
วาเปนของจริง
พระพุทธศาสนาตองการอยางเดียว ใหบรรดาพุทธบริษทั ยอมรับกฎของความเปนจริง
ถาเรายอมรับกฎของความเปนจริง รูก ฎของความจริงอยู ความจริงทัง้ หลายเหลานีไ้ มพนจากความตาย
นี่เราก็จะสบายใจ สมมุติวาพุทธบริษัททั้งหลายรูต ัววาจะแก จะปวย รูต ัววาของรักของชอบใจ จะเปนสิ่ง
ของมีชีวิต ไมมีชีวิตก็ตาม อันนี้เราจะตองพลัดพรากจากมัน ถาสภาวะอยางนี้เกิดขึ้น มันตองเกิดแน เรา
ไมตกใจ เรารูอ ยูแลววาเราจะแก เมื่อเห็นคนแกใหนึกวาไมชาเราก็แกแบบนี้ เห็นใครเขาปวยไขไมสบาย
หนักก็ดี เบาก็ดี โรคอะไรก็ชาง ก็คิดวาในสภาวะของเขาเปนอยางนัน้ ในไมชาเราก็เปนอยางเขา ถาเรา
มีสิ่งของรักจะเปนวัตถุหรือสิ่งมีชีวติ คิดไว
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เสมอวาสิ่งเหลานี้จะไมอยูกบั เราตลอดไป สักวันหนึ่งเรากับมันจะจากกัน มันจะจากเรา เราจะจากมัน ก็
ถือวาเปนเรื่องธรรมดา เวลาความตายจะเขามาก็เปนเรื่องธรรมดา เพราะเราเกิดมาเพือ่ ตาย พระพุทธเจา
ทานกลาววา ความตายเปนกีฬาของชีวิต และทั้งหมดในโลกที่เกิดมาแลวไมมีใครเหนือความตาย ทุกคน
จะตองตาย
อารมณนี้ขอใหนึกอยูเสมอ ถาคิดไวเปนปกติธรรมดาแลวจิตจะสบาย เมื่ออาการอยาง
นั้นเกิดขึ้น นี่เราเจริญพระกรรมฐานเพื่อหาความสบาย ไมใชมานั่งแชงตัวเอง แลวควรคิดวา การคิดถึง
ความตายไมใชการนั่งแชงตัวเอง เพราะธรรมดาเปนอยางนี้ บรรดาพุทธบริษัทมีอาการปวยไขเกิดขึ้น ก็
ถือวาเปนเรื่องธรรมดาตองรักษาเกีย่ วกับการระงับทุกขเวทนา ตอนนัน้ ตองคิดวาการรักษาจะหายก็หาย
ไมหายก็ตามใจ ถาหากวากฎของกรรมทําไวหมดอายุขยั ก็ใหถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถาหากวาเรือ่ งของ
ทุกอยางเปนธรรมดาได โลกธรรมแปด การไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ ทุกข สุข
ที่ปรากฎในอารมณของทุกทาน ทําใหเกิดขึ้นมาสลายตัวไป จะเปนอะไรก็ตาม ถือวาเปนเรื่องธรรมดา
ของคนที่เกิดมา เทานี้ก็สบาย จิตของทานจะสบาย
ในที่สุดก็ทราบวาเราจะตองตาย ทีนกี้ ค็ ิดไวอีกทีวา ความตายจะเขาถึงพุทธบริษัท ตอง
เขาถึงแน ไมมที างหนีพน ทุกคนจะกําหนดเวลาตายไมได อยาเขาใจวาอายุเรายังนอย เรายังจะตายทีหลัง
คนแก นี่หาความแนนอนไมได คนเกิดทีหลังตายกอนมีเยอะแยะ ความตายของเราไมแนนอน มันจะ
ตายทาไหนก็เปนเรื่องของความตายทั้งนั้น จะปวยไขตาย ถูกอุบัติเหตุตาย กินอาหารตาย นอนหลับตาย

อยางนี้ใชได เราคิดวาความตายเกิดขึ้นกับเรา เราไมหนักใจ เพราะอะไร คนที่คดิ ถึงความตายคือคนที่ไม
ประมาท แลวก็คิดตอไปอีกนิดวา ตายแลวสูญหรือไมสูญ พระพุทธเจาตรัสไววาตายแลวไมสญ
ู เพราะ
อะไร ตายแลวยังมีเปรต นรก อสุรสกาย สัตวเดรัจฉาน เปนที่ไป เรียกวาอบายภูมิ แลวยังมีเกิดเปน
มนุษย เทวดา พรหม มีนิพพานเปนที่สุด ถามันสูญจริงๆ ก็ไมมีการไปสูภพอยางนัน้ ได ทีนี้ภพทีเ่ รา ไม
ปรารถนาจะไป ก็คืออบายภูมิทั้ง ๔ นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน หรือวาเกิดเปนมนุษยที่ไมดี
หมายความวาทุพพลภาพ มีความเปนอยูไมเปนสุข อันนี้เราไมตองการ เราตองการวา ถาเกิดเปนมนุษย
ก็ขอใหเปนคนร่ํารวย รางกายดี สมบูรณ บริบรู ณ มีความสุขนานาประการ หรือวาเกิดเปนเทวดา เปน
พรหม แตวาพระนิพพานคนรังเกียจกันมาก เพราะวาคิดวานิพพานมีสภาวะสูญ หาความสุขจริงไมได
ความจริงพระนิพพานมีความสุขที่สุด ใครเห็นพระนิพพานได ไปพระนิพพานได จะ
รูสึกวาพระนิพพานนาอยูนา ไป อันนี้ก็ชาง ใครจะไปหรือไมไปก็ตาม
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ใจ มาคิดกันไวกอน พอเราตาย แดนที่เราไมตองการไปคืออบายภูมิ ไดแก นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจ
ฉาน ใครขืนลงไป พระพุทธเจาตรัสอีก ๑๐ องคก็ยังไมไดโผลขึ้นมาถาไปหนัก ถาไปเบาก็ยังดี เพราะวา
ความดีในอบายภูมินดิ หนึ่งก็ยังไมมี ก็ไมควรจะไป คนทุกคนก็คิดวา ตายไปก็เกรงวาจะลงนรก เปรต
อสุรกาย เดรัจฉาน ทีนี้จะทําอยางไรดี จึงจะปองกันไมใหตกนรก สิ่งที่เปนกําแพงปองกันอบายภูมิได
เปนอันดับแรกก็คือ ศีลหา หรือกรรมบถ ๑๐ สําหรับฆารวาสธรรมดา และคนที่มีกําลังกายแกกลาก็เอา
ศีลแปด พระมีศีล ๒๒๗ ถามีศีลบริสุทธิ์ มีอารมณจับอยูในศีล ระมัดระวังศีลไมใหบกพรอง เรียกวา สี
ลานุสสติกรรมฐาน
ทานทั้งหลาย ถามีศีลเปนเครื่องปองกันเปนกําแพง กําลังใจจับอยูในศีล ไมบกพรองใน
ศีล ไดชื่อวาอบายภูมิทั้งสี่ไมมีแกทาน และขอใหบรดาพุทธบริษัททุกทานในอันดับแรกตั้งใจไวใหดีวา
ชาตินี้หรือกี่ชาติก็ตาม เราเกิดมาเพื่อตาย ตายมีสภาวะไมถึงที่สุด ตองการจุติ ถาเรายังไมถึงพระนิพพาน
เพียงใด ก็ไปสูภพชาติใชกฎของกรรม คือเสวยผลของความดี ไปจุติทางสายอื่นไมวา เปนมนุษยกด็ ี เทว
โลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ยังไง ๆ ก็ยังดีกวาไปเกิดในอบายภูมิ สวนอบายภูมินั้นมีแตความทุกข
บรรดาทานพุทธบรัษัทจงตัง้ ใจไววา ถาเราตายคราวนีไ้ มขอไปเกิดในอบายภูมิ มีนรก
เปนตน อยาไปเลย เราไมไปอบายภูมิเราจะไปไหน ไปไหนก็ชางเถอะ แตวาอบายภูมิเราไมไป การที่เรา
จะไมไปอบายภูมิก็ตองมีศลี เปนประจํา อยางอื่นจะบกพรองก็ชางเถอะ มีศีลบริสุทธิ์ไว

***********************
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อบรมพระกรรมฐาน ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
การเจริญพระกรรมฐาน ความมุงหมายก็มีอยูวา ตองการทรงสติสัมปชัญญะ เพราะ
วาคนเราจะดีหรือไมดี ขึ้นอยูกับสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ สติแปลวาความระลึก สัมปชัญญะแปลวา
ความรูตวั ถาเรานึกอยูว าทําอะไรไปแลว รูตัวอยูว าเราทําดีหรือทําชั่ว อันนี้ชื่อวาเปนความดีสวนหนึ่ง
แมวาจะทางโลกก็ตามทางธรรมก็ตาม มีสภาวะเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางพระพุทธศาสนา
ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหรสู ติสัมปชัญญะโดยการฝกสมถภาวนา สําหรับสมถภาวนามีความประสงค
อยางเดียว คือทรงสติใหสมบูรณ เมื่อทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณแลว ใหใชปญญาพิจารณาตามกฎ
เกณฑของความเปนจริง ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหมีสติสัมปชัญญะก็เพราะวาจะใหนึกอยูเสมอ ใหรู
ตัวอยูเสมอ นึกไววาที่เราเกิดมาก็เพื่อตาย ถามีความเกิดอยูเมื่อไร ความตายก็มีเมื่อนั้น ทีนี้ขณะที่เกิด
แลวทรงตัวอยู รูตวั อยูเสมอวา เวลานี้รางกายของเราเดินเขาไปหาความตายอยูทกุ ขณะ ในขณะที่ทรง
ชีวิตอยู เรามีความสุขหรือมีความทุกข ที่พระพุทธเจาทานเรียกวาสติสัมปชัญญะ
ทีนี้มาวากันตามกฎที่พระพุทธเจาทานใหรอู ยางนี้เพื่ออะไร เพราะวาคนก็ดีสัตวก็ดี ที่
เกิดมาแลวทั้งหมด นับตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย เราหาความสุขจริงๆ ไมไดเลย ความสุขที่เราคิดวาสุข
ที่วาสุขจริง หมายความวาสิ่งของที่เราตองการ ถาเราไดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไดตามตองการ ความสุขใจมันก็

เกิด ดีใจพอไดของอยางนั้น แตวากอนทีเ่ ราจะไดของมาอยางแตละชิน้ กวาจะไดเงินมาแตละบาท เต็ม
ไปดวยความทุกข ทุกขเพราะการหาทรัพยสินเพื่อใหไดมาเปนของตน เรียกวาเรามีความทุกขอยูต ลอด
เวลา ครั้นเมือ่ ไดของเหลานั้นมาแลว เราดีใจประเดี๋ยวเดียวเรียกวาเปนความสุข ตอมาความทุกขมันก็
ติดตามมา เกีย่ วกับการระวังรักษาเกรงวาของเหลานั้นจะเกา จะเสื่อม จะสลายไป อันนี้เรียกวาเปน
อาการของความทุกข รวมความสั้น ๆ วาเราเกิดมาแลวก็เพื่อตาย นับตั้งแตวนั เกิดจนถึงวันตายก็เต็มไป
ดวยความทุกข วันนีจ้ ะไมพดู ใหชัดเพราะตองใชเวลามาก
พระพุทธเจาทานทรงเห็นวา คนเราถาเกิดมาแลวก็ตาย ตายแลวก็เกิด เกิดใหมเมื่อไรก็
ตายเมื่อนั้น แลวเกิดเมื่อไรก็เต็มไปดวยความทุกข อยางนี้ก็ชื่อวาหาความสุขจริงไมได ตองเวียนวาย
ตายเกิดอยูตลอดเวลา เกิดเมือ่ ไรก็มแี ตความทุกข มีความตายในที่สุด ฉะนั้น พระพุทธเจาทุกๆ พระองค
อาศัยที่พระองคบําเพ็ญบารมีถึงสี่อสงไขยกําไรแสนกัป ถาเปนศรัทธาบารมีก็แปดอสงไขยกําไรแสน
กัป ถาเปนวิรยิ ะบารมีก็มีสบิ หกอสงไขยกําไรแสนกัป ทั้งที่บําเพ็ญบารมีอยางนี้ก็เพื่อปรารถนาโมกข

๒๕๓

ธรรม คือ ธรรมเปนเครื่องพน คือพนจากความเกิด ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียวความทุกขมันก็ไมมี
ความตายมัน ก็ไมมี
ในฐานะที่ทานทั้งหลายประกาศตนเปนสาวก ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็
ขอใหรูถึงความมุงหมายที่พระพุทธเจาสอน ใหบรรดาทานพุทธบริษทั ใหทานก็ดี รักษาศีลก็ดี ทรง
เมตตาในพรหมวิหาร ๔ ก็ดี หรือวาเจริญสมาธิก็ดี เจริญวิปสสนาก็ดี ทั้งหมดนี้พระพุทธเจาตองการ
อยางเดียว ใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขาถึงความดับไมมเี ชื้อ คําวาดับไมมีเชื้อในทีน่ หี้ มายความวา เรา
ดับกิเลสทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งเรายกรากเหงาของกิเลสทั้ง ๓ ประการนีพ้ นไปจากจิตเมื่อไร
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดชื่อวาเปนผูที่ไมมีความเกิดตอไป
ฉะนั้น กอนทีเ่ ราจะยกกิเลสทั้ง ๓ ประการคือ รากเหงาของกิเลสทั้ง ๓ ประการนี้พน
ไปได ขั้นแรกเราตองมีทานบารมีกอน หมายความวามีการใหทานเปนปกติ จะมากจะนอยก็ขอใหเปน
ไปตามกําลังทรัพย หรือศรัทธาที่จะพึงหาได แตวาการใหทานครั้งใดก็อยาหวังไดผลตอบแทน ใหมี
อารมณจิตคิดไวอยางเดียววา เราใหทานคือตัดความชั่ว คือกิเลสภายในที่เรียกกันวา โลภะ ที่มีความ
โลภเต็มอัตรา ไมสามารถจะใหทานได ถาเราใหทานบอยๆ แสดงวาความโลภของเราก็มกี ําลังต่ําลง
แลวในที่สุดความโลภไมปรากฎ มันสิ้นไปเมื่อไร เราจะรูสึกวาเปนคนพอ ถาเรารูต ัววาเราพอเมือ่ ไร

ความตะเกียกตะกายมีนอย หมายความวาเราหามาไดดว ยสัมมาอาชีวะ ความขยันขันแข็งเพียงใดก็ดี
ยินดีในทรัพยที่เราหามาไดโดยสุจริตอยางนี้ ก็เรียกวาความโลภของทานสลายตัวลงไปมากแลว
ประการที่ ๒ ความโกรธ ถาเรารูจกั ใหอภัยผูที่ทําความผิด หรือทําไมชอบใจเรา
ความโกรธทีจ่ ะสลายไปไดตอ งอาศัยเมตตา พรหมวิหาร ๔ เปนสําคัญ ถาอารมณใหอภัยมีมากเทาไร
ก็แสดงวาความโกรธของเราสลายตัวลงไปเทานั้น
แลวก็ประการสุดทาย เรารูต ัวของเราอยูเสมอวา เราเกิดมานี่เพื่อตาย และขณะที่ทรง
กายอยูก ็เต็มไปดวยความทุกข ถาเรายังจะเวียนวายตายเกิดอยูตอไป เราก็หาความที่สุดของทุกขไมได
เราจะถึงที่สุดของทุกขไดกค็ ือเราไมเกิด วิธีที่เราไมเกิดก็มีอยูว ธิ ีเดียว คือ ตัดฉันทะกับราคะ ฉันทะ
แปลวาความพอใจ การเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี เราไมตองการ สิ่งที่เราตองการคือพระ
นิพพาน ราคะ เราเห็นวาโลกมนุษยก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไมมีความสวยสดงดงาม มันสวย
เหมือนกัน มันสวยแลวก็มีการสลายตัวไปในที่สุด สูระบบของพระนิพพานไมได มีการทรงตัวอยู
ตลอดเวลา ถาอารมณของทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนามี

๒๕๔

ความปรารถนา มีความเห็นแบบนี้ ก็เชื่อวาอารมณของทานเขาสูจุดพระนิพพาน
การที่เขาถึงอารมณพระนิพพานได ในอันดับแรกก็พดู มาแลววา บรรดาทานพุทธ
บริษัทตองมีทานการใหอยูเปนปกติ มากหรือนอยไมสาํ คัญ แตวาเวลาจะใหเรามีความคิดอยูอยางเดียว
วา เราตัดความโลภ ตัดกิเลส กอนหนึ่งหรือชิ้นหนึ่ง ใหบอย ๆ ครั้ง มันก็บอยชิ้นไป นี่มันก็สลายตัว
ความโลภที่มนั ไมไดเกิดความเมาเหลือนอยลงมา
ตอไปพระพุทธเจาใหทรงสติสัมปชัญญะ คือเจริญสมาธิในทางสมถภาวนา ทานให
กําหนดรูล มหายใจเขาออกก็ดี ใชคําภาวนาอยางหนึ่งอยางใดก็ดี แลวใหเราทรงสติสัมปชัญญะไววา ที่
เราตั้งใจเจริญสมถภาวนา เราตองการจะรูล มหายใจเขาออก อาการอยางนี้เปนสติ เรารูอยูแ ลววาเมื่อ
เราหายใจแลว เรารูว านี่เราหายใจเขา เวลาหายใจออกใหรูวานี่เราหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้น
หายใจออกยาวหรือสั้นเรารู ตัวนีเ้ ปนตัวสัมปชัญญะ ถาเราทรงสติสัมปชัญญะ เรารูลมหายใจเขาออก
ก็ดี ภาวนาก็ดี อันนี้ชื่อวาอารมณจิตเปนสมาธิ อารมณจติ ของเราเปนสมาธิอยูน านเทาไร ความโลภก็ดี
ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี มันก็ตก มีกําลังตกลงไปเทานั้น การทรงสมาธิจิตไดนาน การอบรมกําลัง
จิตของตัว เชนการรักษาอารมณอยูในขอบเขตไดตามเวลาที่เรากําหนด สักครึ่งชั่วโมงก็ดี ๑๕ นาทีก็ดี
หรือ ๑๐ นาทีก็ดี ชั่วโมงหนึ่งก็ดี ถาเราสามารถทรงไดแบบนี้ ตอไปองคสมเด็จพระประทีปแกวบรม

ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา สอนใหตัดความชั่วคือกิเลสใหสิ้นไป ดวยการพิจารณารางกาย คือ ขันธ ๕
เรียกกันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
นี้ถาจะมาไลเสียทั้ง ๕ อยางก็ยุง สําหรับอารมณรวมความวาขันธ ๕ ประการนี้ไดแก
รางกาย เราไดเห็นวารางกายนี้ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ทั้งนี้ก็เพราะวา กาย
ถาเปนของเราจริง เราไมตองการใหมันแกมันก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันปวยมันก็ตองไมปว ย
เราไมตองการใหมันหนาวมันก็ตองไมหนาว รอน หิว กระหาย เราไมตองการใหมันตายมันก็ตองไม
ตาย ในที่สุดเวลาตายไปพระพุทธเจาบอกวา คนทําชั่วไปตกนรก คนสรางความดีไปสวรรค ไปพรหม
โลก ไปนิพพาน มันก็ตองไปกับเราดวย ที่แทแลวรางกายมันไมไดไปกับเรา เวลาเราสิ้นลมปราณ จิต
ที่อาศัยรางกายไปเสวยสุข เสวยทุกขดว ยอํานาจกฎของกรรม รางกายมันก็นอนทับถมแผนดินอยู เนา
เปอยจมลงไปในแผนดิน เปนอันวาเราพิจารณาไดวา อัตภาพรางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา ในเมื่อ
มันไมใชของเราเสียอยางเดียว ทรัพยสินที่เราพึงหามาไดในโลกนี้จะเปนอะไรของเรา ที่พระพุทธเจา
สอนใหบรรดาทานพุทธบริษัทคิดแบบนี้ ถาเราใชสักกายทิฏฐิ คือ พิจารณาเห็นวาอัตภาพรางกายไม

๒๕๕

ใชเราไมใชของเรา เราไมมใี นรางกายรางกายไมมีในเรา ตัดความเมาในรางกายเสีย ตัดตัวยึดถือในราง
กาย วารางกายนี้เปนเรืองรางที่อาศัยเพียงชั่วคราว ไมชามันก็สลายตัว ถาเรายังทรงความชั่วเราจะมีราง
กายตอไปถาหากบุคคลผูใดมีแตความดีประจําใจโดยเฉพาะรางกายพังเมื่อใดก็ถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อนั้น
ฉะนั้น ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ที่ประกาศตัวเปนสาวกของพระพุทธเจา
จง ตั้งใจรักษาความดีไวเปนอันดับตนคือ ๑ มีทานบารมีเปนปกติ ก็เปนการตัดความโลภ ๒ มีเมตตาบาร
มี คือสรางความรักคิดวาสัตวก็ดีมนุษยกด็ ีในโลกนี้ ทุกฝายมีความรักสุขเกลียดทุกขกัน เราจะไมใหโทษ
กับบุคคลใดถาใครคิดประทุษรายเราก็ดีหรือกลั่นแกลงเราก็ดี จะใหอภัยแกบุคคลนัน้ เปนอภัยทาน อันนี้
จิตของบรรดาทานพุทธบริษทั มีความสุขถาจิตมีความใหอภัยเรียกวาจิตนอมไปแลวในสวนพระนิพพาน
และในขัน้ สุดทายใหคิดไวเสมอทุกคนวา ความเกิดจะไมมีสําหรับเราตอไป เรามีชาติ
นี้เปนชาติสุดทาย นี่เปนอารมณสําหรับคิด แตวาอารมณสําหรับคิดจะไมสามารถใหจิตของทานพุทธ
บริษัทมีความสุข เพราะมีอารมณกระสับกระสาย ใหทานทั้งหลายตั้งใจเสียใหม ทรงอารมณใหเปน
สมาธิคือ ๑. กําหนดรูล มหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวาโธ นี่
สําหรับผูมาใหม การหายใจเขาออกเรียกวา อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนกรรมฐานที่ทรงพลังมาก ถา
นักปฏิบตั ิทุกคน ไมสามารถจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานได ก็ไมสามารถจะทรงกรรมฐานกองใด

กองหนึ่งไดเชนกัน คือวาเปนกรรมฐานบาท คําภาวนาวาพุทโธ หายใจเขานึกวาพุท หายใจออกนึกวา
โธ อันนี้กลาวถึงคุณความดีของพระพุทธเจา จัดเปนพุทธานุสสติกรรมฐาน เราจะใชเวลาประมาณ
๒๐ – ๓๐ นาที
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททรงความดี คือนึกถึงลมหายใจเขาออก นึกถึงพุทโธ สามา
รถทรงความดีไวไดจริง ๆ ๒ – ๓ นาที อาตมาคิดวาทานทรงความดีไวไดพอสมควร เพราะวาทรงความ
ดีแคนวี้ ันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียว พระพุทธเจาทรงกลาวกับพระสารีบุตรวา สารีปุตต ดูกร สารีบตุ ร คน
ที่มีความดี คือมีการทรงอารมณเปนสมาธิก็ดี มีเมตตาบารมีกด็ ี วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง เรากลาววา
บุคคลนั้นเปนผูไมวางจากฌาน นี่ก็หมายความวา ความดีที่บรรดาทุกทานทรงเพียงชัว่ ขณะจิตเดียว เวลา
ทานตายไปจากภพชาตินี้ อยางนอยที่สุดก็มีสวรรคเปนทีไ่ ป ถาเวลาจะตาย ถามีอารมณตั้งมั่น มีอารมณ
เปนฌานก็เขาถึงพรหม ถาเวลาจะตายจริงๆ เกิดมาคิดวาอัตภาพรางกายมันไมใชเรา มันไมใชของเรามัน
เต็มไปดวยความทุกข เราไมตองการความเกิดอีก ขึ้นชื่อวาความเกิด เราเกิดมาแลวเพราะความโง
เพราะเพื่อ

๒๕๖

กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ตอแตนี้ไปเราจะไมเกิดมันอีก เพราะเกิดมาแลวมันเต็มไปดวย
ความทุกข สิ่งใดที่เปนปจจัยของขันธ ๕ ก็ดี หรือวาเปนปจจัยของกิเลสที่จะนํามาเกิดก็ดี เราไมตอ ง
การ สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน ถาจิตของทานจับพระนิพพานเปนอารมณ ทานจะตายทานไป
นิพพาน

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

๒๕๗

อบรมพระกรรมฐาน ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
การอธิบายในวันนี้ เห็นวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเกาก็มี ใหมก็มี ถาจะพูด
เฉพาะอันดับสูงอยางเดียว บรรดาทานพุทธบริษัทมาใหมจะไมเขาใจ ฉะนั้น วันนี้ขอพูดระดับตนแลว
ก็ปลายนิดหนอย สําหรับระดับตนก็ขอแจงใหทราบวา การเจริญพระกรรมฐาน พระพุทธเจามีความ
มุงหมายในดานสมถภาวนา ก็คือใหมีการทรงสติสัมปชัญญะ คําวาสติหมายถึงความสํานึกอยู สัมปชัญ
ญะ หมายความวารูตวั อยู และสติสัมปชัญญะทีใ่ ชอยูเวลานี้ ความจริงนี่นักเจริญสมาธินี่เอาสติสัมปชัญ
ญะไปใชไดทกุ แบบ ทุกสถานที่ แลวก็งานทุกประเภท เพราะวาบุคคลใดทําจิตถึงฌาน เปนผูทมี่ ีสติ
สัมปชัญญะดีขึ้นประมาณ ๕๐ – ๖๐ เปอรเซ็นต อยางนี้จะมีการตัดสินใจในงานเฉพาะหนาไดเปนอยาง
ดีไมคอยผิดพลาด วากันถึงทางสายโลก ทีนี้ทางธรรม พระพุทธเจาทรงสอนใหบรรดาทานพุทธบริษทั
ทั้งหลาย ทรงสติสัมปชัญญะก็เพื่อจะใหนึกไว รูตัวไววา เราเกิดมาเพื่อแก เพื่อเจ็บ เพื่อพลัดพรากจาก
ของรัก ของชอบใจ แลวก็เพื่อตาย คนทุกคนเกิดมาแลวก็ตองแก ตองเจ็บ จะตองพลัดพรากจากของ
รัก ของชอบใจเปนปกติ คือวาเปนปกติ ไมใชเรื่องผิดธรรมดา เปนธรรมดาของผูทเี่ กิดมาแลวตองเปน
อยางนั้น ฉะนัน้ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทรูไวเสมอและนึกไวเสมอวา

เราเกิดมาเพื่อปวยไขไมสบาย ถาความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น คือวาเปนเรื่องธรรมดา
ปกติของมันเปนอยางนี้อยาตกใจ อยาดิ้นรนจนเกินไป เรื่องการรักษาพยาบาลเปนการระงับเวทนาเปน
ของธรรมดา ถาหมอสามารถจะรักษาไดหายไดถือวาเปนโชคดีของเรา ถาหมอไมสามารถรักษาใหหาย
ได หรือไมสามารถจะทนทุกขเวทนาได ก็ถือวาเปนกฎของกรรม เปนธรรมดาของเราเกิดมาตองประสบ
อยางนี้เอง ถาความแกปรากฎก็เหมือนกัน เรื่องที่จะพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เหมือนกัน คือวา
เปนปกติธรรมดาของคนที่เกิดมาจะตองประสบ
ฉะนั้น เมื่อความแกเกิดขึน้ ก็จงอยาตกใจ เรารูตัวอยูแลววาเราจะตองแก สภาพของ
คนแกเปนอยางไร เราก็ทราบอยูแลว และของที่เปนของที่รักที่ชอบใจจะพลัดพรากจากเราไป ก็ถือวา
เรารูอยูแ ลววา สภาวะของมันจะเปนอยางนี้ ทําจิตใจใหพรอมอยูเสมอ
แลวที่สุดความตายก็มาถึง นี่เรารูอยูว าเราเกิดมาเพื่อตาย ที่พระพุทธเจาทานแนะให
ทรงสติคือนึกเอาไว สัมปชัญญะรูอยูว าเราจะตองเจ็บ จะตองพลัดพรากจาก
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ของรักของชอบใจ และความตายเปนที่สุด ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชนอะไร ก็มีอยูวาก็เพือ่ ทานพุทธบริษัท
ทั้งหลาย จะไดไมลืมจากความเปนจริง และเมื่อเรารูตัวอยูตามความเปนจริงแลว และก็ทราบแลววาการ
ตายมีสภาพไมสูญ ไอสิ่งที่มันตายจริงๆ ก็คือ ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันตาย
แตวาจิตใจหรืออทิสสมานกายที่สิงอยูภายในกายนี้มันไมตาย ถารางกายนี้มนั พังเมื่อไรมันก็ออกจาก
รางกายเมื่อนัน้ ถาความดีตดิ มันไปมันก็พาไปสูความสุข ไปเขาแดนของความสุข มีสวรรค เปนตน แต
ถาความชัว่ เกาะตามจิตใจไปก็พาลงอบายภูมิ นรก เปนตน นี่ที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจา สอนใหบรรดาทานพุทธบริษัทนึกไวและรูตัวไววา เราจะตองแก จะตองปวยไข เมื่อถึง
แลวเราจะไมหนักใจวาความปวยเปนธรรมดา ของรักของชอบใจมาพลัดพรากจากไป เราจะไมหนักใจ
เพราะเราทราบอยู
ทีนี้ตอนจะตาย พอความตายเขามาถึงเราก็ไมหนักใจ เพราะอะไร เพราะคนเราถารูอยู
วาจะตาย ก็ตอ งเตรียมพรอมมีอาการเหมือนกับยายบาน ถาเรารูตวั วาเราจะตองยายจากบานหลังนี้ไปอยู
ที่อื่น เราก็ตองเตรียมพรอมไวกอน วาอะไรบางจําเปนสําหรับเรา สถานที่นนั้ มีอะไรบางที่จะบันดาล
ความสุขใหแกเรา ความขาดแคลนความสุขจะไมมี แลวก็เตรียมทุกสิ่งทุกอยางเขาไว เตรียมตัวเขาไว

เพื่อการเดินทางไปสูบานใหมที่เราจะไปใหม บานใหมที่เราจะไปอยูมีอยู ๒ บาน บานหนึ่งมีแตความ
ทุกขยากขาดแคลนทั้งหมด มีแตความทุกขรอน อีกบานหนึ่งมีแตความสุขความสบาย
ทีนี้บาน ๒ บานนี้ไดแก อบายภูมิ กับ สุคติ ทีนี้ถาหากวาเราตองการเปนคนยากจน
เต็มไปดวยความเรารอน เราก็เลิกเคารพในศีล ๕ ในกรรมบถ ๑๐ เสียเพียงเทานีก้ ็ตกนรกได ไมมีใคร
เขาขัดคอ ทีนเี้ มื่อเราไมตองการบานหลังนั้น เราตองการความสุข มีสวรรค พรหมโลก และนิพพาน
เปนที่สุด เราตองการความสุขขั้นสวรรค เราใหทานเปนปกติดว ยความเต็มใจ รักษาศีลเปนปกติดวย
ความเต็มใจ ๒ ประการนีพ้ าเราไปสวรรคไปแบบสบาย ถาเราตองการไปพรหมโลก เราก็เจริญสมาธิ
ใหอารมณตดิ ตั้งอยูในอารมณของฌานอยางใดอยางหนึง่ แลว เวลาจะตายก็เขาฌานตาย ก็ไปเปนพรหม
ตามบุญวาสนาบารมี ทีนี้ถาหากวาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เห็นวานรกก็ดี เปรตก็ดี อสุรกายก็ดี สัตว
เดรัจฉานก็ดี มันเปนทุกข การเกิดเปนคนก็ตาม เปนเทวดาก็ตาม เปนพรหมก็ตาม มีความสุข แตวามี
ความสุขไมตลอดกาลไมตลอดสมัย เมื่อบุญวาสนาหมดไปเมื่อไร ก็กลับไปเสวยทุกขใหม เราไมตอง
การ สิ่งที่เราตองการคือนิพพาน
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ทีนี้คนที่เขาจะไปนิพพานเขาทํากันอยางไร ความจริงการไปนิพพานเปนของไมยาก
ถาเรารูจักวิธีการเสียอยางเดียว ไมมีอะไรจะยากเลย ไปนิพพานงายกวาไปนรกตั้งเยอะ ไปนรกตองใช
กําลังใจใหญ ตองใชสรรพาวุธ ตองวางแผนการมาก วันหนึ่งเราจะตองไปฆาคนบาง ไปฆาสัตวบาง
ประทุษรายคนบาง เตรียมการหนัก เกรงวาเขาจะสู เราจะลักขโมยของใครก็นาหนักใจ กวาจะขโมย
มาไดก็ตองใชความพยายามหนัก เราจะทําชูกับธิดา ภริยา สามีของใครก็หนักใจ ไมใชเรื่องเล็ก ถา
เราจะโกหกชาวบานก็ตองระวังวาจาอยูตลอดเวลา ตองคอยนึกอยูเสมอวา คนนีเ้ ราเคยพูดอะไรไวบาง
คนโนนเคยพูดอะไรไวบาง ก็เกรงวาเขาจะจับไดวาโกหก ถาเราจะกลายเปนคนบาคนคลั่งในการดื่มสุรา
ก็นาหนักใจ เพราะตองลงทุนซื้อ นี่ก็เปนอันวา การไปนรกยากกวาการไปสวรรค ยากกวาไปนิพพาน
หรือไปพรหมโลก
นี่เราตองการไปสวรรค ไปนิพพาน ไปพรหมโลกทําอยางไร ถาเราคิดวาการใหทาน
เปนของหนักสําหรับเรา แตความจริงการใหทานนีใ้ หนิดใหหนอยก็ชื่อวาเปนการใหทาน อันนีแ้ มขาว
สุกสักเม็ดหนึง่ น้ําตาลสักเม็ดหนึ่ง เราใหเพื่อความประสงคดี ดวยความเต็มใจ ก็ชอื่ วาเปนผลของทาน

บันดาลใหไปสวรรคได หรือวาเราจะรักศีลตามกําหนดเวลา จะหลับหรือตื่นนึกถึงศีล ทานการใหอยู
ตลอดเวลา อยางนี้เรียกวาจาคานุสสติกรรมฐานหรือวาสีลานุสสติกรรมฐาน อยางนี้ก็ไปสวรรคไดสบาย
เวลาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาเจริญสมถภาวนา หรือวิปสสนาภาวนา ถาเราจะ
ไปสวรรค ไปพรหมโลก ไปนิพพานกันอยางไมตองลงทุนมาก ทีนี้บรรดาทานพุทธบริษัทเวลาถึง
โอกาสทําสมาธิ ขอใหทานรวบรวมกําลังใจ ตัดอารมณฟุงซานเสีย กําหนดรูล มหายใจเขา หายใจออก
เวลาหายใจเขาภาวนาวา พุท เวลาหายใจออกวา โธ การกําหนดรูล มหายใจเขาออก เปนอานาปานุสสติ
กรรมฐาน เปนกรรมฐานใหญ แลวคําวา พุทโธเปนพระนามความดีของพระพุทธเจา เพียง ๒ อยางนี้
เพียงเวลา ๒ – ๓ นาที ที่จะใหตอไป ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทรงอารมณไวได โดยจิตไม
กังวลกับเรื่องอื่น จิตวางจากสิ่งอื่นๆ รูแ ตลมหายใจเขาออกและคําภาวนา เพียง ๒ – ๓ นาทีเทานี้ อาตมา
จะพอใจมาก
สําหรับคําภาวนาก็ดี ลมหายใจเขาออกก็ดี ถาทานพุทธบริษัททั้งหลายเคยปฏิบัติมาใน
สํานักอื่นอยางไร ไมใชคําภาวนาอยางนี้ไมเปนไร จงอยาเปลีย่ น ถาเปลี่ยนแลวจะเปนการตั้งตนใหม
อารมณภาวนาไมวาเปนอะไรเหมือนกันหมด นี่เรียกวาเราไดสวรรคกนั แคทําจิตใจใหเปนขณิกสมาธิ
เราก็ไปสวรรคได แตยังเลือกชั้นไมได ถาอยางดีเพียงรุกขเทวดา หรือภุมเทวดา
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ถาหากวาทานพุทธบริษัทมีอารมณแกกลา สามารถทรงสมาธิอยูไดนาน ๆ ดวยจิตใจ
เอิบอิ่ม จิตใจชุมชื่นจะทรงอยูนานได ๕ นาที ๓ นาที แลวก็เคลื่อนไปสูอารมณอื่น แลวก็รูตัวก็จบั ดึง
เขามาใหม มีอารมณสบายใหม อยางนี้ทา นเรียกวาอุปจารสมาธิ ถาทรงไดอยางนี้ หายไปบาง สลาย
ไปบาง สลับกันไป คําวา อุปจารสมาธิจะตั้งอยูนานไมได เพราะยังเปนสมาธิเด็ก อยางนี้องคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา คนนัน้ ตายไปแลวเกิดบนสวรรคชั้นยามา ถาคนสวดมนตเปนชีวิตจิตใจ
ถาวาไมสวดมนตแลวนอนไมหลับ ไมสบายใจ อันนี้ไปเกิดชั้นยามาเหมือนกัน
ถาทานพุทธบริษัททรงสมาธิไดดีกวานั้น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาตาม
แบบสบาย ไดยินเสียงขางนอกพูดกัน รองเพลงกัน เขาวากัน เขาดากัน ฟงชัดทุกถอยคํา แตเราไมรําคาญ
ในเสียงนั้น อยางนี้ทานเรียกวาปฐมฌาน เปนฌานที่ ๑ ถาทรงไดสัก ๒ – ๓ นาที มันก็เคลื่อนแลวก็จับ
ขึ้นตนใหมแบบนี้ทานกลาววา คนประเภทนี้เวลาตายจะทรงอารมณนี้ได ถาตายแลวไปเปนพรหม ความ
จริงรูปพรหมมี ๑๖ ชั้น จะไมอธิบาย เอาแคพรหมก็แลวกัน แคปฐมฌาน ถาฌานดีไปกวานั้น ก็สูงไป
กวานี้

ถาหากเราตองการไปนิพพาน ถาอารมณของเราสบาย กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใช
คําภาวนาตามสบาย ถาทิ้งคําภาวนานั้นเสีย กลับมาพิจารณารางกายที่เราเรียกกันวาขันธ ๕ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาน พิจารณาวาอัตภาพรางกายนีเ้ ปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มันเกิดแลว
เดี๋ยวมันก็ตาย ขณะที่ทรงกายอยูมันก็เปนทุกข ความปวยไขไมสบายก็มากีดกัน ความพลัดพรากจาก
ของรักก็มารบกวน ในที่สุดรางกายเราก็พงั เปนอันวารางกายนี้มันไมใชเรา ไมไดเปนของเรา เราไมมี
ในรางกาย รางกายไมมใี นเรา ถารางกายเปนเรา เปนของเรา มันก็ตองไมปวย ไมแก ไมตาย เราไมตอง
การอยางนั้น เราหามมันไมได ที่พระพุทธเจากลาววา ความตายเปนของเที่ยง แตชีวติ ความเปนอยูเ ปน
ของไมเที่ยง นี่เปนของจริง ในขณะที่มันทรงอยูก ็เต็มไปดวยความทุกข
ฉะนั้น ถาเราอยากไปนิพพาน เราก็มาวางขันธ ๕ คือรางกายไปเสีย คิดวาอัตภาพราง
กายนีไ้ มใชเรา ไมใชของเรา เปนศัตรูรายของเราในทีส่ ุด เพราะสิ่งใดที่เรารักยิ่งกวารางกาย สําหรับ
ภายนอกที่เราหวงแหนนะ มันหวงแหนไมเทากับรางกาย ปรนเปรอทุกอยาง หิวก็หาอาหารมาให
หนาวก็เอาผามาหม รอนก็หาเครื่องทําความเย็นมา เวลาปวยไขไมสบายก็รักษาใหมีความสุข แตวาเจา
รางกายนี่มันจะตามใจเราสักนิดก็ไมมี ถาเปนคนก็จดั วาเปนคนที่คบไมได มีความอกตัญูไมรูคณ
ุ คน
ฉะนั้น
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ถารางกายมันไมดี มันเกิดมาแลวมีแตความทุกข จะตองแก จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
จนตายลงไปในที่สุด ถาเราเกิดเมื่อไรก็มีความทุกข เราก็เลิกคิดอยากจะเกิดลงเสีย ตั้งใจเอาไววาความ
เกิด ถือเอาชาตินี้เปนชาติสดุ ทาย ชาติตอไปไมมีสําหรับเรา เราไมตองการเกิดเปนมนุษย เปนเทวดา
เปนพรหม เราไมเห็นวามนุษย เทวดา พรหม เปนแดนสวยสดงดงามที่จะดึงเราไว สิ่งที่เราตองการคือ
พระนิพพาน
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน มีความตองการอารมณพระนิพพานเวลานั่งอยูกด็ ี
ตองการพระนิพพาน ทํางานอยูหรือเดินไปคุยกับเพื่อนธุระตาง ๆ อารมณของเรารักพระนิพพานเปน
ปกติ เวลาปวยไขก็ตามคิดวารางกายเต็มไปดวยความทุกข เต็มไปดวยโรคภัย เราไมตองการ สิ่งที่เรา
ตองการคือพระนิพพาน วางมานะเสีย คิดเสียวา ญาติก็ดี พี่ก็ดี นองก็ดี ลูกก็ดี หลานก็ดี คิดเสียวา
พอแมก็ดี สามีภรรยาก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหลานี้ไมใชของเรา ทานญาติผูใหญทั้งชายและหญิงไมชาก็
พนไปจากเรา เราก็จะตายไปจากทาน เรามีทุกขตกนรก ทานก็ชวยเราไมได ถาเราไปสวรรค ไปพรหม
โลก ไปนิพพาน ก็ไมมีใครสามารถดึงเรากลับได

ฉะนั้นสิ่งทั้งหลายที่เราตองการคือพระนิพพานอยางเดียว คิดถึงพระนิพพานเปนอา
รมณ และก็มองเห็นโลกทั้งโลกเต็มไปดวยความทุกข แลวไมใชทําจิตผลุบโผล จงนอมใจทาน นึกถึง
สมเด็จพระบรมครูวาเราเกิดมาแลว ทําหนาที่ทุกอยางใหครบ แตทวาสิ่งที่เราตองการในอันดับสุดทาย
เวลาจะตายคือพระนิพพาน นี่ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานทรงอารมณไดตามที่กลาวมา เปน
อารมณดานกุศล เปนเหตุใหบุคคลผูนั้นเขาถึงสวรรคบา ง พรหมโลกบาง และพระนิพพานบาง เรียกวา
ทํางายมากกวาทําชั่วที่จะไปอบายภูมิ ฉะนั้น ก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ถารูตัววาจะตาย
ทานอยากจะไปทางไหนก็เลือกเอาตามอัธยาศัย พระไมมีหนาที่ไปหามปรามหรือบังคับบัญชา

***************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
การเจริญพระกรรมฐานนี้มคี วามมุงหมายอยู ๒ ประการ ประการแรก ผลทีจ่ ะพึงตอง
การอันดับตน ก็คือเราตองการพนจากอบายภูมิทั้ง ๔ ประการ ไดแกการเกิดในนรก เปนเปรต อสุรกาย
สัตวเดรัจฉาน นี่เปนประการตนที่องคพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีความปรารถนาให
พุทธบริษัทพน จึงไดมีพระมหากรุณา ทรงสงเคราะหประชาชนมาสิ้นเวลา ๔๕ พรรษา จึงนิพพาน
และหลังจากนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารก็มคี วามมุงหมายตอไป ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้ง
หลายมีความประสงค มีความเคารพในพระองค มีความประสงคใครจะใหพนทุกขจริง ๆ พระองคก็มี
ความปรารถนาจะใหเปนเชนนั้น คือ เวลาจะเจริญพระกรรมฐานใหมุงจิตเฉพาะพระนิพพาน เรียกวา
มีความปรารถนาในความดับไมมีเชื้อ คําวาดับไมมีเชื้อหมายความวา ดับกิเลสเปนสมุจเฉทปหานทั้ง
หมด เมื่อจิตใจของทานพุทธบริษัทคลายจากความสกปรก หมายความวาพนจากสิ่งสกปรกทั้งหมดที่

เราเรียกกันวา กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม เปนจิตที่สะอาดที่สุด ทานกลาววาบุคคลนั้น
เขาถึงซึ่งพระนิพพาน
ฉะนั้น ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน พึงทราบความประสงคของพระพุทธเจา
ในการที่ทานพุทธบริษัททั้งหลายมาสมาทานพระกรรมฐาน โดยใชคําวา อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหา
กัง ปริจจชามิ แปลวา ขาพเจาขอมอบการถวายชีวิต แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คําวามอบ
กายถวายชีวิตก็หมายความวา เราตองการบูชาพระรัตนตรัยดวยชีวิต หมายความวาเราจะเคารพในพระ
พุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ และจะปฏิบัติตามพระองคดวยชีวิต กลาวคือ จะไมปลอยใหจิต
ของเราตกเขาไปอยูในระบบของความชั่ว ถาทําอยางนี้เรียกวาเปนพุทธบริษัทจริง เราจะทรงความดีใน
ระดับกามาวจรสวรรคก็ดี หรือดานพรหมก็ตาม หรือถึงที่สุดระดับพระนิพพานก็ดี อยางนี้ชื่อวาเปน
พุทธสาวกแท
แตถาหากวาเรามาสมาทานพระกรรมฐาน อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ
ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวติ แดพระพุทธเจา แตทวาเราไมยอมรับนับถือในคําสอนของพระองค สมา
ทานศีลแลวก็เอาศีลเหวี่ยงทิง้ ไป ลืมไปเสียไมปฏิบัติ ฟงคําตรัสของพระพุทธเจาในดานธรรมปฏิบัติ
ไมปฏิบัติ ฟงคําสอนแลวทิ้งไป อยางนี้ถึงแมวาจะมีการบูชาผาสารพัดก็ตาม หรือวามีถวายเรียบรอย
บูชาดวยธูปเทียนสักการะคารวะ เครื่องสักการะมีดอกไมธูปเทียนเปนกําหนดการ ก็ยงั ไมถือวา
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เขาถึงความเปนพระพุทธสาวกของพระพุทธศาสนา ในการที่เปนพระพุทธสาวกจริง ๆ ก็ตองแสดงตน
และนอมจิตใจยอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนสําคัญ ถายังปฏิบัติสูงไมได ก็ตั้งใจไววา
จะปฏิบัติในดานมนุษยธรรมใหครบถวนบริบูรณ วาเราเปนผูมีมนุษยธรรม ตายจากคนแลวสามารถจะ
เกิดเปนคนไดทันที
ถาเรามีเจตนาดียิ่งไปกวานั้น ก็ทําเทวธรรมใหปรากฎ คําวาเทวธรรมแปลวาธรรมทีท่ ํา
ใหบุคคลเปนเทวดา มี ๒ อยางคือ หิริ และ โอตตัปปะ หิริแปลวา ความละอายตอความชั่ว โอตตัปปะ
แปลวาความเกรงกลัวผลความชั่วที่จะมีแกตน ถาบุคคลใดใจมีความสะอาดก็ดี มีความกลัวก็ดใี นผลของ
ความชั่ว ไมทําความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง ชื่อวาบุคคลนั้นเปนผูมีเทวธรรม เมื่อตายจากความเปนคน
ก็เปนเทวดา ถามีอารมณสูงขึ้นไปกวานั้นก็ตั้งหนาปฏิบตั ิพระกรรมฐาน ทรงสมาธิใหจิตเปนฌานและ
ขณะที่เราจะสิน้ ชีวิตนีไ้ ปดวยกําลังของฌาน เขาฌานตายก็ไปถึงพรหม

และในที่สุดถามีความปรารถนามากไปกวานั้น
ก็ทําจิตใหดับจากอํานาจของกิเลส
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม คือวายอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เห็นวาอัตภาพรางกาย
นี้ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ตัดอารมณความปรารถนาในความเกิดเปนมนุษย
เปนเทวดา เปนพรหมเสีย ตัดอารมณที่เห็นวาโลกมนุษยก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี เปนของสวยสด
งดงาม สิ่งที่เราตองการคีอพระนิพพาน มีพระนิพพานเปนอารมณ ตัดโลภะความโลภเสียได ตัดความ
โกรธเสียได ตัดความหลงเสียได อยางนี้เราตายเมื่อใดก็ถึงพระนิพพานเมื่อนั้น นี่ทเี่ ราเรียกวาในระดับ
สูงสุด
แตวาสําหรับวันนี้ จะขอพูดแตความดีในระยะตน ขอบรรดาทานศาสนิกชนใครครวญ
พิจารณาใหเปนปกติที่เรียกกันวา เอกกัคคตารมณั คือมีอารมณอนั เดียว มีจิตใจไมโยกยายเปลี่ยนแปลง
นั้น ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททําได โดยหมายความวาชาตินี้ทงั้ ชาติ จะมีความสุขใจพอสมควร
ไมใชถึงอรหันต หลังจากตายจากชาตินไี้ ปแลว ทานจะไมมโี อกาสตกไปในอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรก เปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ถามีการเกิดอยางต่าํ ก็เปนมนุษย หรือไมงั้นก็เกิดเปนเทวดาหรือพรหม เกิดเปน
มนุษยถามีความพากเพียรนอย มีอารมณตดั ความชั่วไดนอ ย ก็เกิดเปนมนุษยอกี ๗ ชาติก็ไปนิพพาน ถา
มีความดีปานกลาง ก็เกิดเปนมนุษยอีก ๓ ชาติกไ็ ปนิพพาน ถามีความดีสูงสุดก็เกิดเปนมนุษยอีกชาติ
เดียวก็นพิ พาน อารมณที่เขาถึงพระนิพพานไดในระหวางชาติ หนึ่งชาติ สามชาติ เจ็ดชาตินี้ องคสมเด็จ
พระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวอยางนี้คือ
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หนึ่ง ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพิจารณาเห็นวา รางกายของเราก็ดี รางกายของ
บุคคลอื่นก็ดี ของสัตวทั้งหลายก็ดี หรือสิง่ ไมมีชีวิตก็ตามมันไมเที่ยง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็มีความแปรปรวน
ไปไมคงสภาพ ความไมเทีย่ งปรากฎก็มแี ตความทุกข ในที่สุดก็มกี ารสลายตัว ไมวาสิ่งที่มีชีวิตมีสภาพ
เหมือนกัน มีการเกิดขึ้นในเบือ้ งตน ก็มีการพังหรือการสลายตัวไปในทีส่ ุดเหมือนกัน ไมมีอะไรมีสภาพ
ยั่งยืน
อันนี้เมื่อเห็นวามีสภาพอยางนั้นแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็สอนใหพิจารณาตอ
ไป วาอัตภาพรางกายของคนก็ดี สัตวก็ดี สิ่งที่มีชีวิต ไมมีชีวิตก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งรางกายของเรา
เมื่อมันมีความเกิดขึ้นแลวก็มคี วามแปรปรวน มีความทุกข ในที่สุดมันก็สลายตัว อยางนี้เรายังจะเห็นวา
อัตภาพรางกายเปนเรา เปนของเรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา หรืออยางนี้ องคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงแนะนําวา ความจริงรางกายนี้ไมใชของเรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมีในเรา ราง

กายนี้ประกอบไปดวยธาตุสี่ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุลม ธาตุไฟ ประกอบเขาเปนกายชั่วขณะ แลวก็มีความ
แปรปรวนไป แลวก็สลายตัวไปในที่สุด ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริง เราไมตอ งการใหมันแกมัน
ก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันเปลี่ยนแปลงมันก็ไมเปลี่ยนแปลง เราไมตองการใหมันปวยไขไมสบาย
มันก็ตองไมปว ยไขไมสบาย ในที่สุดเราไมตองการจะตายมันก็ตองไมตาย
แตถาเราพิจารกาตามความเปนจริงวา อัตภาพรางกายมันไมเที่ยงเลยสักนิด เราจะปรน
เปรอดวยอาหารก็ตาม เครื่องแตงตัวก็ตาม เครื่องบํารุงความสุขแบบไหนก็ตาม มีความประสงคจะประ
คับประคองมันไวใหมีการทรงตัว แลวรางกายไมยอมปฏิบัติตามเรา แมวาเราจะเอาใจอยางไรก็ ตามที
มันไมยอมทําปฏิบัติตามที่เราปรารถนาทุกประการ อันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจาทรง
กลาววา รางกายนีไ้ มใชเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เมื่อเรารูวามันไมใชเรา เรา ไมใช
มันแลว ก็ตัดความเมามันเสีย อยาลุมหลงวาเรากับมันจะอยูไปชัว่ ฟาดินสลาย
เรามีความรูสึกอยูเสมอวา รางกายคือสิ่งที่มาของความทุกข เรียกวาเปนสื่อของความ
ทุกข แลวก็มนั เปนอิสรภาพ คือไมยอมขึ้นกับใคร จะบํารุงบําเรอเทาไรมันก็ไมยอมเชื่อฟง ชีวติ เปน
ของไมเที่ยง แตวาความตายเปนของเทีย่ ง เมื่อพิจารณามาจนขัน้ นีแ้ ลว ก็ตัดความเมาในรางกายเสีย
คิดวารางกายมีแตภาวะที่มนั จะตองพังสลายไปไดทกุ ขณะ คิดกันอยางภาษาไทยแท ๆ ก็เรียกวามันแก
ทุกวัน แลวก็ทรุดโทรมทุกวัน ในที่สุดมันก็จะตาย ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริง ถาเวลาเราไป
สวรรค ไปนรก มันก็ตองไปดวย แตนไี่ มไดไป

๒๖๕

ถาบรรดาทานพุทธบริษัทพิจารณาอยางที่แลวมา ความเมาในรางกายจะไมปรากฎ เรา
จะตัดบทความหลงไหลใฝฝน นึกถึงรางกายวาเปนเรา เปนของเราเสียได เมื่อความเมามันไมมี เราจะ
ตองตาย รางกายจะตองพัง เราจะตองเกิดใหม จะตองประกอบกันดวยความดี เราทราบอยูแลววา
ความตายเปนที่สุดของความทุกข ถาเราสรางความชัว่ ความชั่วก็ตามตัวเราไป เราก็จะเขาไปสูอบาย
ภูมิ เปนตน เปนแดนที่ประกอบไปดวยความบริสุทธิ์ ถาอารมณของเราประกอบไปดวยกุศลโดยเฉพาะ
ก็ไปเกิดตามกําลังของกุศล
อันนี้ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ใครครวญตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ในตอน
ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพิจารณาอยู ความเบาใจจะปรากฎ ความแกจะมาถึงก็ดี ความปวยไข
ไมสบายมาถึงก็ดี ความตายเขามาถึงก็ดี เราจะไมหนักใจ เพราะเรารูอ ยูแลววามันจะตาย ความตายนี่
จงอยาคิดวาจะตายในวันพรุง นี้ เราจะตายในวันมะรืนนีห้ รือ จงคิดไวเสมอวา พอเราหายใจเขาแลวไม

หายใจออกมันก็ตาย หายใจออกแลวไมหายใจเขามันก็ตาย ตองคิดวาเราตองตายอยูต ลอดเวลา นีเ่ ปน
อารมณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทีท่ รงอยู เมื่อบรรดาทานพุทธบริษัทคิดถึงความตาย รางกาย
มันก็ไมใชเราไมใชของเรา ความเสียดาย ความเมา ความหลงใหลในรางกายก็จะผอนคลายลง แตมี
สติสัมปชัญญะควบคุมรูตัวอยูเสมอ ถามันแกก็รวู ามันแก มันปวยเราก็รวู ามันปวย มันจะตายถึงเวลา
เราก็สบาย คือวาถึงวาระแลวมันก็ตาย นี่เปนขอที่หนึ่งที่เราจะกาวพนอบายภูมิ
มาขอที่สอง ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงพิจารณาตามคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจา วาพระพุทธเจาทรงตรัสวามนุษยก็ดี สัตวก็ดี เกิดมาแลวในเบือ้ งตน มีความแปรปรวน โตขึ้นที
ละนอยๆ เมื่อโตถึงที่สุดก็แกลง ๆ ในทีส่ ุดก็ตาย อันนี้เปนความจริงหรือไมจริง พระพุทธเจาทรงพูด
ถูกไหม ถาเราเห็นวาพระพุทธเจาพูดถูก แลวก็มั่นใจในกําลังปญญา และพิจารณาเห็นตามความเปน
จริง อยางนี้เชื่อวาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ไมสงสัยในคําพูดของพระพุทธเจา แลวก็ไมถือวา
ตัวเองเกงกวา เขาลือกันวาที่นั่นดีอยางนั้น ที่นี่ดีอยางนี้ แลวก็ลือไปลือมา แตความจริงความดีนนั้ อยู
ที่ไหน อยูที่คาํ สั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แลวบุคคลที่จะทําให
เราดีไดนนั้ ไมใชใคร คือเรานั่นเอง
เมื่อเรารักคําสัง่ สอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติตาม เราก็เขาถึงความดีเอง ไมมีฤาษี
องคใด หรือวาพระองคใดวิเศษเกินกวาองคสมเด็จพระโลกเชษฐ สามารถจะบันดาลใหคนนั้นเปน
เทวดา ใหคนนี้เปนพรหม คนนี้เปนอรหันต ถามีใครคนนั้น

๒๖๖

เขาบอกวาทําได อยางนั้นก็โปรดทราบวา นั่นเขาเกงกวาพระพุทธเจาแลว ทั้งนี้เพราะอะไร แมแตองค
สมเด็จพระประทีปแกวทรงยอมรับวา อักขาตาโร ตถาคตา แปลวา ตถาคตเปนเพียงผูบ อกเทานั้น สวน
ความดีความชัว่ ก็เรื่องของพุทธบริษัทจะปฏิบัติ ถาบุคคลใดทําในดานของความดี บุคคลนั้นก็เขาถึง
ความสุข นั่นก็คือผลของความดีที่เราบําเพ็ญได ถาใครทําความดีไมไดก็ตองรับผลของความชั่วของตัว
นี่เปนเรื่องแนนอนที่พระพุทธเจาตรัส
ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงทราบวา ความดีหรือความชั่วที่จะทําตัวใหพน
อบายภูมิหรือไม มันก็ขึ้นอยูกับตัวเรานัน้ ไมใชใคร ไมใชวาพระพุทธเจาจะมาตรัส เราขึ้นสวรรคไป
เทวโลกหรือนิพพาน หรือวาผูว ิเศษตนใดจะสามารถทําอยางนี้ได เราเทานัน้ ที่ตองทําตนเองใหเปนที่
พึ่งแหงตน ตามที่พระพุทธเจาทรงกลาวไววา ตนเองยอมเปนที่พึ่งของตน คนอืน่ ใครใดเลาจะเปนที่

พึ่ง เราฝกฝนตนดีแลว เราจะถึงบุคคลอื่นพึ่งไดโดยยาก หมายถึงพระนิพพาน นี่ถาทานพุทธบริษัท
ทุกทานใครครวญเห็นตาม ชือ่ วาทานทั้งหลายไมสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
หลังจากนัน้ ไป ก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคิดวา ถาเราจะตายจริง ๆ สิ่ง
ที่จะปองกันอบายภูมิ ๔ ประการ คือนรกภูมิ เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน เราจะไมตองมาเกิดใน
แดนนัน้ ก็คือ ศีล ก็คือวาถาทรงศีลหาไดปกติ พระทรงศีล ๒๒๗ เปนปกติ ถาเราสามารถทรงศีลได
เปนปกตี ศีลไมบกพรอง โดยไมตองระวัง ไมตองแกไข และอารมณของเราจดจอพระนิพพานโดย
ตรง คิดวาถาเราตายจากชาตินี้แลว อื่นใดเราไมปรารถนา ดินแดนที่เราปรารถนานั่นคือพระนิพพาน
แลวก็นอมจิตคิดถึงความดีขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงอารมณเปน
สมาธิ คือสงบรูลมหายใจเขาออก เวลาภาวนานึกวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเคยภาวนาอยางไร
พึงปฏิบัติตามนั้น ถายังไมเคยภาวนาอยางอื่น ก็ภาวนาวา พุทโธ เวลาหายใจเขานึกวาพุท หายใจออก
นึกวาโธ เวลาที่เราภาวนา อยานึกวาเราตองการดีอยางนั้น เราตองการดีอยางนี้ มุง หนาโดยเฉพาะวา
เราจะกําหนดรูลมหายใจเขาออก โดยการที่ลมหายใจเขาเรานึกวา พุท ลมหายใจออกเรานึกวา โธ คําวา
พุทโธ คือพระนามประการความดีของพระพุทธเจา

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

๒๖๗

อบรมพระกรรมฐาน ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
ตอแตนี้ไปเปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน สําหรับการเจริญพระกรรมฐานใน
วันนี้สว นใหญเปนคนเกา ฉะนั้นก็จะขอพูดถึงธรรมะเบื้องสูงเลยที่เดียว เพราะวาในฐานะที่เรามีชีวิต
อยูมาครบป ก็ชื่อวาเปนความดีมาก การทรงชีวติ อยูเปนของจะพึงปรารถนาไดยาก เพราะวาความตาย
เปนของเที่ยง แตความเปนอยูเปนของไมเที่ยง ตามธรรมดาความตายยอมจะคืบคลานมาหาเราทุกขณะ
จิต และชีวิตของเราก็ไมแนวาจะตายเมื่อไ รขึ้นชื่อวาความตายยอมไมมีนิมิตและเครือ่ งหมาย จะตายเชา
ตายสาย ตายบาย ตายกลางวัน ตายเย็น ตายกลางคืนเราก็รูไมได ทีนี้เมื่อความตายมีจริง แตสภาวะ
ของเรายังไมถงึ ที่สุดของความทุกข เพราะวาเมื่อตายแลวก็ยังจะตองเกิดอีกตอไป ถาเรายังไมสิ้นกิเลส

เปนสมุจเฉทปหาน มีการเกิดแตละคราวเปนของยาก ขณะที่เกิดอยูก เ็ ต็มไปดวยความทุกข เพราะชีวิต
มีสภาพไมเทีย่ ง รางกายมีความแปรปรวน และก็มกี ารสลายไปในที่สุด
ถาหากวาเราเปนมนุษยมาพบพระพุทธศาสนา ยังจะมีความประมาทอยูวาเราควรจะ
เกิดตอไป ก็ชอื่ วาเราอยูในภาวะของอวิชชา คําวาอวิชชาแปลวาความโง มีอารมณไมเขาถึงความเปน
จริง ฉะนั้น ขอใหบรรดาทานพุทธบริษทั ชายหญิงจงมีความภูมใิ จวา เวลานี้เราเกิดมาทันศาสนาของ
องคพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในขณะที่อริยมรรค อริยผลยังบริบูรณและสมบูรณ
ฉะนั้นการทําตนใหเขาถึงอริยมรรค อริยผล ความจริงเปนของไมยาก องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา
ทรงกลาววา บุคคลใดเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา แลวมีความศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความ
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา มีจิตนอมไปในกุศล แสดงวาบุคคลนัน้ มีบารมีเขาถึงปรมัตถบารมี คําวา
บารมีนี้ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททราบชัดวา แปลวากําลังใจ หากวาบรรดาทานทั้งหลายสรางกําลัง
ใจใหตามบารมีที่กําหนด อันนี้องคสมเด็จพระบรมสุคตกลาววา ทานจะเขาถึงพระนิพพานไดในชาติ
ปจจุบัน
การจะเขาถึงพระนิพพานนั้น อันดับตนองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงแนะนําใหเจริญอริยสัจ คือใครครวญอริยสัจ เห็นวาสภาวะของโลกทั้งหมดเต็มไปดวย
ความทุกข โลกที่เราเกิดจะเปนสมัยใดก็ตาม โลกไมเคยประทานความสุขใหบุคคลหรือสัตว เราจะเห็น
ไดงาย ๆ วาคนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ มีภาระไมรูจกั จบ อันดับแรกที่เราจะเห็นจะพบไดเปนประจํา
วันก็คือ ความหิว

๒๖๘

ความกระหาย ความหนาว ความรอน การปวดอุจจาระ ปสสาวะ ทุกสิ่งทุกอยางนี้เปนอาการของ
ความทุกข ถาเราไมบริโภคอาหารเราก็มีความหิว เมื่อความหิวเกิดขึ้นความสุขมันก็ไมมี ถาปวดอุจจาระ
ปสสาวะขึ้นมา เราไมไปถายทอดความทุกข อันนี้ความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมาไมได ถาวาเรากินแลวเรา
ถาย แลวก็ใชวามันจะจบ กิจเหลานี้มันก็มีเปนประจําวัน เปนอันวาขึ้นชื่อวาโลก ถาเราเขามาถึงเพียง
ใด ความสุขจริง ๆ จะไมมกี ับบุคคลนัน้ นี่วากันเฉพาะมนุษยโลก ถาเทวโลกหรือพรหมโลกก็เหมือน
กัน เขาจะกลาววาเทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี มีสภาวะเปนทิพย มีความสุข ไมตองบริโภคอาหาร ไมมี
ความแก ไมมีความปวยไขไมสบาย ความทุกขใด ๆ ในการประกอบกิจการงานไมมี แตวาโลกทั้ง
สองนี้ ถาเราไมถึงอรหัตตผลเพียงใด ที่สดุ ของเราคือจุติ เมื่อหมดบุญวาสนาบารมี

เปนอันวามนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี ไมมีอะไรดีจริง ไมเปนดินแดน
ของความพนทุกข ฉะนั้น องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงใหบรรดาทานพุทธบริษัทตัดสินใจเพื่อ
พระนิพพาน การเขาพระนิพพาน พระนิพพานเปนแดนอมตะ แปลวาไมตาย นิพพานเปนเอกันตบรม
สุข ชื่อวาเปนสุขอยางยิ่ง นิพพานเปนสถานที่วา คือวางจากอารมณขดั ของ นิพพานัง ปรมัง สุญญัง
นิพพานวางอยางยิ่ง สูญตัวนี้แปลวาวาง คือวางจากอารมณที่ขัดของ จากอารมณทสี่ ะสุดใจ เปนปจจัย
ของความทุกข อันนี้ไมมีในพระนิพพาน หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทจะเขาพระนิพพาน ไมวาจริยา
อยางใด ก็จะพูดตามแนวทีอ่ งคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนเปนปกติ
ในอันดับแรก ใหบรรดาทานพุทธบริษัทพิจารณา เห็นวาโลกทั้งสามโลกเต็มไปดวย
ความทุกข ทุกขตัวนี้บรรดาทานพุทธบริษทั ก็ทราบอยูแลว ทุกคนตองหากินนี่เปนทุกข ทุกคนตองหา
เครื่องแตงกาย อันนี้ก็เปนอาการของความทุกข เพราะการหาทรัพยสนิ ไดมาดวยความเหนื่อยยาก ทุก
คนตองมีการปวยไขไมสบาย อาการปวยไขไมสบายเปนอาการของความทุกข เพราะมีอาการเปลี่ยน
แปลง ทุกคนจะตองแก ความแกเปนอาการของความทุกข ทุกคนตองประสบกับอาการกระทบกระทั่ง
ในอารมณไมชอบใจในอาการของความทุกข เพราะทุกคนจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ นี่
เปนอาการของความทุกข ในที่สุดเราก็ตองตาย ในเมื่อเราไมปรารถนาในความตาย แตมันจําจะตองตาย
เปนอาการของความทุกขทมี่ ันฝนใจเรา ฉะนัน้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทราบชัดวา โลกทั้งสามโลกไมมีอะไรทีไ่ มเปนทุกข ดินแดนที่สุขจริงคือพระนิพพาน
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ทีนี้เรารูจ ักอาการของความทุกขแลว เราจะเขาพระนิพพานไดหรือยัง อันนี้องคสมเด็จ
พระผูมพี ระภาคเจาทรงกลาววายัง ยังเขาพระนิพพานไมได ผูที่เขาพระนิพพานยังไมได ตองคลําหา
ตนเหตุของความทุกขเสียกอน วาความทุกขที่มีนั้นมันมาจากไหน อะไรเปนปจจัยใหเกิดความทุกข
อันนี้พระพุทธเจาทรงกลาววา ปจจัยที่ใหเกิดความทุกขน้นั ก็ไดแกความอยากที่เราเรียกกันวา ตัณหา
ขึ้นชี่อวาความอยากทุกอยาง อยากมี อยากมียศถาบรรดาศักดิ์ อยากมีวาสนาบารมี อยากมีทรัพยสิน
มันเปนปจจัยของความทุกขทั้งหมด เพราะความอยากอยางเดียว สรางความเหนื่อยยากใหแกเรา โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ถาเรามีความปรารถนาอยูอยางหนึ่งคือ อยากเกิดเปนคนอยูตอไป อันนี้ชื่อวาเปนปจจัย

สรางความทุกขไมถึงที่สุด เรียกวาไมจบเขตของความทุกข ฉะนัน้ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทที่
ปรารถนาจะเขาถึงพระนิพพานทุกทาน ตัดความอยากเสีย ความอยากทีจ่ ะพึงตัดก็มีอยู ๒ อยางคือ
๑. อยากเกิดในโลกนี้ อยากเกิดในเทวโลก อยากเกิดในพรหมโลก ตัดเสียใหหมด
๒. อยากเห็นวาโลกนี้สวยสดงดงาม เทวโลกและพรหมโลกสวยสดงดงาม เลิกอยาก
มีความปรารถนาอยางเดียวคือพระนิพพาน ตั้งใจไวโดยเฉพาะพระนิพพาน
แลวมาพิจารณารางกายของเรา วาอัตภาพรางกายคีอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ทั้ง ๕ ประการนี้ ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในขันธ ๕ ขันธ ๕ ไมมีในเรา ขันธ ๕ เปนแตเพียง
ธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไฟ เขามาประชุมกัน แลวก็เสื่อมตัวไปทีละนอย ๆ ในที่สุด
รางกายก็พัง ถาเรายังมีความปรารถนา อยากเกิดอยูเพียงใด พอใจในมนุษยโลก เทวโลกก็ดี พรหมโลก
ก็ดี เราก็จะเขาถึงที่สุดของความทุกขไมไดตราบนัน้
เปนอันวาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีความประสงคอยู
อยางเดียวคือ หากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจเขาถึงพระนิพพาน ใหทุกทานตั้งใจฝกราง
กายอยูอยางเดียวเทานั้นก็เขาถึงพระนิพพาน การฝกรางกายก็มีอยูว า เราเกิดชาตินเี้ ปนชาติสุดทาย ชาติ
ตอไปไมมีสําหรับเรา มองทุกสิ่งทุกอยาง จะเปนคนก็ดี สัตวก็ดี สภาวะที่เปนรูปธรรม อันเกิดแกการ
กอสรางหรือธรรมชาติตางๆ คือวาในที่สุดสิ่งเหลานี้ก็สลายตัว แมแตเราก็เชนกัน เห็นวาโลกมีแตความ
สับปลับหาความจริงไมได เราเกิดความเบือ่ หนาย เรียกวานิพพิทาญาณ เกิดเทาไรมีแตสภาวะความ ทุกข
เพียงแคนี้จิตของเราใหตัดตรงลงไปชัดวา ชาตินี้
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เปนชาติสุดทาย ชื่อวารางกายประกอบไปดวยความกลับกลอกความเลวหาที่สุดไมได เราจะไมพบ
ตอไป
แลวทําอะไรก็ตาม ทุกอยางขึ้นชื่อวาความดี จะเปนเรื่องดีเล็กนอย ดีมาก ดีปานกลาง ก็
ชางเถอะ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทถือวา นี่เราจะสะสมความดีเพื่อกําลัง เพื่อไปพระนิพพาน เพียง
เทานี้ถาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ถามีอารมณเอกัคคตารมณ เจตนาของทานพุทธบริษัททุกทาน
ก็จะสมความตัง้ ใจ คือวาเวลาตายเมื่อไร ก็จะเขาสูพระนิพพานเมื่อนัน้ เอาละทานพุทธบริษัททุกทาน
กิจแหงการพูดก็ขอยุติเพียงเทานี้

*************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
สําหรับวันนี้ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน พยายามตัดกังวลเสียใหหมด อาตมา
เองก็เหมือนกัน ก็ขอตัดกังวล คํารองใดๆ ก็ขอระงับไวกอน เพราะวาวันนี้เปนวันสําคัญมาก ถาเราจะ
พูดกันตามภาษาของมนุษยก็เรียกวา วันนี้เปนวันประจบครบรอบปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา แลวก็เปนวันครบรอบปแหงการตรัสรูและประสูติของพระพุทธเจา เพราะวาพระพุทธเจา
ทรงประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน วันกลางเดือนหก มนุษยนับวันนี้เปนวันขึ้น ๑๔ ค่ํา เดือนหก แตวา

พวกทีไ่ มใชมนุษยเขานับวันนี้เปนวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนหก ทั้งนี้เพราะวา มนุษยของเราไปเลื่อนวันเสีย
วันหนึ่งในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เปนอันวาคนอื่นเขาไมยอมตามมนุษย ฉะนั้น วันนี้จึงจัดเปน
วันสําคัญ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตัดกังวลใหหมด เพราะวาวันนี้เปนวันดีวนั หนึ่ง
วาโลกเราไดพบพระพุทธเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนตน โลกเราไดพบบุคคลที่จะเกิดมาเปนพระ
พุทธเจา คือวันประสูติ และในกาลตอมาปรากฎวา โลกเรามีพระพุทธเจาเกิดขึน้ คือวันตรัสรู และก็วันนี้
เปนวันแสดงเหตุปจจัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสวา ขึ้นชื่อวาขันธ
หา เปนของไมเที่ยง เปนทุกขและอนัตตา เพราะวาสภาพของพระองคตองสลายไปวันนี้
ฉะนั้น วันนี้จึงจัดวาเปนวันสําคัญ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่มีความเคารพ
ในพระพุทธเจา ในการบูชาแบงออกเปนสองประการดวยกันคือ อามิสบูชาอยางหนึ่ง และปฏิบตั ิบูชา
อยางหนึ่ง สําหรับอามิสบูชานั้น ไดแก ดอกไมธูปเทียนเและสิ่งของที่เรามาบูชาความดีของพระพุทธเจา
อันนี้พระพุทธเจาก็ไมไดปฏิเสธวาการบูชาดวยอามิสบูชาจะไมมีอานิสงส แตวาสมเด็จพระพุทธองค
ทรงตรัสกับพระอานนทวา อานันทะ ดูกอ น อานนท เพราะวาในวันนั้น ในวันที่พระพุทธเจาทรงปริ
นิพพาน ปรากฎวาเทวดาและพรหมทั้งหลายโปรยปรายดอกชบาลงมาจากสวรรค เปนเหตุใหเมืองกุสิ
นาราในระหวางนั้น เฉพาะในเขตตนรังทั้งคู พระก็ดี คนก็ดี ที่จะเดินเขาไปหากัน จะไปเฝาพระพุทธ
เจาก็ตาม ตองลุยดอกชบาไปถึงแคเขา เปนอันวาเทวดาและคนทั้งหลาย บูชาพระพุทธเจาดวยดอกชบา
ของสวรรค
พระอานนทจงึ เขาไปกราบทูล องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
วาวันนี้เปนวันอัศจรรยที่สุด เพราะวามนุษยไมเคยเห็นดอกไมของสวรรค แตทวาในเขตตนรังทั้งคู องค
สมเด็จพระทรงธรรมจะมาปรินิพพาน ปรากฎวาเต็มไป
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หมด ทั้งบริเวณเมีแตดอกชบา บุคคลและพระจะเดินไปเดินมาตองลุยดอกชบาแคเขา แตตอนนี้องคสม
เด็จพระผูมพี ระภาคเจา ไดทรงมีพุทธฎีกาตรัสแกพระอานนทวา อานันทะ ดูกอน อานนท การบูชานี่มี
อยู ๒ อยางคือ อามิสบูชาอยางหนึ่ง ปฏิบัติบูชาอยางหนึ่ง สําหรับอามิสบูชาที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้ง
หลาย และเทวดาก็ดี บูชาตถาคตดวยดอกไมธูปเทียน และเครื่องสักการะตาง ๆ อยางนี้ก็มีอานิสงส
มาก เพราะวาการบูชาดวยอามิสก็ดี ถึงแมวาจะเปนการบูชาแตภายนอก แตวาจัดเปนสัมโมทนียกถา
กลาวคือมีจิตและวาจากลาวนอบนอมตอพระพุทธเจา เรียกวายินดีในความดีของพระองค อันนี้กเ็ ปน
เหตุใหบรรดาทานพุทธบริษทั จะไดพบความดี คือพระนิพพาน เชนองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาใน

กาลตอไปภายภาคหนา แตทวา เราบูชาดวยอามิสบูชานี้ ผลทีจ่ ะพึงไดชั้นที่สุดภายหลัง หมายถึงพระ
นิพพานชาไปหนอย แตถึงกระนั้นก็ดี ถาเราไมสามารถจะทําปฏิบัติบูชาถึงขั้นที่สุด อามิสบูชาก็สามารถ
บันดาลใหมนุษยเปนเทวดาได
แตถึงกระนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสแกพระอานนทวา อานันทะ ดูกอนอานนท
อามิสบูชานี้ ถึงแมจะมีอานิสงสมากเพียงใดก็ดี ตถาคตไมสรรเสริญเทากับปฏิบัติบชู า วาการปฏิบตั ิบูชา
นี่เปนการตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ถึงแมวาบุคคลนัน้ จะบูชาดวยเพียงเบาๆ การใหทานก็ดี รักษาศีล ก็
ดี อยางนี้เรียกวาเบา แตถึงอยางนั้นก็ดี ก็ชอื่ วาทานผูนั้นกาวเขาไปหาพระนิพพานใกลเขา
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย วันนีจ้ ัดวาเปนวันสําคัญของเทวดา เขาถือวาวันนี้
เปน วันกลางเดือนหก เปนวันตรงกับพระพุทธเจาประสูติ ตรัสรู และปรินิพพาน ฉะนั้น หากวาบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกทาน ประสงคในการเวียนเทียน ก็ขอไดโปรดทราบวา การเวียนเทียนนี้มีอานิสงส
ถาเราเวียนเทียนดวยความเคารพพระพุทธเจา เคารพในความดีของพระองค และจิตใจก็นอบนอมดวย
ความดี ปรารถนาในความดีนั้นมาสูตน นีห่ มายความวา ถาเวียนเทียนดวยจิตเปนกุศลก็มีความดีไมใช
นอย เราก็เกิดเปนเทวดาได แตถาหากวาเราไปเวียนเทียนเพื่อความสนุก อันนี้ทาจะไมเปนเรื่องแลว เวียน
เทียนตามประเพณี เขาไปเวียนกัน เราก็ไปกับเขา เขาเดินหนาเราก็ไปขางหนากับเขา เขาถอยไปขางหลัง
เราก็ถอยไปกับเขาดวย ไมรวู าเขาไปทําไม ถอยไปทําไม ถาเปนอยางนี้คุณไดบางก็เปนเศษของบุญเต็ม
ที แตวาการเวียนเทียนถึงจะเปนผลดีเพียงใดก็ตาม การแสดงนอบนอมก็เปนสวนของอามิสบูชา แตไม
ใชวาอาตมาจะปฏิเสธวาไมดี เพราะวาพระพุทธเจาทานกลาววาดี อาตมาก็ถือวาดี อยางนอยที่สุดก็เปน
เทวดาได กําเนิดเปนคนก็เปนคนชั้นดีได
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แตถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย บังเอิญวาเราไมมโี อกาสจะไดเวียนเทียน และ
คิดวาเราไมไดเวียนเทียนแลวคราวนี้ เราหมดความดีเสียแลวในครั้งนี้ อันนี้เปนการคิดผิดอยูสักหนอย
ถาหากวาเราไมมีโอกาสไดเดินเวียนเทียน แตวาเราใชเครื่องสักการะอามิส มีธูปเทียนเปนตน มาบูชา
ความดีขององคสมเด็จพระทศพล อันนีผ้ ลก็ไมตางกับการเวียนเทียน และบางทีจะดีกวาพวกเวียนเทียน
ตามประเพณีมาก
แตวาทางทีด่ ีทสี่ ุดที่ทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายมาพรอมกันอยางประเภทที่ไมไดนดั
หมายในวันนีแ้ ลวก็ตั้งใจเจริญสมณธรรม คือการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานฉะนัน้ โดย

เฉพาะอยางยิ่งวันนี้ขอใหทานพุทธบริษัทมุงจิตเฉพาะองคพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ดู
น้ําพระทัยของพระองควา วันที่พระองคจะเปนพระพุทธเจา วันนี้พระองคมีอารมณจิตเปนประการใด
ตั้งใจไวอยางนั้นใหเหมือนกับพระองคั ในฐานะทีเ่ ราเปนพระพุทธสาวก หรือวาเปนพระ เปนเณร เปน
อุบาสก อุบาสิกา เขาเรียกกันวา ศากยบุตรพุทธชิโนรส นี่หมายความวาประกาศตนเปนลูกพระพุทธเจา
ในเมื่อเราเปนลูกของพอ เมือ่ พอทําอยางไรแลวก็ไดดี ลูกก็ควรจะปฏิบัติตาม และวันนี้เปนวันสําคัญที่
พระองคทรงออกมหาภิเนษกรมณมาถึง ๖ ป แตวาองคสมเด็จพระชินสีหไมเคยไดอะไรเลย ในตอนตน
ทรงทรมานพระกายยิ่งกวากายคนใด ๆ ทัง้ หมด แตปรากฎวาองคสมเด็จพระบรมสุคตไดอยางเดียว คือ
ความลําบาก
ฉะนั้นในตอมา องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาขออาศัยพระบารมี ตั้งใจจะโปรดพุทธ
บริษัทมาในอดีตชาติ ใชเวลาถึงสี่อสงไขยกําไรแสนกัป เพราะอาศัยเจตนาดีของพระองค ที่จะรื้อสัตว
ขนสัตวใหพนจากทุกข อาศัยบารมีอนั นี้ดลใจองคสมเด็จพระชินสีห ทรงคิดวาการทรมานกายแบบนี้ไม
เปนประโยชน ไมสามารถจะทําพระโพธิญาณใหปรากฏใหขึ้นมาได ปญญาจึงเกิดขึ้นกับพระจอมไตร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาวา การเขาถึงพระโพธิญาณ จริงๆ นัน้ คงจะเปนทางใจ ไมใชการฝกทางกาย
ฉะนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรตั้งใจเสวยพระกระยาหาร ที่อดมานาแลว จนรางกายซูบผอม ในวันนั้นก็
พอดีนางสุชาดา เดิมทีเปนคนไมมีลกู อยากจะไดลกู ขึ้นมา ก็ไปบนเทวดาที่ตนไทรวาถาไดลกู เมือ่ ไรจะ
ถวายขาวมธุปายาสอยางดีแกเทวดา ตอมานางก็มีบุตรจึงไดทําขาวมธุปายาสขึ้นถาดหนึ่งทําอยางดีเพราะ
เปนคนรวย และก็ตั้งใจไปถวายเทวดาที่ตน ไทร ตอนนัน้ พระพุทธเจานั่งอยูตรงนั้น ตั้งใจจะหาอาหาร
เปนเครื่องบริโภค พอนางสุชาดาเขาไปพบ ปรากฎวาเห็นพระนั่งอยูต รงนัน้ สมัยนั้นพระแบบนัน้ ไมมี
เพราะเขาใจวาองคสมเด็จพระชินสีหเปนเทวดา ก็เลยเอาขาวมธุปายาสที่ใสถาดทองคําเขาไปถวาย พระ
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องคก็ทรงรับ เมื่อรับแลว พระองคไมมภี าชนะเพราะบาตรหาย จึงมองหนานางสุชาดาๆ รูพระทัยจึงได
กลาวคําถวายถาดทองคําขึ้นดวย เมื่อพระองคทรงไดรับขาวมธุปายาส ก็ทรงนํามาตัดเปน ๔๘ ทอน แลว
ก็เสวยมาเปนลําดับ และเมือ่ รางกายดีแลว และเสวยขาวมธุปายาสหมด องคสมเด็จพระบรมสุคตก็นํา
ถาดไปลอยทีแ่ มน้ําเนรัญชรามหานที และตั้งจิตอธิษฐาน ถาขาพเจาจะไดสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ
แลว ขอใหถาดทองคํานี้ จงลอยทวนกระแสน้ํา เวลานั้นน้ําไหลเชีย่ วมากเพราะเปนเวลาฤดูน้ําหลาก และ
ตอนนั้นเปนตนน้ํา ปรากฎวาเปนเหตุอัศจรรย คือถาดลอยทวนกระแสน้ําไปไดหนอยหนึ่ง ก็ไกลอยู
เหมือนกัน แลวถาดนั้นก็จมลงไป ตามตํานานทานบอกวา ถาดอันนั้นจมลงไปแลว ไปซอนกันอยูที่
วิมานคือถ้ําที่อยูของพระยานาคราช ตาพระยานาคตนนีแ้ กนอนนาน ปรากฎวา พระพุทธเจาทรงอุบัติ

ขึ้นครั้งหนึ่ง ถาดทองคําก็ให ปรากฎไปอยูที่วิมานแกครัง้ หนึ่งที่เมืองบาดาล เมื่อถาดกระทบหินดังกริก
แกก็ลืมตาขึ้นมาแลวก็บน วา อะไรนอนยังไมทันจะเต็มตื่น พระพุทธเจาตรัสอีกองคแลวรึ นี่คนนี้มี
ความสุขมาก
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงออกจากที่นั้น เดินมาสูโคนตนโพธิ์ ก็
พอดีพราหมณถือหญาคามา ๘ กําถวายพระองค พระองคก็ปูลาดเปนอาสนะหันหลังเขาพิงตนโพธิ์ หัน
หนาไปทางทิศตะวันออก นัง่ ขัดสมาธิตั้งจิตมั่น ตอจากนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงสมาบัติ ทีท่ าน
เคยไดมาแลวถึงฌานแปด ก็เขาตั้งแตฌาน ๑ – ๒ – ๓ จนถึงฌาน๘ ทรงฌาน ๘ แลวก็สลับกันไปสลับกัน
มา พอยามที่ ๑ ปรากฎวาไดปุพเพนิวาสานุสตติญาณ คือทรงระลึกชาติได ถอยหลังชาติตาง ๆ เขาไป
พอยามที่สองก็ไดจุตูปปาตญาณเปนญาณที่รูวา คนหรือสัตวที่มาเกิดนั้นมาจากไหน ตายแลวไปเกิดที่
ไหน พอยามที่ ๓ ก็ปรากฏวาองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ไดทรงเขาถึงพระอริยสัจ มีปญญาเกิดจากสมาธิ
และยามที่ ๔ ก็บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระอรหันตองคแรกของพระพุทธศาสนา
ฉะนั้น การทีอ่ งคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดบรรลุอภิเษก สัมมาสัม
โพธิญาณในวันนั้น เราตองกลับไปดูน้ําพระทัยของพระองค วาทํามาแลวตั้ง ๖ ป ที่มันไมไดดีนะเพราะ
อะไร และก็ทาํ วันนัน้ เพียง ๑๒ ชั่วโมงนัน้ ก็ไดดีเพราะอะไร อันนี้ทานพุทธบริษัททั้งหลายพึงเขาใจตาม
เจตนาของพระองค คือไอตอนที่ทํามาแลวไมไดดถี ึง ๖ ป เพราะวาไมไดฝก ทางใจ มุงถือกายเปนสําคัญ
เอาดีกันทางกาย มีการทรมานพระกายเปนตน และแสดงลีลาตางๆ โดยทางกาย เรียกวาฝกกายไมไดฝก
ใจ อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรปฏิบัติมาถึง ๖ ป ก็เอาดีไมได ฉะนั้นใน
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วันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรเอาใหม มาเอาดีกันทางใจ เวลาที่พระองคแยกทางจากพราหมณมาแลว
ตรงที่องคสมเด็จพระประทีปแกวนั่ง เวลานั้นพระองคทรงตั้งจิตอธิษฐานวา การนัง่ คราวนี้ถาเราไมได
สําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด ถึงแมวาเลือดและเนื้อของเรานีจ้ ะแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมลุก
จากที่นี้ ถาหากวาไมสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ นี่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาปฏิบตั ิเอาดี
ดวยการเอาชีวิตเขาแลก ทอดอาลัยในชีวติ ทอดอาลัยในรางกาย วาถาเอาดีไมไดก็เชิญใหมันตายไป
เสียดีกวาที่เราอยูเปนโมฆบุรุษ คือเปนบุคคลผูไรประโยชน การที่พระองคทรงตัดสินใจอยางนี้เปนเหตุ
ใหพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาไดสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ
แลวก็ขอพูดตอไปอีกนิด บรรดาพระทั้งหลายตอนหลังก็เหมือนกันเทาที่เคยทราบประ
วัติมาวา พระที่ทานจะไดดจี ริงๆ นะ บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง หรือภิกษุสามเณรทั้งหลาย จง

โปรดทราบวา ทานปฏิบัติเอาดีดวยการเสียสละเลือดเนื้อและรางกาย ทั้งนี้ไมใชผูกคอตาย หรือมีดเชือด
เนื้อไมใชอยางนั้น ทุกทานที่ไดดี โดยมากทานจะคิดวา ชีวิตและรางกายของเรานีม้ ีคานอยมากจริงๆ
และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะเห็นวา ชีวิตและเลือดเนื้อเปนของไรคา เปนเหตุนํามาซึ่งความทุกข ฉะนั้นเวลา
ทานจะตั้งจิตมุง มั่นเฉพาะอยางใดอยางหนึง่ วาคราวนีเ้ ราจะตองการไดฌานแลวก็เปนฌานระดับนี้ วา
กันตอนตน ทานมักจะตั้งใจไววา ถาเราเอาดีไมไดก็เชิญมันตายไป ถาทุกขเวทนาใดๆ มันปรากฎในขณะ
นั้น แกบอกวาเชิญตายเสียไดในขณะนัน้ ก็ดี เพราะวารางกายนี้คือโทษ เราเปนทาสเธอมาหลายแสนชาติ
หลายแสนกัปแลวตอแตนี้ไปเราจะไมเปนทาสของเธอตอไปแลวก็คดิ แลวก็ตั้งใจจริงใหมันเปนแบบนั้น
มันจะตายก็ใหมันเชิญตาย แลวก็ตั้งใจเจริญสมาธิจิตไมหวงอะไรทั้งหมด มุงอยางเดียวโดยเฉพาะสมาธิ
ถาจิตตั้งอยางนี้แลวไมกี่นาที อารมณก็จะเขาถึงระดับฌาน แลวก็ทรงไดดี มาตอนดาน
วิปสสนาก็เหมือนกัน เขาก็คิดกันแบบนีว้ า ถาหากเราเอาดีไมไดก็เชิญมันตายเสีย รางกายเปนขันธหา
มันเปนเรือนรางที่กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม มันสรางขึ้นมาหลอกเราใหเราอาศัย แลวมัน
ก็ตั้งใจทรมานดวยประการทัง้ ปวง อันนี้เราทราบแลว วาการเปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และ
อกุศลกรรมไมมีประโยชน ฉะนั้นเรือนรางที่กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมสรางไวเราไมตอง
การ มันจะพังก็เชิญพัง ถาจิตของเรายังเปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน หรือรักรางกายเพียงใดเรา ก็
มีทุกขเพียงนัน้ ถาหากวาเราพนจากอํานาจ
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ของกิเลส ตัณหา อุปาทานเสียไดเราก็มีความสุข คือเขาพระนิพพาน และก็ตั้งใจเอากายเขาแลก ความ
เปนพระอริยเจาก็เขามาถึง
เอาละทานพุทธบริษัท วันนีเ้ ปนวันสําคัญ ที่นําเรื่องนี่มาพูดกับทานพุทธบริษัท ก็เพื่อ
จะไดทราบน้ําพระทัยขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา วาการที่พระองคเปน
พระพุทธเจาได เพราะการตัดสินใจแบบไหน แลวชัว่ ระยะเวลา ๖ ปที่ผานมา ที่เอาดีไมไดก็เพราะอะไร
เปนปจจัย ฉะนั้น ตอแตนี้ไปขอใหบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย นอมใจถึงพระพุทธคุณ คือคุณของ
พระพุทธเจาทีม่ ีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ตอพวกเรา ทรงทรมานพระองคมาถึงสี่อสงไขยกําไรแสนกัป เพื่อ
ปรารถนาจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระพุทธเจาแลว หรือเปนพระอรหันตแลวสมเด็จพระ
ประทีปแกวไดมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ จะอยูเฉยๆ รอเวลาพระนิพพานก็จะมีความสุขมาก แตอาศัยที่องค

สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจามีพระมหากรุณาธิคุณแกพวกเรา ฉะนัน้ พระองคจึงไดทรงทรมานพระกายอยู
ถึง ๔๕ พรรษา เทศนโปรดพุทธบริษัท เพื่อปรารถนาจะใหพวกเราปฏิบัติตามใหพน ทุกขเพื่อหวังความ
สุขขางหนา คือพระนิพพาน
ฉะนั้น ตอจากนี้ไป ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงนึกถึงถอยคําขององคสม
เด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงตรัสวา สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณัง ตัง หิ ชีวิตัง
ซึ่งแปลเปนภาษาไทยชัดๆวา สัตวและคนทัง้ หลายเกิดมาเทาไรตายหมดเทานั้น ไมมีใครเหลือ และขณะ
ที่ทรงชีวติ อยูก็เต็มไปดวยความทุกข มีขนั ธหาอยูเพียงใดก็มีความทุกขอยูเพียงนั้น องคสมเด็จพระพิชิต
มารทรงทอดอาลัยในขันธหา แลวก็ทิ้งขันธหาได เวลานี้องคสมเด็จพระจอมไตรมีความสุขในพระนิพ
พาน ฉะนัน้ พวกเราเหลาพุทธบริษัททุกทาน วันนี้จัดเปนวันสําคัญ แลวเราก็จดั วาเปนพุทธสาวกและ
ศากยบุตรพุทธชิโนรส คือวาเปนลูกของพระพุทธเจา วันนี้ก็ตั้งใจโดยเฉพาะวานับตัง้ แตวันนี้เปนตนไป
ถาเราเอาดีไมไดก็เชิญมันตายไปเสีย เราจะควบคุมอารมณของเรา
๑. ไมยอมใหความโลภ อาศัยการยื้อแยงทรัพยสมบัติคนอื่นมาเปนของเรา
๒. เราไมยอมใหความโกรธหรือความพยาบาท เขามาครอบคลุมใจจนเกินไป หรือ
ฆาไปตัดไปทีละนอย ๆ เสีย จนกวามันจะหมด
๓. แลวในที่สุดเราจะปลดความโงที่เห็นวา ทุกสิ่งทุกอยางในโลก แมแตรางกายเปน
เรา เปนของเรา คือวารางกายนี้ไมใชของเรา ถามันเปนของเรามันก็ตอ งไมแก ไมปว ย ไมตาย รางกาย
ของคนและสัตวเกิดแลวไมคงที่ เมื่อเกิดแลวก็มีความแก มีความปวยไขไมสบาย มีการตายไปในทีส่ ุด
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ฉะนั้น ก็ขอตัง้ จิตตามองคสมเด็จพระพุทธเจาวา ถาชีวิตเลือดเนื้อของเราจะอยูก ับ ราง
กายเราไปเพียงใดก็ตามที ถาวันนีถ้ าเราไมสามารถจะทําจิตใหชนะกิเลสเสียชั่วขณะหนึ่งได เราจะยอม
ตายเสีย หมายความวาจะไมยอมอยูเปนมนุษย เปนอันวาวันนี้ไมใชเรา เราตองการเปนพระอรหันตใน
วันนี้ เพราะวาในชวงเวลา ๓๐ นาที เราตองการใหอารมณของเราดี วางจากกิเลสจริง ๆ เห็นวาความ
โลภเปนโทษ ความโกรธเปนเทษ ความหลงเปนโทษ วางความโลภ ความโกรธ ความหลงลงสัก ๒– ๓
หรือ ๕ นาที ก็จะเปนการดีมาก ชื่อวาเปนการบูชาองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาดวยปฏิบัติบูชา จัดวา
เปนความดีทพี่ ระองคมีความประสงค
ตอแตนี้ไปขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น นึกถึง
อํานาจพระพุทธคุณ คือคุณของพระพุทธเจา แลวก็ตั้งใจกําหนดรูล มหายใจเขาออก ตั้งจิตไวโดยเฉพาะ

พระนิพพาน แลวก็ภาวนาวา พุทโธ เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ ถาทรงอารมณ
จิตไวไดอยางนี้สักกี่นาทีก็ตาม ชื่อวาทานบรรดาพุทธบริษัททุกทานไดบูชาพระพุทธเจาดวยปฏิบตั ิ บูชา
แลว

************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
สําหรับการเจริญพระกรรมฐานนี่แบงออกไปเปน ๒ นัย สมถภาวนา และวิปสสนา
ภาวนา สมถภาวนาแปลวา อุบายเปนเครือ่ งสงบ หมายความวาทําจิตใจใหสงบตั้งอยูในอารมณเปนอัน
เดียว ความประสงคในสมถภาวนาก็มีอยูว า ตองการจิตสงบเทานั้น ไมใชหวังในการเห็นภาพหรือแสง
สีใดๆ ทั้งหมด ฉะนัน้ ในเวลาที่เจริญสมถภาวนา ถาบังเอิญอารมณจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาถึง
อุปจารสมาธิแลวก็บางทีภาพจะปรากฎ ก็ขอจงอยาไดกําหนดจิตถือเอาภาพนัน้ เปนสําคัญ ใหถือวาเมื่อ
มาแลวก็ดับไป เมื่อไปแลวก็มาก็ชางเราไมสนใจภาพ แตวาเรื่องนีเ้ ปนเรื่องยากเหมือนกัน จิตเขาไปยุง

กับภาพ สนใจในภาพ สมาธิมันก็ตก ที่เราจะเห็นสมาธินั้นตกไดก็เพราะภาพนั้นหายไป ในการที่จิต
เขาไปสูอุปจารสมาธิ ก็กลาววาจิตมีสภาพเปนทิพย เพราะวานิวรณคือความเลวของจิตพนตัวไป ตาม
ธรรมดาจิตของคนเรามีสภาพเปนทิพยเหมือนกันทั้งหมด แตวาเราไมสามารถจะเห็นอะไร จะเห็นผี
เห็นเทวดา เห็นพรหม เห็นนรก เห็นสวรรคไดก็เพราะวานิวรณ คือความชั่วมันเขามาสิงจิต มาบังจิต คํา
วานิวรณคือคุณธรรมกัน้ ความดี เปนกิเลสชนิดหนึ่งที่มาพอกจิตเสียหนาจนไมสามารถจะเห็นอะไรได
ทีนี้เวลาทําจิตเปนสมาธิ รักษาอารมณเฉพาะอยางหนึ่งอยางใด กําหนดรูล มหายใจเขา
ออกก็ดี หรือภาวนาวา พุทโธ ธัมโม สังโฆก็ดี อยางอื่นก็ได พอใจสบาย จิตเขาสูอุปจารสมาธิใกล จะถึง
ปฐมฌาน ตอนนี้สภาพของจิตจะมีสภาพเปนทิพย คือนิวรณทั้ง ๕ ประการจะตกไปจากจิตทั้งหมด จิต
จะเริ่มมีสภาพผองใส สามารถจะมองเห็นสภาวะทีเ่ ปนทิพยได แตวาอารมณทเี่ ขาถึงอุปจารสมาธิไดนี่
เปนอารมณไมมั่นคง สามารถจะเคลื่อนตัวได คือจะทรงไมไดนาน ฉะนั้นการเห็นภาพรูสึกวาจะมีความ
ไวมาก คลายฟาแลบแลวก็หายไป ก็ตัวหายนี่แหละ หมายความวาสมาธิมันเคลื่อนตัวลงไมถึงระดับนั้น
ภาพจึงหาย
ฉะนั้นจึงขอเตือนบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายวา อยาสนใจกับภาพหรือแสงสีอัน
ใด ๆ ทั้งหมด ใหถือความมุงหมายที่พระพุทธเจาตองการ ไวใหเปนสําคัญ ความมุงหมายที่พระพุทธ
เจาตองการ คือการเจริญสมถภาวนา ตองการอยางเดียวคือใหจิตเปนสมาธิ คือวาตองการความสงบของ
จิต ไมใหจิตมีอารมณฟุงซาน สมมุติวาเรากําหนดรูล มหายใจเขาออก จะไมภาวนะอะไรก็ได รูลมหาย
ใจเขาออก รูล มหายใจเขา ลมหายใจออก จิตไมเปนกังวลกับคนอืน่ อยางนี้เราเรียกกันวา เอกัคตารมณ
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คือวาจิตมีอารมณเปนอันเดียวกัน คือวาเปนสภาวะของฌาน เปนฌานในกรรมฐาน เรียกวาสมถภาวนา
หรือวาเราจะภาวนาไปดวย ภาวนาวา พุทโธ ธัมโม หรือ สังโฆ เวลาหายใจเขาวา พุท เวลาหายใจ
ออกวา โธ อยาง ธัมโม หายใจเขาวา ธัม หายใจออกวา โม เหมือนกัน สังโฆก็เหมือนกัน หายใจ
เขาวา สัง หายใจออกวา โฆ เรียกวาการภาวนาแบบงาย ๆ ทีนี้ถาพุทธบริษัททั้งหลายเคยภาวนาวา
คาถาบทใดคลองตัวมาแลว ก็อยาเปลีย่ น ใหปฏิบัติตามเดิม ถาเปลีย่ นแลวอารมณมันจะขัด จะเปน
การเริ่มตนใหม
ขึ้นชื่อวาการภาวนาก็ดี การพิจารณาก็ตาม ในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม มีอยู
๔๐ อยางดวยกัน ก็มผี ลเสมอกันคือ ตองการอารมณเปนสมาธิ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในดานสมถภาวนา

เขาตองการอารมณเปนสมาธิ แลวก็มถี ึง ๔๐ แบบ อันนี้พระพุทธเจาก็ตองการใหตรงกับอัธยาศัย ของ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การเจริญพระกรรมฐานในดานสมถภาวนา ความจริงสมถภาวนานี่มี
ความสําคัญมาก ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไมสามารถจะทรงสมถภาวนาได ถาไปเจริญวิปส
สนาภาวนาจะไมมีผลอะไรเลย เพราะวากําลังไมพอ เหมือนกับเราอยู ๆ ก็ไมไดเรียนความรูตอนตนไว
เลย แมแตหนังสือตัวเดียวก็อานไมออก อยู ๆ ก็ตั้งใจวาเราจะทําปริญญาใหได ก็เขาไปเรียนเพือ่ หวัง
ปริญญากับเขาในมหาวิทยาลัย แลวก็จะไดอะไรออกมา นอกจากเดินเขาไปแลวก็เดินออกมา ทั้งนีเ้ พราะ
พื้นฐานเดิมใดๆ ไมมีอยูเลย แมแตหนังสือต่ํา หนังสือสักตัวเดียวก็อานไมออก จะเขาไปทําปริญญา กับ
เขาไดอยางไร
ขอนี้อุปมาฉันใด วิปสสนาภาวนาก็เหมือนกัน วิปสสนาภาวนาถาไมมสี มถเขาควบคุม
จะไมมผี ล ถากําลังของสมถะมากเพียงใด การเจริญวิปสสนาภาวนาก็รวดเร็วเขาฉันนั้น สมมุติวาถา
บรรดาทานพุทธบริษัทสามารถจะทรงฌาน ๔ ในดานสมถภาวนาได เมื่อทําจิตเขาถึงฌาน ๔ ควบคุม
อารมณจิตอยูใ นฌาน ๔ สามารถทรงอยูไดสักครึ่งชัว่ โมงเปนประจํา หมายความวา เปนเวลากลางวัน
ก็ตาม กลางคืนก็ตาม เวลาไหนก็ตาม คิดวาเวลานี้เราจะทรงฌาน ๔ สัก ๑ ชั่วโมง พอนั่งปบจับอารมณ
เปนสมาธิจิตทรงฌาน ๔ ได ๑ ชั่วโมงพอดี แลวจิตจึงเคลื่อนลง ขึน้ ชือ่ วาฌาน เราจะกําหนดใหมันขึ้น
เมื่อใดก็ได ตั้งอยู ๒ ชั่วโมง มันก็จะทรงอยู ๒ ชั่วโมง ถึง ๒ ชั่วโมงพอดี จิตมันจะเคลื่อน และก็เขาไม
ได ถาจะเขาก็กําหนดจิตใหม ตั้งตนกันใหม จึงจะตอไปได อยางนี้ชอื่ วาผูทรงฌาน
ในเมื่อทานไดฌาน ๔ แลว ถาบรรดาทานพุทธบริษทั จะเจริญวิปสสนาญาณ องค
สมเด็จพระพิชติ มารก็บอกวาใหเขาถึงฌาน ๔ เสียกอน ทําจิตใหเขาถึงฌาน ๔
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ใหสบาย เมื่อจิตสบายแลวถอยหลังจิตไปถึงอุปจารสมาธิ เวลาทีจ่ ิตเขาฌานนะมันไมเกิด มันเปนอารมณ
นิ่ง คือรักษาอารมณเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง ไมใชวา นิ่งเลย ทรงอารมณไวคือไมยอมเขาไปสูส ภาพ
อยางอื่น ขณะที่ทรงฌานจะพิจารณาวิปสสนาญาณไมได วิปสสนาญาณเปนการพิจารณา เปนตัวคิด นี่
เมื่อไดฌาน ๔ แลวจิตสบาย เปนเอกัคตารมณและอุเบกขา อารมณเปนอันเดียว แลวก็วางเฉยจาก
อารมณใดๆ ทั้งหมด ไมยอมรับอารมณใดๆ เมื่อจิตสบายแลวก็ถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิ ก็มาพิจารณา
ขันธ ๕ คือรางกาย ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ถาเราวากันอยางนี้เปนภาษาแขกเขาใจยาก
ถาจะใหเขาใจกันงายๆ ก็เอาแตเพียงวา พิจารณารางกาย รางกายของเรานี้เปนแตเพียงธาตุ ๔ มาประชุม
กัน จะทรงตัวอยูชั่วคราวเมือ่ มีความเกิด เกิดใหแตเบื้องตน ความแปรปรวนเคลื่อนไปสูความตาย คือ

แกเขาไปทุกวัน ๆ ทุกวินาทีก็ปรากฎ และในขณะที่ทรงตัวอยูก็มีความทุกขในเหตุนานาประการ ทุกข
แกความปวยไขไมสบาย ทุกขแกความหิวกระหาย ความหนาว ความรอน ทุกขจากการพรากจากของ
รักของชอบใจ ทุกขจากความตายเขามาเบียดเบียน ทุกขเพราะอารมณที่มีความปรารถนาไมสมหวัง
ทุกขเพราะอาศัยจากการกระทบกระทั่ง จากอารมณที่ไมชอบใจ เปนตน ความจริงทุกขมีมากกวานี้ แลว
ก็มีความเขาใจเอาเอง รางกายของคนเรามีความเกิดขึน้ ในเบื้องตน แลวก็มีความตายเปนในที่สุด แตวา
กอนที่จะตายมันก็เต็มไปดวยความทุกข ดวยเหตุนานาประการ
การที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหพวกเราละอัตภาพ
คือรางกาย ตามในพระบาลีบททายในบทบังสุกุลวา เตสัง วูปสโม สุเข ซึ่งแปลเปนใจความวา การเขาไป
สงบกายนนั่นชื่อวาเปนสุข การเขาไปสงบกายก็หมายความวา ตัดความอาลัยในกายเสียใหหมด คิดเสีย
วารางกายนี่เปนสภาวะของกิเลส สรางขึ้นเปนพื้นฐาน เปนอาการที่กิเลสสรางขึ้นใหเราอาศัย เราคือจิต
หรืออทิสสมานกายที่อาศัยอยูในราง แลวกิเลสก็บังคับบัญชาเราทุกอยาง ใหเราปฏิบัติตามความปรารถ
นาของตน เมื่อเราตกอยูภ ายใตอํานาจของกิเลส เปนทาสของกิเลสก็เต็มไปดวยความทุกข หาความสุข
อะไรไมได เมื่อตายไปแลวกิเลสก็สรางบานใหใหมก็ไปอยูใหม ดีไมดีกิเลสพาลงนรกไป แลวก็มาเปน
เปรต อสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน เปนคน ก็เต็มไปดวยความทุกข หาความสุขสบายใจไมได มีกิเลส
บีบคั้นดวยประการทั้งปวง ของชั่วกิเลสก็บอกวาดี แตของดีกิเลสสอนเราบอกวาชัว่ คนเราเกิดมาแลว
ตองตายไปในที่สุด กิเลสพยายามสอนเสี้ยมเราวาเราไมตาย ไปเผาศพใครเขาไดกรี่ อยกี่พันศพมาได ไม
เคยนึกเลยถึงความตาย เมื่อเรายังไมตายความแกคืบคลานมาทุกวินาที กิเลสก็สอนเราอยูนั่นแหละวายัง
ไมแก ทีนี้เมื่อถึงวาเราแกแลว

๒๘๑

เมื่อเห็นวาบุคคลอื่นเขาตาย กิเลสมันก็สอนใหมวาเรายังไมตาย นี่กิเลสสรางความชัว่ คือความประมาท
ใหเกิดแกจิตเราอยูตลอดเวลา
ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงมาสอนเสียใหม ถาพวกเรายังตกอยูภายใตอํานาจ
ของกิเลสเพียงใด เราก็มีความทุกขเพียงนัน้ นี่สภาพของการเสีย้ มสอนของกิเลส นีม่ ันมีตัวทุกขเปนผล
ก็คือความอยาก อยากใหรางกายมีทรัพยสินตางๆ อยากใหรางกายเราสวย เมื่อมันสวยไมพอก็เสริมเติม
แตง สิ่งใดไมมีก็อยากใหมีขึ้นมา ไอตัวอยากตัวนีเ้ รียกวาอยากตน เรียกวา กามตัณหา
ภวตัณหา เมื่อมันมีขึ้นแลวก็อยากใหมันทรงตัว เอาตัวเราเปนสําคัญ มันเปนเด็กก็อยาก
ใหเปนหนุมเปนสาว พอเปนหนุมเปนสาวแลว ตอนนี้เราก็อยากใหความเปนหนุมเปนสาวมีตลอดกาล

ตลอดสมัย ไมอยากแก ถึงใครจะมาบอกก็ตามวาเรานีต่ อ งแก แตความจริงนัน่ จิตใจของเราไมตองการ
ความแกเลยสักนิด และก็ไมคิดวามันจะแก อันนี้เปนภวตัณหา อยากใหทรงอยู
ทีนี้วภิ วตัณหา พอแกขึ้นมาแลวความคร่ําคราเกิดขึ้นมา ถามันเปนวัตถุกเ็ ดือดรอนละซิ
เราบอกวาไมใหมันแกนี่ ทําไมมันถึงแก ตองไปหายากันแก วิธีแกไขความแก แตวาแกยังไงก็ตามมัน
ก็แกไมได ในที่สุดมันก็ตองแก ผลสุดทายมันก็ตองตายไปในที่สุด
นี่พระพุทธเจาสอนใหเราทราบจากความเปนจริง ก็สอนบรรดาทานพุทธบริษัทชาย
หญิง เมื่อทานทั้งหลายทราบแลววา อัตภาพรางกายมีการเกิดแลวในเบือ้ งตน มีความแปรปรวนในทาม
กลาง และก็สลายตัวไปในทีส่ ุด ถาเรายังมีความมัวเมาในทรัพยสิน มัวเมาในรางกาย เมื่อรางกายอันนี้
ตายลงแลว จิตที่อาศัยอยูในรางกายก็ไปถือภพถือชาติใหม เมื่อมีความเกิดขึ้นเพียงใดเมื่อใดก็ตาม ความ
ทุกขสภาพเชนนี้มันก็ปรากฏ ไมวาชาติไหนทั้งหมดมีสภาวะเหมือนกัน จะเกิดสักกี่แสนชาติ ความทุกข
มันก็ปรากฎตัง้ แตวันเกิดจนถึงวันตาย
ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงกลาววา โมกขธรรมคือธรรมเปนเครือ่ งพนความ ตาย
มีอยู ฉะนัน้ องคสมเด็จพระบรมครูจึงสอนใหบรรดาทานพุทธบริษัทหาทางกําจัดตัวกิเลสคือ
๑. มีการใหทาน ก็เปนการสังหารความโลภทีเ่ กิดในจิต การใหทานก็ตองใหตามควร
อยาบีบคั้นตัวเกินไป
๒. การสมาทานศีล เปนการระงับโทสะภายนอก คือตั้งขอกันโทสะกับความชั่ว ๕
อยาง นี่เขาเรียกวา ลอมคอกเขาไวแตยังไมไดฆา

๒๘๒

ตอมาโทสะตัวนี้ก็มาฆากันดวยการพรหมวิหาร ๔ มีเมตตา เปนตน เมื่อเห็นคนก็ดี
สัตวก็ดี แทนที่เราจะคิดเปนศัตรู ก็ทําใจของเราใหเกิดความรัก รักของเขาไมใชวารักตัว ไมใชวารัก
เนื้อรักหนัง รักความเปนสุขของเขา คิดวา เออ สัตวก็ดี คนก็ดี แมแตเราก็เหมือนกัน รักสุข เกลียด
ทุกขเหมือนกันหมด เมื่อเรามีความรักประเภทนี้เกิดขึน้ แลว เกิดความรูสกึ ประเภทนี้ขึ้น เราก็ไมทํา
อันตรายกับคนและสัตวอนื่ ใหไดรับความลําบาก แทนที่จะทําอันตรายเรา ก็มีความกรุณาความสงสาร
โอกาสจะพึงมีเราก็สงเคราะหใหเขามีความสุขตามอัตภาพ ถาจิตใจเราทรงไดอยางนี้ องคสมเด็จพระ
ชินสีหกลาววา สังหารโทสะใหมีกําลังเบาลง แตยังไมหมด

ตอไปองคสมเด็จบรมสุคตก็บอกวา กําจัดโมหะความโงเสียกอน ถาความโงพังเมื่อไร
เราทิ้งความทุกขลงเมื่อนัน้ ราคะก็ดี โลภะก็ดี โทสะก็สลายตัวไปหมด ถาเราสามารถสังหารตัวการคือ
ความโง ไดแก โลภะความโลภ โทสะความโกรธ โมหะความหลง เราจะสังหารมันไดอยางไร ตอง
อาศัยการพิจารณาตามความเปนจริงตามทีก่ ลาวมา ใหคดิ วาวัตถุก็ดี สิง่ ที่มีชีวิตก็ดี ในโลกนี้มีอะไรทรง
ตัวบาง มีอะไรไมเกาไมแกไมพังไมสลายตัวบาง มีบางไหม แลวก็นั่งนึกดูความจริงจะหามันไมได
เพราะซื้อมาไมกี่วันมันก็เกา ผาที่เรานุงเราไดมาไมกวี่ ันมันก็เกา ไดมาใหม ๆ ของที่สวย ๆ ก็สวยแต
ใหม ๆ ไดมาไมกี่วนั มันก็เกา แลวปลอยไวนาน ๆ มันก็สลายตัว แมแตตึกรามบานชองใหญโตอยาง
ปราสาทหินพิมาย ไปดูแลวไมนาจะพังมันก็พัง สิ่งเหลานี้มีการแข็งแรงกวารางกาย แลวก็มาดูสภาพราง
กายของเรา เกิดขึ้นแลวก็มคี วามคร่ําคราลงไปทุกวัน มีความทุกขในทุกวัน ในทีส่ ุดก็ตาย เมื่อตายแลว
จิตของเรายังไมดีก็ยังไมตาย ตองเวียนวายไปถือภพถือชาติ ตกอยูภายใตอํานาจของกิเลสไมมีความดี
ฉะนั้น องคสมเด็จพระชินสีหจึงสอนใหบรรดาทานพุทธบริษัท พิจารณาหาความจริง
ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วาความแกกด็ ี ความปวยไขก็ดี ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็
ดี ความกระทบกระทั่งจากอารมณทเี่ ราไมถูกใจก็ดี ความตายก็ดเี กิดขึน้ ก็เห็นวานี่มนั เปนเรื่องธรรมดา
แลวก็คิดเปนปกติอยูเสมอวา นี่ถาเราอยูตอ ไปก็จะตองแกอยางคนแกทเี่ รามองเห็น คือแกทุกคนนี่ เห็น
คนเขาปวยไขไมสบายก็คิดวา สักวันหนึ่งสภาพอยางนีก้ จ็ ะเกิดขึ้นกับเรา ในที่สุดเห็นคนตายเราก็คิดวา
ไมชานี่เราก็ตาย ถาสิ่งทั้งหลายเหลานี้ ความแกก็ดี ความเจ็บปวยก็ดี ความพลัดพรากจากของรักของ
ชอบใจก็ดี การกระทบกับอารมณทไี่ มปรารถนาก็ตาม ความตายก็ตามเขามาถึง เราถือวานี่เปนเรื่อง
ธรรมดาของคนและสัตวทเี่ กิดมาในโลก ตองมีสภาพเปนอยางนี้ เราก็เลยไมตกใจ คิดวาธรรมดาของ
รางกายเปนอยางนี้

๒๘๓

อันนี้องคสมเด็จพระชินสีหกลาววามันเปนของไมดี รางกายมีสภาพสับปรับไมนาคบ ถาเราขืนคบมัน
เพียงไร เราก็มีความทุกขอยูเพียงนั้น ฉะนั้นเราจะเชื่อองคสมเด็จพระพิชิตมาร โดยทานกลาววา เตสัง
วูปสโม สุโข ใหเขาไปสงบกายเสีย คําวาสงบกายก็คือเราไมตองการกายอีก รางกายมันมีทุกขขนาดไหน
ก็ปลอยมันเรื่อยไป ถือวามันเปนเรื่องของกฎธรรมดา ก็คดิ ไวเฉพาะหนาวาเราเกิดชาตินี้เปนชาติสุดทาย
ชาติใหมไมมีสําหรับเรา แดนที่เราจะไปคือพระนิพพาน
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานกําหนดอารมณไวไดอยางนี้ และพยายามกําจัดความ
โลภ คือการใหทาน ขังคอกความโกรธดวยการรักษาศีล ทําลายกําลังของความโกรธดวยพรหมวิหาร ๔

และชําระจิตของเราใหเขาถึงความดีดว ยการเจริญวิปสสนาญาณ คือพิจารณาขันธ ๕ ตามทีก่ ลาวมา
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา พยายามใครครวญอยางนี้ วันหนึง่ สักสองสามนาที
หรือ ๑๐ นาทีก็ตาม ทําอารมณของทานใหผองใส ภายในไมชาเทาไร บรรดาทานพุทธบริษัททั้ง
หลายก็จะถึงทีส่ ุดของความทุกข ก็คือหมายความวาไปหมดขีดของความทุกข มันจะมีความสุขสวน
เดียว นั่นคือพระนิพพาน

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

๒๘๔

อบรมพระกรรมฐาน ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ในอันดับแรก ขอบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น ควบคุมสติสัมป
ชัญญะ กําหนดควบคุมลมหายใจเขาหายใจออก หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา หายใจออกรูอยูว าหายใจ
ออก ถาจะใชคําภาวนา หากวาไมเคยปฏิบตั ิมากอน หายใจเขานึกวาพุท หายใจออกนึกวาโธ การกําหนด
รูลมหายใจเขา หายใจออกก็ดี รูคําภาวนาก็ดี ชื่อวาเปนการทรงสติสัมปชัญญะ การเจริญพระกรรมฐาน

เบื้องแรกที่เรียกวา สมถภาวนา พระพุทธเจาทรงมีความมุงหมายใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
ทรงสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ เมื่อสติสมั ปชัญญะสมบูรณแลว สามารถควบคุมอารมณใดไดอารมณ
หนึ่งที่เรียกกันวา เอกกัคตารมณ ไดเฉพาะเวลา ๑๕ นาที ๒๐ นาที หรือ ๕ นาที ๑๐ นาที หรือ
ยิ่งกวานั้นก็ตาม เมื่อการทรงสติคุมอารมณไวไดโดยเฉพาะ เรียกวาทรงสมาธิได
อันนี้ตอไปพระพุทธเจาสอนใหบรรดาพุทธบริษัทปลงขันธ ๕ เห็นทุกขของการเกิด
วาการเกิดมีขนึ้ แลว ก็พิจารณาหาความทุกข ในขณะที่มีชีวิตอยู มีความสุขหรือความทุกข ถาเราใช
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริง จะเห็นวาการทรงชีวติ อยูเต็มไปดวยความทุกข เฉพาะความสุขหรือ
ความทุกขนี้ อาตมาพูดมาแลวหลายรอบ สําหรับในสํานักนี้ ตอจากนี้ไปก็ไมใหเสียเวลามาก เวลานี้ก็
ดึกมากแลว จะขอพูดถึงบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายดานอารมณ เมื่อคืนที่แลวมาพูดถึงอารมณของ
สมถภาวนา สมถภาวนาเมื่อสรุปแลวก็เรียกวาเปนอารมณมัดใจ เปนการตั้งใจใหอยูในขอบเขตที่เราตอง
การใหทรงอยู ถาหากวาเราตองการใหอารมณของเราไมฟุงซาน เปนสุขจากอารมณภายนอกตามที่เรา
ตองการ เชนเราเจริญพุทธานุสสติกรรมฐานตามตองการนั้น โดยเฉพาะวาเวลานี้ เราคิดถึงความดีของ
พระพุทธเจาก็ใหคิดอยูเฉพาะในเขตนั้น หรือวาพิจารณากายคตานุสสติกรรมฐาน ก็ใหจิตคิดพิจารณาอยู
เฉพาะอาการ ๓๒ หรือวาเราเจริญมรณานุสสติกรรมฐาน ก็ใหจิตคิดอยูเฉพาะความตาย ถาอสุภกรรม
ฐาน ก็ใหพิจารณาเฉพาะความสกปรกของรางกาย เปนอันวาการเจริญสมถกรรมฐาน เรามัดใจอยูใน
ขอบเขตติดวงลอมอยูในใจ ไมใหใจไหลไปสูอารมณภายนอกที่เราไมตองการ
เมื่อเราสามารถจะคุมอารมณใจไวไดโดยเฉพาะเวลาเทาไรก็ตาม ถือวาเปนผูทรงฌาน
นี่การทรงอารมณสมถภาวนา ถึงแมวาเราจะทรงอารมณไดสูงเพียงไรก็ตาม ตั้งแตขณิกสมาธิ ถึงฌาน
๘ คือรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔ การที่ทรงสมถภาวนานี้
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เราจะรูสึกวาไมอยากจะเคลือ่ นกาย ไมอยากจะเคลื่อนใจมากนัก เพราะเกรงวาสมาธิที่ทรงไวจะเคลื่อน
คลาดหรือเสื่อมไป ฉะนัน้ บรรดาทานทั้งหลายที่ทรงฌานในดานฌานโลกีย จะเห็นวาจริยาของทาน
พวกนี้อยูใ นอาการเครงครัดมัธยัสถ เคลื่อนไหวนอย ไมอยากจะทําอะไรทั้งหมด เพราะมีความตอง การ
อยูอยางเดียว กําหนดจิตใจใหตังอยูในองคของสมาธิ นี่เปนความตองการ
เมื่อสามารถทรงอารมณเปนสมาธิไดแลว ตอไปก็ปฏิบัตติ ามคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในดานวิปส สนาญาณ สําหรับวิปสสนาญาณนี้เปนอารมณ
คิด ๆ อยูใ นขอบเขต พิจารณาวิปสสนาญาณนี้ตามที่บรู พาจารณสอนไว วาในระยะตน ใหควบคุมอา

รมณใจอยูในอํานาจของสมถภาวนาใหนานที่สุดที่จะทรงได เมื่อทรงอยูไดดว ยดีแลว ตอไปก็ใชอารมณ
สมาธินี้พิจารณาขันธ ๕ เห็นวาขันเธ ๕ นี่เต็มไปดวยความทุกข หาความสุขอะไรไมได แลวก็มีการ
สลายตัวไปในที่สุด เปนอันวาขันธ ๕ นี้ แมวาเราจะปรนเปรอขนาดไหนก็ตาม มันก็ไมตามใจเรา
เราไมตองการใหมันแก มันก็จะแก เราไมตองการใหมันปวย มันก็จะปวย เราไมตองการใหมันพลัด
พรากจากเรา หรือเราพลัดพรากจากมัน เราก็ทําไมได ในที่สุดเราไมตองการอยากใหตายมันก็จะตาย
หามไมได ขันธ ๕ คือรางกายนีไ้ มใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา นี่วาโดยยอ เรา
พิจารณาขันธ ๕
การเจริญวิปสสนาญาณก็มอี ยูหลายแบบดวยกัน แตกร็ วมอยูในขันธ ๕ วาเปนโทษ
เปนทุกข จะพิจารณาแบบไหนก็ตาม ถาเลยขันธ ๕ ไปไมใชวิปสสนาญาณ เพราะวาพระพุทธเจาตรัส
ไวโดยเฉพาะ นี่วากันถึงวิธิการพิจารณา ก็พูดกันมามากแลว ไมจําเปนจะตองพูดตอไป สําหรับวันนี้จะ
พูดถึงอารมณ เมื่อบรรดาทานพุทธบริษัททรงสมาธิไดพอสมควร แลวก็ทรงวิปสสนาญาณคิดพิจารณา
ขันธ ๕ ถาอารมณจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาถึงโคตรภูญาณ คือสามารถจะทําจิตของตนใหเขา
สูโลกุตตระเปนพระอริยเจา ระหวางที่จิตเขาสูในระหวางโลกียก ับโลกุตตระ ตอนนีจ้ ะเห็นวา จิตมีอา
รมณเบาขึ้นมาหนอย การมัดใจคลายตัว ใชปญญาพิจารณาขันธ ๕ โดยเฉพาะอารมณจิตในตอนนี้ จะ
มีความรักพระนิพพานขึ้นนอกจากสิ่งใด เปนทุกขของขันธ ๕ มากขึ้น นอกจากนีก้ ็ยอมรับกฎของธรรม
ดาเปนปกติ เพียงวามีปญ
 ญาในดานวิปสสนาญาณพอสมควรไมมากนัก ตอไปเมื่อจิตเขาสูพระโสดาบัน
อารมณรกั พระนิพพานมีมากขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนนี้ ในระหวางทีจ่ ติ เขาสูโคตรภูญาณก็ดี หรือพระโสดาบันก็
ดี ถาบรรดาทานพุทธบริษัทที่เคยฝกทิพจักขุญาณมากอน ก็จะมีความรูส ึก
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แปลใจวา คําวา พระนิพพานที่ตําราทั้งหลายเขียนวา มีสภาพสูญ ทั้งนี้มันจะกลับเปนตรงขาม เห็นวา
พระนิพพานมีสภาพ หมายถึงวาทานที่ไดทพิ จักขุญาณจะแปลหนอยตรงที่ นี่คําวาไมสูญเปนอยางไร
แลวไดเห็นกรณีทิพยวิเศษ ที่มีความสวยสดงดงามยิ่งกวาเทวดาหรือพรหม และมีอารมณเบาเปนพิเศษ
นี่วากันถึงฝายที่ไดทิพจักขุญาณ สําหรับทานที่ไมไดทพิ จักขุญาณก็จะมีความเบาขึ้น หมายความวาเรา
จะเบื่อโลก เห็นทุกขของโลกพอสมควร แลวก็มีอารมณรกั พระนิพพาน ยอมรับกฎของธรรมดา คําวา
ชางมันยอมเกิดขึ้นกับใจของเรา

ราคะ โทสะ โมหะ หรือวาโลภะ โทสะ โมหะ ไดแกความโลภ ความโกรธ ความ
หลง หรือวาความรักสวยรักงาม ความโกรธ ความหลง ยังมีแกพระโสดาบัน แตทวาอารมณของเรานี้
ความโลภก็ดีความรักในของสวยของงามก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี อยูใ นขอบเขตของกุศล หมาย
ถึงวาเราจะรักในรูปสวย รูปเสียง กลิน่ รส ที่เราพอใจ วาความโลภอยากจะรวยก็ตาม เราจะพอใจอยูใ น
ดานเฉพาะศีลธรรม คือไมละเมิดศีล ๕ ความโกรธมี แตการประทุษรายบุคคลอื่นไมมี นี่แสดงวาเรา
ตั้งเขตความโลภ ความโกรธ ความหลงขึน้ ได
ทีนี้พระโสดาบันยังมีการแตงงาน มีบุตรธิดา เพราะไมสามารถจะทําลายกิเลสในดาน
ราคะใหสิ้นไป แตวากําลังใจทรงอยู สิ่งที่จะพึงสังเกตวา พระโสดาบันเขาทรงอะไรไวบาง เราจะเห็น
ไดงาย ๆ คนที่เปนพระโสดาบันแลวเปนพระอริยเจา จะไมยอมปรามาสพระรัตนตรัย คือมีใจมั่นคงใน
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ จะไมยอมพูดแมแตเลน ๆ วา พระพุทธเจาไมใชพระพุทธ พระธรรม
ไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ แลวก็จะสามารถทรงศีล ๕ ไดเปนปกติ คําวาสมุจเฉทนี้เด็ด
ขาด คือ ไมยอมละเมิดศีล ๕
เรื่องของศีล ๕ นี่ตองเขาใจใหดีนะ โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมุสา ขอมุสาที่เราพูดไปไม
ตรงกับความเปนจริง แตไมทําลายประโยชนของผูฟง เปนการรักษาประโยชนของผูฟง อันนี้ไมชื่อวา
ขาดศีล ๕ ขอนี้ อันนี้ตองเขาใจไวดวย พระโสดาบันอาจจะมีลลี าพูดไมตรงกับความเปนจริง แตรักษา
ผลประโยชนของบุคคลอื่นมาก อยางเด็กถาจะเดินไปใกลปลายทาง จะตกลงไปขางลางจะถึงอันตราย
กับชีวิต ถาเราบอกวา ถาเดินไปชิดปลายทางแลวจะเกิดอันตราย เด็กจะไมเชื่อ เราบอกวา ถาเดินไป
ตรงนัน้ มีสัตวราย ตุก แกหรืองูอยู ถาหนูเดินไปทางนัน้ จะเปนอันตราย แลวเด็กก็ไมไป อยางนี้จะถือ
วาขาดศีล ๕ ไมได เพราะรักษาประโยชนของบุคคลอื่น นี่เปนอันวาจะสังเกตได
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สําหรับบุคคลที่เขาถึงพระรัตนตรัย คือมีพระโสดาบัน จะมีอารมณเคารพในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ อยางมัน่ คง สามารถจะยกมือขึ้นไหวพระพุทธรูปที่เขาเขียนติดกระดาษก็ดี ปนดวย
ดินก็ดี หรือเขามัดดวยฟางก็ตาม หรือเขาหลอดวยโลหะก็ตาม ยกมือไหวดวยความสะดวกใจ ดวย
ความเคารพยิ่ง แลวก็รกั ษาศีล ๕ เปนปกติ โดยไมตองระมัดระวัง นี่เปนอาการของพระโสดาบัน โดย
เฉพาะอารมณ อารมณของผูที่ถึงพระโสดาบัน ก็มีอารมณชางมันอยูมาก คําวาชางมันก็หมายความวา
เขาดาก็ดี เขาวาก็ดี โกรธเหมือนกัน แตไมเขาไปตีเขา ไมเขาไปทํารายเขา ความโกรธยังมี แลวก็มีอา

รมณยับยั้งไดมาก แลวความรักก็มีรกั อยูใ นขอบเขต ความรักสวยรักงาม ก็ยังมีเปนไปตามปกติ เปนไป
ตามอารมณ แตไมหลงจนเกินไป แลวมีอารมณรกั พระนิพพานเปนปกติ ตองการอยางเดียว ถาตาย
จากชาตินแี้ ลวจะไปนิพพาน นี่เปนอารมณของพระโสดาบันอยางยอ
สําหรับพระสกิทาคามี พระสกิทาคามีนี่ ความจริงก็มีอารมณอยางพระโสดาบัน แตก็
ละเอียดเขาไปอีกหนอย ความรัก ความโลภ ความโกรธ ความหลง ความจริง ความรักกับความโลภ
มันตนเหตุตัวเดียวกัน ยังมีอยูแตวามีอารมณเบาบางมาก ทรงศีลก็ยงั ทรงบริสุทธิ์ มีความละเอียดกวา
แตทวาอารมณที่นาคิดสําหรับพระสกิทาคามีก็มีอยูตอนหนึ่ง ตอนนั้นถาบรรดาทานพุทธบริษทั ปฏิบัติ
ถึง ก็ระมัดระวังใหมาก นั่นคือ กามราคะ พระสกิทาคามียังไมสามารถจะตัดกามราคะใหสิ้นไปได
เพราะวากําลังใจที่กระทบกระทั่งวัตถุ ที่เนื่องในกามราคะ ความรูสกึ ในเพศจะไมมี ผูหญิงจับมือชาย
ผูชายจับมือหญิงก็เหมือนกัน จับตัวเพื่อเกี่ยวกันไมมีความรูสกึ อะไร การกระทบกระทั่งกับสิ่งที่เราเคย
รัก จิตใจมันก็เหือดแหงไป สําหรับที่อารมณอยางกระทบ แตทวาบางครั้งบางสวนที่ทานเขาถึงสกิทา
คามี ถาไมเขาใจใหดๆี ก็จะเห็นวาเราเปนพระอนาคามีไปเสียแลว แตความจริงยังไมถึง ตองสังเกตไว
เวลาทีจ่ ิตสงัด ความรักที่มันเปนอุปนิสัย หรือเรียกวาเปนอนุสัยตัวละเอียด มันยังคงอยู เวลาที่จิตสงัดๆ
อยู เจริญสมาธิก็ดี วิปสสนาญาณก็ดี หรือยามอยูแบบสบายๆ อารมณความรักจะขึ้นมาเตือนใจนิดหนึ่ง
มันจะสอนวา สิ่งนั้นสวย สิ่งนั้นงาม เสียงเพราะ รูปสวย อยางโนนอยูอรอย อยางนี้เปนตน มันจะ
ปรากฎขึ้นมานิดหนอย เมือ่ จิตใจเราเห็นวามันโผลหนาขึ้นมาแลว ก็คิดวาบางตัวมันทําลายไปแลว แต
มันยังอยู พอรูต ัวเพียงเทานี้ อารมณอยางนีม้ ันก็จะหายไป มันเปนตัวอนุสัย มันกวนใจเวลาเราเผลอ ถา
เทียบกับกองทัพก็เรียกวามันเปนกองโจร ไมใชสงครามประจัญหนา มันจะมาตอเมื่อเราเผลอเทานั้น นี่
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่เจริญเขาถึง ก็ขอใหระวังใหมาก จงอยาเผลอตัว คิดไวเสมอวาเรา
ยังดีไมพอ
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นี่ตอไปถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มีอารมณเขาถึงพระอนาคามี ตอนนี้เราจะมี
ความรูสึกวา มีสิ่งที่หยาบๆ พอจะสังเกตไดสําหรับพระอนาคามี พอถึงอนาคามีศลี จะเขามาถึงตัวเอา
เองโดยไมตองสมาทาน โดยไมตองตั้งใจรักษา เปนอันวาศีล ๘ เปนศีลสําหรับพระอนาคามี เรื่อง
การบริโภคอาหารเย็นเลิกกัน ความหิว ความกระหายในอาหารก็ไมมี มันเหือดหายไป อันนี้สงั เกตได
งาย แตทวาตองระวังใหได ถาเราเปนโรคที่มันไมหิวอาหาร ก็อยาคิดวาเราเปนพระอนาคามีเสียแลว
ทีนี้ขอสังเกต ที่องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงตรัสไวในเหตุหรือในผล หรือในคุณสมบัติของพระ

อนาคามี คือหนึ่ง ความรูสกึ ในเพศไมมีเลย หมดเด็ดขาด และวัตถุปจ จัยทีใ่ หเกิดความรูสกึ ในเพศ คือ
อสุจิ ที่มีอยูใ นรางกาย รางกายสรางมาเทาใดก็จะเกิดเหือดแหงไป นี่เปนขอสังเกตที่สังเกตไดงาย ถา
เรายังสงสัย ก็ใหหมอไปรักษา บอกหมอวาเวลานีเ้ ปนโรคกามตายดานเสียแลว ใหหมอชวยรักษา ถา
หมอชวยรักษาเต็มความสามารถ ไมสามารถจะดึงความรูสึกในเพศใหเกิดขึ้นได ก็จงทราบวาเราเขาถึง
ระยะของพระอนาคามีแลว แลวก็ตอไปอีกขอหนึ่งไดแกโทสะ ความโกรธ หรือความพยาบาท ไอการ
รูสึกกับการกระทบจิต ที่คิดวาเขาทําไมถูก พูดไมถูก ไมมีอยูจะขังความโกรธ ความไมพอใจ คิดประ
ทุษรายไมมี ใครสรางความพอใจใหเกิดขึน้ ก็มีอยูอยางเดียวคือ อารมณของเมตตา วาอารมณของผูนยี้ ัง
มีความหนาไปดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมอยูมาก อารมณใจของทานผูเขาถึงพระอนาคา
มี มีมีความสุขมาก คือ หนึ่ง ดานศีลไมตอ งระวัง สบาย ศีล ๘ ถารักษาไดมนั ก็ระงับการใชจายไปได
มาก ประการที่ ๒ ความวุน วายของใจในความรัก ในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส การสัมผัสไมมีเลย
สบาย ไมมีความยุงใจ แมเหตุวัตถุปจ จัยใหเกิดความรักทีร่ างกายสรางใหก็เกิดเหือดแหงไป ความโกรธ
ความพยาบาท การคิดประทุษรายตอผูใดก็ไมมี
เปนอันวา ไฟ ๒ กองคือ ราคัคคิ ไดแกไฟราคะ เผาผลาญใจ โทสัคคิ ไดแกไฟโทสะที่
เผาผลาญใจ ไมมีเสียแลว เปนอันวาไฟ ๓ กอง มันดับไปเสียแลว ๒ กอง คือเปนพระอนาคามีเหลือ
อยูกองเดียว ไดแกโมหัคคิ คือไฟโมหะ ทีนี้ไวดวงเดียว นี่มันก็เหลือรับหรี่ ใกลจะดับมีดับแหล ตอไป ก็
พิจารณาขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วามันไมเที่ยง หาความเที่ยงไมได มัน
เปนทุกข แลวก็มีการสลายตัวไปในที่สุด การตัดกิเลสทัง้ หมดก็ตัดที่ขนั ธ ๕ โดยเฉพาะ เมื่ออารมณใจ
มันละเอียดแลว สังโยชนทั้ง ๑๐ ประการมันก็สลายตัวไป เมื่อพิจารณาไปแลวจะเห็นวา รูปราคะ คือรูป
ฌาน ที่เราเจริญในสมถภาวนาเอาเปนเอาตาย บางครั้งก็เมาในรูปฌาน นั่งทรงตัวอยูไ ดตั้งหลายๆ ชั่วโมง
บางคนก็นั่งทรงอยูไ ดตลอดวัน
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ตลอดคืนไมเบือ่ คิดวาเปนของดี เปนของประเสริฐ หรือคิดวาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระ
ชินสีหมีดีอยูเพียงนี้ นั่นเขาเรียกวาหลงอยูใ นรูปฌาน ความจริงการทําฌานแบบนัน้ เปนอัตตกิลมถา นุ
โยค เมื่อทรงจิตใหสบายแลว ก็ใชทําสมาธิใหเกิดปญญาพิจารณาขันธ ๕ แบบที่พระพุทธเจาทรงสอน
ถาไมอยางนั้น มันก็จะคางอยูแคนนั้ ที่ตอนนี้ความหลงในรูปฌานไมมีแลว เราก็คิดวา รูปฌานเปนกําลัง
หรือบันไดใหเรากาวไปสูวิปส สนาญาณเทานั้น การหลงใหลใฝฝนในอรูปฌานวาประเสริฐเลิศกวาสิ่ง

ใดก็ไมมี คือทราบแลววาองคสมเด็จพระพุทธชินสีหสอนฌานก็เพื่อเปนกําลังควบคุม องคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศรตองการอยางเดียวคือ ใหเราตัดกิเลส
ตอไปความมานะ ถือตัว ถือตน วาเราวิเศษกวาเขา เสมอเขา เลวกวาเขาไมมี เห็นวาคน
และสัตวทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็เปนเพียงธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ นีก่ ลาวโดยยอ
ควบคุมกันเขามาเปนกาย สวนจิตใจนั้นไมไดมีเรื่องเลย คนก็ดี สัตวก็ดี มีสภาพเหมือนกันหมด มีการ
เกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเปลี่ยนแปลงไปในทามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด แลวเปนอันวาการถือ
เราถือเขาหมดไป
ตอไปอารมณจิตที่คิดฟุงซานอยูในดานกิเลส เปนเหตุใหเกิดความทุกขก็ไมมี และใน
ขั้นสุดทาย กําลังใจของเราก็สามารถตัดอวิชชา คือความโงไปได การที่เราจะตัดอวิชชาความโงไปได
ก็ตองมีอํานาจใจ ทีนี้ใจของเราจะมีสภาพแบบนี้ เห็นวาโลกมนุษยกด็ ี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี หา
อะไรดีไมได เต็มไปดวยความทุกข เราเกิดในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ก็ไมนารักตรงไหน เพราะ
ทั้งโลก ทั้ง ๓ โลกนี้ ถาเราจะติดอยู แวะของอยูต ราบใดก็ชื่อเรายังเปนทาสกิเลส ตัณหา อุปาทาน
และอกุศลกรรม เปนอันวาจิตใจของเราในขณะนัน้ และตอไปจิตใจของเราไมพอใจในมนุษยโลก เทว
โลก พรหมโลก เห็นวาโลกทั้ง ๓ โลกนีเ้ ต็มไปดวยความทุกข หาความสุขไมได เราไมตองการ สิ่งที่
เราตองการคือพระนิพพาน อารมณใจก็โปรง หมดการเกาะในดานกิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศล
กรรม เห็นรางกายของเรานี้ที่ทรงอยูเต็มไปดวยความสกปรก การทรงชีวิตอยูเต็มไปดวยความอึดอัด
แตไมใชเบื่อหนาย ไมใชกลัดกลุม
เราเบื่อในรางกายแตก็ไมพดู ถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฎขึ้นมา
เฉพาะหนา รูส ึกวาเปนธรรมดา การจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา เรา
จะตายหรือใครจะตายก็ถือเปนเรื่องธรรมดา ขันธ ๕ มันเกิดมาเพื่อแก เพื่อเจ็บ เพื่อตาย จิตใจเราก็
เบาบาง ทางใจจะหาทุกขอะไรไมได แมแต
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ใครจะมาดา มาวากระทบประการใดก็รูสึกเปนปกติ ไมมีอาการขึ้นลง พบคนนินทาวารายมากๆ ก็เกิด
เมตตากรุณา คือความรักความสงสาร วาคนประเภทนีน้ ั้นมีชีวิตอยูกม็ ีความทุกขมากแลว เมื่อตายจะ
เสวยอบายภูมิ
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ๒ คืนนี่พูดลัด ๆ มาเฉพาะอารมณ วาบรรดาทานพุทธ
บริษัทพอมีความเขาใจไวบาง วาอารมณสมถภาวนาเปนยังไง อารมณวิปสสนาภาวนามีผลเปนอยางไร

ถาทราบชัดแลวก็ถือเอาวาทราบชัด ขณะใดที่จะเจริญสมถภาวนา เวลานั้นจําเปน จําเปนจะตองมีอา
รมณ เครงครัดอยูมาก เพราะใจตองมัดอารมณเขาไว ไมฟุงซาน ทีนี้การตอไปจะเจริญวิปสสนาญาณ
เขาถึงพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี เวลานี้ยังอยูในเกณฑระมัดระวังใจ การเคลื่อนไหวทางกายก็
ดี ทางวาจาก็ดี ทั้ง ๒ ประการนี้ มีอยูการระวังตัว ถาถึงอรหัตผลเพียงใด ความเบาใจก็ปรากฎ อีตอนนี้มี
ความเปนอยูสบายทุกอยาง การจะพูดจะจาอะไรก็ตาม จะเคลื่อนไหวยังไงก็ตาม จิตใจของเราก็มคี วาม
สุข เพราะวาติดเพียงรางกาย ถึงยังไง ๆ ก็ตาม อบายภูมิทั้ง ๔ หรือวาโลกทั้ง ๓ คือ มนุษยโลก เทวโลก
พรหมโลก ไมใชสมบัติของเราแลว มีสมบัติอยูสายเดียว ตามที่สมเด็จองคพระประทีปแกวบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวก็คอื นิพพาน
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน วันนี้พูดสูงไปสําหรับนักปฏิบตั ิใหม แตวาจําใจ
จะตองพูด เพราะวาพูดถึงเหตุของการปฏิบัติมามากแลว มาเที่ยวนี้ก็ขอพูดถึงผลของการปฏิบัตโิ ดยยอ
พอจะไดความบาง ไมไดความบางวาบรรดาพุทธบริษัทจะไดจําไวเปนกําลังใจ หรือเปนบันไดแหงการ
ปฏิบัติ ตอแตนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาออก
ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย

************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ตอจากนี้ไป เปนเวลาของการเจริญพระกรรมฐาน ตอนนี้จะขอพูดเฉพาะอารมณอีก
เหมือนกัน แตวาจะขอพูดแตโดยยอ ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพากันสมาทานพระกรรมฐานวา
อิมาหํ ภควา อตตภาวํ ตุมหากํ ปริจจชามิ ซึ่งแปลวาขาขอนอบนอมพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจาเปน

ตน ขอมอบกายถวายชีวิตแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทีพ่ ระองคทรงบรรลุแลว แลวก็นํามาสั่ง
สอนพวกเรา ทีนี้ใชคําวามอบกายถวายชีวิตก็หมายความวา เราจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธ
เจา โดยไมอาลัยตอชีวิต สิ่งใดที่องคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรงหามวา จงอยาทํา จงละ สิ่งนัน้ เราตัง้ ใจ
วาจะละตามทีพ่ ระองคทรงตรัสแลวก็ปฏิบตั ิตามนั้น แลวก็สิ่งใดทีพ่ ระองคทรงสงเสริมใหปฏิบัตวิ า เปน
ความดี เราก็ปฏิบัติตามคําขององคสมเด็จพระชินสีหดวยความเคารพ อยางนี้เรียกวามอบกายถวายชีวิต
นี่สําหรับวันนีจ้ ะพูดถึงอารมณที่พระพุทธเจาทรงสอนพุทธบริษัท วาใหรักษาอารมณ
ประเภทนี้ไวดว ยชีวิต ทั้งนี้ก็เพราะวาถาบุคคลใดปฏิบัติได ทานทั้งหลายเหลานัน้ ไดชอื่ วาเปนผูชนะโลก
นี่การที่บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานก็ดี และสมาทานศีลก็ดแี ลวก็มกี าร
ใหทานอยางทีเ่ มื่อก็นี้เขามีการบอกบุญกัน เรื่องการทอดผาปาสรางสํานักวิปสสนา และสรางพระอุโบ
สถ อยางนี้เรียกวา การถวายทานแกพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ก็เพราะวาเราตองการจะหนีโลก ทั้งนี้เพราะ
อะไร เพราะวาโลก พระพุทธเจาแปลวา มีอันที่จะตองฉิบหายไป คําวาฉิบหายไปนี้ ความจริงถาเรา
เปนคนไทย รูสึกวาจะหนักไปสําหรับศัพทนี้ แตวาตามพระบาลีทานใชศัพทนี้ โดยเฉพาะคําวาฉิบหาย
ก็หมายความวา ตองมีการแตกสลายไป พังไป ทําลายไปในที่สุด ไมมีอะไรทรงตัว จะเปนมนุษยก็
ตาม สัตวก็ตาม หรือวัตถุทไี่ มมีชีวิตก็ตาม ไมมีอะไรทรงตัวอยูเปนปกติ เมื่อมันปรากฎในเบื้องตน ก็มี
ความเสื่อมไป แลวก็มีความสลายไปในทีส่ ุด นี่อารมณอยางนี้ที่พระพุทธเจาสอน ใหบรรดาทานพุทธ
บริษัทคิดไวเปนปกติ คือรางกายของเรามีความเสื่อม แลวก็มีสลาย เรียกวาทําใจใหเปนปกติ นี่วากัน
เฉพาะโดยหลักใหญ ๆ
แตวาวันนีจ้ ะขอนําโลกธรรม ๘ ประการ แตวาจะนํามาพูดเพียง ๒ ประการเทานัน้
ใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ที่มีความเคารพในพระพุทธเจา
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และประกาศตนวา ขอมอบกายถวายชีวิตแดพระพุทธเจา เปนการทดสอบใจของเราวา เรานี้มอบกาย
ถวายชีวติ แกพระพุทธเจาจริง ๆ หรือเปลา หรือวาวันหนึง่ เดือนหนึ่ง เรายอมรับนับถือ หรือมอบกาย
ถวายชีวติ แดพระพุทธเจา เดือนหนึ่งกี่ครั้งหรือวาวันหนึง่ มีเวลาเทาไร ดวยพระธรรมทั้ง ๒ ประการนี้จะ
เปนเครื่องวินจั ฉัยจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท หรือโลกธรรมทั้ง ๒ ประการ คือ นินทา ปสังสา

นี่เปนภาษาบาลี คําวานินทา เราก็ทราบแลววา การกลาวใหโทษ นี่การกลาวใหโทษโจษกันดวยความ
ชั่ว นี่เปนการนินทาที่เรารับทราบอยูแ ลว ปสังสา ไดแก อาการสรรเสริญ
อารมณทั้ง ๒ ประการ นี่เปนที่หวั่นไหวของบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายอยูม าก
ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา จึงเตือนใหบรรดาทานพุทธบริษัทมีความระมัดระวัง และก็อยา
ยึดถืออารมณนี้เปนสาระ ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะพระพุทธเจาทรงตรัสวา คนที่เกิดมาในโลกนี้แลวไมมี
ใครพนนินทา เรียกวา นัตถิ โลเก อนินทิโต คนทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ ทุกคนพนการนินทาไมได
แลวก็คนทีเ่ กิดมาในโลกนี้ทั้งหมด ไมมีใครพนคําสรรเสริญเหมือนกัน เรียกวานินทากับสรรเสริญ เปน
ของประจําโลกที่เรียกวาโลกธรรม หรือธรรมประจําโลก ในเมื่อปรากฎวาโลกยังมีอยูเพียงใด เราทั้ง
หมดก็ตองกระทบกับคํานินทาสรรเสริญดังนี้
แมแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ที่พระองคทรงบําเพ็ญบารมีมาถึง ๔ อสงไขย
กําไรแสนกัป ที่ทําอยางนี้เพราะอาศัยความลําบากมาก วาตั้งใจจะโปรดพุทธบริษัท คือชาวโลก ใหพน
จากความทุกข เพราะวาพระพุทธเจาทรงทราบแลววาคนใดทีย่ ังเกิดอยูในโลก คนนั้นไมพน ความทุกข
มีความทุกขเปนประจํา ถาหากวาบุคคลใด ไมสามารถจะทําใจของตนใหพนจากโลกได คนนั้นไมพน
ความทุกข มีความทุกขเปนประจํา ถาหากวาบุคคลใด สามารถจะทําใจของตนใหพนจากโลกได บุคคล
นั้นก็จะเขาถึงความสุขได คือตอไปบุคคลนั้นก็จะไมมีความเกิดในโลก จะเปนโลกมนุษยก็ดี เทวโลกก็
ดี พรหมโลกก็ดี เราพนแลว เมื่อพนแลวจะไปไหน องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา เราไปพระนิพพาน
สําหรับพระนิพพานอยูทไี่ หน ก็จงรักษาอารมณใจของตนใหเปนสมาธิ ถาเขาถึงอุป
จารสมาธิ แลวก็ฝกทิพจักขุญาณใหปรากฎ เมื่อเราสมารถจะเห็นผี เห็นเทวดา เห็นพรหมโลก เห็นสัตว
นรก เปรต อสุรกาย ไดแลว ตอจากนัน้ ไปทําวิปสสนาญาณ ตามทีอ่ งคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสอน
คือพิจารณาขันธ ๕ คือวา ถาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาสูโ คตรภูญาณ คือจะเปนพระโสดาบัน
หรือวา
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การเขาสูโ คตรภูญาณเร็วเกินไป ไมสามารถจะทรงตัวยับยั้งไวได เขาถึงพระโสดาบันเสียเลย ในตอนนี้
ก็ใชญาณของเราที่เปนโลกีย ก็จัดวาเปนญาณโลกุตตระ คือเปนญาณของพระอริยะเจา ตอนนี้แหละ ทิพ
จักขุญาณของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานจะเห็นพระนิพพานชัดเจนแจมใส นี่เปนอยางนี้เพราะอะไร
เพราะพระนิพพานเปนแดนไกล คําวาไกลนี้ก็หมายความวา ไกลสําหรับคนที่มีจิตเต็มไปดวยกิเลส

แตทวาบุคคลใด มีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ แลวก็มอบกายถวาย
ชีวิตจริง สิ่งใดที่พระพุทธเจาวาไมดี จงอยาทํา แนะนําวาอยางนั้น เราก็ไมเคยละเมิด สิ่งใดที่พระพุทธ
เจาทรงสรรเสริญ แลวยกยองวาเปนความดี เราทําอยางนั้น ตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินสีห
ถาเปนอยางนีพ้ ระนิพพานก็อยูไมไกล ความจริงอยูใกลๆ เรานั่นเอง นี่หากวาเราจะไปพระนิพพานได
ก็ลองมานั่งสอบอารมณใจ วาใจของเราเปนทาสของโลก หรือวาเวลานี้ใจของเราเปนอิสระแลว ถาใจ
ของเรายังเปนทาสของโลกอยูเพียงใด เราก็ไมสามารถจะพนไปจากโลกได คําวาพระนิพพานยอมไม
ปรากฎกับเรา ถาใจของเราเปนอิสระ ไมเปนทาสของโลกเมื่อไร ขณะนั้นเราก็จะเขาสูพระนิพพานได
หรือวาอยางนอยที่สุด เราก็เขาสูกระแสพระนิพพาน คือวาไมมีการถอยหลัง มีแตการเดินหนาเขาไปหา
พระนิพพาน การจะเขาสูกระแสพระนิพพานได ก็ไดแกการเขาสูกระแสพระโสดาบัน
ทีนี้โลกธรรมทั้ง ๒ ประการ นินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี ที่กลาววาเปนของประจําโลก
ก็จงคิดพิจารณาดูวา องคสมเด็จพระบรมครูบําเพ็ญบารมีมาถึง ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป มีความลําบาก
มากก็เพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคณ
ุ จะสงเคราะหสรรพสัตวทั้งหลายในโลกที่เกิดมา มีความโง รูเทา
ไมถึงการณ และก็จะแนะนําทางใหเขาไปสูพระนิพพาน ถาปฏิบัติตามทาน ก็จะถึงพระนิพพานทุกคน
แมองคสมเด็จพระทศพลเกิดมาเปนมนุษยครั้งสุดทาย พระองคออกสูแ สวงหาอภิเนษกรมณ สิ้นเวลาถึง
๖ ป ในตอนระยะตน องคสมเด็จพระชินสีหปฏิบัติตามแบบของพราหมณ เปนการทรมานตนมากที่สุด
ไมมีใครเหมือน ตอมาก็มาทิ้งทุกขกิริยานัน้ เห็นวาไมใชทางบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ สมเด็จ
พระพิชิตมารอาศัยบารมีที่บาํ เพ็ญมา จึงเขามาปฏิบัติทางใจ ใชเวลาไมถึง ๑๒ ชั่วโมง ก็บรรลุอภิเษก
สัมมาสัมโพธิญาณ เปนพระอรหันตองคแรกในโลก
เมื่อเปนพระอรหันตแลว ถาพระองคขาดพระมหากรุณาธิคุณ จะไมสอนพุทธบริษัทก็
มีความสุขพอ แตวาไมใชอยางนั้น องคสมเด็จพระภควันตทรงทรมานพระกายถึง ๔๕ พรรษา สมัยนั้น
รถเรือก็ไมมีอยางสมัยนี้ หนทางก็ไมดเี ทา แตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็ทรงเสด็จสอนบรรดา
ทานพุทธบริษทั ถึงแมวา
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จะเปนเขตกันดารเพียงใดก็ตามที องคสมเด็จพระชินสีหก็ไมทอถอย แตทวาความดีของพระองคที่อาศัย
มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ ปานนี้ ถึงกระนั้นก็ดี องคสมเด็จพระชินสีหก็ไมพนคนนินทา เราจะเห็นวา เมื่อ
พระองคเสด็จไปสูเมืองโกสัมพี ในตอนนั้น นามาคันธิยา ซึ่งเปนมเหสีของพระเจาอุเทนบรมกษัตริย
มีความไมชอบใจ ตั้งแตสมัยกอนจะมาเปนชายาของพระเจาแผนดิน ก็จางคนดา จางบรรดาประชาชน

คนพาลทั้งหลายตามดา พระพุทธเจาจะไปเทศนที่ไหน พวกนีก้ ็ไปยืนดาที่นั่น จะบิณฑบาตที่ไหน พวก
นี้ก็ตามไปดาที่นั่น ดามาไดถึง ๕, ๖ วัน จนพระอานนททนไมไหว ที่เปนพระโสดาบัน ชวนพระพุทธ
เจาหนีไปอยูทอี่ ื่น พระพุทธเจาก็บอกวา ถาเราไปจากทีน่ ี่ ถาเมืองโนนที่เราไป เขาดาเราจะวาอยางไร
พระอานนทกบ็ อกวา ไปเมืองอื่นอีกที่เขาไมดาเรา พระพุทธเจาจึงไดถามวา ถาเขาดาเราทุกเมือง แลว
เราจะไปอยูที่ไหน เปนอันวาพระอานนทกจ็ นใจ ยอม ไมหนีละอยูกับพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึง บอก
วา คําอธิกรณคือเหตุ มันเกิดที่ไหน คําอธิกรณยังไมสงบเพียงใด เราไมไปจากทีน่ ั่น เพราะเราเปนผู
บริสุทธิ์
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัท นี่แมแตองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ
เจา ไมใชถูกนินทาอยางเดียว คนไปยืนดาเฉพาะหนาก็ยังไมหวัน่ ไหว แตทวาพอถึง ๗ วันแลว พวกดา
พวกนี้ก็เลิกดา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเหนื่อย ดาเทาไร ๆ พระองคก็ไมถอยไป นี่แหละบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานพยายามสอบใจของทานวา อาการทั้ง ๒ ประ
การนี้ เปนอารมณทนี่ าหวั่นไหวที่สุด คือ หนึ่ง การนินทา และประการที่สองก็ไดแก คําสรรเสริญก็ดี
พระพุทธเจาบอกวาเปนโลกธรรม คือเปนสมบัติของโลก คือหนีไมพน เราจะเกิดมาในโลกสมัยไหน
ก็ตาม กัปไหนก็ตาม หนีไมได เพราะสิง่ ทั้ง ๒ ประการนี้ มีอยูประจําโลก ทีนี้พระพุทธเจาก็ทรง
สอนทานพุทธบริษัท มีพระเปนตน ในสมัยที่องคสมเด็จพระทศพลถูกปริพาชก ฝายผูเปนลุงดา แตวา
หลานชายสรรเสริญ มาในตอนเชา พระมาบิณฑบาตฟงขาวเรื่องนั้น แลวก็กราบทูลองคสมเด็จพระประ
ทีปแกวใหทรงทราบ วาเมื่อคืนนี้สุปปยปริพาชกนั่งดาตลอดคืน สวนนันทิยมาณพ ผูเปนหลานสรร เส
ริญพระรัตนตรัยตลอดคืน เมื่อพระพุทธเจาฟงแลว แทนที่จะโกรธหรีอแทนที่จะยินดี คือวาโกรธ สุป
ปยปริพาชก หรือวาสรรเสริญนันทิยมาณพ ความจริงพระองคไมใชอยางนั้น ทรงอุเบกขาเฉย คําดา ที่
เขาดา สาปแชงดาพระองค ๆ ก็ทรงเฉย ไมมีความรูสึกสะดุงสะเทือน แมในคําสรรเสริญทีเ่ ขายกยอ
ปอปนสรรเสริญวา พระองคดีเหมือนกัน พระองคฟงแลวก็ไมดีใจ ทั้งนี้เพระอะไร เพราะพระองคละ
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แลวซึ่งโลกธรรมทั้ง ๒ ประการ
ฉะนั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงสอนบรรดาพระสงฆทั้งหลายวา ภิกขเว ดูกอนภิกษุ
สงฆทั้งหลาย นินทา ปสังส ขึ้นชื่อวานินทาและสรรเสริญนี่เปนของประจําโลก เราเกิดเมื่อไร เราก็หนี
พนไมได ขอบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลายจงอยายึดถือเขาไว ถาหากวาเราดีเสียแลว เขาจะนินทาวายังไง

เราก็ไมชั่วไปตามคํานินทา ถาหากวาเราเปนคนชั่ว เขาจะมาสรรเสริญ เราก็ไมไดดีไปตามเขาสรรเสริญ
ฉะนั้นคํานินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี ทั้ง ๒ ประการนี้ ใชอะไรไมได จงอยาเขาไปยุง วางเสียใหหมด
แลวองคสมเด็จพระบรมสุคตก็เทศนโปรดวา ถาเราจะดีหรือจะชัว่ ก็อยูที่กรรมของเราเอง ถาเราทําดี
เสียอยางเดียว ใครเขาจะนินทาวาชั่ว เราก็ไมชั่วไปตามเขา ถาเราเลวแลวใครเขาจะมาสรรเสริญวาดี ก็
ไมดีไปตามคําของเขา ฉะนัน้ คําพูดทั้ง ๒ ประการนี้ คือนินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี ขอทานทั้งหลายจง
อยาสนใจ พูดกันตามแบบภาษาไทยงาย ๆ วาโยนทิ้งไป
ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ลองเอาธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ไปไวสําหรับ
สอบใจของทาน ถาหากวาทานทั้งหลายไดยินชาวบานเขานั่งนินทา หรือวามีคนมาบอกขาว เราก็นงั่ ดูใจ
พิจารณาใจของเราวา เราโกรธคนนินทาไหม ถาเรามีความรูสกึ โกรธ ก็จงทราบไดวา นี่เรายังไกลพระ
นิพพานอยู เรียกวาเราแพกเิ ลส เรียกวาการนินทา เ ปการสอบจิต นี่เปนของดี ทีนถี้ าหากวาเราไดยิน
ใครเขาสรรเสริญวา เราดีแบบนั้น เราดีแบบนี้ เราดีใจไหม ถาหากวาเราดีใจ ก็จงทราบไววา กําลังใจ
ของเรานี่ใชไมได เปนทาสของกิเลสเสียแลว ทั้งนี้ก็เพราะวา องคสมเด็จพระประทีปแกวบอกวาให
เราโยนทิ้งไป นี่เราจะมาเก็บนินทาและสรรเสริญไวเพื่อประโยชนอันใด วาธรรมทั้ง ๒ ประการนีไ้ มได
ทําใหใครดีขนึ้ มาได ไมไดทําใหชั่วขึ้นมาได ความดีหรือความชัว่ อยูท ี่ตัวประพฤติ วาปฏิบัติดหี รือ
ปฏิบัติชอบ
ธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ สําหรับวันนีจ้ ะใหไวเปนขอสอบจิตใจของบรรดาทานพุทธ
บริษัท เพราะเปนของหางาย บางทีวันหนึง่ สองวัน หรือวันเดียวอาจจะมาซอนกันถึง ๒ ราย ๓ ราย
ก็ได ขาวการนินทาสรรเสริญ ถาเราไดรบั คํานินทา ดูใจของเราวาพอใจในการนินทา หรือวาโกรธคน
นินทา ถาโกรธคนนินทาก็จงนึกวาความจริงคนนินทานี่เปนคนตาไมดี หูไมดี หรือมิฉะนั้นก็อาจจะขาด
สติสัมปชัญญะขาดการใครครวญ พระพุทธเจากลาววา ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําดีกวา เมื่อเราพิจาร
ณาดูตวั ของเราวา นี่เราเลวตามที่เขาพูดหรือเปลา ถาเราไมไดเลวตามคําที่เขาพูด ก็จงทราบดวยวา คน
พูดนั่นใชไมไดเลย เปนคนที่ไรสติสัมปชัญญะ ขาดสติ
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ขาดปญญาเปนเครื่องพิจารณา และคนทีข่ าดปญญาพิจารณาแลว เห็นคนดีกลายเปนคนชั่วไป ก็แสดง
วาบุคคลนัน้ เปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม เขาไมไดมอี ิสระ การนินทาวาราย ความ
จริงเขาไมตองการอยางนั้น แตวาเจานายเขาเสี้ยมเขาสอน คําวาเจานายก็ไดแก กิเลส ตัณหา อุปาทาน
ใหราบไปจากใจของเรา ดวยอํานาจการถวายทานหรือการใหทาน การสมาทานศีลเจริญสมถกรรมฐาน

หรือวิปสสนากรรมฐาน พยายามทําไป ไมชาไมนานเทาไร สิ่งทั้ง ๔ คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศล
กรรม มันก็คอย ๆ ตายไป มันตายไปทีละนอย ทุกๆ วัน ในขณะทีม่ ีปญญาพิจารณาเห็นหนามัน เห็น
วามันเปนโทษ เปนทุกข ในที่สุดมันก็จะสลายไปจากใจ
สําหรับคําสรรเสริญก็เหมือนกัน ถาเราฟงแลว ถาเราดีใจ ก็จงทราบดวยวา นี่เราเปน
ทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม เพราะวามันยอมยําทําหัวใจใหเรายินดีตามคําสรรเสริญ
ความจริงเราไมไดดีตามคําเขาพูด หรือวามีดีอยูบางแตมนั ไมถึงนั่น แตทําไมจิตใจของเรานี้ จึงยอม รับ
นับถือคําสรรเสริญจนเกินพอดี แลวก็จงนึกถึงถอยคําขององคสมเด็จพระชินสีห วานี่เปนโลกธรรม ที่
มันจะดึงเราใหติดอยูในโลก เมื่อเราติดอยูในโลกนี้ เราก็มีทกุ ขตลอดกาล หาความสุขไมได อาศัยที่
เรายอมมอบกายถวายชีวิต แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จงพยายามทําใจใหพน คือโยนคําสรร
เสริญทิง้ ไป แลวก็จงทราบไวดว ยวา การนินทาก็ดี สรรเสริญก็ดี นี่เปนสมบัติของกิเลส ตัณหา อุปาทาน
และอกุศลกรรม ที่จะชักนําใหเราตกอยูในอํานาจของมัน แลวก็มันจะเหยียบจะย่ําเราใหเขาสูถึงความ
ทุกข ตามที่เคยประพฤติเคยประสบมา
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยทั่วหนา ธรรมทั้ง ๒ ประการ คือนินทาก็ดี
สรรเสริญก็ดี อันนี้จะระงับไปจากใจไดดว ยดีภายในไมชา ก็ไดแกการประพฤติ ตามที่องคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจากลาววา จงวางตั้งไวในขันติบารมี หรือวาอุเบกขาบามี ที่ตั้งแบบนี้ ทรงแบบนี้ พูด
แบบนี้กฟ็ งยาก หมายความตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัส คือใชแบบเปนภาษาไทยชัดๆ
เรียกวาชางมัน ใครมันจะดาจะวาก็ชางหัวมัน เพราะเราไมไดเลวไปตามเขาวา พอเขาสรรเสริญขึน้ มา
เราไมยอมดีใจ จงรูไววา นีก่ ิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม มันจะใหเราเปนทาสของมันตอไป
ถาเราดีใจตามคําสรรเสริญ พอเขาสรรเสริญเราก็มารับฟงแลวก็ทําเฉยๆ วาตอไปก็จงคิดวาชางมัน ใคร
นินทาก็ชางมัน ใครจะสรรเสริญก็ชางมัน เราไมยอมรับนับถือ เพราะเราทราบอยูแลววา เราจะดีหรือ
เราจะ ชัว่ ตัวเราเทานัน้ เปนผูร ู และเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครูเปนเครื่องวัด
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วาเวลานี้องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย สอนใหเรามีเมตตา เรารูจ ักมีศีล เรารูจ ัก
บริจาคทานเปนสังคหวัตถุ รูจกั ระงับนิวรณ ๕ รูจกั ทรงสมาธิ รูจักความจริงของขันธ ๕ วามันมี
ความเกิดขึน้ ในเบื้องตน มีความแก แลวก็มีความตายในที่สุด อันนี้เรายอมรับนับถือ เชี่อพระพุทธเจา
จริง ๆ หรือเปลา นี่มานั่งวัดใจของเราตรงนี้ดีกวา อยาเอาใจของเราเขาไปยุงกับการสรรเสริญนินทา

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา วันนี้ขอใหอารมณโดยเฉพาะ
ความจริงวาจะพูดนอย ไหงพูดมากมาได แตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งกายใหตรง ดํารง
จิตใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญ ญาณ
บอกหมดเวลา

****************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๗

อันดับตอไปนีไ้ ปเปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน เมื่อคืนวานนี้ไดพูดถึงสัง
โยชน ๑๐ ประการ อันเปนแนวปฏิบัตใิ หเขาถึงพระนิพพาน เริ่มตนตัง้ แตพระอริยบุคคล พระโสดาบัน
และตามที่พูดนั้น ก็เพื่อใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดทราบชัดวา การปฏิบัติเพื่อเขาพระนิพพาน
นั้น ไมใชจะปฏิบัติเปะปะๆ ไปตามเรื่อง จะตองรูจกั วา จุดใดเราจะทําลายซึ่งกิเลสเปนเครื่องรอยรัดใจ
เมื่อเรารูจดุ แลวก็พยายามปฏิบัติไปตามลําดับ อันดับแรก ก็ตั้งใจบรรลุพระโสดาบันกอน ครั้นเมือ่ ถึง
ระดับพระโสดาบัน ก็พระสกิทาคามี ซึ่งละสังโยชน ๓ เหมือนกัน จากนั้นแลวก็ตั้งใจดําเนินปฏิบัติ
เพื่อเปนพระอนาคามี จากนัน้ ก็ปฏิบตั ิเพื่อความเปนอรหัตตผล นี่ตามแนวทีว่ าบรรดาทานพุทธศาสนิก
ชนตั้งใจไวอันดับแรก แลวก็วธิ ีปฏิบัตจิ ริง ๆ ที่ทานแนะนําไวในวิสุทธิมรรค ทานกลาววา ถาบุคคลผู
ใดปฏิบตั ิตนเขาถึงพระโสดาบันแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงแนะนําใหทํากรรมฐาน ทําจิตให
หลุดพนในทีน่ ั่งเดียวนัน้ เอง หมายความวา ถากําหนดอารมณจิตเขาถึงโสดาปตติผล ก็ในขณะที่นงั่ นั้น
แหละ ไมจําเปนตองคางวันคางคืน ตั้งใจกําหนดจิตของตน ตัดกิเลสใหหมดเปนสมุจเฉทปหานใหสิ้น
ไปในเวลาที่นงั่ นั้น
นี่หมายความวา ถาวาสนาบารมีของทานถึง ถาหากวาวาสนาบารมีไมถึง ก็อยาทรมาน
ตัวจนเกินไป เมื่อรางกายมันเสวยทุกขเวทนาหนักก็ตองผอนคลายตั้งใจคิดไวในใจวา นี่เวลานี้เราเปน
พระโสดาบันก็ชื่อวามีบญ
ุ ใหญ ที่องคสมเด็จพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ทานที่เปนพระโส
ดาบันแลว ยอมไมเขาอบายภูมิทั้ง ๔ คือ ไมเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจ
ฉาน ความเปนพระโสดาบัน ถาอยางออนเราก็จะเกิดเปนมนุษยอีก ๗ ชาติ ก็จะเขาถึงพระนิพพาน
ถาเปนพระโสดาบันมีบารมีอยางกลางที่เรียกกันวา โกลังโกละ ก็เกิดอีก ๓ ชาติ เขาถึงพระนิพพาน
ถา เปนพระโสดาบันอยางสูงสุดเรียกวา พระโสดาบันละเอียด ทานเรียกวา เอกพิชี จะเกิดเปนมนุษย
อีก ชาติเดียวก็จะเขาพระนิพพาน
พระสกิทาคามีก็เหมือนกัน ละสังโยชน ๓ อยางเดียวกัน มีอารมณละเอียดกวานีก้ ็
เกิดเปนมนุษยอีกชาติเดียวเหมือนกัน นี่ถาหากวาเราเปนพระโสดาบัน เราก็นอนใจไดวา เราไมตกอบาย
ภูมิ แตวาอยานอนใจเกินไป ควรปฏิบัติตนใหเขาถึงอริยผลเบื้องปลาย คือ อรหัตตผล เพื่อจะไดทําตน
ใหพุทธบริษัทเขาถึงความสุขในที่สุด นี่การเขาถึงอรหัตตผล หรือพระโสดาบันนั้นเปนอยางไร วานนี้
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บอกวาจะพูดตอ แตความจริงไมตั้งใจจะตอใหยาว เพราะไมมีที่ตอ หมดแลว หมดเรื่องตอ แตวาจะพูด
ถึงวิธีปฏิบัติใหเขาถึงพระนิพพานใหสั้นเขา ทั้งนี้ เพื่อบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะไดไมยุงยาก

ในการปฏิบัติ ถาหากวาทานพุทธบริษัทตัง้ ใจเพียงพระอริยเจาขั้นสุกขวิปสโก ก็ขอใหปฏิบัติตามนี้ ฟง
กันยอ ๆ
เมื่อคืนมันแบบยุง ๆ เพราะวายาวไป ถาจะไมบอกไวก็จะไมรวู า กิเลสที่เราตั้งใจจะ
ละนั้นมีอะไรบาง ไมใชวากิเลสตัณหา ๑๐๘ ความจริงมันมี ๑๐ ตัวเทานัน้ ถาหากวากิเลส ๑๐ ตัวนี้
มันก็มรี ากอยู ๓ราก คือ โลภะ โทสะ โมหะ ถาหากวาเรากําจัดกิเลสทั้ง ๓ ประการไดแลว กิเลสทั้งหมด
มันก็พนไป ไมมีอะไรจะปรากฎอีก อันนีบ้ รรดาทานพุทธบริษัทฟงมาบอย ๆ จะไมพูด จะพูดถึงการ
ปฏิบัติใหเขาถึงมรรคผลแบบงายๆ แลวก็ใชเวลาไมมากนัก ทีนี้องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรงสอน
ทานพุทธบริษทั ใหระมัดระวังการปฏิบัติ การปฏิบตั ิพระกรรมฐานไมวา สํานักไหน มันก็มีการปฏิบตั ิให
เขาถึงอยู ๓ จุด คือ ๑. กามสุขัลลิกานุโยค ๒. อัตตกิลมถานุโยค ๓. มัชฌิมาปฏิปทา แบบกามสุขัลลิ
กานุโยคก็ดี แบบอัตตกิลมถานุโยคก็ดี ทั้ง ๒ อยางนี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงจําไววาเปนการปฏิบัติ
ไมเขาถึงมรรคผล จงอยาใหจติ ของตนไปกระทบกระทั่งแนวปฏิบัติทั้ง ๒ ทางนี้เด็ดขาด คําวากามสุขัลลิ
กานุโยค หมายความวา เวลาเจริญสมาธิ วิปสสนาญาณก็ดี มีจุดหมายอยูในความใคร หรือยังมีความ
อยาก ยังอยากดี อยากประเสริฐ อยากวิเศษ หมายความวา การปฏิบตั ิของเรานัน้ ตองการใหชาวบาน
เขาเห็นวาเราดี ตองการใหชาวบานเขาเห็นวาเราเปนคนประเสริฐ เราเปนคนวิเศษ ทุกอยางนีน้ พี่ ระ
พุทธเจาเรียกวา กาม ความใครเปนอํานาจของตัณหา ถาอารมณจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทมีอารมณ
เขามาของก็จงคิดวา นี่ตณ
ั หาเขามาเปนเจาหัวใจเสียแลว เปนอาการทีอ่ งคสมเด็จพระประทีปแกวบอก
วา ไมใชทางเขาถึงมรรผล ตองพยายาม ระงับใจเด็ดขาด อยาไปพบกับอารมณนี้เด็ดขาด
ดวยการปฏิบตั ิพระธรรมคําสั่งสอน ดวยองคสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาสอน ไมตองการปฏิบัติเพื่อความชมของบุคคลอื่น และก็ไมสนใจในการปฏิบัติตนของบุคคล
อื่น เราตองการอยางเดียวคือ จิตบริสุทธิ์ นี่เปนความสําคัญ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความอยากอีกอยาง
ในดานสมถภาวนา เวลาปฏิบัติสมาธิก็เกิดอารมณอยากเห็น นี่ก็อยากเหมือนกัน คําวาอยากเปนตัณหา
เปนความเลว คําวาอยากเมื่อเกิดขึ้นกับใจก็จงคิดวา นี่เราเลวเสียแลว ไมใชแนวทางเขาถึงมรรคผล แม
แตฌานโลกียก ็ไมได จะคบมันทําไม
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อีกสวนหนึ่งคือ อัตตกิลมถานุโยค ตัวนีท้ านแปลวาขยันเกินไป คําวาขยันเกินไปนี่
อาตมาแปลนะ ความหมายของทานเรียกวา ทรมานเกินไป ทรมานกายเกินไป จะปวด จะเมื่อย จะเครียด

ดวยประการใดก็ชาง เราตั้งสัจจะไววา เวลานี้เราจะนั่งใหนิ่ง ๆ สัก ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง ถา
ทางกายมันทรมานเต็มที เราก็คิดวาเราเลิกไมได เราเปนคนมีสัจจะ อยางนีผ้ ิด ไมใชดี เปนอาการของ
ความเลว การทรมานกายใด ๆ ไมมีมรรคผลใด ๆ แมแตฌานโลกียกไ็ มปรากฎ เปนอันวา การปฏิบัติ
๒ อยางนี้โยนทิ้งไปจากใจ ถาโยนทิ้งไปแลวเกรงวามันจะมายุงอีก ก็ขยี้มันไปเสียเลย อยาใหมันเกิดขึ้น
มาอีก ทําลายมันเสียใหหมด
สวนที่จะเขาถึงจริงๆ ก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา การปฏิบตั ิพอดีกับอารมณ ปฏิบัติพอดีกบั
รางกายที่จะทรงอยูไ ด ถาเกิดการทรมานเกินไปก็เลิก เพราะวาเวลาปฏิบัติไมใชมีเวลาเดียว ทั้งการปฏิ
บัติ มีไดถึง ๔ อิริยาบถ คือ นั่งก็ได ยืนก็ได เดินก็ได นอนก็ได อยาถือการนัง่ เปนสําคัญ ถาถือการนั่ง
เปนสําคัญ จะเปนการทรมานกาย ทําลายความดีที่พึงได นี่พดู ถึงวิธีปฏิบัติใหเขาใจวา สวนไหนจะเขา
ถึงมรรคผล
ตอจากนีก้ ็จะขอนอมนําเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทศพล ทีพ่ ระพุทธ
เจาชอบเทศนทุกจุด ถาเทศนพระสูตรหรือชาดกเมื่อไร ตอนลงทายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
ก็ยกอริยสัจขึน้ พูดในตอนทาย ทั้งนี้เพราะการเลาเรื่องในพระสูตร เปนการเลาเรื่องใหสูกันฟงวา คนนั้น
เขาทํามาอยางนั้น เขามีมรรคผลอยางนี้ คนโนนทํามาอยางโนน แลวมีมรรคผลอยางนี้ นี่ตอนทายที่
องคสมเด็จพระชินสีหยกอริยสัจขึ้นมาเทศน เพื่อใหบรรดาทานพุทธบริษัทรูแนวทางที่จะเขาถึงมรรค
ผล อริยสัจทั้ง ๔ นี้ องคสมเด็จพระชินสีหก็บอกวา ถาจะปฏิบัติกันจริงๆ ก็มี ๒ อยางเทานั้น คือ ทุกข
กับ สมุทัย สําหรับ นิโรธะ เปนผลไมตองทํา ทําถึงแลวไดเอง สําหรับ มรรค คําวา มรรค ๘ เมื่อ
ยอแลวก็ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา เปนตัวปฏิบัติ เปนกําลังของการปฏิบตั ิ ไมตอ งหาที่ไหนอีก นี่
สําหรับมรรคที่เราจะเขาถึงพระนิพพาน
วันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารสอนวา ใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคลําหาความ
ทุกขใหพบ วาการที่เราเกิดมาตั้งแตเกิดมาถึงวันนี้ หรือคนทั้งหลายที่เกิดมาแลว ตั้งแตวันเกิดถึงวันตาย
พิจารณาดูวา สวนไหนของโลกมันเปนสวนของความสุขบาง อันนี้ตอ งใชปญญาพิจารณา คําวาทุกข
แปลวาทนไดยาก อาการทีต่ องทนขึ้นชื่อวาเปนความทุกขทั้งหมด ฉะนั้น องคสมเด็จพระบรมสุคตจึง
ใหคนหาความทุกขใหพบ นี่ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทคนเอาเองวา เวลานีเ้ รานั่งอยู เราสุขหรือเรา
ทุกข ถาเราจะนั่งอยางนี้สักตลอดคืนมันจะเปนอยางไร อาการที่บรรดาทาน
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พุทธบริษัทนั่งนี่ตองฝน อาการที่เราตองการนี่เปนอาการของความทุกข แตเวลานีเ้ รานั่งเพื่อจิตเปนกุศล
ทนทุกขสักนิดก็ไมเปนไร แตใหรวู าเวลาที่เรานั่งอยูนกี่ ็เปนทุกข วันนี้เราบริโภคอาหารกี่ครั้ง การที่เรา

ตองบริโภคอาหารมันเปนควมาสุขหรือความทุกข ถาความหิวปรากฎ เราไมบริโภคอาหารมันสุขหรือ
มันทุกข พิจารณาเอาเอง แลวอาหารที่เราจะหามาเพื่อการบริโภค หรือไดมาดวยความสุขหรือความ
ทุกข เรานอนอยูเฉย ๆ อาหารมันปรากฎ หรือวาเราตองไปหามา เราตองประกอบการคา รับราชการ
เปนลูกจาง ทํากสิกรรม อยางนี้ตองใชกําลังกาย กําลังใจ กําลังความคิด กําลังทรัพย มันก็เปนอาการ
ของความทุกข รวมความวา อาหารเกิดมาไดจากอาการของความทุกข นี่ถาเรากินอาหารเขาไป เรากิน
อะไร เรากินทุกข เมื่อกินทุกขแลว เลือดทุกหยดเปนเลือดเกิดจากความทุกข ก็เชือ่ วาเปนเชื้อสายของ
ความทุกข
รางกายเราทุกอิริยาบถทุกวัน มันก็เต็มไปดวยความทุกข ทุกขเพราะความรอน ความ
หนาว ความหิวกระหาย ความปวยไขไมสบาย หรือความปรารถนาไมสมหวัง การกระทบกระทั่งกับ
อารมณทเี่ ราไมตองการ และในที่สุดความตายก็มาถึง อาการอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทจะเห็นได
ตามความเปนจริงวา มันเปนอาการของความทุกข นี่กลาวโดยยอ เมื่อเราทราบวามันเกิดมามันตองทุกข
นี่ชาตินี้เราเกิดมาแลวเราทุกข เราคนเดียวนะ ถามีคูครองก็ทุกขขึ้นมาอีกพวกหนึ่ง ไมใชคนหนึ่ง ถามี
บุตรธิดาก็เพิ่มทุกขหนักขึ้นมา ทานเคยมีกันแลวหรือยัง การมีลกู มีเตา มันมีความสุขหรือความทุกข มี
คูครอง มีความสุขหรือความทุกข นี่พูดใหคิด ตองใชปญญาเปนเครื่องคิด ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้ง
หลายยังมองในโลกนี้ มุมใดมุมหนึ่งหรือวาจุดใดจุดหนึง่ วามีความสุข ก็แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ยังไมเขาถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา หรือจะกลาววา ยังไมถึงความเปนสาวกของพระพุทธเจา ก็ยังได
เพราะอะไร เพราะไมเชี่อพระพุทธเจา
การเชื่อพระพุทธเจา ๆ บอกวาเราเกิดมาเพื่อทุกข และการอยูก็เต็มไปดวยความทุกข
ชีวิตทั้งชีวิตหาความสุขจริงไมได มันมีแตความทุกข พอฟงอยางนีแ้ ลวก็เชื่อไมได พระพุทธเจาไมสรร
เสริญ ถือวาเปนอธิโมกขศรัทธา ถือวาใชความโงเปนเครื่องเชื่อ ตองใชปญญาพิจารณาตามความเปน
จริง ใหเห็นวาเปนทุกขดว ยปญญา ทีนี้เราเห็นวา เราเกิดมาชาตินี้มันทุกข ลองคิดกันตอไปวา ถาเรา
เกิดอีกแสนชาตินี่มันจะสุขหรือมันจะทุกข เราเกิดเมื่อไรก็มีอาการอยางนี้เมื่อนั้นเหมือนกันหมด เกิด
แกเจ็บตาย ตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ มีความหิว ความกระหาย ความรอน ความปวยไข
ไมสบาย ความปรารถนาไมสมหวัง การกระทบ
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กระทั่งกับอารมณที่ไมถูกใจ การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ มีความตายไปในที่สุด ทุกชาติที่
เราเกิดมีอาการอยางนี้ทั้งหมด

ในเมื่อชาตินเี้ ราเห็นวาอาการอยางนี้มันทุกข แลวชาติตอไปถาเราเกิดมีอาการอยางนี้
มันจะสุขหรือมันจะทุกข นีค่ ิดเอานะ วันนี้พูดใหคิดเพราะเปนวันสุดทาย ถาคิดเห็นเมื่อไร บรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลายจะเขาถึงพระอริยเจาเมือ่ นั้น ยังไมบอกวาจะถึง ไมบอกวาถึงเลย บอกวาจะเขาถึง
ทีนี้เมื่อเห็นตัวทุกขแลวคลําตอไปวา ตนเหตุของความทุกขมันอยูทไี่ หน มันตองคิดตนตอของความ
ทุกข ตนตอนีพ่ ระพุทธเจาบอกวามาจากตัณหา ความอยากสิ่งใดที่มันไมมี อยากใหมันมีขึ้น ที่มันมีแลว
อยากใหมันทรงตัว ไมมกี ารเปลี่ยนแปลง เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงปรากฎ ก็อยากดึงมันเขาไวไมให
สลายตัว อารมณอยางนี้เปนอารมณฝน กฎของธรรมดา เรายอมรับนับถือกฎของธรรมดา นี่คนมีสติ
สัมปชัญญะสมบูรณคือใคร พระพุทธเจายกไวใหพวกเดียว คือ พระอรหัตตผล ทานพระอริยบุคคล
อันดับสูงสุดเทานั้นจึงจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
ทีนี้เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณแลว เราก็ตัดความอยากเสียได สติ นึกเขาไววา
ทุกขเพราะอะไร สัมปชัญญะ ก็มีความรูตัววา นี่อาการของความอยากมันเกิดขึ้นไหม เราอยากจะเกิด
ตอไป เปนอาการอยากทุกข รวมความวา ความทุกขทั้งหมดนี่เกิดจากความอยาก ถาเราไมอยากเสีย
อยางเดียวมันก็ไมทุกข งานทุกอยางทําตามหนาที่ วาสนาบารมีมันสงผลในชาติกอ น เราบําเพ็ญทาน
บารมีไวมากเพียงใด มันก็สงใหสูง เราก็มีความสุขเพราะการมีทรัพย แลววาทรัพยที่เราไดมามันไมใช
สุขจริงๆ มันเปนจุดหมายปลายทาง คือเปนตนเหตุของความทุกข เพราะอะไร ไมมีรถยนต อยากมี
รถยนต พอเริม่ อยากก็เริ่มทุกข เพราะตองเริ่มหาเงินซื้อรถยนต เมื่อมีรถยนตมาใชแลวก็เริ่มทุกข เราจะ
ใชมันไดก็ตองเสียเงินคาน้ํามัน เสียเงินในการบํารุงรักษาก็ทุกขอีก หาทรัพยมาอีก นี่ถาหากวารถยนต
ของเราเกิดทุพพลภาพดวยประการใดก็ดี ความทุกขมันก็เกิด เราไมไดใชมันตามที่เราตองการ ก็ตอ งไป
ซอมๆ ก็เสียเงิน นี่พูดใหเห็นงายๆ วารางกายของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็เต็มไปดวยความทุกข
อยากมากทุกขมาก อยากนอยทุกขนอย ไมอยากเลยไมมีความทุกข อาการที่อยากมากก็คือ อยากทรง
ตัวอยู ไมอยากปวยไขไมสบาย อยากใหมันไมปวยไขไมสบาย อยากใหไมแก อยากใหมันไมตาย อาการ
อยากอยางนี้เปนการฝนกฏของธรรมดา นีถ่ าหากวาเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียอยางเดียว มีสติ
รูเขา
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ไว ที่พระพุทธเจาบอกก็ดี ไมบอกก็ได เราเห็นอยูแลววา คนที่เกิดมาแลวตองแก ตองปวย ตองตาย คน
เขาตายใหดูเยอะแยะ แกใหดูเยอะแยะ ปวยไขไมสบายใหเห็นเปนปกติ นึกเขาไวซวิ า คนเราก็ดี สัตว

ก็ดี ที่เกิดมาแลวนี้ รางกายไมมีการทรงตัว มันมีการเปลีย่ นแปลง ประเดี๋ยวก็สมบูรณพูนสุข ประเดี๋ยวก็
ปวยไขไมสบาย แลวก็เดินเขาไปหาความแกทุกวัน มีความตายไปในที่สุด เราก็จงคิดไววาเรามีสภาพ
เชนนั้น
วันนีร้ างกายทรงอยูร ะดับนี้ เราก็เดินเขาไปหาความแกทุกวัน แกทุกวินาที การเดินเขา
ไปหาความแกทุกจุดทุกวินาที ก็เรียกวาเราตองการความตายเขามาทุกที เราเดินเขาไปหาความตาย สิ่ง
ทั้งหลายเหลานี้มันเปนธรรมดา นี่ความแกมันปรากฎ เราทุกขทําไม เรารูตัวอยูแลววามันจะแก หรือ
เวลามันปกติรา งกายสมบูรณ ก็รูตัวอยูวา สักวันหนึ่งรางกายมันตองปวยไขไมสบาย เมื่อความปวยไข
ไมสบายปรากฎ เราก็ไมหนักใจ เพราะรูอยูแลว ทีนี้ทรัพยสินคาถาเรามีอยู ของรักของชอบใจมีอยู ถา
มันพลัดพรากจากเราไป เราก็ไมหนักใจ เพราะเรารูอยูแ ลววา สิ่งทั้งหลายเหลานี้มนั ไมคงตัว มันจะ
ตองพลัดพรากจากเรา หรือเราพลัดพรากจากมัน ถาความตายเขามาถึง เราถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา
เพราะเราเกิดมาเพื่อตาย เทานี้แหละสบาย
ถาเราจะตายหรือยังไมตาย คิดไวเสมอวารางกายของเราทีม่ ีอยูอาศัยธาตุ ๔ เปนปจจัย
จะเกิดเมื่อไรก็ตามมันเต็มไปดวยความทุกขหาความสุขไมได นี่เราก็มานั่งนึกวา นี่เราเกิดมาเพราะความ
โง หรือวาเกิดมาเพราะความฉลาด ไมมีคนในโลก หรือไมมีคนที่ไหนปรารถนาความโง คนทุกคนตอง
การความสุข ไมมีใครตองการความทุกข คนทุกคนที่เกิดมาตองการความสุข และเมื่อเกิดมาพบความ
ทุกขเพราะอะไร เพราะจิตของเรามันเปนทาส คือ ทาสของตัณหา คือความอยาก ทีนี้ตัณหามันสรางให
เราเกิดมันก็บนั ดาลใหเราทุกข เรารูแ ลวไอเจานี่ไมดี วานับตั้งแตนไี้ ปเราเปนไท ไมเปนทาส หมดอํานาจ
คือพนจากอํานาจของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ตั้งใจไวเลยวารางกายไมดีเปนจุดหมาย
ปลายทาง เปนดินแดนของความทุกข ถาเราเกิดอีกกี่แสนชาติ มันก็ทกุ ขอยางนี้ เมือ่ รางกายประเภทนี้
เปนดินแดนของความทุกข เปนเชื้อสายนํามาซึ่งความทุกขใหเกิดแกจิต เราเชื่อแลวที่องคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศรวา เราวางสังขารรางกายเสียได เราวางไดเมื่อไร เรามีความสุขเมื่อนั้น เพราะถาเราไมเกิด
เสียอยางเดียวมันมีความสุข แลวเราก็ตั้งใจไววาเราจะไมเกิดอีก
คิดไวตั้งแตวนั นี้เปนตนไปวา รางกายเลวๆ นี้มันจะไมมอี ีก เราจะมีรางกายนีเ้ ปนราง
กายสุดทาย ชาติตอไปไมมสี ําหรับเรา เห็นรางกายของบุคคลอื่นก็เหมือนกัน
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วา มีสภาพเปนของนาเกลียด เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก รางกายของเราก็นาเกลียด เต็มไปดวย
ความสกปรกโสโครก เราไมพอใจในรางกาย ทรัพยสนิ ทั้งหลายที่มอี ยู เราจะอาศัยเฉพาะในขณะที่มี

ชีวิตเทานัน้ สิง่ เหลานี้ถายังทรงชีวิตอยู ก็หาดวยสัมมาอาชีวะ ดวยความชอบ อยาไปคดไปโกงเขา ถาเรา
ตายเมื่อไร เราก็ไมเสียดายมัน เพราะอะไร รางกายมันไมมี มันพัง สมบัติทั้งหลายเหลานีก้ ็เปนสมบัติ
ของบุคคลอื่นไป จิตใจของเราตองการอยางเดียวคือ ความถึงที่สุดของความทุกข เราไมมีรางกายอีก นี่
เราตองการความไมมีรางกาย ถาใครเขามาดาเรา เราจะไปโกรธเขาดวยประโยชนอนั ใด มันจะดาเราวา
อยางไรก็ชางมัน ไมตองโกรธ เราไมโกรธเพราะอะไร เขาจะมาดาวาเราเปนวัวเปนควาย ก็ลองไปสอง
กระจกดูวา เราเปนจริงหรือไม หรือไมเชนนั้นก็เอามือคลําที่ศีรษะ มันมีเขาหรือเปลา ถาหาเขาไมได
เราก็ไมใชวัวไมใชควาย แลวก็คิดอยางไง คิดสงสารวาไอเจานี่ตามันไมดี คนแทๆ เขาก็ไมมี มันวาเรา
เปนควาย คนนี้สติไมดีแน หรือไมเชนนัน้ ก็ตาไมดี คนตาบอดเราควรจะใหอภัย แลว คนมีจิตใจไม
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ คนมีสติสัมปชัญญะฟน เฟอนเราก็ควรจะใหอภัย ใหอภัยเพราะเขามีจิตใจ
ไมสมบูรณในสติสัมปชัญญะ แลวก็ตัดความโกรธเสียได
การไมเมาในสังขารรางกายเปนการตัดโมหะ นี่เราก็มานั่งดูใจของเรา วาเราเชื่อไหมวา
เรามีรางกายมันไมดี รางกายมันเปนโทษ เรายังเมาในรางกายอยูหรือเปลา เราคิดถึงความตายบางไหม
เมื่อความเจ็บไขไมสบายมาถึงตัวเรา เรามีความหวาดหวัน่ มาก หรือมีความหวาดหวัน่ นอย เวลาความ
เจ็บไขไมสบาย ความแกเขามาถึงเรา เสียดายชีวติ ไหม พิจารณาเอา ถามันยังเสียดายมาก แสดงวาเรา
ยังเปนทาสตัณหาอยูมาก ถาความเสียดายไมมีหรือมีนอ ยนิดหนึ่ง มันกระทบบางแลวก็หายไป อันนี้
ควรจะดีใจวา เราเขาถึงคําสัง่ สอนขององคสมเด็จพระจอมไตร แลวเราก็มานั่งดูใจวา ที่พระพุทธเจาทรง
สั่งสอนวา รางกายตองเกิด ตองแก ตองตาย ในที่สุดเราเชื่อทานจริง ๆ หรือเปลา ถาความหวาดหวั่น
ในความแก ความเจ็บไข ความตายยังมีอยู จงรูว านีเ่ รายังไมเชื่อพระพุทธเจา ถาความหวั่นไหวไมมี
แสดงวาเราเชือ่ พระพุทธเจาแลว
เมื่อเชื่อแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวใหยึดศีลเปนเครื่องกําบังอบายภูมิ ศีล ๕ ประ
การ มันกันนรก กันเปรต กันอสุรกาย กันสัตวเดรัจฉาน คือวาเราพิจารณารางกายเปนโทษ นีศ่ ีลเรา
บริสุทธิ์หรือเปลา การรักษาศีลยังตองระวังหรือเปลา หรือวาอารมณใจของเราเปนปกติ ถาอารมณใจ
ของเราเปนปกติ เรามั่นใจไดวาอบายภูมิไมเปนของเรา แลวก็พิจารณาไปอีกนิดวา อารมณใจของเรา
เวลานีร้ ัก พระนิพพาน รักสวรรค รักพรหมโลก หรือวารักความเปนมนุษย ถารักความเปนมนุษยก็ดี
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รักสวรรคกด็ ี รักพรหมโลกก็ดี เราถือวาอารมณจิตของเรานีย้ ังเปนโลกียชนอยู

ถาหากวาพิจารณาจิตของตนวา อารมณของเรารักอยางเดียว คือพระนิพพาน อันนี้
องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา ทานผูนนั้ เปนพระโสดาบันและพระสกิทาคามี ไมเห็นยากเลย นีพ่ ิจาร
ณาเทานี้ เอาตัวทุกขเปนตัวตั้ง ทีนี้ตอไปอารมณของเราเห็นวา การเกิดไมดี รางกายเต็มไปดวยความ
สกปรก ลดอารมณความปรารถนาในกามารมณเสียได เห็นวาการเกิดตัณหาในกามารมณเปนปจจัยให
เราเกิด จะตองทนทุกขอีก ตัวตัดมันเกิดขึน้ จิตใจไมปรารถนา และความโกรธ ความพยาบาทก็ไมมี
ทีนี้ก็เปนพระอนาคามี ก็ไมมีอะไร สําหรับเรื่องราวของพระอรหันตกม็ ีไมมาก ไมขอพูดตามลําดับ เปน
แตเพียงจิตของเราเขาถึงจุดอันหนึ่ง มีอยู ๒ อยางดวยกันคือ ฉันทะกับราคะ เราไมมีความพอใจใน
ความเปนมนุษย เปนเทวดา หรือพรหม ไมนิยมจุดทั้ง ๓ จุดนี้ แมแตจุดใดจุดหนึ่งเราไมพอใจ สวนที่
เราตองการคือพระนิพพาน และเราไมเห็นวาโลกมนุษย เทวโลก พรหมโลก วาสวยสดงดงาม มันสวย
ไมจริง เต็มไปดวยความสกปรก หาความแไนนอนไมได เราตองการพระนิพพาน จิตใจของเรามีความ
สบาย ไมเกาะแมในทรัพยสนิ มันมีอยูกม็ ไี ป หาไดเทาไรพอใจเทานัน้ แลวก็พรอมเสมอวา เรากับมัน
ตองแยกจากกัน และตอไปเราก็ไมติดใจ ในการกระทบกระทั่งจิตจากบุคคลผูพูด หรือคําที่ไมถูกใจเรา
เห็นเขาทําอยางนั้นแทนที่จะโกรธกลับมีเมตตา

*******************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
ตอแตนี้ไปเปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน การเจริญพระกรรมฐานที่บรรดา
ทานพุทธบริษทั ปฏิบัติ ในอันดับแรกเราสมาทานศีลกันกอน แลวก็ตอ ไปสมาทานพระกรรมฐาน เพื่อ
ปฏิบัติในดานสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนา นี่การเจริญพระกรรมฐานนี้ เราปฏิบัติเพื่อเอาดีทางใจ
เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา “ธรรมทัง้ หลายมีใจเปนหัว
หนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จไดดว ยใจ” เปนอันวา คนเราจะดีหรือจะชั่วก็อยูท ี่ใจตัวเดียว ถาใจดีเสีย
อยางเดียว อารมณใจดี กายและวาจาก็ดไี ปดวย กายก็ดี วาจาก็ดี จะทําดี จะพูดดี หรือวาจะทําชัว่ จะ
พูดชั่ว ขึ้นอยูก ับอารมณของใจ หรือวาใจเปนผูสั่ง ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา จึงแนะนํา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายเพื่อหวังประโยชนสุขแหงตน คือพยายามฝกใจใหเขาถึงความดี
ทีนี้การเจริญพระกรรมฐานก็ชื่อวา เราตองการความดี ตองการความสุขหรือความทุกข
มันอยูที่อารมณของใจ นี่การเจริญพระกรรมฐานในอันดับแรก วันนี้จะขอพูดแบบเจริญพระกรรมฐาน
งายๆ เพื่อหวังผลตั้งแตเล็กถึงใหญ ในอันดับแรกขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ขอใหทําตนให
เขาถึงความเปนมนุษยเสียกอน เพราะวาคนสวนใหญ เมื่อเกิดเปนมนุษยแลวตายแลว มักไมไดกลับมา
เกิดเปนมนุษย สวนมากมักจะลงอบายภูมิ มากกวาไปสูส ุคติโลกสวรรค หรือวากลับมาเกิดเปนมนุษย
การที่เราจะกลับมาเกิดเปนมนุษยได ตองมีศีล ๕ เปนที่พึ่ง ทั้งนี้หมายความวา เราเปนผูมีใจรักษาศีล ๕
และรักษาศีล ๕ ไวเปนปกติ ถาบรรดาทานพุทธบริษัทนึกถึงศีล ๕ เปนปกติ แลวก็ระมัดระวังไมใหศีล
๕ บกพรอง ความจริงในระดับเบื้องตนเราเกิดเปนมนุษยกจ็ ริงแล แตสติสัมปชัญญะมันก็ฟน เฟอนไป
บาง ตามอํานาจของอกุศลกรรม มันจะบันดาลใหจิตใจของเราเห็นผิดเปนชอบ ฉะนั้นในตอนนี้ องค
สมเด็จพระมหามุนี จึงสอนใหบรรดาพุทธบริษัทเปนผูทรงสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ และจงทราบไววา
เราเกิดเปนมนุษยแลวนี้ จะกลับมาเกิดเปนมนุษยอกี ไดกต็ องอาศัยศีล ๕ หรือกรรมบถ ๑๐ เฉพาะเวลานี้
สิ่งที่นิยมสมาทานกันก็คือ ศีล ๕ ก็ถือวาใชได
ฉะนั้นนับตั้งแตนี้เปนตนไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจคิดวาอยางเลว
ที่สุด เราจะกลับมาเกิดเปนมนุษยใหได ทีนี้วธิ ีที่เราจะเกิดเปนมนุษยไดจริงๆ ก็ตองเคารพในศีล ๕ คิด
ไวเสมอวา ศีล ๕ เปนปกติ เปนศีลที่เราจําจักตองรักษา
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และตั้งใจไววา ศีล ๕ มีอะไรบาง คือ ๑.ไมฆาสัตว ๒.ไมลักทรัพย ๓.ไมประพฤติผิดในกาม ๔.ไม
กลาววาจาที่ไมจริง ๕.ไมดื่มสุราเมรัย ที่ทําใหจิตใจตกอยูในความประมาท อาการทั้ง ๕ อยางนี้ องค
สมเด็จพระบรมโลกนาถกลาววา ถาใครละเมิดก็ไมมโี อกาสจะกลับมาเกิดเปนมนุษย ความจริงมาได
เหมือนกัน แตวานานนัก เพราะตองไปเสวยสุขในนรกบาง เปรต อสุรกายบาง สัตวเดรัจฉานบาง
ฉะนั้นเราตองการจะกลับมาเกิดเปนมนุษย ก็ตั้งใจตั้งแตบัดนี้เปนตนไปวา เราจะไม
ปลอยใหศีล ๕ ประการบกพรองไปจากใจ เราจะไมละเมิดศีลดวยตนเอง จะไมแนะนําใหบุคคลอื่นละ
เมิดศีล และจะไมยนิ ดีเมื่อบุคคลอื่นละเมิดศีล และในระยะตนมันก็จะเผลอไปบาง นี่เปนเรื่องธรรมดา
ถาหากวาทานทั้งหลาย ตั้งใจเอาจิตเขาควบคุมไวเปนปกติ ภายในไมชาอาการของจิต คือสติสัมปชัญญะ
ก็จะมีความเคยชิน จะเห็นวาเรื่องของศีล ๕ เปนเรื่องธรรมดา เปนเรือ่ งที่รักษาไดงา ยไมยาก
ตอนนี้เมื่อบรรดาทานพุทธบริษัทสมาทานศีล ๕ และนึกถึงศีล ๕ อยูเปนปกติ อันนี้
พระพุทธเจาเรียกวา สีลานุสสติกรรมฐาน เปนกรรมฐานกองหนึ่ง การเจริญพระกรรมฐานนีไ่ มได
หมายความวา ใชเวลานั่งสมาธิเสมอไป ถาเราใชแตเวลาที่นั่งสมาธิมีเวลาสงัด จิตใจเราจึงจะกําหนด
ถึงศีล อยางนี้ใชไมได เนือ้ แทการเจริญกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ตองใชอารมณของเรานี้นึกถึง
พระกรรมฐานเปนปกติตลอดวัน อยางนีจ้ ึงจะไดชื่อวา ทานเขาถึงพระกรรมฐาน และพระกรรมฐาน
เขาถึงทาน นีก่ รรมฐานสําหรับสีลานุสสติกรรมฐาน ถาบรรดาทานพุทธบริษัททําได อยางต่ําทานก็จะ
เกิดมาเปนมนุษย หรือวาอาจจะไปเกิดเปนเทวดาก็ได ถาบารมีหรือความดีของศีลมากขึ้น เมื่อเราบําเพ็ญ
จิต ใจของเรามีความสบายในดานการรักษาศีล ๕ เปนปกติ มั่นใจไดวา เราตายแลว อาจจะกลับมาเกิด
เปนมนุษยได และถาเปนมนุษย ก็เปนมนุษยที่มรี างกายผองใส มีอายุยืน ไมมีโรคภัยไขเจ็บรบกวน มี
ทรัพยสมบัติอยูอยางสบาย ไมมีใครรบกวนเหมือนกัน
ตอจากนั้นก็ขยับจิตของเราขึ้นไป วาเราเปนมนุษยไดแลว บริบรู ณสมบูรณแลว ตอจาก
นี้ไปเราจะเกิดเปนเทวดา จะเอาคุณธรรมของเทวดามาใสใจ ทําใจของเราใหเปนใจของเทวดา หรือเรียก
วาทําอทิสสมานกาย หรือกายภายในใหเปนเทวดา การทํากายภายในหรือใจของเราใหเปนใจเทวดานั้น
องคสมเด็จพระภควันตกลาววาใหเราทรงคุณธรรม ๒ ประการ กลาวคือ หิริและโอตตัปปะ หิริ แปลวา
อายความชัว่ โอตตัปปะ เกรงผลของความชั่ว ขึ้นชื่อวาความชั่วแลว เราจะไมทําทั้งในที่ลับและทีแ่ จง
นี่เปนคุณธรรมอยางหนึ่ง
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ทีนี้มาพูดกันสําหรับนักเจริญกรรมฐาน ถาเราเจริญในสีลานุสสติกรรมฐานหรือวา พุท
ธานุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติกรรมลาน สังฆานุสสติกรรมฐาน จาคานุสสติ เทวตานุสสติก็ตาม หรือ
วากรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม ไมเลือกในกรรมฐานทั้ง ๔๐ กองมีผลเสมอกัน บรรดาทานพุทธ
บริษัททุกทานมีศีลบริสุทธิ์ แลวก็ตั้งใจเจริญสมาธิ กําหนดรูล มหายใจเขาออก หายใจเขารูอยูวาหายใจ
เขา หายใจออกรูอยูวาหายใจออก เราจะใชคําภาวนา หรือพิจารณาบทไหนก็ไดตามอัธยาศัย อันนี้ไม
ขัดของเพราะมีผลเสมอกัน
นี่การทรงจิตภาวนาของทานนั้น ถาจิตของทานวางจากความชั่ว หมายความวาอารมณ
ที่คิดจะไปลัก ไปขโมยเขา ไปฆาเขา จะทํารายเขา จะโกหกมดเท็จเขา จะละเมิดความรักของบุคคลอืน่
อยางใดอยางหนึ่งไมมีในจิต จิตมีอารมณสบาย รักษาเฉพาะลมหายใจเขาออก และอารมณภาวนา ทรง
ไวไดชวั่ ขณะจิตหนึ่ง หนึ่งนาที สองสามนาที จิตก็เคลื่อนไปสูอารมณอื่น นึกถึงเรื่องราวตาง ๆ ภาย
นอก ซึ่งไมใชอารมณของกรรมฐาน ถาหากวาพอมีสติสัมปชัญญะนึกไดขนึ้ มาวา เราเผลอไปเสีย เอา
อารมณภายนอกเขามาใช ก็กลับเขามาหวนจับอารมณใหม ทรงลมหายใจเขาออกและใชอารมณภาวนา
ดวยความเคารพในพระพุทธเจา ทําอยางนีก้ ็ทรงไวไดบางไมไดบาง สลับกันไป ทานเรียกวา ขณิกสมาธิ
แปลวาสมาธิเล็กนอย ถาหากวาทานพุทธบริษัททรงความดีประเภทนี้ไวได องคสมเด็จพระจอมไตร
บรม ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ทานเกิดเปนเทวดาขั้นใดขัน้ หนึ่งที่ต่ํากวาอากาสเทวดา คือ ภูมิ
เทวดาก็ดี รุกขเทวดาก็ดี ไดแบบสบาย อันนี้เรียกวาเทวดาเด็ก ๆได
ตอไปถาอารมณใจของทานพุทธบริษัทสูงขึ้น เวลาที่เจริญพระกรรมฐานอยูกด็ ี ยามวาง
ไมไดเจริญพระกรรมฐานก็ดี มีอารมณใจชุมชื่น มีอารมณผกู พันอยูในดานของพระกรรมฐานเปนปกติ
คิดเสียวาเราพอใจในการเจริญพระกรรมฐาน เราวางเมือ่ ไร เราทําเมือ่ นั้น นึกถึงอารมณของพระกรรม
ฐานขึ้นมาก็มคี วามอิ่มใจ มีความสุขใจ นีอ่ งคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา ทานเขาถึงอุปจาร
สมาธิ ถาอารมณของทานพุทธบริษัทเขาถึงอุปจารสมาธิแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา ทาน
ผูนี้ตายจากความเปนมนุษยก็ไปเกิดเปนเทวดาชั้นยามา นี่สําหรับผูทรงอุปจารสมาธิ หรือวาพอใจในการ
สวดมนตเปนปกติ นี่กถ็ ือวาไมยากลําบากอะไรนัก
ถาหากวาทานพุทธบริษัทมีอารมณสูงขึ้นไปกวานัน้ มีจิตใจสบายรักษาอารมณหายใจ
เขาออก หรือวาคําภาวนาอยางใดอยางหนึ่งตามอัธยาศัย หูไดยินเสียงภายนอกแตอยางสบาย ใครเขา
พูดอะไร เขาวาอะไรรูเ รื่องหมด แตปรากฎวาใจของเราไมรําคาญในเสียงนั้น สามารถความคุมคําภาวนา
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หรือการพิจารณา หรือลมหายใจเขาออกไดแบบสบาย ไมรําคาญในเสียง การควบคุมอารมณอยูอยาง
นี้จะชาหรือจะเร็วสัก ๒-๓ นาที ๕ นาที ๑๐ นาที ก็ได ไมเลือก ทรงไดนานหรือไมไดนานก็ตามใจ
อันนี้พระพุทธเจาไมได บังคับไว อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา ทานทั้งหลายเขาถึงปฐมฌาน
การเขาถึงปฐมฌานก็ดี ฌานที่ ๓ ที่ ๔ ที่ ๕ ถึงฌานที่ ๘ ก็ตาม เปนคุณธรรมที่จะทําใหบรรดาทานพุทธ
บริษัทไดเกิดเปนพรหม หากวาทานทรงความดีอยางนี้ไวไดจนกระทั่งกวาจะตายและเวลาเมื่อเจ็บใหมๆ
ก็คิดวาเวลานี้เราอาจจะตาย ก็ทรงอารมณยอยางนี้ได เมือ่ ตายทานก็เกิดเปนพรหม
ทีนี้ถาหากวาบรรดาพุทธบริษัทยังไมนิยมวา การเกิดเปนพรหมยังไมพนวัฏฏสงสาร
ตองการพระนิพพานเปนทีไ่ ป อันนี้ก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจงคิดวา โลกทั้งโลกมีตัว
เรา เปนตน และมีบุคคลอืน่ สัตวอื่น วัตถุอื่นทั้งหมดเปนสภาวะไมเที่ยง มันไมมอี ะไรทรงตัว มีความ
เกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเปลี่ยนแปลงในทามกลาง มีความทุกขในขณะที่ทรงอยู และก็มีการตายในที่
สุด ถาเรายังมีการยึดมั่นตัวเราเปนของเราก็ดี ญาติพนี่ องหรือบุคคลที่เนื่องถึงเราก็ดี หรือวัตถุใดๆ ก็ตาม
ที ถายังถืออยูแ บบนี้ก็ไดชื่อวา เราตองกลับมาเกิดในโลก มีความทุกขอยูตอไป องคสมเด็จพระจอม
ไตรทรงแนะนําวา การเกิดเปนทุกข แดนที่ไมทุกขมีอยู เราจะเกิดเปนมนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี
ยังไมสิ้นความทุกข ยิ่งเกิดในนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉานดวยแลว กลับทุกขใหญ
องคสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําวา การถึงพระนิพพาน สิ้นความทุกขขึ้นชี่อวา
ความขัดของของจิตนิดหนึ่งก็ไมมี คนที่จะถึงพระนิพพานไดนี้ องคสมเด็จพระชินสีหบอกใหปลอย
กายเสีย ถาเราปลอยกายเสียไดอยางเดียว วัตถุตาง ๆ หรือ บุคคลอื่นเราก็ปลอยได เพราะสิ่งที่เรารัก
มากที่สุด ตองการมากที่สุดก็คือกาย วิธิปลอยกายก็คอย ๆ คิดวา เราเกิดมาจะตองตาย เวลาที่ทรงกาย
อยูก็เต็มไปดวยความทุกข หาความสุขไมได ถาเราเกิดมาใหมก็ดี ไมมีประโยชนอะไร เพราะรางกาย
ก็ดี ทรัพยัสมบัติก็ดี นี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในมัน มันไมมีในเรา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะ
รางกายเปนธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ เปนเรือนรางที่จิตเขามาอาศัยชั่วคราว เมื่อราง
กายพังแลว จิตก็คีอเราก็ตองไปสูความสุขหรือความทุกข หาชาติหาภพเปนที่เกิด เมื่อเกิดขึ้นอีกก็ตอง
ประสบกับความทุกข แบบนี้กระทบกับความไมเทีย่ ง พบกับความเปนทุกข พบกับการสบายตัว ถาหาก
วาเราปลอยรางกายเสียไดเมือ่ ไร คิดเสียวาการเกิดเปนทุกข เราไมตองการความเกิด

๓๑๐

เกิดเปนมนุษยก็เปนทุกข เกิดเปนเทวดาหรือพรหมก็ไมสิ้นความทุกข ทําจิตไวเปนปกติ
คิดไววาการเกิดมีขันธ ๕ เปนมนุษยก็ดี เปนสัตว หรือวาเกิดมีอทิสสมานกายเปน
เทวดา หรือพรหมก็ตาม เราไมตองการ สิ่งที่เราตองการก็คีอพระนิพพานอยางเดียว ตองพยายามทํา
จิตปลอย คิดเห็นอะไรก็ตามเห็นวามันพังเปนปกติ รูตวั รางกายของเราวา สักวันหนึ่งขางหนามันจะ
ตองพัง มีญาติ มีพี่นอง มีสามีภรรยา มีบุตรธิดา มีทรัพยสินตางๆ เราก็คิด รางกายแตละบุคคล หรือ
ทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้เปนของโลก เราไมสามารถจะครอง หรือจะอยูไดตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อถึง
วาระที่สุด ตางคนก็ตางตาย ตางคนก็ตางพัง สิ่งทั้งหลายเหลานี้เราไมตองการมันอีก ขึ้นชี่อวา มนุษย
โลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี เราไมตองการ และเราจะไมเห็นวามนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก
เปนดินแดนทีส่ วยงาม เราเห็นวาเปนดินแดนประกอบไปดวยความทุกข เราตองการดินแดนที่มคี วาม
สุข คือพระนิพพาน และจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ถาความแกเกิดขึ้น ความปวยไข
ไมสบายเกิดขึน้ ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้น ความตายเกิดขึ้นแกเรา หรือแกบคุ คล
อื่นก็ตาม ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดาของโลก เราไมยุง เราไมหนักใจ
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง โลกธรรมทั้ง ๘ ประการ ก็คือ การไดลาภแลวก็เสื่อมลาภ ได
ยศแลวยศเสื่อมไป นินทาหรือวาสรรเสริญ สุขหรือทุกข เหตุทั้ง ๘ ประการนี้ เขาใจรูไวเสมอวามันเปน
สมบัติของโลก เมื่อเกิดมาในโลกแลวมันตองพบ เมือ่ พบแลวก็ทําใจเฉย ๆ มีลาภเกิดขึ้น ก็จงนึกวา
ลาภมันจะตองเสื่อม เมื่อมันเสื่อมเราก็ไมเสียใจ เกิดหามาไดก็ไมดีใจเกินไป ไดรับยศก็ไมดีใจเกินไป
ถือวายศมันสลายตัวได เมื่อยศสลายตัวก็ไมเสียใจ เพราะรูตวั อยูแ ลว เมื่อพบใครเขานินทา ก็คิดวานี่
มันเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาจะตองถูกนินทา
แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามีคุณอยาง
ประเสริฐ ก็ยงั มีคนนินทาวาราย เราก็ไมสนใจกับคํานินทา ใครเขาสรรเสริญวาดี ประเสริฐยังไง เราก็
พิจารณาตัวเรา ถาเราไมดีตามคําพูดของเขา เราไมรับฟง ฟงเหมือนกันแตไมยินดีดว ยกับคําสรร เสริญ
ทีนี้ความสุขกับความทุกขอนั เนื่องดวยโลกียวิสัยเกิดขึ้นกับใจ ก็ถือวานี่เปนเรื่องหลอกลวง หาความ
จริงมิได ขึ้นชื่อวาโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ เราจะตองวางเสีย จะตองทิ้งเสีย คือคอย ๆ ทิ้ง คอย ๆ
วางไป เมื่อกระทบกับอารมณอยางใดอยางหนึ่งขึ้น ก็ถือวานี่เปนเรือ่ งธรรมดา เราจะอดทนตอ สูกับ
มันไปจนกวาจะสิ้นลมปราณ เมื่อเราสิ้นลมปราณ คือรางกายนี้สลายตัวเมื่อไร เราจะไปพระนิพ พาน
เมื่อนั้น

๓๑๑

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน แนะนําพระกรรมฐานขั้นตนจนขั้นสุดทายอยาง
งาย ๆ เวลาบรรดาทานพูทธบริษัทจับหลักการปฏิบัติตามลําดับบารมี หรือกําลังทีจ่ ะปฏิบัติไดอนั นี้ ถา
หากวาบรรดาทานพุทธบริษทั พอใจกรรมฐานตอนใดตอนหนึ่ง พอแกอัธยาศัยของตน ก็ขอใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายปฏิบัติตามความพอใจของทานที่จะพึงประสงค ตอจากนี้ ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทพากันตัง้ กายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิ สัญ
ญาณบอกหมดเวลา

*********************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
การเจริญพระกรรมฐาน แบงออกเปน ๒ สายคือ สมถภาวนาสายหนึ่ง และวิปส สนาภาวนา
สายหนึ่ง แตวาการปฏิบัติทงั้ ๒ สายนี้ ถาแยกออกจากกันเด็ดขาด ก็ไมมีผลดีสําหรับทานพุทธบริษัท
เลย ฉะนั้นสมถะกับวิปสสนาทั้ง ๒ ประการ ตองควบคูกันอยูเสมอไปถึงจะมีผล การเจริญแบบนั้นทั้ง
๒ อยาง จะทําอยางไรก็จะของดไวกอน วันนี้ตอนตนขอพูดเรื่องนั่ง เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายมามากทั่วกัน บางทานก็เคยปฏิบตั ิมาแลว บางทานก็ยังไมเคยปฏิบัติ ฉะนั้นเวลาที่นงั่ ทํา

สมาธิ ขอบรรดาทานพุทธบริษทั นั่งตามสบาย จะนั่งขัดสมาธิก็ได นั่งพับเพียบก็ได
ขัดสมาธิแบบธรรมดาก็ ได ๒ ชั้นก็ได ถาเราอยูที่บานของเรา จะนั่งเกาอี้หอยขาก็ได ทัง้ นี้
ก็เพราะวาเราฝกใจ ไมใชเราฝกกาย ตองทําความเขาใจอันนี้ใหถูก การปฏิบัติพระกรรมฐาน
หรือการฝกพระกรรมฐานนี้ เราฝกใจ เราไมได ฝกกาย การที่จะมาบังคับกายนั่งเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือวาฝนอยูเฉพาะอยางเดียว หรือวานั่ง อยางเดียวไมยอมนอน ใชเวลานานๆ จนกระทั่งเปน
การเบียดเบียนตัวเองอยางนี้ พระพุทธเจาไมทรง สรรญเสริญ ถือวาเปนอัตตกิลมถานุโยค เปนการ
ทรมานตัว และก็จงอยาลืมวาเวลาที่เราตายไป เรา ไมไดเอากายไป เราเอาใจไป จะไปตกนรก ไป
สวรรค ไปพรหม หรือไปนิพพานก็ตาม กายเนื้อนีเ้ รา ไมไดเอาไปดวย เราทิ้งไวที่นี่ ฉะนัน้ องค
สมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงสอนให บรรดาทานพุทธบริษัทรูจ ักรักษาใจ แลวก็
ปลดใจ สําหรับเรื่องทางกายก็เพียงวา มีระเบียบพอสมควร กับหมูคณะของแตละบุคคล แตละสถานที่
และเวลาการปฏิบัติพระกรรมฐานจะเอาดี อยาไปตั้งเวลาใหเกินกฏ ถาเราไปตั้งเวลา
วา เวลานี้เราจะนั่ง ๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง แลวเวลามันยังไมถึง แตทางกายมันถูกเบียดเบียนหนัก ปวด
เมื่อยจนทนไมไหว ถาเราจะเลิกก็คิดวานี่มนั เสียสัจจะ เลิกไมได เราตองตรงกับเวลา ถาบรรดาทาน
พุทธบริษัทปฏิบัติอยางนี้ ก็เปนอันวาเอาดีกันไมไดเลย นั่นเราไปเอาดีทางกาย ไมใชเอาดีทางใจ
เพราะอะไร เพราะวา อาการปวดเมื่อยปรากฏ มันเปนการฝนอิรยิ าบถเสียแลว ทีนี้ใจของเรามันจะมี
อารมณผองแผวไดอยางไร มันก็ไปยุงแตการเมื่อย การปวด ตามแบบฉบับที่องคสมเด็จพระทศพล
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอน ทานสอนแบบมัชฌิมาปฏิปทา คือวา แบบสบาย ๆ ไมใชลําบาก
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คําสอนขององคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจา ไมเคยพูดใหใครทําแบบลําบาก ทรงยืน
หยัดตลอดมา ตั้งแตเริ่มตนเทศนวันแรกกับบรรดาปญจวัคคียฤ ษีทั้ง ๕ มีทานอัญญาโกณฑัญญะ เปน
ตน อันนี้องคสมเด็จพระทศพลบอกวา ใหละสวนสุด ๒ อยาง ๑. อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตัว
และ ๒. กามสุขัลลิกานุโยค มีจิตหยอนเกินไป หมายความวา ขณะใดที่เรามีจิตทรงสมาธิ เราจะทําจิต
ใหตั้งอยูในดานของสมาธิวปิ สสนาญาณ ไอความอยากมันเกิดขึ้นมาในใจ อยากจะไดอยางนั้น อยาก
จะเปนอยางนี้ ตัวอยากนี้มนั เปนตัณหา อยางนี้เรียกวา กามสุขัลลิกานุโยค ถามีอารมณอยางนี้มาเจือ
ปน เรียกวาเรากระทบสวนต่ํา ความเลวสวนต่ํานัน้ ก็ไมเขามรรคผล
แมแตฌานโลกียของเบื้องสูง คือไปกระทบเบียดเบียน ไปทรมานกายเขา องคสมเด็จ
ผูมีพระภาคเจาวา ไปเจอะกับผลอีกเหมือนกัน ฉะนั้น องคสมเด็จพระทศพลใหทําแบบสบาย นัง่ เมื่อย
ก็ยืน ยืนเมื่อยก็เดิน เดินเมือ่ ยก็นอน นอนแลวทนไมไหวมันเมื่อยก็ใหหลับไปเลย เพราะวาใจของเรา
มีสภาพทองเทีย่ ว ฟุงซานมาหลายแสนกัป เพียงเวลาประเดีย๋ วเดียว เราจะบังคับใหจติ ทรงอยูใ นสมาธิ
๑ ชั่วโมง ๒ ชั่วโมง มันจะเกินพอดีไป ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททานใด ขณะที่เราตั้งใจที่จะ
ทรงสมาธิ คือนอมจิตอยูใ นสวนของกุศล ทําจิตของเราใหวางจากความชั่ว แลวก็จิตทรงไวซึ่งความดี
มีเมตตา เปนตน
เทานี้องคสมเด็จพระทศพลบอกวา บุคคลใดมีจิตวางจากอารมณชวั่ ทรงไดซึ่งความดี
มีเมตตา เปนตน วันหนึ่งบุคคลหนึ่งทําไดชวั่ ขณะเดียว เพียงเทานี้องคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจากลาว
วา บุคคลนั้นเปนผูไมวางจากฌาน เพียงเทานี้องคสมเด็จพระพิชิตมารก็ทรงสรรเสริญวาเปนคนดี
เพราะวาความดีที่เราสะสมไวทําใหจิตวางจากกิเลส โดยถาจิตไมนอมเขาไปในความชั่ว คือความโลภ
อยากไดทรัพยสัมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของตน ความโกรธ ความพยาบาทคิดประทุษรายบุคคลอื่น
หลงวาสิ่งนั้นเปนของกู สิ่งนี้เปนของกู ความจริงไมมอี ะไรเปนของเรา ตายแลวเอาไปไมได แตเราก็
เขาใจวาเปนเรา เปนของเรา ถาอารมณทั้ง ๓ ประการไมเขามายุงกับใจ เพียงชัว่ นาทีหรือ ๒ นาทีกต็ าม
อาศัยการตั้งใจดีของบรรดาทานพุทธบริษัทเพียงเทานี้ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์กลาววาเปนผูไมวาง
จากฌาน นีก่ ห็ มายความวาตกนรกยาก ถาทําไดวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวแลวเทานี้ เรือ่ ยไปจนกวาเราจะ
ตาย ทีนถี้ าเราปวยไขไมสบายใกลจะตาย อารมณก็ทรงอยูแบบนี้ ขึ้นชื่อวาการยื้อแยงทรัพยสมบัติเปน
ของไมดี โกรธพยาบาท คิดจะฆาและทําลายก็เปนของไมดี เรามีเมตตา ที่เรียกกันวาอภัยทาน แลวเรา
หลงในรางกาย ในทรัพยสนิ วานัน่ เปนเรา

๓๑๔

เปนของเรา แลวก็คิดวานั่นมันไมดี ความจริงเราตายแลวเอาอะไรไปไมไดเลย เลยไมหลงเสีย วางใจ
สบายในขณะที่เจ็บปวย แลวก็ตายไปในขณะนัน้ เพียงเทานี้บรรดาทานพุทธบริษัท นรก เปรต สัตว
เดรัจฉาน ขึ้นชื่อวาอบายภูมิ ไมใชสมบัตขิ องทาน ทานไมมีโอกาสจะไปลงนรก เปนเปรต อสุรกาย
สัตวเดรัจฉาน ถาหากวาจิตของทานเมื่อใกลจะตาย ทําไดดังที่กลาวมาแลว
ตอไปนี้สรุปอารมณใหเขาใจงาย ๆ จะขอเอาความมุงหมายที่องคสมเด็จพระผูมพี ระ
ภาคเจาสอน ใหบรรดาทานพุทธบริษัทเจริญสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนามาพูดใหทานฟงเขาไว
ถาทานทั้งหลายพยายามทําไป จนกระทัง่ เขาถึงจุดของความดี ก็ชื่อวาทานพุทธบริษัททั้งหลายเขาถึง
ที่สุดของพระพุทธศาสนา ความมุงหมายที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาบอกใหเจริญความดี คือดวยการ
ใหทานก็ดี รักษาศีลก็ดี ทรงสมาธิจิตก็ดี หรือเจริญวิปส สนาก็ดี กลาวโดยยอ ในคําสอนของพระพุทธ
เจาที่เรียกวา ธรรมนูญการสอนในพระพุทธศาสนา ก็ไดแก
๑. สพพปาปสส อกรณํ การไมทาํ ความชั่วทั้งหมด
๒. กุสลสสูปสมปทา ไดแกการทําความดีทุกอยาง
๓. สจิตตปริโยทปนํ
รักษาจิตใจของเราใหสะอาด
เอตํ พุทธาน สาสนํ พระพุทธเจากลาววา พระพุทธเจาทุกๆ พระองคมีบทแหงคําสอน
นี้เปนสําคัญ นี่เรียกวาบทแหงการประกาศพระศาสนาตัวบทใหญ เรียกกันวาพระธรรมนูญพระศาสนา
ที่พระพุทธเจาสอนแบบนี้ก็เพราะวา การใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ยอมรับนับถือกฎของ
ธรรมดา กฎของธรรมดาทีบ่ ุคคลที่เกิดมาทั้งหมดในโลกนี้จะไดรับผลเสมอกัน มันมีอะไรบาง ขอนํา
มากลาวแตเพียงยอ ๆ คือ
เกิด เมื่อเกิดมาแลว ความเกิดแลวเหมือนกัน ชื่อวาเกิด จะเกิดเปนคนจน คนมี ผูหญิง
ผูชาย ก็มีสภาวะที่ตองเกิดมีชีวิตเหมือนกัน เมื่อเกิดแลวรางกายของเราไมทรงอยูในสภาพเดิม ที่เรียกวา
อนัจจัง คือเคลื่อนตัวขึ้นไปตลอดเวลา รวมความวามันเดินเขาไปหาความแก แลวความตายในที่สดุ เด็ก
เกิดขึ้นมาเล็กแลวนมันโตขึน้ เราเรียกวาเจริญ แตความจริงไมใชเจริญ เดินเขาไปหาความเสื่อมๆ เพราะ
อะไร เพราะมันเดินเขาไปหาความพังเขาไปทุกวัน โตขึน้ มาวันละหนอยก็แสดงวา เขาใกลความตายเขา
ไปวันละหนอย ผานเวลาไป ๑๐ นาที ๒๐ นาที ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน หรือนับเปนป แสดงวาชีวิตรางกาย
เรานีก้ าวเขาไปหาความตายใกลเขาไปทุกที นี่เปนกฏของธรรมดาของคนและสัตวที่เกิดมา คงมีสภาพ
เหมือนกัน

๓๑๕

ทีนี้ชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นแลว มาพบกับความไมเทีย่ ง ในการทรงตัวจากเด็กมาเปนผู
ใหญ จากเปนคนหนุมคนสาวมาเปนคนแก จากคนแกมาเปนตาย นี่เปนประการที่ ๑ เราเรียกกันวา
อนิจจัง แลวตัวไมเทีย่ งตัวนี้เห็นเปนอนัตตาไปดวย
อนัตตาแปลวาบังคับไมได จะมีใครบางทีจ่ ะบังคับวาเราเปนเด็กอยูแคนี้ เราไมยอม
เปนคนหนุม คนสาว เราทําไดไหม เราเปนคนหนุม คนสาว เราไมอยากแก เราบังคับใหรางกายของ
เราแกไดไหม ก็ลองคิดดู ใครบังคับไดกต็ ามใจ ถาบังคับไมไดกถ็ ือวา นี่เปนธรรมดาของคนที่เกิดมา
ในโลก มันเปนอยางนี้
แลวตอไปในขณะที่ทรงตัวมีอะไร ความปวยไขไมสบายติดตามเขามา ความหิว ความ
กระหาย ความหนาว ความรอน ความปรารถนาไมสมหวัง ความหวงใยในทรัพยสนิ ตาง ๆ หวงใยใน
รางกาย หวงใยในชีวิต และพลัดพรากจากของรักของชอบใจ มันตามมารอยแปดพันประการ อยางนี้
ทานเรียกวาความทุกข นี่คือคนและสัตวที่เกิดมาในโลกนี้ มีธรรมดาอยูอยางนี้ ที่เราฝนมันไมได คือ
เกิดมาแลวก็เสือ่ ม ขึ้นไปหาความเสื่อม ขณะที่ทรงตัวอยูมีแตความทุกข คือเราตองประกอบกิจการงาน
ทุกวัน ก็เพราะอาศัยความทุกขเปนปจจัย ทุกขเพราะเกรงวาจะไมมีกนิ จะไมมีใช ถาไมยังงั้นก็ไมตอง
ไปทรมาน ทํางานใหเหนื่อย เมื่อมีทรัพยสินเขามาแลวมันก็ทกุ ขอีก ทุกขเกรงวาจะปกครองไวไมได
ทุกขวานี่เรามีแลว แตมีนอยไป นี่มันก็ทกุ ขเหมือนกัน ขณะที่มีทรัพยสินอยูแ ลวความปวยไขไมสบาย
เกิดมันก็ทุกข ประสบกับอารมณทเี่ ราไมชอบใจมันก็ทกุ ข คนอื่นเขาจะตายเราก็ทุกข แสดงวามันทุกข
ไปหมด
เปนอันวาการเกิดมาแลวมีความเสื่อม มีความแปรปรวน ความทุกขทั้งหลายเหลานีเ้ รา
ไมตองการ แตเราก็หามมันไมได ถาเราหามมันไมไดแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงบอกวายอม
รับนับถือมันเสีย อยาไปขวางมัน ถาเรายิง่ ขวางมันมากเทาใด เราก็ยงิ่ มีความทุกขมากเพียงนั้น การยอม
รับนับถือ นับถือกันอยางไร ยอมรับนับถือวา ถาเรายังมีความเกิดตอไปเพียงใด ความเปลีย่ นแปลงคือ
ความเสื่อมที่เรียกกันวาตัวไมเที่ยงจะพบกับเราอีก ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็จะประสบ
กับเราอีก อาการทุกขทกุ อยางที่กลาวมามันพบ ในที่สุดเราก็จะตาย อันนี้เราพูดถึงชาติตอไป
มาวากันวาปจจุบันนี้เราวางใจแบบไหน การเจริญสมถะและวิปสสนา มีความตองการ

อยาง เดียว คือใจสบาย เราเกิดมาแลวถาความเสื่อมทางรางกายปรากฎ ถือวานี่เรือ่ งธรรมดา รูต ัวไว
กอนเลย วา มันจะตองเปนอยางนั้น เห็นคนอื่นเขาปวย เห็นคนอื่นเขาแก เห็นคนอื่นเขามีรางกายทุพพล
ภาพ เห็น

๓๑๖

คนอื่นเขามีความเศราโศกเสียใจ ดวยอํานาจของความรักเสียไป เราก็คิดวาสักวันหนึ่ง อาการอยางนีม้ ัน
จะมาเจอกับเรา ใหเห็นวาทุกขกาย เราก็เห็นวาอาการทัง้ หลายเหลานีม้ ันตองพบกับเราแน ขณะนีเ้ รายัง
มีคนเอาใจ เราก็คิดวาสักวันหนึ่งขางหนาหรือไมนานนัก ในอนาคตอันใกล เราจะตองไปกระทบกระทั่ง
กับคนที่ขัดใจเราเขา วันนี้มคี นเขาสรรเสริญเรา เราก็จงทราบวาวันหนึ่งขางหนา เวลาหนึ่งขางหนาจะ
ตองมีคนนินทาวารายเรา ทีนี้อาการแบบนี้เกิดขึ้นเราจะทําใจแบบไหน พระพุทธเจาบอกวาใหทําใจให
สบาย ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา
เกิดมาถาความแกปรากฎ เรารูตัวดีแลววาเราจะแก ก็เปนธรรมดานะ เรารูแลว อยาก
จะแกก็เชิญแก ทีนี้ความปวยไขไมสบายปรากฎ ถูกละความปวยไข ปรากฎนั้นเปนทุกขเวทนา หายก็
หาย ไมหายจะตายก็ชาง ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา อดใจเขาไววา รางกายเราเกิดมาธรรมดาเราเปน
อยางนี้ ทีนี้ของรักของชอบใจ ในสิ่งที่มชี ีวิตหรือไมมชี ีวิตก็ตาม จะตองพลัดพรากจากกัน แลวจิตใจ
เราพรอมอยูแลววา สิ่งที่เรารักไมชาก็จากกับมัน หรือมันจากกับเรา ถาอาการอยางนี้ปรากฎ ออ นี่เรา
ทราบแลวมันจะจากบานไปในที่สุด เมื่อความตายมาถึงเราก็ยิ้มรับ เพราะอะไร เพราะเรารูอยูแลววา
รางกายเรานี้มนั ก็ตองตาย
ขณะทีย่ อมรับนับถือกฎของธรรมดา ตอไปเราจะคิดอะไร ก็คิดวาขึน้ ชื่อวาความเกิด
มันเปนเหตุของความทุกข ความทุกขทุกอยางตามที่กลาวมาอาศัยความเกิดเปนปจจัย ถาเราไมเกิดเสีย
อยางเดียว ความทุกขประเภทนี้ไมมี ในเมื่อเราคิดทุกอยางของเราสบายคือวา ทุกอยางเปนเรื่องของ
ธรรมดา เราก็คิดตอไปวา ไอตัวธรรมดาแบบที่ทรงไวทรมานอยางนี้เราไมตองการ ขึ้นชื่อวาความเกิด
ขอใหถือวาชาตินี้เปนชาติสดุ ทายของการเกิด จะเกิดเปนคนก็ตาม เกิดเปนสัตวก็ตาม เปนเทวดาก็ตาม
เปนพรหมก็ตาม คือเลิกกันที เราไมเอาแลว ขึ้นชื่อวาการเกิดแบบนีไ้ มมีทางพนทุกข มันเต็มไปดวย
ความทุกข ถาเราไมคดิ จะเกิดเราจะไปไหน มันจะไปไหนก็ชางมัน ไมตองไปตั้งกฎตั้งเกณฑ ยังไงก็
ได หรือวาเราจะตั้งใจไวก็ดเี หมือนกัน เพราะกําลังใจมันยังออน ไมมีที่เกาะมันก็จะแยเอา แลวก็เกาะ
ไวจดุ เดียวคือพระนิพพาน เราตองการอยางเดียวคือ มนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี เราไม
ตองการ จุดที่เราตองการคือพระนิพพาน
แลวก็คิดตอไปวา คนที่เขาจะเขาถึงเสนพระนิพพานได อาศัยอะไรเปนเครื่องปจจัย
ปจจัยที่จะเขาถึงพระนิพพานได ประการแรกคีอไมโลภ ไมยื้อแยงทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของ
ตน เราประกอบกิจดวยสัมมาอาชีวะเลีย้ งชีวิตโดยชอบไมผิดกฎหมายไมผิดศีลไมผดิ ธรรม ประการที่ ๒
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ระงับความโกรธดวยการมีศลี บริสุทธิ์ ประการที่ ๓ ระงับความหลง ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา การ
ยอมรับนับถือกฎ ของธรรมดาเมื่อกี้นี้เปนการยอม
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ตัดโมหะ ตัดอวิชชา ไดดว ยการยอมรับนับ
ถือกฎของธรรมดาไดเปนเอกกัคคตารมณ มีจิตแนวแนวาเราไมหลงมันแน มันจะแกก็เชิญแก มันจะ
ปวยก็เชิญปวย มันจะตายก็เชิญตาย ก็สบายใจ แกตายเมื่อไรฉันก็ตายเมื่อนั้น ขึ้นชือ่ วาความเกิดตอไป
ตอไปไมมีสําหรับฉัน การเปนคนก็ไมมี เปนสัตวก็ไมมี เปนเทวดา เปนพรหมก็ไมมี สิ่งที่เราตองการ
คือพระนิพพาน คิดแบบนีแ้ ลวก็ตั้งใจ หรือควบคุมอารมณใจเขาไว ถือเอาการหายใจเขา หายใจออก
เปนการทรงสติสัมปชัญญะ ที่เราเรียกกันวาสมถภาวนา ตัวสมถภาวนานี่เปนกําลังสําคัญมาก ถา
บรรดาทานพุทธบริษัทขาดตัวสมถภาวนาเสียอยางเดียว ก็หาความบริสุทธิ์ไมได วิปสสนาญาณก็ไมมี
ที่ตั้ง มันมาเกิดไมได มีหลายทานที่พดู วา การเจริญสมถะไมมผี ลแหงการบรรลุ ตองอาศัยวิปสสนา
ญาณ อยากจะถามวาถาไมมีแผนดิน แลวบานมันจะตัง้ อยูตรงไหน สมถะเปนกําลังใหญ เลีย้ งทั้งศีล
เลี้ยงทั้งวิปสสนา ใหเขาใจไวดว ย จะไมอธิบายมาก เวลามันนอย
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ในการเจริญสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน ก็ไดพดู กันมาแลวแตตน วาเปน
พระธรรม ที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน เพื่อโปรดพุทธบริษัท ปรารถ
นาจะใหพนทุกข คําวาทุกขแปลวาทนไดยาก ฉะนัน้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนใหรูจัก
เหตุของความทุกข คือความอยาก ที่เรียกกันวาตัณหา แตวาในทีน่ ี้จะไดพดู เรื่องตัณหาเสียกอน องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
สอนใหประดาทานพุทธบริษทั รูจกั รากเหงาของ
อกุศล ที่องคสมเด็จพระทศพลทรงยกขึ้น ๓ อยางคือ โลภะ ความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ
ความหลง ทัง้ ๓ อยางนี้เชี่อวาเปนรากเหงาของความชั่ว ที่พระพุทธเจาใหทรงละ ก็เพราะวาเราเกิด
มาแลวเพื่อตาย ทุกคนเกิดมาแลวเพื่อตาย เหมือนกันทุกคนหมด ไมมีใครคนใดหนหนึ่งที่จะหนีความ
ตายพน
ฉะนั้น ถาคนทุกคนยังเคารพในความโลภ ปรารถนาอยากไดทรัพยสินของตนที่พึงหา
มาไดโดยชอบธรรม คิดวามันจะอยูกับเราหรือ เราจะอยูกับมันตลอดกาลตลอดสมัยก็ดี อยางนี้ชื่อวา
เปนผูหลง คือหลงผิด คิดวาสิ่งที่จะทําลายตัวลงไดมันจะอยูตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อทรัพยสินเหลานั้น
ก็ดี รางกายของเราก็ดี ตองตายจากกันไป เราก็เกิดความเสียใจ มีอารมณเปนทุกข
อีกประการหนึ่ง ความโกรธ ถาเราคิดจะประหัตประหารคนอื่นใหไดรับความทุกข
หรือไดรับความตาย ก็จะไมเกิดประโยชนอะไร เพราะวาคนทุกคนเกิดมาแลวและเต็มไปดวยความ
ทุกข ไดรับความตายในที่สดุ ถาเราจะไมกลั่นแกลงเขา ๆ ก็มีความทุกขอยูแลว เราจะไมฆาเขาใหตาย
เขาก็ตายอยูแลว ไมจําเปนจะตองทํา ถาเราไมคิดอยางนัน้ จิตใจของเราก็จะมัวหมอง
ประการที่ ๓ ไดแกความหลง คือวาไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดา กฎธรรมดามีอยู
วา ทุกสิ่งทุกอยางในโลก จะมีชีวติ อยูกด็ ี ไมมีชีวิตก็ตาม มีความเกิดในเบื้องตน แลวก็มีความแกใน
บั้นกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด ถาเปนวัตถุเราก็เรียกวาเกา ถาคนหรือสัตว เราเรียกวาแก และใน
ที่สุดก็ตาย เปนอันรวมความวา เราเกิดมาแลวก็ตองตาย แลวก็เต็มไปดวยความทุกข
ทีนี้การเกิดเปนเทวดาก็ดี พรหมก็ดี เปนคนก็ดี สัตวในอบายภูมิ มีสัตวนรกเปนตน
ก็ดี ทั้งหมดนีว้ าไมใชแดนของความสุข และไมใชแดนที่พนความทุกข หรือ
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วาเสวยความสุขไดที่แทจริง เมื่อเปนเทวดาหรือพรหม เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีอยางดีที่สุดก็มาเกิด
เปนคนตลอดกาลตลอดสมัย
เรื่องของความทุกขนี่ก็เคยพูดกันมามากแลว วันนีก้ ็จะขอยนเขาไวยังไมพูด ทีนเี้ รามา
บวชกันทําไม มาปฏิบัติพระกรรมฐานกันเพื่อประโยชนอะไร ทั้งนี้ก็เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตร
ตองการใหมีสติสัมปชัญญะ รูตัวและรูถ ึงกฎของธรรมดาเอาไววา เราเกิดก็ตองแก ปวยไข ไมสบาย
พลัดพรากจากของรักของชอบใจ และมีความตายเปนในที่สุด อันนี้เปนสิ่งที่เราจะหลีกเลีย่ งไมได ถา
เราเกิดมาแลวเราหนีไมพน แตวาทางทีจ่ ะตองพนความแก ความเจ็บ ความตายนี้มีอยู ก็คือความไมเกิด
ถาเรายังจะพึงตองการความเกิดอยูเพียงใด เราก็ตองทุกข ตองแก ตองปวย ตองตาย ตองพลัดพราก
จากของรัก ของชอบใจ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงหาทางสอนพุทธบริษทั ใหพนจากความ
เกิด นี่เปนอันวา ที่เรามานั่งทําบุญกัน ใหทานก็ดี สมาทานศีลก็ดี เจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรม
ฐานก็ดี เราทําเพื่อความไมเกิด ถาหากเรายังเกิดอยูเ พียงใด มีความทุกขอยูเพียงนั้น พอเลิกเกิดเราก็เลิก
ทุกข เลิกเกิดเขาทํากันอยางไร
อันดับแรก ก็รูจกั การใหทาน ตัดความเห็นแกตวั เสีย เรียกวาตัดโลภะ คือ ความโลภ
อันดับที่สอง ก็คือขังใจไวในขอบเขตของความดี ทรงศีล และตอไปก็ทรงจิตใหอยูใ นอารมณ ใหพน
จากอารมณของความชั่ว หรือที่เรียกกันวานิวรณ ๕ ประการ ดวยการทรงสมาธิ ในอันดับที่สุด ก็ตัด
ปจจัยของความเกิดกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม ดวยอํานาจของวิปสสนาภาวนา นี่เปนความ
มุงหมายในหลักสูตรที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาสอนใหเราปฏิบัตนิ ํามากลาวโดยยอ
การปฏิบัติพระกรรมฐานตอนตน วันนี้ขอพูดถึงตอนตน ในระยะตนใหพยายามควบ
คุมอารมณของเราอยูใ นกฎเกณฑที่เราตั้งไว สมมุติวากําหนดรูล มหายใจเขาออก ที่เราเรียกกันวา อานา
ปานนุสสติกรรมฐาน คําวาอานาปานนุสสติกรรมฐานนนี้รเู ฉพาะลมหายใจเขาออกอยางเดียว ไมมีการ
ภาวนา เวลาหายใจเขารูอยูวา หายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูว าหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจ
ออกยาวหรือสั้นก็ใหรไู ว ทัง้ นี้เพราะอานาปานุสสติกรรมฐาน เปนการควบคุมใจของเราใหอยูใ นขอบ
เขต เพราะวาอานาปานุสสติกรรมฐานเปนการควบคุมใจ ไมใหสอดสายไปสูอารมณภายนอกทีเ่ รียกกัน
วา อุทธัจจะ สําหรับอานาปานุสสติกรรมฐานนี้ ถาหากวาเราคิดแตจะพิจารณาลมหายใจเขาออกมันจะ
คุมไมได เราจะใชคําภาวนาอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามถนัด ถาหากวาทานพุทธบริษัทเคยเจริญมาแบบ
ไหน จะเปลี่ยนแปลงคําภาวนาก็มีผลเสมอกัน ถาทุกทานยังไมเคยเจริญภาวนาจากทีอ่ ื่น ก็ภาวนาสัน้ ๆ
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เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวาโธ ควบคูกันไปกับลมหายใจ การนึกถึงลมหายใจเขา
ออกอยูกด็ ี การภาวนาอยูกด็ ี ถาสติเราจะทรงอยูเพียงนี้ กําหนดรู ลมหายใจเขาออก รูคําภาวนา ก็
เรียกกันวาสมาธิ
คําวาสมาธินี้ไมใชวา หมายความวาหลับไมรูเรื่อง เปนการปลงใจไวในอารมณอยาง
ใดอยางหนึ่ง คําวาสมาธิหมายถึงความตั้งใจ สมาธิไมไดหมายความวานั่งหลับหรือนอนหลับ ไอที่วา
นั่งจนไมรูสึกอะไรเลย หาความรูสึกอะไรไมได อันนีไ้ มใชสมาธิ เปนเรี่องของความหลับ แตวาหลับ
จริงๆ ก็ไมใชจะไมรูสึกอะไรเลย บางทีก็นอนฝน ยังมีความรูสึก คําวาสมาธิแปลวาความตั้งใจมัน่ ตอง
มีอารมณอยูโ ดยเฉพาะ ถาเรากําหนดรูล มหายใจเขา รูล มหายใจออกอยูตลอดเวลา รูค ําภาวนาอยูตลอด
เวลา อยางนี้เรียกวาสมาธิ แตวาการสะกดจิตคิดวาจะบังคับอารมณของเราใหรูลมหายใจเขา ลมหายใจ
ออก รูคําภาวนาตลอดเวลาที่เราตั้งใจเขาไวยอมจะเปนไปไมได ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะสมาธิของใจ
ไมทรงตัว ใจมีสภาพทองเทีย่ วอยูตลอดกาลตลอดสมัยหลายแสนกัปมาแลว เราจะไปนั่งบังคับใหมันอยู
ในขอบเขตโดยเฉพาะในเวลาจํากัดก็เปนไปไมได
ฉะนั้นเปนอันวาทานทั้งหลาย เวลาที่ทรงสมาธิ คือกําหนดรูล มหายใจเขาออก ก็ดีหรือ
คําภาวนาก็ดี สักครูหนึ่ง หรือประเดี๋ยวหนึ่ง แลวก็คอยไตไปหาอารมณอื่น พอรูตวั ก็กลับมาเริ่มตนกัน
ใหม ประเดีย๋ วมันก็แรดไปหาอารมณอนื่ เที่ยวไปเสียอีกแลว พอจับไดก็ขึ้นตนใหม ในเวลาที่ขึ้นตน
ใหมก็คุมใจไวใหดี วาเราจะทรงใจใหเปนสมาธิ ดวยการกําหนดรูล มหายใจเขา ลมหายใจออก หรือคํา
ภาวนา สลับกันไปสลับกันมาของอารมณของจิตที่เราคิดวา นี่เราตั้งอยูในคําภาวนา เรารูล มหายใจเขา
ออก ประเดีย๋ วมันก็หนีไป ประเดี๋ยวมันก็มาตั้งใหม อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตร เรียกวา ขณิกสมาธิ
แปลวาสมาธิเล็กนอย
ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัท สามารถจะทรงจิตไดเพียงขนาดนี้ตลอดชีวิต อันนี้
องคสมเด็จพระธรรมสามิศรก็กลาววา จิตของทานนอมไปอยูในดานกุศลสวนใหญ เปนอันวาถาเรา
ตายไปจากชาตินี้ เราก็เปนเทวดาได แตวายังตองเกิด พอเปนเทวดาก็ชื่อวาเปนเทวดาฝายกามาวจร
สวรรค ยังไมใชพระอริยเจา จะกลาววาไมดีก็ไมได เทวดาก็ยังมีดี คือ เรามีดีขั้นเปนเทวดา ก็ดกี วา
เกิดเปนคนธรรมดา
อันนี้หากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ทรงอารมณไปกวานัน้ เวลา
ที่ทรงจิตเปนสมาธิ อารมณใจชุมชื่น มีความเอิบอิ่ม มีการทรงตัวดีแลว บางทีก็มีขนพองสยองเกลา มี
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น้ําตาไหล รางกายโยกโคลง ตัวลอยขึ้นไปบนอากาศ แลวมีอาการซูซาซาบซาน คลายๆ กับตัวมันโปรง
ไมมีอะไร มีรา งกายหรือหนาตาใหญโต มีความรูสึกเปนอยางนัน้ แลวในขณะเดียวกันก็มีความสุขสด
ชื่น อยางนี้ทานเรียกวาอุปจารสมาธิ
ในตอนนีจ้ ะมีอารมณจิตสงัด คือมีอารมณเงียบดีมาก การที่บรรดาทานพุทธบริษัท
ทรงอารมณจิตไดถึงอุปจารสมาธิ เวลาตายแลวทรงอารมณไวไดดีอยางนี้ องคสมเด็จพระชินสีหกลาว
วา คนประเภทนี้ถาตายไปแลว ก็ไปเกิดบนสวรรคชั้นยามาได
ทีนี้ตอไป ถาอารมณใจของพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณใจตั้งมัน่ ขึ้น คือรูล มหายใจ
เขาออกก็รู รูคําภาวนาก็รู หูไดยินเสียงภายนอกไดชัดเจนแจมใส ใครจะพูดใครจะรองเพลง สุนัขจะ
เหา สุนัขจะหอนประการใด เสียงรองเพลงเสียงละครก็ตาม กรอกหูอยูตลอดเวลา เราไดยินทุกคําแลว
ก็ฟงชัด แตทวาจิตใจของเรายอมสงัดดวยอํานาจของเสียง คําวาสงัดดวยอํานาจของเสียงนี้ หมายความ
วา ไมใชหูไมไดยิน หูไดยินเหมือนกันแตไมรําคาญในเสียง เราสามารถจะคุมอารมณไดแบบสบายๆ
จะชานานเทาไร หรือจะเร็วๆก็ตามที อารมณเพียงนี้ องคสมเด็จพระชินสีหกลาววา ทานผูนนั้ ทรง
ปฐมฌาน
ปฐมฌานนี้ทานจัดเปน ๓ ชัน้ คือ ชั้นหยาบ ชั้นกลาง ชั้นละเอียด อาการของฌาน ก็
จะไมพดู เพราะเสียเวลา เปนวาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ถาทรงอารมณไดอยางนี้ ชั่ว ขณะ
เวลาที่มานั่งกันนี้ก็ครึ่งชั่วโมง เวลาดับไฟใชเวลาครึ่งชัว่ โมง หากวาทรงจิตอยูไดดงั เวลาที่กลาว มานี้
แลวสัก ๒ – ๓ นาที หรือ ๕ นาที ก็เชื่อวามีอานิสงสใหญ เปนอันวาจิตใจของทานเขาถึงปฐมฌาน
ทานที่เขาถึงปฐมฌานแลวนี้ องคสมเด็จพระชินสีหหลาววา ถาทรงฌานแบบหยาบ ตายจากความเปน
มนุษยก็จะไปเปนพรหมชั้นที่ ๑ ถาทรงฌานแบบอยางกลาง ตายจากความเปนมนุษยกจ็ ะไปเปนพรหม
ชั้นที่ ๒ ถาทรงปฐมฌานอยางละเอียด ตายจากความเปนมนุษยก็จะไปเปนพรหมชั้นที่ ๓
ทีนี้สมมุติวา จิตของทานพุทธบริษัทเขาถึงปฐมฌาน หรืออุปจารสมาธิก็ตามมีความ
ปรารถนาที่จะ ทําจิตใหบรรลุถึงมรรคผลไดโดยงาย องคพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอน
วิธไี ววา ในระยะตน บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทรงสมาธิจิตใหสมบูรณบริบรู ณตามที่จะทรงได เมื่อใจ
สบาย ไมมีอารมณอนื่ เขามารบกวน เรียกวานิวรณ ตอนนี้องคสมเด็จพระชินวรณทรงสอนใหพิจารณา
ขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ขันธ ๕ ถาพูดแบบนีก้ ็หนักใจ เดีย๋ วก็จะมา
นั่งนึกวาอะไรเปนรูป อะไรเปนเวทนา อะไรเปนสัญญา อะไรเปนสังขารและวิญญาณ เรื่องมันก็จะเละ
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กันใหญ เอากันแบบงายๆ ขันธ ๕ ก็คือรางกายของเรา ใหพิจารณาวารางกายของเราก็ดี ทรัพยสินทั้ง
หลายซึ่งไมมีชวี ิตก็ตาม มีชวี ิตก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหลานัน้ มันไมใชเรา ไมใชของเรา มันไมมีในเรา และ
เราไมมใี นมัน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวารางกายประกอบไปดวยธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม
ธาตุไฟ รวมเขาเปนกายชัว่ ขณะ มันเกิดขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลส ตัณหา อกุศลกรรม เปนผูสราง
เปนอันวารางกายเกิดมาเพราะคนชั่วสราง คําวาคนชั่วก็คือ กิเลส ความมัวหมองของ
จิต ตัณหาความทะยานอยาก อุปาทานความยึดมั่น วานัน่ เปนของเรา นี่เปนของเรา เปนตน และอกุศล
กรรมคืออารมณชั่วที่เกิดกับจิต แลวก็ทําผิดๆ จากทํานองคลองธรรม อาการ ๔ อยางนี้เปนผูเสี้ยมสอน
เปนผูแ ตงตั้ง สรางรางกายใหเราเกิด ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาดวยอํานาจของความชั่ว ๔ อยาง เราจะมีความ
สุขไดอยางไร ตามธรรมดาคนชั่วปกครองคน ก็แนะนําคนที่อยูภายใตบังคับบัญชา ทําแตความชัว่ ตาม
ตัว ตามตนเอง ก็เพราะวาตัวเองบูชาความชั่ว คิดวาเปนความดี
องคสมเด็จพระชินสีหก็เลยสอนวา รางกายเรานี้ กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศล
กรรม สิ่งที่เปนความชั่วทั้ง ๓ ประการ มันสรางขึ้นแลวมันไมไดมอบใหเราตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อ
ถึงเวลากาลแลว มันก็สรางความเปลีย่ นแปลงใหอยูทุกขณะทางรางกาย ในขณะเดือนแรกเปนเด็กเปน
เล็ก มันก็คอย ๆ สรางใหโตทีละหนอย ทีละหนอย ความผองใสแข็งแรงก็ปรากฎ เมื่อถึงกําหนดถึง
ความเปนหนุม เปนสาว ถึงที่รางกายบริสุทธิ์ บริบรู ณ แข็งแรงพรอมมูลทุกอยาง ก็ดีใจวารางกายของ
เราก็ดี แตไมชานานเทาไร เจากิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม ที่เปนเจาของรางนี้มันก็สรางใหม
ทําลายความดี ความบริบูรณพูนสุขของรางกายใหรอยหรอลงไปทีละนอย ทีละนอย ผมทีเ่ คยดําก็ขาว
สายตาที่เคยยาวก็กลับสั้น รางกายที่เคยแข็งแรง ก็งอนแงนคลอนแคลน เนื้อหนังที่เคยเปลงปลั่งตึงเตง
ก็ปรากฎวายอหยอนไป เปนอันวากําลังใจ กําลังกายก็ทรุดโทรมลงไปหมด นี่เปนสาเหตุที่ความชั่ว ๔
อยาง มันกําหนดใหเปนไปในที่สุด ขั้นสุดทายมันก็ทําลายใหสิ้นสูญไป เรียกวาอนัตตา ทีนี้เมื่อรางกาย
ของกิเลส ตัณหา อุปาทาน มันสรางมา ใหเกิดขึ้นมาแลว มันทําลายแลวเราจะไปไหน
คําวาเราก็คือจิต ที่เรียกวา อทิสสมานกาย คือเขาไปสิงอยูในกายเนื้อนี้ กายประเภทนี้
เราจะรูไดดวยอาการของความฝน การที่เราฝน เรานอนอยูตรงนี้ แตทวาไปโนนไปนี่ ไปนั่นไปไหน
ก็ไป พอถึงเวลตื่นขึ้นมา อารมณอยางนัน้ มันกลับมาสูก าย ถารูสึกวาหนีใครเขามา กายที่นอนอยูต ื่น
ขึ้นมามันจะเหนื่อย เปนอันวาอทิสสมานกาย ที่เราเรียกกันวาจิต คือกายที่เราฝนนั่นแหละ ที่เราไมสา
มารถจะได
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เจโตปริยญาณ ไดทิพจักขุญาณ แตรูไดภายใน คือกายที่เราฝน เราฝนไป เราทองเที่ยวไป เราไมได
เอากายเนื้อไปดวย มีความรูส ึกเหมือนกับเราไปในฝน ฉะนั้น อทิสสมานกายคือกายในนี้ ถากายนอก
พังเมื่อไร มันก็ตองไป เราพังเมื่อไรก็ตองไป ไปไหน ถาจิตใจของเราสกปรกก็ไปนรก เปนเปรต
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ถาจิตสะอาดเล็กนอยก็ไปสูสวรรคชั้นกามาวจร ถาจิตมีอารมณตงั้ มั่นกวานัน้
มีอารมณตั้งมัน่ ก็ไปพรหม ถาเปนกายทีส่ ะอาดที่สุด ไมมีความชั่วสักนิดเจือปน และไมมีความโลภ
ความโกรธ ความหลง ก็ไปพระนิพพาน
ฉะนั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสอนบรรดาทานพุทธบริษัท อยาหลงกายภายนอก
จงอยาหวงกายภายนอกวาเปนเรา เปนของเรา สิ่งทั้งหลายเหลานีไ้ มใชเรา ไมใชของเรา ถามันเปนเรา
จริง เปนของเราจริง พอถึงความเปนหนุม เปนสาว เราไมตองการแก มันก็ตองไมแก ในขณะที่เราทรง
ชีวิตอยู เราไมตองการความปวยไขไมสบาย มันก็ตองไมปวยไขไมสบาย เราไมตองการตายมันก็ตอง
ไมตาย อันนี้เราขอรองมันไมได ขัดมันไมได เปนอันวารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเราแน เราพิจารณา
เห็นอัตภาพรางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา รางกายเปนแตเพียง
ธาตุ ๔ คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ประชุมกันเปนเรือนรางใหเราอาศัยอยูชวั่ คราว จิตใจของเราก็ยอมรับนับถือ
กฎของธรรมดา
เมื่อมันจะแกเราก็นึกไวในใจวา รูแลววามันจะแก แกอยากแกก็เชิญแก มันหนาทีข่ อง
แกฉันไมเกีย่ ว ถาเวลาฉันจะใชเธอ ฉันก็ประคับประคองไวเพื่อกําลังงาน เมื่อใชไปนานๆ เธอไมสามา
รถ จะรับใชไดจะพังก็พังไป ฉันไมวา ถาการปวยไขไมสบายเกิดขึน้ เราก็ไมหนักใจ เราทราบอยูแลว
วารางกายจะปวยไขไมสบาย เมื่อความตายมาถึงเราก็ไมหนักใจ คิดวาเปนเรื่องธรรมดา
ถาจิตใจของทานพุทธบริษัททั้งหลาย พิจารณาเห็นวาความเกิด แก เจ็บ ตายเปนของ
ธรรมดา จนกระทั่งมีอารมณใจสบาย มีความรูสึกสบาย แลวก็นอกจากนั้นไมสงสัยในคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา คําวาไมสงสัยนี้ ไมใชวาจะใชอารมณของความคิด เปนอาการความเห็นดวยปญญา ไม
สงสัยวาพระพุทธเจากลาววา คนหรือสัตวกต็ าม เกิดมาตองแก ตองเจ็บ ตองตาย วัตถุทั้งหลายหรือสิ่ง
ที่มีชีวิตเปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได มีแตความทุกข แลวก็สลายตัวไปในที่สุด ในที่สุดใจเราก็สบาย
ถาอาการอยางใดจะเกิดขึ้นละก็บอกวา เรารูแลววาเธอจะเปนอยางนัน้ มันเปนอนิจจัง ถาความไมสบาย
กายไมสบายใจเกิดขึ้นก็เปนทุกข เราก็บอกวาเรารูแลววามันเปนทุกข เมื่อเวลาจะสลายตัว หรือจะพลัด
พรากจากของรักของชอบใจ เราก็ไมตกใจ มีอารมณเปนปกติ ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา
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อยางนี้ชื่อวาเราไมสงสัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เชื่อดวยแลวก็ทรงจิตไดดว ย
เรียกวาไมสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เมื่อเราไมสงสัย และเชื่อดวยวาเมื่อเราจะตายจากชาติ นี้
แลว เราจะตองพบความดี พกทรัพยสินไปใหมาก ชาติหนาจะไดไมมีความยาก ไมมีความลําบาก สิ่ง
ที่เราจะนําเปนทรัพยติดตัวไปอันดับแรกก็คือศีล สําหรับฆราวาสคือ ศีล ๕ บริสุทธิ์ โดยไมตองระมัด
ระวัง ตั้งใจไวดี ๆ สําหรับพระก็ทรงศีล ๒๒๗ เณรก็ทรงศีล ๑๐ ครบถวนบริบรู ณ คือใหเรียกวารักษา
ศีลยิ่งกวาชีวิต แมแตตวั จะตายก็ชั่ง ไมเปนไร ขอรักษาศีลใหบริสุทธิ์ก็แลวกัน เราจะไดไมมีความทุกข
แลวอารมณของทานบรรดาทานพุทธบริษทั ก็รกั พระนิพพานเปนอารมณ เห็นวาพระนิพพานเทานัน้ เปน
แดนที่มีความสุข หาความทุกขมิได
ถาจิตใจของทานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงอารมณอยางนีไ้ ดเปนปกติ พระพุทธ
เจาเรียกวา ทานทั้งหลายเปนพระโสดาบัน เปนอันวาบาปกรรมความชั่วทั้งหลายทีท่ ําไวแตตอนตนเปน
อกุคล จะไมถึงกับบรรดาทานพุทธบริษัท คือทานจะไมตกนรกมาเปนเปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน
และการที่ทานจะเกิด ก็มีความเปนเทวดาและมนุษย เมือ่ ความดีเขาถึงที่สุดเปนพระโสดาบัน ขัน้ เอก
พิชี มาเปนมนุษยอีกชาติเดียวก็ไปนิพพาน เปนพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นกลาง และเกิดเปนมนุษย
อีก ๓ ชาติ ก็เปนอรหัตผล ไปนิพพาน เปนพระโสดาบันขั้นออนเรียกวา สัตตะขัตตุง ก็เกิดเปนมนุษย
อีก ๗ ชาติ ก็ไปพระนิพพาน เรื่องนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ไมมีโอกาสไป พระโสดาบัน
ไมลงอบายภูมิ
เอาละทานบรรดาพุทธบริษทั ทั้งหลาย ที่พูดมานี่กน็ านเกินควร ขอใหทานทั้งหลาย
ตั้งใจมั่นในความดี สําหรับทานที่ปฏิบัติ แลวก็ทรงธรรมเบื้องสูง คือวิปสสนาญาณในตอนแรก ก็ตั้ง
ใจทรงสมาธิใหไดสบาย ๆ กอน ถาจิตไมมีกําลังก็ไมสามารถจะตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานได สําหรับ
ทานที่มาทีหลังยังไมเคยปฏิบัติมาก็กําหนดรูล มหายใจเขาออก เวลาหายใจเขานึกวาพุท หายใจออกนึก
วา โธ เพียงเทานี้ก็ชื่อวามีผลอานิสงสมาก ยากที่จะพรรณาความนีไ้ ด
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อบรมพระกรรมฐาน ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วันนีจ้ ะถอยหลังกลับไปพูดถึงการเจริญพระกรรมฐาน เราหวังผลกันอยางเดียว โดย
เฉพาะอยางยิ่งคือ ตัดความทุกขหรือวาเขาถึงความดับที่ไมมีเชี้อ หมายถึงวา เราหากิเลสกันไมไดเลิกคบ
กิเลส ขึ้นชื่อวากิเลสเล็ก กิเลสใหญ เราไมตองการทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือรากเหงาของกิเลส ๓
ประการ ทีเ่ ราจะทิ้งนัน้ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง ๓ อยางนี้เปนรากเหงาของกิเลส อันเปน
ทั้งรากและก็เปนทั้งเหงา ถาเราขุดทั้งรากและเหงาทิ้งเสียไดเมื่อไร กิเลสทั้งหลายก็ไดชื่อวาเปนตัวเล็กๆ
ก็สลายตัวไป ก็เหมือนกับการโคนตนไม ถาเราไปริดกิ่ง ริดใบ ตนไมก็ยังไมตาย มีโอกาสที่จะงอกงาม
ขึ้นมาใหมฉันใด แมกิเลสก็เหมือนกัน ถาเรามัวไปตัดกิเลสเล็กๆ อยู กิเลสใหญก็สามารถจะงอกงามขึ้น
มาได กิเลสเล็กมันก็เพิ่มพูนขึ้นมาไดอกี ฉะนั้น องคสมเด็จพระธรรมสามิศร จึงสอนใหบรรดาทาน
พุทธบริษัททําลายกิเลสใหญเสียใหสิ้นไป
ฉะนั้น การเจริญพระกรรมฐานของทานบรรดาพุทธบริษัท ความสําคัญก็มีอยูวา เรา
ตองการทําลายกิเลส ๓ ประการ คือรากเหงาของกิเลส ไดแกความโลภ ความโกรธ ความหลง ใหสิ้น
สูญไปจากจิตของเรา นีถ่ าหากวาเราบําเพ็ญพระกรรมฐาน บําเพ็ญบารมีเพื่อทําลายกิเลส ถาบังเอิญกิเลส
ทั้งหมดไมสามารถจะหมดจากจิตเปนสมุจเฉทปหานได แตทวาใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
นอมอยูในกุศล ก็สามารถจะชวยตนใหมีความสุข ทั้งในชาติปจจุบันและสัมปรายภพ คือชาติหนา หรือ
ในชาตินี้ อารมณวุนวายของจิตนอยลงไป ความวุนวายของจิตนอยลงไปก็ชื่อวาเรามีความสุขมากขึ้น
การที่เราหาความสุขไมได ก็เพราะเราทําลายความวุนวายของจิตไมได อํานาจสมถภาวนาเปนสมุฏฐาน
ขั้นตน ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหระงับความวุน วาย ไดแก ระงับนิวรณ ๕ ประการ ถาหากวาจิตใจของ
เราสามารถระงับนิวรณ ๕ ประการได ใจก็เริ่มมีความสุขอยางที่เราไมเคยพบมากอน
ตอจากนั้นไปองคสมเด็จพระชินวรณถือวา ถาทําลายกําลังของนิวรณ ๕ ประการ ให
มีกําลังลดไปได จิตใจก็มโี อกาส ใจก็มกี ําลัง สามารถจะทําลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานในตอนนี้
องคสมเด็จพระพิชิตมารสอนใหเจริญวิปส สนาญาณ อันนี้เราจะเก็บไปพูดในวันตอ ๆ ไป
สําหรับวันนีจ้ ะขอแนะนําสําหรับบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ใหรจู ักวิธีปฏิบัตใิ หเขา
ถึงการที่จะตัดกิเลสที่เปนสมุจเฉทปหาน เปนธรรมดาอยูน ั่นเอง ที่จะตองคอย ๆ
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ทํา คอยๆ ไป คอยๆ ปฏิบัติ เราปฏิบัตริ ะยะวันหนึ่ง ๒ วัน เดือน ๒ เดือน จะถือวาใหบรรลุอรหัตตผล
เปนพระอริยบุคคลเบื้องสูง อาจจะเปนไปได และอาจจะเปนไปไมได ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะถาบารมี
ของเราเพียบพรอมบริบูรณมาจากชาติกอนเพียงเราฟงคําสัง่ สอน ขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา เพียงแคหัวขอ เราก็บรรลุอรหัตตผลได บางทานถาหากบุญญาบารมีนอยกวานัน้ นิด
หนอย พระองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาอธิบายซ้ําใหเขาใจ คืออธิบายละเอียดลงไปกวานัน้ เราก็
สามารถจะบรรลุอรหันตได ถาหากวามีบารมีต่ําลงไปกวานั้น ก็เห็นจะตองพูดกันบอย ๆ บางทีก็พูด
อะไรก็ไมสามารถจะบรรลุอรหัตตผล หรือไมสามารถจะเปนพระอริยบุคคล แมแตพระโสดาบัน แต
เราก็เขาถึงสรณคมณได การเขาถึงสรณคมณได ชื่อวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความสุขใจมาก
มีความสุขที่ในชาตินี้ ที่มีอารมณจิตไมวนุ วาย เมื่อตายจากความเปนมนุษยแลว จะเกิดเปนมนุษยใหม ก็
เปนมนุษยที่บริสุทธิ์บริบรู ณ มีความมั่นคงในฐานะความเปนอยู สติปญ
 ญาก็เฉลียวฉลาด มีแตความสุข
แวดลอม ถาเราไมเกิดเปนมนุษย เกิดเปนเทวดาก็มีสมบัติมาก มีรัศมีกายใสมาก ถาเกิดเปนพรหมก็มี
ฌานเปนพิเศษ คือมีธรรมปติมาก
ทั้งนี้ก็เพราะวา การเขาถึงศาสนาขององคสมเด็จพระผูม ีพระภาค เปนศาสนาที่สอน
เพื่อความบริสุทธิ์ ถาหากวาเรามีบารมียิ่งไปกวานั้น เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี หรือวาเปนคนก็ดี
อาศัยบารมีเดิมที่ปฏิบัติในชาตินี้ไดดีบาง ไมไดดีบาง แตวามีจิตมุงหมายแนนอนวา เรารักพระกรรม
ฐานของพระพุทธเจาในบทใดบทหนึ่ง เมื่อเรากลับไปเกิดเปนมนุษยใหมก็ดี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหม
ก็ดี ถาบังเอิญไปพบองคสมเด็จพระชินสีห คือพระพุทธเจา หรือพระอรหันตองคใดองคหนึ่ง ทรงรู
ในอัธยาศัย เทศนซ้ําความพอใจของเราอีกครั้งเดียว เราก็สามารถจะเขาถึงพระนิพพานเปนพระอรหันต
ได ตัวอยางเชนนี้มีมากในพระไตรปฏก นี่ก็พูดเพียงแคนี้ เพียงยอ ๆ โดยละเอียด มันก็ไมจบ
ใหเขาใจวา การที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจปฏิบัติความดี ทําจิตใหสงบ
ระงับกิเลส ถึงแมวาไมสามารถจะตัดเปนสมุจเฉทปหาน ยังไมถึงซึ่งพระนิพพานก็มีความสุขใจได
เมื่อชาตินี้เรามีความสุขเพียงแคนี้ ชาติตอไปอาศัยบุญบารมีเดิมสนับสนุน แลวก็ทําบุญเกื้อกูลใหม แลว
ก็มีความสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ทีนที้ ําอยางไรละ เราจะเขาถึงศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรม ศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา ตามสายปฏิบัติอันแทจริงได การเจริญพระกรรมฐาน หรือการบําเพ็ญกุศลในพระ
พุทธศาสนา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาจะพูดกัน เราตองการอยางเดียวคือ ปฏิบัติ
พอเปนนิสัย ถาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนตั้งใจเพียง
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แคนี้ ถือวากําลังใจของทานออนเต็มที ยังไมเขาถึงความดีในพุทธศาสนา ถาตั้งใจเพียงเทานั้นแลวก็หา
ความดีไมได ถาเราจะเขาถึงความดีได ก็ตอ งดูจริยาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนและทรง
รับรองไวกับนิโครธปริพาชก เรื่องราวปรากฏในอุทมุ พริกสูตร แตวาในตอนนีจ้ ะนํามาพูดแตเพียงใจ
ความโดยยอ
อันดับแรกทีเ่ ราจะทําตนใหเขาถึงความพนทุกข เรียกวาทุกขเล็กๆ ยังไมใชทุกขใหญๆ
เราตัดทุกขเล็กเสียกอน ทุกขเล็กคือความวุนวายของจิต ในตอนแรกองคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรง
สอนวา เราจะตองทําใหไมวุนวายเกี่ยวของกับอารมณของบุคคลอื่น หรือปฏิปทาของบุคคลอื่น ใคร
เขาจะดี ใครเขาจะชั่วก็ชางเขา มันไมใชเรา เขาปวยไขไมสบาย เขาติดคุก ติดตะราง เขามีความบา ความ
คลั่ง คุณภาพในการใดก็ดี ถือเปนเรื่องของเขา นี่ไมไดหมายความวาสอนใหบรรดาทานพุทธบริษทั ขาด
เมตตา องคสมเด็จพระบรมศาสดาหมายความวา ใครเขาจะดี ใครเขาจะชั่ว มันไมใชตัวของเรา เราจะ
เอาใจเขาไปยุง เห็นวาเขาดีกวาเรา เราไปอิจฉาริษยาเขา คิดวาคนประเภทนั้นทําไมคนจึงเคารพบูชาคน
ดีอยางเราทําไมไมมีใครเคารพบูชา อยางนี้อยางหนึ่ง อีกอยางหนึ่ง ถาบังเอิญเราเปนคนมีลาภ สักการะ
มาก ก็เกิดความมีจิตเหยียดหยามบุคคลอื่น วาบุคคลนัน้ สูเราไมได บุคคลนี้สูเราไมได เราดีกวาเขาที่มี
ลาภสักการะ ที่มีคนเคารพนับถือมากนี่ประการหนึ่ง และยิ่งไปกวานั้นก็ขึ้นชื่อวาความดีหรือความชั่ว
ความสุขหรือความทุกขของบุคคลใดอื่น เขาจะเปนยังไงชางเขา
โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปฏิบตั ิพระกรรมฐาน อยาพยายามนั่งใหบุคคลอื่นเห็นเพือ่ เปน
การแสดงตัว เขาจะไดนยิ มวาเราเปนคนเจริญพระกรรมฐาน หรือวาการเขาไปสูในตระกูลในบานใคร
ก็ตาม ถาเขาไมถามไมจาํ เปนก็อยาควรบอก วาเราเปนนักเจริญสมถภาวนา หรือวิปส สนาภาวนา อยา
แสดงตัวใหปรากฎ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา จริยาอยางนี้
กลาวมาแตเพียงโดยยอ ๆ ๓ – ๔ ขอ แตความจริงมีดว ยกันทั้งหมด ๓๐ ขอ องคสมเด็จพระบรมโลก
เชษฐบอกวา ถาปฏิบัตอิ ยางนี้ คิดอยางนี้ เชี่อวาเปนการเอาอุปกิเลสเขามาสูใจ ทีนแี้ ทนที่เราจะไลกิเลส
ความชัว่ ออกจากใจ กลับกลายเปนดึงเอาความชัว่ มาสูใจ
ขอนี้บรรดาทานศาสนิกชนทัง้ หลายตองจําใหมาก เพราะวาเปนคําสอนขององคสมเด็จ
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงยืนยันนิโครธปริพาชกวา ในอันดับเบื้องตน เราสอนใหบรรดาพุทธศาสนิกชน
ที่เปนสาวกของเราปฏิบัติแบบนี้เปนอันดับแรก และในเมื่อเราไมยุงกับบุคคลอื่นแลว เรายุงกับใคร เรา
ก็หันเขามายุงกับใจของเราเอง เราคิดวาเวลานี้เราเปนใคร องคสมเด็จพระจอมไตรสอนใหมีสติสัมปชัญ
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ญะ ใหรูตวั วาเวลานี้นะ เราเปนใคร ไมใชรูตัววาเวลานี้เราเปนผูใ หญบาน เปนกํานัน ไมใชอยางนั้น ให
รูตัวแตเพียงวา เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คําวาสาวกแปลวาผูรับฟงคํา
สอนของพระพุทธเจาแลวก็ปฏิบัติตาม ทีนี้พระพุทธเจาสอนใหเราทําความรูสึกแบบไหน องคสมเด็จ
พระจอมไตรทรงสอนไวโดยเฉพาะวา อัตตนา โจทยัตตานัง ซึ่งแปลเปนใจความวา เจาจงเตือนตน
ของตนเอง หรือเปนโจทกฟอ งความชั่วของตัวเองในตอนนี้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนํา
วาการฟองก็ไดแกการพิจารณาอารมณของจิตวา นับตั้งแตเชามาจนถึงเวลานี้ จิตของเราดีตรงไหนบาง
เลวตรงไหนบาง เราเอาจิตใจของเราเขาไปยุงกับชาวบาน วาเขาดีอยางงั้นเขาเลวอยางนี้บางหรือเปลา ถา
หากวาจิตใจของเราไปยุงกับเรื่องของชาวบานเขา หรือขาดการพิจารณาจิตใจตัวเอง จงประณามใจของ
ตัวเองวา ใจของเราเลวเกินไป
ถาหากวาวันใด จิตใจของเราไมไปยุงกับอาการของปฏิปทาของบุคคลอื่น สนใจแต
เพียงจริยาของเรา รูอาการการกระทําของเราวา ทําความดีหรือความชั่ว วันนี้เราทําการทางกายดีทุก
อยาง ไมฆาสัตวตัดชีวิต เปนตน สําหรับดานวาจาเปนไง พูดเฉพาะความจริง วาจาที่เปนประโยชน
วาจาใดที่ไรประโยชนหรีอเสียดแทงจิตใจบุคคลใดใหไดโทษ สําหรับอารมณจิตคิดอยางเดียววา เรา
จะปฏิบัติตรงเฉพาะพระพุทธเจาสั่งสอน เราจะควบคุมเฉพาะกําลังใจของเรา เราจะไมเขาไปยุง กับ
ปฏิปทาของบุคคลอื่น
นี่ถาจิตใจของเราดีอยางนีว้ ันไหน ก็ควรจะชมมันได เออ วันนีเ้ อ็งดี ดีแลวถามีอารมณ
อยางนี้ ก็สามารถจะพนอบายภูมิ ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนในการ
ปฏิบัติเพื่อเขาถึงพระนิพพานในการเบื้องตนแบบนี้ และการทรงความดีแบบนี้ คือไมเอาจิตใจไปยุงกับ
ความดี ความชั่ว ความมีลาภ ไมมีลาภของบุคคลอื่น ดวยจิตเพงเล็งในอํานาจใหโทษ คือเขามีมากกวา
เรา เราก็อิจฉาเขา เขามีนอยกวาเรา ก็เหยียดหยามเขา แบบนี้มันเปนอารมณของความชั่ว เราหลีกไปเสีย
เอาใจของเรามาปฏิบัติงานอยางเดียว คือควบคุมอารมณของใจวาวันนี้เรามีเมตตาบารมีบางหรือเปลา
เรามีจิตใจนอมมา ในทางสงเคราะหบุคคลและสัตวอื่นหรือเปลา จิตใจเราเคารพในศีลหรือเปลา จิตใจ
ทรงไวซึ่งความสงบ อยูในธรรมหรือเปลา ถาเห็นวาจิตใจเราทั้งหมดทรงอยูในความดีที่กลาวมา องค
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสริญวา ทานผูน ั้นเขาถึงสะเก็ดความดีของพระศาสนา
แลว นี่องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงยืนยันกับนิโครธปริพาชกอยางนี้วา ความดีเทานี้ที่เรากลาวมา
ไมใชวาดีเลศ ดีประเสริฐ ไมเปนสาระ ไมเปนแกนสาร เปนแตเพียงวาอารมณใจของทานผูนนั้ เขาถึง
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สะเก็ดของพระศาสนาที่เราสอน
ทีนี้ขอใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทานจําไวนะ พูดแบบนีจ้ ะไมซ้ําเพราะอะไร
จะพูดตอไป จะเขาถึงความเขาเปนอรหัตตผล ถือวาวันนี้เปนวันเริ่มตน การปฏิบัติในเขตพระศาสนา
ตามกฏทีแ่ ทจริงที่พระพุทธเจาทรงตรัส ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัที่เปนพระสงฆก็ดี สามเณรก็ดี
อุบาสก อุบาสิกาก็ดี จงพยายามคุมใจของเรานีใ้ หอยูในขอบเขตของความดี แคสะเก็ดของความดีใน
พุทธศาสนาไวกอน แลวก็จงสอบจิตสอนใจของเราไวเสมอ เวลาตืน่ ใหมๆ หรือเวลากอนจะนอน สอบ
ดูวากําลังใจเราที่ผานมาหนึ่งวันแลวนั้น มันดีหรือมันเลวตรงไหน แลวเอาจิตใจของเราสงไปสอดสาย
หาความดี ความชั่วของบุคคลอื่นหรือเปลา หรือวาเราสนใจเฉพาะกําลังใจของตน และกําลังใจของเรา
นี้ นอมรับคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินสีหดวยการปฏิบตั ิตามหรือเปลา พิสูจนใจอยางนี้ไวทุกวัน
ตื่นขึ้นมาเมื่อไรพิจารณาไววา เราจะไมยุงกับใคร ทั้งดานความสุขหรือความทุกขที่เขาปฏิบัติ เขาจะรวย
จะจน เขาจะดี เขาจะชั่วเปนเรื่องตัวของเขา เราเทานั้นที่เราจะตองชําระสนิมใจของเราใหหมดไปดวย
การไมเกีย่ วของกับบุคคลใดอื่น จะรักษาจิตใจของเราใหอยูในเขตของความดี ที่องคสมเด็จพระชินสีห
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอนคือ
๑. จิตประกอบไปดวยเมตตา มีความกรุณาปรารถนาจะสงเคราะหไดแกการใหทานที่
เปนวัตถุทาน และทานที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือ อภัยทาน ใหอภัยแกบุคคลที่ทําความชั่ว ทําความผิด
๒. จิตของเราจะตัง้ อยูในศีลอยูเ สมอ รักษาศีลดวยชีวิตหรือยิง่ กวาชีวิต เราจะไมยอม
ใหจิตของเราละเมิดความชัว่ กลาวคือ ตัวของเราไมเปนคนมัวหมองจากศีล
๓. เราจะยอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาดวยปญญา และความจริงใจ องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสมาสัมมาสัมพุทธเจาสอนวา ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฎในโลก และสิ่งที่มีชีวิต
และไมมีชวี ิตก็ตาม อันดับแรกตกอยูในสภาวะความไมเที่ยง หาการทรงตัวไมได ในขณะที่ทรงตัวอยู
ยังไมสลายก็เต็มไปดวยความทุกข ในที่สดุ ก็สลายตัวเรียกกันวาตาย คือวาสิ่งทั้งหลายนี่เปนธรรมดา
ถาอาการไมเทีย่ งปรากฎ มันก็ไมมีกจิ เดือดรอน มีความรูอยูว า รูแลววามันไมเทีย่ ง
เมื่อความทุกขเกิดขึ้นจากทางกายก็ดี ทางใจก็ดี จะประการใดก็ตาม อยางนี้เราก็ไมสะดุงตกใจ คิดวา
อาการอยางนี้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนแลว เรารูแลววามันจะเปนอยางนี้ความลําบาก
ใจมันก็ไมมี เมื่อความตายเขามาถึง การพลัดพรากจากของรักของชอบใจปรากฎ เราก็รูตวั อยูแ ลวทั้ง
หมด วาองคสมเด็จพระบรมสุคตสอนเอาไวแลว เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ อารมณใจ
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ก็ไมสะเทือน ไมเดือดรอน มีความสบายเปนปกติ ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา มีอารมณอยางนีเ้ ปนปกติ ระมัดระวัง
ใจไว ขึ้นชื่อวาทานทั้งหลายปฏิบัติความดี เขาถึงสะเก็ดศาสนาขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาแลว ที่พูดอยางนี้ก็เพราะจะใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความรูเพื่อสอบใจตัว
เอง แลวก็จงกําหนดใจไววา นี่สะเก็ดความดีของพระศาสนา ที่เราศึกษานี่มแี คนี้ แลวเวลานี้จิตใจของ
เราก็ถึงสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนาแลวหรือยัง ใหสอนใจเขาไว
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ตอแตนี้ไปอาศัยที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้ง
หลาย มีความเคารพในองคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ในอันดับแรกทีม่ าถึง
บรรดาทานพุทธบริษัททุกคนก็มีจิตเปนกุศล ตั้งอยูใ นทางบารมี ตางคนตางหาวัตถุทานเปนอามิสทาน
มาถวายพระบาง เลีย้ งดูกันบาง อันนี้จดั กันวาเปนความดีขั้นแรก ประการที่ ๒ ก็ตั้งใจสมาทานศีลที่
เปนความดีสําคัญ ขอที่ ๒ นี่มาปดอบายภูมิได ถาทรงศีล ๕ ไวได ประการที่ ๓ ก็ตั้งใจเจริญสมถ
กรรมฐาน และวิปสสนากรรมฐาน เพื่อทําจิตของเราใหพนจากอํานาจของกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ตอ
แตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอารมณสมาธิจิต คือกําหนดจิตใหอยูในอารมณอยางใด
อยางหนึ่งคือ การกําหนดรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูว าหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูว าหาย
ใจออก ถาทําไดแบบนี้ทานเรียกวา ขณิกสมาธิ ทีนี้ถาเลยไปกวานี้นดิ หนึ่ง เวลาหายใจเขาหรือหายใจ
ออกยาวหรือสั้น ก็รวู าหายใจออกยาวหรือสั้น และจิตใจก็เต็มไปดวยความแชมชื่นมีความสุข อยางนี้
เรียกวาอุปจารสมาธิ ทีนี้ถากําลังจิตสูงไปกวานัน้ ถาบรรดาทานพุทธบริษัทมีอารมณชุมชื่น มีใจสบาย
และไดยินเสียงภายนอกเปนสุนัขเหา สุนัขหอน คนพูดก็ตาม ฟงชัดทุกอยาง แตวาใจของบรรดาทาน
พุทธบริษัทไมหวั่นไหว คุมอารมณไดสบาย รูลมหายใจเขา รูล มหายใจออก รูล มหายใจเขายาวก็รู ลม
หายใจเขาสั้นก็รู รูลมหายใจออกยาวก็รู รูลมหายใจออกสั้นก็รู คุมอารมณไดสบาย ไมรําคาญเสียงภาย
นอก อารมณอยางนี้ องคสมเด็จพระชินสีหกลาววา ทานเขาถึงปฐมฌาน ก็เปนกําลังสําคัญในดานสมถ
ภาวนา
และตอแตนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนา ตั้งกายใหตรง ดํารง
จิตใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ภาวนาดวยพุทโธตามอัธยาศัย และพิจารณาตามอํานาจวิปสสนา
ญาณ และสมถกรรมฐานตามอัธยาศัย

*******************
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อบรมพระกรรมฐาน ๑๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ในการที่ทานพุทธบริษัททั้งหลายไดสมาทานศีล และสมาทานพระกรรมฐานเสร็จ
แลว การสมาทานพระกรรมฐาน บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดตั้งใจกลาววาจาวา ขอมอบกาย
ถวายชีวติ แกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา การกลาววาจาเบื้องตนนี้มีความสําคัญมาก คือคําวามอบ
กายถวายชีวิต ไมไดหมายความวาเราจะฆาตัวตายเพื่อบูชาพระพุทธเจา เปนแตเพียงหมายความวา เรา
ตั้งใจสละชีวิตและเลือดเนื้องของเรา ทําความตามที่พระพุทธเจาทรงสัง่ สอน ทั้งนี้ก็เพื่อหวังผล คือ
ความไมเกิดตอไปในภายภาคขางหนา ความปรารถนา การไมเกิดเพราะอาศัยทําความดี ความจริงเรา
จะตั้งมโนปณิธาน ความปรารถนาหรือไมก็ตาม เราจะมีเจตนาเพื่ออยางนั้นหรือไมก็ตาม ถาการทํา
ความดีแตละครั้งหลาย ๆ ครั้งเขาในที่สุดความชั่วก็สลายตัวไป เราเองก็เขาถึงซึ่งพระนิพพานตามความ
เจตนาหรือไมเจตนา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาการทําความดี คือการใหทาน การรักษาศีลใหจิตตัง้ อยู
ในเมตตาปราณี คือพรหมวิหาร และใหอารมณจิตทรงญาณ สภาวะจิตผองใสไมยึดอยูในโลกธรรม
ความดีทั้งหมดนี้ ถาหากเราปฏิบัติถึง แมวาเราไมมีเจตนาจะประสงคพระนิพพาน เราก็จะตองเขาถึง
ในเมื่อความชัว่ คือกิเลสถูกตัดเปนสมุจเฉทปหาน ในเมื่อกิเลสมันไมเหลือก็ไมมีความเกิด
แตทวาการบําเพ็ญบารมีใด ๆ หรือสรางความดีใด ๆ ถาปราศจากอธิษฐานบารมีกวา
จะเขาถึงจุดปลายทาง ก็รูสกึ วามันเลีย้ วซายเลีย้ วขวา หรือไมคอยจะทรงนัก ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมี
พระภาคเจาทรงแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทใหมี อธิษฐานบารมี ในการที่ทานพุทธบริษัททั้งหลาย
ตั้งใจกลาววาจาวา อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ แปลเปนใจความวา ขาพระพุทธเจาขอ
มอบกายถวายชีวิต นี่ก็หมายความวา เราจะเอาชีวติ ของเราเขาแลกกับความดีที่องคสมเด็จพระชินสีห
ทรงแนะนําไว
ถาหากวาทานผูใดปฏิบัตดิ วยความตั้งใจ คิดวาเวลานี้เราตั้งใจทําความดี คือ (๑) เรา
ตองการใหทาน เปนการตัดความโลภ (๒) เรารักษาศีลเพื่อระงับปญจเวรทั้ง ๕ ประการ มีอบายภูมิทั้ง
๔ เปนตน (๓) เรายังไมตาย จิตคิดสงเคราะหคนทั้งหลายใหมีความสุข ตามความสามารถทีเ่ ราจะพึงได
โดยไมจํากัดขีด (๔) เราจะรักษาความดีที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐสอน คือทรงกําลังใจใหไมหวั่น
ไหวในโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ คือ การไดลาภมา เราไมเมาในลาภ ลาภเสื่อมไปเราไม
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เสียใจ ไดยศมาเราไมเมาในยศ ถายศสลายไปเราไมเสียใจ ถารับคําสรรเสริญเราไมดีใจ หรือการนินทา
เราไมหวัน่ ไหว ความสุขหรือความทุกขในใจ ที่ปรากฎกับโลกถือวาเปนเรื่องของธรรมดา
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ทรงความดีแบบนีแ้ ละก็คิดดวยวา ใน
ขณะที่ทําความดี แมชวี ิตและเลือดเนื้อของเรานีจ้ ะสิ้นสูญไปก็ตามที เรายอมสละชีวิตเพื่อความดี ที่พึง
ไดมาดวยการปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา อยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
อาศัยเจตนาและความตั้งใจจัดวาเปนอธิษฐานบารมี แตวาทําความดี คือแลกความดีดวยชีวิต อันนี้องค
สมเด็จพระธรรมสามิศรบอกวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จะเขาถึงความดีดว ยความรวดเร็ว คือ
คาดไมถึง
ตัวอยางมีคือ เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาออกแสวงหาที่เงียบสงบ ในขณะนั้นองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาปฏิบัติตามแบบฉบับของพราหมณทั้งหลายสิ้นเวลา ๖ ป แลวก็องคสมเด็จ
พระชินสีหปฏิบัติแบบเครียด ซึ่งไมมีพราหมณคนใดสามารถปฏิบัติตามได ก็ไมสําเร็จมรรคผล ตอมา
เมื่อองคสมเด็จพระทศพลทรงเลี้ยงพระวรกายพอมีกําลังแลว จึงตั้งมโนปณิธานวา วันนีเ้ ปนวันกลาง
เดือน ๖ เปนวันพระจันทรเต็มดวง เราจะนั่งอยูทโี่ คนตนไมโคนนี้ ถาหากวาเราไมสามารถจะบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเพียงใด แมชีวิตและเลือดเนื้อของเราจะเหือดแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมลุก
จากที่จนกวาจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ นี่เปนอันวาสมัยนัน้ องคสมเด็จพระพิชิตมารยังไมไดบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ แลวคิดเอาชีวิตเขาแลกกับพระโพธิญาณ ก็เปนอันวา องคสมเด็จพระพิชิต
มารทรงบรรลุเปนอรหันตองคแรกในโลก ในตอนนี้ยังไมทันจะถึงอรุณรุงสวาง เปนอันวาความดีใน
พุทธศาสนาทีจ่ ะพึงไดถึงจุดสูงสุด ก็ไดแก ตัวตัดภาระและความหวงใย หรือที่เรียกกันวาระงับกาย
สังขาร หรือไมหวงขันธ ๕ นั่นเอง เห็นวาขันธ ๕ ไมมคี วามหมาย ถาขันธ ๕ จะทรงอยูเพียงใดเราก็มี
ทุกขเพียงนั้น
การปฏิบัติความดีก็คือการระงับขันธ ๕ ถาขันธ ๕ ไมตดิ ตามเราไปในภพใด ๆ ก็ชื่อ
วาขณะนั้นเรามีความสุขที่สุด การที่ทานพุทธบริษัทปฏิญาณตนแบบนี้จัดวาเปนความดี วาเปนไปตาม
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากระทํามาแลวในวันอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ กําลังใจอันนี้
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานปฏิญาณแลว ก็ใหจิตคิดไวเสมอวา เราจะพยายามทรงความดียิ่งกวาชีวิต
วาชีวิตของเรานี้จะตายไป หรือวาเลือดเนือ้ ทั้งหลายจะเหือดแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมละความดีที่
เรา บําเพ็ญแลว เชนเดียวกับองคพระประทีปแกวปฏิบัตมิ า
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นี่การที่ทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา วางภาระ คือระงับกายสังขาร โดยคิด
วาธรรมที่องคสมเด็จพระพิชติ มารตรัส มีคณ
ุ วิเศษยิ่งกวาชีวิต อันนี้ก็เปนเหตุใหบรรดาทานพุทธบริษัท
จะเขาถึงธรรมอันดี มีความสูงสุดในที่สุดของความทุกข ไดแกพระนิพพาน การที่เราจะเขาถึงพระนิพ
พานได อันนีอ้ งคสมเด็จพระจอมไตรสอนไวในเบื้องตน วาคนทุกคน เราจะตองนึกถึงความตายไวเปน
ปกติ คือใหมีสติสัมปชัญญะอยางที่เราศึกษาพระกรรมฐาน สติคือนึกไววา เราเกิดมาแลวก็ตาม สัมป
ชัญญะรูตวั อยูเสมอวา วันเวลาลวงไปเทาไร เราก็เดินใกลความตายเขาไปเพียงนั้น ถาหากวาเรายังมีจิต
ยังไมบริสุทธิห์ มดจดพอ ยังมีกิเลสแมแตนอยนิดหนึ่งเขามาอยูในใจ เมื่อเราตายจากภพนี้แลวเราก็ตอง
ไปเกิดใหม ความเกิดเปนปจจัยของความทุกข เมื่อเราเกิดออกมาแลวเราก็พบกับความหนาว ความหิว
ความกระหาย ความรอน ความกระทบกระทั่งจากกําลังกาย ความปวยไขไมสบาย ความปรารถนาไม
สมหวัง และความขัดของในอารมณ ความแก ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ และความตาย
ในที่สุด และนี่ถาหากวาเรายังมัวเมาอยูในชีวิต คิดวาความเกิดเปนของดี เปนอันวาเราทั้งหมดจะไมพบ
กับความสุขที่แทจริง
ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ทรงเตือนบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง โดย
เฉพาะอยางยิ่ง ภิกษุและสามเณรทั้งหลาย องคสมเด็จพระจอมไตรใชคําวา ภิกขเว เพราะวาเวลาพระ
พุทธเจาเทศน พระนั่งขางหนา ประชาชนนั่งขางหลัง ฉะนั้น พระองคจึงทรงตรัสเฉพาะพระสงฆทั้ง
หลาย ก็เนื่องกับบุคคลทั้งหลายรวมกัน คําวา ภิกขเว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ขึ้นชื่อวาชีวิตเปนของไมเที่ยง
แตความตายเปนของเที่ยง ในเมื่อเรารูตัววาเราจะตองตาย แลวก็มีความเขาใจแลว ถาหากวาจิตใจของ
เรายังไมผองแผวจากสัมผัสกิเลสเพียงใด เราก็ตองพบกับความเกิดอีก ความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแลว ก็ตอง
พบกับความทุกข ความผิดหวังอยูตลอดเวลา หาความสุขที่แทจริงไมได เมื่อเราจะตายแลวเราก็คิดวา
ชี่อวาความเกิดเปนตนเหตุแหงความทุกข แลวเราจะหาความสุข เราก็ตองละโลกเสีย อยาเอาอารมณ
อะไรเขาไปรวมในโลก โลกที่เราจะปลอยในอันดับแรกก็คือกายของเรา คําวาโลกหมายถึงแผนดิน คํา
วาโลกหมายถึงตนไม คําวาโลกหมายถึงสัตวและบุคคลอื่น นอกจากเรา สิ่งที่สําคัญที่สุดคือรางกายของ
เรามันมีโรค คือเปนที่อาศัยของบรรดาโรคภัยไขเจ็บและสิ่งตาง ๆ ทีม่ ีอยูภายใน นี่จัดกันวา รางกาย
ของเราก็เปนโลกอันดับหนึ่ง ถาเราเวนจากโลกอืน่ ๆ ได แตยังติดอยูใ นโลกคือกาย เราก็มาเกิดอีก นี่
การที่เราจะไมติดอยูในโลกคือกาย เราจะคิดอยางไร เราก็คิดวา รางกายเรานี้เกิดขึ้นมาดวยอํานาจของ
ความโงเปนปจจัย ถาเราไมโงแลวเราก็ไมเกิด เพราะวาการ
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เกิดนี่เราเกิดมาแลวนับแสนกัปไมถว น ไมใชวาพวกเราจะมาเกิดเปนมนุษย เปนคนเพียงชาตินี้ชาติเดียว
เรื่องนี้จะเปนเครื่องพิสูจนได ก็ตองอาศัยที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีความ
พอใจในสมณธรรมปฏิบัติ ที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยทรงแนะนํา นี่หมายความวา พวกเรา
นี่เปนบุคคลทีจ่ ําจะตองเกิด หรือไมจะตองเดินเขามาในขอบเขตของพระพุทธศาสนา เปนแตเพียงได
ยินวา ที่ไหนเขามีแหลงของความดี คือธรรมของพระพุทธเจา พวกเราก็เกิดศรัทธาปสาทะ ความเชื่อ
มั่นและความเลื่อมใส และก็ปฏิบัติความดีดวยความเต็มใจ ไมมีใครกะเกณฑบังคับ บริจาคทานกันดวย
กําลังใจแท ตั้งใจรักษาศีลดวยใจบริสุทธิใ์ จ และตั้งใจประกอบไปดวยเมตตาปราณีสงเคราะหประชาชน
ทั้งหลายดวยธรรมทาน เชน พิมพหนังสือแจก เปนตน นอกจากนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัทก็ พอใจ
ในการเรียนสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน มีกําลังจิตที่จะสรางบารมีเขามาถึงระดับนีน้ ั้น แสดงวา
เราเกิดมานับแสนกัปไมถว น ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะบารมีที่ตั้งใจจะเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐานอยางเดียว เราจะเจริญไดดถี ึงเพียงไหนหรือไมนั้นไมสําคัญ สําคัญอยูที่ตัวพอใจ และก็ตั้งใจ
ไววา นี่เราจะปฏิบัติวิปสสนาญาณใหเขาใกลพระนิพพาน นึกถึงพระนิพพานใหไดโดยกําลังใจโดยแท
อันนี้ถาจะกลาวกันโดยบารมีแลว แสดงวาบารมีของทานพุทธบริษัท เขาถึงปรมัตถบารมี เปนบารมีที่
เขาใกลพระมนิพพานเปนทีส่ ุด
ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงมั่นใจในบารมีของตน แลวก็มั่นใจในคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา วาการปฏิบตั ิตามที่พระพุทธเจาสั่งสอนนี้มีจริง
ทีนี้การปฏิบัตติ นตามที่พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนนี้ และปฏิบัติถกู กันมานานแลวหลายอยาง ถาจะจับจุด
สําคัญเขามาสักอยาง เพื่อเปนเครื่องเตือนใจพุทธบริษัท เพราะเวลานี้เราตองการทีจ่ ะละจากโลก ขึน้ ชื่อ
วาโลกแลวไมมีอะไรดี จะเปนมนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี หรือพรหมโลกก็ดี ไมมอี ะไรดีจริง จะมีดีอยู
บางก็เปนสวนนอย ในที่สุดก็จะนํามาซึ่งความทุกข เพราะคําวาโลก ไมไดแปลวากลม เราคิดวาโลก
แปลวากลมนี้ พระพุทธเจาไมแปลอยางนัน้ พระพุทธเจาทานแปลวา โลกมีอันทีจ่ ะเปนการสูญหายไป
เปนอันวาโลกไมมีอะไรทรงตัว หาความจริงไมได หาความมั่นคงไมได โลกไมมีอะไรเปนอัตตาโลก
เปนอนัตตาทั้งหมด ถาปรากฎวาเรายังพอใจในโลกใดโลกหนึ่ง ก็ชื่อวาเราพอใจในความทุกขคือความ
พอใจในสิ่งที่มีอันฉิบหายไป คือบรรลัยไป และหมดไป สูญไปขางหนา หาอะไรทรงใจไมได
ทีนี้ถาหากเราไมพอใจในโลก ไมตองการพบโลกอีก จะเปนมนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี
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พรหมโลกก็ดี เราจะทําอยางไร ในเรื่องการพิจารณากายคตานุสสติคือ ขันธ ๕ บนธรรมาสน เรียกกัน
วา การพิจารณาวัตถุไอรูปนีม่ ันเปนวัตถุ อันนี้สวนลึกลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือ พิจารณาธรรมทีน่ ักอภิธรรม
นิยมเรียกวานามธรรม หรือวาธรรมในสวนนี้คือธรรมประจําโลก ถาเราเกาะติดธรรมประจําโลกอยู
เพียงไร คือวามีอารมณหวัน่ ไหวเมื่อเขาไปกระทบ เราก็ตองเกิดอยูในโลกอีก ชี่อวาเรายังติดอยูใ นโลก
อีก อันนี้ธรรมประจําโลกทีเ่ ราจะตองละ เราจะตองปลอย คิดไวเสมอวามันไมมีอะไร อันนี้ธรรมประ
จําโลกที่เราจะตองละ เราจะตองปลอย ก็มีอยู ๘ ประการดวยกันคือ ลาภ ไดลาภแลวก็เสื่อมลาภ ได
ยศแลวก็เสื่อมยศ สรรเสริญ นินทา สุข ทุกข ๘ อยางดวยกัน
ของทั้ง ๘ ประการนี้ องคสมเด็จพระพิชิตมารบอกวา อยาไปสนใจมัน คืออยาไปติด
มัน ในฐานะที่เรายังเปนมนุษยั มันตองมาพบ ตองชนกับมันแน แตวากําลังใจของเราเทานั้น องคสม
เด็จพระทรงธรรมทรงบอกวาวางมันเสีย มันมาก็เชิญมันมา มันอยากมาเพราะเรามีรางกาย มันมาแลว
ก็ตองรับมันแบบเสียไมได คือการมีลาภสักการะเกิดขึ้น เปนสิ่งของเงินทองก็ตาม สิ่งเหลานี้มีความจํา
เปน เมื่อเรามีรางกาย ถาเราไดลาภมาแลวจงอยาดีใจ จงทราบวา ลาภหรือสิ่งของเหลานี้มันจะมีประ
โยชนเมื่อเราทรงชีวิตอยูเทานั้น ในขณะที่ทรงชีวติ อยู ก็มีความจําเปนที่จะตองมีมนั แลวก็คิดไวในใจ
มันเกิดได มันก็สลายตัวได เมื่อไดมาแลวก็เก็บรักษาไวใชเมื่อมีความจําเปน เมื่อลาภของสิ่งของไดมา
มันหมดไป เราก็ไมตกใจ ไมเสียใจ ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา ใจสบาย มีหนาทีจ่ ะตองหา จําจะตอง
หา ก็หามาดวยสัมมาอาชีวะ ไดมาแลวก็หมดไป กลุมเกาไดมาก็หมดไป กลุมใหมทไี่ ดมาใหมมันก็หมด
ไป ทําใจสบายไมเมาในลาภ คือไมดีใจเกินไป เมื่อหมดไปแลวก็ไมตกใจ
ทีนี้ ยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาแตงตั้งให ก็คิดวามันมีสภาพเหมือนกัน เปนอนัตตา เขาให
เราได เขาก็เอาคืนเราได ลาภไดมาก็ไมดใี จนัก รับมาก็เพื่อการประคับประคองในสวนที่จะชวยประคอง
ชีวิต ทํารางกายใหดีขึ้นโดยลาภสักการะที่มากับยศ แตไมเมาในยศ แตเมื่อยศหมดไปเราก็ไมตกใจ
เพราะวาเปนเรื่องธรรมดา เคยพบมาแลวใจสบาย
ทีนี้คํานินทา เมื่อเกิดขึ้นเราก็ไมตกใจ นัตถิโลเก อนินทิโต คนเราเกิดมาเห็นจะไมพน
ถูกคนนินทา พระพุทธเจากลาววา คนที่ไมถูกคนนินทาเลยไมมีในโลก แมแตองคสมเด็จพระผูมพี ระ
ภาคเจาเองก็โดนหนัก หนักกวาพวกเราเสียอีก ทีนี้เมือ่ คํานินทาเกิดขึ้น เราก็ดูตวั เราวามีการทําใหเขา
นินทาหรือเปลา ถาเราไมเลวตามนั้นเราก็ยิ้มได ไอคนที่นินทาเราหูตาไมดี แสดงวาสติสัมปชัญญะไม
สมบูรณ ทีนถี้ า

๓๓๖

คํานินทานั้น ถาตรงกับความชั่วของเรา เราก็ยกบุคคลนั้นใหเปนครูไปเลย คิดวาเขานี่ดีจริง อุตสาหตัก
เตือนเรา เห็นวาเราชั่วเราจะไดแกไข ถาหากคําสรรเสริญเกิดขึ้นมาเมื่อไร อยาไปดีใจกับคําสรรเสริญ
เมื่อเขาสรรเสริญเราแลว เราก็นั่งดูตวั เราวาเราดีจริงตามคําเขาพูดหรือเปลา ถาเราดีจริงตามคําเขาพูด
เราก็คดิ ตอไปวา นี่ความดีของเราก็ยังไมแคไหน ถาเราดีจริง ๆ เราก็ตองเปนพระอรหันต ถาถึงความ
เปนพระอรหันตแลว ยังไมนิพพานเพียงใด ก็ชื่อวายังหาความสุขยังไมถึงที่สุด เราก็ยังไมดีใจ ถาเปน
พระอรหันตแลว ก็ยังพยายามหาอารมณสอบจิตใจตอไปเพื่อพระนิพพาน
ทีนี้ถาคําสรรเสริญนั้น ถาพิจารณาแลวเรามีไมถึง เราคิดวาคนพวกนี้ทส่ี รรเสริญเรา เขา
ตั้งใจจะใชเราเปนทาสนั่นเอง เราไมพอใจ คือไมรับเอาไว คือไมใชโกรธ ทําใจสบาย ๆ ในความสุข
หรือความทุกขอันใดที่เกิดขึน้ ได อาศัยคําวา โลกียคีอ เปนสวนของโลก เราตองคิดวาสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เปน
ปจจัยของความทุกข ความสุขที่เกิดขึ้นมันไมใชสุขจริง มันเปนอามิสสุข คือมันเปนที่สิ่งของ คือของ
ทั้งหลายเหลานั้นหมดไปใจมันก็ไมสบาย ไมถือวาเปนความสุข ความทุกขใดที่เกิดขึ้นมากับกายเรากับ
จิตใจของเราในสมัยที่ทรงชีวิตอยู เราก็ทราบไดวาองคสมเด็จพระบรมครูบอกแลว ถาเกิดอยูก ็มีทุกข
เปนอันวา ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายตองการจะไมไปเกิดอีก เราจะหนีโลก ก็
ตองหนีโลกธรรมทั้ง ๘ ประการเสียกอน คือพยายามคิด คอย ๆ ปลด คิดวาคนเขารวยมาก เขามีลาภ
มาก เขาก็ตาย ตายแลวเอาอะไรไปก็ไมได คนจนก็ตาย คนรวยก็ตาย คนมียศใหญกต็ าย คนไมมียศก็
ตาย คนไดรับการนินทาก็ตาย ไดรับการสรรเสริญก็ตาย คนมีความสุขในโลกียว ิสัยก็ตาย คนมีทุกขก็
ตาย ตายเหมือนกัน ในเมื่อยังมีโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ ถาเราเขาไปยึดถือมันมันก็ตาย ถาเราไมยดึ ถือ
มันเราก็ตาย มันก็ตายเหมือนกัน ทีนถี้ าเรานับถือโลกเราก็ตองเกิดอีก มีความทุกข ถาเราไมยึดถือโลก
เราตายไปแลว เราไมตองเกิดอีก เราก็มีความสุข เราก็ตองเลือกวา เราไมยึดถือ คิดวาเมื่อเราจะตาย ก็ขอ
ตายชาตินี้ชาติเดียว ที่เราเกิดเปนคนไดกอ็ าศัยความโงเปนปจจัย เวลานี้เราพบองคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงชีช้ องบอกทางแกเราเปนปจจัย ให
เปนทางพนจากความทุกข นั่นคือพระนิพพาน
การที่เราจะเขาถึงพระนิพพานไดกเ็ พราอาศัยจิตใจของเรา ละโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ
คือพยายามคอย ๆ ปลดไปทีละนอยๆ แลวมันจะหลุดเอง การทีจ่ ะละ
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โลกธรรมทั้ง๘ ประการไดนั้น ตองอาศัยความตายเปนปจจัย คิดวาไหนๆ เราก็จะตายแลว เลิกทุกขกัน
เสียที ชาตินี้เปนชาติสุดทายสําหรับเรา
เอาละทานพุทธบริษัททั้งหลาย พูดไปเวลาก็มาก ที่นํามาพูดอยางนี้ ขอใหบรรดาทาน
พุทธบริษัทนําไปคิดพิจารณาวา โลกธรรมทั้ง ๘ ประการนี้มันเปนกับดักใจ นํามาซึ่งความทุกข จะได
พยายามเลิกเขาไปทีละนอยๆ อยาสรางความทอใจ ในเมื่อโลกธรรมยังเปนปจจัยซึ่งพอใจของเรา คอยๆ
ปลดไป พิจารณาไปดวยอํานาจปญญา ถาเรามีปญ
 ญาแกกลา จะเห็นวาโลกธรรมทัง้ ๘ ประการนี้ เปน
สิ่งที่มิใชวิสัยเราควรจะยึดถือ แลวก็จะสามารถตัดดวยเหตุ ตัดดวยความฉลาด ดวยอํานาจของปญญา
เอาละตอไปนีข้ อใหทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา
พยายามตั้งกายใหตรง
ดํารงจิตใหมั่น ทรงสติสัมปชัญญา รักษาอารมณใหเปนสมาธิ คือทรงอารมณโดยเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่เราตองการ โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ กําหนดใจที่องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสรรเสริญวาเปน
การระงับกาย ก็ไดแก อานาปานนุสสติ คือกําหนดรูล มหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจเขารูตัววา
หายใจเขา เวลาหายใจออกรูตัววาหายใจออก อยาลืมลมหายใจเสีย หรือจะภาวนาดวยก็ได
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อบรมพระกรรมฐาน ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
การเจริญกรรมฐานเราถือวาเราฝกทีใ่ จ ไมใชฝก ที่กาย การจะมุงดีเอาตรงกายที่เรียกวา
ตองทํากายแบบนั้น แบบนี้ จึงจะเหมาะจะสม จึงจะสําเร็จผล อันนี้ไมถูก เมื่อการเจริญพระกรรมฐาน
มีอารมณอยูอยางเดียวคือ บังคับใจใหอยูในขอบเขตของกุศล โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมฐานจัดออกเปน
๒ แบบ คือ แบบที่หนึ่งเรียกวา สมถภาวนา สมถภาวนานี้มีอารมณอยู ๔๐ อยางดวยกัน แตวนั นี้เห็น
จะไมพดู อารมณทั้ง ๔๐ อยาง เพราะถาขืนพูดไปก็ไมจบ สําหรับวิปส สนาภาวนา ก็มีอารมณอยูอยาง
เดียวคือ พิจารณาขันธ ๕ นี่สําหรับสมถภาวนาทั้ง ๔๐ แบบ มีความมุงหมายอยางเดียว คือ ทําจิตให
ทรงฌาน สําหรับวิปสสนาภาวนาก็มีความมุงหมายอยางเดียวกันคือ ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง
ความประสงคของการเจริญพระกรรมฐานมี ๒ นัย
ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษทั ที่เจริญสมถภาวนา หรือวิปสสนาภาวนาก็ตาม อันดับ
แรก คิดใหทราบไวกอนวา จงอยาหลงในภาพนิมิต ขณะที่ปฏิบัติไปบางคนที่คิด บางทีจะไดยนิ เขา
พูดบอกวา เขาเคยเห็นแสงสวางบาง เห็นภาพอยางนัน้ บาง อยางนีบ้ าง ก็คิดวาสําเร็จมรรคผล การเขา
ใจอยางนั้นเปนการเขาใจผิด การเห็นภาพลอยมาลอยไปชั่วขณะเดียวก็หายไป แลวเขาใจวาเปนการสํา
เร็จ มรรคผลนั้นยังไกลตอความเปนจริงมาก เพราะวาการเห็นภาพก็ดี การเห็นแสงเห็นสีก็ดี นั่นเพียง
จิตเขาสูอุปจารสมาธิขั้นตนเทานั้น แลวก็เมื่อเห็นแลว ก็ไมสามารถจะบังคับใหทรงตัวอยูได เพราะภาพ
ปรากฎขึ้น แสดงวาจิตเขาสูอุปจารสมาธิยังไมถงึ ปฐมฌาน ถาเมื่อภาพเคลื่อนไป ก็จะทราบวาเวลานั้น
จิตตกจากสมาธิอันดับนั้นลงไปแลว นี่การเห็นภาพก็ดี การเห็นแสงสีใดๆ ก็ตาม จงอยายึดถือวาเปน
เรื่องสําคัญ นี้เปนอันดับตน นี่มาพูดถึงผลของการเจริญพระกรรมฐาน
การที่พระพุทธเจาทรงสอน ใหบรรดาทานพุทธบริษัทเจริญพระกรรมฐาน ก็มีความ
มุงหมายอยูอยางเดียว คือ ตัดความทุกข ความทุกขนี่มนั มีมาจากไหน เอาเหตุตนจริงๆ ของความทุกข
ก็คือความเกิดเปนปจจัย เมือ่ ถือวาความเกิดเปนเหตุ ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว เราก็ไมมีทุกข เพราะ
ทุกขสวนใหญที่ปรากฎแกเราก็อาศัยขันธ ๕ เปนเหตุ เราปรารภรางกายเปนสําคัญ ที่เราตองเหนื่อย
ตองยาก ตองลําบากมีความเดือดรอน บางทีก็มีเรื่องมีราว ก็เพราะอาศัยรางกายคือขันธ ๕ เปนปจจัย
เปนเหตุตน ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงได
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คนควาหาอุบายทําลายตนเหตุของความทุกข คือความเกิดเสีย นี่เราจะทําลายตนเหตุของความทุกขดวย
อะไร อันนี้หลักใหญ ๆ พระพุทธเจากลาวไวมี ๓ นัยดวยกันคือ ตนเหตุของความเกิดก็คือ
๑. ความโลภ เปนปจจัยอันดับตน
๒. ความโกรธ ความพยาบาท เปนอันดับที่ ๒
๓. ความหลง หรือความโง มัวเมาอยูในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข มัวเมาในชีวิต มัว
เมาในทรัพยสิน คิดวาเราจะไมตาย จะไมพลัดพรากจากมันไป นี่เปนอันดับที่ ๓
รวมความวา การที่เหตุที่เราจะมีทุกขั ก็เพราะอาศัยความเกิด เราจะเกิดไดจริง ความ
จริงเหตุแหงความเกิดนี่ พระพุทธเจากลาวไวหลายนัย ทีนี้เรามาถึงเหตุใหญก็มีอยู ๓ อยาง ความโลภ
อยางหนึ่ง ความโกรธอยางหนึ่ง ความหลงอยางหนึ่ง ทีนี้ถาเราจะตัดตนเหตุของความเกิด เพื่อไมให
เกิดตอไป เราก็ตองตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง คําวาโล ภในที่นี้หมายความวา เปนการแสวง
หาอาชีพมาโดยไมชอบธรรม เรียกวาหามาไดดว ยการคดโกงเขาบาง เบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นบาง
ทําลายความสุขของบุคคลอื่นบาง แลวก็ไดทรัพยสินมาเพื่อตน อันนีพ้ ระพุทธเจาเรียกวาความโลภ
แตถาหากวาเราจะหามาไดดว ยความสุจริต ในการรับราชการ ทําการคา เปนลูกจาง ทํา
นา ทําไร หรือใชอาชีพใด ๆ ก็ตาม ที่เปนไปโดยสุจริต เราไมคิดคดไมคิดโกงบุคคลใด ไมเบียดเบียน
บุคคลใดเกินพอดี เรียกวาปฏิบัติไปตามระเบียบเทาที่มีเขานิยมกัน อยางนี้พระพุทธเจาไมเรียกวาโลภ
จะไดมากสักเทาไรก็ตาม ยังถือวาเปนสันโดษ แปลวายินดีในทรัพยสินที่เราหาไดมาโดยสุจริตธรรม
อันนี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทเขาใจคําวาสันโดษใหดี บางคนเขาพูดบอกวาสันโดษ ก็เลยหมายความ
ถึงขี้เกียจไปเลย ถือวามีเทาไรใชเทานั้น มีเทาไรกินเทานัน้ ไมตองหาใหม อันนี้พระพุทธเจาไมไดกลาว
อยางนั้น กลาวแตเพียงวา คําวาสันโดษ ก็คือหาไดโดยชอบธรรม เรียกวาเราไมคดไมโกงเขา การคา
ขายตองมีกําไร ตองมีกําไรพอดี ของดีบอกวาดี ของเลวบอกวาเลว วากันตามราคาสมควร ในเมื่อการ
หามาไดโดยไมเบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่น ไมใชวาไปทําลายชีวิตของบุคคลอื่น เพื่อมาดํารงชีวติ ของ
ตน และก็บํารุงฐานะของตน อันนี้ชื่อวาไมใชสันโดษแลว เปนโลภะ เปนการเบียดเบียน เมือ่ คําวา
ความโลภตัวนีเ้ ราจะตัดได องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรงแนะนําใหใหทาน นี่การใหทานนะให
มากก็ดี ใหนอ ยก็ดี มากก็ตาม นอยก็ตาม ใหของดีก็ตาม ของเลวก็ตาม แตเราใหดวยความเต็มใจ ให
ดวยกายสงเคราะห ไมหวัง
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ผลตอบแทน การใหครั้งหนึง่ ก็ชื่อวาทําลายความโลภหลุดไดชิ้นหนึ่ง มันจะหลุดมาก มันจะหลุดนอย
ก็ตาม แตทวาถาเราใหบอยๆ มันก็หมดไปเอง เหมือนหินกอนใหญๆ ถาเราไปเราะ ไปเคาะ ไปตีมัน
วันหนึ่งหลุดมากอนเล็กๆ ถาเราทําทุกๆ วัน มันก็หมดไปไดฉันใด แมแตความโลภที่มันเกาะอยูในใจ
ก็เหมือนกัน ถาความโลภเกิดขึ้นความตระหนี่มนั ก็ปรากฎ ใหทานไมได ถาบุคคลใดใหทานไดนั่น
แสดงวา ความโลภเสื่อมตัวลงไปแลว คอย ๆ สลายตัวลงไป มีกําลังออน ถาเราใหไดมาก ก็แสดงวา
ความโลภหลุดไปมาก ใหนอยก็แสดงวาความโลภหลุดไปนอย
คําวานอยหรือมาก ในทีน่ ี้จะไปเทียบอัตราของไมได ตองวัดกันดวยฐานะ คนที่มีความ
ร่ํารวยเปนเศรษฐี มหาเศรษฐี อาจจะบริจาคสละทรัพยเปนเงินลาน ๆ ได มีคาเปนลาน ถาหากวาเรา
เปนคนฐานะไมดี แตเงินของเราสบาย เพียง ๙ สตางค ๑๐ สตางค แตก็ใหดวยความเต็มใจใหดว ยการ
เสียสละ ไมหวังผลตอบแทน ก็ชื่อวาใหมากเหมือนกัน คําวามากหรือนอยก็ขนึ้ อยูกับกําลังใจ หมาย
ความวามากเทาที่เราจะใหไดตามฐานะ นี่เรียกกันวามาก นี่การบริจาคทานที่เปนการตัดความโลภ เรา
จะตัดกันจริง ๆ ก็ตองรูจกั ตัดดวยกําลังของจิต คือ
๑. เวลาจะให ตองทําใจของเราใหบริสุทธิ์ คิดวาเราใหดว ยการไมหวังผลการตอบ
แทน ใด ๆ
๒. วัตถุทานที่เราจะให ก็ตองเปนวัตถุทานที่บริสุทธิ์ ไดมาดวยความบริสุทธิ์ ดวย
กําลังกาย กําลังความคิด ไมใชเบียดเบียน หรือยื้อแยงลักขโมยบุคคลอืน่ เขามาใหทาน
๓. บุคคลผูจ ะรับทานก็เปนคนที่บริสุทธิ์ ไมใชโจร ไมใชขโมย ถาเปนพระเปนเณร
ก็เปนพระเณรที่มีศีลบริสุทธิ์ หรือมีสมาธิตั้งมั่น มีวิปสสนาญาณแจมใส อยางนี้มีอานิสงสมาก ใหนอย
แตความโลภของเราก็ทําลายตัวลงไปมาก เพราะกําลังของผูรับก็ดี กําลังของทรัพยที่ใหก็ดี กําลังของ
บุคคลผูใ หก็ดี เปนกําลังใหญ นี่การใหทานชื่อวาเปนการทําลายความโลภ เปนปจจัยใหเขาสูพระนิพ
พานดานหนึ่ง คือทําลายเหตุของความเกิด
นี้ตอมาความโกรธ พระพุทธเจาใหระงับยับยั้งดวยกําลังของศีลเปนอันดับแรก เพราะ
วาคนเราถาจะมีศีลไดก็ตองอาศัยมีเมตตา ถาคนใดไมมีเมตตา คนนั้นจะสมาทานศีลสักกี่แสนครั้งก็ไม
มีประโยชน ศีลไมปรากฎวาไดมีกับคนบุคคลผูนนั้ ศีลของเราไมใชจะมีเพียงดวยอํานาจของสมาทาน
อยางเดียว ถาเราสมาทานศีลอยางเมื่อกี้นี้ เราสมาทานศีล ๕ เรียกวารับศีล ๕ แตทวาจิตใจของเราไม
ปฏิบัติในศีล ไมเคารพในศีล สมาทานแลวก็ละเมิดศีลตามธรรมดา อยางนี้สมาทานกี่ครั้งก็ไมเกิด
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ประโยชน นี้ศีลนี่เราจะสมาทานกับพระ หรือไมสมาทานก็ไมสําคัญ ถาเราปฏิบัติใจ ทํากาย ทําใจ ทํา
วาจาของเราใหทรงศีลไวไดคือ
๑. ไมฆาสัตวดว ยเจตนา หมายความวารูอยู เราไมทําไมตั้งใจจะฆา ถาบังเอิญเดินไป
เหยียบมัน ไปกระทบมันโดยไมตั้งใจ มันตาย อยางนี้ศีลไมขาด
๒. ไมตั้งใจลักขโมยของ ๆ บุคคลใด
๓. ไมยื้อแยงความรักของบุคคลอื่น
๔. ไมมีเจตนากลาวคําความเท็จเพื่อทําลายประโยชนของบุคคลอื่น คํามุสานี้ถาจะ
ขาดกันจริง ๆ ก็ตองอาศัยเปนเหตุเปนปจจัย เปนการทําลายประโยชน การพูดไมตรงตอความเปนจริง
เพื่อรักษาผลประโยชนของบุคคลนั้น ทานไมเรียกกันวามุสา คือไมขาดศีลขอนี้
ขอที่ ๕ เราไมดื่มสุราเมรัย เหตุทั้ง ๕ ประการนี้ ถาเราทรงไดเปนปกติ เราจะสมา
ทานกับพระหรือไมสมาทานก็ตาม ก็ชื่อวาเราเปนผูมีศลี ถาเรามีศลี ไดแลวทรงศีลไวได ก็อยาลืมวาศีล
ที่ยังทรงไวไดจริง ๆ ก็เพราะอาศัยมีจิตเมตตา ถาไมมีเมตตาตัวเดียว ศีลทุกตัวหรือตัวใดตัวหนึ่งก็ยอม
ไมปรากฎ ในเมื่อเราทรงศีลดวยอํานาจของเมตตา กําลังของโทสะและพยาบาทมันก็ตกลง เมื่อโทสะ
กับพยาบาท ๒ ประการนี้มนั ไมถกู กับศีล หรือไมถูกกับเมตตา แลวตามธรรมดาจิตของเรามีสภาพรับ
อารมณ ๆ เดียว เวลาไหนถามีความรักเกิดขึ้น ขณะนัน้ เราก็ไมเกลียดคนบุคคลนัน้ ถาความเกลียดเกิด
ขึ้น บุคคลนัน้ เราก็เห็นวาดีไมไดสักจุดหนึ่ง แสดงวาจิตของเรานี้ ในขณะใดขณะหนึ่งมันทรงอารมณ
เดียวกันโดยเฉพาะ จะไมมอี ารมณ ๒ อยางเขามาซอนกัน ฉะนั้นเมื่อจิตของเรามีเมตตาแลว ความ
โกรธ ความพยาบาท มันก็บงั เกิดกับเราเมื่อนั้น ทีนี้การที่จะทําลายโทสะ ความโกรธ หรือความพยาบาท
การจองลางจองผลาญ ก็เพราะอาศัยศีลเปนปจจัย
ขอที่สาม เราตั้งใจจะไมเกิด ก็ทําลายเหตุสําคัญ คือ โมหะไดแกความหลง ความหลง
ในที่นี้กไ็ ดแก คิดวาเราจะไมแก คิดวาเราจะไมเจ็บ คิดวาเราจะไมตาย ทรัพยสินที่มีอยู มันจะอยูก บั เรา
ตลอดกาลตลอดสมัย เราจะไมพลัดพรากจากมัน นี่เปนความคิดของโมหะ คือความหลง ๆ ตัวนี้ควร
เรียกวาความโง ถาคนเราไมโงมันก็ไมหลง ถาโงเสียอยางเดียวมันก็หลงทุกอยาง นี่การที่พระพุทธเจา
สอนใหบรรดาทานพุทธบริษัทเจริญพระกรรมฐาน ก็เพื่อเปนการทําลายความหลงตัวนี้
ขั้นแรก บรรดาทานพุทธบริษัท ถาจะปฏิบัติพระกรรมฐานใหไดดกี ็คอย ๆ ทําไป
คอย ๆ กาวไปทีละนอย ๆ อยาเพิ่งคิดมาวานั่งพระกรรมลาน ทําพระกรรมฐาน
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เพียงวันหนึ่ง สองวัน เกาวัน สิบวัน เดือนหนึ่ง สองเดือน เราจะเปนพระอรหันต คิดอยางนี้มนั ก็ไม
ถูก ทําใหจิตใจวุน วาย คิดวาเราจะทรงจิตของเราไวเพื่อทรงความดีตามกําลังที่มนั จะทรงได แลวเรา
คอย ๆ ทํา คอย ๆ ไป ความดีจะสะสมขึน้ มามาก แลวก็จะใหมรรคผลเร็ว นีก่ ารเจริญพระกรรมฐาน
ในตอนตน ถาจะใหดี ในอันดับแรก กอนจะภาวนาและพิจารณาอะไร ก็ตั้งใจระงับความกังวลเสียกอน
ขึ้นชือ่ วาความหวงใยใด ๆ เวลานีค้ ิดวาไมมสี ําหรับเรา การงานและทรัพยสินใด ๆ ที่มีอยู มันจะมีอะไร
เกิดขึน้ กับการงานก็ดี ทรัพยสินก็ดี หรือบุคคลทีอ่ ยูร ว มกับของเราก็ตาม เวลานี้เราชวยอะไรไมได
เพราะเราอยูหา งไกล และอยูในเวลาพักผอน เพราะฉะนั้นเวลานี้เราตองคิดวา เราเปนตัวของเราเองให
ไดดีเฉพาะจุด นี่หมายความวา เราเลิกกังวลกันแลวนะ เราไมหวงใยอะไรทั้งหมด วันนี้คิดวา หนึ่ง
เวลานี้ เปนตัวของเราเองโดยเฉพาะ กิจการงานใด ๆ ไมมี เราจะสรางสมาธิจิต คําวาสมาธินี่ไมใชนั่ง
หลับ แลวก็ไมใชนั่งแลวไมรูสึกตัว ไมใชอยางนั้น สมาธิจริงๆ มีสติสัมปชัญญะ มีความรูสึกตัวพรอม
มูลบริบรู ณทุกอยาง ใหเขาใจไวดวย
อันดับแรกขอใหบรรดาทานพุทธบริษัท กําหนดรูล มหายใจเขาออก กรรมฐานองคนี้
เปนสําคัญมาก ถาบรรดาทานพุทธบริษัททิ้งกรรมฐานตอนนี้ หรือไมไดตอนนีแ้ ลว ตอนอื่นก็ไมมีประ
โยชน ทําไปเทาไรก็ไมเกิดผล อันแรกจริง ๆ ตั้งในใจไว ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น เวลาหายใจเขา
รูอยูว าหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูว าหายใจออก ไมตองภาวนาอะไรก็ได เวลาหายใจก็จงอยาบังคับ
วาใหหายใจแรง หายใจเบา หายใจยาว หายใจสั้น อยาไปบังคับมัน คอย ๆ ปลอยมันไปตามปกติ แต
รับรูเขาไววาเวลานี้หายใจเขา เวลานี้หายใจออก อันนี้เรียกวาอานาปานุสสติกรรมฐาน เปนกรรมฐาน
มีกําลังทรงฌานไดถึงฌาน ๔ หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทจะภาวนาดวยก็เอาอยางงาย ๆ เพราะวามี
ประโยชนมาก เวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ คําวา พุทโธ เปนพระนามของพระ
พุทธเจา ถาเปนกรรมฐานเรียกวา พุทธานุสสติกรรมฐาน เมื่อทํา ๒ อยางพรอมๆ กันไป ในคราวเดียว
พรอม ๆ กันไปเรียกวา ทําคราวเดียวพรอมกัน ๒ อยาง เพราะวาทัง้ ๒ หลักการนี่ยอมมีคุณอยางสูง
เหมือนกัน
ถาบรรดาทาพุทธบริษัททุกทาน สามารถกําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก หรือคํา
ภาวนาในชวงเวลา ๓๐ นาทีตอไปนี้ เราทรงอารมณจิตไดดีอยูเพียงสักสองนาที สามนาที อาตมาก็จะดี
ใจมาก เพราะวาทานมีอารมณวางจากกิเลสไดแลวชัว่ ขณะหนึ่ง ถามีอารมณวางจากกิเลส คือมีอารมณ
สงัด คําวาสงัดในที่นี้เรียกวารูลมเขา รูล มออก แลวก็ภาวนาดวย โดยไมมีอารมณอนื่ ใดเขามาแทรกอยาง
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นี้ พระพุทธเจากลาววาเปนบุคคลผูไมวางจากฌาน คือทานพูดกับพระสารีบุตรวา “สารีปุตตะ ดูกอน
สารีบุตร บุคคลใดมีเมตตาจิต คิดเมตตา แผเมตตา ไปในทิศทั้งปวง มีอารมณจติ คิดวาเราจะไมเปน
ศัตรูกับใคร เราจะเปนมิตรกับคนและสัตวทั้งหมด แลวทําจิตใหสบาย วางจากอารมณอาฆาตมาดราย
วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง เรากลาววาบุคคลนั้นเปนผูไมวางจากฌาน หรือวาบุคคลใดสามารถทําจิตให
ยับยั้ง หยุดจากอารมณของกิเลส คือความโลภ ความโกรธ ความหลง โดยฝกจากสมาธิ ทรงอารมณ
ไวเฉพาะในคําภาวนาวา พุทโธ และลมหายใจเขาออก วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง เราก็กลาววาบุคคลนั้น
เปนผูไ มวางจากฌาน” คําวา ฌาน ในที่นหี้ มายความถึงความเงียบหรือตั้งใจ ตั้งใจอยูในดานของกุศล
ถาบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ทรงความดีของจิตในวันหนึ่ง ๓ นาที ก็คิดวา ๑๐ วัน มันก็ ๓๐ นาที
๑๐๐ วัน ๓๐๐ นาที ความดีมันสะสมตัว เมื่อเวลาใกลจะตาย อารมณจติ ที่เราทําไดบา ง ไมไดบาง ไดดี
บาง ไมดีบาง ในระยะตน มันจะเขาไปรวมตัวกันตอนนั้น จนกลายเปนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ เมื่อ
เวลาจะตาย จิตใจจะนอมไปในกุศล ถาตายจากความเปนคน อยางเลวก็เปนเทวดา ถาจิตสามารถควบ
คุมอารมณใจไดถึงฌานก็จะเปนพรหม
เอาละ ตอจากนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย พากันตั้งกายใหตรง ดํารงจิต
ใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณากันตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณ
บอกหมดเวลา

*************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๑๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ (๑)
ตอจากนี้ไปก็เปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน วันนีจ้ ะพูดถึงหลักเกณฑของ
การเจริญพระกรรมฐานตอจากวันกอน ทั้งสําหรับผูม าใหมจะไดรรู ะดับของการเจริญพระกรรมฐาน
เปน ระยะไป เรื่องการเจริญพระกรรมฐานนี่มีแบบแผนแนนอน ถาจะวากันแบบสุมสี่สุมหามันก็ได
เหมือนกัน แตวาผลไมปรากฎ ทีนี้อันดับตนกอนที่เราจะรูอะไรทั้งหมด ก็ขอใหทราบวา การเจริญ
กรรมฐานเราทําที่พึ่งของจิต ใหจิตมีความสุขทั้งในชาติปจจุบันและสัมปรายภพ คือคนที่มีสมาธิจิตดี
สามารถระงับนิวรณ ๕ ประการได มีศลี บริสุทธิ์ มีอารมณสบาย หมายความวาจิตเต็มไปดวยธรรมปติ
มีความสุขอยูต ลอดเวลา แตวาถาเราจะทรงแตเฉพาะฌานโลกีย ระบบสมาธิก็จะทรงดีบาง ไมดีบาง
บางครั้งก็ดี บางครั้งก็ไมดี แตถาจะใหมีความสุขจริง ๆ ก็ตองมีวปิ สสนาญาณเขาชวย เพราะวิปสสนา
ญาณเปนตัวตัด สําหรับสมถภาวนา หรือที่เรียกวาสมาธิเปนตัวยับยั้ง ยับยั้งอะไรเขาไว ตัวสมาธินยี่ ับ
ยั้งนิวรณ ๕ ประการ คือ อารมณชวั่ ของจิต
การที่เราทําแบบนี้ ก็เพราะวาเรารูต ัววาเราจะตาย คนทุกคนที่เกิดมาในโลกไมมีใคร
ทรงอยูตลอดกาลตลอดสมัย เกิดแลวตองตายแน แลวกอนที่จะตาย เราก็ตองการความสุข เมื่อเราตาย
แลว เราก็ตอ งการความสุขเหมือนกัน เพราะการตายมีสภาวะไมสญ
ู ถาเรายังไมถึงซึ่งพระนิพพาน
เพียงใด เราก็ตอ งเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏฏะ แลวจะพบกับอารมณอันเปนทุกข อันนี้พระพุทธเจาทรง
ทราบชัด ถึงทรงปฏิบตั ิใหจติ มีความสุขในชาติปจจุบัน และสัมปรายภพ คือชาติหนา
นี้การเจริญพระกรรมฐานเพือ่ หวังเอาดีจริง ๆ อันดับแรกก็คิดไวเสมอวา เราตองตาย
แลวความตายไมมีนิมิตเครื่องหมาย ความตายเปนของเทีย่ ง แตวาชีวิตเปนของไมเทีย่ ง คําวาชีวิตแปล
วาความเปนอยู หรือวาการทรงอยู ถาชีวติ คือความเปนอยู หรือการทรงอยูมนั เที่ยงจริง ๆ เราก็ตองไม
แก เราตองไมเจ็บ เราตองไมตาย นี่อาศัยความทรงอยูมนั ไมเที่ยง ดีไมดมี ันก็เถลือกไถลกลายเปนผีไป
ครั้นเมื่อตายแลวก็ไมแนนกั วาจะมีความสุข คนที่หนีความทุกข หาความตายเปนที่พงึ่ นั้นความจริงไมใช
คนหาความสุข เพราะวาถาตายไปแลว เขาเสวยทุกขในอบายภูมิ จะไมมีเวลาผอนคลายความทุกขเลยจน
กวาจะสิ้นสุดของกรรม นีก้ ารเจริญพระกรรมฐานก็เปนการยับยั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งสมถภาวนา ที่เรา
เรียกกันวาสมาธิ เปนการยับยั้งอารมณของความชั่วของจิต ๕ ประการ ที่เรียกกันวานิวรณ ๕ นิวรณ
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แปลวาคุณชาติเปนเครื่องกัน้ ความดี หรือธรรมเปนเครื่องกั้นความดี ถาคนใดมีนวิ รณ ๕ ประการอยาง
ใดอยางหนึ่งในจิต จะเปนเวลาไหนก็ตาม จะเปนเวลานีก้ ็ตาม หรือวาเวลาอืน่ ใดก็ตาม ถานิวรณอยางใด
อยางหนึ่งมันเขามาสิงจิตเรา อารมณจิตของเราจะมีความสุขไมได จิตจะเต็มไปดวยความวุนวาย จิตจะ
เต็มไปดวยความกังวลและความทุกข หาความสุขไมได ถาขณะใดจิตของเราระงับนิวรณ ๕ ประการได
ขณะนัน้ จิตมีความสุขแลวก็จะมีอารมณสมาธิตั้งมั่น มีธรรมปติทรงตัว ทรงฌานไดตลอดกาลตลอดสมัย
ถาสามารถจะเขาฌานเมื่อไรก็ได แลวเราก็สามารถจะใชพลังจิตของเราใหรูสภาวะตางๆ ที่มนุษยธรรม
ดาไมสามารถจะรูก็ได อยางที่เราสมาทานพระกรรมฐานวาขอทิพจักขุญาณ จุตูปปาตญาณ เจโตปริย
ญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ปจจุปปนนังสญาณ ยถากัมมุตาญาณ
ทิพจักขุญาณหมายถึงอารมณจิตเปนทิพย หมายความวาเราจะรูอะไรตออะไรไดดว ย
อารมณจิตของเรา ทีเ่ ห็นเทวดาก็ได เห็นพรหมก็ได เห็นผีได เห็นสัตวนรกก็ได เห็นอะไรก็ไดที่เปน
อทิสสมานกาย ที่เราไมสามารถเห็นไดดว ยตาเปลา หรือวาเราสามารถจะรูว าคนตายแลวไปเกิดที่ไหน
เพราะอาศัยกรรมอะไรเปนปจจัย คนและสัตวที่เกิดขึน้ มานี่มาจากไหน อาศัยกรรมอะไรเปนปจจัย เรา
สามารถจะถอยหลังชาติภพของเราไดวาเราเกิดมาแลวกีช่ าติ เกิดเปนอะไรมาบาง มีความสุขมีความ
ทุกขเปนประการใด ในชาตินี้ในชาตินั้น ๆ กับชาตินี้มสี ภาวะเหมือนกันไหม คือเราสามารถรูวากําลัง
จิตของเรา เวลานี้ในจิตของเรามีกเิ ลสประเภทไหนหนัก ประเภทไหนเบา แลวก็จติ เปนกิเลสประเภท
นั้น สามารถจะทําลายเสียไดดวยธรรมอะไร คือวาสามารถจะทรงใหเห็นวากําลังจิตของบุคคลอื่นและ
สัตวอื่น มีกิเลสอะไรเปนสําคัญ และยิง่ ไปกวานั้นก็สามารถจะรู สามารถรูไดดวยอํานาจญาณเปน
พิเศษวา คนนีท้ ี่ตายไปแลวจะไปเกิดที่ไหน อันนี้เรียกวาเปนญาณตาง ๆ ที่เราทํานายกันมา
สําหรับอตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ คือรูเรื่องราวในอดีตและอนาคต ปจจุปปนนัง
สญาณ รูเรื่องราวในปจจุบนั ยถากัมมุตาญาณ รูอํานาจผลของกรรมนี้ในดานของสมถภาวนาในสวน
ของวิชชา ๓ แตวาถาเราทําสมาธิยิ่งขึ้นไปกวานั้น ถาเราสามารถจะทรงอภิญญา ๖ ได คือสามารถจะ
แสดงฤทธิ์ได มีหูเปนทิพย เพราะวาสวนตาง ๆ ก็เหมือนกับที่กลาวมาแลว ผลทีจ่ ะพึงทําไดอยางนี้ก็
คือจิตชนะนิวรณ นี่เปนของไมยาก
ทานทั้งหลายที่ตองการจะรูว าพระพุทธเจามีจริงไหม พระอรหันตมจี ริงไหม เทวดามี
จริงไหม พรหมโลก พระนิพพาน และนรก เปรต อสุรกาย มีจริงหรือไมจริง ก็ตองเปนคนที่มีกําลัง
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จิตแกกลา มีการชนะนิวรณ จิตไมยอมแพนิวรณ ๕ ประการ หากวาจิตของเราไมแพ นิวรณ ๕ ประการ
เปนผูชนะอยูแลว เราสามารถจะรูอะไรไดตามอัธยาศัยตามที่กลาวมา เรียกวาถานิวรณ ๕ ระงับไป
ฌานก็ปรากฎ เมื่อไดฌานแลวเราก็ฝก ทิพจักขุญาณ เราก็จะไดญาณตาง ๆ ตามที่กลาวมาแลว ถาตอง
การจะมีฤทธิก์ ฝ็ กกสิณ ๑๐ ใหไดฌาน ๔ ทั้งหมดใหคลองแคลว เราก็สามารถจะแสดงฤทธิเดชตาง ๆ
ได เหาเหินเดินอากาศ ดําดิน เดินน้ําอะไรก็ไดทั้งนัน้ นี้สําหรับนิวรณ ๕ ประการ ในการที่เราจะระงับ
คําวาระงับไมใชระงับเฉพาะเวลานี้ อยาลืมนะ ระงับตลอดที่เรามีลมหายใจอยู เรียกวาระงับตลอดเวลา
ที่เรามีความรูส ึก เวนไวแตหลับ นีก่ ารระงับนิวรณทานใหระงับตลอดเวลา ระงับนิวรณขอที่ ๑ ทาน
เรียกชื่อไว ๒ อยาง คือกามฉันทะอยางหนึ่ง และอภิชฌาอยางหนึ่ง ๒ อยางนี้มีอรรถเสมอกัน และ
ความแปลตางกัน กามฉันทะ เรียกวาความพอใจในรูปสวย ในเสียงเพราะ ในกลิน่ หอม ในรสอรอย
ในสัมผัสที่พอใจ และอารมณที่ชอบใจ สําหรับอภิชฌาแปลวา การเพงเล็งอยากจะไดทรัพยสินของ
บุคคลอื่นมาเปนของตน นี่เรียกวาเราใชอารมณจิตกันจริง ๆ เราฝกอารมณจิตกันจริง ๆ
ในเมื่อกามฉันทะมันเกิดขึ้น เห็นรูปสวยๆ เราก็คิดหาความเปนจริงเปนเครื่องแก
เพราะวาไอความสวยมันไมสวยจริง ไมคงทนถาวร แลวก็สลายตัวไป ประเดีย๋ วก็เกา ประเดีย๋ วก็พัง
เสียงก็เหมือนกัน ผานหูแลวก็หายไป กลิน่ ผานประสาทจมูกแลวก็หายไป ไมทรงอยู รสผานปลายลิ้น
กับโคนลิ้น ปลาย ๆ ลิน้ กับกลางลิ้น เมือ่ ถึงโคนลิน้ ก็ไมรูสึกรส สัมผัสแตะตองแลวเมื่อเลิกแลวมันก็
หายไป อารมณใจเราที่ปรารถนาตามความพอใจมันก็แคนั้นแหละ นึกไปนึกมาเดีย๋ วมันก็หายไป ไมใช
มันจะมีความสุขความสมหวังตลอดกาลตลอดสมัย
ทีนี้ถาเราชนะนิวรณ ๕ ประการได จะเห็นวารูปก็ดี เสียง กลิน่ รส สัมผัสและอารมณ
ทางใจเปนอนิจจัง มันเปนของไมเที่ยง ถามันเทีย่ งจริง ๆ รูปสวยมันจะตองสวยตลอดเวลา ไมมีการ
เศราหมอง และไมมกี ารเปลี่ยนแปลง ไมมีการผุพัง ไมมีทางทําลายตัว แตความจริงนี่มันไมเทีย่ ง มัน
ทรงขึ้นมาแลวมันก็เสื่อมไปทุกขณะ เกาไป เศราหมองไป ในที่สุดก็พัง เสียง กลิน่ รส และสัมผัสก็มี
สภาพเหมือนกัน ทีนี้อาการเพงเล็ง อยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นมาเปนของตนโดยไมชอบธรรม นี่
ยังไมไดลกั ไมไดขโมยนะ นึกอยากจะได นึกอยากจะหยิบเอา จะลวงเอา จะถือเอา โดยที่เขาไมอนุญาต
หรือวาของราคาแพงเราไมมปี ญญาจะซื้อ ไมมีเงินจะซื้อ ถาคิดวา ถาเจาของเผลอเมื่อไร เราจะขโมย
เมื่อนั้น นี่แคคดิ เทานี้นะ ทานหาม ทานถือวาเปนนิวรณเพราะอารมณจิตของเราเปนเครื่องบอกความดี
และความชัว่
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คนเราจะดีจะชั่วมันอยูทใี่ จเทานั้น ถาใจดี กายวาจาก็ดี ถาใจชั่ว กายวาจาก็ชวั่ การ
แสดงออกทางกายก็ดี ทางวาจาก็ดี มันบอกเรื่องของใจ ดานการฝกก็ฝก แคใจตัวเดียวพอ ถาใจเราดี
แลวก็แลวกันไป แลวก็ดีกนั หมด ทีนี้เมื่ออารมณใจของเราอยากจะขโมยเขา ความเรารอนมันก็เกิดขึ้น
ในจิต ไดชื่อวามีอารมณจิตเศราหมอง ทั้งสองอยางที่ผานมา กลาวมาโดยยอ ถาจิตเขามาของ มันเปน
ปจจัยใหเขาสูอบายภูมิ มีนรกเปนตน เรื่องฌานเรื่องสมาธิไมตองพูดกัน ถาอารมณของอยูในสิ่งที่
กลาวมาแลว เรื่องสมาธิหรือฌาน ไมตองไปคุยใหชาวบานเขาฟง เราไมมีผลแน
นี้ขอที่ ๒ ความพยาบาท การจองลางจองผลาญ โกรธ ไมชอบใจ และจองเวรไว ยัง
ไมหายโกรธ อันนี้เรียกวาพยาบาท หรือผูกโกรธเขาไว คิดจะหักลางเขาดวยประการทั้งปวง อารมณ
นี่เปนไฟ โทสะชี้ไปก็ทําจิตใจใหเรารอน มีความกระวนกระวาย หาความสุขใจไมได ถาความโกรธ
เกิดขึ้น ความอาฆาตมาดรายเกิดขึน้ ฌานไมมี นี้การทําลายความโกรธ ความพยาบาท เมื่อมาคิดขึ้น
มาแลว ก็คิดเสียวา คนเราเกิดมาตายเหมือนกันหมด ฆาเขา ๆ ก็ตาย ไมฆาเขา ๆ ก็ตาย ในเมื่อเขาจํา
จะตองตายอยูแลว เราจะไปฆาเขาเพื่อประโยชนอะไร ถาพระพุทธเจาใหหักลางนิวรณตวั นี้ดว ยอํานาจ
เมตตาจิต สรางจิตในความรัก ในบุคคลนั้นและสัตวนนั้ ที่ทําใหเราไมพอใจ มีความสงสารคิดวาเขานี่
ชางโงจริง ๆ การทําใหเราโกรธคนเดียว ก็ชื่อวาสรางศัตรูขึ้นมาอีกหนอยหนึ่ง เพราะบุคคลในโลก ไม
มี บุคคลคนเดียว ตองมีพอ มีแม มีพี่ มีนอ ง มีพวกมีพอ ง มีเพื่อนฝูง ถาเปนศัตรูกบั บุคคลใดคน หนึ่ง
โดยเฉพาะเพื่อนฝูงของเขา พอแมพี่นองก็พลอยเกลียดเราดวย นี่คนทีส่ รางความโกรธ ความพยา บาท
ขังใจ ก็ชื่อวาเปนบุคคลผูสรางศัตรูไว เพื่อทําลายตนเอง ในเมื่อมีศัตรูเราจะหาความสุขที่ไหน กิน
ไมได นอนไมหลับนี่เรียกวาฆาตัวเองไปทีละนอย ๆ นี่คนประเภทนี้เปนบุคคลผูน าสงสาร ในสมัยที่
มีชีวิตอยูก ็มีความเรารอน มีความทุกข ตายแลวก็ยังตองไปไหมในนรก แลวก็เลยแผเมตตาจิตใหเสีย
ใจก็สบาย ไมคิดผูกอาฆาตมาดราย ไมผกู โกรธ จิตเราก็มีความสุข
ทีนี้ขอที่สามของนิวรณก็คือ ความงวง ขณะที่เรามานั่งพระกรรมฐาน ถาความงวงมัน
เกิดขึ้น มันก็ตดั ความดีเสียเหมือนกัน จิตไมยอมรับรูอารมณตางๆ เพราะมันงวง เลยเขาหาความดีไมได
ขอที่ ๔ อุทธัจจกุกกุจจะ อารมณฟุงซาน มีอารมณการคิดไมทรงตัว มีสติสัมปชัญ
ญะ ไมสมบูรณ อยางทีเ่ รากําหนดรูล มหายใจเขา หายใจออก นึกภาวนาวาไปได นึกไปไดประเดี๋ยว
เดียว มันก็ยอ งไปคิดเรื่องอะไรตออะไรเสียแลว อยางนี้เรียก อุทธัจจะ ฟุงซาน ถาเสียงมาภายนอก
อาการพามาภายนอก เรามองเห็นแลว
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เกิดความรําคาญ นี่เขาเรียกวา กุกกุจจะ ความฟุงซานกับรําคาญทั้ง ๒ ตัว จัดเขาเปนธรรมกั้นความดีที่
เรียกวานิวรณ หรือวาทํานบกั้นความดีเหมือนกัน ฉะนัน้ จะทรงสมาธิไดจิตตองรักษาอารมณ ๆ เดียว
ไมใชไปคิดเรือ่ งนอกลูน อกทาง แตก็เปนธรรมดาของจิต ที่มันทองเที่ยวมานานเราจะไปหามมันมากก็
ไมได อยูๆ เราจะมาขังใหมนั อยูเฉยๆ มันอยูไมได มันก็ตองไปบางเปนธรรมดา แตวาหากเราหัดบังคับ
มันอยูเสมอ ๆ วันละนิดวันละหนอย ตามกําลังที่พอจะทําได ถามันเหลือเฟอจริง ๆ ก็ตองหมั่นปลอย
มันไป ทําบอย ๆ ความชินเกิดขึ้น อารมณฌานก็ปรากฎ นี่การทรงอารมณก็จะอยูไดนาน นี่อุทธัจจกุก
กุจจะ นี่พระพุทธเจาสอนใหระงับดวยอานาปานนุสสติกรรมฐาน ถาจิตมันฟุงซานจริง ๆ ก็กาํ หนดรู
ลมหายใจเขาออก ไมตองภาวนาอะไร ถาไปภาวนามันเขาละก็มันจะชวนคิดใหญ ใหใชพิจารณาแตลม
หายใจเขาออก ประเดี๋ยวมันก็สงบ
ขอสุดทาย วิจิกิจฉา ความสงสัยในผลของการปฏิบัติ ที่เรากําลังทําอยู ถาเกิดความ
สงสัยเขาแลว มันไมเอาแน เพราะมันไมแนใจ ถาความสงสัยเกิดขึ้นแลวเราก็คิดวา เออ นี่พระพุทธเจา
ทานเปนพระพุทธเจาได และเมื่อเปนอรหันตองคแรกแลว ก็สอนใหคนอื่นเปนอรหันตตาม ทานที่เปน
พระอริยเจานับไมถว น เขาก็ปฏิบัติเหมือนเราแบบนี้ ก็เราจะมานั่งสงสัยอยูคนเดียวเพื่อประโยชนอะไร
ตัดกังวล ตัดความสงสัยเสีย อยางนี้เพียงเทานี้ แลวก็คิดวา เราทํานีเ่ ราทําตามที่พระพุทธเจาทรง สั่งสอน
ก็พระพุทธเจาเอง กอนที่ทานจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา ทานก็ทําอยางนี้ แลว
พระอรหันตทงั้ หลาย พระอริยะทั้งหลายทีบ่ รรลุไปแลวก็ทําอยางนี้ ก็เวลานี้เราทําเชนเดียวกับพระพุทธ
เจา และพระอรหันตทั้งหลาย ทําไมเราจะมานั่งสงสัยเพื่ออะไร เมื่อเขาถึงจุดใดจุดหนึ่ง ความดียอม
ปรากฎ ผลยอมปรากฎ เลิกสงสัยเสีย ทีนเี้ มื่อเรามาระงับนิวรณทั้ง ๕ ได คือ
๑. จิตไมเขาไปสนใจในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส และอารมณที่พอใจในกามคุณ
๒. ระงับอภิชฌา ความเพงเล็ง จะอยากไดทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นเขา
๓. ระงับความโกรธ ความพยาบาท
๔. ไมงวง
๕. ไมฟุงซาน
๖. ไมสงสัยรําคาญ
นี่ขอหนึ่งแยกออกเปน ๒ ตอน เรียงเปน ๖ ความจริงทานมี ๕ แตทานพูดไว ๒ นัย
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บางครั้งทานก็พูดถึงกามฉันทะ บางครั้งทานก็พูดถึงอภิชฌา เลยมาพูดรวมกันเสียหมด รวมความวา
เราเปนนักเจริญพระกรรมฐาน เพื่อหวังความสุขในชาติปจจุบัน ก็มีฌานเปนสําคัญ โดยเฉพาะสมถ
ภาวนา ก็พยายามระงับนิวรณ ๕ ประการนี้ใหระงับไปไดจริง ๆ มันระงับตลอดวันตลอดสมัยนะไมได
เพราฌานโลกียก็ตองระงับไดในขณะที่เราตองการจะใช หรือยังไมใชมันระงับไดก็ยิ่งดีใหญ ถาจิตใจ
ของบุคคลใดระงับนิวรณ ๕ ประการไดทั้งวันทั้งคืน ไมยอมใหนิวรณ ๕ ประการเขามาสิงจิต ก็ชื่อวา
จิตของทานทั้งหลายทรงฌานตลอดเวลา เพราะฌานกับนิวรณมนั ไมถกู กัน
นิวรณนี่เปนอารมณชวั่ ที่เขามาสิงจิต ถานิวรณขอใดขอหนึ่งตามที่กลาวมา เขามายุง
กับใจ ฌานก็เขาไมได สมาธิก็เกิดไมได ถาจิตวางจากนิวรณเมื่อไร จิตเปนสมาธิ เปนฌานทันที นีว่ ัน
นี้วากันถึงลําดับตนที่จะใหผลในการเจริญภาวนา ฉะนัน้ ขอบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวน
หนา สําหรับทานที่เจริญสูงขึ้นไปแลว ก็ใหทําตามอัธยาศัย หรือวาถายังไมสูงเกินไป เรียกวาธรรมทัง้ ๕
ประการนี้ยังยุง อยูกับใจของเรา ก็จงพยายามหาทางระงับมันตลอดกาลตลอดสมัย
นี่ความจริงเรื่องนี้เราพูดกันบอยๆ แตวายังมีเด็กรุนหลังเขามาดวย ก็เลยมาพูดกันใหม
เราตองพยายามระงับใหได คนที่จะระงับนิวรณไดหรือไมไดนี่ไมตองบอกกันหรอก ไมตองซัก ไดยิน
เสียง ยังไมทันเห็นตัวก็รวู าระงับนิวรณไดรึเปลา นี่คอื พอจะเห็นเดินเห็นหลังไว ๆ ก็รวู าบุคคลทั้งหลาย
ทานผูนเี้ ปนผูร ะงับนิวรณไดรึเปลา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะคนทีม่ ีนิวรณกับที่ไมมีนิวรณมีอาการตาง
กันเยอะ คนมีนิวรณดูสีหนาหาความชุมชื่นไมได และคนใดที่ไมมนี วิ รณเปนเครื่องครวญกวนใจ จะมี
อารมณชุมชืน่ จะมีสีหนาชุมชื่นอยูตลอดเวลา เพราะจิตประกอบไดดวยธรรม เพราะสิ่งที่เปนอกุศล
เรียกวาความเลวไมเขาไปยุงกับใจ มีแตความดีที่เขามาอยูกับใจ คืออารมณสมาธินี้เปนเหตุผล
ฉะนั้น การที่จะสังเกตคนที่ทรงนิวรณ หรือไมทรงนิวรณไดเปนของไมยาก และ
บรรดาทานพุทธบริษัท นี่พดู ตามองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทานทรงตรัส แลวเคยปฏิบัตผิ านมา ก็
เปนเชนนัน้ วันนี้ก็พดู กันถึงแตเฉพาะนิวรณ ๕ ประการ ขอทุกทานพยายามทรงใจ ระมัดระวังใจ อยา
ใหนิวรณทั้ง ๓ ประการเขามายุงกับจิตของทานได ขอโทษไมใช ๓ มัน ๕ เมื่อกี้พดู ๖ ดันลดลงเปน
เหลือ ๓ เมื่อนิวรณทั้ง ๕ ประการเขาสิงใจไมได ก็ไมตองกลัววาจิตจะไมเปนสมาธิ สมาธิจะทรงบริ
บูรณสมบูรณทุกประการ
ตอนี้ไปขอทุกทานที่ตั้งใจทําความดี จงพากันตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่นตัดกังวล
เสีย ให หมด กําหนดจิตเฉพาะลมหายใจเขาออก เราจะรูอ ยูวานีเ่ ราหายใจเขา
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เรารูอยูน ี่เราหายใจออก จะภาวนาหรือไมภาวนาก็ตามใจ ถาภาวนาก็ภาวนาตามอัธยาศัยที่เคยฝกมา ถา
คนที่ยังไมเคยฝกเลย โดยมากทานบุราณาจารณมักจะใหคาถางาย ๆ จะไดไมกังวลเวลาภาวนา คือเวลา
หายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ เทานีถ้ าคืนหนึ่งทานทรงความดีขนาดนี้ไดจริง ๆ คืนละ
๓ นาที ผมจะพอใจมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะองคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจากลาววา คนที่นึกถึง
พระพุทธเจาเปนอารมณ จิดเปนพุทธานุาสติกรรมฐาน เปนคนทรงความดีงาย เขาพระนิพพานงาย
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาทรงความดีประเภทนี้ไวไดสกั วันหนึ่งชัว่ ขณะจิตหนึ่ง ทานกลาววาทานผู
นั้นเปนผูไมวางจากฌาน ทั้งนี้ก็เพราะวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงรับรองวา คนประเภทนีต้ ก
นรกยากจริง ๆ และตอจากนี้ไปขอบรรดาภิกษุสามเณร และพุทธบริษัทชายหญิง ตั้งกายใหตรง ดํารง
จิตใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณ
บอกหมดเวลา

******************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
การเจริญพระกรรมฐานนะ ตองรูระเบียบปฏิบัตใิ นการเจริญ และก็ตองเจริญพระ
กรรมฐานใหถกู ตองตามระเบียบจึงจะมีผล มิใชอยู ๆ แลวก็จะมานั่งภาวนากันวา พุทโธ พุทโธ พุทโธ
อยางเดียว ดีไมดีมันก็ไมพุทโธ ธัมโม สังโฆ ดวย จิตใจก็สอดสายไปอารมณอนื่ นีก้ ารเจริญพระกรรม
ฐาน เรามีความมุงหมายอยางเดียวคือ ตัดกิเลสใหสิ้นไป เพราะวาอารมณจิตทิพยของเราที่เขมแข็ง ทั้ง
ดานการตัดกิเลสมันก็ตองมีวิธีปฏิบัติเปนระยะๆ ไป เมื่อคืนที่แลวไดพูดถึงหลักเกณฑของนิวรณ ๕
ประการ นิวรณ ๕ ประการที่กลาวมานั้น ทานทุกทานจงจําไวและใหถือเปนแนวปฏิบัติ ใหมีกําลังใจ
ใหเหนือนิวรณอยูทุกขณะ ถาขณะใดกําลังใจของทานมีกําลังตกต่ํา คือเลวกวานิวรณ หรือออนแอกวา
นิวรณ นิวรณก็จะเขาครอบงําจิต จิตของทานก็ไมสามารถเปนสมาธิได ถาหากวาในขณะใดจิตของ
ทานมีกําลังเหนือนิวรณ สามารถขับนิวรณใหพนไปจากอารมณจิตได ขณะนั้นจิตของทานก็จะทรงอยู
ในระดับของฌาน มีปฐมฌานเปนตน นี่สําหรับการเจริญพระกรรมฐานที่เราเอาดีกันไมได ก็เพราะวา
มีกําลังใจต่ํากวานิวรณ เราไมสามารถจะบังคับนิวรณใหตกลงไปจากจิตของเราได
การเจริญพระกรรมฐานเพื่อวิชชา ๓ อภิญญา ๖ และปฏิสัมภิทาญาณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งถาวิชชา ๓ เปนของไมยาก เพราะอะไร ถาจิตตกจากนิวรณ นิวรณตกจากจิตเมื่อใด จิตก็มี
สภาพเปนทิพย เมื่อจิตมีสภาพเปนทิพย ถาเราสามารถจะทรงสภาพเปนทิพยของจิตไดนานเทาไรก็ยิ่งดี
ในขณะนั้นทานจะเรียกกันวาทิพจักขุญาณ เราสามารถจะเห็นรูปที่เปนทิพย หรือรูปที่ไมสามารถจะ
เห็นดวยตาเนือ้ ได ที่เรียกวาอทิสสมานเกาย เราจะเห็นสววรค และจะเห็นนรก เปรต อสุรกาย หรือ
พรหม แมแตพระนิพพานเราก็ทราบชัด ถามีวิปสสนาญาณพอสมควร นี่เราเห็นกันไมได ก็เพราะวา
อารมณจิตของเรามีอํานาจไมเหนือนิวรณ หรือจะเหนือนิวรณบางก็ชวั่ ขณะนิดหนึ่งเทานั้น จิตไมสามา
รถจะทรงตัวในสภาวะความเปนทิพยได ก็เลยเห็นอะไรไมได เมื่อเห็นไมได หนัก ๆ เขามันจะกลาย
เปนมิจฉาทิฏฐิ จะหาวาความรูในพระพุทธศาสนาไมมีจริง ที่กลาวไวหาอะไรเปนของจริงไมได แต
ความจริงของมัน ความรูในพระพุทธศาสนามีแนนอน มีผลตามที่พระพุทธเจาทรงตรัส แตวาเราไมรู
จริงเทาความรูท ี่พระพุทธเจาทรงให เรื่องนีต้ องเปนเครื่องคํานึงเขาไว
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ฉะนั้นนิวรณทั้ง ๕ ประการที่กลาวมาแลวเมื่อคืนนนี้ ขอทุกทานจงเปนผูชนะนิวรณ
อยูตลอดเวลา คําวาจงเปนผูช นะนิวรณนี่ จงอยางคิดวาผมเปนผูใ หพรใหทานทั้งหลายเปนผูชนะนิวรณ
ได ดวยวาจาของผม หรือดวยอาศัยกําลังใจของผมจะเขาไปชวยใหทานชนะนิวรณ อันนี้เปนไปไมได
คําวา “จงเปนผูชนะ” ก็หมายความวาเตือนทาน แนะทาน จี้จุดใหทุกทานเปนผูชนะนิวรณไมวาอาจารย
องคใดทั้งหมดที่จะบอกวา สามารถเอาอารมณจิตของตน เขาไปกระตุนจิตของบรรดาลูกศิษยทงั้ หลาย
ใหไดอยางนัน้ ไดอยางนี้ ถาเขาบอกอยางนี้ก็แสดงวา คนนั้นไมใชสาวกของพระพุทธเจา ถาสาวกของ
พระพุทธเจาจริง ๆ จะตองปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจาสอน แนวทีพ่ ระพุทธเจาสอน พระพุทธเจา
ทรงกลาววา อักขาตาโร ตถาคตา แปลวา ตถาคตนะ เปนแตเพียงคนบอกเทานั้น ไมใชจะทําให
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดดีขนาดนั้น ขนาดนี้ เมื่อบอกแลว ถาไมปฏิบัตติ าม หรือปฏิบัติไมถึงก็เอาดีไมได
นี้แมแตพระพุทธเจาเอง ก็ยงั ไมสามารถจะยกใครใหขึ้นไปเปนเทวดา เปนพรหม เปนพระนิพพานได
ดวยกําลังของพระองค พระองคมีกําลังอยางเดียว คือกําลังปญญา สอนบรรดาพุทธบริษัทใหเขาใจ ให
ปฏิบัติตาม ถาหากวาไมสามารถจะปฏิบตั ิตามได ก็เปนเหตุสุดวิสัยเหมือนกัน ฉะนั้น พระพุทธเจายัง
ชวยยกไมได ผมเองก็ยกทานขึ้นไมไดเหมือนกัน ถาบอกแลวทานไมปฏิบัติตามก็เปนเรื่องของทาน ผม
ชวยเหลืออะไรไมได
วันนี้เรื่องของนิวรณขอผานไป ดีหรือไมดี ชนะหรือไมชนะ แพหรือไมแพเปนเรือ่ ง
ของทาน ไมใชเรื่องของผม นี้วันนี้ก็จะพูดถึงกาวที่ ๒ ในเมื่อเราทรงศีลบริสุทธิ์ ตัดกังวลได มีนิวรณ
๕ ระงับแลว อารมณจิตจะเปนฌาน ถานิวรณ ๕ ระงับเมื่อไร อารมณจิตของทานก็เขาถึงปฐมฌานทันที
จําไวดวยนะ ถาจิตของทานเขาถึงปฐมฌานไมได ก็จงนึกวาทานแพนวิ รณทกุ คนแหละ ใครจะดีหรือไม
ดี ก็จงรูใจของตัวเอง อยาไปมัวนั่งใหคนอื่นเขาชมวาดี หรือจะใหคนอืน่ เขาบอกวา เราถึงนั่น เราถึงนี่
อันนี้มันใชไมได ไอเรือ่ งถึงหรือไมถึงมันอยูที่เราจะเปนผูร แู ตผูเดียว ไมใชคนอื่นจะมาบอกวาถึงหรือ
ไมถึง
วันนี้ ขอตอไปที่บรรดาทานพุทธบริษัทจะทิ้งไมไดก็คือ พรหมวิหาร ๔ไดพูดมาแลววา
๑. จิตจะตองไมกงั วล
๒. ศีลจะตองบริสุทธิ์
๓. เราตองระงับนิวรณไดตามขณะจิต หรือตามความปรารถนาที่เราจะระงับ
๔. อารมณฌานก็ดี อารมณศีลของเราก็ดี ไมสามารถจะทรงตัวได เพราะ
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อะไร จิตมันไมมีความเยือกเย็น ถาหากวาจิตเรามีความเยือกเย็น เราก็จะสามารถทรงศีลบริสทุ ธิ์ได
แลวก็สามารถจะทรงสมาธิใหทรงตัวอยูไดตลอดเวลา เมือ่ ฌานทีเ่ ราตองการจะทรงตัวไดตลอดนี้ ศีล ก็
ดี ฌานก็ดี จะทรงอยูไดตลอดเวลา ก็เพราะอาศัยพรหมวิหาร ๔ พรหมวิหาร ๔ นี้เปนตัวเลีย้ งทั้งศีล
ตัวเลี้ยงทั้งฌาน ตัวเลี้ยงทั้งวิปสสนาญาณ พรหมวิหาร ๔ มีอะไรบาง คือ
๑. เมตตตา ความรัก
๒. กรุณา ความสงสาร
๓. มุทิตา มีจิตออนโยน ไมอจิ ฉา ริษยาใคร
๔. อุเบกขา ความวางเฉย
นี่ ๔ ตัวดวยกัน พรหมวิหาร ๔ ทีนี้การจะทรงพรหมวิหาร ๔ เขาทรงกันอยางไร ตาม
ปกติจิตของเราตองคิดอยูเสมอวา เราจะไมเปนศัตรูกับใคร เราจะเห็นใจคนและสัตวทั้งหมดที่เกิดมา
ในโลกนี้ ถือวาเรารูจ ักรักสุขเกลียดทุกขฉนั ใด คนและสัตวทั้งหมดทั้งโลกมีอารมณเหมือนเรา นี้เมื่อ
เราเกิดมาแลวก็ตองการความสุข ถือวาคนอื่นตองการความสุขเหมือนกัน คนเราในโลกเกิดมาแลว ไม
ตองการใหใครเกลียด เราก็เลยไมตองการจะเกลียดคนอื่นเหมือนกัน เพราะถือวาคนที่ถูกคนอื่นเกลียด
ก็ไมสบายใจ เราเองถูกชาวบานเขาเกลียด เราก็ไมสบายใจ เราก็จงทําตัวของเราไมเกลียดบุคคลอืน่ นี้
การจะทําตัวไมใหชาวบานเขาเกลียด ตองถือไวโดยเฉพาะวาสิ่งนัน้ ถาเปนไปโดยธรรม โดยวินัยเทานั้น
ที่เราจะอนุโลมได ถาบุคคลใดที่ตองการใหเราทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือพูดอยางใดอยางหนึ่งที่ผิดธรรมผิด
วินัย นีถ้ ึงแมวา จะเปนเรื่องไมพอใจของบุคคลนั้นเราปฏิบัติไมได ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะเราเปนสาวก
ของพระพุทธเจา เราไมใชสาวกของเดียรถีย เราจะไมยอมเชื่อถอยคําของเดียรถีย เราจะเชื่อพระพุทธ
เจา ในเมื่อเราปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจาสอน เขาไมชอบใจเปนเรื่องของเขา ถือวาเราทําถูกแลว
แตวาเราไมโกรธไมเกลียดบุคคลนั้น ถึงแมเขาจะโกรธจะเกลียดเรา เราก็ไมโกรธ ไมเกลียด กลับสงสาร
คิดวาเขาเปนผูเ ขาใจผิด สรางความเดือดรอนใหเกิดแกตนเอง ในชาติปจจุบันและในสัมปรายภพ หรือ
ในชาตินี้ตวั เขาก็หาความสุขไมได มีแตความเดือดรอน ตายก็มีอบายภูมิเปนที่ไป แทนที่เราจะโกรธ
เราจะเกลียดเขา เราก็กลับสบายใจ คิดวา เออ คนนี้นาสงสารจริง ๆ นีท่ ําใจอยางนี้เปนปกติ
๒. กรุณา ความสงสาร คําวากรุณาแปลวาความสงสาร ก็อยางที่พูดแลวเมื่อกี้นี้ เห็น
เขาทําผิด หรือเห็นคนอื่นเขายากไรไมสบาย ไมมีความสุข ขาดแคลนดวยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็เกิดมี
ความเมตตาสงสาร ที่เรียกวากรุณาคือความสงสาร ถาเรา
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สามารถจะสงเคราะหได เราจะสงเคราะหดวยวัตถุ เมื่อสงเคราะหดว ยวัตถุ เราไมมีวัตถุจะพึงใหก็แนะ
นําดวยปญญา แทนที่จะเห็นวาบุคคลใดไดทุกข คิดวาสมน้ําหนาดีแลวอยางนีเ้ ราไมคิดอยางนั้น ถาเรา
มีความรักอยางหนึ่ง มีความสงสารอยางหนึ่ง ทั้ง ๒ ประการ ใจก็เริ่มมีความสุข ตรงกันขามกับบุคคล
ที่สรางศัตรู สรางความเคียดแคนใหเกิดแกบุคคลอื่น นั่งก็ไมสบาย นอนก็ไมสบาย ตื่นก็ไมสบาย
หลับไมสบาย หวาดระแวงอันตรายอยูเสมอ ใครเขาพูดดี พูดเรื่องอื่น ๆ เรื่องบุคคลอื่น ก็เลยคิดวาเขา
พูดเรื่องตัวอยูเสมอ จะนอนหรือจะเดิน จะยืน เห็นใครมาผิดปกติ ก็ระแวงคิดวาเขาจะมาทําราย นี่
เปนอาการตรงกันขามของบุคคลที่ไรเมตตาและกรุณา
นี้ขอที่ ๓ มุทิตา มีจิตออนโยน มีอารมณไมอิจฉาและริษยาใคร เห็นบุคคลอื่นใดไดดี
แลวก็พลอยยินดีดว ย ดีใจกับความดีของเขา เพราะคิดวาตอไปถาเราทําไดอยางนี้ สรางความดีอยางเขา
ผลความดีก็จะใหเหมือนเขา
ขอที่ ๔ อุเบกขา วางเฉย ไอเหตุการณใด ๆ ก็ตามที่เปนเหตุสุดวิสัย จะผุดเกิดขึ้นกับ
เราก็ดี หรือเพื่อนของเราก็ดี หรือบุคคลที่เนื่องของเราก็ดี ถาเกินวิสัยที่เราจะแกไขใหไดกถ็ ือวานี่กฎ
ของธรรมดา ไมทําจิตใหเดือดรอน ไมทําจิตใหหวั่นไหว เพราะถือวาสิ่งใดก็ตาม ถาเปนเรื่องของ
ธรรมดาแลว เราแกไขไมได อยางคนจะตาย เราจะไปหามความตายไมได คนจะแกเราจะหามความ
แกไมได ความหนาวมา เราจะหามหนาวก็ไมได รอนมาเราจะหามรอนก็ไมได ความปวยไขไมสบาย
ปรากฎ เราจะหามความปวยไขไมสบายก็ไมได อยางนี้เปนตน เรียกวาเปนของธรรมดา สิ่งใดถาเปน
ธรรมดา เรารูอยูว าธรรมดามันตองเปนอยางนั้น ถาปรากฎขึ้นก็ถือวานี้เปนกฎของกรรม หรือวาเปน
ธรรมดาของบุคคลที่เกิดมาในโลก มันตองเปนอยางนี้ ใจอยูเฉย ๆ แตวามันก็ไมขาดเมตตตา แตคิดวา
โอกาสใดถาจะพึงมี ถาเราสามารถจะชวยได จะผอนคลายได เราจะชวยผอนคลายใหเขามีความสุข
ตามกําลังที่เราจะพึงผอน
นี่คุณธรรมทั้ง ๔ ประการ มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ทั้ง ๔ ประการนี้ ถามีแก
บุคคลใด บุคคลประเภทนัน้ ศีลจะบริสุทธิ์ตลอดเวลา เพราะศีลทุกตัวนี้อยูดวยอํานาจของเมตตากับ
กรุณา ถาไมมเี มตตาและกรุณาแลว ศีลกีต่ ัวก็ตาม พระบอกวามีศลี ๒๒๗ ไอศีล ๒๒๗ ถาไมเมตตา
เสียตัวเดียว ตัวเดียวมันก็ไมมีศีล มันจะเอาศีลมาจากไหน เพราะศีลมาจากเมตตา ทีนี้ในดานสมาธิจิต
ในดานการทรงฌาน เราก็พิจารณาดู เรามีอารมณความรัก เรามีอารมณความสงสาร เรามีมุทติ าจิต
ยินดีกับบุคคลอื่นที่เขาไดดี อุเบกขา เรามีความวางเฉย อยางนี้นวิ รณก็เคลียเคลาจิตเราไมไดเลย นิวรณ
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ไมสามารถทําจิตของเราใหหวั่นไหวได ความรักก็ดี ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี มันจะเกิดขึน้ มาได
อยางไร มันไมมีอะไรจะเกิด ความหลงใหลใฝฝนในรูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัสมันก็ไมมี นี่เรารักเขา
แลวก็รักเรา คิดวาตางคนตางตาย จะไปนั่งหลงใหลใฝฝน ดวยประโยชนอะไร แมแตตัวของเราเองก็ประ
คับประคองไมไหวแลว ทําไมจะตองเขาไปประคับประคองบุคคลอื่นอีก ซึ่งประคองเทาไรก็ไมมีใครดี
ขึ้น ในที่สุดก็ตายเหมือนกัน
ทีนี้ความอิจฉาริษยาก็ดี ความโกรธ ความพยาบาทก็ดี ถามีเมตตาและกรุณาแลวคน นั้น
มันก็ตัดไป มันจะเกิดขึ้นมาไมได ไมพอใจนิดหนึ่งเดีย๋ วก็สลายตัวไป จะจองลางจองผลาญนัน้ ไมมี
เพราะพรหมวิหาร ๔ เปนตัวฆาโทสะอยูในตัวเสร็จ นี่เปนอันวา ทานพุทธบริษัททุกทานที่เปนพระ
เปนเณรก็ตาม หรือฆราวาสก็ตาม ถาหากวาจะเจริญพระกรรมฐานใหดี จิตจะตองตัง้ อยูในพรหมวิหาร
๔ ตลอดเวลา หากวาจิตของทานพลาดจากพรหมวิหาร ๔ เมื่อไร ทานก็หมายความวา แมแตศีลทาน ก็
ไมมี เมื่อศีลทานไมมแี ลว สมาธิทานจะมีไดอยางไร ถาหากวาจิตของทานทรงเมตตาอยูตลอดเวลา คําวา
ทรง หมายความวาจะตองมีประจําใจ ประจําวาจา ประจํากาย อยูตลอดเวลา ไมใชวาไปนั่งนึกวา
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไมใชอยางนัน้ คําวาทรงเปนตัวปฏิบัติ ถาปฏิบตั ิได จิตตกอยูใ นอํานาจ
ของพรหมวิหาร ๔ มีความรักเปนปกติ มีความสงสารเปนปกติ ไมมคี วามอิจฉาริษา ยินดีกับบุคคลอื่น
ที่เขาไดดี สิ่งใดถาเปนกฎธรรมดา สิ่งนั้นเราไมตกใจ ไมดิ้นรน เราวางเฉย นี้ตัวปฏิบัติ เมื่อจิตคิด
อาการอยางนีต้ องทําไดดว ย ถาทรงไดอยางนี้แลวก็ฌานสมาบัติจะเกิดแกทานไดทกุ ขณะจิตที่ทานตอง
การ เมื่อทานทรงฌานสมาบัติดีแลว จุตูปปาตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ อตีตังส
ญาณ อนาคตังสญาณ ปจจุปปนนังสญาณ ยถากัมมุตาญาณ ในดานของวิชชาสาม หรือวา ทรงอภิญ
ญา ๖ หรือวาจะทําใหถึงสมาบัติ ๘ หรือวาเจริญวิปสสนาก็ไดงาย ๆ ทุกอยางเปนของไมยาก
ฉะนั้น ถาอารมณจิตของบุคคลใด ถายังมีความบกพรองในความปรารถนา ในการ
เจริญพระกรรมฐาน เมื่อความมุงหมายของเรา ในการตองการทิพจักขุญาณเปนเบื้องแรก เราอยากจะ
เห็นสวรรค อยากจะเห็นนรก อยากจะเห็นพรหมโลก ถาเรายังเห็นไมไดก็จะรูวา ศีลของเราไมดี ถา
ศีลดีกจ็ งคิดวา เราบังคับนิวรณไมได หรือถาบังคับนิวรณไดบางขณะ ก็จงคิดวาพรหมวิหารของเรายัง
ไมดี ถาเราตัดกังวลได ศีลดี นิวรณระงับ พรหมวิหารบริสุทธิ์ ทรงมีกําลังมาก อยางนี้เรื่องวิชชาสาม
อภิญญา ๖ มันเปนของงาย ๆ เปนของไมยาก
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เอาละวันนี้ เวลาสําหรับพูดหมดเพียงนี้ ตอจากนี้ไปขอใหทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารง
จิตใหมั่น คิดวาตัวเราเกิดมาแลวตองตายทุกคน ที่เราทําอยางนี้ก็มีความประสงคอยางเดียววาถาเราจะ
ตายแลว ก็ใหมันตายอยางคนมีความสุข มีความสุขเพราะอํานาจกุศลดลจิต ประคับประคองจิต เมื่อจิต
ออกจากรางนีแ้ ลว จะไดไมไปสูอบายภูมิ ตั้งใจไว ตอจากนี้ไปขอทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น
กําหนดรูล มหายใจเขาหายใจออก ใชคําภาวนาแลวพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอก
หมดเวลา

*********************
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อบรมพระกรรมฐาน ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ตอนี้ไปเปนโอกาสการเจริญพระกรรมฐาน ในระยะ ๓ วันแรก ไดพูดถึงสมุฎฐานที่จะ
ทําใหจิตเปนสมาธิ หรือวาเขาถึงวิปสสนาญาณไดดี ตามแบบฉบับที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนมาแลว
วันนี้ ก็จะขอพูดถึงอารมณสมาธิ ใหบรรดาทานทั้งหลายที่มาใหม จะไดเขาใจวาการทรงอารมณตอน
ไหน แบบไหน เขาถึงระดับไหน เขาเรียกกันวาอะไร นี่การทรงสมาธิเราจะใชวิธภี าวนา หรือวาพิจาร
ณาก็ดี กําหนดรูล มหายใจเขาออกก็ตาม เพงรูป เพงกสิณก็ตาม อารมณของสมาธิยอมมีผลเสมอกัน
ก็มีอาการเสมอกัน สมาธิแบงออกเปน ๒ จําพวกหรือ ๓ แบบคือ
๑. ขณิกสมาธิ
๒. อุปจารสมาธิ
๓. อัปปนาสมาธิ
คําวาขณิกสมาธิ แปลวาสมาธิเล็กนอย ขณะที่เราภาวนาไปก็ดี หรือเพงรูปกสิณก็ตาม
ภาพนิมิตก็ตาม หรือวาจะพิจารณาอะไรก็ตาม จิตจะทรงอยูในรูปนัน้ ชั่วขณะหนึ่ง สมมุติวาเรากําหนดรู
ลมหายใจเขาหายใจออก หรือวาใชคําภาวนาวา พุทโธ คําภาวนานี่ผมไมถือวาจะตองใชคําภาวนาวา
พุทโธเสมอไป จะภาวนาวาอยางไรใชไดเหมือนกันหมด เพราะวาคําภาวนาทุกอยางเปนเครื่องโยงจิต
ใหเขาถึงสมาธิ เรื่องของการภาวนานี่ ถาภาวนาเหมือนกันไมเหมือนกัน หรือพิจารณาเหมือนกัน ไม
เหมือนกัน อันนีอ้ ยาถือวาเปนขอเถียงกัน วาของคนนัน้ ผิด ของคนนั้นถูก ของเราดีกวาของเขา ของ
เขาดีกวาของเรา ถามีความคิดอยางนีไ้ มถูกดวยกันทั้งสองฝาย เพราะวากรรมฐานนี่พระพุทธเจา สอน
ใหเขาถึงสมาธิ มีถึง ๔๐ แบบ แตละแบบยอมมีคาํ ภาวนาหลายอยาง เวนไวแตกสิณ อยาง พุทธานุสส
ติก็มีคําภาวนาถึง ๙ แบบ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ นี่มีคําภาวนาเรียกวามาก ๆ ดวยกัน คําภาวนา
อยางไหนก็ตาม ในเมื่อเราภาวนาก็ดี พิจารณาก็ดี ก็ชื่อวาปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอน ของ
พระพุทธเจาทัง้ หมด ถือวาเหมือนกัน อยางไปถือคําภาวนาเปนเครือ่ งวัดความดีความชั่ว ความถูก
ความผิด อันนี้ใชไมได เปนมานะแทนทีจ่ ะเปนของดีกลับเปนกิเลส ทําใหเราลงอบายภูมิไป นี่ ปฏิบัติ
กันเกือบตาย ถาไปอวดอางกันเรื่องภาวนาบาง พิจารณาบาง อะไรพวกนีว้ า ของฉันดีกวาเธอ ของ เธอ
ดีกวาฉัน แบบนี้มันเปนตัวกิเลส แทนที่เราจะละกิเลส กลับไปนํากิเลสเขามาสูจิต อันนี้ใชไมได
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นี้คําภาวนาหรือพิจารณาขอผานไป
มาพูดถึงอารมณของสมาธิ ถาจิตเราเขาถึงขณิกสมาธิ ก็แปลวาสมาธิเล็กนอย คําวา
สมาธิ แปลวามีอารมณตั้งมัน่ และจิตนอมเขาไปในสวนของกุศล จึงเรียกวาสัมมาสมาธิ นี่เราทําใน
ดาน สัมมาสมาธิ เพราะวาขณะที่ทรงอยูต ามเวลาที่เรากําหนดเราสมารถจะกําหนดรูล มหายใจเขาออก ก็
ดี หรือรูคําภาวนาก็ดีอยูชวั่ ขณะหนึ่ง คือวาสักนาทีหนึ่ง ๒ นาที ๓ นาที อะไรก็ตาม เปนอยางมาก
แลวทีนี้จติ มันก็เลยไป คิดเรื่องอะไรตออะไรเพลินไปเสียอีก ออกนอกลูนอกทาง นี่พอรูสึกตัวขึ้นวา
นี่เราไมไดภาวนาหรือไมไดพิจารณา ก็กลับตั้งตนใหม พอกลับตั้งตนใหมจติ ของเราก็ทรงอยูใน
อารมณที่ตองการ ชั่วประเดีย๋ วเดียวมันก็ไหลไปสูสภาวะอยางอื่น ไปคิดเรื่องอื่นเขามาแทน อยางนี้ทาน
เรียกวา ขณิกสมาธิ แปลวาสมาธิเล็กนอย หมายความวาทรงอยูไ ดชวั่ ขณะเดียว
ทีนี้ขณิกสมาธินี่ ความจริงจะถือวามีผลนอยก็ไมได พระพุทธเจาทรงกลาววา พระที่
บวชเขามาในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตนในดานศีล และสิกขาบททัง้ หมด ๒๒๗ ไมบกพรอง พรอม
ดวยอภิสมาจารที่เหลือจากนัน้ แลวก็เรียกวาไมบกพรองตลอด ๑๐๐ พรรษา ไมใชอายุ ๑๐๐ ปนะ บวช
นะ ๑๐๐ ป มีศีลไมบกพรองทุกสิกขาบท แตวาไมไดเคยเจริญสมาธิจติ เลย ทานกลาววาสูบุคคลที่ บวช
หรือไมบวชก็ตาม แตวาเคยเจริญสมาธิจติ วันหนึ่งไดสมาธิชั่วขณะจิตเดียวไมได หมายความวา อารมณ
ของเรานะวางจากกิเลส มีจิตสบาย รูลมหายใจเขาหายใจออก รูคําภาวนา และรูการพิจารณา ดวยจิต
เปนกุศลแท เพียงชั่วขณะจิตหนึ่งเทานี้ ยอมมีประโยชนมากกวาพระที่บวชเขามาในพระพุทธ ศาสนา
มีศีลบริสุทธิถ์ งึ ๑๐๐ ป นี้เปนพระพุทธพจนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ วาระหนึ่ง
พระองคทรงกลาวกับพระสารีบุตรวา “สารีปุตตะ ดูกอ นสารีบุตร บุคคลใดแผเมตตาจิตไปในทิศทั้ง
ปวงก็ดี หรือวาทรงสมาธิจติ ทําจิตใหวางจากนิวรณ หรือวางจากกิเลส วันหนึ่งชัว่ ขณะจิตเดียว เรา
กลาววาบุคคลนั้นเปนผูไมวา งจากฌาน”
ตานี้ถาพูดถึงอานิสงส ทานทั้งหลายอยาสงสัยวาคนที่เขารักษาศีลบริสทุ ธิ์มาตั้ง ๑๐๐ ป
กับคนที่ทรงสมาธิจิตไดวนั หนึ่ง ชั่วขณะจิตหนึ่ง ทําไมพระพุทธเจาจึงเปรียบเทีบวาสูคนที่ทรงสมาธิจิต
วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งไมได เพราะวาการรักษาศีลนี่ เราจะรักษาศีลบริสุทธิ์เพียงใดก็ตาม เราจะเปน
พรหมไมได อยางดีที่สุดก็จะเกิดไดแคกามาวจรสวรรค จะขึ้นเปนพรหมไมไดแนนอน และก็ยงั ไกล
พระนิพพาน แตถาบุคคลใดสามารถทําจิตใหเปนสมาธิ คือมีอารมณวางจากกิเลสหรือนิวรณ ๕ วัน
หนึ่ง ชั่วขณะจิตหนึ่ง เรียกวาประเดี๋ยวเดียว แตอารมณจติ ที่สั่งสมอยูไดทุก ๆ วันๆ หนึ่งได ๒ นาที ๓
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นาที วางจากกิเลสจริง ๆ เมื่อมันวางจริง ๆ กิเลสมันก็แหวงเขาไปหนอยหนึ่ง ถามันแหวงทุก ๆ วัน
วันหนึ่งปหนึ่งมี ๓๖๕ วัน และถา ๑๐ ป เทาไร ๒๐ ปเทาไร ทีนี้เมื่อมันหลาย ๆ ปเขา อารมณจิตมันก็
รวม มันสามารถจะทรงฌานเมื่อไรก็ได
ทีนี้สมาธิจิตเปนเหตุใหไดทรงฌาน เมื่อคนที่ทรงฌานไดจึงจะไปเปนพรหมได ทีนี้
การรักษาศีลนะจะนานเทาไรก็ตาม ไมมีโอกาสเปนพรหม มีอานิสงสตางกันอยางนี้ แลวก็คนทีม่ ีสมาธิ
จิต ปญญายอมเกิดขึ้นไดงาย สัญญาทรงตัวสติสัมปชัญญะดี มีปญ
 ญาดี รูเทาทันสังขารไดงาย เปนเหตุ
ใหเขาพระนิพพานไดงาย นีว่ ากันถึงดานสมาธิ
ทีนี้มาถึงอุปจารสมาธิ สมมุติวาทานทั้งหลายในวันหนึง่ มานั่งกัน ๓๐ นาที ตามเวลา
ที่ตั้งให เวนเวลาทีพ่ ูด ถาเวลานั้นทานทรงสมาธิไดสัก ๒ – ๓ นาที มันก็ไหลไปบาง แลวก็จบั มาก็
ทรงอยู ประเดี๋ยวก็หายไป อยางนีถ้ าหากทานทรงอยูไดชั่วชีวิตของทาน ทานไมละไมเลย แตวาก็ไมดี
ไปกวานี้ ทีนเี้ วลาจะตายอารมณของทานยอมนอมอยูในกุศล การทรงสมาธินี่เปนการฝกจิตใหนอมเขา
ไปอยูในสวนของกุศล ไมใชวาพอเวลาจะตายก็มาบอกอรหัง มาบอกวาพุทโธ อันนีไ้ มมีผล ตองฝกไป
ตอนนี้ เมื่อเวลาจะตายจริง ๆ อารมณจิตจะรวม อาจจะเปนฌานก็ได
ถาสมมุติวาทานไมไดฌาน สมาธิไมสูงไปกวานัน้ เวลาปวยหนักใกลจะตาย จิตทรงอยู
ในอุปจารสมาธิ อันนี้ตายแลว ทานไมตอ งผานสํานักพระยายม ตรงไปสวรรคทนั ที แตวาจะเปน
สวรรคชั้นไหนก็สุดแลวแตอารมณจิตที่จะเคลื่อนออก แตถาจิตที่เคลื่อนออกทรงอยูใ นเขตของขณิก
สมาธิ แลวถาจิตนอมไปในพุทธานุสสติกรรมฐานเปนอารมณดวย หมายความจิตเปนสมาธิ รูล มหายใจ
เขาออกดวย หรือวาจิตถาหากวาจิตนอม จิตของเราจะเขาสูถึงขั้นขณิกสมาธิ ก็ไปเกิดบนสววรคชั้น
ดาวดึงสได เพราะมีตัวอยางมาก อยางทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เมื่อกอนเธอไมเคยทําบุญอะไรมาเลย
เพราะเปนลูกของพราหมณขี้เหนียว ครัน้ เวลาจะตายนึกถึงคุณของพระรัตนตรัย มีพระพุทธเจาเปนตน
เพียงชัว่ ไมกนี่ าทีทานก็ตาย ตายแลวก็ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองคํา
มีนางฟา ๕๐๐ เปนบริวาร ตัวทานเปนเทวดาหัวหนาในวิมานนัน้ นีผ่ ลของขณิกสมาธิ
นี้สมาธิทรี่ องขึ้นไป สูงขึ้นไปอีกนิดก็เรียกวา อุปจารสมาธิ จิตที่จะเขาถึงอุปจารสมาธิ
เปนจิตที่ตองมีปติ เขาถึงปติ คําวาปติแปลวาความอิ่มใจ คนที่จะเขาถึงปติได มีขอสังเกตจิตของตนเอง
คือตลอดวันตลอดเวลา อารมณมันชุมชื่นไปในดานของกุศล ถาจะพูดวาจะทําบุญกันแลวละก็ แหมใจ
มันสบาย ใจมันดี จะใหทานก็ดี จะรักษาศีลก็ดี จะฟงเทศนก็ดี เจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรม

๓๖๐

ฐานก็ดี อยางที่พวกทานชวยกันสรางวิหารของพระพุทธศาสนาอยูทกุ วัน ถาทานทัง้ หลายทําดวยความ
เต็มใจ ทําดวยความหวงใย ไมสักแตเพียงวาทําไปเพียงวันหนึ่งๆ นอนอยูก็คิดวา เออ พรุงนีจ้ ะทําอะไร
แลววันนี้เราทําอะไร เราก็ทาํ อยางไรมันถึงจะดี ในขณะที่ทํา จิตก็คิดอยางเดียววานี่เราทําบุญเอาเปนทุน
เพื่อตาย เราบวชเขามาในพระพุทธศาสนาแลว เรื่องของการบวชนี่มีอานิสงสอยางหนึ่ง มีศลี บริสุทธิ์นี้
เราบวชก็มีศลี บริสุทธิ์ มีอานิสงสประเภทหนึ่งเปนสวนหนึ่ง การเจริญสมาธิเราก็มีอานิสงสอีกสวน
หนึ่ง นี่การสรางวิหารทาน การใหทาน นี่ก็มีอานิสงสอีกสวนหนึ่ง เปน ๓ สวนดวยกัน เรียกวาบวช
ไดกําไร จิตใจชุมชื่น คิดวาเรานีไ่ มเสียทีที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา ทําดวยความเต็มใจ เวลาที่จะ
เจริญสมถวิปส สนาก็พรอมเสมอ คิดวานี่เราทําที่พึ่งของตนใหเกิด อันนี้เราเรียกกันวาปติ เกิดความชุม
ชื่น เกิดความอิ่มใจ อาการของปติมี ๕ อยาง แตอาจจะผานไมเหมือนกัน บางคนผานตนแลวก็ถึง
ปลาย แตสําหรับผูปรารถนาพุทธภูมิและผูฝ กอภิญญาผานทุกอยาง สําหรับดานสุกขวิปสสโกไมผาน
ทุกอยาง
คือวาอาการของปติ ๑. ขณะนั่ง ๆ ภาวนาไป เกิดขนพองสยองเกลา เรียกวา ขนลุก
ชันหรือวา ๒. นั่ง ๆ ภาวนาพอใจสบาย น้ําตามันไหลเฉย ๆ หรือวา ๓. มีการโยกโคลง หรือ ๔. มี
ตัวลอยขึ้น หรือ ๕. มีอาการซูซา ตัวโปรงคลายวาหนาใหญตวั ใหญสูงขึ้น ความจริงมันไมมอี ะไร
มันนั่งอยูเฉย ๆ แตอาการรูส ึกมันเปนอยางนั้น อยางนี้เราเรียกกันวาปติทั้งหมดนี่นะ หรือวามีอารมณ
สุดเขาไปถึงสุข เลยปตไิ ปนิด ก็เรียกวาสุข พอนั่งปบมันเกิดมีความสบาย ไมเมื่อย ไมปวด มีความสุข
จะนั่งนานสักเทาไรก็ไมรูสึกเบื่อ ไมรูสึกหนาย มีความเอิบอิ่ม มีความสุข อารมณจิตตอนนี้ทานเรียกกัน
วาอุปจารสมาธิ
แลวก็เมื่อจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ ถาสามารถจะทรงอุปจารสมาธิไดสักนาที ๒นาที ตอน
นี้จะปรากฎเห็นภาพ จะมีภาพบางอยาปรากฎ คือวาปรากฎขึ้นเปนภาพคน ภาพพระ ภาพอะไรก็ได เปน
แสงสีตาง ๆ ทําไมจึงเปนอยางนั้น ทั้งนีก้ ็เพราะวาในขณะที่จติ เขาถึงอุปจารสมาธิ จิตเปนทิพยที่ เริ่มดี
แลว ใกลปฐมฌาน เขาเรียกวา อุปจารฌาณ จิตเริ่มเปนทิพย สามารถเห็นภาพทีเ่ ปนทิพยได สามารถ
ไดยินเสียงจากที่เปนทิพยได เวนไวแตเพียงวาใหจิตของเราเคลื่อนจากสมาธิ ภาพที่เราเห็นจะ หายไป
นั่นความจริงภาพก็ไมไดหาย แตจิตของเรามันเลวลง
ทีนี้มาตอนนีแ้ หละ ถาหากวาบังเอิญมีภาพแสงสีปรากฎ ก็จงอยาสนใจในภาพนัน้
วางอารมณรักษาอารมณไวตามเดิม ถาไปสนใจในภาพสมาธิจะเคลื่อน อันนี้ตองจําใหดี อยาหลงภาพ
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ไอพวกเรานี่กม็ ี บางทีเจอะภาพอะไรตออะไรลอยไปลอยมา อุปาทานมันก็เกิด ก็คิดวาเปนอยางนั้น
เปนอยางนี้ เมื่อกอนเคยคุยกัน ฟง ๆ แลวก็รูสึกวาผิด มันไมถกู ภาพที่เราเห็นดวยอุปจารสมาธินี่ จะ
ยึดถือเปนอารมณไมไดเด็ดขาด เพราะวาไมใชทิพยจักขุญาณ ทิพจักขุญาณจริง ๆ นีเ่ ขาใหกําลังจิต ให
เปนทิพยแท ๆ สามารถจะรูว าระตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย ไมใชตองการรูแตเพียงภาพที่ลอยมา
อันนี้อยาลืมนะ ถาเขาถึงตอนนี้อยาลืม แลวก็เวลานี้อารมณจิตของเราชุมชื่นมาก และ
เขาถึงอุปจารสมาธิ เพราะปติเปนสําคัญ มีความอิ่มใจ มันไมอิ่มมันไมเบื่อในการเจริญสมถวิปสสนา
ดีไมดีบางคนทําเลยเถิดไป ไมกินไมนอน งวงมันก็ไมงวง หิวมันก็ไมหิว ทํามันเพลิดเพลินสบายใจ
ตอนนี้แหละโรคประสาทมันจะกิน เพราะรางกายมันตองการพักผอน ตองใหมันพักผอนตามเวลา
อยาไปฝนมัน อยาไปทําใหมนั หนักเกินไป จะคิดวานี่มันดึกเทานีแ้ ลวเราก็ยังไมงว ง วันทั้งวันเราไมหิว
เราไมกินเราไมนอน ถาเปนอยางนัน้ ไมชาโรคประสาทมันก็เกิด เพราะรางกายขาดธาตุอาหาร รางกาย
ไมไดพกั ผอน ผลรายจะเกิดแกรางกายของตัวเอง
หากวาทานทั้งหลายเขาถึงตรงนี้ก็ตองระวังใหดีนะ อยาทําใหมันเกินเวลาที่เรากําหนด
คิดวา เอาแคนี้ ถาชั่วโมงหนึง่ พอดี ๆ ไมดกึ เกินไป ไมหัวค่ําเกินไปแลวก็ทําแคนั้น เห็นวาถามันจะดึก
เกินไปเราก็เลิก มันจะเครียดเกินไปก็เลิก นั่งเมื่อยก็นอนเสีย บังคับจิตใหมันหลับไป ถาเราภาวนา จน
หลับ ก็ชื่อวาหลับในสมาธิ หรือวาหลับในฌาน ในระหวางหลับ ถือวามีสมาธิหรือฌาน ตืน่ ขึ้นมา
ใหม ๆ ถายังไมไปไหน ก็ภาวนาทําจิตใหเปนสมาธิ นั่งก็ได นอนก็ไดผลเสมอกัน นีถ่ าจิตของทาน
เขาถึงอุปจารสมาธิ และก็ทรงไวไดบาง ไมไดบาง มันไมสม่ําเสมอกัน เพราะเปนฌานโลกีย บางที
วันนีด้ ี พรุงนีไ้ มเปนเรื่อง ถามันเปนอยางนี้ละก็ ถือวาจิตของทานทรงอยูใ นอุปจารสมาธิ ถาเรียกตาม
ฌานเขาเรียกวา อุปจารฌาน คือใกลจะเขาไปถึงฌานแลว หรือวาขอบของฌาน
ถาจิตของทานทรงอยูใ นอุปจารสมาธิเปนปกติ ถาตายในระหวางทีจ่ ิตทรงอุปจารสมาธิ
ทานกลาววาบุคคลนั้นจะขึ้นไปอยูบนสวรรคชั้นยามา นี่วาเปนเทวดาชั้นยามา เปนเทวดาแนนอน ไม
ตองผานสํานักพระยายม เอาละนี่พูดใหฟงตามลําดับ เพราะวาทานผูม าใหมก็มี หรือบางทีทานผูเ กาก็
อาจ จะไมเขาใจเหมือนกัน บางทีฟงกันมาเปนป ๆ ไมรู เคยไดยนิ เสียง ฟงคุยกัน คุยกันแลวไมคอย
จะถูก ทีนถี้ าเราเขาใจไมถูก เราก็ปฏิบัติไมถูก ผลที่มันจะไดรับก็คือผลไมถูก ไมถูกละมันก็ไมมผี ล
นี้ตอจากนีจ่ ะพูดเปนลําดับทุกคืน จนกวาจะเขาถึงจุดสุดทาย ตางคนตางจํากันเขาไว
อยาใหมันผิดพลาด พวกที่อานหนังสือไมออก หรือผูที่อานหนังสือออก
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ไดยินเสียงพูดผิดก็มี เพราะอะไร เพราะไอสิ่งที่ถูกไมไดอาน หรือวาอานไมไดจํา นี่มันใชไมไดนะ นี้
ถาจะทําไปนี่เราทําเพื่อชวยตัวเรา ในขณะที่ทรงชีวติ อยู ใหจิตมีความสุข ไมเดือดรอนดวยนินทาปสังสา
หรือการนินทาและสรรเสริญ ตัวนีแ้ หละสําคัญ เพราะนินทาและสรรเสริญนี่เปนตัวเสียดแทงใจ อันนี้
เราจะไดยับยั้งใจใหจิตมันสบาย อะไรก็ตามที่มันเกิดดวยอํานาจของกฎธรรมดา เราก็ไมเดือดรอนเพราะ
ถือวาเปนกฎของกรรม แลวตอจากนี้ไปก็หมดเวลาแลว ขอใหทุกทานตั้งใจตามอัธยาศัย จนกวาจะได
ยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลา

*************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วันนีจ้ ะพูดถึงอารมณของฌาน จะพูดอยางยอ ๆ ใหเขาใจเปนลําดับ เมื่อวานนีไ้ ด พูด
ถึงอุปจารฌานเสร็จไปแลว ตานี้ก็เปนเรือ่ งของฌาน การเจริญสมาธิกอนทีจ่ ะเจริญก็จงอยาลืมคิดวา
เราทําเพื่อมีความเปนอยูเปนสุข ในสมัยที่มีชีวิตอยูก ็เพือ่ ความสุขและความทรงอยู และเมื่อตายแลวก็
เพื่อความสุข สุขทั้งอยูและก็สุขทั้งตาย นี้การเจริญสัมมาสมาธิก็ตองมีศีลบริสุทธิ์ มีนิวรณระงับ มี
พรหมวิหาร ๔ ตัดกังวลตามที่กลาวมาแลว
วันนีจ้ ะพูดถึงอารมณของฌาน ฌานแบงออกเปน ๘ อยาง คือรูปฌาน ๔ และอรูป
ฌาน ๔ นี่สําหรับคําวาฌานเราแปลกันวาเพง ฌานัง แปลวาการเพง การเพงหรือวาจอง หรือมอง ดวย
ความตั้งใจ อันนี้เรียกวาฌาน นี้คําวาฌานในที่นกี้ ็หมายความวาอารมณจับอยูเ ฉพาะจุดใดจุดหนึ่ง ไม
เคลื่อนจากจุดนั้น อันนี้เรียกวาฌาน สมมุติวาขางหนามีไฟสีแดง เปนไฟธูปแลวลืมตาดูสีไฟ แลวก็
หลับตานึกภาพสีแดงของไฟ ยังจําไดวาภาพอันนั้นปรากฎ อันนี้เปนอาการของฌาน ถาภาพนั้นเลือน
ไปเรียกวาฌานหายไป นี่มาวาถึงอาการของฌานโดยทัว่ ๆ ไป
วันนีก้ ็จะพูดถึงตั้งแตปฐมฌาน คําวาปฐมแปลวาหนึ่ง ปฐมฌานแปลวาฌานที่หนึ่ง คํา
วา ฌานที่หนึ่งมีองค ๕ คือ มีวิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา คําวา วิตกหมายถึงวาการนึก อยางเรากํา
หนดรูล มหายใจเขาออก เราก็นึกถึงลมอยูต ลอดเวลา เรานึกรูตองการนึกใหรูวาเวลานี้เราตองการรูลม
หายใจ ทีนี้ วิจาร เรารูอยูว าอาการหายใจนี่ หายใจเขาหรือวาหายใจออก หายใจสั้นหรือหายใจยาว อันนี้
เปนวิจาร เปนตัวที่ ๒ ปติมีความอิ่มใจ มีความชุมชื่นเบิกบาน อิ่มเอิบในการกระทําแบบนั้น มีความสุข
สุขละเอียด ไมอิงไปดวยอามิส มีความสุขสันตหรรษา พรรณาไมไดวาสุขขนาดไหน มีความเยือกเย็น
พรอม ไปดวยความอิ่มเอิบ เอกัคคตา มีอารมณทรงเปนอันเดียว คือหมายความเราตองการจับลมหายใจ
เขาออก จิตมันก็อยูทลี่ มหายใจเขาออก หรือวาเราภาวนาอยูจิตก็จับเฉพาะคําภาวนา หรือเพงภาพกสิณ
อยางใดอยางหนึ่ง จิตจับอยูเฉพาะภาพกสิณนั้น ๆ อยางนี้เปนอาการของปฐมฌาน
อันนี้ถาจะพูดอยางนี้กร็ ูสึกวาฟงเขาใจยาก ฟงไดเหมือนกัน แตมันจําไมไหวแลวมัน
หลายอยาง ตานี้ตัดยอลงใหสั้น ขณะใดทีจ่ ิตเราทรงอยูในปฐมฌาน ขณะนัน้ ถาเรากําหนดรูล มหายใจ
เขาออกก็ดี หรือภาวนาก็ดี หรือพิจารณาก็ดี หรือเพงภาพอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ที่ทําอยูอยางนัน้ มี
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อารมณสบาย ไดยินเสียงภายนอกกรอกหูเขามาทุกอยาง เสียงคุย เสียงพูด เสียงเพลง เสียงวิทยุ เสียง
ขยายเสียง เสียงทะเลาะกัน เสียงสุนัขกัดกัน อะไรก็ชาง เสียงดังกองไดยินชัด รูเรื่องชัดเจนทุกอยาง แต
ไมมีอารมณรําคาญ เราทําไดตามปกติ ไมมกี ารรําคาญ เสียงดีไดยินรูเรือ่ งก็รูเรื่อง แตงานการที่เราทําคือ
การพิจารณาลมหายใจเขาออก หรือการภาวนาไมพลาดไมพลั้ง ทรงอยูไดสบาย ๆ อาการอยางนี้เปน
อาการของปฐมฌาน
ตานี้เมื่อจิตเขาถึงปฐมฌานแลวมันมีอาการทรงตัว มีความสบาย จิตไมเขาไปยุงกับ
นิวรณ ๕ ประการ คือ ความรักในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสไมรบกวน เรือ่ งอภิชฌา ความเพง
โทษ เพงเล็งอยากจะไดของของชาวบานมาเปนของตนโดยไมชอบธรรม ก็ไมรบกวนจิต ไมมีแลวความ
โกรธ ความพยาบาทก็ไมมี เรื่องโกรธฌานโลกียจะถือวาตัดโกรธได ไมใชอยางนั้น ระงับโกรธ ความ
งวงเหงาหาวนอนก็ไมมี อารมณฟุงซานจะทิ้งอารมณภาวนา หรือพิจารณาถึงอาการเพงที่เราตั้งใจก็ ไม
มีความสงสัยในคุณธรรมที่ตนปฏิบัตวิ า จะมีผลหรือไมมีผลก็ไมมี นี้เปนอันวาจิตเราเขาถึงปฐมฌาน
เปนอาการที่เขาถึงปฐมฌาน ก็อยานึกวามันจะทรงไดตลอดกาลตลอดสมัย ดีไมดีมันก็ทรงไดแค ๒ นาที
๓ นาที มันก็หายไป จิตมันตกจากฌาน ที่เรียกกันวามีอารมณพลัดจากฌาน นี่คนที่เขาถึงปฐมฌาน
ใหม ๆ ในอันดับแรกบางทีพอรูสึกสบาย มันมีอาการหวิว มีความรูสึกคลายตกจากที่สูง แลวก็ไม
สามารถจะทําจิตใหทรงระดับเดิมได อันนีท้ านเรียกวา โคจรจิต จิตของบุคคลนั้นเขาถึงปฐมฌาน แตไม
สามารถจะทรงฌานอยูได เพราะใหมๆ ถามีอาการอยางนี้ก็ไมตองวิตกกังวล ปลอยมัน มารักษาอารมณ
ดีไวตามเดิมใหปกติ นาน ๆ เขาอาการทรงปฐมฌานจะปรากฎนานถึง ๒ นาที ๓ นาที หรือ ๕ นาที
แลวมันก็จะเคลื่อนไป เมื่อเราจะเริ่มตนจับใหม มันจะเขาไปได แลวจะเคลื่อนไปใหม เปนไปตามเรื่อง
ของมัน เพราะอาการเคยชินยังไมมี
นี้การไดฌานแลว เราจะทําฌานใหทรงอยูตลอดเวลาชัว่ โมง สองชั่วโมง สามชั่วโมง
อันนี้เขาตองฝกเปนพิเศษ ฝกตั้งกําหนดเวลาตั้งแต ๑๐ นาที ใหมันถอนตัวเอง กําหนดวาเราจะนั่งแคนี้
แตบัดนี้ตอไป ๑๐ นาที เราจะอยูในสมาธิคอื ฌาน ถาถึงเวลา ๑๐ นาที มันก็จะเคลื่อนถอยตัวเอง หรือ
วา ๒๐ นาที ๓๐ นาที ชัว่ โมง ๒ ชัว่ โมง ๓ ชัว่ โมง เราตองคอย ๆ ฝกมันถึงจะคงอยูไดตามที่เรา
ตั้งใจไว นี่เปนอาการของปฐมฌาน
มาถึงทุติยฌาน ฌานที่ ๒ อันนี้ไมมวี ิตกวิจาร ตัดทิ้งไป มีปติ สุข เอกกัคตา ปติ แปลวา
ความอิ่มใจ ความสุขแปลวาความสุขใจ สุขมากอธิบายไมถูก เอกกัคตา มีอารมณอนั เดียวฌานที่ ๒ มี
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องค ๓ ตามที่กลาวมา นีฟ้ งอยางนีก้ ็ไมเขาใจ แตวาบอกตามแบบที่ไดเพื่อจะไดรู อันนี้ขอสังเกตถึง
บุคคล ที่เขาถึงฌานที่ ๒ เมื่อเราภาวนาไปหรือตั้งใจไวในอาการของฌานที่ ๑ ฌานที่ ๑ ยังมีการภาวนา
ลมหายใจเขาออกก็ยังจับอยูแ ตอยางหยาบ พอถึงฌานที่ ๒ ลมเริ่มละเอียดไปกวานัน้ ลมรูสึกเบา ลม
หายใจเขาออก ทีนี้ตวั ภาวนาและพิจารณานี้เรื่องวิตกและวิจารหายไป มันหยุดเฉย ๆ จิตมีความชุมชื่น
มากกวา มีความสุขยิ่งกวา อารมณทรงสมาธิไดดีกวา ไมภาวนาแตลมหายใจยังรูสึกแตวาเบาลง อาการ
อยางนี้บางคนพอเขาถึงเขา พอจิตมันตกมาจากฌานที่ ๒ เหลือฌานที่ ๑ บาง อุปจารสมาธิบาง ตกใจรู
ตัววา เอะ นี่เราหลับไปหรือยังไง ทําไมเราจึงลืมภาวนา คิดวาจะไมไดบุญ เลยควาคําภาวนาจับตน ชน
ปลายไมถกู อันนี้เพราะอะไร เพราะตกใจคิดวาคําภาวนาเทานั้นจึงจะเปนคุณ
แตความจริงแลวอาการของฌานที่ ๒ เปนอาการที่มีบญ
ุ ยิ่งกวา นี้จําไวดว ยวา อาการ
ของฌานที่ ๒ ไมมีคําภาวนา ภาวนามันตายไปเอง จิตสบาย รักษาอารมณเปนอันเดียวมีความสุข อันนี้
อาการของฌานที่ ๓ เรียกวาตัดปติเสียได เหลือแตสุขกับเอกกัคคตา นี่ อาการของฌานที่ ๓ นีก่ ็ไมมี
ความอิ่มใจ ความอิ่มเอิบหายไป ความสุขสดชื่นมันสบาย ๆ บอกไมถกู ความสุขในฌานที่ ๓ มันมีแต
ความสบาย เยือกเย็น มีอารมณสบาย ลมหายใจเบาลงไป ลมหายใจนี่เบาลงไปมาก เกือบจะไมรูสึก
เสียงไดยินทางหูแวว ๆ เสียงดัง ๆ นะไดยินทางหูแวว ๆ แทนที่จะดังมาก มันดังนอย ทีนี้รางกายมี
อาการคลายตัวเกร็ง ความจริงนั่งตามธรรมดา หรือนอนก็เหมือนกันมันธรรมดา รูสึกลมหายใจเบา เสียง
ในภายนอกแวว ๆ จิตสบาย จิตทรงสมาธิ เครียด อาการคลายตึงเปง คลายใครเขามัดไวอยางนั้น นี้
เปนอาการของฌานที่ ๓
นี้อาการของฌานที่ ๔ ทานกลาววา ไมปรากฎลมหายใจเขาออก หมายความวา
ภาวนาไปก็ดี พิจารณาอะไรก็ตาม หรือกําหนดรูล มหายใจก็ตาม พอถึงฌานที่ ๔ แลวก็ตัดหมด คํา
ภาวนาก็ไมมี การพิจารณาก็ไมมี แมแตลมหายใจก็ไมรสู ึก แตความจริงรางกายมันหายใจเปนปกติ แต
ที่ไมรูก็เพราะวาจิตมันแยกจากกายเด็ดขาด ความจริงจิตมันเริ่มแยกจากกายตั้งแตปฐมฌาน คือฌานที่
หนึ่ง
ตามปกติ ถาเราไดยินเสียงภายนอกเปนเสียงที่เราไมตอ งการ เรารําคาญและหนวกหู
เมื่อฌานเขาถึงฌานที่ ๑ เราไดยินเสียงทุกอยาง รูเรื่องทุกอยาง แตไมราํ คาญ และไมหนวกหูเปนอยาง
นั้น ที่วาจิตมันแยกจากประสาท เรื่องของประสาทก็ประสาท เรื่องของจิตก็จิต เพราะฉะนั้น ฌานที่ ๒
มันตัดวิตก วิจาร ตัดตัวนึกไปเสียเลย ไมอยากนึกไมอยากคิด จิตแยกหางออกไปอีกหนอย พอถึงฌานที่
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๓ มันหางออกไปมาก จนกระทั่งประสาทหูรับสัมผัสเสียง ไดเต็มที่ แตวาความรูสึกของจิตนอย ที่
เรียกวาไดยินเสียงแวว ๆ ลมหายใจก็เหมือนกัน รางกายหายใจเปนปกติ แตวารูส ึกวาหายใจเบา มา
ฌานที่ ๔ นั้นตัดขาด จิตกับรางกายตัดกันขาดเลย ไมรับรูเรื่องของรางกาย แมแตลมหายใจ รางกายกําลัง
หายใจอยู มันก็ไมรับรู มันตั้งเปนเอกัคคตารมณ ตรงกับอุเบกขา คําวา เอกัคคตารมณ มีอารมณเปน
หนึ่งโดยเฉพาะ ถาเราจะเพงหรือพิจารณาบทแบบใดแบบหนึ่ง มันจะทรงอยูเพียงเทานั้น ไมมีการ
เคลื่อนไป มีอาการในใจรูส ึกโพลง มีแสงสวาง มีความสวางมาก มีอารมณเยือกเย็น แลวก็มีอารมณ
เด็ดเดีย่ ว อุเบกขาวางเฉยจากอาการภายนอก ยุงจะกิน ริ้นจะกัด เสียงจะดังไมไดยนิ ไปทุกอยาง ความ
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ ไมใชนั่งหลับ นี่เปนอาการของฌานที่ ๔ นี้ถาเขาถึงฌานที่ ๔ ฌานที่ ๔ นี้มี
ความสําคัญมาก เพราะวาเปนฌานมาตรฐาน ทานจะเหาะเหินเดินอากาศ จะแสดงฤทธิ์ก็ดี หรือหาก
ใครที่ไดวิชชา ๓ จะใชฌานตางๆ ทั้งหลายเหลานี้ เพื่อเปนการรูก ็ตาม เขาใชกนั ตรงฌาน ๔ นี่ นักมโน
มยิทธิทกุ คน ก็ตองทําจิตใหถึงฌาน ๔ จึงจะไดมโนมยิทธิ หรือวามีการถอดกายภายในออกไปทองเที่ยว
ในภพตางๆ นี่ฌานทั้ง ๔ อยางนี้มีความสําคัญ ทุกทานจะตองเขาใจไว อยางนี้เรียกกันวา รูปฌาน
สําหรับอีก ๔ อยางไดแก อรูปฌาน คือ
๑. อากาสานัญจายตนะ
พิจารณาอากาศ
๒. วิญญานัญจายตนะ
พิจารณาวิญญาณ
๓. อากิญจัญญายตนะ
พิจารณาวาไมมีอะไร
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ
มีสญ
ั ญาคือความจํา ทําเปนเหมือนไมมีสัญญา
นี่เขามาเอารูปฌานที่ ๔ นี่เจริญแลวจิตจะละเอียดมาก วิธีเจริญอรูปฌาน ๔ ทานใหจับ
กสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นมาเปนบาท อันนีห้ มายความวา เราตองเจริญกสินทั้งหมดไดคลองแคลวดีแลว
สามารถจะเขาฌาน ๔ ในกสิณกองใดกองหนึ่งก็ไดตามความปรารถนาทุกขณะจิต
ทีนี้ใหตั้งกสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นเปนมาตรฐาน เมื่อเพงรูปกสิณนั้นแลว ถาเราจะเพง
อากาศ ก็คิดในใจวา ขอรูปกสิณนี้จงหายไป ใหอากาศจงปรากฎ แลวเราก็พจิ ารณาวา อากาศนี้หาที่
สุดไมได เวิ้งวางกวางขวางมาก ชีวิตของเราก็เหมือนกันหาที่สุดไมไดเชนเดียวกับอากาศ อาการทรง
อยางนี้ใหจิตเขาทรงถึงฌาน ๔ บางทีมนั ก็ไมยากเพราะมันเปนฌาน ๔ อยูแ ลว เปนแตเพียงเปลี่ยน
อารมณจากรูปมาเปนไมมรี ูป
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เมื่อไดอากาสานัญจายตนะแลว ก็เจริญวิญญาณัญจายตนะ พิจารณาชีวิตอินทรียว าหา
ความสุข หาความที่จะหาความทรงตัวไมได อาการมันคลาย ๆ กับวิปสสนาญาณ จนจิตชินเขาถึง
ฌานที่ ๔ ก็เรียกวาไดฌานนี้ นี่มันตั้งอยูใ นฌาน ๔ อยูแลว
มาอีกอันก็อากิญจัญญายตนะ คือวาโลกทั้งโลกไมมีอะไรเหลือเลย มันพังมันสลาย
หมด รางกายเราก็พัง มันสูส ิ่งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตมันก็พังหาดีอะไรไมไดนี่
เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีความเบื่อโลก มีความเบื่อในความเกิด คิดวาการมีขันธ ๕
คือรางกายเปนของไมดี เราหนาว เรารอน เราหิว เราก็กระหาย ตองทํามาหากินเพื่อรางกายโดยเฉพาะ
เลยตั้งจิตคิดไววา เราไมตองการรางกายมันอีก แตวา ไมใชไปคานวิปส สนาญาณ จิตมันไปมั่วอยูแ คไม
ตองการรางกายมันอีก แตกย็ ังกอชาติกอภพ ตองการเกิดเปนอรูปพรหม คือพรหมที่ไมมีรูป เราคิดวา
ถาหารูปไมไดแลว เราก็มีความสุข ไมมีความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย
สําหรับวันนีพ้ ดู ถึงฌานทั้ง ๘ ประการ ใหฟงโดยยอ ๆ แตโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน
อรูปฌาน ดูเหมือนวาพวกทานจะไมเขาใจถาไมพูด พูดใหฟงจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ผานไป ทั้งนี้ก็
เพราะวา อรูปฌาน ๔ ไมมีความสําคัญ ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเพียงแคเราไดรปู ฌาน ๔ พอใจแลว
ถาเราจะเจริญอรูปฌาน ๔ ตอไปก็ทําไดโดยไมยาก เพราะตั้งอารมณไวแคฌาน ๔ เปนมาตรฐาน นอก
นั้นเขาทําเปลีย่ นแปลงอารมณนิดหนอย ใหจิตทรงอยูแคฌาน ๔ ละก็งายนิดเดียว ถาเราไดฌาน ๔
คลองในฌาน ๔ ในรูปฌานแลว อรูปฌานทั้ง ๔ อยาง เราก็เจริญไดสาํ เร็จภายใน ๗ วัน
นี่สําหรับอาการของฌานนี่ บอกใหบรรดาทุกทานไดรับทราบ ก็เพื่อจะไดกําหนดจิต
ของตนใหรูไว อยาหลงอาการทั้งหลายเหลานั้น อยาคิดวาเราเปนผูว ิเศษ ในเมื่อเราเขาถึงปฐมฌาน
เปนตน เมื่ออาการมันเขาถึงฌานแลว ตอนเชาก็ดี เชามืดกอนที่เราจะไปไหน ตั้งอารมณจิตใหอยูใน
ฌาน ตั้งไวสกั ชั่วโมงหนึ่ง วันนั้นทั้งวันมันจะมีแตความสุขใจ มันมีแตอารมณเยือกเย็น มีแตอารมณ
ทรงธรรม เมือ่ จิตคิด จะเปนบาปมันไมมี นี้การทรงฌานดีอยางนี้ แตวาขณะที่พูดนีเ้ ปนฌานโลกีย จะ
ใหมีการทรงตลอดกาลตลอดสมัยสม่ําเสมอไมได บางวันไปนึกรักรูปสวย ๆ เขาบาง แลวก็นึกโกรธ
ใครไมชอบใจเขาบาง มีความโงเขามาทับใจบาง มีอารมณฟุงซานเขามาเกาะใจเสียบาง ใหเกิดความ
เคลือบแคลงสงสัย เปนอันวาฌานที่ทานไดสลายตัวเหมือนบานที่เสาผุมันพังงาย แตทานสามารถ
ระงับนิวรณ ๕ ไดเมื่อไร ฌานระดับที่ทา นตองการคือปฐมฌานมันก็จะปรากฏทันที
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นี่เปนอันวาจิตของเราจะเขาเปนฌานไดหรือไมได
ก็ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยอยางเดียว
นิวรณ ๕ ประการ ถาเราเปนผูชนะนิวรณ ๕ ประการ นิวรณอยางใดอยางหนึ่งไมรบกวนใจเรา เราก็
เขาถึงฌานไดทันที แลวก็มคี วามสุขกายสุขใจตลอดวัน ตลอดกาล ถาขณะใดจิตของเราไปเผลอ ไปพบ
กับนิวรณเขา อันนั้นเรียกวาฌานหนีแลว เราเกิดคิดวาไมหนี คิดวามันยังทรงอยู เกิดความเขาใจผิด
คิดวากองมิจฉาสมาธิ
เอาละวันนี้พูดแตเพียงเทานี้ ตอจากนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งกาย
ใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาแลวพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะได
ยินสัญญาณบอกหมดเวลา

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

๓๖๙

อบรมพระกรรมฐาน ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ตอนี้ไปเปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน วันกอนๆ ไดพูดถึงเรื่องฌานจบลงไป
แลว แตก็อยางยอ ๆ ทั้งนี้เพื่อเปนการเตือนใหเขาใจชัด หากวาผูใ ดไมเขาใจก็ไปอานใน คูมอื พระ
กรรมฐาน เพราะในที่นนั้ เขียนไวครบถวนบริบรู ณ แตที่นํามาพูดก็เพือ่ เปนการเตือนใจ ทั้งนี้ก็เพราะวา
เห็นวาการเจริญกรรมฐานของพวกเราบกพรองอยู ไอคําวาบกพรองนี่ก็หมายความวา บกพรองในการ
ตั้งอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบตั ิตามเวลานี่ไมคอ ยจะขาด นีก่ ็ถือวาดีไปอยางหนึ่ง คือวาการ
ปฏิบัติตามเวลานี่จะถือวาดีทเี ดียวยังใชไมได เพราะความดีของอารมณตองทรงตลอดวัน ไมใชวาจะมา
ทรงกันแตเฉพาะเวลาที่เรามานั่งกันอยางเวลานี้
ในประการหนึ่งสําหรับอารมณ อารมณนสี่ ําคัญมาก เราไปเจริญพระกรรมฐานกันเพือ่
รักษาอารมณ ตามที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา “มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโน มยา ธรรมทั้ง
หลาย มีใจเปนหัวหนา มีใจประเสริฐสุด สําเร็จไดดว ยใจ” ทีนี้ใจอยางเดียวเปนเครื่องสําคัญที่จะทําให
เราลงนรก ขึน้ สวรรค เปนพรหม ไปนิพพาน เกิดเปนมนุษย เปนสัตวเดรัจฉาน ถาอารมณใจของเรา
ดีเสียอยางเดียว ทุกขคดีใด ๆ ทั้งหมด ยอมไมมีแกเรา ถาอารมณใจเลวอยางเดียว เราจะแสดงทาทาง
กริยาภายนอกดีอยางไรก็ตาม เมื่อมีชีวิตอยูก็มีแตความรุม รอน หาความสุขใจไมได ตายแลวก็มีอบายภูมิ
เปนที่ไป
ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน เปนการเจริญเพื่อฝกใจ ระงับใจ หรือวาทําใจระงับจาก
กิเลส ใหกิเลสพนไปจากอารมณของใจ ทีนี้การที่กิเลสจะพนจากอารมณของใจ เราก็จะรูไดเพราะกําลัง
จิต หรือกําลังกาย กําลังวาจาของแตละบุคคล เมื่อแตละบุคคลจะมีกิเลสอะไร หนาแนนเพียงไร แสดง
ออกทางกายกับวาจา บางรายจะทํานั่งหลับตาพริ้มเปมคนเครงครัด มัธยัสถ ทําตัวเหมือนพระอรหันต
แตจิตใจของคนนั้นเลวทราม มันมีอาการแสดงออก เพราะการหลับตามันหลับไมสนิท มันก็ยังมีการ
ปกปดอารมของความชั่ว คือตรงกันขามกับพระอรหันต พระอรหันตจริง ๆ นะ ไมมีการปกปด ทานก็
ปดเหมือนกัน ปดดีไมใชปด ชั่ว หมายความวาความดีของทาน ถาหากวาทานเห็นวาเกินกวาบุคคลอื่น
บุคคลใดที่พึงรับไวได ทานจะปกปดความดีอันนั้นเขาไวนี้
เหมือนกับบุคคลคนหนึ่งที่ตาํ บลบางตะโก เรียกวาครูปลัง่ ถามวาครูปลั่งอยูก ับพระ
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อรหันตมาตั้งนานแลว คือหลวงพอเขียน สํานักวัดขุนเณร ถามวารูบ างไหมวาหลวงพอเขียนเปนพระ
อรหันต ความจริงหลวงพอเขียนนะเปนพระทีแ่ สดงออกทางกายเปนปกติ ใครไปก็คุยสนุกสนานเขากับ
บุคคลไดทุกประเภท ไมถือเนื้อไมถือตัว ดูแลวก็เหมือนวาเปนพระที่ไมนาเลื่อมใส แตทวาเนื้อแทจริงๆ
ของหลวงพอเขียนเปนพระอรหัตตผล ทีนคี้ รูปลั่งก็เลยบอกวา ผมไมมีเวลาจะพิจารณาทาน แตครั้งหนึ่ง
เคยถาม หลวงพอขอรับ เวลานี้พระอรหันตมีบางไหมในประเทศไทยหรือวาในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เอาในประเทศไทยเทานัน้ แหละครับ มีพระอรหันตไหม หลวงพอเขียนทานยิ้ม ทานก็บอกวามึงจะชน
พระตายอยูแลว พูดเพียงเทานี้ นี่ถาเปนพระอรหันตจริง ๆ ทานไมแสดงอาการปกปด ไมทําทาวา เปน
คนเครงครัด เพราะวาทานมีอารมณจิตสบาย แตสิ่งใดที่จะเปนเวรเปนภัยทานไมทํา นี่อารมณของ
พระอรหันตเปนอยางนัน้
นี้เมื่อเราศึกษากันก็ศกึ ษาเพื่อความเปนอรหันต แตวาจะถึงหรือไมถงึ มันก็เรื่องของ
การปฏิบัติหรือบารมี ขึ้นชือ่ วาทําความดีแลวก็เปนการกาวเขาไปสูความเปนพระอรหันตกันทุกคน เมื่อ
ใครจะกาวยาว กาวสั้น เดินถูกทาง ผิดทางกันทั้งนั้น ถาเดินเฉทางมันก็ชาหนอย ถาเดินตรงทางมันก็
เร็วขึ้นหนอย เดินตรงทางขีเ้ กียจก็ถึงชา ถาเดินทรงทางขยันเดินก็ถึงเร็ว แตวาถาขยันรีบเดินไปถึงชา
เพราะเมื่อยลาเดินไมไหว ในที่สุดกําลังกายทนไมไหวก็พบั อยูกลางทาง ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน
เพื่อหวังผล ก็ตองระวังที่สุด ๒ ประการ ระวังอยาใหเขามาถึงนั่นคือ อัตตกิลมถานุโยค อยาทรมานตน
เกิน ถาทรมานตนเกินไปรางกายทนไมไหว จะเกิดโรคภัยไขเจ็บ ประสาทจะไมดี ดีไมดีกเ็ สียสติสัมป
ชัญญะ อันนี้ตอ งระมัดระวัง ในประการที่ ๒ กามสุขัลลิกานุโยค ยอหยอนเกินไป ถือนิมิต ถืออุปาทาน
เปนสําคัญ ไมไดอะไร แตวาคิดวาไดนี่ ทีส่ ุด ๒ ประการนี้ไมมผี ล ตองเดินตามสบาย มัชฌิมาปฏิปทา
คือเดินสายกลาง ๆ เอาแคพอสบาย พอชักเริ่มไมสบาย จะตองทนหนักก็เลิกเสีย ถาขืนตองทนเกินไป
ก็ไรผล ถาหากวาทําเขาถึงอันดับทน ก็แสดงวาสมาธิจิตหรืออารมณของเราใชไมไดแลว ถาอารมณเปน
ฌานจริง ๆ เขาถึงสุขจริง ๆ จะนั่งสักกี่ชั่วโมงก็ได มันไมตองทน มันสบาย
แตทวาการสบายนั่นตองระวัง ถาเปนการฝนรางกายเกินไป ทรมานเกินไปก็ตองเลิก
เอาแคพอดี ตองหวงรางกายใหมากเหมือนกัน ถาหากวารางกายของเราทุพพลภาพไป จิตใจไมสบาย
การกาวหนาทางการเจริญพระกรรมฐานก็ไมมีผล นี่พูดกันถึงผลใหฟง
วันนีจ้ ะพูดถึงจริต ๖ การเจริญพระกรรมฐานถาจะใหดี (นี่เราพูดถึงฌานโลกียจบมา
แลวโดยยอ นีฌ
้ านโลกียปกติ หรือฌานโลกุตตระก็ตาม หมายความวา
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เราจะฝกตนแคฌานโลกียหรือวาเปนพระอริยเจาก็เถอะ) จะตองรูอารมณของจิตที่เรียกกันวาจริต อันนี้มี
ความสําคัญมาก ถาเราไมรูอารมณของจิตตัวนี้แลว ก็ใชอารมณไมถกู อารมณของจิตคืออารมณกรรม
ฐาน ถาใชไมถูกกับอารมณของจิต การปฏิบัติมันก็ไมมผี ล ตอบไดเลยวาไมมผี ล ทั้งนี้เพราะอะไร ถา
สมมุติวาไฟมันไหมขึ้นมาที่ผาของเรา แทนที่เราจะเอาน้าํ มาดับ เราเอาน้ํามันมาราดมันก็ลกุ ใหญ หาก
วาเอาน้ํามาดับมันก็ดับ นี่ขอนี้มีอุปมาฉันใด อารมณจิตของเราก็เหมือนกัน ถามันของอยูในจริตอะไร
ถาใช กรรมฐานไมถกู แบบฉบับเขาไปหักลางไมมีผลเลย ในจริตของเรามี ๖ อยางคือ
๑. ราคะจริต
รักสวยรักงาม
๒. โทสะจริต
ชอบโมโหโทโส
๓. วิตกจริต
ชอบนึกคิดไมหยุดไมหยอน
๔. โมหะจริต
เจานี่ตัดสินใจไมได โง
๕. ศรัทธาจริต
เชื่องาย
๖. พุทธจริต
เปนคนฉลาด
นี่จริตของเรามีอยู ๖ อยาง ไอจริต ๖ อยางนี้มันฝงอยูในจิตของแตละบุคคลทั้งหมด
ไมใชวาใครมีจริตโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง แตวาโดยเฉพาะอยางยิง่ อะไรมันหนักเทานัน้ มันหนัก
ไปในสายไหน ทีนี้เราก็ตองเตรียมการ เรารูแลววาอารมรณของจริต หรือวาจริตมันเขามาสิงอารมณของ
ใจทั้ง ๖ อยาง แลววาแตละอยางมันจะแสดงออกแตละคราว คือไมออกพรอม ๆ กัน อยางราคะจริต
ความรักสวยรักงามเกิดขึ้น อันนี้พระพุทธเจาสอนใหเจริญอสุภกรรมฐาน และกายคตานุสสติกรรมฐาน
อยางใดอยางหนึ่งตามที่เราชอบ เขาเปนเครื่องหักลาง อันนี้อารมณนมี่ ันเกิดเวลาไหนบาง เราคิดวาเรา
เปนคนรักสวยรักงาม เราจะเจริญแตเฉพาะอสุภกรรมฐาน ๑๐ และกายคตาสติ ๑ รวมเปน ๑๑ ดวยกัน
อยางใดอยางหนึ่งมันก็หักลางตลอดกาลตลอดสมัย มันก็ไมไดเหมือนกัน เพราะวันนี้เราอาจจะรักสวย
รักงาม หรือวาวันพรุงนี้อาจจะโกรธใครขึน้ มาเสียก็ได ไอตัวรักมีอยู ไอตัวโกรธมันก็มี เมื่อตอนเชาเรา
รัก ตอนบายอาจจะโกรธก็ได นี้ตองใชกรรมฐานใหถกู กับอารมณเฉพาะกาลจริง ๆ อันนี้ ตองศึกษา
ใหเขาใจ
ถาอารมณรักสวยรักงามเกิดขึน้ เราก็เจริญอสุภกรรมฐานหรือกายคตานุสสติกรรมฐาน
เพื่อหักลางความสวยสดงดงาม หาความจริงใหปรากฎ
อันนี้โทสะจริตเกิดขึ้น พระพุทธเจาใหใชพรหมวิหาร ๔ มีเมตตาเปนตน หรือวาใช
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กสิณ ๔ หรือกสิณสีเขียว สีขาว สีแดง สีเหลือง อยางใดอยางหนึง่ เขาหักลาง นี่ตองศึกษาใหเขาใจ
ไมเขาใจไปดูในคูมือพระกรรมฐาน ดูใหชัด ดูใหจําได ดูใหเขาใจ อารมณอยางไหนเกิดขึ้นใชกรรม
ฐาน อยางนั้นเขาหักลางทันที ใหมันทันทวงทีกัน ไมใชวาโกรธเวลาเชา แลวก็มาเจริญเมตตาเวลาเย็น
ไมใชอยางนั้น ถาโกรธขึ้นมาแลวรูสึกตัวขึน้ มาวา เอะ มันไมดีนี่ ไอความโกรธ เปนเหตุของอบายภูมิ
ความรักสวยรักงามเปนเหตุของอบายภูมิ ไมไดประโยชน ตองหักลางมันดวยกรรมฐานที่พระพุทธเจา
กลาวไว สอนไว
ทีนี้มาวิตกจริตกับโมหะจริต ๒ ตัว วิตกนะตัวนึก ตัดสินใจไมตกลง แลวโมหะจริต
ก็หลง โมหะนี่เขาแปลวาหลง คิดวาไอนั่นก็ของกู ไอนี่ก็ของกู อะไรๆ ก็ของกูไปหมด จะเศษกระ
ดาษเล็กเศษกระดาษนอยก็ของกู อะไรก็ชา งเถิด บานชองเรือนโรงรางกาย เราคิดอยูเสมอวา เราจะไม
ตายจากมัน แลวมันก็จะไมไปจากเรา อันนี้ทานกลาววาเปนโมหะจริต และวิตกจริต ถาอารมณจริต
เกิดขึ้นมาแบบนี้แลวทานใหใชอานาปานุสสติกรรมฐานอยางเดียวเปนเครื่องหักลาง โดยกําหนดลม
หายใจเขาออก ไมตองคิด ไมตองภาวนา หรือไมตองพิจารณา ถาไปภาวนาหรือพิจารณาเขา ไอตวั ยุง ๆ
ในใจมันมีอยูแ ลว วิตกนี่มนั ก็ยุง โมหะนี่มันก็ยุง มันคิดไมหยุดไมหยอน ถาเราไปภาวนาเขา หรือ
พิจารณาเขาก็เลยชวยกันคิดเขาไปใหญ สงเสริมกําลังใจกันเขาไป ทีนี้ทานเลยใหตัดเสียดวยการพิจาร
ณาลมหายใจเขาออกอยางเดียวโดยไมตองภาวนาใด ๆ ทั้งหมด
นี่มาถึงอีกจริตหนึ่ง คือจริตที่ ๕ ศรัทธาจริต ๆ นี่บางครั้งบางทีเราก็เปนคนเชื่อยาก
บางทีเราก็กลายเปนคนเชื่องาย นี่มันเปนอยางนี้ บางขณะมันไมเหมือนกัน อารมณของเราบางคราวใคร
เขาพูดอะไรเขามา ทั้ง ๆ ที่มันไมเปนความจริง แตเหตุผลพอสมควร ลืมใชปญ
 ญาใครครวญพิจารณา
เชื่อเสียแลว ถาอารมณเชื่อมันเกิดบอย ๆ ละก็ พระพุทธเจาทานใหใชแบบนี้ ใหเจริญอนุสสติ ๖ คือ
พุทธานุสสติ นึกถึงคุณพระพุทธเจาเปนอารมณ อยางที่เราภาวนาวา พุทโธ หรือ อรหัง ธัมมานุสสติ
นึกถึงคุณของพระธรรมเปนอารมณ สังฆานุสสติ นึกถึงคุณพระสงฆเปนอารมณ จาคานุสสติ นึกถึง
ทานบริจาคเปนอารมณ สีลานุสสติ นึกถึงศีลเปนอารมณ แลวก็เทวตานุสสติ นึกถึงคุณความดีของ
เทวดาเปนอารมณ
นี่ระวังใหดีนะ พระอยาคิดวาตัวเองดีกวาเทวดา พระที่บวชเขามานี่ไมแนหรอก บางที
ก็มีความดีเสมอสัตวนรกก็มี ถาเราทําตัดไมดีมันก็มีความดีเสมอสัตวนรก อยาไปเทียบกับเทวดาเขา เคย
มีคนพูด พระเคยพูดวาเรานีด่ ี บวชเปนพระแลว เทวดาก็ไหว อันนี้ไมจริง เทวดานี่เขาไมโงเหมือน
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มนุษย มนุษยพอเห็นพระโกนหัวหมผาเหลืองแลวก็ยกมือไหว เขาใจวาดี แตเนื้อแทจริงของคนที่โกน
หัวหมผาเหลืองอาจจะเลวกวาสัตวนรกธรรมดาก็ได แตนี่เทวดาเขารูอ ารมณของใจ ถาหากวาจิตใจ
ของเราเลว เทวดาเขาไมไหว พรหมเขาไมไหว ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมีการเจริญ นึกถึง
ความดีของเทวดา เพื่อจะทําจิตของตนใหเกาะเขาไปถึงเทวดา นี่คนที่มีศรัทธาจริตความเชื่อ คิดวาที่พระ
พุทธเจาทานสอนนี่จริง เราเชื่อจริงตามพระธรรมคําสั่งสอน ทานใหใชอนุสสติทั้ง ๖ ประการตามที่
กลาวมาเจริญตามชอบใจ ชอบใจอยางไหนใชไดทั้งนั้นใน ๖ อยาง
นี้มาพุทธจริต คนนี้ฉลาด นักเลงพุทธจริตนี่มีความฉลาดมาก ไมวาใครจะพูดอะไรก็
ตามมีความเขาใจงาย คนฉลาดประเภทนี้พระพุทธเจาใหเจริญอาหาเรปฏิกลู สัญญา จตุธาตุววัตถาน ๔
อาหารเรปฏิกลู สัญญา ก็พจิ ารณาอาหารวาเปนสกปรก พิจารณารางกายมาจากธาตุ ๔ แลวก็อีก ๒
อยางนึกไมออก (มรณานุสสติกรรมฐาน และอุปสมานุสสติกรรมฐาน) มันเปนไขเสียวันนี้
เปนอันวาจริตทั้ง ๖ ประการนักเจริญพระกรรมฐานทุกคนตองสรางความเขาใจดูจําให
ได แลวก็ศึกษากรรมฐานกองนั้น ๆ ที่จะพึงใชกับอารมณของจริตใหเขาใจ ดูใหคลอง ฝกใหคลอง ใช
อารมณใหคลอง ถาบังเอิญอารมณจิตของเราเกิดขึ้นในทัศนะของจริตไหน จับกรรมฐานหมวดนัน้ เขา
มาใชทันที ไมตองรอเวลา มันเกิดรักสวยรักงามขึ้นมา เวลารักมันก็เผลอไปพักหนึ่ง นี้พอรูตัววานี่
จริตเราเลวเสียแลว ไปรักสวยรักงาม ไอสิ่งทั้งหลายเหลานี้มันไมคงทนถาวร ความสวยความงามมันไม
คงที่ เดี๋ยวมันก็สลายตัวใชไมได ทําไมเราจึงจะหักลางมันได ตองใชอสุภกรรมฐาน และกายคตานุส
สติกรรมฐาน นึกเขามาอยางนั้นเราชอบอสุภขอไหน หรือกายคตานุสสติกรรมฐานเขามาพิจารณากาย
หักลางทันที นี่ตองใชใหทนั ทวงทีกับเวลา แลวเวลาวางก็คิดวาอารมณอยางนี้มนั จะเกิดอีก ใชอารมณ
แบบนี้หักลางใหสิ้นไป
ทีนี้ถาโทสะมันเกิดก็ใชเมตตาบารมี พรหมวิหาร ๔ หรือกสิณ ๔ ตามที่กลาวมา ถามัน
เกิดบอยๆ ก็ใชพรหมวิหาร ๔ หรือกสิณ ๔ หักลางใหตดั ไดเด็ดขาดไปเลย นี้ความคิดไมตกลงหลงโนน
หลงนี่ ปรากฎมันเกิดบอย ๆ ไอนั่นก็ของกู ไอนี่ก็ของกู มันหลงในทรัพยสิน หลงในทรัพยในสิน
ในรางกายและชีวิต ก็ใชอานาปานุสสติใหเขาถึงฌาน ๔ คุมฌาน ๔ หรือ ฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓
ตลอดเวลาไมพลาดตลอดวัน ไมชาอารมณนี่มันก็สลายไป
ถาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัย หรือมีอารมณเชื่องายเกิดขึ้น เจริญอนุสสติทั้ง ๖ ประ
การ มีพุทธานุสสติ เปนตน เปนปกติ ความดีจะเขามาถึงอยางรวดเร็ว
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พวกศรัทธาจริตนี่เปนพระอรหันตงาย ถาเดินทางถูก งายจริง ๆ เพราะทานเชื่ออยูแลว ไมยาก
นี่หากวาพุทธจริต ความฉลาดมันเกิดขึ้นก็ไปดูอาหาเรปฏิกลู สัญญา จตุธาตุววัตถาน ๔
มรณานุสสติกรรมฐาน หรืออุปสมานุสสติกรรมฐาน ใชแบบนั้นเขาหักลางทันทีใหมันสิ้นไป ถาเรารูจัก
จริตของเรา พิจารณาจริตของเรา รูจ ักกรรมฐานที่จะพึงใชใหถูกตอง แลวใชไดทนั ทวงที เมื่ออารมณนั้น
เกิดแลวก็คลายตัว พอรูสึกตัวขึ้นมา ใชกรรมฐานประเภทนั้นหักลางเรื่อยไป จนกวาอารมณนนั้ จะสิ้น
ไป แตถาอารมณอื่นพลอยเกิดขึ้นมาอีก ก็ใชกรรมฐานที่ถูกตองตามที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนหักลาง
ใหมันสิ้นไปอีกเหมือนกัน อยางนี้ไมชาไมนานหรอก อยางเลวที่สุด ๗ ป เราก็พบพระนิพพาน นี่หาก
วาทําอยางถูกตองปานกลางก็ไมเกิน ๗ เดือน เราก็พบพระนิพพาน ถาหากปฏิบตั ิอยางเขมแข็งระมัด
ระวังอารมณอยูเสมอ ไมเกิน ๗ วันพบพระนิพพาน
นี้การทําถูกนะมันเปนของไมยาก แลวก็พวกเรานักปฏิบตั ินี่เอาจริงทุกคน จริตทั้ง ๖
ประการนี่เราเคยนึกบางรึเปลา แลวก็กรรมฐานจะฟอกจริตทั้ง ๖ ประการมีอะไรบาง มันคลองแคลว
แลวรึยัง ดูจําไดไหม ฝกเตรียมพรอมอยูเสมอ ๆ วาเขาพิจารณาเขาทํากันอยางไร เราฝกเราซอมไว
บางรึเปลา ถาเราฝกเราซอมไวเสมอๆ ทุกกองที่จําจะตองใช ไมใชวาเกิดมาจึงทํา ยามวางซอมไว ตั้ง
อารมณใหอยูเปนสุข ทรงอารมณไวใหไดเสมอ เราจะใชงานเมื่อไรใชไดทันทีทันใด คือวากรรมฐาน
ทุกกองคือ ๓๐ กองดวยกัน เฉพาะจริต ๖ เราตองคลอง คลองเชนเดียวกับเรานึกวาจะพูดอะไร ภาษา
ไทยเราพูดไดทันที
ถามีอารมณคลองและจําไดอยางนี้ มีอารมณคลองแบบนี้อยางพูดภาษาไทยที่เราเคยพูด
อยางนี้อยางเลว ๗ ป พบพระนิพพาน อยางกลางๆ ๗ เดือนพบพระนิพพาน อยางเร็วที่สุดไมเกิน ๗ วัน
พระนิพพาน นี่การเจริญพระกรรมฐานไมใชเจริญสงเดช เราเจริญเพื่อหวังผล แลวการเจริญพระกรรม
ฐานตองมีหลักวิชา มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใหถกู ตองมันจึงจะมีผล ถามานั่งกันไป หลับตาฟงกัน
ไป หลับตากันมา แตละวันเรียกวาถึงก็ชาง ไมถึงก็ชา ง หรือวาดีกช็ าง ไมดีก็ชาง แบบนี้มันก็ได
เหมือนกัน แตมันไดอยางดีที่สุดแคกามาวจรสวรรค จะเกิดประโยชนอะไร อันนี้เราทําเพื่อหักลาง
ความทุกข เพือ่ หวังความสุข ที่ไมมีความทุกข ตอไปคือพระนิพพาน ฉะนั้นขอทุกทานจงพากัน ศึกษา
จริต ๖ ใหเขาใจชัด แลวกรรมฐานทั้ง ๓๐ กองเปนเครื่องหักลางจริต ๖ ใหเขาใจใหชัด ฝกให คลองทุก
กอง ไมใชแต
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เฉพาะกองใดกองหนึ่ง แลวเวลาอารมณอยางไหนมันเกิดขึ้นมา กรรมฐานอยางนัน้ หักลางทันที อยาง
นี้จึงจะมีผลตามที่พระพุทธเจาตองการ
เอาละตอจากนี้ไป ขอบรรดาพุทธบริษัททุกทาน ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนด
รูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญานบอกหมดเวลา
หมายเหตุ
กรรมฐานที่เหมาะแกจริตทั้ง ๖ ทานจัดเปนหมวดไว ๕ หมวด รวมกรรมฐานที่เหมาะ
แกจริต โดยเฉพาะจริตนัน้ ๆ รวม ๓๐ อยาง หรือในที่บางแหงทานเรียกวา ๓๐ กอง กรรมฐาน
ทั้งหมดดวยกันมี ๔๐ กอง ที่เหลืออีก ๑๐ กองคือ อรูป ๔ ภูตกสิณ ไดแก ปฐวีกสิณ อาโปกสิณ
เตโชกสิณ วาโยกสิณ ๔ อยางนี้เรียกภูตกสิน อาโลกสิณ ๑ และอากาสกสิณอีก ๑ รวมเปน ๑๐ พอดี
กรรมฐานทั้ง ๑๐ อยางนี้ ทานตรัสไวเปนกรรมฐานกลาง เหมาะแกจริตทุกอยาง รวมความวาใครตอง
การเจริญก็ได เหมาะสมแกคนทุกคน แตสําหรับอรูปนั้น ถาใครตองการเจริญ ทานใหเจริญฌานใน
กสินใหไดฌาน ๔ เสียกอน แลวจึงเจริญในอรูปได มิฉะนั้นถาเจริญอรูปเลยทีเดียว จะไมมีอะไรเปน
ผล เพระอรูปละเอียดเกินไปสําหรับนักฝกสมาธิใหม
(จากคูมือปฏิบตั ิพระกรรมฐาน)

************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
ตอแตนี้ไปก็จะพูดถึงการเจริญพระกรรมฐาน
การเจริญพระกรรมฐานอารมณของ
บุคคลยอมไมเสมอกัน ใหมบาง เกาบาง ในตอนตนก็จะขอพูดถึงการรักษาอารมณในเบื้องตน คือใน
อันดับแรกที่สดุ สําหรับทานผูใหม ก็จงทําใจใหวางจากกังวลทั้งหมด ขึ้นชื่อวาเวลานี้เราไมมีความหวง
ใยใด ๆ ธุระใด ๆ สําหรับเรายอมไมมี เวลานี้เราตั้งจิตไวโดยเฉพาะ คือการรักษาอารมณใหเปนสมาธิ
คําวารักษาอารมณใหเปนสมาธิ หมายความวาอารมณเราตั้งอยูในเฉพาะอารมณอยางใดอยางหนึ่ง คําวา
สมาธิแปลวาจิตตั้งมั่น สมาธิไมใชแปลวานอนหลับ บางคนจะคิดวาการเขาสมาธิแลวไมมีความรูส ึก
อะไรทั้งหมด อันนี้เปนการเขาใจผิด การทรงสมาธิก็คอื การทรงสติสัมปชัญญะ มีความรูอยูตลอด
เวลา และความรูนั้นมีไวโดยเฉพาะ กลาวคือเราตองการรูอะไรในขณะนี้ เราจะรูเฉพาะสิ่งนั้น ไมทํา
จิตสอดสายไปสูอารมณอื่น อาการอยางอืน่ อยางนี้เรียกวาสมาธิจิต และจิตเขาถึงสมาธิ
ฉะนั้นการทรงสมาธิใหบรรดาพุทธบริษัทผูใ หม ในอันดับแรกไดพูดไวแลววา เวลานี้
เราตัดความหวงใยใด ๆ ทั้งหมด เราตั้งใจเฉพาะจริง ๆ คือการทรงสมาธิ การทรงสมาธิคือการตั้งใจมั่น
กําหนดสติสัมปชัญญะคือใหรู การที่เราจะรูอันดับแรกคือลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูวา หาย
ใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูว าหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นเราก็รูอยูอยางนี้
ทานเรียกวาอานาปานนุสสติกรรมฐาน รูเ ฉพาะลมหายใจเขาออกนี่ ก็มีคุณคามาก คือทรงไดถึงฌาน ๔
การกําหนดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก จะตองปลอยลมใหเปนไปตามปกติ การ
หายใจอยาบังคับใหแรง หรือวาอยาบังคับใหเบา อยาบังคับใหยาวหรือสั้น ปลอยไปตามปกติ คือวา
การหายใจจะเปนอยางไรก็ตาม ปลอยไปตามเรื่อย แตเราตามรูเขาไววานี่หายใจเขา นีห่ ายใจออก อยาง
นี้เรียกวาเปนสมาธิ ตอนนี้ถาเวลาหายใจเขาหายใจออก เราตองการภาวนาดวย อันนี้โบราณาจารย ได
สอนไวโดยวิธงี าย ๆ แตมีคณ
ุ คามาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาคําภาวนางาย ๆ ก็เปนการนึกถึงความ
ดีของพระพุทธเจา เรียกวาพุทธานุสสติกรรมฐาน เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ
เพียงเทานี้ หรือวาเวลาเจริญพระกรรมฐาน อยาตองการเห็นภาพใด ๆ ถาเราตองการเห็นภาพใด ๆ จิต
ของทานจะไมเปนสมาธิ หรือหากภาพนิมิตใด ๆ บังเอิญจะปรากฎขึ้น ก็อยาสนใจกับนิมติ นั้น แต
ทั้งนี้มันก็อดตกใจไมได
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เพราะเปนสิ่งที่ไมเคยเห็น เมื่อเห็นภาพเขาแลวปบ จิตมักจะเคลื่อนจากสมาธิ ถาเราไปสนใจกับภาพ
นี่เปนอันวาการเจริญสมาธิ เราตองการกันอยางเดียว คือมีความสงบจิต หรือวาจิตมี
ความสบาย จิตไมวุนวาย ตัง้ อยูในอารมณโดยเฉพาะ สําหรับทานบรรดาพุทธบริษัทผูใหม ในระยะการ
เริ่มตนจนกระทั่งจะถึงวาระสุดทาย ก็ตองตั้งใจกําหนดรูลมหายใจเขา เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา
เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก ถาจะภาวนาดวย เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวาโธ
คําวาพุทโธเปนพุทธานุสสติกรรมฐาน ตามที่กลาวมาแลว
การนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจาเปนปจจัย อยางนอยก็หนึ่งตายแลวไมตกนรก
ถาเราเกิดเปนคนก็เปนคนดี เปนคนมีปญญามาก รูปรางหนาตาสะสวย มีความทรงตัวดี มีความเปน
อยูดี ถามีวาสนาบารมียิ่งกวานั้น คือเราสามารถทรงจิตถึงอุปจารสมาธิได เราก็จะเกิดเปนเทวดา การ
เกิดเปนเทวดาก็ไปเกิดเปนเทวดาชั้นยามา ถาขั้นอุปจารสมาธิจะมีความสุขมาก มีเครื่องประดับมาก มี
วิมานเปนที่อยู มีรัศมีกายผองใสมาก เทวดาใครมีบญ
ุ มากมีบุญนอย เขาถือกันทีร่ ัศมีกาย ทีนี้เทวดา
องคใดมีรัศมีกายมาก เขาถือวาเทวดาองคนั้นมีมเหสักขา ศักดาใหญ มีบุญมาก ถาเราสามารถทําจิต
ใหเปนฌาน คําวาเปนฌานในอันดับตนก็หมายความขณะทีภ่ าวนาอยู รูอยูว าลมหายใจเขาหายใจออก รู
วาคําภาวนามีอยู แตวาไดยนิ เสียงภายนอกเราไมราํ คาญในเสียง อยางนี้ทานเรียกวาปฐมฌาน ถาเรา ได
ถึงปฐมฌาน ตายจากความเปนมนุษยก็เกิดเปนพรหมได และอาศัยการพิจารณานึกถึงความดีของ องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนปจจัย อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวาเปนปจจัย ให
เขาถึงซึ่งพระนิพพานโดยงาย นี่วา กันถึงอานิสงสของพุทธานุสสติกรรมฐาน
ทีนี้สําหรับบรรดาทานพุทธบริษัทผูเกาแลว หรือกลางเกากลางใหม กอนที่จะภาวนา
อะไรก็ใหทวนรางกายเสียกอน พิจารณาสภาพรางกายของเรา วากายของเรานี้เกิดขึ้นมาแลวมีแตความ
เสื่อม ไมมีการทรงตัว แกลงไปทุกวัน ทรุดโทรมลงไปทุกวัน ขณะทีท่ รงตัวอยูกเ็ ต็มไปดวยความทุกข
ทุกขจากความหนาว ความรอน ความหิว ความกระหาย ความปวยไขไมสบาย การเหน็ดเหนื่อยใน
การงาน และการปรารถนาไมสมหวัง การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ และความตายจะเขามาถึง
นี่อาการของความทุกขมันเกิด มันมีความหวั่นไหว ไมสบายกาย ไมสบายใจ และในขั้นสุดทาย
รางกายอันนีก้ พ็ ัง
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ทีนี้เราก็คิดวา เมื่อความจริงเปนอยางนี้ ถาเราจะเกิดอีกสักกี่ชาติสภาวะอยางนีย้ อม
ปรากฎ หมายความวาเกิดอีกกี่ชาติก็ตาม เราก็มีความแก มีความปวยไขไมสบาย มีความตายเปนที่สุด
หาอะไรดีไมไดเลย ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงสอนบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย ใหเปนผูไมเมาในชีวิต เปนผูไมเมาในทรัพยสนิ คิดแตวารางกายก็ดี ทรัพยสิน
ทั้งหลายก็ดี ถาเราตายเสียแลวอยางเดียว เราไมสามารถจะนําเอาไปได ถาจิตของเราเต็มไปดวยความ
ชั่ว กลาวคือมีอกุศลจิตมีมาก คือหนึ่งโลภะ ความโลภมีมาก ไมมีความพอ ไมมีความอิ่มในทรัพยสิน
ไดมาโดยสุจริตไมพอ คิดคดโกงเขา อันนี้จัดวาเปนโลภะ และอารมณโทสะ ความพยาบาทมีมาก คิด
แตจะประทุษรายกลัน่ แกลงคนอื่นใหถึงความทุกข ใหถึงความตาย และความหลงในรางกาย ความมัว
เมาในทรัพยสินมีมาก อยางนี้เรียกวาโมหะ นี่อารมณจติ ของเราเขาอยางนี้เรียกวาอกุศลจิตเขาทับใจ ถา
เราตายไปแลวมันก็มีแตความทุกข มีนรกเปนที่ไป
เวลานี้เราพบองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแลว องคสมเด็จ
พระประทีปแกวทรงสั่งสอนใหเราละรางกาย คิดวาถาเราจะเกิดไปสักกี่ชาติอะไรก็เต็มไปดวยความ
ทุกข หาความสุขไมได แตดินแดนที่มีแตความสุขนั้นมีอยู ที่องคสมเด็จพระบรมครูบอกไวนนั้ ก็คือ
พระนิพพาน การจะเขาพระนิพพานเขาทํากันอยางไร คอย ๆ คิด คิดวาหนึ่งเราจะตัดฉันทะ ความ
พอใจในการเกิดเปนมนุษย เพราะการเกิดเปนมนุษยกด็ ี การเกิดเปนสัตวก็ดี มันเต็มไปดวยความทุกข
มีแตความทรมานเกิดแลวก็ตาย ไมมีประโยชน เราจะไมเกิดเปนมนุษย ถึงแมวาการเกิดเปนเทวดาหรือ
เปนพรหมก็ตามที ชื่อวาเปนแดนของความสุข แตก็สุขไมนาน เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีกพ็ นจากความ
เปนพรหม หรือความเปนเทวดา กลับลงมาตกนรกบาง เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน หรือ
เปนคนบาง ก็เต็มไปดวยความทุกข ฉะนั้นแดนสามอยาง แดนสามประการ คือแดนสามแดน เรียกวา
แดนมนุษยก็ดี แดนเทวดาก็ดี แดนพรหมก็ดี เราไมตองการ สิ่งที่เราตองการก็คือพระนิพพาน
หากวาเราตองการพระนิพพาน แลวบรรดาทานพุทธบริษัททําอยางไรจึงจะเขาถึงพระ
นิพพานไดงาย อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรสอนไววา ใหทรงพรหมวิหาร ๔ เปนปกติ คือหนึ่งมี
เมตตาความรัก รักคนอื่นและสัตวอื่นเสมอดวยเรา ไมคิดจะประทุษรายเขา มีเมตตาสูง ปรารถนาในการ
สงเคราะห ผูม ีกรุณาตัวสงสาร ปรารถนาในการสงเคราะหอยูตลอดเวลา แตวาเราจะสงเคราะหไม เกิน
ฐานะที่เราจะพึงสงเคราะหได ขอตอไปก็มุทิตามีจิตออนโยน ไมอจิ ฉาริษยาใคร เห็นใครไดดกี ็
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พลอยยินดีรว มกับเขา ขอที่สี่ทรงอุเบกขาความวางเฉย ถาสิ่งใดที่บงั เกิดขึ้นแกเรา ถาเกินวิสัยทีเ่ ราจะ
แกไขได หรือเกิดขึ้นแกบุคคลผูเนื่องถึงเรา เกินวิสัยที่เราจะแกไขได เราก็วางเฉยถือวาเปนกฎธรรม ดา
เวลาทุกขเวทนาหรืออารมณขัดของเกิดขึ้นในใจ ก็คดิ วารางกายเปนปจจัยความทุกข
มันไมดีแบบนี้ เพราะฉะนัน้ นับแตบดั นี้เปนตนไป เราจะเชื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ตั้ง
หนาโดยเฉพาะเพื่อพระนิพพาน ฉะนั้นใหทานบรรดาพุทธบริษัททุกทาน ถาทําความดีอะไรก็ตามตั้ง
ใจไววา นี่เราทําเพื่อพระนิพพาน ใหทานนิดหนึ่งแกคนก็ตาม แกสัตวก็ตาม ถวายทานแกพระก็ตาม
ตั้งใจวานี่เราจะทําเพื่อเปนปจจัยใหเขาถึงซึง่ พระนิพพาน เราสมาทานศีลหรือเจริญสมาธิก็ตาม คิดวานี่
เราทําเพื่อพระนิพพาน หากวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานทรงจิตไวไดอยางนี้ ตอไปจิตจะประเสริฐ
ประกอบไปดวยปญญา สามารถจะตัดความรูสึกในความโลภ ความโกรธ ความหลงไปได คือคอยๆ ตัด
ไปทีละนอย ๆ อยางไมลําบาก ในที่สุดเราก็จะถึงความสุขที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรงตรัสวา
นิพพานัง ปรมัง สุขัง การเขาถึงซึ่งนิพพานนี้เปนความสุข
บรรดาทานพุทธบริษัท การบําเพ็ญกุศลแตละครั้ง ถาตัง้ ใจเพื่อพระนิพพานก็ยามปกติ
ของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงอยาลืมพรหมวิหาร ๔ คนเราถาขาดพรหมวิหาร ๔ เสียอยาง
เดียว จะเปนพระก็ตาม เปนเณรก็ตาม เปนฆราวาสก็ตาม ก็ชื่อวาหาความดีอะไรไมไดเลย ทั้งนี้เพราะ
อะไร เพราะจิตขาดเมตตา ขาดกรุณา ขาดมุทิตา คือมีอารมณอจิ ฉาริษยา ขาดอุเบกขาความวางเฉยใน
เหตุที่แกไขไมได อารมณใจของเราก็จะหาความสบายไมได มีแตความเดือดรอน ขึน้ ชื่อวาเต็มไปดวย
ความทุกข สิ่งที่จะพึงไดรับเวลาตายก็คืออบายภูมิ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลผูทรงพรหมวิหาร ๔ ไดเกิด
เปนคนก็เปนคนดี มีทรัพยสนิ มาก เปนเทวดาก็มวี าสนาบารมีมาก เปนพรหมก็มีอายุยืนนาน และยิ่ง
กวานัน้ การเขาพระนิพพานก็สะดวก
ตอแตนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย พากันตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น
กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิ สัญญาณบอกหมด
เวลา

**************************
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อบรมพระกรรมฐาน ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗
สําหรับวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดพากันสมาทานศีล และสมาทานพระ
กรรมฐานเสร็จแลว สําหรับในดานการศึกษา ในสวนการปฏิบัติ แนวทางที่บรรดาทานพุทธบริษัทพึง
ทราบ ตั้งแตอารมณพระโสดาปตติมรรคถึงพระอรหัตตผล ก็ไดพดู ใหบรรดาทานพุทธบริษัทไดรับฟง
โดยยอมาแลว โดยยอตั้งแตตนจนอวสาน สําหรับวันนี้จะพูดยอนตั้งแตโสดาปตติมรรคถึงอรหัตตผล
โดยยอ เพื่อเปนการทบทวนความจําของบรรดาทานพุทธบริษัท จะไดรูอารมณแนนอนโดยยอวา การ
เขาถึงโสดาปบัตติมรรคก็ดี โสดาปตติผลก็ดี จนกระทั่งอรหัตตผลโดยยอ เราควรจะกําหนดจิตรู และ
สังเกตุอารมณของจิตไววา การเขาถึงอารมณอยางนัน้ ๆ อารมณจิตเปนอยางไร
สําหรับดานอริยมรรค อริยผลนี้ มีอารมณสําคัญที่บรรดาทานทั้งหลายจะพึงเขาใจไว
เมื่อจิตถาสามารถตัดกิเลสตัวใดไปแลว กิเลสตัวนั้นไมกาํ เริบขึ้น อยางนี้ชื่อวามีความเปนอริยมรรค อริ
ยผล มีความเปนพระอริยเจา ไมใชวาวันนี้ตัดไดแลวพรุงนี้มันโผลขนึ้ ระงับไปไดเดือนหนึ่ง สองเดือน
สามเดือน แลวก็อารมณแบบนั้นมันจะโผลขึ้น อยางนี้ไมถือวาเปนอริยมรรค อริยผล อยาง นัน้ เปน
อาการของฌานโลกีย ความจริงอารมณที่จิตถึงฌานโลกีย บางทีเราก็เผลอไป เหมือนกัน เพราะถาจิต
ของเรากําลังทรงอยู ตั้งแตในปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน จตุถฌาน ในอันดับ ฌานใดฌานหนึ่ง จน
ฌานทั้ง ๔ อยางนี้ หรือในอรูปฌานอีกสี่ ถาจิตทรงอยูในฌานอยางใดอยางหนึ่ง ทรงอยูในรูปฌาน
หรืออรูปฌานก็ดี จิตสามารถระงับนิวรณทั้ง ๕ ประการได คือ หนึ่ง ความยินดีใน รูปสวย เสียง
เพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสตามความตองการ อารมณที่หมกมุนในกามารมณจิต มันระงับได
ไมมีความรูสึก ความโกรธ ความพยาบาท มันก็ระงับได ทีนี้ ความงวงเหงาหาวนอนมัน ก็ระงับได
เวลาจะทรงความดีมันก็มีพลังแนนอน อารมณฟุงซานสอดสายไปในฝายอกุศลก็ไมมี ความ สงสัยใน
ผลของการปฏิบัติก็ไมมี มันมีอารมณสงัด มีอารมณเยือกเย็น แตมันมีอารมณรสู ึกสงัด แบบหนัก ๆ
คําวาหนัก ๆ นี่ อารมณจิตมันกดไว กดถวงมาก ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ไมอยากจะมี เวลาจะพูดก็ไม
อยากจะพูดมาก จะทําอะไรก็เต็มไปดวยความระมัดระวัง เต็มไปดวยความสํารวม อยาง นี้ทานเรียกวา
เปนอาการของฌานโลกีย ยังไมใชพระอริยเจา
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ความรูสึกในขณะที่ทรงฌานโลกียแ บบนี้ มันมีความรูสึกเหมือนกับตัวจะเปนพระ
อรหันต อันนี้ขอใหบรรดาพุทธบริษัททุกทานตองเขาใจใหดี เปนเพราะอะไร ก็เพราะวากําลังของ
ฌานโลกีย ทานเรียกเพียงวา วิกขัมภนปหาน ประหานดวยการขมไว หมายความวามีกําลังจิตกด
กิเลสเขาไว คําวากดกิเลสก็คือ กดคอมันเขาไวไมใหดิ้น เหมือนเอาหินเขาไปทับกอหญาเขาไว ขณะ
ใดที่หินยังมีกาํ ลัง หญาก็ขนึ้ ไมได แตทวาหญามันไมตาย มันพรอมที่จะขึ้น พอหินเคลื่อนตัว หินผุ
เมื่อไร มันก็แทงทะลุหินขึ้นมาเมื่อนั้น ขอนี้มีอุปมาฉันใด กําลังฌานโลกียก็เหมือนกัน
ถาเราทรงฌานอยางใดอยางหนึ่งไวเปนปกติ นิวรณทั้ง ๕ ประการ ที่กลาวกันวาเปน
กิเลสหยาบมันจะระงับ เวลาเราเห็นรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสชาติอรอย การสัมผัสที่เคยตอง
การ อารมณทเี่ คยมั่วสุมในกามารมณ อยางนี้เราเคยพอใจ อารมณอยางนั้นมันไมเกิด มันดื้อเสีย มันมี
อารมณดื้อเฉย ๆ ไมตองการ นี่ดีไมดีเราก็นึกวา เอะ นี่เรายองเปนพระอนาคามี หรือพระอรหันตเสีย
แลวกระมัง อันนี้ใครเขา นินทา เขาดา เขาวา เขาเสียดสี มันเคยโกรธ แตไมยังโกรธแฮะ ใจมันสบาย ๆ
อยากจะดาก็ดา ไป อยากจะวาก็วาไป อยากนินทาก็นินทาไป สบายดีไมกระทบกระเทือน ตอนนี้ก็นึก
เอะ นากลัววามันจะเปนพระอนาคามี หรือพระอรหันตเสียแลวสิ เรามันจะเดนเสียแลวนี่ ความฟุงซาน
ความงวงเหงา ความสงสัยก็ไมมี นี่ดูแลวเหมือนเราจะเปนพระอรหันต แตทวาตองสังเกตกําลังใจ สัก
นิดวา จิตของเราดวงนี้มันมีความหนัก ที่พูดมาแลว มันมีอาการควบคุมอารมณแนนสนิท ไมอยาก จะ
เคลื่อนไหว ไมอยากจะคุยกับใครใหฟุงซาน อยากจะอยูใ นอารมณที่เงียบสงัด ปราศจากฝูงคน เพราะ
เกรงวาอารมณอยางนั้นมันจะเคลื่อน นี่เปนอาการของฌานโลกีย ที่มันคุมอยูไดดว ยอํานาจของสมาธิ
แบบนี้นะ เผลอกันมาเสียไมนอย
เอาละกําลังของฌานโลกียทที่ ําใหเผลอกัน สําคัญวาเปนพระอริยเจา นี่ถาเราเผลอ
อยางนี้แลวละก็มันจะเสียหายมาก เพราะอะไร เพราะวาฌานโลกียนี่มนั ก็เผลอไมไดเหมือนกัน ถาพลาด
ดีไมดวี ันไหนมันไปเห็นลูกสาวใครเขาสวย ๆ เสียงเพราะ ๆ จิตมันไปจับเขาหนอยเดียว ฌานหลนปอง
สลายตัวทันที อันอาการของฌานโลกียเปนอยางนี้ เมื่อมันอยูเฉย ๆ ไมเปนไร ไปสะกิดนิด ๆ บางที
มันไมเปนไร พอจับเขยาไมได หลน ขั้วมันไมดี ฌานสลายตัว ตกอยูใ นอํานาจของกามารมณดว ย
ประการทั้งปวง ตกอยูในอํานาจของกิเลส ตัวอยางในพระไตรปฎกมีเยอะ
อยางสมัยเมื่อพระพุทธเจาเปนพระโพธิสัตว คราวหนึง่ เปนฤาษี ทรงอภิญญาสมาบัติ
เหาะเหินเดินอากาศได วันหนึ่งเหาะมาในอากาศ พระนางพิมพาในสมัยนั้นเปนลูกของชาวบาน สวย
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เปนลูกของชาวบานเก็บฝายอยูในดง รองเพลงและมีเสียง เสียงอยางไรก็ไมรู เสียงผูห ญิงก็แลวกัน เมื่อ
พระพุทธเจาเหาะมา ผานมา พอไดยินเสียงของพระนางพิมพา อาศัยที่เคยเปนคูครองกันมาทุกชาติ จิต
พอใจในเสียง ฌานเสื่อม ตองลง เหาะไปไมไหว ผลทีส่ ุดในฐานะที่เคยเปนคูบุพเพสันนิวาส เคยได
รวมรักเปนสามีภรรยาซึ่งกันและกัน ฌานเสื่อม ฌานเชินโยนทิ้งไปหมด มีเมียดีกวา
นี่กําลังของฌานโลกีย กําลังของฌานโลกียม ันมีความรูสึกอยูอยางหนึ่ง มีอารมณแนบ
สนิท มีอารมณกด มีอาการเครงครัด มัธยัสถ พูดนอย ฟงนอย เคลื่อนไหวนอย มีอิริยาบถนิ่มนวล มี
ความสงบเสงี่ยม นี่เปนอาการของฌานโลกีย มันกดอารมณเขาไว เหมือนกับหินทับหญา เปนอันวา
กิเลสทุกตัวไมไดทําลายไปเลย เก็บไวหมด ยังมีกําลังอยู แตมันดิ้นไมไหว มันมีกําลังดิน้ ไดเมื่อไรก็
พังเมื่อนั้น ทีนเี้ ราหันมาดูกําลังของพระอริยเจา สําหรับฌานโลกียมันมีอารมณอยูอยางหนึ่งคือ มุงเฉพาะ
สวรรคหรือพรหมโลก ซึ่งมีอารมณรกั พระนิพพานบางก็พอสมควรยังไมแนบสนิท จิตยังหางพระ
นิพพานอยู แตมักจะมีอาการทรงและทะนงตัว มีความรูสึกวาเรานีด่ ีแน เรานี่เกงแน เรานี่วิเศษแน
นิยมทําอะไรเครียด ๆ มาก ๆ หนัก ๆ เกินกวาปกติธรรมดา ทําไดดว ยนะ นี่เปนฌานโลกีย
ทีนี้เรามามอง ๆ ดูซิ ทางฌานโลกกุตตระ ความเปนพระอริยเจา ขณะที่จิตกําลัง จะ
กาวเขาสูโ ลกุตตรฌาน ความเปนพระอริยเจาตรงนี้มนั มีอารมณแจมใส มันมีความเบาของจิต อารมณ
ของจิตนี่มันเบา ไมหนัก ไมปกแนนสนิท ไมมีอาการเก็ง ไมมีอาการระมัดระวัง อิริยาบถตางกัน พอ
นึกถึงขึน้ มาก็ปลอย ผอนคลาย แตวาอารมณนี่มีอาการเปลี่ยนแปลงไป แทนที่จะมีอารมณแนนสนิท
กลับมีอารมณคิดปลงหาความเปนจริง หาความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย อายเกิด แก เจ็บ ตาย
ไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มันมาจากการเกิดเปนสําคัญ ปญญาดีขึ้นมาหนอย มองเห็นอัตภาพ
สภาพรางกายนี้วา นี่เราโงมานาน รางกายนี้มันเปนของเราที่ไหน มันไมใชเรา ไมใชของเรา มันเปน
ธาตุ ๔ เขามาประชุมกันเขามาเปนรางกาย เต็มไปดวยความสกปรก แลวก็สลายตัว การที่เรามาหลง
ใหลใฝฝน วา รางกายนี้เปนเรา เปนของเรา นี่มันเต็มไปดวยความโงไมเปนเรื่อง มีแตความโง ไมใช
ความฉลาด ความเมาในรางกายมันก็คอยๆ สลายตัวไป ทีนี้มาถึงความสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธ
เจาไมมีแลว ก็พระพุทธเจาบอกแลวนี่ รางกายนีไ้ มใชเรา ไมใชของเรา นี้มันมีความเกิด ความแก
ความเจ็บ ความตาย ไปในที่สุด มันพัง แตวาเราไมไดพัง ถาทําความดีก็ไปสูสุคติ ทําความชัว่ ก็ไปสู
ทุคติ แลวเราจะมานั่งเมากายเอาเพื่อประโยชนอะไร มันจะพังก็เชิญมันพังตามสบาย ปลอยมัน ใจก็
สบาย อีตอนนี้ปลอย แตกป็ ลอยยังไมมาก เปนอาการของโสดาปตติมรรค

๓๘๓

ทีนี้ลองขยับมาดูองคศีล องคศีลมีอารมณสงบสงัดเปนกรณีพิเศษ ศีล ๕ นี้ รักษาเปน
สมุจเฉทปหาน ใจรักศีลมาก แลวก็รักพระนิพพานเปนที่สุด มีความตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน
ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาตามสมควรไมมากนัก คือวาพระโสดาบันนี่ทานบอกวามีปญ
 ญายังไม
มาก ยังรักสวย รักงาม รักรวย มีความโกรธ มีความพยาบาท มีความหลง แตทวาอยูในขอบเขตของ
ศีล สวยก็สวยอยูในขอบเขต ไมเจาชู ไมนอกรีตนอกรอย อยากรวยก็รวยอยูในขอบเขตของศีล ไมยื้อ
แยงใคร ไมทาํ ลายใคร มีความโกรธ ความพยาบาท แตไมทํารายใคร หลง ความหลงในทรัพยสิน วา
นี่เปนเรา นัน่ เปนของเรา แตทวาถามันแตก หาย สลาย พัง หรือทําลายไป ก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา
จิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ใครจะดาจะวาก็โกรธเหมือนกัน แตวายังยั้งใจอยู แลวรูตวั ในภาย
หลังวา นี่เปนธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเปนอยางนี้ เราตองการพระนิพพานในที่สุด มันหนี
ความระยําของโลกแบบนี้
จิตใจของพระอริยเจาไมหนักเหมือนใจของฌานโลกีย อารมณของฌานโลกียมันกด
หนัก แนบสนิท ไมอยากจะเคลื่อนตัว แตอารมของพระอริยเจานีไ่ มหวั่นไหว สบาย เคลื่อนไหว
สบาย มีการคลองตัว ความสํารวมนอยลง ความเครงครัดมัธยัสถนอยลง เพราะใชอารมณคดิ แทนที่
จะใชอารมณกด ทีนี้การตัด เมื่อรางกายไมใชเรา ไมใชของเรา ไมสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธ
เจาก็ดี มีศลี ๕ เปนสมุจเฉทก็ดี อันนี้มนั ไมคืนตัว อีกศีล ๕ เราเคยทําลาย เราจะรักษาศีล ๕ ละ การ
เจตนาในการทําลายศีลนิดเดียวไมมีในจิตพระอริยเจา มีความรูสึกสงบ มีความเคารพในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ เด็ดขาด ไมมีความสงสัยในคุณพระรัตนตรัย มีอาการทั้ง ๓ ประการนี้ ทรงตัว
เต็มที่ ไมมีการทําลายศีล จะไปอยูในคนเหลาไหนประเภทไหนก็ตาม การคิดที่จะทําลายศีล ความ
รูสึกวาไมเชื่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เมากายเกินพอดีไมมีแน ถึงแมตวั จะตายเองก็ยอม ยังคง
รักษาความดีไว หายใจก็โปรง มีอาการเบา นี่เปนอาการของพระโสดาปตติผล
สําหรับพระสกิทาคามี มีความรูสึกเบาลงไปกวานั้น สําหรับความรัก ความโลภ ความ
โกรธ ความหลง มีเหมือนกัน แตรูสึกวามันเหมือนไมมี ความโกรธก็ดี หรือวาความรักก็ดี มันเห็น
งาย เมื่อกระทบสัมผัสกันจริง ๆ มันไมมคี วามรูสึกเลย ผูหญิงจับผูชาย ผูชายจับผูห ญิง มันก็เหมือน
จับตอไมตอไร หาคนสวยไมได ความโกรธ ความกระทบกระทั่ง ใครเขาดา เขาวาตอหนา มันทนได
ใจสบาย ๆ แตทวาบางทีพออารมณสงัดมันโผลขึ้นมา ที่เรียกกันวา กิเลส ๓ ประการ
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คือ โลภะ โทสะ โมหะ มันมีเพียงแคอนุสัย เหมือนตะกอนน้ํานอนกนตุม ใครไปคนมันหนัก ๆ เขา
ก็ขุน ปรากฎขางบนมันใส นี่เปนอาการของพระสกิทาคามี
ทีนี้ถึงพระอนาคามี องคนี้หมดเลย ความรักในเพศไมมีกันแน เปนผูขาดความรูสกึ
ในเพศเด็ดขาด ถาหมอปจจุบันเขาตรวจ เขาจะหาวาเปนโรคกามตายดาน ความรูสึกทางอวัยวะของ
เพศที่จะมีความตองการไมมี ในใจก็ไมมี อันนี้หมดไปเด็ดขาด แมในยามสงัด ความรูสกึ วาอะไรจะ
สวยจะงามก็ไมมี มีจิตใจรักพระนิพพานเปนความชุมชืน่ มีความภูมใิ จวา ถึงพระนิพพานแน บรรดา
ความโกรธ ความพยาบาท หมดกันเลยไมมีแมในยามสงัด แมในยามสงัดอารมณจะปรากฎชัดวา ยาม
สงัดแนบสนิทของอารมณ อนุสัย ความโกรธ ความรักในรูป เสียง กลิ่น รส ยอมไมปรากฎ จิตมี
อารมณเมตตาเปนประธาน มีจิตใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ไมเมาในรูปกายสังขารและสรรพสิ่ง
ทั้งหลาย ใจตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน มีอารมณเบา ยิ้มแยมแจมใส มีอาการราเริง และจิตใจ
มีความสุข มีอาการตรงกันขามกับฌานโลกีย ตอนนี้จติ เนื่อง เปนจิตปลอย รูสึกวาสบาย สังคมกับ
เพศตรงขามไดอยางสะดวก โดยไมมีกระทบกระทั่งในเรื่องเพศแมแตนิดหนึ่ง หายใจก็ปลอดโปรง ไมมี
อาการหนัก ไมมีอาการหวัน่ ไหว ตัวสบาย ๆ ใครจะอยางไรก็ชาง
สําหรับศีลของพระอนาคามี เปนพระอนาคามี ศีล ๘ ปรากฎเอง เชน การหิวขาวเย็น
ตอนเย็น ตอนเที่ยง หลังเทีย่ งนั้นไมมี มันทรงตัว มีศีล ๘ เปนปกติ
สําหรับวันนี้ตงั้ ใจจะสรุปใหหมด มันก็ไมหมดนี่ เวลามันหมดเสียแลว ที่พูดมานีก่ ็
ยอนใหบรรดาทานพุทธบริษทั เขาใจแบบสัน้ ๆ วาการที่จะเขาถึงความเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี
และพระอนาคามีนั้น มีความรูสึกเปนอยางไร และมันตางกับอารมณของฌานโลกียอยางไร จําไวใหดี
นะ ประเดีย๋ วใครเขามานั่งหลับตาป มีอาการพูดนอย เคลื่อนไหวนอย เหลียวซายแลขวา เต็มไปดวย
ความ ระมัดระวัง อยาหลงไปวาทานพวกนี้ ทานพวกนี้ยังเปนพวกฌานโลกียเต็มอัตราศึก ยังไมเขาไป
สูโลกุตตรฌาน คือความเปนพระอริยเจา
เอาละบรรดาทุกทาน พูดมากไปมันก็ไมจบ เดีย๋ วก็พูดสงเดชไปเลย ตอไปนี้เวลาพอ
สมควร ขอใหบรรดาทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนา
ตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิ สัญญาณหมดเวลา

********************
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อบรมพระกรรมฐาน ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๗
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดพากันสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานเสร็จ
แลว วันนี้เปนวันสิ้นวาระของการเขาพรรษาของพระ หมายความวาครบไตรมาส ๓ เดือน และก็บรรดา
ทาน พุทธบริษัททั้งหลายไดเจริญพระกรรมฐานมากอน หรือวาเริ่มตนกันมาตั้งแตเขาพรรษา ที่นี่การ
ศึกษาในการเจริญพระกรรมฐานตั้งแตตน จนกระทั่งออกพรรษา เราศึกษาพระกรรมฐานในหลักทฤษฎี
เราไดแนะนํากันมา เริ่มตนตั้งแตขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย
ฌาน และจตุถฌาน และอรูปฌาน สําหรับดานอริยมรรค อริยผล เราไดพูดกันมาตั้งแตพระโสดาบัน
จนกระทั่งอรหัตผล
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งแตพระโสดาบันจนกระทั่งอรหัตตผล ไดพูดกัน ๒ รอบ และใน
ระหวางตอแตนี้ไป ขอใหบรรดาทานทั้งหลายพิจารณาใจตนเอง เรียกวาใชจิตตานุปสสนากรรมฐาน
พิจารณาจิตของตัว นับตั้งแตเราศึกษาตั้งแตตนมาจนกระทั่งถึงออกพรรษา เราศึกษากรรมฐาน ๔๐ ครบ
มหาสติปฏฐานเราก็ศึกษาครบดาน สวนในภาคปฏิบัติ เราก็ไดศกึ ษาตั้งแตในขัน้ ขณิกสมาธิถึงอรหัตต
ผล ใหทานทั้งหลายพิจารณาจิตวา ความรูท ั้งหมดที่เราศึกษามา มีอะไรขังอยูใ นจิตบาง ที่เราศึกษากันมา
นี่มันจบ จบกิจในพระศาสนา โดยเฉพาะในเรื่องอริยมรรค อริยผลนี่วนกัน ๒ รอบ สําหรับเวลาปฏิบัติ
สําหรับการศึกษาเวลากลางวัน ก็ศึกษากันมา ๒ รอบเหมือนกัน เพราะวาเราเรียนกรรม
ฐาน ๔๐ ก็จบอรหัตตผล เรียนมหาสติปฏฐานสูตรก็จบ แตทวาใจของเรานี่เก็บผลอะไรไวไดบาง มานั่ง
พิจารณาใจของตน การปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี้ จะไดดีหรือไมไดดีมันขึ้นอยูกบั ใจ ไมใชฟง หรือ
นั่งฟงเทาไรหรือนั่งเทาไรมันไมเก็บความดี มันก็ไมเกิดประโยชน นี่เรามาทบทวนใจในดานปฏิบัติ
ในดานฌานโลกียลองนึกดูวา เวลานี้อารมณของเราเขาสูอุปจารสมาธิ หรือวาขณิกสมาธิเปนประจํา
หรือเปลา
คําวา ขณิกสมาธิ แปลวา สมาธิเล็กนอย ทรงอารมณนดิ หนอยแลวจิตมันก็เคลื่อนไป
ถาทรงไวบอย ๆ มันก็เปนความดี เปนเทวดา ทีนี้มาดานอุปจารสมาธิ อุปจารสมาธินี่มี วิตก วิจาร
ปติ สุข ๔ ประการดวยกัน ปติเปนอารมณที่กําหนดไดงาย กําหนดไดงายเพราะมันมีขนพองสยองเกลา
มีรางกายโยกโคลง มีน้ําตาไหล มีตัวลอยในอากาศ มีอาการซาบซาน นั่งมีความสุข มีอารมณชมุ ชื่น
มีจิตเปนสมาธิ
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งาย สวนการวิตก วิจาร มีการกําหนดรูล มหายใจเขาออก ทรงอยูไดนานพอสมควร มีใจเอิบอิ่ม มีความ
สุข ปลาบปลืม้ ปรารถนาทีจ่ ะปฏิบัติสมาธิตลอดเวลา ไมทําจิตใหคลาดเคลื่อน มีอารมณระวังความชั่ว
ไมยอมใหความชั่วเกิด วาถาความชั่วมันเกิดขึ้นกับจิต จะสิงจิต อารมณจิตจะเกิดความเศราหมอง ความ
ชุมชื่นจะไมปรากฎ นี่อารมณอยางนี้มใี นใจของเราหรือเปลา นี่เปนความดีเล็กนอยในดานพระศาสนา
ถาเราจะเทียบกับความรูในปจจุบัน ก็ยังไมเรียกวา ขัน้ อนุบาล มันขังอยูบางไหม หรือวาใจทานพุทธ
บริษัทมีเอกัคคตารมณ คือวาทรงสมาธิจติ มีอารมณชมุ ชื่น มีจิตสบาย ไดยินเสียงทั้งหลายภายนอก
ชัดเจนแจมใส รูเรื่องทุกคํา แตวาจิตเราไมรําคาญในเสียง อยางนี้เปนอาการของปฐมฌาน อาการอยาง
นี้มีในใจของเราบางหรือเปลา มีเปนบางครั้งหรือวาไดทุกขณะ
ทีนี้อาการตอไปของฌานที่สอง เวลาภาวนาทั้งวิตก วิจาร ภาวนาไป ๆ ปรากฎวาองค
ภาวนาหายไปเฉย ๆ แตทวาอารมณใจชุมชื่น สบาย มีจิตทรงสมาธิดขี ึ้น นี่เปนอารมณของฌานทีส่ อง
มีบางไหม เราเก็บอะไรไวไดบาง ถามันมีก็จะมีเปนประจํา ไมใชวามีประเดี๋ยวหนึ่งแลวหมดไป ๒ วัน
๓ วัน หรือ ๙ วัน ๑๐ วัน มีครั้งหนึ่ง อยางนี้ใชไมได เปนเหยื่อของอบายภูมิ หรือวากําลังใจทีส่ ูงไป
กวานัน้ ก็คือฌานที่ ๓ ตัดอารมณความชุม ชื่นเสีย รูสกึ วาลมหายใจเขาออกเบาลง หูไดยินเสียงภาย
นอกนอย มีจิตตั้งตรงเปง ไมกระสับกระสาย มีอารมณทางกายคลายกับเครียด แตกายไมเครียด แตใจ
มันเครียด ทรุดตัวไมใครไหว อาการอยางนี้แมมีกับใคร แมจะพูดจากับคนอื่นเราก็ไมอยากพูด เกรง
วาความดีจะเคลื่อน อาการของฌานที่สามมีกับเราบางหรือเปลา เวลา ๓ เดือนทีผ่ านมา เราเก็บอะไร
ไวไดบา งไหม
หรือเวลาที่ทรงสมาธิ เราอาจไมรวู าปรากฎลมหายใจเขาออก ประสาททุกอยางไม
ยอมรับสัมผัส แปลวาใจไมยอมรับสัมผัสของประสาท จะมีเสียงดัง ยุงกินริ้นกัด เราไมรูเรื่อง แตจติ ทรง
สติสัมปชัญญะสมบูรณ มีอาการโพลงอยูเ ปนปกติ นี่เปนอาการของฌานที่สี่ เราเก็บเอาไวไดบางหรือ
เปลา มีไหม ถาไมมีกแ็ สดงวาเราไมได ถาวามีบางครัง้ ก็แสดงวาใชไมได ถาไดตองทรงอยูไ ดตลอด
เวลา เมื่อเราทรงสมาธิจิตอาการอยางนีย้ อมปรากฎ
หรือวาถาจิตของเราทรงอยูไ ดตลอดเวลา เมื่อเราทรงสมาธิจิตเมื่อไร อาการอยางนีย้ อ ม
ปรากฎ หรือวาถาจิตของเราไมสามารถทรงฌานสูง เพราะอัธยาศัยของคนไมเหมือนกัน คนบางคนชอบ
อาการเครียดคือความสงบทางจิต บางคนเปนผูมีปญ
 ญามากไมชอบทรงจิตถึงเปนสมาธิมากนัก ชอบใช
ปญญาพิจารณาขันธ ๕ โดยเฉพาะในดานสมถภาวนา เราก็นึกถึงความตายอยูเปนปกติ คนเราเกิดมานี้
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ตายแน แตกอ นที่จะตายอาการตายเต็มไปดวยความทุกข แลวกายที่เรารักยิ่งกวาทรัพยสินสวนอืน่ นั้น
เต็มไปดวยความสกปรก มีธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม และธาตุไฟ ผสมกันขึ้นเปนราง เปนชิ้น
สวนที่เปนจักรกลของรางกาย ที่เรียกวา ตับ ไต ไส ฯลฯ เวลาอวัยวะตาง ๆ มันทํางานเปนปกติ เปนการ
บริหารใหกายทรงตัว แตทวาสวนทุกสวนของรางกายที่ปรากฎ มีเปนสภาพของความสกปรกทั้งหมด
หาความสะอาดไมได ในเมือ่ อาการกายมันทรงอยูอยางนี้ จักรกลรางกายทํางานตลอดเวลา เราหาวัตถุ
ดิบปองเขาไป เพื่อใหมีการทรงรางกาย แตทวารางกายมันก็ไมสามารถทรงได จะปอนวัตถุดิบเขาไป
เทาไรก็ตาม เครื่องจักรกลจะทําอยางไรก็ตาม ในที่สุดรางกายมันประสบกับความทรุดโทรม ความเกา
ความคร่ําครา ความสึกหรอ ที่เราเรียกวาแก ลงไปทุกวัน
แตในที่สุดรางกายของเรานี้มนั ก็ตาย พัง สลายตัว อารมณอยางนีเ้ รามีประจําใจหรือ
เปลา นี่เรียกวานักใชปญ
 ญาพิจารณา ถามีอารมณอยางนี้ประจําใจก็ถือวาใชได ถาบอกวานานๆ คิดครั้ง
ก็ตองขอตอบวา ๓ เดือนนีไ้ มมีผล และถายิ่งไปกวานัน้ ถาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนพิจารณาเห็นวา
กายเต็มไปดวยความทุกข หรือเราหาความสุขไมได ความจริงโลกทั้งโลกไมมแี ดนใดเปนจุดของความ
สุข แมแตพนึ้ ที่มีแคเทาปลายขนทรายจิม้ ลงไป จะบอกวาดินแดนนี้เปนปจจัยของความสุขนี่มันก็ไมมี
นี่ความจริงโลกมันเปนอยางนี้ แตวาใจของเรามันเห็นทุกขบางหรือเปลา ยังมองเห็นสวนใดสวนหนึ่ง
ของโลก จะเปนสิ่งที่มีชีวิตก็ดี ไมมีชีวติ ก็ดี ที่เราคิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนปจจัยของความสุข มันมี
บางหรือเปลา ถายังมีอยูถือวาใชไมได ๓ เดือนที่เราศึกษาแลวไมมผี ล
เพราะวาโลกไมมีแดนใดมีความสุข ถาเรายังถือวามี ปญญาที่เราใชพิจารณาขันธ ๕
ไมมีผลเสียแลว เราฟงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว แลวโยนทิ้งไปเสีย ทีนี้สมมุติวา ถา
เราเห็นความทุกขมาแลว ดูตั้งแตตื่นลืมตาขึ้นมาใหม จนกวาจะกลับตาลงไป มันก็มีแตความทุกข หา
ความสุขมิได ในเมื่อเราเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมันเปนทุกข รางกายเราก็เปนทุกข วัตถุที่หามาไดก็เปน
ปจจัยของความทุกข แลวเราควรวางใจอยางไร อารมณใจของเราหดหูไปกับความทุกข หอเหี่ยวไป
กับความทุกขอยางนั้นหรือ นี่มาถามีจิตใจหอเหี่ยวไปกับความทุกข สิ้นกําลังกาย สิ้นกําลังใจ ไมปรา รถ
นา จะสรางความดี อยางนี้ก็ใชไมได เพราะวาอะไร เพราะวาอาการของโลกทัง้ หมดถือวาเปน กฎ
ธรรมดา มันไมใชเรื่องทีเ่ ราจะหนีมันได
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ในเมื่อเราเห็นความทุกขแลว ควรจะดีใจวา ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาบอกวา “โลกเต็มไปดวยความทุกข หาความสุขมิได” เวลานีเ้ ราใชปญญาของเรา เขา
พิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา และตอนปญญาเขาถึงที่เขาทําอยางไร เขาก็ทําใจใหสบาย มัน
เรื่องของธรรมดา คําวาโลกแปลวา มีอนั ทีต่ องฉิบหายไป สมบัติของโลกทั้งหมดเปนสิ่งที่มีชีวิตก็ดี ไม
มีชีวิตก็ดี ไมมีอะไรทรงตัว แลวก็เต็มไปดวยความทุกข
เวลานี้ความจริงเราเกิดมานับแสนกัปไมถวน แตวาอาศัยเราโงเราจึงเกิดมาเวลานี้เรา
เห็นทุกขแลวทุกมุม นีว่ าเราเปนคนเริ่มฉลาดแลว ทีนี้เราก็ควรปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา
ขององคสมเด็จพระประทีปแกววา ภาระใดถาเปนหนาที่ของเรา เราทําตามหนาที่ทกุ อยาง ในฐานะที่มัน
เกิดแลว แลวก็สําหรับจิตใจของเราก็มีอารมณผอ งแผววา ความโงอยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก เรียกวา
เราไมตอ งการโลกนีอ้ กี เราไมแสวงหาความสุขจากโลก เราจะไมมองเห็นสวนใดในโลกเปนความสุข
ขึ้นชือ่ วากลับคืนมาเสวยความทุกขในโลกนี้ไมมี อันนี้เราจะทําอยางไร เราก็พยายามตัด “ฉันทะ” กับ
“ราคะ” ทั้ง ๒ ประการ
ฉันทะ คือความพอใจที่จะกลับคืนมาเกิดในโลกนี้ ตองการความเปนคน เปนเทวดา
หรือพรหม เลิกกัน แลว “ราคะ” การเห็นวาโลกมนุษย เทวโลก พรหมโลก สวยสดงดงามเปนที่
พอใจก็เลิกกัน เราไมตองการทั้ง ๓ สถาน สิ่งที่เราตองการนั่นก็คือพระนิพพาน วางกายแลวก็วางใจ
ใหหมด วางกายเสียไดเมื่อไร ก็วางวัตถุทงั้ หลายไดเมื่อนั้น คําวาวางในที่นี้ ถือวามันเปนของธรรมดา
เกิดก็โง เดีย๋ วมันจะแก มันจะปวย มันจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ไม
กระเทือนใจ คิดไวเสมอวา ถาตายเมื่อไรเราก็สบายเมื่อนั้น ขึน้ ชื่อวา “รางกาย” ที่เต็มไปดวยความ
ทุกข ไมมีสําหรับเราอีก อาการอยางนี้มกี ับทานมาบางหรือเปลา ถามีก็ถือวา “พอใชได” มีนะมีบาง
ไมมีบาง ถามีมากกวาไมมีถอื วาพอใชได ถาไมมีกถ็ ือวาพรรษา ๓ เดือนที่ผานมาเปนโมฆะ
เอาละวันนี้เปนวันพระ ถือวาเปนวันสําคัญ ขอบรรดาพุทธบริษัททุกทานนึกถึงพุทธ
คุณเปนสําคัญ นึกนอมถึงความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น
กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิ สัญญานหมดเวลา
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อบรมพระกรรฐาน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๑)
ตอแตนี้ไปเปนโอกาสของการเจริญพระกรรมฐานสําหรับวันนี้ จัดเปนวันสําคัญเปน
กรณีพิเศษวันหนึ่ง เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจมาบําเพ็ญกุศลเปนกรณีพิเศษ คือหนึ่ง
การถวายสังฆทาน มีพระพุทธรูป พระพุทธปฏิมากรเปนเครื่องถวาย และประการที่สอง ตั้งใจมาอุป
สมบทบรรพชาสามเณร เพือ่ ใหเปนหลักชัยของพระพุทธศาสนา แลวก็ประการทีส่ าม ตั้งใจสมาทาน
ศีลแปด จัดวาเปนศีลพรหมจรรย สําหรับศีลแปดนี้หากเราจะทรงไวไดสักชั่วโมง สองชั่วโมง ครึ่งวัน
ตลอดคืน หรือวาพรุงนี้อีกสักครึ่งวัน ก็ถือวาเปนความดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพราะศีลแปดเปนศีล
พรหมจรรย จะเปนฆราวาส เปนพระ เปนเณรก็ตาม ถาหากวาสามารถทรงศีลพรหมจรรยไดครบถวน
ทานถือวาเปนเนกขัมมบารมี จัดวาเปนบารมีสําคัญอีกบารมีหนึ่ง
นี่จงถือวาวันนีเ้ รามีกรณีพิเศษ และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ก็พา
กันสมาทานพระกรรมฐานอันดับตน เพื่อทําจิตใหระงับจากนิวรณทั้ง ๕ ประการ คือความชั่วที่เขามา
สิงจิต หรือมายุยงสงเสริมจิต ใหประพฤติชั่ว อันนี้เราตั้งใจระงับไปดวยอํานาจสมถภาวนา และใน
ตอนพรอมกันนั้นก็ตั้งใจใชปญญาพิจารณาขันธ ๕ เห็นวาเปนโทษเปนทุกข เพื่อจะตองการปลดขันธ ๕
ใหสิ้นไป ตั้งใจเขาถึงพระนิพพาน
ฉะนั้นวันนีจ้ ึงชื่อวาเปนวันดีเปนกรณีพิเศษของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ฉะนัน้
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จงสรางความมั่นใจในพระพุทธศาสนา และความดีตามที่กลาวมานี้
จะเปนผลใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทานมีความสุข ทั้งในชาติปจจุบันและสัมปรายภพ ทั้งนี้กร็ ู
วา การบําเพ็ญกุศลบุญราศีในโอกาสนี้เปนกรณีพเิ ศษจริง ๆ ตอแตนี้ไปขอทานบรรดาพุทธบริษัทชาย
หญิง ทั้งภิกษุและสามเณร จงกําหนดจิตคิดวา เวลานีเ้ ราเปนตัวของเราเองโดยเฉพาะ เราไมมีหวงใยใดๆ
เราไมมพี ี่ เราไมมีนอง ไมมีญาติ ไมมีพวก ไมมีพอง ไมมีแมแตรางกายของตัว ทัง้ นี้ก็เพราะวารางกาย
ของเราเองเปนแตเพียงธาตุ ๔ เขามาประชุมกันชัว่ คราว สรางขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลส ตัณหา อุปา
ทาน และอกุศลกรรม คือเปนธรรมฝายชัว่ สรางกาย สรางตัวเราใหเกิดขึ้นมา
เวลานี้เราตั้งใจแลววา องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายอม
เปนที่พึ่งของเรา ในการที่จะกลาวถึงพระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี
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พระสงฆก็ดี เปนที่พึ่งจริง ๆ อันนี้ทานพุทธบริษัทชายหญิงตองนอมจิต คือมีศรัทธาปฏิบัตติ าม พระ
พุทธพจนบทบาลีที่องคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน
ในอันดับแรกเราจะระงับนิวรณ คือไมยุงกับความชัว่ ของอารมณของจิต โดยไมคดิ วา
เราจะยุงกับกามารมณคือ รูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัส และอารมณที่เกิดขึ้นในใจ อันเนื่องดวยความ
ปรารถนากามารมณเปนเหตุ และประการที่สอง เราจะเชื่อตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลก
เชษฐ คือระงับความโกรธ และความพยาบาท ไมจองลางจองผลาญ ไมกลัน่ แกลงผูใด ประการที่สาม
เราจะนอมใจเคารพพระพุทธคุณที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจากลาววา เวลาทรงความดีใหระงับความ
งวงเหงาหาวนอนเสีย ตั้งสติสัมปชัญญะใหทรงตัว และประการที่สี่ เราจะงดระงับอาการฟุง ซาน คือจิต
ที่ไมตั้งในอารมณสมาธิ จะกําหนดจิตคิดวาเราจะทรงสมาธิตลอดเวลาที่ตั้งอยู ในขอที่ตอไปเราจะเชื่อ
องคสมเด็จพระบรมครู โดยไมสงสัยผลในการปฏิบัตใิ นพระพุทธศาสนา นี่ความดีของบรรดาทานพุทธ
บริษัทโดยถวนหนา ถาทรงความดี คือระงับนิวรณทงั้ ๕ ประการในใจเสียได จิตของบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลายก็จะทรงสมาธิ มีกําลังเขาถึงฌาน อยางนอยที่สุดก็เปนปฐมฌาน
แลวตอแตนั้นไป องคสมเด็พระพิชติ มารสอนใหบรรดาทานพุทธบริษัทมีเมตตาจิต
คิดวาเราจะไมเปนศัตรูกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสัตว เราจะเปนมิตรคิดสงเคราะหบุคคลทั้งหลายดวย
จิตเปนกุศล ถึงแมวาเหตุขัดของใดๆ จะเกิดกระทบจิตของตน แลวก็ถอื วานี่เราเปนสาวกขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา แมแตพระพุทธเจาเองเปนพระพุทธเจาแลว องคสมเด็จพระประทีปแลวบรมศาส
ดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเปนพิเศษ ในเมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐพระองค
บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระอรหันต ถาองคสมเด็จพระภควันตไมมีพระมหากรุณาธิคุณ
สอนพุทธบริษทั พระองคทรงลัดเขาสูพระนิพพานโดยเฉพาะพระองคเองก็ทําได
แตนี่อาศัยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา มีพระมหา
กรุณาเปนพิเศษ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐจึงไดทรงทรมานพระกายสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัททั้ง
หลายถึง ๔๕ พรรษา ในสมัยนั้นยวดยานพาหนะก็ไมมดี ีอยางสมัยนี้ จะไปไหนก็ใชการเดินเปนปกติ ถึง
แมกระนั้นก็ดี องคสมเด็จพระชินสีหเวลาจะเทศนโปรดพุทธบริษัท ไมมีคาจางและรางวัลแตองคสมเด็จ
พระภควันตกท็ รงสั่งสอนความดี ที่องคสมเด็จพระชินวรทรงมีแบบนี้ เรียกวาจะหาที่เปรียบเทียบมิได
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แตถึงกระนั้นก็ดี องคสมเด็จพระจอมไตรก็มีศัตรูอยูร อบดาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศัตรู
ชั้นสูงไดแกพญามาร คือพญามาราธิราช คอยกลั่นแกลงองคสมเด็จพระบรมโลกนาถอยูตลอดเวลา แต
องคสมเด็จพระบรมศาสดาก็มีพระมหากรุณาธิคณ
ุ และขันติบารมีเขายับยั้ง ไมทําจิตใหเลวทรามตาม ที่
พญามารกลั่นแกลง สําหรับบุคคลที่เปนมนุษยก็มีอยูมาก เชนบรรดาเดียรถียทั้งหลาย จัดใหนางจิญจ
มาณวิกาเปนสือ่ ชัก สรางความเสื่อมเสียใหแกองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประการหนึ่ง นี่เรียกวา
เปนบุคคลภายนอก ทีนี้บคุ คลภายใน ที่อยูในผากาสาวพัสตรดว ยกัน บุคคลนั้นคือพระเทวทัต
พยายามกลัน่ แกลงองคสมเด็จพระผูทรงสวัสดิ์ ถึงกับคิดจะฆาองคสมเด็จพระบรมศาสดาใหตักษัย ถึง
กระนั้นก็ดี องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ก็ไมไดทรงโกรธพระเทวทัต กลับมี
พระมหากรุณาธิคุณ แผเมตตาจิตคิดสงสารพระเทวทัตอยูตลอดเวลา ครั้นเมื่อพระเทวทัตทนบารมี
ขององคสมเด็จพระบรมศาสดาไมไหวก็ลงอเวจีไป
ในตอนนัน้ บรรดาบุคคลทั้งหลายก็มาถามองคสมเด็จพระจอมไตร ถึงความรูส ึกใน
พระเทวทัต องคสมเด็จผูทรงสวัสดิก์ ็ทรงแสดงใหทราบถึงความรูสึกวา เรามีความรูสึกในพระราหุล
ซึ่งเปนราชโอรสเพียงใด เราก็มีความรูสึกในพระเทวทัตเชนกับพระราหุล คือมีเมตตากรุณาเชนเดียว
กับพระราหุล
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท การที่จะบําเพ็ญความดีในกรณีใดๆ ก็ตาม ขอบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกทานจงทราบตามความเปนจริง วาเหลาเราพุทธบริษัทชายหญิง และภิกษุสามเณรก็
ตาม การจะสรางความดีจงอยาคิดวา กรณีที่เราจะสรางความดี จะมีแตความราบรืน่ ตลอดไป ตองคิด
ถึงองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวา พระองคมพี ระมหากรุณาถึงเพียงนั้น องคสมเด็จพระพิชิต
มารก็มีศัตรูเขามาขัดขวางกลั่นแกลงอยูตลอดเวลา แมแตองคสมเด็จพระบรมศาสดา สมัยเมื่อเปนพระ
โพธิสัตวก็เชนเดียวกัน อยางสมัยพระเวสสันดรในตอนนั้น องคสมเด็จพระชินวรก็มีพระเทวทัต เกิด
เปนชูชก หาทางบั่นทอนความดีขององคสมเด็จพระชินสีหอยูตลอดเวลาเหมือนกัน แตอาศัยที่องค
สมเด็จพระภควันตมีพระมหากรุณาธิคุณและขันติบารมี ฉะนั้น องคสมเด็จพระมหามุนีจึงใชความดีเขา
ประหัตประหารความชัว่ ของชูชกใหพินาศไป
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็เหมือนกัน เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระ
ทรงธรรมบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา เราก็คิดวาการสรางความดี
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เราก็ตองพบกับความชั่วเชนเดียวกับพระพุทธเจา ที่จะเขามากระทบกระทั่ง ในขณะที่ความชัว่ ในทาง
ใดหลั่งไหลเขามา ก็คิดถึงองคสมเด็จพระบรมศาสดา วาพระองคถกู พระเทวทัตกลัน่ แกลงดวยประการ
ทั้งปวง แตพระองคก็มีจิตคิดเมตตาปรานีในพระเทวทัต เชนเดียวกับราหุลซึ่งเปนราชโอรส ปรากฎ วา
พระองคไมโกรธ กลับแผเมตตาจิตใหแกเขา
เราก็เชนเดียวกัน ในฐานะที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรม เวลาจะทรงจิต
คือหมายความวา ในสมัยใดที่กําลังลืมตาอยู จงใชเมตตาบารมีเปนปกติ หากเห็นวาบุคคลใดทําไมดี
จงอยาคลอยตาม อยาใชความโกรธเขาประหัตประหารและตอตาน เราก็จะเลวไปดวยความโกรธ
ความพยาบาทไมไดชวยใหคนดี เราจะทรงความดีไดเพราะอาศัยเมตตาบารมี คือแผเมตตาไปแกบคุ คล
นั้น เพราะวาบุคคลนั้นที่ทําชั่วก็เพราะตัวตกอยูภ ายใตอาํ นาจของกิเลส คือโทสะจริต ทําใหจิตเต็มไป
ดวยความเรารอน เขาเปนทาสของกิเลส เปนบุคคลผูนา สงสาร หากเราคิดไดเชนนีแ้ ลว จิตใจของเรา
ก็จะเบา จะมีความสบาย จิตใจจะประกอบไปดวยความปลอดโปรง ไมมีความกระวนกระวาย
หลังจากนัน้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ถาทรงสมาธิจิตหรือเมตตาดวยดี ก็จะมี
แตความดี คือความสุขใจ ศีลก็จะบริสุทธิ์ สมาธิก็จะตั้งมั่น วิปสสนาญาณก็จะแจมใส ในขณะใดจิต
ของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีอํานาจเหนือนิวรณ ๕ ประการ พรอมไปดวยเมตตาบรามี ก็เชื่อวา
จิตของบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายทั้งหมดนี้เปนผูทรงฌานแลว คืออารมณสบายนอมไปอยูในกุศล
คําวาฌาน ฌานังแปลวาการเพง คือตั้งจิตตรงไวเฉพาะอารมณทเี่ ปนกุศล ทานเรียกวาฌาน ฉะนัน้ คําวา
ฌานไมใชนั่งหลับ ไมรูสึกตัว ไมใชอยางนั้น เปนบุคคลผูทรงสติสมั ปชัญญะอยูตลอดเวลา
เมื่ออารมณของเราราบเรียบ มีศีลบริสุทธิ์ มีเมตตาปรานี จิตเปนฌาน หลังจากนัน้
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ก็จงพิจารณาขันธ ๕ วารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อันนี้ไมใช
เรา ไมใชของเรา มันเกิดแลวก็แก แลวก็เจ็บ แลวก็ตายไปในที่สุด ขณะที่ทรงอยูก ็เต็มไปดวยความทุกข
ความทุกขที่จะมีกับเราไดก็เพราะอาศัยความอยากคือตัณหาเปนปจจัย อยากไดโนน อยากไดนี่ อยาก
เปนอยางนัน้ อยากเปนอยางนี้ อยากมีความดีเกินวิสัย เมื่อหาไมไดตามที่ใจเรานึก มันก็เกิดความทุกข
ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจากลาววา ถาเราจะตัดความทุกขใหสิ้นไป ก็ตอง
ตัดความอยากเสีย ถาหากวาเราตองการเปนมนุษย แลวก็ตัดความอยากที่จะ
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ละเมิดศีล ๕ เสียใหหมดทุกขอ ทรงศีล ๕ ใหปกติ เราก็เกิดเปนมนุษยชั้นดีได ถาเรามีความ ประสงค
เปนเทวดา เราก็ตัดอารมณของความชั่ว คือทรงหิริและโอตตัปปะ มีความอายตอความชั่ว กลัวผลของ
ความชั่วมันจะบังเกิดขึ้น เรียกวาตัดความชั่วทางอารมณใจทั้ง ๒ ประการใหสิ้นไป มีความ อายและ
ความกลัวความชั่วจะเกิดเปนปกติ อยางนีเ้ รียกวาเทวธรรม เราก็เกิดเปนเทวดาได
ถาเราปรารถนาจะไดเปนพรหม เกิดเปนพรหม ก็ปฏิบตั ติ ามที่กลาวมาแลว คือระงับ
ศีล ๕ ประการ ทรงเมตตาบารมี อารมณจติ ของบรรดาทานพุทธบริษัททรงอยูอยางนีต้ ลอดเวลาจนถึงจะ
ตาย อยางนี้เราเปนพรหมไดอยางสบาย ๆ ถาเราตองการวามนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี
ไมเปนดินแดนสําหรับที่จะทรงไวซึ่งความสุข เมื่อความสุขชั่วคราว ก็ยังมีความทุกขขึ้นได สิ่งที่เราตอง
การนั้นไซรกค็ ือพระนิพพาน อันนี้ใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตัดความอยาก ตัณหาคือความ
อยาก หมายความวาอยากจจะเกิดเปนมนุษย อยากเกิดเปนเทวดา และอยากเกิดเปนพรหมเสีย ขึ้นชื่อวา
ดินแดนทั้งสามประการนี้ สุขก็จริงแล แตทวาสุขไมจริง
เราบรรดาพุทธบริษัทชายหญิง เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราตอง
การเฉพาะพระนิพพาน แลวเราก็ไมเห็นวาโลกนี้ เทวโลก พรหมโลก เปนดินแดนที่มีความสวยสด
งดงาม เราไมตองการ ตองการสิ่งเดียวคือพระนิพพาน หลังจากนัน้ ก็กําหนดจิต ระงับความโลภดวย
การใหทาน ระงับความโกรธในขั้นตนดวยการทรงศีล ระงับความโกรธในขัน้ ตอไปดวยการมีเมตตา
บารมี และตอจากนั้นไปก็พิจารณาขันธ ๕ ของเรานีว้ าอัตภาพรางกายนี้เต็มที เปนที่มาของความทุกข
เราไมตองการ ฉะนั้นขึ้นชื่อวาขันธ ๕ นี้แลว เราจะมีชาตินี้เปนชาติสดุ ทาย ตอไปขันธ ๕ ไมมีสาํ หรับ
เรา สิ่งที่เราตองการนั้นก็คือพระนิพพาน และก็ทําใจใหรักพระนิพพานเปนปกติ โดยเรายอมเคารพ
กฎของธรรมดา เห็นความแก ความเจ็บ ความตาย ความทุกขใจ พลัดพรากจากของรักของชอบใจ
ปรากฏขึ้น ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก จะหนีใหพนไมได
หากวาบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายเห็นอยางนี้ และไมสะทกสะเทือนใจ เมื่อเวลา
ความตายเขามาถึง ก็มีความสุขใจ คิดวาตอแตนี้ไปเราจะมีความสุขแลว กลาวคือ จะเขาพระนิพพาน
ตามที่องคสมเด็จพระประทีปแกวเสด็จไปกอน ในฐานะที่เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระชินวร เรา
จะไปตามทาน ทําใจใหสบาย เปลื้องกายเสียใหหมด โดยกําหนดวาขึน้ ชื่อวาอัตภาพ รางกาย คือรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ จะไมมีสําหรับเราตอไป ทําใจไมยึดมัน่ ถือมั่นในความเกิด เพียงเทานี้
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บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทั้งหมด ก็จะปรากฎวาหลังจากความตายมาถึง เมือ่ เคลื่อนออกจากกาย
นี้แลว จิตก็จะไปสูพระนิพพานทันที แตถาหากวาบังเอิญวาอารมณอยางนีเ้ กิดขึน้ กับเรากอนทีเ่ ราจะ
ตาย อันบุคคลนั้นก็ชื่อวาทานเปนพระอรหัตตผล เปนพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนา นี่
เปนปจจัยที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา จะกําหนดไวเปนปกติ

********************
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อบรมพระกรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๒)
ตอแตนี้ไปเปนโอกาสการเจริญพระกรรมฐาน สําหรับทานผูใหมที่ยังไมเคยปฏิบัติ
พระกรรมฐาน ใหสอน ขอทราบโปรดทราบเหตุที่จะพึงปฏบัติในตอนตน นั่นคือการนั่ง สําหรับการ
นั่งเพื่อปฏิบตั พิ ระกรรมฐานหรือวาทรงสมาธิ หรือวาพิจารณาดานวิปสสนาญาณตามแบบฉบับที่ได
สอนกันมา ก็นั่งขัดสมาธิ เทาขวาทับเทาซาย และก็วางมือขวาทับมือซาย ตามแบบพระพุทธรูปปาง
สมาธิทานนั่งอยูนี่ ถือวาเปนแบบที่ปฏิบตั ิสืบ ๆ กันมา แตวาการนั่งนี่ ตามความเปนจริงแลวก็ไมเปน
การบังคับ สุดแลวแตจะสบาย จะนั่งขัดสมาธิก็ได นังพับเพียบก็ได จะนั่งกระหยงก็ไดตามอัธยาศัย ที
นี้ถาคนเหยียดงอขาไมเขา ถาขาแข็งไปเสียขางหนึ่งอยางนี้ทานอนุญาตใหเหยียดก็ได หรือวาถาเรา ไม
นั่งอยูในสังคม หรือไมรวมกลุมกับบุคคลผูใ ด เราจะนั่งเกาอี้ นั่งหอยขาทาไหนก็ได ตามทีจ่ ะเกิด
สบาย เปนอันวาการนั่งถาไมรวมอยูใ นกลุมก็ไมมเี กณฑบังคับ ถาหากวาถารวมอยูในกลุมก็ควรปฏิบัติ
เปนตามระเบียบ แตถาวาการนั่งก็ถือวาขัดสมาธิก็ได พับเพียบก็ได ถาเมื่อยเราจะเปลี่ยนอิริยาบถ
พลิกซายพลิกขวาก็ได อยางนี้ไมหาม
และการเจริญพระกรรมฐานทานก็บอกวา เวลาหลับตาลงไปแลวเสียงอะไรกุกกัก หรือ
อะไรมากระทบตัวเรา ลืมตาไมไดเปนบา อยางนี้ก็อยาไปเชื่อใคร นี่เปนคําสอนของบุคคลผูมุงทุจริตใน
กิจอยางนี้ ปรากฎมาในที่ที่หลายสถาน นี่ทา นไมหาม ลืมตาไดไมใชเปนบา ทีนี้เมื่อการนั่งผานไป จะนั่ง
ไดตามอัธยาศัย พิงก็ไดถาเมื่อย เพราะวาการนั่งใหถือนัง่ ตามสบาย ถานั่งไมสบายเราก็นอน ถาไมอยู
รวมกับคนอื่น นอนไมสบายก็ยืน ยืนไมสบายก็เดิน รวมความวาอิรยิ าบถทั้ง ๔ ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน การ
เจริญพระกรรมฐานทั้งดานสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนามีผลเสมอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเวลา
เดินที่เราเรียกกันวาจงกรม คําวาจงกรมก็คือเดิน การเดินพระกรรมฐานกองใด ถาไดฌานในระหวางการ
เดิน กรรมฐานกองนั้นจะไมเสื่อม เพราะไดมาในลักษณะเวลาที่มีรางกายเคลื่อนไหวอยู นีร้ วมความ
แลววา การเจริญพระกรรมฐานไมหาม ทุกอิรยิ าบถมีผลเสมอกัน นี่วากันถึงวานัง่ นอนยืนเดิน
ทีนี้การทรงอารมณในอันดับแรก ความจริงตามหนวยทางสมถภาวนา เขามักจะสอน
ใหตั้งอารมณโดยเฉพาะ จากลมหายใจเขาออก แลวใชคําภาวนา แลวสวนสํานักใหญๆ ในอาจารยที่
ไดบรรลุมรรคผล ทานไมสอนแบบนั้น
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ทานสอนบอกวากอนทีจ่ ะภาวนาใดๆ ใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพิจารณาราง
กายเสียกอน ใหพิจารณาตามที่พระพุทธเจาทานทรงตรัสสอนวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาน
มันเปนของไมเที่ยง เปนทุกข และก็เปนอนัตตา ที่ทานบอกวาไมเทีย่ งนี้ ก็ใหสังเกตอาการเกิดของ คน
และสัตวกด็ ี ในสภาวะเดิมที่เราคลอดจากครรภมารดา ตอนอยูในครรภไมตองพูดกัน เพราะมองไม
เห็น ถาจะเห็นตัวเองก็นึกไมออก ตอนคลอดออกมาใหม ๆ ถาเราไมเห็นตัวเราเวลาคลอด ก็ดจู ากคน
อื่น เดิมทีนะ ตัวเล็ก ชวยตัวเองไมไดสักอยาง ถาหากรางกายของเรามีสภาวะคือความเที่ยงจริง ๆ ในเมื่อ
มันคลอดจากครรภมารดามาแลว มันตัวเล็กขนาดไหนมันก็ตองทรงอยูขนาดนัน้ ตอนนั้นเราพูดไมเปน
เราเดินไมได ชวยตัวเองไมได ถาอาการของรางกกายมันเที่ยง มันก็จะอยูแคนนั้ ไมมีการชวยตัวเอง
ได แตเพราะอาการของสังขารรางกายเปนของไมเที่ยง มันเคลื่อนเขาสูความเติบโตทุกขณะ การเจริญ
ขึ้นของสังขารอันนี้ พระพุทธเจาทานกลาววาแกลง คือมันแกขึ้น ทีแรกนะความจริงมันแกลง ไมใช
แกขึ้น แตวาเราเห็นเปนแกขนึ้ โตขึ้น เจริญขึ้น เราวาอยางนั้น แตความจริงมันไมใชอยางนั้น ความจริง
ของมันแลว มันเดินเขา ไปหาความตาย เพราะความเกิดมีในเบื้องตน และก็ความตายมีในที่สุด
วันเวลาลวงไปเทาไรก็ดี ชีวิตของเราก็เดินเขาไปหาความตาย ใกลเขาไปทุกที เวลาที่
รางกายของเราเจริญขึ้น แสดงวารางกายของเรามันไมเทีย่ ง มันเปลีย่ นแปลงจากสภาพเดิม แตวาตอน
นี้เปนการเปลีย่ นแปลงที่เราชอบใจ เพราะมันแข็งแรงขึ้น และเราพูดไมไดก็เริ่มพูดได เดินไมไหวไป
ไหนไมได ก็เริ่มถัดไปได คลานไปได ในที่สุดก็ยนื ได เดินได พูดได ทําอะไรไดทุกอยาง เขาถึงขั้น
ความเปนหนุม เปนสาว รางกายแข็งแรงสมบูรณ ตอนนี้เราดีใจกัน เพราะรางกายของเราเจริญเติบโต
มีกําลังรางกายดี สมบูรณดว ยพละกําลัง และกลามเนื้ออวัยวะทุกอยางสมบูรณหมด แตวาองคสมเด็จ
พระบรมสุคตทานไมพูดอยางนั้น ทานบอกวา นี่ความเสือ่ มมันคืบคลานเขามาเกือบจะเต็มตัว เขามาถึง
ครึ่งระยะ นี่แสดงวาการเติบโตเต็มทีน่ ั่น เปนการเสื่อมที่มีความสําคัญที่สุด เรียกวาเราเดินเขาไปใกล
ความตายหนักเขาไปทุกที แตวา ตอนนี้มนุษยทั้งหลาย ที่มีกิเลสบังหนามองไมเห็น
ทีนี้ตอมาพูดถึงความเสื่อมคืออาการไมเที่ยง มันจะกลับปรากฎใหเราเห็นชัดเมื่ออายุ
ผาน ๓๐ ปเขาไป ตอนนี้แหละมันชักจะเริม่ เจริญลงและแกลง ขึ้นไปสูงสุดแลวก็โคงลงคอย ๆ ลงทีละ
นอย หนักเขาสายตาที่เคยยาวก็กลับสั้น ฟนที่เคยแนนก็โยกคลอน มันจะเริ่มถอน บางทีก็ถอนหลุดไป
ผมที่เคยดําทั้งศีรษะมันก็หงอก หูที่เคยฟงอะไรถนัดก็ชกั ฟงไมชัด รางกายที่แข็งแรงก็ชักจะไมคอยมี
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แรง อาการเปลี้ย เพลีย ปรากฎขึ้น กําลังนอยลง รางกายเคยสมบูรณ บริบรู ณ เปลงปลั่งดวยกลามเนื้อ
ผิวพรรณ ตอนนี้ก็เกิดอาการเศราหมอง ทรุดโทรม ตอนนี้เราไมชอบใจ เราไมชอบแลว การเจริญลง
นี่เราไมชอบ แตเราก็หามไมได
แลวในที่สุด รางกายของเราก็ทยอยเคลือ่ นเขาไปหาความเสื่อม ความเสื่อมเกิดมาก
ขึ้น และในทีส่ ุดก็ตาย อาการอยางนี้พระพุทธเจาทานบอกวา รางกายของคนและสัตวเราก็ดี บุคคล
อื่นก็ดี มันไมเที่ยง อาการไมเที่ยงอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทเห็นดวยไหม อันนี้เรียกวาคอยๆ พิจาร
ณาไป ที่อาตมาพูดมานี้ทานเห็นวาจริงไหม และก็ที่พดู นี้ความจริงไมใชความรูของอาตมา เปนความรู
ของพระพุทธเจาทานสอน เราจํากันมาไดและก็คิดตาม ทีนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่นั่งอยู ณ ที่
นี้ พระก็ดี เณรก็ดี อุบาสกก็ดี อุบาสิกาก็ดี ทานเห็นความเสื่อมของรางกายของทานแลวหรือยัง วา
อาการที่พระพุทธเจากลาวมาอยางนี้ วารางกายไมเทีย่ งนี้มันเคลื่อนเขาไป ๆ แลวก็เสื่อมลง ในทีส่ ุดก็
สลายตัว มันจริงไหม ถาเรายังไมตาย ยังคิดวาเราจะไมตาย ดูคนที่เขาเกิดกอนเรา แลวก็คนที่เขาเกิด
ทีหลังเราเขาตายมีไหม ถาหากวามี เราเชื่อก็แสดงวาพระพุทธเจาพูดถูก
พิจารณาใหเห็นคอย ๆ พิจารณาไป ทีนี้อันดับแรกเมื่อเกิดแลวก็พบกับความไมเทีย่ ง
เมื่อความไมเทีย่ งปรากฎ ความทุกขใจก็ปรากฎ ทุกขใจเพราะอะไร เพราะหนึ่ง รางกายเกิดขึ้นแลว
ความรับผิดชอบของรางกายมีอยู นั่นก็คือตองการอาหารเขาไปบํารุงบําเรอรางกาย ของเกาหมดไป
ของใหมตองเพิ่มเติม ถาเราไมบริโภคอาหาร ความทุกขมันก็เกิด นั่นก็ไดแกความหิว ทีนี้อาหารที่เรา
จะไดมาเขาไปเปนขาวสุก มันก็เปนขาวสารมากอน ขาวสารกวาจะเปนขาวสุกไดก็จงหาเชื้อเพลิงหา
หมอ หาเตา หาน้ํา หาขาวสารมา ทําใหมันสุกขึ้น ตองประกอบการงาน อันนี้ขา วสารที่จะใสหมอ
เขาไปได เราก็ตองทํางานเหนื่อยดวย เหนื่อยากลําบากกายดวยประการทั้งปวง รวมความวาขาวสุกที่
เราจะกินเขาไปบํารุงบําเรอรางกายแตละคํา เราไดมาดวยความทุกข ดวยความเหนื่อยยาก
อันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทเห็นไหม คิดไดหรือยังวาอาการที่ไดมาซึง่ ทรัพยสินตาง ๆ
จะไดมาแตละบาท แตละสตางค มันเต็มไปดวยความเหนื่อยยาก อาการเหนื่อยยากที่ตองทนทํา ทาน
เรียกวาทุกข ทีนี้การหิวก็ทุกข การจะกินเขาไปก็กินทุกข หมายความวาขาวสารและอาหารที่เรา บริโภค
ไดมาดวยอาการของความทุกข และความเหนื่อยยาก ทํางานลําบาก ตองเอาใจเขา อันนี้ในเมื่อเรากิน
เขาไปแลว ครั้งหนึ่งมันพอเมื่อไร มันไมพอ เดี๋ยวมันก็หิวใหม อันนี้มันแสดงถึงการไมเที่ยง เมื่อ
ความหิวเกิดขึ้นมันก็ทกุ ขใหม รวมความวาทุกขเฉพาะความหิวอยางเดียว
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วันหนึ่งหลายครั้ง อันนี้ยังมีทุกขจากการปวดอุจจาระ ปสสาวะ ความหนาว ความรอน เขามากระทบ
กระทั่งอยูตลอดวัน
ในขณะเดียวกัน รางกายก็ปรากฎวามีโรคภัยเขามาเบียดเบียนดวยอาการตางๆ ปวดบาง
เมื่อยบาง เสียดบาง เวียนหัวบาง มีอาการตาง ๆ จากอาการของโรค นี่เปนอาการของความทุกขทั้ง
หมด นอกจากทุกขประเภทนี้แลว ก็ยังจะตองทุกขเพราะกระทบกระทั่งกับอารมณที่เราไมพอใจ สิ่งนี้
เราไมพอใจ แตทวามีคนอื่นเขายื่นโยนให นี่มันทุกขกายไมพอ กลับเขามาทุกขใจอีก นี่เรียกวาทุกข
ประจําวัน นอกจากนัน้ ก็ยังจะตองทุกขเพราะความแกเขามาทับถมตัว การประกอบการงานไมถนัด
คราวนี้ความหวงตัวหวงครอบครัวก็บังเกิดขึ้น เกรงวาจะหาทรัพยสนิ มาไมพอกับการใชจาย นั่นเอา
เขาไปอีก
ทีนี้ความแกคบื คลานเขามาเทาไร ความลําบากก็มีมากขึ้น เราเคยเดินกิโลหนึ่งไม
เหนื่อย มันมีความแกมากขึน้ หนัก ๆ เขาครึ่งกิโลก็นงั่ หอบไมไหว อาการประเภทนี้เปนอาการของ
ความทุกข ในที่สุดพูดอยางทุกขยอ ๆ ในขณะที่เราทรงชีวิตอยู ของรักของชอบใจจะตองพลัดพราก
จากกัน เพื่อนรัก คนรักตองตายจากกัน ตองตายทั้งเปน หมายความวาหางกันไปเสีย อยูดว ยกันไมได
ดวยความจําเปน วัตถุอันเปนที่รกั มันสลายตัว นี่สรางความทุกขใจใหเกิดขึ้นกับเรา เพราะความอาลัย
อาวรณในวัตถุที่เราตองการ และบุคคลที่เรารัก รวมความวาการทรงชีวิตอยูเต็มไปดวยความทุกข ทุกข
เพราะอะไร ทุกขเพราะหวงคนโนน หวงคนนี้ ในที่สดุ ก็หวงตัวเรา คือเราไมตองการความทุกข นี้
เปนอันวาขัน้ ที่ ๒ รองลงมาจากอนัจจัง คือทุกขัง มันเปนทุกขจริง ๆ พูดโดยยอ ละเอียดไมได
ในที่สุดรางกายของเราก็เปนอนัตตา ไมวารางกายเรา รางกายใครมันก็เหมือนกันหมด
เปนอนัตตาทั้งหมด อนัตตาแปลวาสลายตัว คือพังไป ที่เราจะหามปรามมันไมได ทานเคยเห็นคนเกิด
มาแลวตายมีไหม แลวเคยนึกหรือบางวาคนที่เกิดมาในโลกไมมใี ครไมตาย คนที่จะไมตายมีไหมใน
โลก ถาหากวาทานคิดวามันจะไมตายก็แปลกเหมือนกัน ถาคนเราเกิดเทาไร หรือสัตวก็ตามเกิดเทาไร
ตายหมดเทานัน้ เปนอันวาในที่สุดเราก็ตองตาย ทีนี้โบราณอาจารยทานสอนไววา กอนการภาวนา วา
ใหคิดถึงอัตภาพรางกายเปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา คําวาอนัตตามันแปลวาสลายตัว ที่เรา
หามปรามไมได ไมอยูใ นเกณฑบังคับของใคร
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ในเมื่อเราเห็นวารางกายไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตาอยางนี้แลว องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวก็ทรงสอนวา พวกทานทั้งหลายจงอยาเมาขันธ ๕ ไดแกรางกาย จะเปนการเราก็ดี กายคน
อื่นก็ดี กายสัตวอื่นก็ตาม ที่ไมใชเรา และวัตถุใด ๆ ก็ตามที่มีอยูในโลก จงอยาเมา จงอยาคิดวามัน
เปนเรา มันเปนของเรา หรือเรามีในมัน มันมีในเรา ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะวาคนอื่นก็ตาม สัตวอื่นก็
ตามนอกจากตัวเรา หรือตัวเราก็ดี ในที่สุดเรานี้ก็ตองทิง้ รางกาย ปลอยใหรางกายทั้งหมดนี้ทับถม พื้น
ปฐพี สวนเราไปที่อื่น เปนอันวารางกายก็ตาม สิ่งมีชีวิตหรีอไมมีชวี ิตก็ตามในโลก ไมมีการทรง ตัว
มันไมใชเรา ไมใชของเรา ทรัพยสินทั้งหลายที่เราหามาไดทั้งหมด เวลาตายแลวเราแบกไปไมได สัก
อยาง เราจะมานั่งเมามันทําไม และอัตภาพรางกายของเราก็ดี ของบุคคลอื่นก็ดี หรือของสัตวก็ตาม
วัตถุก็ตาม จะเปนเรา เปนของเราไดอยางไร
อันนี้พระพุทธเจาจึงสอนใหพวกเราอยาเมาในขันธ ๕ คือรางกาย จงคิดไวเสมอวา
อัตภาพรางกายนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมีในเรา รางกายเปนแตเพียง
ธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ประสมกันชั่วคราว มันเปนกอน เปนแทงทึบชั่วคราว ไมชาก็
สลายตัว แตเมื่อเราอาศัยมันอยูชั่วคราว มันพัง พังแลวเราก็อยูไมได เราตองไป คําวาเราคือใคร พูด
กันอยางภาษาไทย ๆ ภาษาชาวบานเขาเรียกวาจิต แตวา ภาษาพระที่ได เจโตปริยญาณ ทานจะเรียกวา
อทิสสมานกาย หมายความวามีกายอันหนึ่งที่ซอนอยูในกายเนื้อ ที่เราไมสามารถจะมองเห็นไดดวยตา
เปลา อันนี้ทรี่ างกายภายนอกตาย แตกายภายในมันไมตาย มันก็ไปเสวยสุข เสวยทุกขตามกฎของกรรม
วาจิตของเรานิยมความชัว่ เราก็ลงอบายภูมิ มีนรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มาเกิดเปนคนก็
แสนจะลําบาก ถาอารมณจิตของเราดี รางกายนีพ้ ังแลว กายภายในก็ไปสวรรค ไปพรหมโลก หรือวา
ไปพระนิพพาน
อาการที่คิดวาอัตภาพรางกายเปนอนัจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่เปนอารมณของวิปสสนา
ญาณ อันโบราณาจารยคือทานที่ไดสําเร็จมรรคผล เวลาทานสอนแกบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ทาน
บอกวาทุกคนที่กําลังเจริญพระกรรมฐาน ถาพิจารณาไดอยางนี้ใหนานแสนนาน จนกระทั่งหมดเวลาที่
เราจะปฏิบัติ โดยไมภาวนาใด ๆ เลย อันนี้เปนที่ชอบใจของทานมาก ทั้งนีเ้ พราะอะไร เพราะวา
อารมณวิปสสนาญาณยอมเปนอารมณตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน บุคคลใดตัดกิเลสไดมากเพียงใด
ก็มีความสุขมากเทานั้น ถาตัดกิเลสไดหมดจริง ๆ ก็มีแตความสุขหาความทุกขไมได ขึ้นชื่อวาความ
ทุกขใจของบุคคลผูหมดกิเลสไมมี แตอาการทางรางกายมีทุกขจริง
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แตทวาทานผูนั้นไมเมาในความทุกข คือไมเมาในขันธ ๕ นี่วารางกายมันจะทุกขถอื วาเปนกฎธรรมดา
ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานโดยถวนหนา เวลากอนที่ทา นจะภาวนาทรง
สมาธิจิต ก็ขอทุกทานจงคิดหากฎของความเปนจริงวา การเกิดแตละคราวเต็มไปดวยความทุกข มันไม
เที่ยง และมันก็ทุกข แลวมันก็ตาย ตายแลวก็ไมถึงที่สุดของความทุกข ไมหมดไมสิ้นกัน มันยังตอง
เกิดตอไป อันนี้ถาเรามีความชั่วเขาประจําใจ คือละเมิดปญจเวร ๕ ประการ ที่เรียกวาขาดศีล ๕ สําหรับ
ฆราวาส ถาเณรขาดศีล ๑๐ ถาพระขาดศีล ๒๒๗ ทางที่เราจะพึงไปก็มีนรกขึ้นตน ไปขึ้นตนกันมา
จากนรกกอน แลวก็ผานเปรต อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน มาเปนคนที่ไมบริบรู ณ สมบูรณ
ถาหากวาจิตของเราเคารพในศีล มีความบริสุทธิใ์ นศีล มีการใหทานเปนปกติ มีเมตตา
เปนอารมณ คนประเภทนีอ้ ยางเลวที่สุดก็เกิดเปนมนุษยชั้นดี ถาดีขนึ้ ไปอีกหนอยก็เปนเทวดา ถาจิตมี
กําลังกลา ทรงสมาธิจิตไดกไ็ ปพรหมโลก ถามีปญญาสามารถตัดกิเลสไดสมุจเฉทปหาน คือเรียกวาอัต
ภาพรางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ความเบาใจก็ปรากฎ คิด
วาการที่องคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสอยางนี้เปนของจริง เราไมตองการความเกิดอีก ขึ้นชื่อวาความเกิด
ครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย ตอไปไมมีสําหรับเรา
และนอกจากนั้นก็ตัดโลภะความโลภเสีย ตัดโทสะความโกรธ ตัดโมหะความหลง
ถือวาความโลภ ทรัพยสินทั้งหลายที่หามาไดมันไมไปกับเรา แตวาเราตองหากินตามหนาที่ ในเมื่อ
รางกายมันตองการ คิดแตเพียงวาหามาไดเทาไรมันก็เทานั้น ตายแลวก็เลิกกัน ใครเขาทําใหเราโกรธ
เราไมพอใจ เราก็ไมโกรธตอบ คิดวานั่นเปนเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลส คนที่มเี จานายคือ กิเลส
ตัณหา อุปาทาน เขาเปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน ๆ เสี้ยมสอนใหเขาเปนคนชั่ว เราจะไป นั่ง
โกรธเขาเพื่ออะไร ถาเราไปโตตอบดวอารมณฮะ อารมณฮิ หรือถอยคําที่หยาบคายไมดี เปนการ ผิด
ศีลผิดธรรมก็ชื่อวาเราเลวไปดวย ในเมื่อเขาจะเลวก็ใหเขาเลวไปคนเดียว เราไมยอมเลวตาม แทนที่ จะ
โกรธกลับมีเมตตาบารมีวา บุคคลนี้เปนทาสเขา นาสงสาร ทีนี้ถาอารมณของเรามันจะคิดพลานวา นั่น
เปนของกู นี่เปนของกู แมแตรางกายก็เปนของกู ก็ลองคิดดูวา คนที่ตายแลวแบกอะไรไปไดบาง
มองดูใหดีวาคนทุกคนแบกอะไรไปไมไดในยามตาย เราจะมานั่งเมามันวานัน่ เปนเรา เปนของเราเพื่อ
ประโยชนอะไร
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นี่ถาคิดไดอยางนี้แลว องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา ทานเดินใกลเฉียด เขาปรินิพ
พาน เหลืออีกนิดเดียว อีกนิดหนึ่งไมพดู หากวาอารมณอยางนีเ้ วลาที่เราคิดไป หรืออารมณจะซาน
เกินไป อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรใหจับอารมณใหอยูโดยกําหนดรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจ
เขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ นีภ่ าวนาดวยนะ แตวาเราจะไมภาวนาดวยก็ได เวลาหายใจเขา
รูอยูหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูหายใจออก เทานี้ถาจิตเรายังรูอยู หายใจเขาหรือหายใจออก ทาน
เรียกวาสมาธิ ถาเราใชคําภาวนาดวย เวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ ก็เปนสมาธิ
เหมือนกัน แตวาการกําหนดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก เปนอานาปานุสสติกรรมฐาน การนึกวา พุท
โธ เปนพุทธานุสสติกรรมฐาน คือนึกถึงความดีของพระพุทธเจาเปนอารมณ เปนกรรมฐาน ๒ อยาง
ควบคูกันไป
หากถาวาอารมณจิตของทานผูใดสามารถรูลมหายใจเขา ลมหายใจออกก็ดี รูคําภาวนา
ก็ดี ขณะที่นั่งอยูนี้ และเวลาอื่นใดไดขณะหนึ่ง ชั่วนาทีสองนาที สามนาทีก็ตาม โดยจิตมัน่ คง ตั้ง
ตรงอยูเ ฉพาะลมหายใจเขาออกและคําภาวนา มีอารมณสบายใจสบายปลอดโปรงจากกิเลส อันนีอ้ งค
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐกลาวามีอานิสงสมาก ทานเรียกวาพระคือพระโยคาวจร พระที่บวชเขามาใน
พระพุทธศาสนาไมเคยสามารถทรงสมาธิ ทานเรียกวาสมมุติสงฆ และทานก็บอกวาพระที่บวชเขามา
แลวมีศีลบริสทุ ธิ์ ไมบกพรองทุกสิขาบท ๑๐๐ ป มีอานิสงสสูบุคคลผูทําความดีคือทรงจิตเปนสมาธิ
ใหจิตวางจากกิเลสวันละสัก ๑ นาทีก็ไมได เพราะคุณคาตางกัน และการรักษาศีลจะสักกี่แสนปกต็ ามที
จะเปนพรหมไมได จะเกิดไดแตเฉพาะกามาวจรสวรรค สําหรับบุคคลผูทรงสมาธินั้น สามารถเกิด
เปนพรหมได และยิ่งบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย พิจารณาอัตภาพรางกายวาเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา ตามที่กลาวมาในเบื้องตน อันนีอ้ งคสมเด็จพระทศพลกลาววา ขอนี้แหละเปนบันไดหรือการ
กาวเขาไปสูพระนิพพาน

********************
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อบรมพระกรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๓)
ลําดับตอนีไ้ ปเปนการเจริญพระกรรมฐาน
นี้สําหรับรายการเจริญพระกรรมฐานนี่
พระเณรทั้งหมดพึงทราบไววา เปนปรมัตถปฏิบัติ คําวาปรมัตถแปลวาอยางยิ่ง ปฏิบัตินกี้ ็แปลวาความ
ประพฤติ ถาพูดเปนภาษาไทยแปลวาการเขาถึงเฉพาะเปนความดีอยางยิ่ง ทั้งนีก้ ็เพราะวาการเจริญ พระ
กรรมฐาน หนึ่ง เราตองเปนผูมีศลี บริสุทธิ์ ประการที่ ๒ จิตตองประกอบไปดวยเมตตา ประการ ที่ ๓
จิตทรงไวซึ่งสติสัมปชัญญะ ที่เราเรียกกันวาสมาธิหรือฌาน ๔ จิตประกอบดวยปญญา รูเทาทัน
สภาวการณของขันธ ๕ ฉะนั้นการเจริญพระกรรมฐาน ชื่อวาเปนการปฏิบัตริ ะดับสูงสุดในพระพุทธ
ศาสนา ในพระพุทธศาสนาเรามีขอปฏิบตั ิสูงสุดเพียงเทานี้ วาเปนการรวมความดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การปฏิบัติพระกรรมฐานก็ชอื่ วาเปนการทรงสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ แลวก็ใชปญญาพิจารณาตาม
ความเปนจริงของขันธ ๕
ทานทั้งหลายที่เขาถึงอรหัตตผล เปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาตามพระวินัย
ทานถือวาเปนผูมีสติสมบูรณแลว เหตุนั้นองคสมเด็จพระประทีปแกวบรมพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
เฉพาะผูใดเขาถึงความเปนอรหัตตผล องคสมเด็จพระทศพลทรงลดโทษลงมาตั้งมาก หมายความวาลด
วินัยทีจ่ ะปรับโทษหลายสิบมาตรา แทนที่จะมีโทษถึง ๒๒๗ มาตราตามที่เราปฏิบตั ิ ทานที่เขาถึงความ
เปนพระอรหันตแลวกลับมีโทษนอย เรียกวาการปฏิบัตมิ ีโทษใหญไมมีสําหรับพระอรหันต ทั้งนี้เวนไว
แตสวนที่เปนอภิสมาจารเทานั้น ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาทานทีเ่ ขาถึงความเปนพระอรหันต ยอมมี
สติสัมปชัญญะสมบูรณ มีปญ
 ญาเขาถึงจุดระดับสูงสุด ยอมไมทําสิ่งที่เปนโทษ
ในการที่ทานทั้งหลายปฏิบตั ิพระกรรมฐาน ก็ชื่อวาปฏิบัติตามลําดับสูงสุดคุณคาของ
การเจริญพระกรรมฐานนี่มอี านิสงสมาก อยางนอยที่สุด ถาหากวาทานผูใดปฏิบัตพิ ระกรรมฐานเขาถึง
ขณิกสมาธิ หมายความวา การเจริญพระกรรมฐาน การทรงสติสัมปชัญญะของทาน ทานรักษารูลม
หายใจเขาออกก็ดี ภาวนาก็ดี หรือวาพิจารณาก็ตาม ทําไดชั่วขณะเดียว ก็ปรากฎวาจิตสอดสายไปสู
อารมณอนื่ เมื่อรูตัวก็ตั้งตนกันใหม ทําไปอยางเดิม ประเดี๋ยวจิตก็ไหลไปสูอารมณอื่น เมื่อรูต ัวแลวก็
มาตั้งตนกันใหม อยางนี้เรียกวา ขณิกสมาธิ แปลวาสมาธิเล็กนอย
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เพียงแตสมาธิเล็กนอยเพียงเทานี้ เมื่อตอนตายดวยกําลังของสมาธิเทานี้ก็สามารถจะ
เปนเทวดาไดแบบสบาย คําวาเปนเทวดาไดแบบสบาย ก็หมายความวาเวลาตายไปแลวไมตองผานสํานัก
ของพระยายม ตรงไปสูสวรรคทันที ไมตองมีการสอบสวนทวนถามไวกอน ทีนหี้ ากวาทานทั้งหลาย
เจริญพระกรรมฐาน มีอารมณจิตดียิ่งขึ้นไปกวานัน้ มีธรรมปติ คือมีอาการขนพองสยองเกลาก็ดี น้ําตา
ไหล หรือวารางกายโยกโคลง มีตัวลอยขึน้ ไปในอากาศ หรือมีอาการซาบซาซูซากายเบา มีทาทางหรือ
หนาตาใหญ รางกายสูงขึ้น แลวก็มีความสุขใจในขณะที่เจริญพระกรรมฐาน ขึน้ ชื่อวาความสุขระดับนี้
เราพรรณากันไมได เพราะวาสุขระดับไหนอันนี้ หรือวาจิตทรงอยูในรูปแหงอุปจารสมาธิ คือมีสมาธิ
นานนิดหนึ่ง มีใจสบายแตก็ไมมากนัก ประเดี๋ยวจิตก็หลั่งไหลไปสูอ ารมณภายนอก พอรูสึกตัวก็กลับ
เขามาใหม พอทรงอยูไ ดก็มีความสบายไปชัว่ ขณะหนึ่ง จิตก็ไหลเขาไปสูอารมณภายนอก อาการของจิต
เขาถึงอุปจารสมาธิ ชื่อวาจิตมีสภาพเปนทิพยเล็กนอย คือสามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพย หรือไดยนิ เสียง
ที่เปนทิพยได นี่เรียกวาจิตเริ่มเปนทิพย ถาเห็นภาพที่เปนทิพยก็ดี ไดยินสียงทีเ่ ปนทิพยกด็ ี เห็นภาพได
ไมนาน ชั่วขณะหนึ่งภาพนัน้ ก็หายไป เมือ่ เสียงพูดที่พดู มาตองฟงกันสั้น ๆ ถาประโยคยาวก็ฟงไมหมด
ประโยค เพราะจิตทรงสมาธิอยูไดไมนาน ลักษณะอาการอยางนี้ เรียกวา อุปจารสมาธิ
อุปจารสมาธินหี่ ากวาทานบรรดาทานพุทธบริษัท ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา
สามารถทรงไวไดถึงระดับนี้ ทานกลาวาเวลาจะตายจะคลาดจากความเปนมนุษย ก็ตรงไปสูสวรรค
ทันที เรียกวาไปสวรรคแบบสบายเหมือนกัน ทวาทานที่ตั้งจิตไวไดแกอุปจารสมาธินี้ เวลาถาตายแลว
ถาเราไมกําหนดจิตวาจะไปเกิดในสวรรคชั้นนั้นชั้นนี้ ที่ต่ํากวามีภุมเทวดา รุกขเทวดา หรือวาจาตุมหา
ราช ดาวดึงส ถาเราไมคิดวาจะไปอยูจุดใดจุดหนึ่งใน ๔ จุดนี้ ปลอยไปตามกําลังของสมาธิ ฆราวาส
ประเภทนี้ ตายจากมนุษยกต็ รงไปชัน้ ยามาทันที เพราะอาศัยความดี อุปจารสมาธินี่เราเปนเทวดาชั้น
ยามาได
หากวาบรรดาทานทั้งหลายทรงจิตเปนสมาธิสูงไปกวานัน้ คือเขาถึงปฐมฌาน คําวา
ปฐมฌานนี่แปลวาฌานที่หนึง่ ฌานเบื้องตน แบงออกเปน ๓ ขั้นคือ อยางหยาบ อยางกลาง อยาง
ละเอียด ทีนี้อยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียดนี้เปนยังไง เห็นจะไมพูด จะพูดแตลกั ษณะของปฐม
ฌาน การที่มจี ิตเขาถึงปฐมฌาน และการที่จะกําหนดรูไ ดอยางนี้คือ หนึ่ง รูล มหายใจเขาออก สอง รู
การภาวนา สาม รูการพิจารณา การภาวนา การพิจารณาในดานที่เราจะตั้งอารมณจิตกําหนดเขาไว วา
ขณะนีเ้ ราจะภาวนาและพิจารณา ขณะที่ทาํ จิตอยูอยางนัน้ หูไดยินเสียงทุกอยางภายนอก
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เปนเสียงดังก็ตาม เปนเสียงเบาก็ตาม เสียงรองเพลง รองละคร หรือพูดจาปราศรัยอะไรก็ตาม ไดยิน
หมดทุกอยาง รูเรื่องหมด แตวาจิตของเราไมรําคาญ สามารถทรงอารมณอยูไดนานตามพอสมควร จน
กวาจะเลิก หรือวาประเดีย๋ วหนึ่งก็หายไป ก็กลับมาตั้งตนใหมก็ทรงอยูได ไมรําคาญในเสียง อยางนี้
ทานเรียกวาปฐมฌาน
ถาจิตของทานทั้งหลายนอมเขาไปสูปฐมฌานอยางหยาบ ตายแลวไปหยุดพรหมชั้นที่
หนึ่ง ถาเขาถึงปฐมฌานอยางกลาง ตายแลวไปเปนพรหมชั้นที่ ๒ เขาถึงปฐมฌานชั้นละเอียดก็ตาย
แลวไปเปนพรหมชั้นที่ ๓ นีห่ ากวาทานภาวนาไปอยางนัน้ ภาวนาไปมีอารมอิ่มเอิบชุม ชื่นในใจ ภาวนา
ไป ภาวนาไปการภาวนาหยุดเฉย ๆ แตมจี ิตชุมชื่นดีกวา มีการทรงตัวของจิตดีกวา อยางนี้เขาเรียกวา
ฌานที่ ๒ หรือ ทุติยฌาน
ถาอารมณจิตของทานทั้งหลายเขาถึงทุตยิ ฌานๆ นีก้ ็มีอาการอยู ๓ ชั้นดวยกันคือ อยาง
หยาบ อยางกลาง อยางละเอียด ถาไดทตุ ิยฌาน หรือวาฌานที่ ๒ อยางหยาบ ตายจากคนไปเกิดเปน
พรหมชั้นที่ ๔ อยางกลาง ทานไดทุตยิ ฌานอยางกลาง ตายจากคนก็ไปเกิดเปนพรหมชั้นที่ ๕ ถาได
ทุติยฌานอยางละเอียด การตายจากคนก็ไปเกิดเปนพรหมชั้นที่ ๖
ทีนี้หากวาทานบําเพ็ญบารมีทรงสมาธิเปนปกติยิ่งไปกวานั้น มีปติความชุมชื่นหายไป
คําภาวนาก็หายไป ลมหายใจรูสึกวานอยลง รูสึกวาลมหายใจเบาลง หูไดยินเสียงภายนอกแตเพียงแวว ๆ
แมแตเขาพูดดังก็ไดยินเสียงไมดัง มีอาการทางกายเปนเครื่องสังเกต จะนั่งก็ดี จะนอนก็ดี จะรูสึกวา
เรานั่งเฉย ๆ นอนเฉย ๆ จะมีอาการคลายเกร็ง ไมมีการขยับตัว ไมมีการไหวตัว มีการทรงตัวอยูไดดี
จิตทรงสมาธิมากขึ้น ไมมีคําภาวนา อาการอยางนี้เปนอาการของตติยฌาน คือ ฌานที่ ๓
ฌานที่ ๓ นีก้ แ็ บงออกเปน ๓ ชัน้ ดวยกัน ถาทรงฌานชั้นที่ ๓ อยางหยาบ ตายแลว
ไปเปนพรหมชั้นที่ ๗ ไดฌานชัน้ ที่ ๓ อยางกลาง ตายแลวไปเปนพรหมชั้นที่ ๘ ทรงฌาน ๓ อยาง
ละเอียด แลวแลวไปพรหมชั้นที่ ๙
ทีนี้ถาสติสัมปชัญญะทรงสมาธิสูงขึ้น เขาระดับของฌานชั้นที่ ๔ ฌานชั้นที่ ๔ นีม่ ี
อาการอยู ๒ อยางคือ อยางหยาบกับอยางละเอียด ไมเหมือนฌานอื่น อาการของการที่จะเขาถึงฌานที่ ๔
เปนที่เครื่องสังเกต วาเราหายใจอยูกจ็ ริงแหละ แตไมรูสึกวาเราหายใจ แตจิตใจมีความสบาย มีสติสัมป
ชัญญะทรงตัวดีมาก มีความทรงตัวสวางไสวอยูภายในจิต จิตมีอารมณโปรง ไมของแวะกับอาการใด ๆ
ของกายทั้งหมด คือมีเอกกัคคตา คือเรียกวาทรงอารมณเปนอันเดียว ทรงอารมณเปนหนึ่ง คือหนึ่ง
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โดยเฉพาะ ไมนึกถึงอารมณอื่น และก็มีอุเบกขารมณ ใจวางเฉย เรียกวาใจสบายเปนที่สุด วางที่สุด ไมยุง
กับอารมณใดๆ ทั้งหมด ขอที่สังเกตไดจริงๆ มี ๒ อยางคือ หนึ่งไมรูวาลมหายใจเขาออกมี ไมรสู ึกวา
หายใจ ประการที่ ๒ หูไมไดยินเสียงภายนอก แมแตคนจะเอาเครื่องขยายเสียงมาพูด ใกลก็ไมไดยนิ ถา
นั่งฟงวิทยุหรือฟงไดยินเสียงเขาพูดอยู เสียงนั้นจะปรากฎวาหายไป แตความจริงเสียงไมไดหายแตใจไม
ยอมรับ
อาการของฌานที่ ๔ นี้เปนอาการของจิตกับกายแยกออกจากกันเด็ดขาด จิตไมยอม
รับรูเรื่องของกาย เรียกกันวาฌานที่ ๔ ตามที่กลาวมาทานที่ไดฌานที่ ๔ เวลาตายไปแลวฌานที่ ๔ อยาง
หยาบ จะเกิดเปนพรหมชั้นที่ ๑๐ หากวาไดฌานที่ ๔ อยางละเอียด ตายไปแลวก็จะเปนพรหมชัน้ ที่ ๑๑
นี่เปนฌานโลกีย
สําหรับพรหมตั้งแตชั้นที่ ๑๒ ถึงชั้นที่ ๑๖ นี้เปนอาการของทานที่ไดอนาคามี และก็
ทรงไวในฌาน ๔
นี้หากวาจิตของทานมีความดี ทรงไดถึงฌาน ๑ ฌาน ๒ ฌาน ๓ ฌาน ๔ หรือ
อุปจารสมาธิกต็ าม หรือขณิกสมาธิก็ตาม หากวาทานทั้งหลายสามารถพิจารณาความเปนจริงของขันธ ๕
เห็นวาสภาพรางกายที่เรียกกันวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมแลวเรียกวากาย พูดกันงาย ๆ
ก็คือรางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลก็ตาม รางกายของสัตวก็ตาม และวัตถุทที่ รงความเปนแทง
เปนตัวของตนอยูก็ตาม อาการทั้งหลายเหลานี้มีความไมเที่ยงเปนปกติ มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเปน
ปกติ เราจะยับยั้งมันไวไมได ขณะที่มนั ไมเที่ยงก็ทรงความเปนทุกข หาความสุข หาความดีอะไรไมได
ในที่สุดมันก็สลายตัว ฉะนัน้ เราตองพิจารณาหาตามความเปนจริงวา รางกาย อาการดั้งเดิมมันมาจาก
ไหน ก็ทราบชัดตามความเปนจริงวา รางกายนี้มาจากธาตุ ๔ คือ ธาตุนา้ํ ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ผสม
กัน มันทรงไดไมนานนัก มันก็มีความเสือ่ มเปนปกติ หรือมีความสลาย ตัวไปในที่สุด เมื่อเวลา เรา
ตองการใหมันทรงตัว มันก็ไมทรงตัว ถึงเวลาที่มันจะพัง เราไมตองการให มันพัง มันก็จะพัง มัน
เปนไปตามกฎธรรมดาของมัน
ฉะนั้นเราพึงทราบดวยอํานาจของกําลังฌาน ๔ กอใหเกิดกําลังของปญญาวาสภาพ
รางกายของคนก็ดี ของสัตวก็ดี นี่มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา
ถาเรามีในรางกาย หรือรางกายมีในเราจริง เวลาที่มนั จะแก เราไมตองการใหแก มันก็ตองไมแก
ความปวยไขไมสบายเราไมตองการใหมันเกิดขึ้น มันก็ตอ งไมเกิดขึ้น ในที่สุดเมื่อความตายเขามาถึง
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เราไมตองการจะตาย มันก็ตอ งไมตาย และการที่เราจะเคลื่อนไปจากโลกนี้ ถารางกายนี่เปนเราจริง เปน
ของเราจริงมันก็ตองไปกับเราดวย นี่ที่มันไมไปกับเราดวย เพราะวามันไมใชเรา มันไมใชของเรา ก็
กลาววาถึงที่สดุ ของชีวิต ทุกคนก็มีจิตพนไปจากรางกาย
ถาทําความดีเขาไวกไ็ ปเกิดในสวรรคบาง พรหมโลกบาง นิพพานบาง ถาสรางความ
ชั่วเขาไวก็ไปตกนรกบาง ไปเกิดเปนเปรต อสุรกาย หรือสัตวเดรัจฉานบาง ทีนี้การไปอยางนั้น รางกาย
มันไมไดไปกับเรา เราไปแตผูเดียว แตรางกายมันนอนทับถมพื้นแผนดินอยู ในทีส่ ุดก็สลายตัวไป นี้ คํา
วาเราในทีน่ ี้ ก็ไดแกอทิสสมานกาย ที่เราเรียกกันวาจิตที่สิงอยูภายในกาย ที่เราจะเห็นไดวา รางกาย นี้
มันไมใชเรา มันไมใชของเรา
ฉะนั้นจะไดนอ มจิตคิดวา การทรงรางกายเต็มไปดวยความทุกข รางกายเต็มไปดวย
ความสกปรกโสมม ที่คนหาความจริงในรางกายใหปรากฎ รางกายเปนอนิจจัง หาความเที่ยงไมได
ขณะที่ทรงอยูก ็เต็มไปดวยความทุกขดว ยเหตุนานาประการ ในที่สุดมันก็สลายตัว ถาเรามัวจะมายึดถือ
วาสภาพรางกายนี่เปนเรา เปนของเรา ก็ชื่อวาเราก็โงเต็มที เวลานีเ้ ราพบองคสมเด็จพระชินสีหบรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เราทราบแลววา องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดา ทรงสอนใหทราบ
ตามความเปนจริงวา สภาพรางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา ถาเรายังถือวามันเปนเรา เปนของเราอยู
ตายแลวก็ตองถือชาติ ถือภพตอไป ทานเรียกกันวาอุปทาน เมื่อถือชาติถือภพ มีความเกิดที่ไหนความ
ตายก็ปรากฎมีที่นั่น ความทุกขก็ปรากฎทีน่ ั่น ฉะนั้นในเมื่อเราไมตองการความตายอีก เราไมตองการ
ความทุกขอีก ก็ชื่อวาเราตองเปนผูไ มตองการความเกิดอีก ความตายเปนของไมนากลัว สิ่งที่นากลัวก็
คือการเกิด เพราะเกิดเมื่อไรทุกขเมื่อนั้น ทรงชีวติ อยูว ันใด ทุกขอยูตลอดเวลา แลวก็ตองตายในทีส่ ุด
ฉะนั้น เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เชือ่ องคสมเด็จพระ
บรมศาสดาแลว ที่องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงตรัสวา อนิจจา วตสังขารา สังขารทั้งหลายคือรางกาย
เปนของไมเทีย่ ง อุปปาทวย ธัมมิโน เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสือ่ มไป อุปปชชิตวา นิรุชฌันติ เมื่อเกิดขึ้นแลวก็
ดับไป เตสัง วูปสโม สุโข การเขาไปสงบกายเปนสุข ชือ่ วาไมมีกายตอไป ชื่อวามีความสุขอยางยิง่ นี่เรา
เชื่อกฎของธรรมดา เราเชื่อกฎของกรรม เมือ่ ธรรมดาของรางกายมีการเคลื่อนไปเราก็ ไมทุกขเราก็สบาย
ใจ รูแลววามันจะเปนอยางนี้ ถาความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น ก็ถือวา เออ นี่ธรรมดาของรางกายและ
ความตายมันจะปรากฎ เราก็ถือวา เปนเรื่องธรรมดาของรางกาย ชางมัน มันจะปวยก็เชิญปวย มันจะแกก็
เชิญแก มันจะตายก็เชิญตาย หามปรามอะไรมันไมได เมื่อความปวย ความแก ความตายเคลื่อนเขามา
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เมื่อไร เราก็มคี วามสุขใจ คิดวาคราวนี้ดีแลว เราจะพนจากความทุกข เราจะไปพระนิพพาน จิตใจของ
เราสบาย มีอาการไมยึดมัน่ ถือมั่นในอาการทั้งหมด
แลวก็ปรากฎวาจิตหมดจากความโลภ หากินโดยชอบธรรม ไมคดไมโกงใคร ร่ํารวย
เทาไรก็ได เราไมถือวาความโลภเปนสัมมาอาชีวะ ทุกสิ่งทุกอยางไดมาดวยอาการของความสุจริต
ประการที่สอง จิตระงับความโกรธ ตัดความโกรธไปเสียได มีเมตตาเขามาแทนที่
ประการที่ ๓ ตัดความหลงวาสภาพรางกายนี่ไมใชเรา ไมใชของเรา ในเมื่อรางกาย
ไมใชเรา ไมใชของเราเสียอยางเดียว ของภายนอกกายจะมีอะไรเปนของเรา นีข่ ึ้นชื่อวาบรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลาย เขาถึงจุดหมายปลายทางที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองการ คืออารมณ
พระนิพพาน อยางนี้ชื่อวาทานทั้งหลายทํา แลวเขาถึงทีส่ ุด คือจุดจบของพระพุทธศาสนา
เอาละนี่พูดใหฟง จะไดจํากันเขาไว พระที่บวชตอไปก็ดี จะสึกตอไปก็ดี คุณธรรม
ความดีที่กลาวมาแลวนี้ ทานทั้งหลายนําไปใชไดตลอดเวลา ไมใชวาจะใชแตพระอยางเดียว เวลานี้
ฆราวาสที่มีความดี และพระที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนามีมาก คือทุกคนเขามีความเคารพในองค
พระผูมพี ระภาคเจา และปฏิบัติใน ศีล สมาธิ ปญญา สําหรับพระของเราที่บวชเขามาในพระพุทธ
ศาสนาก็ปลอยตัว ปลอยใหความโลภ ความหลง ความโกรธ ทับจิตใจจนทวมหัว เรียกวาเอาตัวไมรอด
นี้ชื่อวาไมมีประโยชน
เพราะฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย พูดมาก็ควรแกเวลา ตอจากนีไ้ ปขอ
บรรดาทุกทาน ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณา
ตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยนิ สัญญาณบอกหมดเวลา

********************
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อบรมพระกรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๔)
การถวายสังฆทานนี้มีอานิสงสมาก ความจริงถาจะพูดถึงอานิสงสกนั จริง ๆ ละก็
รูสึกวาจะมากกกวาจัดงานทีบ่ านที่วัดตั้งเยอะแยะ ทั้งนี้เพราะวาอะไร เพราะวาการถวายสังฆทาน เรา
ทํากันแบบงาย ๆ ไมมีกังวล การบําเพ็ญกุศลแตละคราว ถามีกังวลมาก อานิสงสมันก็นอย ทั้งนี้
เพราะอะไร เพราะวาจิตที่เราเขาสูกุศล มันหวงงานอื่นมากกวา ไมตงั้ จิตโดยเฉพาะ และก็โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการถวายทาน เพราะวาการถวายสังฆทาน คําวาสังฆทานก็หมายความวา ถวายแกสงฆในหมู
เปนหมูตั้งแต ๔ รูปขึน้ ไป ตามพระวินัยทานเรียกกันวาคณะสงฆ ถาต่ํากวานั้นเปนคณะบุคคล ถา
บุคคลเดียวเปนปาฎิปุคคลิกทาน ทานโดยเฉพาะ ทีนี้การถวายสังฆทานแกพระสงฆเปนหมูนี้มี อานิสงส
มาก ตามที่องคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาตรัสลําดับทานไว ๑๖ อยางคือ
๑. การใหทานแกสัตวเดรัจฉาน มีอานิสงส ๑๐๐ เทาหมายความวาเราใหทานแก
สัตวเดรัจฉาน และก็ยอมไปรับผลสมบูรณในชาติตอไป เปนเทวดา ๑๐๐ ชาตินั่นเอง ถาใหทานดวยจิต
เมตตานะ
๒. การใหทานแกสัตวเดรัจฉาน ๑๐๐ ครั้ง ก็มีอานิสงสไมเทากับใหทานแกคนที่
ไมมีศีลเลย ๑ ครั้ง ทั้งนี้ก็เพราะวา คนที่เกิดมาเปนคนไดก็เพราะอานิสงสแหงศีล หรือวากรรมบถ ๑๐
เปนปจจัย สําหรับสัตวเดรัจฉานยังอยูใ นเกณฑของอบายภูมิ จึงมีอานิสงสไมเทากัน
๓. การใหทานแกคนที่ไมมีศีล ๑๐๐ ครั้ง ก็ยงั มีอานิสงสไมเทากับใหแกทา นที่มีศีล
บริบรู ณ ๑ ครัง้
๔. การใหทานแกทานที่มีศีลบริบูรณ ๑ ครั้ง ก็มีอานิสงสไมเทากับทานทีป่ ฏิบัติตน
เพื่อพระโสดาปตติมรรค ๑ ครั้ง สําหรับบุคคลที่ปฏิบัตติ นเพื่อพระโสดาปตติมรรค ก็คือคนที่เจริญ สม
ถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน จะเปนคนก็ตาม จะเปนเณรก็ตาม จะเปนพระก็ตาม ตั้งใจปฏิบตั ิ ไป
ดวยจิตบริสุทธิ์ ตั้งใจปฏิบัติไปดวยจิตศรัทธาแท หวังความดีเปนเบื้องหนา มีอารมณถึงซึ่งพระ
นิพพานเปนอารมณ หมายความวา เราปฏิบัติกนั นี่เราทํากันนี่ เราหวังพระนิพพาน ไมใชปฏิบัติกัน
หลอกชาวบานวา เราเปนนักสมถวิปสสนา การปฏิบตั ิอยางนี้ ถึงแมวายังจะไมไดถึงฌานโลกียก ็ตาม
ทานเรียกวาปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค คือทําเพื่อเขาถึงพระโสดาปตติมรรค ทานเรียกวาทาน

๔๐๙

ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค
๕. การถวายทานหรือใหทาน แกทานที่ปฏิบตั ิเพื่อพระโสดาปตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง
ก็ยัง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระโสดาปตติมรรค ๑ ครั้ง
๖. การถวายทานแกพระโสดาปตติมรรค ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
พระโสดาปตติผล ๑ ครั้ง
๗. การถวายทานแกพระโสดาปตติผล ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
พระสกิทาคามีมรรค ๑ ครั้ง
๘. การถวายทานแกพระสกิทาคามิมรรค ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
พระสกิทาคามีผล ๑ ครั้ง
๙. การถวายทานแกพระสกิทาคามิผล ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
พระอนาคามิมรรค ๑ ครั้ง
๑๐. การถวายทานแกพระอนาคามิมรรค ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
พระอนาคามิผล ๑ ครั้ง
๑๑. การถวายทานแกพระอนาคามิผล ๑๐๐ ครัง้ ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
พระอรหัตตมรรค ๑ ครั้ง
๑๒. การถวายทานแกพระอรหัตตมรรค ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
พระอรหัตตผล ๑ ครั้ง
๑๓. การถวายทานแกพระอรหัตตผล ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก พระ
ปจเจกพุทธเจา ๑ ครั้ง
๑๔. การถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา ๑๐๐ ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑ ครั้ง
๑๕. การถวายทานแกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑๐๐ ครั้ง
ก็ยังมีผลไมเทากับถวายสังฆทาน ๑ ครั้ง
๑๖. การถวายสังฆทานนี่ ๑๐๐ ครั้ง ก็มผี ลไมเทากับถวายวิหารทานคือสรางวิหาร
มีการกอสรางเชนสรางสวม ศาลาหนาวัด ศาลาการเปรียญ กุฏิ โบสถ วิหาร เปนตน อยางนี้เขาเรียกวา
วิหารทานทั้งนั้น นี้การถวายสังฆทาน ๑๐๐ ครั้งก็มีผลไมเทากับถวายวิหารทาน ๑ ครั้ง
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เวลานี้ทานทั้งหลายถวายทานเปนสังฆทาน ที่เรียงลําดับมาตั้งแตตน ถึงองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทานเรียกกันวา ปาฏิปุคคลิกทาน มีผลไมเสมอกัน เวลานี้ทานถวายสังฆทาน ก็
การถวายสังฆทาน ๑ ครั้งในชีวิต และก็ถวายดวยจิตที่บริสุทธิ์ มีศรัทธาแท องคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจาทรงกลาววา ผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลใหแกบุคคลผูถ วายเกิดไปทุกชาติ ขึ้นชื่อวา
ความยากจนเข็ญใจไมมี
ในแดนใดที่เต็มไปดวยความทุกขยาก ลําบากขัดสน คนที่ถวายสังฆทานแลวจะไมเกิด
ในที่นั้น ผลทีใ่ หไปไกลมาก กลาวา แมแตพระพุทธญาณเอง ก็ยังไมเห็นผลที่สุดของการถวายสังฆทาน
คําวาไมเห็นทีส่ ุดของการถวายสังฆทาน หมายความวา แมแตบุคคลผูเปนเจาของสังฆทาน บําเพ็ญบารมี
แลว แลวเกิดไปอีกกีแ่ สนชาติก็ตาม จนกระทั่งเขาพระนิพพาน อานิสงสนั้นก็ยังไมหมด คําวา
อานิสงสยังไมหมดก็เพราะวา ถาบุคคลใดบูชาบุคคลผูเคยถวายสังฆทานแลว ผลแหงความดี คือความ
ไมยากจนเข็ญใจ ยอมตกมาถึงแกบุคคลผูบ ูชา นี่เปนอํานาจของการถวายสังฆทาน
การถวายทานแกพระ มีผลไมเสมอกันอยูอยางหนึ่ง คือหมายความวาถวายทานแกพระ
ที่มีจิตกําลังฟุงซานไปดวยอํานาจของนิวรณ ๕ ประการ อยางนี้เราถวายกี่หมื่นกีแ่ สน อานิสงสมันก็
ไมมาก จะถวายสักเทาไรอานิสงสไดแตวา ไมมาก ถาหากวาถวายแกทานผูป ฏิบัตพิ ระกรรมฐาน ถา
หากเขาถึงจิตบริสุทธิ์ เรื่องบริสุทธิแ์ คไหนก็ชาง อยางนอยที่สุดก็มีขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ บางทาน
ก็เขาถึงฌานสมาบัติ บางทานที่เปนพระอริยเจาก็เขาถึงผลสมาบัติ เปนตน อยางนีม้ ีผลมาก
ตัวอยางในสมัยที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาองคปจจุบัน ปรากฎลงไปเกิดเปน
สุเมธดาบส ในสมัยนั้น พระปทุมมุดตระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสขึ้นในโลกเมื่อทานสุเมทดาบส
ทราบวา พระพุทธเจาเกิดขึ้นแลว จึงไดอารธนาองคสมเด็จพระประทีปแกวใหมาโปรด เมือ่ องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมไปดวยพระสงฆ ๒๐,๐๐๐ เปนบริวารเสด็จมา ถึงทางที่จะขาม ลํา
ธาร ทานสุเมธดาบสก็ทอดกายลงไปเปนสะพานใหพระพุทธเจา และพระอรหันตทั้งหลาย เดิน
เหยียบบนตัวขามลําธารไป แตดวยอํานาจบารมีขององคสมเด็จพระจอมไตรมีมาก จึงบันดาลให
รางกายของทานสุเมธดาบสไมรูสึกวารับน้ําหนักอะไรเลย
เมื่อพระพุทธเจาเสด็จไปถึงที่เขาจัดให
ประทับ ทานก็ประทับตามที่ แลวทานสุเมธดาบส คือพระพุทธเจาองคปจจุบัน ก็เขาไปกราบนมัสการ
ทานพระปทุมมุตตระพระพุทธเจา กราบทูลวา
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การที่ขาพระพุทธเจาบําเพ็ญบารมีในปากับพวกบริวารทั้งหลายก็ดี
หรือวาการที่
อาราธนาองคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามาในครั้งนี้ก็ดี เพื่อถวายทานและฟงเทศน
ทั้งนี้ก็มีความประสงคอยูอยางหนึ่งคือ
ตองการปฏิบตั ิทําตนใหเขาถึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
อนาคตกาล
เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวาปทุมมุตตระไดทราบ ฉะนั้นเวลา
พระสุเมธดาบสถวายทาน เมื่อถวายทานเสร็จ แทนทีท่ านจะฉัน สมเด็จพระปทุมมุตตระเขา นิโรธ
สมาบัติ พระอรหันตทั้งหมดเขาผลสมาบัติ ทําจิตใหบริสุทธิ์ มีความสุขตามผลทีต่ นพึงได เมื่อไดเวลา
พอสมควร สมเด็จพระปทุมมมุตตระก็ถอนจากนิโรธสมาบัติ พระอรหันตทั้งหมดก็ถอนจาก ผลสมาบัติ
ก็ฉันภัตตาหารที่มาถวาย ในตอนนี้มีคนทูลถามองคสมเด็จพระจอมไตร ที่เลาถึงเรื่องนี้ใหทราบวาทําไม
สมเด็จพระปทุมมุตตระ และพระอรหันตทั้งหลายจึงทําอยางนั้น ทานตอบวา การที่สมเด็จพระปทุมมุต
ตระก็ดี พระอรหันตทั้งหลายทําแบบนัน้ ก็ดี ทั้งนี้เพราะวาทานสุเมธดาบสตองการ ปรารถนาพุทธภูมิ
คือเปนพระพุทธเจา ถาหากวาพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี เมื่อรับประเคนแลวฉันทันที อานิสงส
ของสุเมธดาบสก็มีอานิสงสมากที่ถวายทาน เพราะองคตนเปนพระพุทธเจา องคที่เปนประธาน นอก
จากนั้นเปนพระอรหันต เปนผูท ี่มีจิตบริสุทธิ์ทั้งหมด แลวปรากฎวาการถวายทาน ครั้งนัน้ ก็เปน
สังฆทาน มีอานิสงสเลิศประเสริฐหาที่สุดมิได ถาวาองคสมเด็จพระจอมไตรพระปทุมมุตตระ ยังเห็น
วาเจตนาของทานสุเมธดาบสมีกําลังสูงมาก คือตองการเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล ฉะนัน้ องค
สมเด็จพระพิชติ มารจึงคิดวา ถาเราจะใหสุเมธดาบสมีอานิสงสเทาปจจุบันที่เขาเคยรับกัน กําลังของ
ทานยังต่ําเกินไป ถาองคสมเด็จพระจอมไตรเขานิโรธสมาบัติก็ดี พระอรหันตทั้งหายเขาผลสมาบัติก็ดี
ชั่วเวลาเล็กนอย จิตจะบริสุทธิ์ผองใสเปนพิเศษ ทีนี้อานิสงสที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ในสมัย ที่
เปนพระสุเมธดาบสจะพึงไดก็มีกําลังแรงมากเปนพิเศษตัง้ หลายแสนเทา ทําใหกําลังที่องคสมเด็จพระ ผู
มีพระภาคเจา และพระอรหันตใหนั้น มีกําลังที่ทานสุเมธดาบสจะมีผล เขาถึงความเปนพระพุทธเจา
รวดเร็วกวา เพราะมีอานิสงสสูงกวามาก
นี่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคทานเทศนสอนไวอยางนี้
ฉะนั้นเวลานี้ทานทั้งหลาย
ตั้งใจถวายสังฆทาน หลังจากที่พระเจริญพระกรรมฐานแลว ทานจะมีผลในการปฏิบัติพระกรรมฐาน
เพียงใดนั้นไมสําคัญ เพราะองคสมเด็จพระทรงธรรมกลาววา ทานผูใดทําจิตเขาสูระดับของเมตตาก็ดี
สมาธิก็ตาม จิตวางจากกิเลสชั่วขณะหนึ่ง ทานถือวาบุคคลนั้นเปนผูไมวางจากฌาน นี่อยางนอยก็ถือวา
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ทานใหแกบุคคลผูทรงฌาน ในขณะนี้จติ บริสุทธิ์ แลวหากวาทานทีเ่ จริญแลวเกา ๆ สามารถจะทรงฌาน
ไดดีก็ตาม หากวาจิตเขาถึงความเปนพระอริยเจา หรือเขาสมาบัติสูงสุด อานิสงสก็เพิ่มเปนหลายแสน
เทา การถวายนี้ก็มีอานิสงสใหญ จะกลาววามีอานิสงสเพียงไหนก็บรรยายไมได
ทั้งนี้เพราะองคสมเด็จพระจอมไตรบอกไวแลววา การถวายสังฆทานครั้งหนึ่งแมแต
พุทธญาณขององคสมเด็จพระประทีปแกวก็มองไมเห็นทีส่ ุด เปนอันวาผลของทานทีท่ านทําแลวในวัน
นี้ แมทานบําเพ็ญบารมีไปอีกกี่แสนชาติกต็ าม ก็จะดลบันดาลใหทานที่ถวายเฉพาะเจาของทาน ไมพบ
กับความยากจนเข็ญใจ แลวตอไปถึงแมวาทานทั้งหลายผูเปนเจาของทานเขาพระนิพพานแลว อานิสงส
นี่ก็ยังไมหมด ปรากฎตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงตรัสแลว
แลวตอจากนี้ไป ทานทราบอานิสงสแลววา การถวายสังฆทานเปนยังไง การเจริญ
กรรมฐานที่ทานเองปฏิบัตแิ ลวก็มีอานิสงสใหญ ฉะนั้นตอจากนี้ไป ขอทานทั้งหลายที่ถวายทานแลวก็
ดี เจริญพระกรรมฐานแลวก็ดี ตั้งใจอุทิศสวนกุศลใหบรุ พชนและบุคคลทั้งหลายทีล่ ว งลับไปแลว อันนี้
อาตมาจะนํา
อิทัง ปุญญผลัง ผลบุญใดที่ขาพเจาทั้งหลายไดบําเพ็ญแลว ณ โอกาสนี้ ขาพเจาทั้ง
หลายขออุทิศสวนกุศลนี้ ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลายที่เคยลวงเกินมาแลว แตชาติกอนก็ดี ชาตินี้ก็ดี
ขอเจากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโมทนาสวนกุศลนี้ ขอจงอโหสิกรรมใหแกขาพเจาตั้งแตวนั นี้ ตราบ
ทาวเขาสูพระนิพพาน และขาพเจาทั้งหลาย ขออุทศิ สวนกุศลนี้ใหแกเทพเจาทัง้ หลายที่ปกปกรักษา
ขาพเจา และเทพเจาทั้งหลายทั่วสากลพิภพ และพระยายมราช ขอเทพเจาทั้งหลายและพระยายมราช จง
โมทนาในสวนกุศลนี้ขอจงเปนสักขีพยาน ในการบําเพ็ญกุศล ของขาพเจาในครั้งนีด้ วยเถิด
และขออุทิศสวนกุศลนีใ้ หแกทานทั้งหลาย ทีล่ วงลับไปแลว ที่เสวยความสุขอยูก ็ดี
เสวยความทุกขอยูก็ดี เปนญาติกด็ ี มิใชญาติกด็ ี ขอทานทั้งหลาย จงโมทนาสวนกุศลนี้ พึงไดรับ
ประโยชน ความสุข เชนเดียวกับขาพเจาจะพึงไดรับ ณ กาลบัดเดีย๋ วนีเ้ ถิด
ผลบุญใดที่ขาพเจาทั้งหลาย ไดบําเพ็ญมาแลว ณ โอกาสนี้ ขอผลบุญนี้ จงเปนปจจัย
ใหขาพเจาทั้งหลาย ไดเขาถึงซึ่งพระนิพพาน ในชาติปจ จุบันนี้เถิด
ตอนที่พระสงฆใหพรนี้ ก็ขอเจาภาพและทุกทานที่บําเพ็ญกุศลแลว ตั้งจิตปรารถนา
เอาตามความประสงค สมมุติวาทานทั้งหลายตั้งใจเพือ่ พระนิพพาน อันนี้ก็ตองเผื่อไวดว ย เผือ่ ไวนิด
หนึ่งวา หากวา สมมุติวาเราตายจากชาตินแี้ ลว ยังไมถึงซึ่งนิพพานเพียงไร สมมุติวา เราตาย ถาเราไม
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เผื่อไวละก็มะั จะขลุกขลัก ฉะนั้นการอธิษฐานจิต คือตั้งอธิษฐานเขาเรียกวา อธิษฐานบารมี ควรจะ
ตั้งใจไววา “ผลบุญใดที่ขาพเจาบําเพ็ญแลวในคราวนี้ทงั้ หมด มีการสมาทานศีลก็ดี เจริญพระกรรม
ฐานก็ดี ถวายสังฆทานก็ดี ขอผลบุญนีจ้ งเปนปจจัยใหขา พเจาเขาถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปจจุบนั แต
ทวาถาหากขาพเจายังเขาไมถึงพระนิพพานเพียงใด จะเกิดใหมไปในชาติใดก็ตาม ขอคําวาไมมจี งอยา
ปรากฎแกขาพเจา” อยางนี้เรียกวาอธิษฐานตามแบบที่พระอนุรุธเคยอธิษฐานมา
หลังจากที่ทานอธิษฐานแบบนี้แลว จนกวาจะเขาพระนิพพานเปนพระอรหันต ทุก
ชาติที่ไดเกิด คําวาไมมียอมไมปรากฎ หมายความวาถาตองการอะไรก็ตามตองมีทกุ อยาง ถาหากเรามี
เสียทุกอยาง ก็ชื่อวาเรามีความสุขในการครองชีพพอสมควร ถึงจะรวยมากรวยนอยไมสําคัญ ถาเรา
ตองการอะไรมันไดทุกอยาง ก็ชื่อวามีความสุขในการครองอัตภาพ นีไ่ มใชเปนความโลภ หมายความ
วาเราเผื่อไว ถาเราตั้งใจจะไปนิพพานในชาตินี้ ถาบังเอิญมันยังไมถึง เราก็ตองเตรียมไวกอน ถายัง ไม
ถึงเพียงใด เราก็ไมอด เหมือนกับคนที่เดินทาง ตั้งใจใหถึงเชียงใหมในวันนี้ ตานี้เขาก็ตองเตรียม
เสบียงไวกอน ถาเรายังไมถงึ ถาเราไมเตรียมเสบียงไวกอน ระหวางทางตองไปนอนคางที่ไหน อาหาร
หมด อาหารเกาหมด วันทีจ่ ะเดินทางตอไป ไมมีอาหารเราก็แย
ขอนี้มีอุปมาฉันใด ในการเดินทางไปเชียงใหมตั้งใจจะไปในวันเดียวใหถึง ถาไมถึง
ตองเดินหลายวัน ถาไมมีอาหารมันก็ลําบากฉันใด เราก็เหมือนกัน บําเพ็ญบุญบารมี เราตั้งใจไว เพื่อ
พระนิพพาน แตก็ตองเผื่อไววา ถาหากวายังไมถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด จะเกิดไปในชาติใดก็ตาม
ขอคําวา “ไมมี” จงอยาปรากฎแกขาพเจา ถาเราตองการอะไรใหมันมีทุกอยาง จะไมรวยมากก็ชาง
เทานี้พอแลว หรือวาทานทั้งหลายจะตั้งใจอธิษฐานอะไร ก็ขอใหเปนไปตามความประสงคของทาน
ในระหวางที่พระใหพร ตอจากนี้ไปพระจะไดใหพรแกบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย

***********************
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อบรมพระกรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๕)
ตอไปนี้เปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน เรื่องอื่นๆ ทั้งหมดก็ไดบอกกันมาแลว
วันนีจ้ ะขอพูดถึงญาณ ๘ ประการ ที่ทุกทานตั้งใจอธิษฐานในตอนทายจากคําสมาทาน วาญาณทั้งหลาย
เหลานี้มีทิพจักขุญาณ จุตูปปาตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ อติตังสญาณ อนาคตัง
สญาณ ปจจุปปนนังสญาณ และยถากัมมุตาญาณ ญาณ ๘ ประการนี้ ความจริงถาจะพูดตามชื่อก็รูสึก
วาจะเปนของฝกยาก ถาหากวาทานนักปฏิบัติเปนผูฉลาดในการฝก ก็จะรูสึกวาไมยากอะไรนัก เพราะ
เปนการฝกแบบเดียว แลวยังได ๘ อยางดวยกัน การฝกญาณ ๘ อยางนี้มีประโยชนยังไง ก็จะบอก ให
ทราบ วาเราศึกษาคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงเทศนไวในพระไตรปฎก มีพระ
สูตรและชาดกเปนตน อันนีอ้ งคสมเด็จพระทศพลไออางถึงนรกบาง เปรตบาง อสุรกายบาง สวรรคบาง
พรหมโลกบาง นิพพานบาง และก็อางถึงกฎของกรรมตาง ๆ ในชาติกอนที่ใหผลมาถึงชาตินี้ แลวก็
ทรงพยากรณบุคคลวา ตอไปขางหนาคนนั้นจะเปนอยางนั้น คนนีจ้ ะเปนอยางนี้
อยางทานอชิตภิกขุ ในสมัยนั้นพระนางปชาบดีโคตมี ไดทอผาพิเศษไปถวายองค
สมเด็จ พระบรมโลกเชษฐ ก็ปรารถนาจะใหพระองคใช ทอดวยมือเอง กรอดวยมือของพระองคเอง
เมื่อถวายพระพุทธเจาแลวแจงพระพุทธเจา ก็สงใหพระสารีบุตร พระสารีบุตรก็สง ใหพระโมคคัลาน
พระทั้งหมดก็สงตอๆ กันไปในที่สุดมีอชิตภิขุนั่งอยูทายบริษัททั้งหมด เรียกวาเปนพระเล็กกวาเขาทั้ง
หมดอยูทายสุด เขาสงใหก็ไมมีที่จะสงเลยรับไว พระนางปชบดีโคตมีเสียใจ ที่ตงั้ ใจทอผาทําเปนจีวร
เพื่อถวายใหพระพุทธเจาทรงใชเอง พระพุทธเจากลับไมใช มอบใหพระ ก็พระที่ไดไวใชก็คอื พระ
องคทายแถว ที่ตั้งใจใหองคหนา แตองคทายเปนผูไดก็เสียใจ เมื่อพระพุทธเจาทรงรูใจของพระนาง
ปชาบดีโคตมีพระนานาง จึงไดมีพระพุทธฎีกาตรัสวา พระนานางโปรดทรงทราบ อชิตภิกษุที่นั่งอยู
ทายแถวนี่ ตอไปจะไดสําเร็จเปนพระพุทธเจาองคหนึ่ง มีพระนามวาพระศรีอาริยเมตไตร
นี่อันนี้เราก็นาจะสงสัยวา พระพุทธเจาทรงรูไดอยางไร ในบรรดาพระสาวกทั้งหลาย
ที่รูอยางพระพุทธเจาก็มีเยอะ รูไดอยางไร และคนที่เกิดมานี่ เดิมทีมาจากไหน อาศัยกรรมอะไรเปน
ปจจัยใหมีความสุข มีความทุกข พระพุทธเจาก็รู และบรรดาสาวกทัง้ หลายของพระพุทธเจาสวนมาก
ก็รู อันนี้ทานรูกนั ไดอยางไร
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ในบรรดาทานทั้งหลายที่ฟงผมพูดมาหลายวาระก็อาจจะสงสัย หรือบางทีอานหนังสือ
ไปก็อาจจะสังสัย วันนีก้ ็จะขอบอกวิธีปฏิบัติเพื่อความรูใ นญาณทั้ง ๘ อยาง เพื่อใหทานทั้งหลายจะได
รับฟงศึกษาเขาไว เพราะวาตั้งใจจะปฏิบัติ ใหเขาถึงระบบนั้นก็สามารถจะทําได แตวา อยาลืมวาการ
ปฏิบัติเพื่อความดีความรูในพระพุทธศาสนา เราตองเปนคนชนะใจตนเอง อันนี้เปนสําคัญ แตวา
กําลังใจของเราตองชนะความชัว่ ทรงความดีเขาไว ถาเราแพความชัว่ ใหความชัว่ ครอบงําใจ อันนี้เรา
ไมสามารถจะเขาถึงพระพุทธศาสนาไดเลยแมแตนดิ เดียว ถึงแมวาเราจะทรงผากาสาวพัสตร โกนหัว
หมผาเหลือง บวชสักกี่รอ ยพรรษาก็ตาม ไมมีความหมายในฐานะความเปนพระในพระพุทธศาสนา
ทีนี้จะพูดถึงแนวปฏิบัติใหเขาถึงญาณทั้ง ๘ ประการ เราเคยอธิษฐานกันมาทุกที ผม
จะบอกชื่อเสียกอน ทิพจักขุญาณ หมายถึงวามีอารมณเปนทิพย สามารถเห็นนรก เห็นเปรต เห็น
อสุรกาย เห็นสวรรค เห็นพรหมโลกได แตยังไมเห็นพระนิพพาน เพราะมีกําลังจิตยังติดยังออนอยู
ตอมาเมื่อจิตเขาสูฌาน ๔ คือ ทัพจักขุญาณ นี้จะปรากฎตั้งแตจิตเขาสูอุปจารสมาธิ เมื่อบําเพ็ญตนถึง
อุปจารสมาธิ เห็นอะไรไดบางก็เห็นไมถนัดนัก จะพูดไดยินไดฟง จากเสียงที่เปนทิพยก็ไมไดมากไม
เต็มประโยค ก็จะสรางความขยันหมั่นเพียรของเรา ใหสรางอารมณจติ ใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว เพราะตอง
การฟงใหนาน ๆ เห็นไดนาน ๆ เมื่อจิตของทานทรงฌาน ๔ สามารถจะทรงสมาธิจิตไดนานเทาไรก็
ตาม ก็สามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพย ไดยินเสียงที่เปนทิพย คุยกันไดแบบสบาย ตอนนี้เรียกวาทิพ
จักขุญาณแกกลา หรือวา
จุตูปปาตญาณ คือเปนญาณอันเดียวกัน แตมีกําลังสูงขึ้น ถึงจุตูปปาตญาณ ความรูก ็
เกิดวา คนเราหรือสัตวที่ตายไปแลว เวลานี้ไปเกิดที่ไหน มีความสุขมีความทุกขเปนประการใด หรือ
วาคนหรือสัตวที่มาเกิดนี่ แมแตตัวเราเอง เดิมทีมาจากไหน และที่เรามีความสุข หรือมีความทุกข ใน
ชาติปจจุบัน ก็อาศัยกรรมอะไรเปนปจจัย นี้ทานไดญาณอันนีแ้ ลว ความสบายใจมันเกิดมาก เกิด มาก
เพราะอะไร เพราะวาเรารูสวรรค รูน รก รูพรหม รูเปรต รูอสุรกาย รูกฎของกรรมแลว รูที่มา แลวก็
สามารถจะรูทไี่ ป วาถาเราทรงความดีอยูเพียงนี้ หรือวาบุคคลทั้งหลายที่เราเห็นอยูเวลานี้ ไดยิน ชื่ออยู
เวลานี้ เพราะทรงความดีและความชัว่ อยูเพียงนี้ ขางหนาเขาจะไปยังไง นั่นเปนอนาคตังสญาณ จะพูด
ทีหลัง ทีนี้ถึงฌาน ๔ จิตตองทรงเปนจุตปู ปาติญาณ รูไ ดเลยวาคนและสัตวที่มาเกิดนี่มาจากไหน คน
และสัตวที่ตายไปแลวไปอยูท ี่ไหน
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อันนี้มาอีกญาณหนึ่ง คือ เจโตปริยญาณ อันนี้เรียกวารูว าระน้ําจิตของคนและสัตว วา
คนและสัตวทมี่ ีสุข มีทุกขอยูนี่เพราะอาศัยกรมอะไรเปนปจจัย หรือเวลานี้บุคคลนี้มีกิเลสอะไรเปน
เครื่องบังหนา หรือมีความดีระดับไหน นี่เราสามาถจะรูไ ด รูไดไมเกินความดีที่เราทรงอยู ถามันเกิน
ความดีที่เราทรงอยู เราก็รูไมไดเหมือนกัน มันมืด พยากรณไมได
ทีนี้มาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ แปลวาระลึกชาติได หมายความวาการถอยหลังชาติ
ของเราเองไป นับชาติไมถว นไปทุกๆ ชาติ ตามความคลองแคลวที่เราจะเรียงได
แลวก็มีอตีตังสญาณ รูเรื่องราวในอดีตของบุคคลและสัตว เพราะวาคนและสัตว หรือ
สถานที่เดิมมีอะไรเปนสําคัญ ทั้งคนและสัตวประเภทนี้ เดิมทีเปนอะไรมากอน
ทีนี้มีอนาคตังสญาณ ก็รวู าสถานที่ตรงนี้ ตอไปจะมีอะไรเกิดขึ้น จะเปนที่ปารกหรือ
วาจะเปนบานเปนเมือง คนและสัตวที่เราประสบนี่ ขางหนาเขาจะมีความสุขความทุกขเปนประการใด
ตายแลวจะไปไหน เพราะอาศัยกรรมอะไรเปนปจจัย นี้เรารูไดดวยอนาคตังสญาณ
แลวมาปจจุปปนนังสญาณ เรารูว าในปจจุบันเวลานี้ คนอยูสถานที่ใกล ที่อยูสถานที่
ไกล วัตถุอยูไกล หรือวาตายแลวไปอยูที่ไหน เวลานี้เขามีความสุข ความทุกขเปนอยางไร เรารูไ ดดวย
อํานาจปจจุปปนนังสญาณ
นี้ยถากัมมุตาญาณ รูกฎของกรรมของความดีและความชั่ว ของบุคคลและสัตว แมตัว
ของเราเอง นีญ
่ าณ ๘ ประการมีความหมายเปนอยางนี้ ทีนี้มาพูดกันถึงเวลาฝก การฝกเราตองฝกญาณ
ทั้ง ๘ อยางรึเปลา ความจริงไมตอง ฝกใหเกิดทิพยจักขุญาณเพียงอยางเดียว เวลาเกิดทิพจักขุญาณ แลว
ทิพจักขุญาณที่เราได ถาเราทรงสมาธิถึงฌาน ๔ เราสามารถจะกําหนดเวลาตั้งไววา ๕ นาที ๑๐ นาที ๒๐
นาที ๑ ชั่วโมงไดอยางสบาย อันนีญ
้ าณอีก ๗ อยาง ก็จะปรากฎหมด ไมใชวาตองแยก กันทํา
ทีนี้เวลาฝกที่จะใหไดทิพจักขุญาณเขาทํากันอยางไร อันนี้จะพูดใหฟง ในคูมอื ปฏิบตั ิ
พระกรรมฐานก็มีอยู แตวันนี้อยากจะพูดใหฟง ทําแบบงายๆ อานในคูมือบางอยางอาจจะไมเขาใจ
เพราะแบบทานวางไวอยางหนึ่ง แตมีวธิ ปี ฏิบัติในระดับใกลเคียงกัน แตวาเปลีย่ นรูปกันไปเรายอมทําได
ที่ทานไดกนั เปนสวนมาก
อันดับแรก เราตองเปนผูชนะอารมณ เวลาจิตที่จะทรงสมาธินี่เราตองตัดกังวลออกทั้ง
หมด ไมหวงใยอะไรเลย แลวโดยปกติ ยามปกติเรื่องของชาวบานเราไม

๔๑๗

เกี่ยว ใครเขาจะดี ใครเขาจะชั่วเปนเรื่องของเขา ปรารภในจิตใจแตเรือ่ งของเราแตผเู ดียว พยายามรักษา
อารมณใหอยูในดานของกุศลตลอดเวลา หมายความวาเราตั้งองคภาวนาไววาอยางไร จะตั้งการพิจารณา
ไววาอยางไร กุมอารมณไวนั้นตลอดเวลา อยาใหมันคลาด มันก็มีการเผลอบาง ใหม ๆ ตอไป ๆ ก็อยา
พยายามเผลอ จะนั่งอยู จะยืนอยู จะเดินอยูก็ตาม ทรงอารมณนั้นตลอดเวลา
อยางที่ผมเคยปฏิบัติมาจึงรูส ึกวามันชา ฌานนี้ก็ไดกนั ทั้งหมด เพียงบวชพรรษาแรก
ทําอยางนี้หมายความวา การทํานี่อาจจะไมเหมือนกัน แตจะบอกวิธที ําให พวกผม ๓ – ๔ องคนี้ มัก
จะทําไมใครเหมือนชาวบานเขา คือในอันดับแรก เราก็ตั้งใจภาวนาวา พุทโธ นึกถึงพระพุทธเจา เปน
อารมณ นีแ่ บบที่ผมทําของผมมาเองนะ แลวก็เพื่อน ๆ ก็ทํามา แตก็มีผลตามที่ปรากฎอยูนี่ ก็โดย ใช
คําภาวนาวา พุทโธ แลวก็จํารูปพระพุทธรูปองคใดองคหนึ่งที่เรารักที่สุด ที่เราชอบที่สุด ไมจําเปน
ตองเลือก หรือวาจะเปนพระสงฆองคใดองคหนึ่งก็ได ใหมาติดตาติดใจ เวลาภาวนาวาพุทโธ ก็เห็น
ภาพพระองคนั้นอยูใ นอก คอย ๆ ฝกนะจะไดคอย ๆ ทําไป เห็นอยูในอกของเราอยูตลอดเวลา ทีนี้
เวลาเดินไปบิณฑบาต เดินไปธุระ ถาไมมีใครไปชวนคุย เราก็เห็นภาพของเราอยูตลอดเวลาเหมือนกัน
ภาวนาไวเสมอเปนปกติ จะรูสึกวาการนึกเห็นภาพ ภาพนิมิตนี่นะ นึกสรางภาพขึน้ มา ไมใชภาพมา
ลอยขางหนา มาลอยขางหนานะไมเปนเรื่อง ถาไปติดอยางนัน้ ละไมเปนเรื่อง เปนอันวาการนึกเห็น
ภาพเมื่อใดก็ได แลวก็สามารถจะทรงไวได บางทีเวลาคุยกับเพื่อน เราก็นึกเห็นภาพนั้นอยูเ สมอ นึก
ฝกอยางนี้จนคลอง
เมื่อคลองแลวทําอยางไรจึงจะเกิดทิพจักขุญาณ ก็บอกไดเลยไมตองทํา ไมตองทําอะไร
อีก เมื่อความคลองเกิดขึน้ ทีนี้ใครเขาพูดถึงใครที่ไหน เราก็กําหนดจิตนึกเห็นภาพพระพุทธรูปภายใน
อก แลวก็นึกวาภาพของบุคคลนั้น หรือสถานที่นั้นมีสภาพเปนอยางไร ความรูสึกมันจะบอก ความรูสึก
มันจะบอกเลยวา คนนั้นอวน คนนั้นผอม ขาวหรือดํา มีจริยา อัธยาศัยเปนอยางไร พื้นทีเ่ นือ้ เปน
อยางไร ความรูสึกมันบอกเอง พอเห็นคนเดินเขามาแลวก็นึกวา เออ นี่เขามาธุระอะไร มีความสุขหรือ
ความทุกข ความรูสึกมันก็บอกเหมือนกัน วิธฝี กไมยาก แตวาทําใหมันคลอง ใหมันมีอารมณทรงตัว
ถาจะเปนจุตูปปาตญาณทีนี้อยาไปเข็นมัน จิตมันจะเขาไปถึงเอง แลวตอไปถาอารมณ
มันเขาถึงฌานละเอียด หรือฌาน ๔ ละเอียด มันเขาของมันเอง ตานีพ้ อเขาบอกวาคนนั้นตายเสียแลว
พอบอกวาคนนี้ตายเสียแลว ความรูสึกมันบอกเลยวา คนนั้นไปสวรรคหรือไปนรก เพราะอาศัยกรรม
อะไรเปนปจจัย มันรูขึ้นมาพรอม
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กัน แลวก็ถามเขาวาคนนัน้ นะ เคยทําอยางนั้นบางไหม เคยทําอยางนี้บางไหม เปนกิจที่เขารูกนั งาย ๆ
เขาก็จะบอกวาเคยทําอยางนัน้ อยางนี้ แลวเราก็เฉยเสีย แลวไอเรื่องทีจ่ ะบอกคนอืน่ นะเปนของยาก ดู
เสียกอนวาเราบอกแลวจะเกิดประโยชนไหม ถาเกิดประโยชนเราก็บอก ถาไมเกิดประโยชนอยาบอก
ถาบอกแลวเขาไมเลื่อมใส จะเปนภัยกับตัวเอง
ทีนี้มาเจโตปริยญาณ เราก็เคยดูภาพพระของเราแจมใสเพียงไหน นี้เปนเครื่องวัด
อารมณของจิต นี้เราอยากจะรูวาคนนี้มีสุขและมีทุกขเปนประการใด ก็นึกรูเองวากําลังใจเขาเปนอยางไร
นึกอยากจะเห็นใจของเขาขึน้ มา อารมณมนั ก็จะบอกวากําลังเห็น ใจของเขามีสีแดง เราก็รูไดเลยวาคนนี้
เวลานี้กําลังมีความสุขใจ ดีใจดวยเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ ถาหากวาอารมณจิตเปนสีดํา แสดงวาเขามี
ความทุกขมาก ถาดํานอยมัวๆ ก็ทุกขนอย ถาเห็นอารมณจิตใสสะอาดก็แสดงวาคนนี้ จิตวางจากกิเลส
อาจจะวางดวยกําลังฌาน หรือวิปสสนาญาณก็ได ถาหากเห็นจิตใสเห็นแกวธรรมดา แสดงวาวางจาก
กิเลสหรือกําลังเขาฌาน หรือจิตทรงอุเบกขา ถาหากเห็นวาจิตของเขามีประกายสวยสดงดงาม แสดงถึง
ความเปนพระอริยเจา แตอยางนี้ ขอนี้ถาหากเรายังรูไมไดในชั้นนี้ เราตองเปนพระอริยเจาดวย
นี้เปนอันวาการปฏิบตั ิดวยญาณทั้ง ๘ ที่บรรดาทุกทานสมาทานกันทุกวัน มีวิธีปฏิบัติ
งาย ๆ แบบนีไ้ มยากนะ ฉะนั้นพวกคุณทั้งหลาย ถาจะปฏิบัติกนั ใหไดดี ตองนึกถึงความตายอยูตลอด
เวลา เรานี้ตองตายแน แลวก็คิดวา เออ ถาเราตายจากชาตินี้เราจะไปขางไหน รูไมไดเสียแลวนี่ ไมได
การ เราตองสรางความรูใ หเกิดขึ้นใหได แลวเราจะทําอยางไร
ประการที่ ๑ จิตอยาไปยุงกับเรื่องของชาวบานชาวเมือง
ประการที่ ๒ ทรงศีลใหบริสุทธิ์
ประการที่ ๓ จิตตองชนะนิวรณอยูตลอดเวลา
ประการที่ ๔ จิตตองเมตตาอยูตลอดกาล
เทานี้จิตของพวกทานทั้งหมดก็จะปรากฎวามีอารมณเยือกเย็น สามารถทรงสมาธิได
ตามอัธยาศัย แลวก็ภาพที่เราจะนึกถึงไว เราอยาลืม จะนั่งอยูกด็ ี จะนอนอยูกด็ ี เดินไปธุระก็ดี เดินไป
บิณฑบาตก็ตาม เวลาเดินบิณฑบาตนะ ผมอยากใหทานนึกภาพพระ ภาวนาวาพุทโธ หรือวา อิตปิ โส
ตลอดไป ทั้งนี้เพราะวาเราไปเพื่อโปรดสัตว เขาวากันอยางนั้น ทีนกี้ ารไปเพื่อโปรดสัตว อยางเลวที่
สุดจิตของเราก็วางจากนิวรณ เราจึงจะเปนผูมีบญ
ุ สงเคราะหบุคคลผูใหขาวใหแกงแกเรา ถาจิตวางจาก
กิเลสดวยอํานาจวิปสสนาญาณ และบําเพ็ญอยางดียังมีอานิสงสใหญ
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แตหากวาเวลาเราไปบิณฑบาต เกิดกําลังใจของเราหมกมุนอยูด วยอํานาจของกิเลส
อยางนี้องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐไมเรียกวาไปโปรดสัตว เรียกวาไปใหสัตวโปรด เราไมดีพอเสีย
แลว ชื่อวาไมเปนสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวตามสมควร ฉะนั้นอาการแบบนี้ ขอใหทา นทั้ง
หลายที่มีความสนใจในดานทิพจักขุญาณ ก็ขอใหทุกทานตั้งใจปฏิบตั ิตามที่ผมกลาวมา แตไมจําเปน
ตองไปนั่งสมาธิทั้งวันนะ อาการปกติที่เราทรงอยู นั่งอยู ยืนอยู เดินอยู ทํางานอยู นึกถึงภาพพระอยูใน
อกเสมอ ใหม ๆ มันก็หนักใจ เหนื่อย เรียกวาบังคับไมคอ ยอยู แตถาทําจนชินแลวไมชาจะเปนปกติ
เอาละตอจากนี้ไป นี่กไ็ ดเวลาที่ทานจะเจริญพระกรรมฐาน เพราะเวลาเหลืออยูเพียง
ไมถึง ๓๐ นาที ตอจากนี้ไปขอใหทุกทาน ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําลนดรูล มหายใจเขาออก
จะนึกถึงภาพพระหรือไมนกึ ถึงก็ตามใจทาน และใชคาํ ภาวนาแลวพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะได
ยินสัญญาณบอกหมดเวลา เวลาวันนี้เหลือ ๒๕ นาที ตั้งใจรวบรัดใหดีเวลาจะหมดเสียกอน
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อบรมพระกรรมฐาน พ.ศ. ๒๕๑๗ (๖)
เรื่องที่พดู ตอนกอนที่จะเจริญพระกรรมฐาน วันนี้ตอนทาย ตอนเวลาใกลจะหมด ตอน
จะแจง ๆ กันนี้ เอาพูดกันตรงไปตรงมา ผมขึ้นไปเฝาพระ ถามทานวาบริษัทของขาพระพุทธเจาที่
กําลังนั่งกรรมฐานอยูนี่ มีพระอะไรบางไหมที่สามารถจะฝกไดตามทีพ่ ูดมาในตอนตน ทานบอกวาใน
พรรษานี้ มีพระตั้งใจดี สนใจก็มีสวนอยู หมายความวาพระที่ตั้งใจประพฤติดี ปฏิบัติดวยดี ตามแบบ
ปฏิบัติก็ไดกลาวไววา ในพรรษานีก้ ็หมายความวา ในพรรษานี้ พระเขาไมมีงานจะทํา
แตความจริงผมอยากจะใหพระหมดงานใหเร็วที่สุดเทาทีจ่ ะเร็วได ทั้งนี้เพราะวาอะไร
ก็เพราะวาทานเหนื่อย ตอนกลาววันในการปฏิบัติพระกรรมฐาน มันก็มีผลไมสมบูรณ แตทวาที่ปลอย
ใหทํางานก็เพราะวา อยางนอยที่สุดเราบวชเขามาแลว อานิสงสของการบวชก็ไดสว นหนึ่ง มีอีกสวน
หนึ่ง อานิสงสในการสรางวิหารทาน นี้กเ็ ปนอานิสงสใหญ ที่เคยพูดมาแลวเมื่อกีน้ ี้ ก็ไดอีกสวนหนึ่ง
นี่เปนไปตามแบบฉบับที่หลวงพอปานไดเคยแนะนํามา และก็เปนความจริง เพราะวาถาเราจะพิสูจน
กันดวยอํานาจของญาณตาง ๆ ตามที่บอกไวแลวเมื่อกีน้ ี้ ในอติตังสญาณ หรือใชอนาคตังสญาณ ไมใช
อติตังสญาณ ถาเราจะพิสูจนอํานาจของอนาคตังสญาณ ที่มาจากทิพจักขุญาณ วาทุกคนที่รว มบําเพ็ญ
กุศล หรือพระเณรทุกองคที่รวมบําเพ็ญกุศล เนื่องในการสรางวิหารทานก็ดี การเจริญพระกรรมฐาน ก็
ดี หรืองานสวนอื่นของสาธารณประโยชนที่เปนสวนของสงฆ เชน ชวยกันระมัดระวังทรัพยสินของ
สงฆ อันนีจ้ ะมีผลเปนยังไง
อันนี้ความจริงผมทราบแลว ดวยอํานาจของอนาคตังสญาณ วาพวกทานที่ทําแลวนี้มี
ผลเปนประการใด แตเห็นจะยังไมบอก เพราะอะไรยังไมบอก ถาบอกทาน ทานเองก็ไมสามารถจะ
พิสูจนตามคําของผมพูดได นี่ผมตองการอยูอยาง อะไรก็ตาม ถาทีผ่ มพูดไปและก็บอกไป อยากให
ทานพิสูจนดว ยกําลังจิตของทานที่ทรงสมาธิ วาทีผ่ มพูดไปแลวนัน้ นะ ดวยอํานาจของญาณของทาน ที่
เห็นแลวมันจริงตามนั้นไหม
นี่ผมตองการแบบนี้นะ ความจริงสมัยกอนผมเคยพูดวา คนนี้มรี ะดับจิตแบบนี้ มีวมิ าน
ตั้งอยูที่ไหน นั่นเพราะอาศัยกรรมอะไรบางเปนปจจัย สวนที่เปนทิพยจะมีความผองใสเปนกรณีพิเศษ
บาง เปนปกติบาง และถาหากวาทําดียิ่งไปกวานัน้ จะมีผลเปนประการใด แลวก็ไดรับพยากรณมาจาก
พระ พระทานวามายังไง และถา
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ปฏิบัติไปแลวก็หยุดถึงไหน เมื่อกอนผมเคยพูด แตเวลานี้ไมพูด ก็เพราะตองการใหพวกทานพิสูจน
ไดดว ยตนเอง ถาผมพูดไปแลวทานพิสูจนไมได มันก็กลายเปนเลานิทานกันไป นีก่ ็ประการหนึ่ง
มันเขาทํานองวาหลอกใช หลอกใชงานใหเหน็ดเหนื่อย แลวก็หลอกวาจะดีอยางนัน้
จะดีอยางนี้ จะมีผลเปนอยางนั้น จะมีผลเปนอยางนี้ ตอนนี้ก็เลยไมอยากจะพูด อยากจะพูดตอนที่พวก
ทานสามารถทําญาณตาง ๆ ๘ อยาง ถึงแมวาจะไมแจมใสก็เถอะ ถาวาเพียงจะพิสูจนคําพูดของผมได
เทานั้น ผมจะพูด แลวผมจะบอกทาน วาผลตาง ๆ ทีท่ านทํามาแลวมีผลเปนประการใด เวลานีท้ ี่พูด
อยูก็พูดในกรุงเทพฯ ถาเขาไปในกรุงเทพฯ ละก็ผมพูดเพราะวาอะไร เพราะวานักปฏิบัติในกรุงเทพฯ
เวลานี้ ที่ไดญาณตาง ๆ ที่ผมพูดมาตอนตนมีเยอะเลย และก็มีเยอะนะ ไมใชพระหรอกนะ พระเขาไม
คอยไดมาปฏิบัติดวย จะมีมาเปนประจําก็จริงทานมีตําแหนงพระราชทินนาม เขามียศแตผมจําไมไดวา
เปนพระราชาคณะลําดับที่ไหน ก็คงใหญมากเหมือนกัน ทานก็แกกวาผม แตกว็ าในฐานะที่ทานถือวา
ทานเปนลูกศิษยผม พอเจอะหนากันเรานึกวาจะไหวทานกอน ในฐานะที่ทานมีพรรษาแกกวา ไหวไม
ทันสักที ทานเอากอนเสมอ ญาติโยมคงจําไดนะพระองคสีเผือกแก แกมากๆ
นี่วันนั้นทานมานั่งจีวรเปยก ควักผาไตรใหทานเปลีย่ น ทานไมยอมเปลี่ยนบอกวาเปน
ไตรครอง นีม้ ีความดีมาก มีกําลังเมตตาสูง ถาหากเขาไปในกรุงเทพฯ ถาทานไมติดงานสําคัญที่เปน
สวนของราชการแลว ทานจะตองมาทุกคืน แลวทําตนเปนลูกศิษยจริง ๆ ไมยอมนั่งเสมออยางหนึ่ง
แสดงการนอบนอมอยูตลอดเวลา อันนั้นทานทําถูก ไมใชวาผมจะเบงวาผมเปนครู ทานทําถูก ถาหากวา
ตีตนเสมอครูละก็เสร็จ ใหปฏิบัติไปกีแ่ สนชาติมันก็ไมไดอะไร นี่มันขึ้นอยูกับใจ ถาใจเรามันเลวเสีย
อยางเดียว คุณธรรมก็เขาไมถึงใจ อันนีพ้ วกคุณนี่พอไดฌานที่ ๔ กันนี่ พวกที่มานี่ก็มีเยอะ อยางคุณ
ประสิทธิ์ ตัณฑเศรษฐี รองผูจัดการใหญเปปซี่ หรือ หมออุทัย อะไรพวกนี้ พวกผูหญิงก็มีเยอะเขาไดกัน
ทีนี้เวลาพูดอะไรไป เราพูดใหเขาพิสูจนวา เวลานีพ้ วกเธอมีอารมณจิตถึงไหน มีวิมาน
ตั้งอยูที่ไหน สภาวะของวิมานเปนอยางไร แลวหากวาขอนี้เราพิสูจนกันแลวบางทีเราก็พดู กันถึง ระดับ
ดาวดึงส วาอะไรตั้งอยูที่ไหน พอวันรุง ขึ้นเขาก็มาบอกวาเขาไปพิสูจนแลว ผลจริงตามนัน้ ผม
ตองการใหพวกทานมีผลเปนแบบนี้เพื่อวา ไมใชวาจะมานั่งฟงกันพูดคนเดียว ดีไมดีฟงพูดแลวก็นึก วา
เอะ ไอหมอนี่มัน
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พูดนี่จริงหรือไมจริงก็ไมรู หรือมันจะหลอกเราเลนโก ๆ นีผ่ มไมตองการผลตามนี้ ตองการผลอยางเดียว
คือ ใหทานทั้งหลายตามมีความรูตามที่ผมพูด
เมื่อผมพูดแลวทานจะรูว า ออ ไอตรงนั้นมันจริงหรือไมจริง ฉะนัน้ ไอผลอันนีน้ ะ ที่
จะพึงมีหรือไมมี เมื่อกี้ไมไดขึ้นไปถามพระทาน ถามวามีไหม พระที่จะพึงไดแบบนี้นะมีบางไหม ที่
กําลังนั่งเจริญพระกรรมฐานกันอยู ทานบอก ถาเขาตั้งใจจริง ทรงอารมณถกู ตองจริง ในพรรษานี้มี
พระจะทําได ผมก็ดใี จ เอาละถาหากทานไดกันบางเล็ก ๆ นอย ๆ พอจะติดตามกระแสที่ผมพูดไปได
เทานั้นแหละ ผมจะพูดใหฟง วาทานทั้งหลายใครถึงระดับไหนแลว ระดับไหนนีก่ ็หมายความวา ใคร
มีวิมานตั้งอยูตรงไหน แลวก็มีความสวยสดงดงามเพียงใด เพราะวาผลอะไรเปนปจจัย และถาทรงอยู
ระดับนี้ จะมีความสุขระดับไหนในกาลตอไป นี้เรามาพูดกันตอนที่พวกทานได ถาพวกทานยังไมมี
ใครสักองคหนึ่งไดเพียงใดก็ตาม ผมจะไมยอมพูดในดานผลที่ทานจะพึงได ทั้งนี้ก็เพราะวาถาพูดไป
มันก็ไรผล เอาละตอจากนีไ้ ปตั้งใจอุทิศสวนกุศล

*******************
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สนทนาธรรม ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗
ถาพระทานบอกใหพูดก็พูด ถาพระมาบอกไมใหพูดก็ไมพูด เพราะไมรูจะพูดอะไร
วันนี้ทานบอกใหพูดก็พดู เพราะถือวาเปนวันสําคัญ วันขึ้นดิถีชีวิตใหม สําหรับปใหมในดานโบราณ
กาล โบราณถือวา วันสงกรานตเปนวันขึ้นปใหม เปนอันวานับวาตั้งแตวนั สงกรานตปที่แลวถึงปนี้
บรรดาทานพุทธบริษัทมีอายุครบ ๑ ปพอดี จัดวาเปนโชคดีอยางหนึ่งที่เราทรงชีวติ อยูได แตวาการทรง
ชีวิตของผูใ ดก็ตาม ถาทรงชีวิตอยูใ นดานของอกุศล ก็นบั วาโชครายจัด เพราะอะไร เพราะวาชีวติ อยู
นาน เพียงใดก็ตาม เราก็มีอกุศลของความชัว่ ที่เปนเหตุของความชั่วเกิดขึ้นในวันหนามากเทานั้น
แตวาบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่มากันถวนหนาในวันนี้ พระทานไมไดบอกวา
ใครมั่ง ขืนบอกชื่อก็จําไมได บอกวาปจจัยที่จะเขาถึงพระนิพพานมีถึง ๙๐ เปอรเซ็นต ในชาติปจจุบัน
และเรียนถามวาอีก ๑๐ เปอรเซ็นต ทานวาออนไปนิด แตก็มีจิตที่จะพึงเขาถึงไดเหมือนกัน แลวก็เลย
แนะนํามานิดหนึ่งตอนทายจะเลิกทานบอกวา การพูดตอนตนเปนสํานวนของพระพุทธกัสสป องคนี้มี
อยูวาสํานวนพูดไมเหมือนองคอื่น แมแตจะใหศีลก็เอาจริงเอาจัง เจากรมบอกวาตามไมทันวา ไมเหมือน
ถาทานมาแลวจะมีอะไรแปลก ๆ อยูตอนหนึ่ง ตอนนี้ใหสํานวนแปลก ชักหนักใจ เกรงวาบรรดาทาน
พุทธบริษัทฟงไมรูเรื่อง ดูเหมือนวาทานมีสํานวนสัมผัสมาก เปนเรื่องของสํานวนโบราณ ในตอนทาย
นี้องคปจจุบันบอกขอแกใหพูดชัดเขา บอกวาคนทั้งหลายที่นั่งอยูน ี้ ถาตั้งใจกันจริง ๆ ๙๐ เปอรเซ็นต
มีหวังแนนอน นิพพานในชาติปจจุบัน อีก ๑๐ เปอรเซ็นต ก็เหมือนกัน ถาตั้งใจจริง ๆ ก็ถึง
แตวาตั้งใจจริงใหคิดแบบนี้ ปฏิบัติแบบนี้ คือบอกวาเห็นคนก็ดี เห็นสัตวก็ดี ใหนกึ
ถึงสภาพของความเปนจริงของคนและสัตว แมแตตัวเราก็เหมือนกัน เห็นคนก็ตามสัตวก็ตามคิดวาเขา
ทั้งหลายเหลานั้นตายแลว แลวสภาพที่ตายเปนอยางไร นึกดูคนที่ตายไปหลาย ๆ วัน วามีสภาพขึ้นอืด
แลวนานๆ เขา ความรวงโรยของการขึ้นก็ลดนอยลงไป ไหลไปแลวละลายไปตามเนื้อ ในที่สุดก็เหลือ
แตธาตุกระดูก กระดูกมีสภาพเปนโครงราง เห็นแตโครงกระดูก แลวตอมากระดูกก็ขาดเปนทอนเปน
ตอนไป เปนภาคเปนชิ้น ไมสามารถจะเก็บเขามารวบรวมได นานๆ เขากระดูกก็เรี่ยรายกระจายกันออก
ไป แตกเปนชิน้ เล็กชิ้นนอย ในที่สุดก็จมอยูในพึ้นแผนดิน
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ทานบอกวาเวลานั่งอยูนอนอยู เดินอยูหรือทําอะไรอยูกต็ าม ถามีอารมณวางใหคิดถึง
อารมณนี้ คิดถึงสภาพคนและสัตวที่ตาย มีสภาพขึ้นอืด ตอไปมีแตกระดูก และกระดูกก็ตกเรีย่ รายไป
แลวก็นอมเขาไปหาตัวเรา ตัวเราก็มีสภาพอยางนี้เหมือนกัน คนอื่นเขาตายไดเราก็ตายได แลวก็คนอื่น
เขาเนาไดเราก็เนาได เราเกงเทาเขา ในที่สุดเขาเนาแลว ความเนาทรุดโทรมลงไปเหลือแตกระดูกได
เราก็เหลือแตรา งกระดูกไดเหมือนกัน ตอมารางกระดูกเขาพลัดออกไปเปนภาคเปนชิ้น ของเขาเปนเชน
ไรของเราก็เปนเชนนัน้ ในที่สุดกระดูกก็เรี่ยรายไป ในที่สุดจมไปในพื้นปฐพีหาธาตุกระดูกไมได เขา
เปนไดเราก็เปนได ชื่อวาเราเกงเทาเขา
ทีนี้ถาหากวาเราจะเกิดไปอีกกี่ชาติสภาพมันก็เปนอยางนี้ ในตอนตนก็รูสึกวาดี มีชวี ิต
มีลมปราณ เราหายใจได เขาใจวาโก หรือเขาใจวาดี แตวาความตายคอยคืบคลานเขามาทุกที ๆ ถาเรา
ไมเอาสติสัมปชัญญะเขาไปนึกถึง เราก็จะคิดวาเราเปนบุคคลที่ไมตาย แตความจริงเราตองตาย เกิดทุก
ชาติมีสภาพเหมือนกันอยางนี้ทุกชาติ
แลวทานก็เตือนตอไปวา ใหทุกคนคิดอารมณแบบนีใ้ หเปนเกกัคคตารมณ คําวาเอกัค
คตารมณ หมายถึงอารมณอนั เดียว จัดเปนฌาน ทําไมจึงเปนอารมณอนั เดียวได สรุปความ เรานั่งอยูก็ดี
นอนอยูก ็ดี เดินอยูก ็ดี ถึงจะไปไหนก็ตามจะเห็นคนสัตว หรือไมเห็นก็ตาม คิดวาสภาพอยางนี้มันมี
กับเราแน และสภาาวะที่กลาวนี้มันมีกับคนและสัตวทกุ ตน แลวเราจะทําเปนคนฉลาดเกินโลก คิดวา
คนอื่นเขาพังได เราไมพัง คนอื่นเนาได คนอื่นเขาเหลือแตกระดูกได เราจะมีเนื้อมีหนังมีชีวิต และใน
ที่สุดกระดูกก็เรี่ยรายไปหมด กระจัดกระจาย และของเรายังมีสภาพมีชวี ิตอยูตามเดิม อยางนี้ทานเรียกวา
มีอารมณคดิ ฉลาดเกินโลก ความจริงทานนาจะบอกวาโงเกินโลก แตวาฉลาดเกินไปก็ใชไมได อารมณ
ฉลาดแบบนี้เปนอารมณฉลาดหาความทุกข คือไมยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง
ทีนี้เมื่อเห็นสภาพของความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย กระดูกเรี่ยรายทับผืน
แผนดินจนกระทั่งหาไมไดแลว และก็บอกวาใหพจิ ารณากายของเราก็ดี กายของบุคคลอื่นก็ดี ที่มันเนา
อยูอยางนี้ เปนของนารักตรงไหน ทานวาอยางนั้นนะ นี่องคปจจุบนั ทานมาสรุปใหฟง ทานบอกวา
สํานวนพระพุทธกัสสปวันนีท้ ี่ทานมาพูดสํานวนเกามาก เกรงวาบรรดาทานพุทธบริษทั จะไมเขาใจ ทาน
ก็เลยขยายออกมา บอกวาในเมื่อสภาพรางกายของเราก็ดี ของคนอื่นก็ดี นี่วากันถึงตอนตาย ยังไมตาย
ก็สกปรกพอแลว นี่ก็ตอนตายสกปรกแบบนี้ เราจะมองดูชีวิตเพื่ออะไร ใหตัดแตเพียงวาคิดวาตาย ใน
เมื่อทุกคนตองตาย จะตองเนา เนาแลวก็หมดเนื้อหมดหนัง
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ในที่สุดก็เหลือแตกระดูก กระดูกก็ยังไมทรงตัว ขาดถึง ๖ – ๗ ทอน แลวก็แตกเปนชิ้นเล็ก อยางนี้เรา
คิดวามันดีตรงไหน ทําไมเราจึงตองมานัง่ คิดวาเราจะตองเกิดตอไป ทุกขที่ประจําใจประจํากายทุก
ขณะจิต ทําไมทุกคนไมคิดถึง แลวทําไมทุกคนจึงไมคดิ วาเราจะเลี่ยงความทุกข หนทางที่จะหลีกเลี่ยง
ความทุกขมันมี
ตอนนี้องคสมเด็จพระบรมครูตัดเนื้อความใหสั้นเขามา ทานบอกวาคนทุกคนที่มานัง่
กันอยูทนี่ ี่ ถามากันดวยความศรัทธา ทานวงเล็บไวหนอยนะ ฟงใหดีนะ ทานบอกวามาดวยความ
ศรัทธา และตั้งใจปฏิบัติดว ยศรัทธา ถาใครมาเพราะไมมีศรัทธาและปฏิบัติไมมีศรัทธา ทานไมรบั รอง
วาทุกคนจะเห็นผล ในฐานะที่จะไดอริยมรรค อริยผลทุกคนในชาตินี้ แตทวาการจะเขาถึงผลในพระ
นิพพานในชาตินี้ ทานบอกวาตองระมัดระวังหนอย เพราะเกณฑของบุคคลยังมีจริงๆ อยู ๙๐ เปอร
เซ็นต ความจริงถาเราไดพระโสดาบันเราก็เบงไดแลว เบงกับพระยายมไดแลว พระยายมบัญชีไมมี
สําหรับเรา มีเทาไรเพื่อนฉีกทิ้งหมด ไอบัญชีฝากเรามีอยูแตชาติไหน ๆ ที่ใหผลในดานของสํานักพระ
ยายม ถาเราเขาถึงพระโสดาบัน บัญชีเราก็จะถูกทําลายไป เพราะอะไร ไมมีประโยชนทจี่ ะจดตอไป
เพราะโทษ ที่เราจะลงอบายภูมิไมมี องคสมเด็จพระชินสีหทานบอกวาจงระวัง ระวังกําลังใจไว
อันดับแรกคือ สมถภาวนา คือบอกใหพิจารณาถึงความตายเปนสมถะ ทีนี้ถาหากวาเรา
พิจารณาถึงความตาย ความเนา ความเปอยของรางกาย คือสภาพนาเกลียด ตอนนี้แหละจิตมันโยงเขาไป
ถึงวิปสสนาญาณทันที ทั้งๆ ที่เราไมตั้งใจที่จะเจริญปสสนาญาณใหเขาถึง เมื่อเราเห็นสภาพความเนา
ของบุคคลอื่นแลว ของเนานี่ไมมีใครรัก ถาบังเอิญมีคนปรารถนาของเนาขึ้นมา พระพุทธเจาทานวา
ฉลาดเกินไป ตอนนี้แหละอารมณนิพพิทาญาณในดานวิปสสนามันเขาถึง เปนอันวาวิปสสนาญาณกาว
เดียวก็สตารททีเดียวถึงขอที่ ๖ เลย เห็นไหมไมตองมานั่งย่ําขอหนึงขอสองกัน
ถาพิจารณาความเนาของรางกายนัน้ นิพพิทาญาณมันก็เกิด คําวานิพพิทาญาณแปลวา
ความเหนื่อยหนาย เหนื่อหนายเพราะอะไร เพราะรางกายแตละรางกายของบุคคลทั่วไปก็เต็มไปดวย
ความเนาเหมือนกัน ถึงจุดเนา เนาจนไมรูตัวเราอยูตรงไหน ความเบื่อมันก็เกิด เมื่อความเบื่อมันเกิด
ตอนนี้องคสมเด็จพระประทีปแกวบอกวา เมื่อเบื่อแลวก็จงคิดหาทางตัด ตัดไปเลย พิจารณาวารางกาย
มันไมดีอยางนี้ ถาเรามีความตองการในการเกิดอีกเพียงใด เราก็จะพบกับความทุกขในขอตน และก็
พบในความเนาเปนครั้งสุดทาย ตั้งใจตัดเฉพาะเพื่อพระนิพพาน
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ใหพิจารณาวาเราเปนผูไ มมอี ะไร แมแตรา งกายของเรานี้ มันก็เพียง ๕ สิ่ง มาประชุม
กันในเรื่อนรางชั่วคราว และในที่สุดก็มีสภาพอยางนั้น ทรัพยสินตาง ๆ ที่เราหาไวก็มากมาย ในเมื่อ
รางกายเราตายเสียอยางเดียว เราก็ไมมีสิทธิมาปกครอง
องคสมเด็จพระบรมโลกนาถบอกวา เตือนไวสักนิด วาดินแดนที่มีความสุขจริงๆ นี่เกิด
แลวไมแก ไมเปลี่ยนแปลง ไมตาย ไมสลายตัว ไมมีความทุกข นั่นก็คีอพระนิพพาน ในการที่จะทํา
จิตใหเขาถึงพระนิพพานนั้น ทานบอกวาทํางาย ๆ แบบงาย ๆ คิดไดเลยวาเราไมมีอะไร ถารางกาย
ของเราไมใชเรา ทรัพยสินเงินทองทั้งหลายไมใชเรา ที่เราเกิดมาก็ดวยอํานาจความโง เวลานี้เรามาพบ
พระพุทธเจาทีท่ รงความฉลาด สามารถชี้ชองทางใหเราหลีกความโงได เราจึงนอมใจหรือวาเต็มใจ
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตร คิดวาความมีอะไรไมมีสําหรับเราแลวในโลกนี้ โลก
นี้จัดวาเต็มไปดวยความทรมาน เปนโลกทีเ่ ต็มไปดวยความเรารอน เปนโลกที่เต็มไปดวยความทุกข เรา
ไมเอา ไมมาอยู เราไมตองการมาอยู แลวเราก็ไมตองการพักอยูที่สวรรค ไมตองการพักอยูที่เทวโลก เรา
ตอง การเด็ดเดีย่ วคือพระนิพพาน
อันนี้ถาอารมณอันนี้เกิดขึ้นกับเราเปนอาจินต เรียกวาอารมณเอกัคคตารมณ คําวา
เอกัคคตารมณ นี่มันนึกอยูเปนปกติ ใหมีอารมณเดียวโดยเฉพาะ ทีนี้ถาอารมณอยางนี้มันเกิด พระ พุทธ
เจาใหหันไปจับสังขารุเบกขาญาณ คําวาสังขารุเบกขาญาณ คือญาณเปนเครื่องวางเฉยในรางกาย เห็น
วารางกายของเรานี้มนั แกก็ชา งมัน เฉยไว สังขารุเบกขาญาณคืออุเบกขา เปนอยางไร สังขาระ
อุเบกขา มาสนธิกนั เขาและเรียกวา สังขารุเบกขา เรียกวาวางเฉยในสังขาร รางกายมันจะแกก็ ตามใจ
มัน รูแ ลววามันจะแก เวลามันปวยไขไมสบาย เมื่อปวยก็รกั ษา รักษาแลวก็หาย ไมหายก็ตาย ชาง
หัวมัน ใจสบาย เวลาเราจะตาย จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจที่พึงหามาไดดว ยความ ยาก
เราก็สบายใจ เพราะเรารูอยูแลววาทรัพยสินเหลานี้ ที่เราพึงหามามีประโยชนแตเฉพาะที่มีชีวิตอยู เราหา
มาตามหนาที่ เราเกิดมาเปนมนุษยตองกินตองใช แตวาเราจะตายเราก็เลิกกัน เรารูอยูแลว
อันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารใหคิดงาย ๆ แบบนี้เปนประจําวันทุกวัน วันหนึ่งอยาง
มาก ๑๐ นาที จะเปนเวลาไหนก็ตาม ไมตองมาก จะเปนเวลาเชา เวลาสาย เวลาบาย เวลาเที่ยง เวลา
กลางวันก็ชาง จะนั่งคิด นอนคิด เดินคิด ยืนคิดก็ชาง ราวสักวันละ ๑๐ นาทีเปนประจํา จะคิด ตัดสินใจ
มุงในใจได พิจารณาไดดว ยความจริงใจ ดวยอํานาจของญาณ คือความจํา จําจากคําพูดไปแลวไปคิด
ตามนั้น แตความจริงความคิดไมตองเลียนคําพูดเปนสําคัญ เอาความเขาใจเปน

๔๒๗

สําคัญ ทานบอกวาคิดสักวันละ ๑๐ นาที อยางชา ๓ ป จิตจะเขาถึงเอกัคคตารมณ ทานบอกวาถาจิต
เขาถึงเอกกัคคตารมณ และก็ไมตองนั่งนับพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี พอเปนเอกัคคตารมณ
จริง ๆ แลว ทั้งผูชายผูหญิงพระเณรก็ตาม อยางเลวทีส่ ุด ๗ เดือน อยางดีที่สุด ๑ เดือนเทานัน้ สบาย
สบายตอนไหนไมบอก บอกไมได บอกเดี๋ยวไปพูดกับใครจะหาวาจุน จานเกินไป

**********************
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สนทนาธรรมวันเกิด ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๗
วันนี้ ในฐานะที่บรรดาทานพุทธบริษัทสงเคราะหอาตมาเนื่องในวันเกิด แลวถือวาทํา
บุญวันเกิด แตวาอาตมาก็ถอื วาทําบุญวันตายไปดวยในตัว เพราะเกิดกับตายมันคูก นั มันเกิดแลวก็ตาย
ทันที ลมหายใจเขาเกิด ลมหายใจออกตาย ถาเราไมหายใจเขาใหมมันก็ตาย นี่เกิดกับตายนี่มนั คูก ันอยู
ทุกระดับ และการบําเพ็ญกุศลวันเกิด ก็มีทานพุทธบริษัทบําเพ็ญกุศลกันอยางชนิดที่เรียกวาคาดไมถึง
คือเราทํากันอยางวงแคบๆ ไมใชหมื่นเดียว มันเกินหมื่น หลายหมื่นบาทนี้ก็คาดไมถึง อาศัยความดีของ
ทานพุทธบริษทั ที่ทําวันนี้ แลวก็วนั กอนมาประสานกัน แลวก็ในฐานะวันนี้ เนื่องในวันเกิดของอาตมา ก็
จะขอคุยกันไมใชเทศน คุยกันถึงเรื่องแบบแผนแหงการปฏิบตั ิใหทราบ เรียกวาในฐานะที่ทานทํา ความ
ดีที่คาดไมถึง อาตมาภาพก็จะนําเอาสิ่งที่ไดจากพุทธศาสนามาสนองความดีตอทาน แตไมหมด หรอก
เก็บไวบา ง ไมใหหมดนะ เพราะวาโบสถยงั ไมเสร็จนี่ ถาวัดเสร็จเมื่อไรบอกหมดเมื่อนั้น มันตอง ขยัก ๆ
ไวบาง
ทีนี้พูดถึงการปฏิบัติทผี่ านมา จะพูดเปนแนว ขออยาใหถือวาเปนตํารา ถาถือเปนตํารา
จริงๆ มันไมได เพราะวาแนวการปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่เรียกวาสมถภาวนามันมีอยูถ ึง ๔๐ อยาง และ
วิธีทจี่ ะพูดที่อาตมาปฏิบัติมานี่ก็ครบหรือไมครบ นากลัวจะครบ ๔๐ ๔๐ นี่ครบแนในฐานะที่ปฏิบตั ิครั้ง
แรก เราจับจุดอันดับแรกคือ ฌาน ๔ เปนสําคัญ นี่ในกรรมฐาน ๔๐ กองนี่ ถากองแรกโดย เฉพาะอานา
ปานุสสติกรรมฐาน ไดฌาน ๔ แลว อีก ๓๙ กองไมมีความหมาย ดวยวามันเปนเรื่องเล็ก ๆ เพราะ
พื้นฐานจิตใจเสมอกัน
นี่ขอพูดถึงในตอนแรกที่เขามาปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ระยะนั้นไปหา
พระอะไรทานก็ไมสอนให เพราะวาอาตมามันเปนคนดีเกินไป ดีจนกระทั่งพระเขาไมอยากคบ ดีมาก
ไปนะ จนกระทั่งพระผูใหญหลายทานไมชอบ ไมอยากคบดวย แตวาพระสมัยนั้นที่ทานไมคบดวย
เพราะทานเปนพระทีร่ ูจริง ๆ หรือวาเปนครูกรรมฐานทีม่ ีความรูจ ริง อยางนอยทานก็ไดวิชชา ๓ แตวาดู
เหมือนจะหาไมไดเลย ที่ไปหาทานไมมีวชิ ชา ๓ มีแตอภิญญา ๖ ขึ้นไป สูงมาก กอนที่เราจะไปหา ทาน
นี่ ทานรูแลววาไอลงิ ๓ ตัวนี่คบไมได จะมีองคเดียวก็คอื หลวงพอปานเทานั้นทีจ่ ะปราบอยู ไปหา ทาน
ๆ ก็บอกสอนไมได เกะกะๆ ไป ในทีส่ ุดก็ตองไปหาหลวงพอปาน ในฐานะทีเ่ ปนอาจารย ของ ตน
ตระกูล ในตนตระกูลทั้งหมด เขาเคารพหลวงพอปานเหมือนพอ
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คนแกคนเฒาก็เรียกหลวงพอปานวา หลวงพอ
ในเมื่อไปพบหลวงพอปาน ไปถามทาน ความตองการอันดับแรกก็คอื ๑. อยากจะไป
เที่ยวนรกไดทกุ ขุม ๒. อยากไปเที่ยวสวรรคและพรหมโลกใหได เพราะวากอนจะบวชมันก็ไปติดอยู
หนานรก ไปไดเหมือนกัน ไปติดอยูหนานรก ลงไปไมได ทานก็เลยบอกวา นี่ทานมีทุกอยางจะเอา
อะไร ไดหมด นี่ไปโดนพระจริงเขา นักเลงจริง ๆ แตวาสัญญาเดิมก็มีอยูวา จะตองศึกษากับทานแบโง ๆ
คือวาการเจริญพระกรรมฐานนี่ ถาเราเจริญแบบฉลาดแลวมันไมไดดี ก็ไอฉลาดของเรามันเปนฉลาด
นอกทาง อารมณพระกรรมฐานกับอารมณของชาวโลกไมเหมือนกัน มันกลับจากหนามือเปนหลังมือ
ไอการงานของชาวโลกนี่ ถาขยันมาก มุมานะมาก ผลงานมันสูงแลวก็ดี แตการเจริญพระกรรมฐาน มีมุ
มานะมากถอยหลัง แทนทีจ่ ะกาวหนามันกลับลงมาต่ํา ใชไมได เพราะวาไปเกีย่ วของกับสวนที่เรียก วา
อัตตกิลมถานุโยค เปนการทรมานตนใหลาํ บาก อันนี้องคสมเด็จพระผูม ีพระภาคเจาทรงตรัสกับ ปญจ
วัคคียฤ ษีทั้ง ๕ มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนประธาน วา การปฏิบัติความดีเพื่อการบรรลุในพุทธ
ศาสนา ตองละสวนสุด ๒ อยางคือ ๑. อัตตกิลมถานุโยค การทรมานตน ที่เรียกวาขัยนเกินไป ประการ
ที่ ๒ กามสุขลั ลิกานุโยค เวลาที่ทรงสมาธิ หรือพิจารณาวิปสสนาญาณ มีตวั อยาก ประกอบไปดวย
อยากจะไดอยางนั้น อยากจะถึงอยางนั้น อยากจะไดตอนโนน อีตอนนี้มันเจงทั้ง ๒ ทาง ที่ถูกคือจะ ตอง
วางใจเฉย ๆ ปลอยอารมณใหมันไปตามสบาย ๆ
อันนี้เมื่อไปหาทาน ทานก็สอนให จะขอพูดลัด ๆ อันดับแรกทานใหศึกษากรรมฐาน
๔๐ ใหครบ กรรมฐานทั้ง ๔๐ ขอนี่ตองทองไดทั้งหัวขอ แลวก็จาํ เนื้อความไดดวย รูน ิมิตของกรรมฐาน
ทั้ง ๔๐ ทั้งหมด รูอาการของนิวรณทั้งหมด รูอาการของจริตทั้ง ๖ ตองรูกนั เมื่อรูกําลังใจวา กําลังใจ
ของเราเวลานีอ้ ยูในจริตอะไร ควรจะใชกรรมฐานกองไหนเขาประหัตประหารสนับสนุน นี่เปนพืน้ ฐาน
แรกนะ กอนที่จะสอนกัน เมื่อศึกษาไดแบบนี้แลว ตอไปทานก็สอน ๆ ทีแรกก็ไมเห็นมีอะไร จะวาไมมี
อะไรก็ไมได มันมีเยอะ แตไอเรามันโง
ไปกราบเรียนทานบอกวา ผมไมชอบวิปส สนาญาณ เพราะไมเคยคิดวาชาตินจี้ ะเปน
พระอรหันตได ตองการอยางเดียวคือฌานโลกีย ตองการฌานเทานัน้ จะไปเที่ยวสวรรค เทีย่ วนรกให
มันได แลวทานก็บอกวาไดสิ พวกเธอไมชอบวิปสสนาญาณ ฉันก็จะไมสอนให ดีแลว ชอบฌานเปน
เทวดาได เปนพรหมไดก็ดีเยอะแยะไป แตวาพอเริ่มสอน ทานเอาวิปสสนาญาณมาพูดเสียกอน เราไมรู
นี่มันโงกวาทาน
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ขึ้นตนทานก็เลยบอกวา เอาอยางนี้นะ กอนที่จะภาวนาทําจิตใหเปนสมาธิใหพิจารณา
วารางกายนี้มนั เปนอนัจจัง ทุกขัง อนัตตา นี่พูดใหฟงยอ ๆ นะอธิบายตามทานละก็ยุง คืนนี้ไมจบ ให
เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เสียกอน หากวาเราพิจารณา พิจารณาไปอยางนั้น จนกระทั่งหมดเวลาที่เรา
จะทําได อยากจะนอน ไมภาวนาเลยเวลานี้ ฉันวาดีที่สุด แตทานบอกวานี่เปนสมถะ ไมใชวาทานโกหก
นะ เราโงกวาทาน มันเปนวิปสสนาบอกนี่สมถะ แตวาสมถะจะไดดีกต็ อ งพิจารณาแบบนี้กอน เราก็เอา
แลวทานก็บอกวา ถาจิตมันตองการสงบสงัด เราพิจารณาใหเปนอนัจจัง ทุกขัง อนัตตา
พอสบายใจ ใหใจมันสบายเสียกอน หลังจากนั้นก็ภาวนา เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวา
โธ เทานี้พอแลว ก็พวกเธอไมตองทําอะไรมากจนกวาฉันจะสั่งยาย และเวลาภาวนาวาพุทโธนี่หามนึก
ถึงเรื่องอื่นเด็ดขาด เพราะสัญญากันไวแลวนี่วา ตองศึกษากันอยางโงๆ ไมใชเอาคนฉลาดมาศึกษา ไอเรา
ก็เลยตองยอมโงเพราะอยากได มาคิดในใจวา ถาหลวงพอปานทานโง ทานก็ดไี มได นี่คนอืน่ เห็น วา
ทานดี เขาเคารพทานทั้งหมด ทานตองไมโง คือบอกใหเราโง เพราะเรามันจะดีเกินไป ไอความฉลาด
ของเราไมเขาทาง ถึงบอกใหโงก็เลยยอมโง
วิธยี อมโงอันดับแรก ก็พิจารณากอนถึงขันธ ๕ เห็นวาอัตภาพรางกายนี้มันไมใชเรา
ไมใชของเรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมีในเรา มันมีความไมเทีย่ ง มีความเปลี่ยนแปลง แลวก็แก
แลวก็ปว ยไขไมสบาย แลวก็ตาย ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริง มันก็ตองไมเปนแบบนี้ เพราะเรา ไม
ตองการ คิดอยางนี้พอใจสบายก็จับลมหายใจเขาออก หายใจเขานึกวาพุท หายใจออกนึกวาโธ วากัน ไป
แบบนี้สามวัน พอถึงวันที่ ๓ สี่องคดวยกัน พอบวชแลวทานไลเขาปาชาไป ไมใชคน ลิง ตองไปอยู ใน
ปา พอวันที่ ๔ อารมณจิตเขาถึงฌาน ๔ หมด จบเกมสูกนั
พอรุงขึ้นเชา เวลาฉันขาวทานก็บอกวา พระ ๔ องคที่บวชใหมนั่น ๓ วันเทานั้น เขา ได
ฌาน ๔ พระเกา ๆ เราไดอะไรกันบาง นีก่ ็ชางทานเถอะ ทานจะวาใครก็ชาง ไมเกีย่ วกับเรา จากนั้นมา
พอตอนที่จิตมันเขาถึงฌาน ๔ คือ อานาปานนุสสติกรรมฐาน พอจิตตกเขาสูฌาน ๔ เมื่อจิตเคลื่อนจาก
ฌาน ๔ จะเขาสูสภาวะเดิม ปรากฎวานิมิตเตโชกสิณขึ้น นี่มันกรรมฐานเกา ของเกานี่มันตองขึ้นรับรอง
อยูเสมอ พอนิมิตเตโชกสิณขึ้นก็จับเตโชกสิณ เพราะทานสั่งไวแลววา ถากรรมฐานกองไหนจบ เมื่อถึง
ที่สุดแลว กรรมฐานเกา ๆ จะปรากฎขึน้ มาเปนนิมิต ใหจับนิมติ นั้นทันที เพราะวาถาจับนิมติ เราทําของ
เกาจะไดถึงฌาน ๔ ภายใน ๗ วัน นัน่ แหละทําอยู พอจบเตโชกสิณ นิมิตกสิณก็ขึ้นติดตอถึง ๗ กอง ก็
จับนิมิตไปทั้ง
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๗ กอง เปนอันวากรรมฐานนี่ได ๙ กอง อานาปานุสสติกับพุทธานุสสติ นี่ทําแบบโง ๆ นะ ถาฉลาด
หลายป ไมไดนะ คนโงไมกวี่ ันมันก็ได ตองโงตามแบบอาจารยสอน ถาโงเสียเองก็เจงเหมือนกัน
ตอมาก็หลังจกากสิณกองที่ ๗ ผานไป กสิณหาย พอกสิณกองนั้นหมดไป มันโผลขึ้น
มาใหมเปนอสุภกรรมฐาน เปนอัฏฐิอสุภัง ปฏิกลุ ัง ขอที่ ๑๐ กระดูกเรีย่ ไรเปนอนุสสติ กองที่ ๑๐ นี่ก็วา
ใหฟงยอ ๆ ตามนิมิตตามแบบนั้น เลาใหฟงถึงตอนตน ตอนตนทํากับหลวงพอปาน มาภายใน พรรษา
นั้น รูสกึ วาสัญญาเดิมที่ขอไวทุกอยางไดหมดภายในพรรษานัน้ นะ
บวชเดือน ๘ จําไดวาบวชเดือน ๘ ขึ้น ๘ ค่ํา ไอกระทิงวันนี้เขาวามันจัญไร อันนี้ พระ
บวชแบบนัน้ ก็จัญไรเหมือนกันคือ ไมเหมือนชาวบานเขาใชไหมละ แตวาระยะที่ปฏิบัติระยะตนนี้ จะมา
นั่งคุยแบบนี้ไมไดนะ เห็นหนาคนก็เหมือเห็นหนาอะไรก็ไมทราบ ไมตองการคบคน คนเขามาคุย นี่มัน
กวนใจ เสียเวลาภาวนา เสียเวลาพิจารณา ดีไมดีกเ็ อาไอเดรัจฉานคาถาเขามาคุย คําวาเดรัจฉาน คาถาเปน
วาจาที่กลาวไมเนื่องดวยธรรม ไดเดรัจฉานแปลวาไปขวาง ๆ นีถ่ อยคําพูดปรารภโลกนี่มันก็ ขวางธรรม
ทานเลยเรียกวาเดรัจฉานคาถา
นี่เปนจริยตนที่ปฏิบัติมานะ พูดไมหมดหรอก บอกแลวนี่ โบสถยังไมเสร็จ วัดเสร็จถึง
พูดหมด นี่ตอมาในตอนทายนี่พูดกันยอ ๆ ดีกวา แลวก็คุมฌานสมาบัติตลอดมา จนกระทั่งสามารถ
ทองเที่ยวไปตามภพตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย ไอเรื่องวิธีทองเที่ยวตอนแรกจะมาพูดตอนนี้มันขายขี้หนา
เพราะมีหนังสือแลว ดีไมดีเดี๋ยวหมอจะหาบาตร หายาม หารองเทา หาไมเทาไมได ก็หาไมกระบองอัน
หนึ่ง เดี๋ยวเดินไปบิณฑบาตตอนบายอีกมันจะยุง ไอนี่ไมตองคุยกันนะ แลวตอมาก็ศึกษาในดานอรูป
ฌาน จนกระทัง่ ครองสมาบัติ ๘ ไดภายในพรรษาเดียว
และภายในพรรษาเดียวนัน้ อาศัยที่การปฏิบัติเบื้องแรก เราตองการพุทธภูมิ หรือวา
ปรารถนาพุทธภูมิ นี่ปรารถนาพุทธภูมิก็เพราะวา หลวงพอปานเปนผูแ นะนํา มีวันหนึ่งเขาแหรูปหลอ
พระศรีอาริยทวี่ ัดไลยไปที่วดั แลวก็ตอนตี ๒ หลวงพอปานก็ใหตาเชิดมาตาม เห็นทานนั่งอยูทหี่ นา
พระศรีอาริยองคเดียวไมมีใคร เขาไปหาทานก็เลยถามวา หลวงพอมีธุระอะไร บอกวามานี่ มาอธิษฐาน
ยกพระศรีอาริยกันดีกวา ทานก็อธิษฐานกอน ถาขาพเจาจะไดสําเร็จสัมมาสัมโพธิญาณเปนพระพุทธเจา
ในอนาคตกาลแลว ขอยกพระศรีอาริยนขี้ ึ้น พระศรีอาริยน ี่เขายกเจ็ดคนนะ เจ็ดคนนี่ หลังไมตรงนะ หลัง
งอๆ หนักนะ คือวาเขายกกันคนละตอน องคทานเขายก ๓ คน หลังงอ ๆ นี่ทาน ยกอีก ๔ คนหลังงอๆ
เหมือนกัน เปนอันวาเจ็ดงอ ไมใชใบหวยนะ
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ที่ทานอธิษฐานทานก็นั่งคุกเขาเอามือชอน ๒ มือ ชอนขึ้นแบบสบาย ๆ เหมือนกับเรา
ยกสําลีหรือวายกหมอนเบา ๆ พอเสร็จแลวทานก็บอกวา คุณอธิษฐานบางซิ ก็บอกวาไมเอาละครับ ไอ
เรื่องเปนพระพุทธเจานีผ่ มไมชอบ มันนานนัก ทานบอกวา ไมเอาไมได คุณนี่ปรารถนาพุทธภูมิมานาน
แลว เวลานี้มนั เขาถึง ๘๐ เปอรเซ็นตแลว เราก็แปลกใจ ๘๐ เปอรเซ็นต ๕๐ เปอรเซ็นต แบบไหน เราก็
ไมรู ทานบอกคุณมันเหลืออีก ๗ ชาติเทานั้น ครบเวลานี้เปนปรมัตถบารมี ทานวาอยาง นั้นนี่ อาจารย
บอกก็ตองเกรงใจทาน อธิษฐานในใจ ทานบอกวาแกมันตีกิน ตองพูดดัง ๆ รูดว ย พระแก นี่โกหกไมได
ไอเราก็ทํามุบมิบๆ สงเดช ทานก็ไมเอา บอกไมได ตองวาดัง ๆ วาดังๆ ใหวา ๓ ครั้ง ก็นั่ง คุกเขา เอามือ
ซอนไมยักขึ้น ไมเปนเรื่อง ทานบอกไอแกบารมีมนั ยังต่าํ กวาขา ลุกขึน้ ยืน ๒ มือจับแทน พอ ๒ มือจับ
แทน ขึ้นลิว่ เลย มันเบาเหมือนกับยกหมอน ยกขึ้นยกลง ๆ ก็มานั่งนึกในใจ เอ พระศรีอาริย ทําไมเบานัก
อีตอนนี้เบา ทานก็บอกดีแลวแกวางลงไป ขอขมาทาน ยืนขึ้นไปจับทาน ความจริงทานนา ขมาเองนะ
เปนคนสอนเรา บอกวาทานเปนพระโพธิสัตว มีบารมีเต็มแลว ยังเหลือ แตจะบรรลุอภิเษก สัมมา
สัมโพธิญาณ แลวก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิอีกวาระหนึ่ง ก็จะมาทําลอกแลกๆ เอาแนไมไดก็ทํา ตาม
ทาน เอ ทําตามทานเรื่อยมา ในที่สุดหลวงพอปานทานก็ตาย
อันนี้ขอพูดถึงอารมณตอนตนสักนิดหนึ่งวา ทําไมมันถึงไดฌานเร็ว ไอการไดฌานเร็ว
ก็บอกแลววา ตองปฏิบัติแบบโง ๆ ตามแบบที่อาจารยสอน ไอที่โงก็เพราะวาเวลาที่จะภาวนา และ
พิจารณานี่ทานไมไดใหคิดถึงอารมณอื่น ตอนพิจารณาวาขันธ ๕ เปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ใหคิด
เฉพาะไมใหอารมณอนื่ มากวน เราก็ตองตัง้ ใจแบบนั้น ไมทําแบบนั้นก็ไมไดเพราะมีคําขูไว ตอนเขา ปา
ชาใหมๆ วันแรก เวลาทานจะกลับบอกวา ถาแกขัดคําสั่งฉันเมื่อไร เวลาไมภาวนาหรือพิจารณา เวลาที่
ตื่นอยูเมื่อไร ผีหักคอตายเมือ่ นั้น โดนดีเขาทั้งสองดาน จะไมภาวนาพิจารณาก็กลัวผีจะลอเอา ไอเวลา
กลางคืนที่สั่งไว จะมีเรื่องอะไรก็ตาม เรื่องคอขาดบาดตายก็ตาม หามไปหาฉัน จะไปหาฉันได ตอเมื่อ
สวางแลว มันก็เจงกันเทานั้นแหละ ก็เสร็จกัน เลนอีทานี้เราก็แย ขืนไปคบกับอารมณอนื่ เขามันก็
แทรกแซง ประเดีย๋ วผิดจังหวะเขาผีหักคอ ไมไดกลัวอะไร ไมไดกลัวหลวงพอปาน กลัวผีหักคอ ก็เลย
ไมยอมนึก อารมณอะไรก็ตาม มันจะแลบเขามาตองคอยระวัง พอมันเขามาหนอยก็นึก ไอเจา ตัวรายนี่
เขามาแลว เดีย๋ วชวนผีมาหักคอ ไมไดตองไลมันไป
นี่เฉพาะที่เราไมนึกถึงอารมณอื่นมันเปนการตัดนิวรณ นิวรณกเ็ ขามายุง ไมได จิตของ
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เราถาหากนิวรณไมเขามายุงเมื่อไร มันก็เปนฌานเมือ่ นัน้ นี่มันก็ไมมอี ะไรยาก ถาเรามีกําลังใจเขมแข็ง
จะไมยอมเชือ่ ไอตวั รายนิวรณนี่ ทีนี้ในเมื่อเราไมคดิ ถึงเรือ่ งอืน่ ขณะที่พิจารณาก็มองดูแตขันธ ๕ อยาง
เดียว และเวลาภาวนาก็จับเฉพาะลมหายใจเขาออก กับคําภาวนาวาพุทโธ อันนี้นวิ รณมันไมกวน จิตเขา
ถึงปฐมฌานทันที
ตอนตนวันแรก ๆ มันยังไมถึงฌาน ๔ เฉพาะวันตน จิตมันเขาไปจับอารมณสบายอยู
ประเดีย๋ ว มันมีอาการหวิวคลายจะตกจากที่สูง แลวก็หวิวตกจากที่สูงมาแลวก็จับอารมณใหม แตสบาย
จะคิดถึงระดับนั้นไมได ตอนนี้เปนอาการของจิตเขาปฐมฌาน แตไมสามารถจะทรงตัวอยูไ ด อันนี้ญาติ
โยมก็จําไวดว ยนะ เพราะอาจจะตองผาน
ทีนี้พอคืนที่ ๒ ไมเปนอยางนัน้ จิตรักษาอารมณสบาย เมือ่ อารมณสบายแลว ภาวนาได
ภาวนาไป ประเดีย๋ วมันหยุดภาวนาเสียเฉย ๆ แตอารมณสบายยิ่งขึ้น พอจิตตกลงไปปบ นึกในใจวา นี่
ตายจริง นั่งเผลอลืมภาวนา แลวจับตนชนปลายไมถูก คิดวามันเลว แตความจริงมันเปนอาการตั้งแต
ฌานที่ ๒ เปนตนไป ตั้งแต ฌานที่ ๒-๔ ตัวภาวนาไมมี เพราะมันตัดวิตกวิจาร ตัวภาวนานี่เปน วิตก
วิจาร เรานึกวาจะภาวนาเปนวิตก และใครครวญถึงอาการภานาวาครบถวนไหมเปนวิจาร นี่เปนอาการ
ของ ฌาน ๑ ฌานที่ ๑ ก็มวี ติ ก วิจาร ปติ สุข เอกกัคตา ทีนี้เมื่อมันถึงฌานที่ ๒ มันก็ไมภาวนา แตเราก็
เกรงวา ถาไมภาวนาประเดีย๋ วผีมันจะหักคอ ตกใจ ตกใจวานี่เราลืมภาวนาก็จับภาวนาใหม นี่เปนอาการ
ของวันที่ ๒
พอวันที่ ๓ พอนั่งไปเดี๋ยวเดียวลมหายใจก็หยุด ความจริงลมหายใจไมไดหยุด ถาหยุด
มันก็ตาย มันแยกออกจากกาย ไมรับรูเ รื่องของประสาท มันมีอาการคลายกับวาเราไมไดหายใจ มีความ
สวางโพลงแจมใส มีอารมณเปนสมาธิ มีความสบาย มีเอกัคคตาคือ อุเบกขา ไอตัวอุเบกขามันวางเฉย
ไมรับรูเรื่องของประสาท ยุงกินริ้นกัด มันก็ไมรู เสียงดังก็ไมไดยนิ อีตอนนี้มันทรงอยูนาน ไมทราบวา
เวลาเทาไร เพราะวามันเขาถึงจุดสบายมาก ก็คิดวาประเดีย๋ วเดียว พอเลิกแลวนอนไปสักครูเ ดียวก็
ปรากฎวา พระตีระฆังเชามืด เปนอันวาเห็นจะนั่งอยูหลายชัว่ โมง ไมรูตัว มันสบายมาก นีเ่ ปนอาการ
ตอนตื่นนะ แลวก็เลากันตอไปลัดเลย จะพูดไปมันก็ซ้ํา
ทีนี้ก็หลังจากนั้นมาก็คุมสมาบัติ ๘ อยูตลอดเวลา การเขาฌานออกจากฌานเราทําได
ทุกขณะจิต เดินอยู นั่งอยู นอนอยู หรือวายืนอยู ไปบิณฑบาต หรือกําลังคุยอยูกับใครก็ตาม สามารถจะ
เขาฌานไดทันที เพราะทานสั่งใหทําใหคลอง ไอเรือ่ ง
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การเขาฌานนีม่ ันตองคลอง เหมือนกับเราเขียนหนังสือคลองแลว จะเขียนเมื่อไรเราก็เขียนได ไมใชเขา
บอกวาเอาเขาฌานซิ มานั่งตั้งทาขัดสมาธิ มันก็เสร็จแลว มดกัดตายหมด มันไมทัน เวลาเราจะตายจริง
ไปตั้งทาไดเมือ่ ไร มันตองคลอง การจะทําใหคลองก็มอี ยูวา ตน ๆ ถาจิตมันเขาถึงอารมณ สมาธิตอน
ไหนก็ตาม พยายามทรงสมาธินนั่ ไว และพยายามทรงสมาธิใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได ใหม ๆ มันก็อดึ อัด
ไมชาก็เกิดอาการชิน มันชินเสียจนกระทั่งชาไมเปน ไอเรือ่ งการเขาฌานก็ดี ทํามโนมยิทธิไปภพตาง ๆ ก็
ดี ชาไมเปน พึง่ มาฝกหัดชาไดดูเหมือน ๒-๓ เดือน มาฝกเมื่อป ๑๕ นี่ ชาเปนตอนนี้ กวาจะชาไดตงั้ ๒๓ เดือน ชาไมได ในขณะที่เขาฌาน ออกฌานจนคลองแบบนัน้ แลวก็มวี ิปสสนาญาณปน แตวาอาศัย
ที่ตั้งใจเพื่อพระโพธิญาณ ฉะนั้นเรื่องมรรคผลเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ก็ปรากฎ
ไมได เพราะวาพุทธภูมิจะเปนพระอริยเจาไมได มีอยางเดียวคือ จิตเทียบอารมณและสําหรับอีก ๒ องค
นั่นเขาไมไดปรารถนาพุทธภูมิ เพียงปแรกเขาก็เอาอริยะตนไปกินเสียเลย พรอมไปดวยอภิญญา ๖ แตวา
เขาไดอภิญญา ๖ กอนผม ในเมื่อไดอภิญญาแลว ก็เอาอริยะตนไปกินเสียแลวกอนออกพรรษา และตอ
มาก็อยูร วมกันมาตลอดมา
หลังจากหลวงพอปานตายแลว อาตมาก็อยากจะใหดี อยากจะดียิ่งไปกวานัน้ แตกล็ ืม
ไปวาตัวเองนัน้ ปรารถนาพุทธภูมิ ถาพุทธภูมแิ คนั้นก็ยนั ปายแลว ไอตัวยันปายก็มีอยูวา ฌานจะสูงไป
กวานัน้ ไมได แตทวาทีจ่ ะทําไดตอไปคือ ใชวิปสสนาญาณใหอารมณจติ ละเอียดลง เพื่อทําบารมีใหเต็ม
เปนขั้น ๆ ไป ในดานปรมัตถบารมี เกณฑของทานมีอยู ปรมัตถบารมีของพระโพธิญาณ จะตองทํากัน
เต็มจริงชาติละหนึ่ง จะตองถึงสิบชาติ แตทานบอกเหลืออีก ๗ ชาติ ชาตินี้เปนเนกขัมบารมีเต็มตัว
เมื่อหลวงพอปานตายแลวก็อยากจะดี เดินไปหาอาจารยที่ไหน ๆ ก็ไมทราบ ไปหา
อาจารยที่ทานบอกไว ทานบอกสอนไมได ความรูทั้งหมดอาจารยแกสอนแลว ฉันสอนไมได มีอยาง
เดียวเธอจะตองปฏิบัติตามความรูที่อาจารยสอนใหครบถวน เราก็นึกวา เอา อาจารยพวกนี้ไมมคี วามรู
จริง เรามันดีมาก ดีมากไป เดินไปเดินมาก็เลยหลุดเลยคอกไป ไปพบอาจารยที่หลวงพอปานไมไดบอก
เอ พวกนี้เกงจริง ๆ ไปเจอะเกงจริง ๆ มันเขา เอา ถาจะเอาเร็วมันไดตอ งปฏิบัติตามนี้ซิ ไปลอตามเขา ๓
ป หลนลงมาเหลือฌาน ๑ เทานั้นเอง อีตอนนั้นไมรูตวั รูตัวเสียเมื่อไร ไมรูตวั หรอก ทําตามเขา จะทําให
มันดีมาก ทําไปทํามาถึงปที่ ๓ มันจะตองเขาเขต เราก็มานั่งพิจารณาตัวเองวา เรามันดีขึ้น หรือวาดีลง
กวาจะรูสึกตัวนะ ๓ ป ก็ลองมานั่งซอมฌานเดิม มันไปไหนไมไดติดอยูทฌ
ี่ าน ๑ ชัน้ หยาบ เสียดวย มัน
มี ๓ ชั้น
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อยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด มาติดอยูขั้นหยาบก็ดี เออ มันไมหลนตอไปอีก พอซอมอยูสัก
ชั่วโมงเศษ ๆ ก็นึกวา เอ อาจารยพวกนี้ชักไมเปนเรื่องเสียแลว ไมเอาละ
มารูสึกตัววานีเ่ ราไมเชี่อฟงครูบาอาจารย หรือวาพระพวกนี้หลวงพอปานไมไดบอกให
ไปหา หลวงพอปานทานจะตองรูพ ระองคไหนดีหรือไมดี เอา เราเลวถึงขนาดนี้ เพราะไมเชื่ออาจารย
เพราะเราดื้อ ก็เลยจุดธูปจุดเทียน ขอขมาแดพระรัตนตรัย เมื่อขอขมาพระรัตนตรัย พอจบคําขอขมา ก็ได
ยินเสียงกองขึน้ มาในอากาศวาทําถูกแลวลูก อยางนี้ถกู แลว เจารูตวั แลว ที่พอปลอยไปก็เพราะวา เจา
สงสัย ไอที่มันพลัดลงมานัน่ เขาสั่งใหขยันเกินไปนะ เลยเจงเอาดีอะไรไมได ตั้งแตนี้ตอไปขอให กลับ
ทําใหม แตวากลับทําใหมหามใชเวลามาก ครั้งหนึ่งจะทําวันละกี่ครั้งก็ได ครั้งหนึ่งหามใชเวลาเกิน ๕
นาที อีคราวนีไ้ มเปนไร รักษาระเบียบเปง มันแยไป ขาดทุนเสียแลว พอคาก็เอาดีไมได ครั้งละ ๕ นาที
แตในระหวาง ๕ นาที ก็คมุ อารมณไมยอมใหนิวรณสว นใดสวนหนึง่ มายุงตามเดิม พอถึงวันที่ ๓ ก็
ปรากฎวาของเกากลับมาหมด ของเกากลับหมดก็เลยซอม การเขาฌานออกฌานก็คลองตามเดิม
วันนัน้ ก็เลยประกาศอิสรภาพ นับตั้งแตวันนี้ไปไมขอขึ้นกับใครอีก ขอขึ้นเฉพาะตรง
พระพุทธเจาเทานั้น แลวก็ครูบาอาจารยเดิมก็เคารพ คือวานอกจากแบบของพระพุทธเจาแลวไมเอาของ
ใครหมด จากนั้นก็ทรงระดับเดิมตลอดมา ไองานมันก็ยงุ ความจริงเวลาที่ปฏิบัตนิ ะไมใชมานั่งเงียบ ๆ
นะ กลางวันก็ทํางานกอสรางดวย เรียนหนังสือดวย นุงนังจิปาถะ ไมใชนั่งเฉพาะ ไมมีงานมีการแบบนี้
พระพุทธเจาไมใช แบบที่เขากุฏิเจริญพระกรรมฐาน กินขาวก็มีคนไปสงขาว ลางชามไมได แบบนี้ไมใช
พระ พระพุทธเจาเองทานก็ลางบาตรเอง เช็ดบาตรเอง ทําความสะอาดพื้นทีเ่ อง ทําแบบนั้นก็ดีเกิน
พระพุทธเจา ก็ไปชนเอาพระเทวทัตเขานะซิ มันไมเปนเรื่อง เรื่องของพระนี่สํารวยไมมี ไมใชวาไปหา
ทาส ตัวเองทําตัวเปนนาย ตองทําไดทุกอยาง
ขั้นตอมาก็ปฏิบัติมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งถึงเกณฑ บอกวาอายุ ๔๐ ป จะตองออกจากวัด
หามอยูในวัดเดิม เพราะวาถาขืนอยูในวัดเดิมมันจะไมดขี ึ้น สั่งตั้งแตวนั บวชนะ แตวา ๒ องคที่ทานบวช
นั้น ทานบอกครบ ๑๐ พรรษาใหเขาปา หามอยูในหมูคนจนกวาจะตาย นี่คําสั่งตองเปนคําสั่ง สององค
นั่นอยู คนตกนรกเยอะ เพราะแกเปนพระอภิญญา พระอภิญญานี่ยังไง ๆ ก็อดเอาหางออกไมไดหรอก
ทําไดนี่ดไี มมพี วกสงสัยก็โผลหนาโผลหลังเขามาเสีย เขาก็หาวาเลนกลฉิบ หาวาหลอกลวง โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนี่ พระดวยกันนี่สําคัญมาก ดีไมดีพวกก็จะหาวาไอนี่อวดอุตริมนุสสธรรม เดี๋ยวก็หลอกลวงชาว
บาน หาเรื่องจับสึกเสียจนได จับพระพวกนี้ สึก มันเปนอันสึกที่ไหน ไอคนสึกนี่มันลงอเวจี โทษของ
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ทานมีสําหรับคนมีมากบุญคุณก็มีมาก แตไอ โทษมันจะหนักกวาคุณ ทานก็เลยขับเขาปาไป แตวาตอน
เขาปานั้นหลวงพอปานตายแลวนะ ทานสั่งไว ตั้งแตวันบวช เราถือคําสัง่ เปนคําสั่ง
นี้เมื่อครบ ๒๐ พรรษา อาตมาก็ออกจากวัดเหมือนกัน หาเรื่องออกมันสงเดช มันก็
หมดเรื่องหมดราว เราจะมาเสียอยางใครจะวาอะไร มาก็มีกระเปามาลูกเดียว เอ มีสบงจีวรมาดวย เดีย๋ ว
จะหาวาแกผาเดินมา กระเปาลูกเดียวมันก็แกผาเดินนะสิ ออกไปจากวัดแลว ก็เขามาอยูที่กรุงเทพฯใหม
หลวงพอปานตายเขามาอยูก รุงเทพฯ แลวก็กลับขึ้นไปแลวก็กลับมาใหม
ตอนนี้เมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๒ ปรากฎวาที่จงั หวัดชัยนาท พระเขาดีมากเกินไป ดวยวามี
พระคณาธิการองคหนึ่ง เปนคณะกรรมการสงฆจังหวัด แกมีอํานาจมากกวาเจาคณะจังหวัด เพราะวา
พระผูใ หญในกรุงเทพฯเลี้ยง มีอยู ๒ องค ตายไปเสียองคแลว อีกองคก็เมืองพังไปแลว อยาไปพูด ถึงชื่อ
ทานเลย พระองคนั้นแกก็ไปเที่ยวโกงพระในจังหวัดนัน่ วัดไหนมีสมบัติมาก มีกรุมาก แกกไ็ ปขุด ไอเจา
วัดเขาหวง เขาวา แกก็หาเรือ่ งจับถอดเสียบาง จับสึกเสียบาง ตามเรื่องตามราวของแก เมื่อได ทรัพยสิน
ของพระศาสนามาแลวแกก็หาทางขาย เอาเงินแบงกับเจานายในกรุงเทพฯ เอาเรื่องของแกมัน หนัก เวลา
นั้นภาค ๑ คุมไปถึงจังหวัดชัยนาท อาตมาก็ยังปวยอยู รางกายไมคอยดีนัก เจาคณะตรวจการ ภาค ๑ ใน
ฐานะที่เคยเปนอาจารยมา ทานก็บอกวาแกเทีย่ วไปดูหนอยเถอะ ก็ไปชวยทานดู พอไปดูก็เลย จับเสือขัง
ไวตวั ตัวใหญ ทีแรกวาจะเอามีดเชือดคอเลย แตเจานายเขาขอก็เอาแคขัง เดี๋ยวนีก้ ็ตายไปแลว ขังเสียจน
ตายไปแลว หมายความวาสั่งพัก พักแลวก็หามรวมสังฆกรรม
นี่ในระยะนั้นเกิดความเบื่อ เบื่อพระไมใชเบื่อคน เอ นี่พระเล็ก ๆ นี่เลวไมเปนไร แต
พระตนเถาเลวนี่มันก็เลวกันหมดเถาเทานัน้ เอ เราจะอยูไ ปอีก ๗ ชาตินี่ ถาอีก ๗ ชาติไปเจอแบบนี้เขา
หัวใจคงจะเปนหนองตาย เห็นทาจะไมไหวแลว ถาจะตองถวายบังคมลาพุทธภูมแิ ลว ไมไหว ถาเปน
พุทธภูมิทานบอกวา ตองอยูอ ีก ๗ ชาติ มันก็แย ความจริงลามา ๒ วาระแลว ตั้งแตพรรษาที่ ๒๐ ครั้ง
หนึ่ง แลวก็พรรษาที่เทาไรก็จําไมไดอกี ครัง้ หนึ่ง ลา ๒ ครั้งทานบอกวา คุณเหลืออีก ๗ ชาติเทานนัน้ อีก
๗ วาระ ถาคุณจะลาทําไมไมลาเสียเมือหลายรอยชาติมาแลว เพราะเอาแคสาวกภูมิมันเลยเต็มมาแลว
ไมใชแคเต็ม อีก ๗ ชาติทนไมไหวหรือ พอทานพูดใหกาํ ลังใจแลวก็เลยตอออกไปอีกหนอยหนึ่ง พอ ๒
วาระ
วาระที่ ๓ ไปเจอะพระที่ชยั นาทแบบนั้นเขา ทนไมไหวจริง ๆ จุดธูปจุดเทียนขอลา
บอกวาคุณลาทําไม เอาอีกแลว คราวนี้คานไมไดหรอกครับ ไมเอา อนุญาต
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หรือไมอนุญาติก็ไมเอากันแน ถามทานทําไม บอกวามันเบื่อจริง ๆ พระเนาแบบนี้ไมเอาแลว คนเนาไม
เปนไร พระเล็กเนายังพอแกไข แตพระใหญเนาอยางนี้ พระพุทธศาสนาก็หมด ผมอยูตอไปไมชาก็ ลง
นรก ถามทําไม ดีไมดผี มแคฌานโลกีย มันยังแคคนธรรมดา มือผมมันลางเลือดมันยังไมหมดดี จับปน
เขาไปอีกเปอนเลือดอีก คราวนี้แกตวั ไมทันแลว เห็นทามันจะไมเปนเรื่องเสียแลวนะ ทานก็บอก วา เอา
ลาก็ลาได ถามวา ลาแลวก็งานมันจะเสร็จไหม บอกเสร็จ ถามเมื่อไรเสร็จ อยางชาเดือน พฤศจิกายน ปนี้
ถาขี้เกียจเดือนพฤศจิกายนปหนา บอกเรื่องเล็กจัง มันแคปกวา ๆ ก็บอกอีก ๗ ชาติ มันเทียบกันไมได เรา
นึกวาหวานแลว
พอตกลงทานก็อนุมัติ ทานก็เลยบอกวาเอาอยางนี้กแ็ ลวกัน แกจะลาก็ลาได ในฐานะที่
ปรารถนาพุทธภูมิมากอน พุทธภูมิก็เรียนวิชาครูนั่นเอง ถาหากวาเรื่องของแกเสร็จนะ แกจะตายไมได
ภายใน ๑๒ ป แน มียังงัน้ ดวย หามตายกันเสียได ใคร ๆ เขาหามอยู นี่มาหามตาย ถามอยูทําไม อยูชวย
ฉันกอนซิ เขาเรียกนักเรียนทุนละมัง นักเรียนทุนเขาใชกนั ๒ เทา ทางโลก เราใช ๑๒ ป ทานก็เลยบอก
วาไมไดละ แกตองอยู ๑๒ ปนะ ก็เลยถามวา ๑๒ ปนะ จะสามารถทําคนใหเปน พระสักคนไดไหม เอา
คนเดียว ทําคนใหเปนพระสักคนอยูไดจะอยู ถาหากวาไมสามารถจะทําคนให เปนพระอยูไดสักคน ไม
ยอมอยูเกิน ๑๐ วัน เกิน ๑๐ ก็ใชไดกําไรเยอะ ก็เลยตกลงกับทาน ทานก็สอน
วิธีสอนของทานขั้นแรกก็มอี ยูวา ทานใหสัญญาวา นับตั้งแตวนั นี้เปนตนไปถึง ๔ ทุม
แตกอนยังรับแขก เพราะแรงยังดี ถึง ๔ ทุม แลวถามีแขกใหเขากลับ ๔ ทุมตรงเธอเขาหองนอน ฉันจะ
มาสอนเธอ คือทานจะมาสอนเอง ตามสัญญาเปนอยางนั้น พอเวลาถึง ๓ ทุมครึ่ง ก็ไลแขกกลับ กลับ
หรือไมกลับก็ชางเถอะ แกไปหรือไมไปฉันจะเขานอน หมดเรื่องกัน ไอพวกตื้อมันก็มีอยูเยอะแยะ บอก
ใหไปบอกยังไมเสร็จธุระบาง ยังคุยไมเสร็จบาง ไปตามใจไอพวกนี้มนั ก็ลงนรกกันเทานั้น บอกเอา แก
จะไปหรือไมไปก็ชางแก เขาหองปดประตูสง มันอยูไดเมื่อไรละ มันก็ไป พอเขาหองบูชาพระ ถึงเวลา
๔ ทุมตรง ปรากฎวาทานมาปรากฏตัวในหองไมตองจุดไฟ แสงสวางไฟฟาคลาย ๆ ๒ แสน แรงเทียน
สวางมาก รัศมีกายทานสวางมาก ทานก็มรี ับสั่งบอกนอน ไมไดใหนั่งนะ สั่งนอนแลวก็เธอ จงคิดตาม
ฉันพูด ทานพูดชา ๆ แลวบอกใหคิดตามทีพ่ ูด
พออันดับแรก ทานก็พูดถึงอริยสัจ พูดถึงทุกขสัจกอน เพียงแคขาวคําเดียวทานพูดไป
ตั้ง ๑๐ วัน กินขาวคําเดียวนีน่ ะ พูดตั้งแต ๔ ทุม ถึงตี ๒
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พูดชา ๆ วา ไอขาวคําเดียวนี่ ขาวมันมาจากทุกข เอา ใครเห็นบาง จริงไหมหนอ บอกวา กวาเราจะได
ขาวมาคํานี่ หมอมีเงินเดือนใชไหม กวาจะไดเงินเดือนมาเดือนทํางานเสียเกือบตาย แลวเอาสตางคนี่ไป
ซื้อขาว เอ ไอการทํางานนี่มนั เปนทุกข อาการนี่มันเกิดจากความทุกข ที่นี้ทานก็บอกวา อาการขาวสุก ที่
มันจะเขาปากเรามันมาจากทุกข ทุกขอันดับแรก ขาวสุกมันมากจากขาวสาร กอนที่จะทําขาวสารให
เปนขาวสุก นีพ่ ูดยอ ๆ นะ ถาพูดตามทานก็นั่งฟงไปเดือนหนึ่ง ไมมีใครเขาฟงหรอก หลับหมด กอน
ขาวสารจะเปนขาวสุก ตองหาเตา หาหมอ หาน้ํา หาเชื้อฟน เราตองลงทุนลงแรงกวาขาวจะเปน ขาวสุก
การที่ทําแบบนั้นตองใชกําลังกาย กําลังความคิด กําลังทรัพย มันก็เปนอาการของความทุกข มันฝนความ
จริง เราไมอยากจะทํา แตมันจําจะตองทํา
ทีนี้ทานก็ไลเบี้ยมาอีกวา ขาวสารนะกอนจะเปนขาสารมันเปนขาวเปลือก ทีนี้เมือ่ ได
ขาวเปลือกมาแลว สมัยกอนไมมีโรงสี ไปหาครกมา ไปหาสากมา ไอเจาครก เจาสากนี่มันไมไดเกิด
ตามธรรมชาติ ตองไปเลื่อยไมทอนมาขุดเปนครก ตองเอาไมมาถากเปนสาก นีม่ ันก็เหนื่อยแลวนะ
เพราะวาเราตองทนทํา เมื่อซอมขาวจนกวาขาวจะเปนขาวสาร ทานก็ไลเบี้ยมาอีกวา ไอขาวเปลือกกอน
ที่จะเปนขาวเปลือกเราตองทํานามากอน ทานก็ไลเบี้ยอีกวา เดิมทีที่นามันเปนปา เราไปจับจอง ขัน้ แรก
ก็ตองตัดตนไม ตนไมแตละตนกวาจะโคน ตองใชกําลังเทาไร เมื่อโคนมาแลวเราตองขุดตอไมขึ้น ที่นา
หนึ่งไรตนไมนี่กี่ตน ตองเหน็ดเหนื่อเทาไร เราฟนปาเสร็จ ขุดตอเสร็จ ก็ตองปรับพื้นที่ใหเปนนา ใหที่
มันเรียบ ครัน้ เมื่อที่มันเรียบแลว ตอจากนั้นไปก็ตองหาควาย เฉพาะคนกําลังกายมันนอย หาควายมา
สําหรับไถนา หาอุปกรณทํานาทุกอยาง กวาจะไดมาก็แสนลําบาก นีก่ วาขาวมันจะขึ้นตน ก็คิดดูวามัน
ตองใชกําลังแรงงานเทาไร เปนอาการของความทุกข ขาวคําเดียวเทานัน้ นะหมอ
นี่พูดใหฟงยอ ๆ เห็นวาทุกขไหม โยมเห็นทุกขมากนะ นี่แคขาวคําเดียว หลังจากขาว
คําเดียว ทานก็มาจี้ตรงผาผืนเดียว เสื้อตัว กางเกงตัว มันทุกขขนาดไหน เอาอีกแลว ทํานองเดียวกัน ไล
เบี้ยแบบนั้นทานก็สอนตอ ทุกขนี่เดือนหนึ่ง ๓๐ วัน ตัง้ แต ๔ ทุมถึงตี ๒ ทุกคืน ทานพูดชา พูดทวนมา
ทวนไป ทวนไปทวนมา ถึงการประกอบอาชีพ ถึงการทรงอยูทุกอยาง เห็นวาการทรงอยู มัน เปนทุกข
หลังจากนัน้ พอครบเดือนแลวทานก็บอกวา นี่ฉนั จะไปละ นี่ฉันใหเวลาเธอ ๓ เดือน
ในระยะเวลา ๓ เดือนนี่ หากวาเธอยังมีอารมณแมแตนิดหนึ่ง เห็นวาโลกสวนใดสวนหนึ่งเปนสุข ฉันจะ
ไมมาสอนตลอดชีวิต แน มีเงื่อนไขแลวสิ นักเรียน
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ทุนมันก็ตองอยางงั้น มีเงื่อนไข ไอเราก็นึกในใจวา ความจริงไมจําเปน ไมเห็นจะจําเปนอะไร ไมตอง
ปลอยเรา ๓ เดือน เอาวันนี้กย็ ังได คําวาวันนี้นะ ทานกําลังพูดอยู ทานอาจจะคิดเวลาจะเผลอ
ทีนี้เมื่อทานไปแลวไมมาสอนแลว เราก็นงั่ มองหาทุกข มันก็ไมยาก แขกมานี่ คนมาหา
เราก็ถามทุกขเขา คนหนุม คนสาว คนแก ไมแก ก็ถาม คนรวย คนจน ถามหมด พอโผลหนาถามวา เออ
ถามจริง ๆ เถอะ เคยปวดทองขี้ ทองเยี่ยวบางไหม ใครมันไมปวดทองขี้ทองเยี่ยวมีที่ไหน หมอมีไหม มี
คนตายปวดทองบางไหม ปวดหัวบางไหม เมื่อยบางไหม เขาก็ตอบวาเปนทุกคน เออ ไอคนนี่มนั ทุกข
ทั้งนั้น มองดูแลวมันก็ไมเห็นมีอะไรเปนความสุข แตวาความทุกขเกิดขึ้นกับใจ เรารูใ จ แตวาไมใช ใจเรา
เหี่ยวหอไปกับความทุกข ใหเห็นวาอาการของความเกิดมันเปนสภาวะของความทุกข ไมควารจะ เกาะ
มัน ทีนี้เมื่อทุกขมันเปนธรรมดาของรางกาย ถามันปวยไขไมสบายถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา การ
รักษาพยาบาลถือวาเปนการระงับเวทนา หายก็หาย ไมหายก็ตาย ชางหัวมัน มันเกิดมาเพื่อตาย ใจมันก็
สบาย
พอเวลาผานไปเดือนครึ่ง ไมยักถึง ๓ เดือน ทานยองมาอีกแลว มาถึงก็ยิ้ม บอกนี่ไอ
เรื่องของผลของกําลังของจิต ไมมีใครสามารถพยากรณได มันขึน้ อยูกับการปฏิบัติการเอาจริงเอาจัง
ตอไปก็มาสอนสมุทัย คือเหตุของความทุกข ไดแก ตัณหา ๓ อยาง กามตัณหา ของที่ไมมีอยากใหมัน มี
ขึ้น ภวตัณหา สิ่งที่มีอยูแลวอยากใหมันทรงตัว วิภวตัณหา ของที่มันทรงตัวอยูไมได มันเคลื่อนไป จะ
หาความพังดึงมันกลับมา ถึงมันอยูที่ไหนมันก็พัง แตไอใจเรามันดึง อีรูปนี้มาสอนอีกเดือน พอเดือน
นั้นก็พดู วนไปวนมา วนมาวนไปถึงไอทรัพยสินของโลก คนของโลก สัตวของโลก หาความเทีย่ งแท
แนนอนไมได ไมเอาแตแคโลกนี้ ยันเทวโลก พรหมโลก ก็เลยเก็บหมดเลย เทวดาก็เหมือนกัน มีความ
สุข มีการเปนทิพย พรหมก็เหมือนกัน มีความสุข มีการเปนทิพย มีใจเปนทิพย แตกอ็ ยูไมนาน พอหมด
บุญวาสนาบารมีกโ็ ดดลงมาทุกขอีก โดดมาอยูแคมนุษยก็ยังดี สวนมากไมอยู เลยไปอบายภูมิ มีนรก
เปนตน
ทานก็วาแบบนี้มา พอวาแบบนี้เสร็จ ทานก็ใหเวลาเดือนหนึ่ง ทีนี้ใหสัญญา ๑ เดือน
นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป ฉันจะไมมาอีก ๑ เดือน ถาเธอเห็นวา ตัณหา ๓ ประการสวนใดสวนหนึ่ง มี
สาระ ฉันจะไมมาสอนตลอดชีวิต แนะ เอาอีกแลว หากินคลองจัง เห็นวาเรางอ แตจําเปนตองงอดวย นะ
ทีนี้ในเมื่ออีตัวทุกขมันหนักกวานะ ฝกหนักกวา สมุทัยจะมีอะไร เห็นทุกขเสียแลว ตัวสมุทัยก็เบื่อ ๆ ไป
ในตัวเสร็จ พอเวลาผานไปครึ่งเดือนทานก็มา ไมเต็มเดือนหรอก คราวกอน ๓ เดือน เดือนครึ่ง
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ทานก็มา ไอจติ มันเปนเอกัคคตารมณเสียตัง้ แตทุกขแลวมันจะไปไหน ทานก็เลยบอกวา อริยสัจเขาสอน
๒ อยางเทานัน้ เทานี้จบ แตวาแกอยานึกนะวาแกเปนพระอริยเจานะ ยัง แคจบอริยสัจเทานั้น ตองฝกให
คลองไปกวานี้ สําหรับอีก ๒ อยาง ไมมีใครเขาสอนหรอก อยางนิโรธะแปลวาดับ อันนีม้ ันตัวผล ไมตอ ง
สอน มันถึงเอง มรรคคือปฏิปทาเขาถึงความดับทุกข มันก็ทรงอยูแ ลว คือศีล สมาธิ ปญญา นีอ่ ริยสัจ
จริง ๆ เขาตัด ๒ ตัวนี่เทานั้น อีก ๒ นั่นไมมีหรอก แตความจริงไอเรามันฉลาดกวาทานนะ เวลาเทศนพอ
ลอทั้ง ๔ ทุกที ฉลาดกวาพระพุทธเจานะ จะไปไหนไมได
เมื่อทานสอนอยางนี้แลว ทานก็บอกวา ตอไปนี้จงทําบารมี ๑๐ ใหครบถวน มาดีแลวนี่
ซอมบารมี ๑๐ ใหครบถวน เราก็นึก เอ บารมี ๑๐ ทํายังไงมันถึงจะครบ ทานก็เลยบอกวา ใหกําลังใจ มัน
สมบูรณพรอมอยูเสมอวา บารมี ๑๐ นี่เราจะจัดการกับมันเมื่อไรก็ได แลวทุกอยางใหมันขึ้นกับใจ ไมใช
ใจขึ้นกับมัน ใหมันขึ้นอยูก ับใจ คือใจเราสมบูรณทกุ อยาง เราจะใหทานรักษาศีล เจริญเนกขัมม บารมีได
มีสัจจบารมีไดกว็ าไปเถอะ ทุกอยางนีพ้ รอมในใจครบถวนทุกอยาง ไมมีอะไรบกพรอง ขึน้ ชือ่ วาความ
อึกอัดยืดยาด หรือไมแนใจในบารมี ๑๐ นิดหนึ่งไมมี เธอจงทําแบบนีไ้ ปเดือนหนึ่งนะ แนเอางั้น ดวย
พอทานไปแลวก็มานั่งไลเบีย้ บารมี ๑๐ ไลไปไลมา ไมเห็นอะไร ไมคลองสักอยาง มัน
ก็มีแลว ไอเรือ่ งการใหทานนี่มันตั้งแตวันบวช เมื่อปแรกเดือน ๘ เดือนนี้ ไอวันเกิดนี่ เปนเดือนโละ
ตนทุนทุกที มีทุนเทาไรโละหมด ผาผอนทอนสไบนี่มีไวแคพอใช สําหรับเรื่องเงินนี่หมดกันจริง ๆ ศีลก็
ไมใชยาก มันเปนของงาย ศีลบารมี พระนีต่ องมีอยูแลว เนกขัมมะมีแลว พระก็ตองมีอยูแลว เพราะถาไม
มีเนกขัมมาบารมีก็เปนพระไมได เนกขัมมบารมีจริง ๆ ก็คอื จิตระงับนิวรณ ๕ ถาบวชแลว จิตระงับ
นิวรณ ๕ ไมได ทานไมถอื วาเปนอันบวชนะ ยังไมเรียกสมมมุติสงฆ ถาระงับนิวรณ ๕ ได ทานเรียก
สมมุติสงฆ ถาระงับนิวรณ ๕ ไมได ทานเรียกเปรตในเครือ่ งหมผาเหลือง เพราะจิตมันจุนจาน ทีนี้สัจ
จบารมี ถาเราไมจริง เราก็ทรงความเปนพระอยูไมได ปญญาบารมีถาเราไมมีอยูบาง เราก็ไมสนใจ เรื่อง
พระพุทธศาสนา เมตตาบารมีนี่มันก็เปนปกติอยูแลว ขันติบารมีนี่มนั ก็ตองใชอยูแลว ไมเห็นมัน ขาด
อะไรสักอยาง ก็นั่งไลเบี้ยอยูต ลอดเวลา
พอครบกําหนดเวลาเดือน ทีนี้เดือนจริงๆ มา มาบอกวานับตั้งแตตอนีไ้ ป ใหใชอนุโลม
ปฏิโลมในดานวิปสสนาญาณ หรือวาเอาวิปสสนาญาณมาควบกับอริยสัจ เอาอีกแลว มันก็ไอตัวเดียวกัน
เมื่อถอยหนาถอยหลัง ถอยหลังถอยหนาไป
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ถอยไป ถอยมา ถอยมา ถอยไป ดีไมถอยลงใตถุนมันก็บญ
ุ ตัวแลว ก็พิจารณาไปนั่งอยู เดินอยู ไป
บิณฑบาต หรือวากินขาววามันเรื่อยไป แมแตเขาสวม นึกมันไดก็นกึ มันเรื่อยไป นึกไปนึกมา นึกมานึก
ไป อารมณมนั เกิดโปรง พออารมณโปรงขึ้นมา ไอจิตตัวนี้มันไปรักพระนิพพานเขา มันรักจริง มันมี
อารมณรกั พระนิพพาน และยอมรับนับถือกฎของธรรมดา อะไรมันก็เกิดขึน้ มาแลว ธรรมดามันเปน
อยางนี้
อีตอนนี้เมื่อกอนโกรธพระเลว มาตอนนีช้ ักเริ่มไมโกรธ ไอนี่เขาจะไปนรกก็ชางเขา
เถอะ ตามใจเขา เรื่องของเราก็เปนเรื่องของเรา เรื่องของเขาก็เปนเรือ่ งของเขา มันเปนเรื่องธรรมดาไป
อาศัยตอนนัน้ เคยไดทิพจักขุญาณมากอน มันเปนสวนของวิชชา ๓
ตอนนี้เวลาใชมโนมยิทธิมันมีอาการแปลกอยูอยาง ไอแดนที่เขาไปไมถึง มันโผลไป
ครึ่งตัว เขาไปในแดนนัน้ แตวาไปไมไดหรอก โผลไปไดครึ่งตัว ไอตวั ที่เขาไปครึ่งนะ มันขาวใสเปน
แกว อีกครึ่งหนึ่งมันเปนก็ธรรมดา มันหนาทึบ เราก็นึกทําไมมันไปติดอยูยังไง ไปไมได กําลังหมด ถอย
ลงมาก็ใชอนุโลม ปฏิโลม วิปสนาญาณกับอริยสัจ วากันอยูอยางนีน้ ะ ๓ เดือน
แลวก็อีตรงนีแ้ หละที่บอกวา คนที่จะเห็นพระนิพพานไดชัด ถาไดทิพจักขุญาณ หรือวา
ถาไมไดทิพจักขุญาณจะเปนสวนสุกขวิปส สโก จะเขาใจพระนิพพานไดชัดก็ตองตรงนี้ ฉะนั้นถายังไม
ถึงตรงนี้ ถาพูดถึงเรื่องพระนิพพานนีผ่ ิดหมด ถาเดานะ ถาพูดตามพระไตรปฎกไมผิด จะไปตีความ
หมายพระไตรปฎกผิดก็ผิดอีกเหมือนกัน ตรงนี้ทานเรียกวา โคตรภูญาน อีตรงโคตรภูญาณชาวบาน
ชาวเมืองนี่ อยางเลวที่สุดเขาติดอยู ๗ วัน ไอเรามันลูกศิษยชั้นดี ลอเสีย ๓ เดือน นีส่ ายพุทธภูมิ พอมัน
หลุดจากตัวนีไ้ ปก็ถามวา ทําไมมันติดอยูน านนักละ ก็ตามตําราทานบอกวาชัว่ ขณะจิตเดียว ทานก็ เลย
บอกวา นีแ่ กมาจากพุทธภูมินะอยาลืม ถาหากวาแกไปไดเร็วละก็ ลูกศิษยลูกหาเขาถามอะไรแกตอบ
อะไรไมได มันตองเก็บตองกวาดไปใหหมด จะเดินสงเดชไปไมได มีผล มีกรวด มีทรายขางทางเก็บไป
ใหหมด นี่เก็บมา ๓ เดือน พอหลุดตรงนี้ไดแลวทีนี้ไมพูดตอละ มันก็ไปตึ๊กตั๊กๆ ไมกี่วันก็ไปชนปาย
ทานก็มารับรอง เอา เลิกเรียนไดแลว
พอบอกวาเลิกเรียนไดแลว มันไมถึงพฤศิกาหรอก ความจริงผานโคตรภูญาณไป ไมถึง
เดือนทานก็สั่งเลิก พอทานสัง่ เลิกก็บอกวา นี่นับตั้งแตวนั นี้นะ แนมาเลนสัญญาอีกแลว ไมใชนับตัง้ แต
วันพูดนะ ๑๒ ป กลัวเราจะโกง ความจริงเวลาผานไปไมกี่เดือน ไมนา จะทวงกันเลย วันนี้อีก ๑๒ ปจะ
ตาย หามตาย
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นับตั้งแตวันนีเ้ ปนตนไป เราก็รับปาก มันสบายเสียแลว อีตรงนี้มันสบายเสียแลว กีป่ ก็ชางหัวมัน ตอน
นั้นมันอึดอัดเต็มที
ตอนนี้มาวากันถึงอารมณ อารมณมนั มีความสําคัญ ตอนที่จติ จะเขาถึงตอนปลาย
อารมณตน ที่เราเขาถึงโคตรภูญาณ หรืออริยะตนก็ตาม มันจะมีอารมณรกั พระนิพพานเปนอารมณ ถือ
วาพระนิพพานเหมือนอาหารที่เราชอบ ใครเขาพูดถึงเรื่องอื่นก็ตามใจเขา แตกร็ ูสึกเสียดายวา ทําไม เขา
ไมพอใจในพระนิพพาน แลวก็มีอารมณอีกอยางหนึ่งคือ ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา แตวาไมใช ไม
โกรธนะ ราคะ โทสะ โมหะ มันยังมีครบ แตก็มีครบอยูใ นขอบเขต คือขอบเขตของศีล โลภะความ โลภ
ระคะความรัก ก็มีไดแตมีอยูในขอบเขตของศีล โทสะความโกรธมันมีแตวาไมฆาใครใหตาย โมหะ
ความหลงวานัน่ เปนเรา นี่เปนของเรามันยังมีแตวาเบา ที่วาเบาก็มีความคิดอยูวา ถาเราตายไปแลว เจา
เหลานี้มันไมไปกับเรา แตวาเวลานี้เราตองรักษามันไว เพราะเรายังตองอาศัยมัน ก็ยังถือวาเปน
ทรัพยสินของเราอยู แตวาเบา ที่เรียกวาเบาก็เรียกวาตายแลว ใครจะไปไหนก็ชาง นี่เปนอารมณตน
ทีนี้อารมณอีกระดับหนึ่ง ที่เรียกวาสกิทาคามี ตัวสกิทาคามีตองระวังใหได ไมใชบาง
คน มันทุกคน ทุกคนถาหากวาไมมีพระทีท่ านไดคุม พอถึงสกิทาคามีจะหลงคิวาเปนอนาคามี เพราะวา
ตอนนี้ ราคะ โทสะ โมหะ มันเบามาก เบาจนราคะ โทสะ โมหะ มันไมเกิด ราคะความรักในเพศ เวลา
เจอะหนากันจริง ๆ มันไมมคี วามรูสึก หรือวาใครเขาวาอะไรไมใหชอบใจ เวลานั้นมันไมมีความ รูสึก
แตมันมารูอีตอนนี้ เวลาที่เราเจริญสมาธิหรือใครครวญวิปสสนาญาณ เวลาอารมณสงัดบางทีมัน ยองเขา
มานิดหนึ่ง ถาเปนคนก็โผลหนาตางเขามาหนอย ไมเขามามาก พอเรารูตัววาเจานีย่ ังอยูเทานั้น มันก็หลบ
ไป อีตรงนี้มีความสําคัญมาก ถาหากวาใครหลงละก็เสร็จ คิดวาเปนอนาคามี นี่เปนเพียง สกิทาคามี ก็ดี
เยอะแยะไปแลว
พอถึงพระอนาคามีนี่ อารมณมันติดขัดอยู ๒ ตัว คือวา กามราคะ ความตองการในเพศ
ไมมีเลยสําหรับจิต คือถาเราไปจับผูหญิง ผูหญิงจับผูชายก็เหมือนกับตอไม ไมมีความรูสึก และเรือ่ งสิ่ง
ที่จะกอกวนใหเกิดระคะไมมี และสําหรับอารมณปฏิฆะ คือความพยาบาทนี่มันหายเลย ไอความไม
พอใจมันมีอยูบ าง มันไมเกาะติด กระทบมันก็หายไปเลย นี่เปนเรื่องของพระอนาคามี พอถึงอนาคามี
แลว ถาคนจะถึงอรหันต ทีนี้อารมณใจมันสบายทุกอยาง คือวาไมหลงในฌาน ฌานทุกอยาง ทั้งรูปฌาน
และอรูปฌานเราพอใจ แตคดิ แตเพียงวา นี่เปนบันไดกาวเขาสูอริยะเบื้องสูงเทานั้น ไมใชมานั่งหลงวา
กันทั้งวันทั้งคืน นั่งกรรมฐานตลอดวัน ตลอดคืน นั่งตั้ง ๔ ชั่วโมง ๕ ชัว่ โมง ๘ ชั่วโมง คิดวาไอตวั นี้ยัง
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ไมใชตัวเดียว จุดนั้นมันยังเปนเด็กเล็กๆอยู ทีนี้หลงในฌานไมมีตัวมานะ ถือตัววาเราดีกวาเขา เราเสมอ
เขา เราเลวกวาเขาไมมี และอารมณฟุงซานที่สอดสายไปสูอารมณอกุศลไมมี และตัวสุดทายก็เห็นวาโลก
ทั้ง ๓ โลก คือมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไมมีความหมายสําหรับเรา เห็นสภาวะของโลกทุกอยางนี้
ทั้ง ๓ โลก มันเปนแกนของความทุกข สิง่ ที่มีความสุขที่สุดคือพระนิพพาน อันนีถ้ าเปนสุกขวิปส สโก
ทานจะมีความสบายมาก สบายในอารมณ ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ยอมรับนับถือคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาวา พระนิพพานมีจริง และพระนิพพานเปนแดนของความสุขจริง แมทานจะไมเห็น
หากวาพระวิชชา ๓ ก็ดี อภิญญา ๖ ก็ดี ปฏิสัมภิทาญาณ นี่เขาไปทีน่ ิพพานไดเลย
เพราะอาศัยมโนมยิทธิวิชชาชั้นออน จะสามารถเห็นพระนิพพานไดเทา ๆ กับของที่มองอยูขางหนา แลว
เขาก็จะรูสภาวะวา ถาเขาทิ้งอัตภาพนีแ้ ลวเขาจะไปอยูตรงไหน เพราะพระนิพพานไมไดมีสภาพสูญ ทีนี้
พวกที่มโนมยิทธิ เมื่อเขาถอดจิตหรือถอดกายในออกจากรางแลว เขาก็สูจุดของเราเลยทีพ่ ระนิพพาน
เขาที่อยูได ไปไหวพระพุทธเจาได สําหรับที่ไดอภิญญา ๖ ทานก็สามารถจะยกตัวทั้งเนื้อ ทั้งหนังไป
เที่ยวทีน่ ิพพานได ไปที่อยูของทานได
นี่ก็เปนอันวาอารมณทเี่ ราเขาถึงจุดสุดทาย ก็มีอารมณเบาคือไมมีอารมณขัดของ มัน
ไมมีความรูสึกวาอะไรในโลกเปนเรา เปนของเรา เปนของที่นารัก เปนของที่คงทนถาวร แตทวาไมเปน
ผูทําลาย เห็นวามันไมเปนสาระ แตกไ็ มทาํ ลาย นี่หมายความวา ของใชทุกอยางที่เปนทรัพยสินสวนตน
ที่เขาใหเราก็ดี ของสงฆก็ดี ตองทะนุถนอมทุกอยาง เพราะวาเห็นคาของวัตถุ เห็นคาของกําลังใจของ
บุคคลผูใ ห
นี่แมแตพระพุทธเจาเองก็เหมือนกัน พระองคตรัสไวในพระวินัยวา ของสงฆทตี่ าก
แดดตากฝนอยู ถาจะเกิดความเสียหาย ถาพระองคใดหรือวาหลายองคเดินหลีกไป ไมเก็บของที่ควรจะ
เก็บ ปรับอาบัติทุกเที่ยวทีผ่ าน อาบัติที่ปรับนี้ไมตองรอพิพากษานะ มันลอเลย ผานไปแบบไมแยแส ไม
สนใจเปนโทษทันที นีไ่ มใชวาพระอรหันตเห็นของอะไรไมดีกโ็ ยนทิ้ง ๆ ไมใช ทานรักษากําลังใจ ของ
คนอื่นที่มีศรัทธายิ่งกวากําลังใจของทาน เพราะวัตถุทุกอยางจะพึงมีได ก็ตองอาศัยชาวบาน ชาว บาน
กวาจะไดมาแตละชิน้ ก็เต็มไปดวยความทุกข ฉะนั้น พระตองรักษาทรัพยสินของชาวบานใหยิ่ง กวา
ชาวบานรักษาทรัพย
ตัวอยางพระอานนท พระเจาอุเทนเคยถามพระอานนท หลวงนา (ทานเจาคุณพระ
ภาวนาปญญา วิสุทธิ์ (มหาอําพัน บุญหลง) ) คงจําไดนะ ที่พระเจาอุเทนใหผาสาฎกแกชุดของนาง
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สามาวดีคนละผืน ก็หารอยคน ชุดของนางสามาวดีกถ็ วาย พระอานนทไปหมดหารอยผืน พอทานมา
เห็นเขาก็ถามวา ผาที่ฉันใหนะ ไปไหน บอกถวายพอะอานนทไปแลว ทานก็เลยใหใหม พระอานนทมา
ทานก็ใหไปอีก พระอานนทก็เอาไปอีก
ชักหลายหนเขาทานก็สงสัยวา เอ พระองคเดียวนี่ใชยังไง เขาใหเทาไรไมรูจกั พอ ทาน
ก็เลยถามพระอานนทวา ผาที่ไดไปนี่เอาไปไหน บอกไปใหพระที่มีจวี รเกาที่สุด มันเกือบจะ ใชไมได
แลว แลวทานก็เลยถามวา พระที่มจี ีวรเกาที่สุดนะ แลวก็ที่ไดมาแลวเอาไปไหน ทานก็เลย บอกวา ใหกับ
พระที่มีจวี รเกากวาพวกนี้ ก็ไลเบีย้ ไปไลเบี้ยมา ก็เลยถามวาผาที่มนั เกาที่สุดแลวก็ใชไมได จริง ๆ นุงหม
ไมได พระเอาไปทําอะไร พระอานนทกเ็ ลยบอกวาเอาไปทําผาปูนั่ง บอกเอาไปทําผาปูนั่ง ไมได เอาไป
ทําอะไร ก็เอาไปทําผาเช็ดเทา ถาทําผาเช็ดเทาไมไดแลวเอาไปทําอะไร ทานบอกวาเอาไป ขยํากับดิน
เหนียวทาขางฝา พระเจาอุเทนก็เลยถามวาพระนี่ใชของไมเสียเลยหรือ พระอานนทบอกไมมี เสียใชได
หมด เลยเกิดความเลื่อมใสถวายเอง ทีนี้ลอเสียเต็มที่เลย
นี่เปนอันวา ในเขตพุทธศาสนานี้ ถาไปเห็นพระทานรักษาทรัพยสินของสงฆไวเปน
อยางดี รักษาไวมากก็อยาไปตําหนิทาน ถามทานเสียกอน วาไอทรัพยทั้งหลายนี่เปนของสวนตัวหรือ
ของสงฆนะ นี่ไมใชพระอรหันต แมแตพระพุทธเจาเห็นวาอะไรไมดกี ็ทิ้งไป ชาวบานใหมาก็ทิ้งไป มัน
เปนของ เปนอนิจจังไมเทีย่ ง ทุกขังเปนทุกข อนัตตาเปนของไมใชเรา เดี๋ยวมันก็พัง ถามันยังไมพัง เราก็
พังไปเลย นีใ่ ชไมได
นี่เลากันใหฟงถึงเรื่องวันเกิดนะ วากันจนถึงอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งก็อารมณตอน
ทาย เอากันทีส่ ําคัญจริง ๆ ก็คืออารมณทจี่ ะเขาถึงโคตรภูญาณ ตอนนีต้ องระมัดระวังใหมาก การทีจ่ ะเขา
ถึงโคตรภูญาณได ถาเราเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกเปนทุกข หาความสุขไมได แตทวาที่เราอยู เราอยู
ดวยอาการของความทุกข ในขอบเขตของความทุกข และเราก็ไมเมาในทุกข เห็นวามันเปนทุกขจริง แต
วาเราไมทําลาย ถือวาเกิดมาแลวเราก็ทรงตัวอยู เมื่ออาการของความทุกขเกิดขึ้น ก็ตองโทษกฎของ
กรรม ถาไมโทษกฎของกรรมมันไมสบายใจ ก็ยกประโยชนใหแกกรรมไป ถาอยูดี ๆ ใครเขามาดา ก็ถือวา
นี่เราคงไปดาเขามากอน ถาเราไมดาเขากอนเขาไมมาดาเรา อยู ๆ ไป ดี ๆ เกิดมีคนมาประทุษราย กลั่น
แกลงตาง ๆ ก็คดิ วานี่ใชหนี้กรรมเขาไป เทานี้ความสบายใจมันก็จะปรากฎ และก็ถือกฎธรรมดา เปน
สําคัญ เรามีคนเปนที่รกั แตคนเปนที่รกั นอกใจ ก็ถือวานี่เรือ่ งธรรมดาของคนมันก็เปนอยางนี้ เขาจะไป
อยางไรก็ปลอยตามใจเขาไป ไอรางกายของเราเปนที่รัก เราไมตอ งการใหมันแก
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เราไมตอ งการใหมันปวย มันจะเกิดแกขึ้นมา ปวยขึ้นมา ก็ถือวาเรืองธรรมดาของเรา เกิดมาเพื่อแก เกิด
มาเพื่อปวย เกิดมาเพื่อตาย ทุกขเวทนามีขนึ้ ก็รกั ษาพยาบาล ระงับทุกขเวทนาไป หายก็หาย ไมหาย ก็
ตายแหลก็ชา งหัวมัน ถามันตายเมือ่ ไรเราก็เลิกคบมันเมือ่ นัน้ นี่ทําใจสบายและก็สังเกตอารมณวา นี่เรา
รัก พระนิพพานไหม ถาเราทําอะไรนิดหนึ่ง ก็ตอ งการพระนิพพาน ทําอะไรหนอยหนึ่ง ก็ตอ งการ พระ
นิพพาน ไมหวังการตอบแทนจากบุคคลในชาติปจจุบัน เราทําเพือ่ ดี ใครเขาจะสรรเสริญ ใครเขาจะ
นินทาก็ชางเขา เราไมไดทําเพื่อชาวบาน เราทําเพื่อตัวเรา
อยางเราใหทานแกสัตว เราใหทานแกคน นี่เราทําเพื่อตัวเรา ไมไดทําใหแกเขา เพราะ
อะไร การใหทานเปนเมตตาบารมี และมันมีเมตตาบารมีมันครบขึ้นมา และการใหทานก็เปนการกําจัด
โลภะ ความโลภ เปนทานบารมี การใหสตางคบาทหนึ่ง ความโลภมันก็ขาดไปบาทหนึ่ง ใหทานรอย
หนึ่ง ความโลภมันก็ขาดไปรอยหนึ่ง ใหบอย ๆ เชื้อความโลภมันก็หมดไป ทีนเี้ ราใหทานไปแลว คนที่
เรารับทานแลวเขาจะสรรเสริญเรา หรือเขาจะนินทาเรามันเปนเรื่องของเขา เราไมเกี่ยว ชางเขา เขา ได
จากเราไป เขาจะไปนัง่ ดาเรา เขาจะไมกลัวเหนื่อยก็ชางมันหรือโยม ก็มนั ดาเรา เราไมไดเหนื่อยดวย ถา
มันดาเรา ๒๔ ชั่วโมง ไมชามันก็ตายใชไหม ไมมีใครกลาดาหรอกนาน ๆ ดาเดี๋ยวเดียวเลิก ไมเลิก ก็ตาย
ถาเราไปฟงคนเขาสรรเสริญ อยาไปเมา ถาใครเขาสรรเสริญเราเมื่อไร จงนึกวานี่ ๆ ไอเจานีจ่ อง หาเรา
เปนทาสแลว ไอคนลองสรรเสริญเยินยอก็หาทางใชเทานั้นแหละ ใชไหมโยม เอ ไอนี่ดีนี่ เกงนี่ เขาจะใช
เรา
ทีนี้ไดยนิ ใครเขาสรรเสริญ ก็เหมือนเขาเอาหอกมาจิ้มใจ แตอยาไปโกรธเขานะ เราก็
นึกวานี่หอกพุง เขามาที่หัวใจเราแลว พยายามถอนหอกออกไปเสีย ถาไดยินใครเขานินทาวาราย ก็ถือวา
นี่เปนเรื่องธรรมดา เราเกิดมาเพื่อรับคํานินทาวาราย มันเปนของธรรมดา มันเปนโลกธรรม ถาเรายังมี
ตัวอยูเพียงไรเราหลบมันไมได ใครนินทาก็ชาง สรรเสริญก็ชาง ไมเอามันทั้งสองอยาง ใจเรายอมรับ นับ
ถือ กฎของธรรมดา
แลวก็สังเกตอีกนิดหนึ่ง ถาฆราวาสละก็ไอศีล ๕ นี่มันบกพรองไหม คําวาจําเปนใน
การทีจ่ ะตองทําลายศีลไมมีสาํ หรับเรา จิตใจเราเคารพศีล ๕ ครบถวน อยางนี้ไดชื่อวาไดโสดาปตติมรรค
แลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนที่ไดโสดาปตติมรรค หรือโสดาปตติผลนี่ไหวงาย เห็นพระก็ไหว เห็นเขา
เอาดินเอาทราย มาปนเปนพระพุทธรูป เอากระดาษเขียน เอาฟางมัด เห็นวานีร่ ูปพระพุทธเจา นึกถึง
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พระพุทธเจาขึน้ มา ยกมือไหวรูปนั้นดวยความเคารพโดยนึกถึงพระพุทธเจา เราไมไดไหววัตถุ อันนีไ้ หว
งาย คือไมยอมละเมิดหรือปรามาสคุณพระรัตนตรัย
แตทวาพวกพระโสดาบันนีก่ ็ตองระวังอีกสักหนอย เขาไมสนับสนุนโจรในพระพุทธ
ศาสนา ไมใชพระละก็ไหวดะนะ พอไมเอาเหมือนกันละ เพราะอะไร เพราะในสมัยที่พระพุทธเจายังอยู
หลวงนาจําเรื่องชางปาลิไลยกะไดใชไหม นี่ละพระพุทธเจาหนีไปเพราะพระทะเลาะกัน ตอนนั้น
ชาวบานเปนพระอริยเจาตั้งเยอะ อยางนางวิสาขา อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระพวกนี้ไมดีนี่ทะเลาะกัน
พระพุทธเจาถึงไดจากไป ก็เลยไมใหขาวกินเลย ไมใชเขาจะเลี้ยงดูนะ ลองเปนโจรในพุทธศาสนา เขา
ไมเลีย้ งเลย นีต่ องเขาใจไวดว ยนะ พระอริยเจาไมใชคนโง เปนคนฉลาด เอาละวันนีจ้ บกันแคนี้ ใครรู
เรื่องหรือไมรูเรื่องก็ชาง พูดแลว
พระอภิญญาหลวงพอปานเปนพระอภิญญา ขั้นแบบนี้ทานเปนพระโพธิสัตว ตองสอน
คน ก็ไอ ๒ ลิงนั่นมันไมเกีย่ วกับคนเลย เขาไมมีพันธะ ก็เขาไมมีพันธะ เรื่องการสอนคนเลย เขาไมมี
พันธะจริง ๆ นั่นเขาอยูก ันตามพันธะนะ ทีนี้อาตมาจะทําอภิญญามันก็ของไมยาก กสิณเหลืออีกกอง
เดียวก็ถึงอภิญญา ทานไมยอมใหทํา เพราะถือวาตองอยูกับคน กสิณเหลืออีกกองเดียว กสิณอภิญญา
ความจริงมัน ๘ กอง สวนใหญเขาทํา ๑๐ กอง มันเรื่องเล็ก ๆ มันไดกองเดียวนอกนั้นมันไมยากอะไร
อารมณมนั เทากัน มันแบบที่หมออานหนังสือออกแลว เลมนี้อานคลองแลว อานไดทุกอยาง ไปหยิบ
เลมอื่นมามันก็ไอเหมือนกันละ แตไอเรื่องเทานั้นที่จะตองจํามันแบบเดียวกันไมมีอะไรหนัก มันหนัก
อยูเลมแรก
ทีนี้อาตมายังตองอยูกับคน ทานก็เลยไมยอมใหทําอภิญญา เพราะอะไร เพราะวากลัว
จะเอาหางโผล แน เพราะมันเคยจะโผลมาหลายหนแลว เห็นน้ําทวมขาหนัก ๆ ขี้เกียจเอาเรือขามฟาก
พอจะเดินน้ําแลว นี่ อีตอนฝกครั้งแรกมันแจว ฤดูหนาวละตูมเดียวมิดหัวเลย เกงคนเกงมันตองอยางนั้น
ที่ออกจากวัดก็เพราะวา ๒ องคนั้นเขาจะตองออกไป เพราะเกรงวาชาวบานจะตกนรก ๑๐ ปทานผานมา
ระยะนั้น ชาวบานนะใจเริม่ เลวแลว ทานรูเวลากาลของชาวบาน พระนี่กใ็ จเริ่มเลวมามาก เริม่ ติดยศ
เพราะสมัยตอนโนน จังหวัดหนึ่งจะมีพระครูสัก ๒ องค เจาคุณนี่หายากเต็มที ตอนหลังนี่ชักคึกคัก ทาน
สั่งออกไปพอเหมาะกับเวลา พอเขาติดยศกันมาก เรื่องของอภิญญาสมาบัติ ความดีเขาไมคํานึงกัน แลว
เขาเอาดีเรื่องยศกัน สมัยกอนทานไมใหยศ ยศหายาก ก็จะตองเอาดีกันในดานของความดีใชไหม
ไมเชนนัน้ ก็หากินยาก มันก็ยังพอกิน
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อยางอาตมานีท่ านขับออกจากวัดก็เพราะวา ถาขืนอยูงานกอสรางมันหนัก มันก็จะไป
มั่วสุมกับงานกอสราง ทานคงรู ทานตองรู เพราะวาหลวงพอปานทานก็ติดตอกับพระ กอนทีจ่ ะพูด
อะไรทานตองถามพระกอน พอจะทราบวาอาตมานี่ไปไมตลอดหรอกพุทธภูมิ ใชไหม ถาพุทธภูมิตลอด
ไมตองออกจากวัด เพราะพุทธภูมนิ ะ มันก็จะเกมเทานัน้ เหลือแตวาเราจะชําระจิตใหสะอาด มันตามขั้น
เทานั้นนี่ มันชาติละอยาง ไอนี่มาเนกขัมมบารมีมันก็เหลืออีก ๗ อยาง ก็ตองไปแตละชาติ ๆ มันเปนของ
ไมหนัก ถาพุทธภูมถิ ึงสมาบัติ ๘ แลวก็หมด ก็ตองหนักในฌานโลกีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็ตองคลองใน
อภิญญา เพราะวาตอไปถาเราเปนพระพุทธเจาแลว ถาเราไมเคยไดมากอนไปสอนเขา ยังไง ตองไดกอน
ทีนี้เขาใจวาทานรู ทําไมทานขับออกมาจากวัด วิธีขับก็ไมใชขับเฉย ๆ นะ ทําเปนปวย ทานมาบอกกอน
๓ ป บอกงานกอสรางทั้งหมดคุณหยุดได ทวาอีก ๓ ปจะปวยหนัก แลวก็ปว ยแรมป เลยนึกในใจวา เออ
ดีแลว ทานมาบอกวาจะปวยหนักก็ดีแลว ไหน ๆ มันจะปวยก็นวดใหญเลยดีกวา จะตายก็เอาทุนไปมาก
ๆ หนอย แทนที่จะเลิกพอลอใหญเลย ลอเสียหนัก
พอครบปที่ ๒๐ มันปวย แยเต็มทีแลว ปนนั้ สรางโบสถ ๒ หลังพรอมกัน พอครบป ฝง
ลูกนิมิตเสร็จ ก็เดินเขาโรงพยาบาลทหารเรือเลย เขามาปรากฎวามีสตางคอยู ๒๐ บาท รวยมาก พระเณร
ก็อุตสาหัไปคนในกุฏิไดมา ๘๐ บาทเทานัน้ จะหมดตัวแลวคนเขามาเยี่ยม ถามวาสตางคเขา ทําบุญไป
ตั้งเยอะแยะ ทําไมทานบอกไมมีสตางค บอกนั่นเขาทําใหฉันกินหรือเขามาสราง ถามวา สรางวัดสรางวา
เอามากิน ถาบังเอิญเราตายไปกอนวายังไง มันไมได อยากจะตายก็เชิญมันตายไป เวลา เดินเขามา
โรงพยาบาลมันก็มาแบบสบาย ๆ ไมใชมาแบบคนหามมานะ ก็ปกติจะใหเขาตรวจสักหนอย แลวขอยา
ไปกิน หมอเมือ่ เห็นเขาก็ไมตรวจ เขาจูงมือเดินตอง ๆ ถามไปไหน เอ มันไมขึ้นหองโอพีดี มันไปไหน
ของมัน ไปตึก ๑ หอง ๖ วางอยู เขาบอกนอนนี่ ก็คิดวาจะตรวจ ไมตรวจหรอก ถามทําไม หมอบอก
นอนเลย ไมตอ งกลับวัดเลย แลวกัน
บอกวาฉันนี้ใหไปตรวจเทานั้นนะ แลวฉันจะขอยาไปกิน เขาก็เลยบอกวายังไงรูไหม
นี่โรงพยาบาล ไมใชวัดนะ คนไขตองอยูในอาณัติของหมอนะ เสร็จเลย เสียทาเขา ตองนอน แลววา
ยังไง เขา ๆ ออก ๆ ๒ ป เขาบางออกบาง ออกไปไดไมเกิน ๗ วัน แยกลับมา พอเขาถึงโรงพยาบาล ๓
วัน ไมมีอาการเลย เหมือนกับอาการปกติ ไมมีอะไรเลย ก็เดินมาเดินไป คุยกับคนนัน้ บาง คุยกับ คนนี้
บาง แตอยาออก ไมได ออกไมเกิน ๗ วัน ตองเขามาและแยเขามาเลย เปนอันวาตองอยูกิน ๒ ป เปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ความจริงโตกวาผูอํานวยการหนอย ผูอํานวยการ
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ตองหายามาใหเรา หาขาวมาใหกินใชไหม โตกวาหมออีก หมอตองฉีดยาให ตองเอายามาใหกิน หรือไง
หมอ นี่เรื่องมันจะตองออกจากวัด เพราะวาทานหาวิธีอื่นไมได
และเมื่อออกจากวัดแลว เพียงแคระยะปหรือ ๒ ป หลังจากนั้นออกมาแลวก็เกิดเรือ่ ง
ลาพุทธภูมิขึ้นมาทันที นี่เรื่องเปนอยางนี้ ทานตองรูเหตุ พอออกจากโรงพยาบาลแลวตองไปพักฟน อยู
มันยังไมไกลหมอนัก ก็อยูใ นระยะพักฟน นั่นแหละ ทางชัยนาทก็มเี รื่องใหญ ทานเจาคุณภาค ๑ ทานก็
เลยบอกใหไปดูหนอย ก็เลยบอกผมกําลังปวยครับ บอกฉันใหคนอื่นไปดูมันไมเปนเรื่อง งานมันไม
เหมือนคุณ ทีแรกก็ไมอยากไปดูหรอก ไมรับปากทาน ทานก็เลยบอกทานรับเทศนไว ๒ กัณฑ ใหเจา
คุณศรีฯ ไปเทศนแทนกัณฑ ใหอาตมาไปเทศนแทนกัณฑ ทานหาเรื่องใหไปดู พอขึ้นไปบอก เออ มัน
ทนไมไหว ชาวบานรูขาวเขามากัน มีเปนรอย ๆ มารายงานความดีของพระองคนั้น พอกลับลงมา เจาคุณ
เจาคณะภาคถามวา วายังไงละ บอกเอาละครับ ไมตองใช ผมเอาแน รายนี้เอาแน ทนไมไหวแลว ก็เลย
หาเรื่อง พอหาเรื่องได ก็ใหทานเจาคุณไปสั่งพัก พอสั่งพักนี่อาจารยเขาในกรุงเทพฯ ๒ องค เขาไปขอ
เขาไปขอเลยนะ ขอไมใหลงโทษ บอกไมใหสั่งพัก บอกไมไดละ ทานก็เลยบอกวา ฉันไมไดทํา ลูกศิษย
เขาทํากันนะ ไอตอนเขาหาเรือ่ งผาน บอกวาทางภาคไมไหวแลว ๒ องคนี้เขาโตกวา เขาขอจะตองใหเขา
แลวหาเรื่องฟอง เขาขอใหพักก็พกั ซินะ ก็ไปขอทางภาค ๑ เจาคุณภาค ๑ วา ไมใชผมทํา ลูกศิษยเขา
จัดการกัน ไปขอเขาเอง ขอกับเราพูดรูเรื่องที่ไหน คนเราไมมีอะไรจะถอด บอกขอไมไดหรอก เรื่องนี้
ใหไมได เราไมใหเสียอยาง ใครจะวาอะไร เปนอันวาก็ทาํ อะไรแกไมได แกขอบอกอยาใหสึกเลย เอาแค
พักเทานัน้ ก็พอ
_____________________________________________
หลวงพอปานทานไมไดเปนอุปชฌาย เขาตั้งทานไมรับ เพื่อนทานองคหนึ่งคือทาน
พระครูรัตนาภิรมยเปนอุปชฌาย องคนั้นเปนพระอรหันต ตายไปนานแลว ตายหลังหลวงพอปาน ไมชา
นัก องคนั้นก็แปลก ถาปวยแลวไมกนิ ยา เปนไขเลนเขาโปงเลย พอฉันยาเสร็จรักษาหายเรา ไปหาทาน
ไอทานปานแกลงขาเรื่อง ถามทําไม ขาตาย มันสบายกวาอยูนี่หวา แลวกัน หาหลวงพอปาน แกลงอีกซะ
แลว หลวงพอปานปวยหนักครั้งแรก พอเลิกปวยแลวทานก็บอก อีก ๓ ป ฉันจะตาย ทานก็เลยบอกพระ
ครูรตั นภิรมยวา พอ ๓ ปฉนั ก็ปวย ตองเขามาในกรุงเทพฯ เพื่อรักษาตัว ก็มาอยูสัก ๑๐ วัน ทานก็เลย
บอกอยูไมได ตองกลับวัด เพราะฉันทําอะไรติดไว
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ตองไปขอขมาเขา ถาไมพูดแบบนั้นเขาก็ไมใหไป ทานก็เลยไปบอกพระครูรัตนาภิรมยวา เขาจะไปรับ
หลวงพอปานครับ หลวงพอไปไหม ออ งั้นเหรอ แกเอาโลงไปดวยซิ ถามทําไม ก็เขาบอกขานี่ วาปวย
คราวนี้เขาจะตาย ไอทานปานมันดีแตจะแกลงขาละ มันออนกวาขา ทําไมมันไมอยูน าน ๆ แอบ ตาย
กอนขาทําไม แลวก็เลยบอกยังไมตายครับ มาคราวนี้เขาก็ตายแลว แลวเวลามารับทานก็มา ทานตอง มา
เพราะพอกัน มี ๒ องคเทานั้นที่พอกัน ทีเ่ ขาถึงกันได พอมาแลวกลับขึ้นไปไมเห็นเปนอะไร ทานก็ คุย
จอ แตวาปวยนะ ปวยแนนะ ปวยแน แตกค็ ุย คุยสนุกอยูน ั่นแหละ ลุกไมไหวยังนอนคุยเลย
แลวก็พอไปถึงอยูได ๒ วัน พอวันที่ ๓ ทานก็จะบวงสรวง ก็เห็นออกคําสั่งตอนเชา
เออ ไอสามลิงมันไปไหนกันนี่ ไมเคยเรียกพระเลย ใครไปก็ไอลิงดํา ลิงขาว ลิงเล็ก อยูนั่นแหละ ไอ ๓
ลิงไปไหน เดีย๋ วก็เขาเฝาพระราม ทานก็เลยบอกวา นีฉ่ ันจะบวงสรวง ไปหาของบวงสรวงมาใหครบ
บอกโอโฮ เราก็ตองเหาะไปหาหัวหมูบายศรีใหครบถวน พอครบแลวก็ทานเลยบอกวา เวลาจะบวง
สรวงสีโ่ มงเชา บอกนี่ใครจะพูดกับฉันก็พดู นะ เทีย่ งแลวฉันไมพดู กับใคร พอหลังจากเที่ยงแลวทานก็
นั่งเฉยไมพูดกับใคร ก็มพี ระครูรตั นภิรมยมาเยี่ยม มีคนเขาบอกวาหลวงพอไมพูดแลว ทานก็เลยบอก ก็
เขาจะตาย เขาจะพูดอะไร ยังเขายังไมตาย ๖ โมงเขาถึงจะตาย ทานพูดดุ ๆ ๖ โมง เขาถึงจะตาย
ทานก็นั่งคุยกัก้ ๆ ไอพวกเราก็หวง พอบายประมาณสัก ๓ โมง เราเขาไปรวม ๔ โมง
จับชีพจรดูวาจะไปเมื่อไรกันแน พระครูอุดมสมาจารยนั่งเขาสมาธิอยูปลายเทา เขาไปก็ถาม เอ ชีพจรมัน
เบาเกือบไมรสู ึก หันไปถามพระครูอดุ มสมาจารยวา นี่หลวงพอไปถึงไหนแลว อีตรงเบานี่มันเปน
สมาบัติ ๘ ถึงไดจับได สมาบัติ ๘ นี่ ชีพจรไมรูสึกจริง ๆ มันเบาจนกระทั่งไอการสัมผัส ของเราจะไมรู
เรื่องจริง ๆ ประเดี๋ยวก็ถอนขึ้นมา แรงขึน้ มานิดหนึ่ง หันไปถามหลวงพี่ หลวงพอไป ถึงไหนแลว ฌาน
๔ อยูฌ
 าน ๔ ทานก็ถอยไป ถอยมาถอยไป เหลือเวลาอีกไมกี่นาที ทานก็ลืมตามาถาม ใคร บอกผมครับ
คอยจับมือขวาอยูนะ ออ ไอลิงดําหรือ จะตายยังลิงดําอยูเ ลย บอกครับ เออ พอตายละก็ไปสรางโบสถวัด
เสาธง อําเภอบางปลามาใหเสร็จนะ บอกผมยังเปนเด็กนะครับหลวงพอ ถาเขามาขอรองผมจะไป ถาเขา
ไมขอรองผมไมไปนะครับ ทานบอก เออ ถูกแลว ๆ

************************
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ไขขอของใจ
โดย
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร)

ไขขอของใจ ๑
การแกปญ
 หาขอของใจในรายการสบายของหนังสือเลมนี้ เปนโอกาสแรกที่อาตมาได
มีโอกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบริษัท ในการแกปญ
 หาตางๆ องคเดียวเทานั้น คําวาองคเดียวก็หมาย
ความวา มีความดีไมเทากับคนอื่นใด ทานทั้งหลายที่เปนนักปราชญอาจจะมีมากกวา สําหรับอาตมาเอง
ก็เปนพระบานนอกคอกนา ไมคอยจะมีความรูเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในดานทฤษฎีมากนัก แตวา
สนใจแตในภาคปฏิบัติเปนสวนใหญ ฉะนั้น การแกปญ
 หากับบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย แต
บังเอิญเปนที่ไมถึงใจของบรรดาทานพุทธบริษัท ใหอภัยดวย ทั้งนีก้ ็เพราะวาอาตมาเองไมใชสัพพัญู
วิสัย คําวาสัพพัญูแปลวารูท ั้งหมด บุคคลที่จะรูทั้งหมดไดก็มพี ระพุทธเจาองคเดียวเทานัน้ และการแก
ปญหาก็เหมือนกัน ถาจะตอบใหถูกทั้งหมดไดจริง ๆ ก็มพี ระพุทธเจาองคเดียว และสําหรับอาตมาเอง ก็
เปนพระมีฐานะแคยอดตนหญาเล็ก ๆ ยอดหญาแพรก ยอดผักเปด หรือจะกลาววาตนเองก็มีความรู อยาง
เปดมันก็ไมผดิ เหมือนกัน ฉะนั้น ความรูทมี่ ีอยูก็คงจะไมถึงกับความสามารถของบรรดาพุทธ บริษทั แต
วาในฐานะทีไ่ ดรับมอบเมนประเคนขาด ในการแกขอ ของใจของบรรดาทานพุทธบริษัทก็จะ ทําตาม
ความสามารถ ถาบังเอิญมีการผิดพลาดดวยกรณีใด ๆ ขอบรรดาทานนักปราชญทั้งหลายไดโปรด ให
อภัยดวย สําหรับปญหาที่จะตอบนี้ ก็เปนปญหาคั่งคางมาจากรายการออกอากาศของทานพระมหา วีระ
ถาวโร ทานพระมหาวีระ ถาวโร ไดออกอากาศไปและก็มีบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถามมา แตวา
แกไมทัน ตอบใหไมทัน เพราะปญหานี้คงั่ คางอยูมาก และเพราะวารายกายออกอากาศของทาน มีวันพุธ
ละครั้ง ถาจะนําปญหาตาง ๆ มาพูดมันก็ไมจบ เสร็จไมทนั การ จึงไดขอรองใหอาตมามาแถลง
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แกบรรดาทานพุทธบริษัทในรายการสบายของหนังสือนี้ เรื่องนี้ก็หนักใจอยูมาก แตวาเพื่อเปนการ
เปลื้องความสงสัยของบรรดาทานพุทธบริษัท ถูกบางผิดบางก็ขออภัย ปญหาที่จะนํามาแกแกบรรดา
ทานพุทธบริษทั วันนีก้ ็จะวาเปนขอ ๆ ไป

การกินเจ
ศัพทวา กินเจ เปนภาษาอะไรอาตมาก็ไมทราบเหมือนกัน เปนอันวารูก ันวาการกินเจ ก็
คือ การไมกนิ เนื้อสัตว กินอาหารแกเปนพวกพืชพรรณตาง ๆ บรรดาผักหญา แตกไ็ มมีปลาปง ฉะนั้น
การกินผักหญาแตไมมีปลาปง ไมมีเนื้อผสม อาการอยางนีเ้ คยมีสํานักของวิสุทธิมรรค เขาเรียกเขาวิสุทธิ
มรรค มีหนังสือเวียนไปตามวัดตาง ๆ ชักชวนบรรดาภิกษุสามเณรและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย
ใหพากันชวยกันกินผักอยางเดียว อยากินเนื้อสัตว เพื่อเปนการปลดเปลื้องในการกระทําบาปของบรรดา
ทานพุทธบริษทั วาตามหนังสือฉบันนั้นบอกวา ถาบรรดาพระเณรทั้งหลายพากันงดฉันเนื้อสัตวแลว
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายก็จะพากันงดเวนจากการกินเนื้อสัตว นี่สําหรับปญหาที่ถามมามีใจความตามนี้
แตทวาหนังสือที่เวียนมาเขียนมากกวานี้ ยาวกวานี้ กลาวถึงอานิสงสมากมาย
สําหรับขอนี้ ก็จะขอตอบใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขาใจตามแนวทางของพระพุทธ
เจา แลวก็ตามดวยแนวทางความเห็นของอาตมาเอง เรื่องการขอไมใหกนิ เนื้อสัตว คือพระและเณร ภิกษุ
และภิกษุณี งดเวนจากการกินเนื้อสัตวนี้ เรื่องนี้ในสมัยที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังมีชีวติ อยู
สมัยนั้น พระเทวทัตไดเคยทูลขอพร อันนีต้ อองคสมเด็จพระบรมครู วาขอใหบรรดาพระสงฆ สามเณร
ทั้งหลาย ภิกษุ ภิกษุณี เลิกกินเนื้อสัตวกันเสียใหหมด เพราะวาถาพระสงฆยังกินเนื้อสัตวกันอยู บรรดา
ชาวบานก็จะพากันฆาสัตว นําเอาเนื้อสัตวมาถวายพระ จัดวาเปนการสนับสนุนใหชาวบานทํา บาป แต
วาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคไมทรงอนุญาต
ทั้งนี้ก็เพราะวาพระองคทรงมีเหตุมีผล นีว้ าตามธรรมดาที่ชาวบานเขาชอบกินเนื้อสัตว
กัน ถาหากวาถาพระไปกินผักหญาปลาปง ออ ขอโทษ กินแตผักหญา แตก็ไมกินปลาปง ไมกินเนื้อสัตว
เวลาที่ชาวบานเขาจะมาทําบุญมันกลายเปนเรื่องยุงยากไป เพราะวาพระสงฆ พระพุทธเจาทรงแนะนําวา
ตองทําตนเปนคนเลีย้ งงาย ไมใชคนเลี้ยงยาก ทีนถี้ าหากวาพระสงฆไมกินเนื้อสัตว ตามภาษาพระเขา
เรียกกันวาฉัน แตภาษาชาวบานเขาเรียกกันวากิน มันก็เปนอันวากินเหมือนกัน กินกับฉันเหมือนกัน นี่

๔๕๒

จะไปพูดฉัน ๆ เฉิน ๆ เดีย๋ วเด็กๆ มันจะไมรู หนังสือนี้เปนหนังสือคุยกับเด็ก ไมใชหนังสือสําหรับ
ผูใหญ ถาทานผูใดเปนผูใ หญแลวก็เลิกอานได ถายังเปนผูใหญไมพอก็อานตอไป นี่ถาพระไมฉนั เนื้อ
สัตว ชาวบานเขากินเนื้อสัตว เวลาที่พระจะไปใสบาตร หรือเวลาที่ชาวบานทําบุญ ก็ตองทําอาหารเปน
๒ ประเภท คือสรางทั้งความยุงและความยากใหแกทานบรรดาพุทธบริษัท และสรางความลําบาก ใหแก
พระ ไอความลําบากนีก่ ็เกิดแกชาวบานดวย ชาวบานที่เขามีศรัทธาอยากจะสงเคราะหพระ แตวา บังเอิญ
อาหารที่มีอยูแลวมันมีเนื้อสัตวผสมอยูทั้งหมด เมื่อพระมาอยากจะทําบุญจะทํายังไง ถาผูใ กล ตลาดมันก็
ไมเปนไร ถาอยูไกลตลาดมันก็ยุง ตองวิ่งวุน กันไปนี่ เปนเรื่องลําบากของชาวบานที่จะ ทําบุญทํากุศล
ทีนี้มาวาถึงความลําบากของพระ เปนอันวาพระก็แสดงวาทําตนเปนคนเลี้ยงยาก ทําไม
จึงวาเลี้ยงยาก ก็ชาวบานเขามีอาหารซึ่งประกอบไปดวยเนื้อสัตวจะกินไมได ถาแกกินเสียไดแลวมันก็
เลี้ยงงาย เขามียังไงเราก็กินยังงั้น เขามีแบบไหนเรากินแบบนั้น อยางนี้มันก็เลีย้ งงาย ในการที่ไมกิน
เนื้อสัตวแตชาวบานเขากินเนื้อสัตว อาหารมันมีอยูแ ลวแตวาหาไมได คือวาหาอาหารที่ไมมีเนื้อสัตว
ไมได ก็ตองวิง่ วุนไป กลายเปนของยาก นีก่ วาจะเลี้ยงพระไดมันก็เกิดทัง้ ความยุงและก็ความยาก แสดง
วาพระกลายเปนคนเลีย้ งยากไป ไมใชวาทําตนเปนคนเลี้ยงงายตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงมีความ ประสงค
และพระเองก็เกิดความยากแกตัวในเมื่อชาวบานกลุมใดกลุมหนึ่งเขาไมมีอาหารเฉพาะ
ผัก เปนอาหารเจปรุงไวโดยเฉพาะทํายังไงละ บรรดาหลวงพี่หลวงตาทัง้ หลายก็จะผอมหัวโตไปตาม ๆ
กัน ไมมีอะไรจะกิน นี้เรื่องการไมกินเนื้อสัตวนี่พระพุทธเจาเคยไมอนุมัติใหแกพระเทวทัต ถาจะกลาว
กันไป การเกณฑกันไมใหกนิ เนื้อสัตวนี่มนั เปนปฏิปทาของพระเทวทัตกอน ไมใชปฏิปทาของพระพุทธ
เจา ไอปฏิปทานี่แปลวาการปฏิบัติความประพฤติ พูดงาย ๆ ใชคําวาปฏิปทาเสียจนชิน
นี้การปฏิบัติตามพระพุทธเจาจะดี หรือวาตามพระเทวทัตจะดี ก็ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทพิจารณาดูกันเอาก็แลวกัน
เมื่อพระเทวทัตหลังจากพนจากความเปนคนแลวไปอยูที่ไหน
พระพุทธเจาพนจากความ เปนคนแลวไปอยูที่ไหน ทานชอบใจแบบเทวทัต ทานก็ไปอยูกับเทวทัต ทาน
ชอบใจแบบพระพุทธเจา ก็ไปอยูกับพระพุทธเจา นี่การทีจ่ ะมาอางบอกวา ถาพระเณรพากันฉันผักไมกิน
เนื้อสัตวแลวชาวบานเขาจะพลอยตามดวย มันหาความจริงไมได เหตุผลไมพอ พระเณรไมมีอํานาจที่จะ
ไปบีบคอชาวบานเขา และก็ไมมีอํานาจที่จะไปขูดลิ้นของชาวบานใหพอใจในการกินแตผกั ไมยอมกิน
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เนื้อสัตว มันเปนไปไมได พระไมมีพระเดชถึงขนาดนัน้ หรือไมมีพระคุณถึง ขนาดนั้น
แมแตองคสมเด็จพระภควันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเอง ก็ยังไมทรงกระทํา นี่การ
ที่พระฉันเนื้อสัตวจะชื่อวาเปนการสนับสนุนใหชาวบานฆาสัตวนั้นก็ไมถูกเหมือนกัน เพราะวาการทํา
ประเภทนั้นเขาทํากันอยูแ ลว เขากินกันอยูแ ลวไมใชพระไปสั่ง แตเรื่องของการพระสั่งหรือการกําหนด
หมายการกินเนื้อสัตว หรือวาชื้บอกอาหารบอกประเภทอาหารที่จะเลีย้ ง อยางนี้พระพุทธเจาทรงปรับ
โทษไวแลว คือมีอยูวา
ถารูอยูว าเขาฆาสัตวเพื่อเลี้ยงตน สมมุติวาถาเราเขาไปในบานของใครเขา ถาเราเปน
พระและเขาไมมีอะไรจะเลีย้ งพระ เอาไกมาเชือดเลีย้ งพระ ทุกปลาแกงเลี้ยงพระ ทั้งพระทราบอยูว า เขา
ทําอาหารประเภทนั้น เขาฆาไกฆาปลาเพื่อเลี้ยงตน ถาพระฉันเขาไปอยางนี้ องคสมเด็จพระชินสีหปรับ
เปนโทษทุกคํากลืน เอาเขาละซิ อยางนี้มนั มีอยูแลว ถาเขาทําเฉพาะเพือ่ ตนละก็ ทานปรับเปนโทษ หรือ
เขาฆาสัตวเพือ่ เลี้ยงตัว และก็ตัวกินเขาไปอยางนี้เปนการสนับสนุนใหชาวบานฆาสัตว แตถาหากวา ถา
อาหารเขามีอยูแ ลวเราไมไดบอกเขา เขามีกินตามแบบนั้น เราไปเขานํามาใหวา อยางนี้เปนการทําตน
เปนคนเลี้ยงงายไมเนื่องดวยการฆาสัตว เพราะเราจะไปหรือไมไป เราจะกินหรือไมกนิ เขาจะใหเราหรือ
ไมให เขาก็ฆาของเขาอยูแลว
นี่องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงแนะนําไวแลวอยางนี้ แลวทําไมจึงมีการมาตั้งกฎ
ตั้งเกณฑกัน มาชักชวนกันเอาแบบของพระเทวทัตมาแนะนําชาวบานใหปฏิบัติตาม ดังนี้สาวกขององค
สมเด็จพระชินสีหไมมีใครเขาทําตามแน นี่เปนอันวาการงดเวนจากการกินเนื้อสัตวไมมีประโยชนใน
ดานปฏิบัตพิ ระธรรมวินัย
แลวนี่จะพูดถึงเรื่องสวนตัว สําหรับอาตมาเองเมื่อสมัยบวชใหม ๆ ก็เคยมีความคิดเห็น
อยางนี้เหมือนกัน วาถาเราไมกินเนื้อสัตวนี่ ไอกามราคะมันจะเกิดนอย รวมความวาอารมณอยากมีผวั
อารมณอยากมีเมีย เห็นผูหญิงสวย เห็นผูชายสมารท อยางนี้มันจะเกิดมีนอยหรืออาจจะดับไป เพราะวา
ผักไมมกี ําลัง พืชผักธัญญาหารทั้งหลายไมมีกําลัง ถาเรากินไขลวก กินหมู กินเนื้อมาก ๆ มันจะมีกําลัง
ทางกําหนัด ก็เลยลองพิสูจนดู ไมใชตั้งใจฝาฝนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครู ลองฝนใจดู ลอง
กินเจดูและก็เจจริง ๆ การกินเจประเภทนีก้ ็ไมเคยพึ่งเจ กินเจพึ่งเจนไี่ มมีประโยชน ในสมัยปจจุบันนี่มี
คนเขาเคยนําอาหารเจมาถวายหลายครั้ง แตเวลาที่ฉันเขาไปนั้นไมรสู ึกวามันเปนเจ รสชาติเหมือนกับ
อาหารธรรมดา อยางนีถ้ ึงแมวาเราจะไมกนิ เนื้อสัตว ไอคา ของการติดในรสอาหารมัน
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ก็มีเทากัน ไมใชเจจริง ๆ มันเปนเจไป สวนการกินเจเพราะอาศัยเจเปนปทัฏฐาน ปรุงอาหารใหมีรส
คลายกับเนื้อสัตวไมมีประโยชน
ในสมัยที่อาตมาบวชใหมๆ ตอนนั้น เจริญพระกรรมฐานในสํานักหลวงพอปานวัด
บางนมโคเหมือนกัน เวลาเจริญพระกรรมฐานเวลานัน้ พระปกติทานฉันธรรมดา ๆ แตที่ทรงความดีก็มี
มาก แตพวกทีไ่ มเอาถานเอาแตขี้เถาก็มีมากเหมือนกัน นีเ่ ปนเรื่องธรรมดาของคน แมแตในสมัยขององค
สมเด็จพระทศพลก็เหมือนกัน ไมใชวาพระไปนิพพานทัง้ หมด อยางสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคต
ที่ไมเอาถาน เชนทานพระโลลุทายี นี่ไมเปนเรื่องเหมือนกัน เปนตนบัญญัตขิ องพระวินยั เกือบจะ
ทั้งหมด นี่เปนอันวาศาสนาขององคสมเด็จพระบรมสุคตมีทั้งคนดีและคนชั่ว นีใ้ นสํานักของหลวงพอ
ปานก็เหมือนกัน พระที่ดีเดนเสียจริง ๆ ก็มี ที่เลวไมเอาถานก็มี บริษัทบานใกลเรือนเคียงก็เหมือนกัน
ชาวบานไกล ๆ เขามาโกยเอาของดีไปหมด แตปรากฎวาคนในตําบลเอาดีไวไมได นี่ไมใชนนิ ทา มาพูด
ใหกันฟงวา ไอเรื่องความเปนจริงของมันมีอยางนี้
นี่ตอนนั้นกําลังเจริญพระกรรมฐาน ใครจะมานั่งปรับกันวาคุยเรื่องกรรมฐานเปนการ โออวดก็เชิญซิพอ
เทวดา เชิญเถอะเขาถามมาก็พูดไป แลวก็นั่งนึกในใจวา เรานั่งเจริญสมาธิบาง พิจารณาขันธ ๕ ตาม
อํานาจของวิปส สนาญาณ แตไอตานี่มันไมเปนเรื่อง คอยชอบจองหนาผูหญิง เห็นนัยนตาแวว ๆ มีแวว
วาวสวยๆ ก็ชอบ ผิวพรรณสวยก็ชอบ รูว า สวยเห็นรอยยิ้มสวย ๆ ยิ่งดีใหญ ใจ ระทึก มีทรวดทรงดียิ่ง
เกิดนึกแหมมันนึกมาก ๆ ชาวบานเขานึกยังไง พระใหมมันก็นึกแบบนั้นเหมือน กัน หมผาเหลืองแลว
หัวโลนแลว อารมณอยากมีเมียมันก็ยังมีอยู เราจึงมาลองนั่งคิดดูวา เออ นี่เรามา กินเนือ้ สัตวนี่ นากลัวไอ
นี่มันยัว่ กิเลส เราบวชเขามาในศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐนี่ เราก็ ตองการอยางเดียวคือ
พระนิพพาน เพราะเวลานัน้ หลวงพอปานทานพูดไวเสมอวา นิพพานิสสะ สัจฉิกิริ ยายะ เอตัง กาสาวัง
คะเหตวา พอประชุมกันทีไรทานก็พูดแบบนี้ วาเราขอรับผากาสาวพัสตรมาเพื่อ ทําใหแจงซึ่งพระ
นิพพาน จนเวลานี้ทานพล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ เจากรมสื่อสาร ทอ. ทานมาบอกวา มีพระหลาย
องควา เวลานีเ้ ขาไมใชแลวคํานี้ ความจริงคํานี้จะใชหรือไมใชก็ตาม การบวช เขามาในพระพุทธศาสนา
ตองมีความหวังอยูอ ยางเดียวคือความดับไมมีเชื้อ ถาบวชตามประเพณีละก็ เขาเรียกวาบวชซื้อนรก ถา
พระองคที่บอกมานั้นก็โปรดทราบไวดว ย ถาเจตนาของทานยังเปนไปตาม นั้นวาคําวา นิพพานนัสสะ
สัจฉิกริ ิยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหตวา ทานเลิกใชแลวละก็ ทานลงบัญชี
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ตัวของทานเองไดวา ตายแลวทานไปอยูก ะเทวทัตแน มานั่งหลอกลวงชาวบานเขาเพื่อประโยชนอะไร
การบวชเขาก็หวังพระนิพพาน เขาไมไดบวชเพื่อเอาอะไรกัน ถาบวชตามประเพณีละก็ไมตองหวง พระ
นี่แคกินขาวเทานั้นไมพิจารณาใหเปนอาหาเรปฏิกลู สัญญา หลงในรสอาหารกินเพื่อความอวนพี กินเพื่อ
ความผองใส กินเพราะติดรสอาหาร อยางนี้ องคสมเด็จพระพิชิตมารบอกวา กินกอนเหล็ก ที่เผาจนแดง
โชนดีกวา เหล็กเขาไปถึงปากปากพัง ถึงคอคอพัง ถึงทองทองพัง แลวก็ตาย พอตายแลว มันก็เลิกรอน
แตนถี้ าหากวาเราพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกลู สัญญา คิดวาอาหารนี้มาจากพื้นฐานอัน
สกปรก ตนพืชปุยที่จะเลีย้ งตนพืชก็เปนของสกปรก เนือ้ สัตวสกปรกมีคาวมีขี้มีเยีย่ ว แลวเรากินเขาไป
ในรางกายมันก็สกปรก เปนอุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนสิ่งที่เรารังเกียจทัง้ ๆ ที่
เปนของเราเอง นี่เปนอันวารางกายของเรามันมาจากพืน้ ฐานสกปรก เรากินของสกปรกเขาไปรางกาย
ของเราก็สกปรก รางกายของบุคคลอื่นก็สกปรก แตความจริงเราตองการของสะอาด เราจะนํารางกาย
ของบุคคลอื่นเขามาประคับประคอง เขามากอดเขามารัดมาสูดกลิ่น อยางนี้เราตองการสะอาด แตทวา
ความจริงรางกายของเรามาจากพื้นฐานแหงการสกปรก นี่เรานําเอาของสกปรกเขาไปหลอเลีย้ ง มันก็
เพิ่มความสกปรกขึ้นเปนปกติ มันหาความสะอาดไมได
ฉะนั้นในเวลาที่เราจะกินอาหารมีความตั้งใจอยางเด็ดเดีย่ วคือ กินเพื่อยังอัตภาพให
เปนไป เพื่อใหมีกําลังกายและมีกําลังใจปฏิบัติความดี ตัดขันธ ๕ ใหเห็นสมุจเฉทเพื่อหวังพระนิพพาน
นี่เขากินกันตรงนี้เทานั้น จะกินอาหารทีม่ ีเนื้อสัตว หรือไมมีเนื้อสัตวยังไง มันก็มีผลเทากัน ถาเรา
พิจารณาเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญา
ในตอนนัน้ อาตมาไมใชยังงัน้ สิ มานั่งนึกวากินเนื้อสัตวนี่ไมไหวแลวอยากมีเมียเสีย
เรื่อย เวลาเห็นหนากันจริง ๆ ก็ชอบสาว ๆ สวย ๆ ทรวดทรงดี ๆ และเวลาพอตอนดึกเขาหนอยนึง เอะ
ชักคนกลางคนก็ใชไดนี่ แตตอนเชามือ เอ แกเหลาเหยกน็ ากลัวจะไหว นี่อารมณใจมันเลวอยางนี้ ก็เลย
มานั่งนึกในใจวา เลิกกินเนื้อสัตวดีกวา ลองสัก ๓ ป วากิเลสในดานกามราคะมันจะพนไปไหม เมื่อการ
กินเจไมไดอาศัยเจ ไมประกาศบอกใครทัง้ หมด หากินมันเอาเองไปบิณฑบาตตามปกติ แลวกินเจดวย
และก็กนิ อาหารเวลาเดียวดวยที่ถือวาเอกา ตะนี้เวลาทีก่ ินเจไมไดอาศัยเจ เราจะทํายังไง หาใครมาปรุงให
พระพุทธเจากลาววา “อัตตาหิ อัตตโน นาโถ” ตนแลยอมเปนที่พึ่งของตน จะไปนั่งปลอยใหใครเขาปรุง
ให มันก็ไมใชตนเปนที่พึ่งของตน นั่งลอแบบนั้นมา ๓ ป บางวันหาผักบุงมา ถาเขาใสบาตรมามีผกั บุง
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ผักกะเฉดที่เขาตมมามีกะทิได แตไมมีน้ํามันหมู ก็มากินกับน้ําปลาถัว่ ไปซื้อน้ําปลาถั่วมาไว ๑ ขวด และ
บางวันหาอะไรไมไดเลยก็เอาหัวหอม หัวหอมที่เขาตําพริกนี่แหละมาจิ้มกินกับเกลือ และกิน กับ ขาว
แลวก็กินเวลาเดียว วาแบบนี้ ๓ ป อวนเปนหมูตอนเลยไมไดมีอะไรลดไปเลย รางกายก็สมบูรณบริบรู ณ
กินอยางแรนแคนจริง ๆ เพราะเจไมไดอาศัยเจ ถากินเจอาศัยเจแบบปจจุบันละก็ไมตองไปกินมันหรอก
ถาเขาทําใหกนิ ก็กินเถอะ แตอยาไปนึกวากินเจกินอะไร ๆ มังสวิรัติชอบพูดกันยังงี้
ไอมังสวิรัตเิ ขาแปลวา งดเวนจากการกินเนื้อ มันก็ไมไดเกิดประโยชนอะไร ๓ ป อวน
เปนหมูตอน กินแบบแรนแคน มานั่งดูกามราคะ ไอความนึกรักแมสาวนอยสาวใหญที่ตั้งใจเคยชอบ
เห็นหนาทีไรสวยทุกที นีไ่ มไดเกิดลดอะไรไปสักนิดหนึ่ง นั่นนะดีหนาไมไดไปรบกวนชาวบานเขา ถา
หากวาไปรบกวนชาวบานเขามันจะยุงกันใหญ ชาวบานไมมีใครรูเลยวากินเจและกินอาหารเวลาเดียว
และในระยะ ๓ ป ที่ตั้งใจไวมันก็มเี หตุอัศจรรยเหมือนกัน มันมีอยูวนั หนึ่ง ชาวบาน
เขานําขาวตมหมูขาวตมเครือ่ งมาถวาย ถวายพระหมดวัด หลวงพอปานทานก็ตรี ะฆัง บอกวาวันนีน้ มิ นต
พระหมดวัดมาฉันขาวตม ขาวตมเครื่องเขาปรุงดวยเครือ่ งตาง ๆ ก็คดิ ในใจวาวันนีห้ ลีกเลีย่ งไมไดเสีย
แลวเรา แตวาการกินเจไมไดมีการสมาทาน เอาไมเปนไรมันไมบาปไมกรรมอะไร เพราะเราไมไดให
สัจจะกับพระพุทธเจา เปนแตเพียงเราตั้งใจจะงดเวนจากการกินเนื้อสัตว วันนี้เมื่อความจําเปนมาถึงเรา ก็
จะกิน พอลอเขาไปชอนเดียวปรากฎวาอาเจียนทันที จนเขามาถามวาเปนอะไร ก็เลยบอกวาไมคอย
สบาย เวลานีก้ ินเนื้อสัตวไมได ปรากฎเปนของคาวมีเมือ่ ไรเปนอาเจียนเมื่อนั้น เขาก็เลยเห็นใจจัดขาว
ตมมาใหม เปนขาวตมกุย และก็ไปหาผักกาดเค็มเอามาให ตะนีล้ อไดสบาย
นี่ละบรรดาทานผูสนใจเรื่องอาหารเจนี่ ความจริงไอปญ
 หาแกขอของใจนี่เขาตอบกัน
กระจุมกระจิ๋มเล็ก ๆ นอย ๆ นะ แตนี่พอเทวดาถาวรนี่ ไอถาวรนีเ่ ขาแปลวามัน่ คง ลงปกเขาแลวปก ถอน
ไมคอยออก พอตอบเสียขอเดียวนี่หมดเวลา ๓๐ นาทีนะซิ เอา มันอยากจะหมดก็หมดไป เหลือเวลาอีก
หนอยก็จะพูดใหมันหมดไป
ก็เลยขอแนะนําบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายวา ไดเห็นพระฉันเจก็ดีหรือวาเห็น
พระฉันขาวเวลาเดียวก็ดี มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเคยมาพูดใหฟง บอกแหม พระที่วดั นั้นเครงจัง
พระที่วดั นี้เครงจัง ทานฉันขาวเวลาเดียว ไมฉันเนื้อสัตว ถาไปเจอะเขาแบบนี้ละก็พึงทราบวา แคนนั้ ละ
บรรดาญาติโยม ไมมีอะไรดีไมมีอะไรวิเศษ จะกินขาแเวลาเดียวหรือวาจะกินเจ มันก็ไอแคจิต ยังรัก ยัง
โลภ ยังโกรธ ยังหลง ไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไร แตหากวาจะเปนการฝกใจในการไมกินเนื้อ
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สัตว มีอาหารประเภทใดเรากินไดแบบสบาย มีเนื้อสัตวกินได ไมมเี นือ้ สัตวก็กินได แบบนี้โมทนาดวย
และจัดวาทําตนเปนคนเลีย้ งงาย ไปเห็นเขาทําตนเปนมังสวิรัติ และก็งดเวนจากการกินเนื้อสัตว เขา ไม
กิน เนื้อสัตว เขาถวายมาเราก็ฉันไดเราก็กินได แตไปเห็นบางประเภทที่เขาสมาทานเปนผูรวบทั้งรัด
หรือวาทั้งกอดทั้งรัดเนื้อสัตวหมายความวาเนื้อสัตวไมมีกนิ ไมได เขาตองกินเนื้อสัตว
ถาเขานําเนื้อสัตวมาใหเรากินเราก็กนิ ได ถาไมมีเราก็กนิ ได นี่มันก็ไมมีอะไรสบาย ทํา
ตนเปนคนเลีย้ งงาย แตวาเวลาจะกินนี่สิ ตองพิจารณาเปนอาหารเรปฏิกลู สัญญาเสียกอน อาหาเรปฏิกลู
สัญญาจําไดวาเนื้อสัตวกด็ ี ผักก็ดี พืชพรรณธัญญาหารตาง ๆ ก็ดี มาจากสมุฏฐานแหงความสกปรก ตอง
ปลงใหตกเสียกอนดานจิตใจ ทําใจปลงไปใหตกวาไอนี่มนั เปนของสกปรก เรากินเขาไปแลวมันก็ ไป
รวมกันสกปรกในรางกาย รางกายของเราก็เปนรางกายสกปรก รางกายคนอื่นก็เปนรางกายสกปรก ของ
สกปรกเรามีความรังเกียจ เราไมตองการกอดรัดฟดเหวีย่ งทะนุถนอมรางกายของบุคคลใดเอามา เปน
เครื่องชิดเชย เพราะของสกปรกเราไมตองการอยูแลว ถาทําอยางนี้จะถูกใจองคสมเด็จพระประทีป แกว
ทําใจใหเกิดนิพพิทาญาณมีความเบื่อหนายในรางกาย เห็นวาเปนของสกปรก อยางนีจ้ ะเปนปจจัย เขาถึง
พระอนาคามีไดงาย นี่สําหรับของ ๑ นี้ก็ขอตอบยั้งไวเพียงเทานี้ มันยาวเกินไปนะ ตัง้ ๓๐ นาที

การฉันเอกา
ขอที่ ๒ ปญหาที่ถามคางไวจากรายการสถานีวิทยุ ก็ไดแกกนิ ขาวเวลาเดียว ที่ถือวาฉัน
เอกา ความจริงการฉันขาวเวลาเดียวกับ ๒ เวลา มีคาไมตางกัน สําหรับรางกาย นี่สําหรับอาตมาเอง นี่
เคยฉันมา ๓ ป ไมไดทําใหรางกายผอมไปเลย มันดีเทาเดิน กิเลสก็ไมผอม แตวามีความดีอยูอยางหนึง
ถาเราฉันขาวเวลาเดียวตอนเชา เมื่อเวลาประมาณ ๖ โมงเย็น อาหารยอยหมดละเอียด ก็มีลมละเอียด การ
เจริญฌานไดดี และอีกประการหนึ่งก็ตัดความรุมราม หมายความวาไมตองกังวลเรื่องอาหารมากนัก ถา
จะถือเปนคุณวิเศษดีกวาพระที่เขาฉัน ๒ เวลานี่ ไมไดมีความดีอะไรเลย มันก็แคนั้นแหละ หาดีอะไร
จริง ๆ ไมได หากวาใจไมละกิเลสซะอยางเดียว ไอการกินขาวเวลาเดียวก็ไมไดชว ยใหดีขึ้น เราจะดีหรือ
ไมดีมันก็อยูที่เรา นี้การกินขาวเวลาเดียวนีม่ ันก็อิ่มเทากับ ๒ เวลา ดีไมดีจุกวาเสียอีก ในสมัยที่กนิ ขาว
เวลาเดียว เวลานั้นมันวาไมนอ ยเลย ขาวคอนบาตรนี่ลอเรียบเวลาเดียว แตงโมลูกใหญ ๆ เขาใหไป
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ฟาดเรียบ นี่วาไมเหลืออยูเลย ตะนี้ ๓ ปผานไป คือกลับไปกินขาว ๒ เวลา มันกินนอยวากันตั้งเยอะ
นี่เปนอันวาฉันขาวเวลาเดียวเปนการตัดภาระแหงการยุงยากเทานั้น ยังไมไดหมายถึง
วาเปนพระเครงจะเขาถึงฌานสมาบัติ จะเปนพระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต นี่ถาหากวาทาน ฉัน
ขาวเวลาเดียวก็ดี กินเจก็ดี กินเจนะไมไดกนิ เจ คือไมไดไปกวนเจ ถาทําเพื่อประโยชนสวนตัว ทํา ลับ ๆ
ไมประกาศใหชาวบานเขารู ไมโฆษณา ถาเขารูเขาถามวาทําไมกินยังงี้ละ บอกวารางกายมัน ตองการแค
นี้ก็กินมันแคนแี้ หละ มีจิตใจบริสุทธิ์ไมอวดชาวบาน อยางนี้ก็ชื่อวาเปนไปตามปกติ ไมผดิ ปกติ ไมมี
อะไรดีเปนพิเศษ ทรงความเปนปกติไวตามเดิม ตะนี้ถากินขาวเวลาเดียวก็ดี กินเจและอาศัย เจก็ดี หรือ
วากินเจแตไมอาศัยเจ อวดเขา ไปที่ไหนก็บอกวาอาตมานี่ฉันเวลาเดียวนะ อาตมานี่ไมกินเนื้อ สัตว
อยากใหชาวบานเขาไดมีความเลื่อมใส บอกพระองคนที้ านดีนะ ทานกินเวลาเดียวดวย ทานไมกิน
เนื้อสัตวดว ย ทานจะเครงครัดมัธยัสถมาก เขาจะไดนับถือมาก ถามีเจตนาแบบนีล้ ะก็ลงบัญชีอเวจี เอาไว
เลย เพราะวาเปนมายาเปนการโออวด อวดความวิเศษของตัว กิเลสมันเขามาพอกหัวหนัก เพราะอะไร
เพราะวามายาอยางนี้มันเปนกิเลส พระพุทธเจาเรียกวา อุปกิเลส ใชไมได
ตองทําใจใหสบาย จะกินเวลาเดียวก็กนิ ดวยความเต็มใจ อยางไปพึงอวดชาวบานเขา
แตก็บอกเขา ใครเขาถามก็บอกวาอาตมาฉันขาวเวลาเดียวก็เพื่อความสะดวกในความเปนอยู แตอยาไป
นั่งนึกวา เอะ เราจะทําใหเขานับถือเราเพราะเรากินขาวเวลาเดียว หรือวาเราจะกินเจ หรือวากินเจ ก็กิน
มันเงียบ ๆ อยาบอกชาวบานเด็ดขาด ถากินเจก็ตามกินเจก็ตาม วาถาบอกชาวบานแลว ชาวบานเขาจะ
คิดวาทานเครง จะมีเจตนาเชนนั้นหรือไมมีเจตนาเชนนัน้ ก็ตาม เพราะอันนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาทรงหามไวแลว ถาเราฝาฝนก็เปนอันวา เราเปนลูกหัวดื้อไมเชี่อพระพุทธเจา หรือดีไมดีเราก็ไปนั่ง
แขงบารมีพระพุทธเจา แตอยาลืมนะ ปฏิปทากินเจนี่ พระเทวทัตเคยขอพรจากองคสมเด็จ พระทรง
สวัสดิโสภาคยไวแลว แตวา องคสมเด็จพระประทีปแกวไมทรงอนุญาต ฉะนั้น การกินเจจึงเปน ของไม
ถูกไมตองตามคติของพระพุทธศาสนา เปนอันวาการกินขาวเวลาเดียวขอ ๒ ตามทีถ่ ามมา ความจริงนะ
ตอบแลวในขอ ๑ แตนกี้ ็เลยมาตอบขอ ๒ ใหม
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การฉันสํารวม
นี่ใครเขาถามไวก็ไมรู มันนานเนกาเลมาแลว ตะนี้มาอีก เขาบอกการกินขาวสํารวม
การกินขาวสํารวมแบบชนิดที่เรียกวา ใครเขานํามาใหหลาย ๆ อยาง และก็นําเอามาไวในภาชนะอัน
เดียวกัน หมายความมีภาชนะอันหนึ่งใสขา ว ตักแกงตักกับทุกอยางเขามาผสมกันแลวก็กิน ญาติโยม ที่
ถามมาถามวา จะเกิดประโยชนในการปฏิบัติเพื่อมรรคผลในพระพุทธศาสนาเพียใดหรือไม ความจริง
เรื่องนี้ก็เห็นเหมือนกัน เคยเห็นมา แตทวาตองขอตอบแบบนี้ ตองขอตอบวาไมถูกหรอก ถาจะกิน
เพราะละกิเลสนี่มันไมถูก แตวาถากินเพื่อความพอใจละก็ถูก เปนอันวาการกินขาวสํารวม ขี้เกียจหยิบ
มันหลายอยาง มันมีกี่อยาง ๆ ๆ ก็มารวมกัน ชามเดียวกันแลวก็กนิ แตการกินแบบนี้ไมไดตดั รสอรอย
ใหหมดไป ก็เคยกินเหมือนกัน คือรวมแกงทุกๆ อยางมาไวในหมอเดียวกันแลวก็อนุ เวลากินก็ใสลงมา
ในขาวเห็นมันอรอยดีนี่ และก็ไมมีกิเลสตัวไหนมันหดลงไป แตกินเพื่อความสบายใจของตัวนี่ไมเปนไร
เพราะวากินเพือ่ ตั้งใจใหมันเปนการตัดกิเลส
ถากินใหชาวบานเขาเห็นวาเราดี เราเปนคนเครง ชาวบานเขาจะไดเชื่อจะไดชมวา แหม
นี่ดีจริง ๆ นี่กนิ ขาวสํารวมในภาชนะอันเดียว บางรายก็ไมใชจานใชชาม บางรายก็ใชบาตร ไปไหน ก็
แบกบาตรไปดวย ทั้ง ๆ ที่ชาวบานเขามีภาชนะใสให ก็ยงั เอาขาวเทลงไปในบาตรนัน่ แหละ และนํา แกง
นํากับทั้งหมด รวมผสมเขาไปในบาตร และก็ฉัน อยางนี้ถาจะกลาวถึงอานิสงสกันละก็ ไมมีอะไร เลย
อานิสงสฝายดีนะไมมี มันมีแตอานิสงสฝายเลว เพราะอะไร เพราะวาทําใหชาวบานเขาเห็นวาเครง หรือ
บางทีก็ไมไดตงั้ ใจจะอวดชาวบาน แตก็อวดตัวเอง ทําตัวเองใหเห็นวาเครง ไมยุงกับภาชนะทั้งหมด แต
ทวาเวลากินเขาไปนะสิ เวลาทีจ่ ะเปบเขาไปพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญารึเปลา กินขาวมันมี
ความสําคัญอยูตรงนี้เทานัน้ จะถือวาเปนธุดงควัตร จัดวาเปนเอกะภาชนะมันก็ใชไมได เพราะใน ธุดงค
ที่เรียกวาเอกะภาชนะ เอกะแปลวาหนึ่ง มีภาชนะชิ้นเดียว นี่เวลาไปธุดงคเขาไมมสี ํารับเขาไมมี ปนโต
มันมีบาตรลูกเดียว ญาติโยมพุทธบริษัที่เขาใสบาตรเขามานี่ เขาก็ใสรวมกับลงไปดวย ลงไปในบาตร
บางรายก็มีหอบางรายก็ไมมหี อใสลงไป พอกลับมาแลวเพราะเรามีภาชนะอันเดียวตัด กังวลในภาชนะ
อยางอื่น นี่ความจริงก็ไมไดสรางความดีอะไรมากนัก เปนการตัดกังวลเทานั้น และเราก็ กินในบาตร
อยางนี้กจ็ ัดวาเปนธุดงคอยางนอยที่สุด ความดีก็มีอยูเพียงวาเราไมยุงกะภาชนะหลายชิน้
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เปนการทําใจใหสบายไดจุดหนึ่ง แตถาจะถามวาตัดกิเลสขอไหนบางก็บอกวายัง มันยังไมเขาถึงสะเก็ด
ของพระพุทธศาสนานี่ ยัง ยังถึงดีไมได
ตะนี้บังเอิญถาหลวงพี่ที่เคยเห็นมา เขามีภาชนะใหแลว แตแกเอาบาตรไปดวย เวลาจะ
ฉันก็เทอาหารทุกอยางลงไปในบาตรและก็กินเขาไป การทําอยางนี้เปนอุปกิเลส มันเปนการอวดชาว
บานเขา ไมสมควรแกฐานะ ถาเราจะถือเอกะภาชนะจริง ๆ ก็ตองปฏิบัติแบบธุดงค ไมรับภาชนะที่ ๒
เขามา เรามีบาตรลูกเดียว มีจานลูกเดียว และมีกะละมังลูกเดียว ถาใครเขานําอาหารมาใหจะเปนน้ําแกง
น้ําพริก น้ําปลารา อะไรก็ตาม ใหเทลงภาชนะอันเดียว อยางนี้ถึงจะตรงตามจุดมุง หมาย ของเอกะ
ภาชนะในธุดงค คําวาธุดงคนี้ไมตองเขาปาก็ได แบบนีอ้ ยูในบานอยูในวัดทําไดเหมือนกัน เปนเอกะ
ภาชนะ
แตนี้ที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถามมานี่ มาเห็นพระทานมีบาตรถือไปบาง ไมมีบาง
เวลาใครเขานําของเขามาประเคนหลาย ๆ อยาง ทานมารวมไวในจุดเดียวกัน อยางนี้มันใชอะไรไมได
เลย มันเปนการผิดพุทธประสงค ไอเรื่องการปฏิบัติตนผิดพุทธประสงคของพระพุทธเจา นี่เขาหามกัน
นักเขาหามกันหนา เพราะมันไมใชทางบรรลุมรรคผล ทัง้ นี้เพราะวาองคสมเด็จพระทศพล ใหทําตรงไป
ตรงมา แบบนี้ถาเราจะกลาวกันไปตามปกติเรียกวาสรางอุปกิเลสมันใหเกิดขึ้น บางทีจะทําตนเปนคน
สรางศรัทธาใหชาวบานเขาเห็นวาเรานี่เราเกงนี่ ถึงแมไมไดคิดอยางนั้นก็เปนการฝาฝนพระพุทธพจน
บทพระบาลี ทีอ่ งคสมเด็จพระชินสีหทรงตรัสไว
ก็ไอที่กินแบบนั้นเห็นมาหลายรายเต็มทีแลว ดูใจแลวก็ดาํ ปอไปหมด นี้การดูคนดูพระ
เราอยาดูขางนอก ถาดูขางนอกละก็แคนั้นแหละ มันหลอกกันได ถาดูใจละก็หลบไมไหว ดูใจเขายังไง ก็
ทําเจโตปริยญาณใหมันเกิดขึน้ ซิ มานั่งกินขาวของชาวบานใหมันเปลืองขาวเขาทําไม มันของงาย ๆ มัน
ไมใชของยากของหนักอะไร ใชกําลังใจอยางเดียวเรามีเวลาพอ อันนีข้ อนี้ก็ขอตอบไวเทานี้ วากิน ขาว
สํารวมในภาชนะอันเดียวกัน ถาใชภาชนะอันเดียวเขาเทลงมา จัดวาเปนเอกะภาชนะธุดงคดี เปน การตัด
กังวลในภาชนะอยางอื่น แตหากวาเขามีแกงใสถวยใสชามมา และก็มาหยิบใสจานใสชาม รวมกันอยาง
นี้ใชไมได ไมอยูในเกณฑธดุ งค อานิสงสแหงการจะทําใหเกิดคุณเกิดประโยชนในการ ปฏิบัติไมมี ยิ่ง
ไปกวานั้นองคสมเด็จพระชินสีหกลาววาทําแบบนี้เปนอุปกิเลส คือทําอารมณจิตให เศราหมอง มันไม
สามารถจะขามกิเลสไปสูหองพระนิพพานได เอาตอบรวมกันไปแลวนะขอ ๒ กับ ขอ ๓ เอ มันก็
เหมือนกันนี่
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เครื่องเสพยติด
มาขอที่ ๔ บางสํานักเขาบอกวา ถาใครเขาไปอยูแลวจะปฏิบัติพระกรรมฐานในสํานัก
นั้น หามใชเครื่องเสพยติดทุกอยาง
๑. บุหรี่
๒. กัญชา
๓. กาแฟ
๔. ยานัตถุ
อะไรก็ชางเถอะ ไอความจริง กัญชา ยาฝน มันกินไมไดอยูแลว หามสูบบุหรี่ หามกิน
หมาก หามเปายานัตถุ นี่มีบรรดาพุทธบริษัทถามมา มันเกิดประโยชนอะไรกันบาง ขอนี้ก็ตองขอตอบ
แบบนี้ซิ วาประโยชนทจี่ ะเกิดก็คือหลอกชาวบาน ตอบกันตรงไปตรงมา เพราะวาคนถามสงสัยนี่ จะไป
ตอบออม ๆ คอม ๆ แบบเอาใจอาตมายังงั้นอาตมายังงีม้ ันก็เละเทะใชไมได ก็ตอบไดอยางเดียวบอกวา
หลอกชาวบาน และก็เปนอัตตกิลมถานุโยค เปนการทรมานตน ขอนีอ้ งคสมเด็จพระทศพลไมสรรเสริญ
นี่สิ่งนี้พระพุทธเจาไมทรงสรรเสริญ จะสรรเสริญยังไง ไอรางกายของคนนะมันชินตออาการแบบนั้น
มาแลว เคยเห็นพระอรหันตหลายองคทานสูบบุหรี่ ทานกินหมาก ไมเห็นทานเปนอะไร นี่เวลานี้ พระ
อรหันตในประเทศไทยก็มี ถาตาดีก็มองเห็น ตาไมดีมนั ก็เลยหัวพระอรหันตไป ดีไมดีเจอะพระ อรหันต
เขาก็หาวาเปนคนบาคนบอเสียก็ยังได ก็ตามใจจริงซิจะวาอะไร ไมไดวานี่ วาไดรแึ กก็ไมฟง วาใหมัน
เหนื่อยเปลา ๆ
ตานี้สํานักที่ปฏิบัติอยางนั้น ความจริงเจาสํานักมีความปรารถนาดี คือจะใหบรรดา
บริษัทที่เขามาปฏิบัติตัดกังวล แตทวาอาจจะลืมขอเท็จจริงไป ประสาททางรางกายมีความตองการ อยาง
คนสูบบุหรี่นี่ ถาไมไดสูบ มันเกิดเงีย่ นบุหรี่ขึ้นมานี่ น้ําลายไหลสอ ใจหวิว หัวประสาทมึน นี้คนเคย กิน
หมากไมไดกนิ หมากเปรีย้ วปากเกือบแย ไอคนเคยเปายานัตถุถ าไมไดเปาจมูกมันก็คดิ ดีไมดี ประสาท
จมูกไมดี เขาเรียกวาเปนอะไรก็ไมรู ไอโรคสมัยปจจุบันไซนกไซนัสอะไรก็ไมรู เรียกไซนัส ก็ดี
เหมือนกัน มันไซมันก็เลยนัดยาเขาไป ก็เลยเรียกยานัตถุ มันไซแลวก็นัดอยางนี้ มันมีความจําเปน
สําหรับทานประเภทนี้ มันเกีย่ วกับขันธ ๕ คือรางกายเทานั้น หากวาสํานักมาตั้งเกณฑ ตั้งกฎหามกัน
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เสียแบบนี้ นี่นกั ปฏิบัตจิ ะมีผลดีตรงไหน ในเมื่อความอยากมันเกิดขึ้น
ยังเคยเห็นอยูส ํานักหนึ่งในเขตจังหวัดชัยนาทนานมาแลว ตั้งแตป ๐๓ ถึงป ๐๗ เคยเขา
ไปอยูในสํานักนั้น บรรดาอาจารยในสํานักนั้นเขาหาม พระอาจารยใหญเขาหาม เวลาที่เขากุฏิเจริญพระ
กรรมฐานหามกินหมาก หามสูบบุหรี่ หามนัดยานัตถุ ชื่อวาของเสพยติดทุกอยางทีเ่ คยมีอยูหามเด็ดขาด
เวลาเขากุฏิกัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน นี้ตอ งงดกันอยางเด็ดขาด แตพอออกจากกุฏแิ ลวทําได ถาอยาง นี้
มันก็เปนโรคผีเขาผีออก
ตะนี้มาวันหนึง่ ไมวันเดียวนะ ความจริงเห็นทุกวัน บรรดาญาติโยมทีม่ าฝกพระกรรม
ฐานกําลังยางเทากาวเดินยอง ๆ แยง ๆ เดินคลาย ๆ คนเปนอัมพาต ยก ๆ ยาง ๆ ยังไงก็ไมทราบ ไมรู
แบบไมรูฉบับเขาเหมือนกัน เห็นเดินคอย ๆ เดินไป เดินมา เดินมาแลวก็เดินไป กลางวันนะ มันก็ ทํากัน
ตอหนาประชาชนเปนทีโ่ ลงแจง ความจริงการเจริญพระกรรมฐานในที่โลงแจง ทําในที่ ๆ คนจะ เห็น
พระพุทธเจาทานบอกวาเปนอุปกิเลส ทานหาม เราทําเพือ่ หนีกิเลส แตเราเขาไปหากิเลส อุป แปลวา เขา
ไป หรือใกลมัน ใกลก็ได หมั้นก็ได ไอหมั้นนี่แปลวาจองเขาไวนะ คนที่เขาจะเปนผัวเปนเมียกันเขา
หมั้นกอนแตงงาน จองเขาไวหรือใกล ใกลนี่มันไมหาง มันเขาไปมันไมถอยออก ตะนีก้ ารเจริญพระ
กรรมฐาน จะนั่งก็ดี นอนก็ดี ยืนก็ดี เดินก็ดี แสดงอาการทําสมาธิ หรือวาพิจารณาวิปสสนาญาณให
ชาวบานเขาเห็น พระพุทธเจาปรับ ทานกลาววาเปนอุปกิเลส ทานผูนยี้ ังเขาไมถึงสะเก็ดความดีใน
พระพุทธศาสนา อยางนีถ้ าสงสัยใหไปดูในอุทุมพริกสูตร สูตรนี้ทานพล.อ.ท ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์
พิมพไวทายหนังสือมงคล ๓๘ ประการ ที่มีคุณวรณี สุนทรเวช เปนนายทุนใหญ และก็จาก นายสิบ
ตํารวจโทพัว ชระเอม รวมดวยอีก ๔,๐๐๐ บาท นอกนั้นมีใครบางก็ไมทราบยังไมไดพบหนังสือ ในอุ
ทุมพริกสูตร ทานบอกวาถาทําแบบนั้นเปนอุปกิเลสทําใหคนเห็น แตวา สํานักนั้นเอาเขาแลว นั่งกัน ปรอ
ในที่แจง บางทีก็เดินจงกรมไป บางทีคนมาเยอะแยะเดินจงกรมกัน และพระอาจารยบอกวายังไง รูไ หม
บอกวาดี ชาวบานจะไดเลื่อมใสวาเราทําพระกรรมฐานกัน
นี่เปนการเขาใจผิดถนัด ทําผิดพุทธพจนบทพระบาลี ที่องคสมเด็จพระชินสีหตําหนิ วา
ไมดี เปนการสรางกิเลสทําจิตใหเศราหมอง เพราะอะไร เพราะวามีตวั อวด อยากจะใหเขาชมวาดี ไอการ
ใหเขาชมวาดีนี่มันตองการเปนขี้ขาเขา เขาจะไดใช เขาจะไดนบั ถือ นี่การเจริญพระกรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาก็ดี การบวชเขามาในพระพุทธศาสนาก็ดี องคสมเด็จพระชินสีหทรงเตือนบอกวาเรา
ไมไดบวช เพราะการสักการบูชาของบุคคลใด เราตองการอยางเดียวคือ ความดับไมมีเชื้อ ก็หมายถึงวา
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ดับกิเลสใหมันสิ้นไป ชาวบานเขาจะไหวหรือไมไหวก็ตามใจไมใชเรื่องของเรา เรามีหนาที่อยางเดียว
เราทําใหหมดกิเลส นี่การที่เราทําจะถูกใจชาวบาน หรือไมถูกใจชาวบานก็แลวไป ใจชาวบานกะใจ พระ
มันไมเหมือนกัน ใจชาวบานเขาตองการมีผัว เขาตองการมีเมีย ตองการมีลูก ตองการความร่ํารวย ใจ
พระตองละผัว ละเมีย ละลูก ละความร่ํารวย มันคนละทางเดินหันหลังใหกัน แลวจะไปนั่งให ชาวบาน
เขาชมอยางนีม้ ันเปนอุปกิเลส พระพุทธเจาจึงไดบอกวา ยังเขาไมถึงสะเก็ดความดีในพระพุทธ ศาสนา
เอานี้ทานถามกันมาวายังไง พูดมาพูดไปมันก็จะไปลืมเสียแลวซิ ออ เรื่องยาเสพยติด
ไอเรื่องยาเสพยติดก็มีบุคคลคณะนัน้ แหละ แกเดินไปมีโยมผูหญิงอยูสามสี่คน ไปนั่งก็ไมไดนั่ง ตั้งทาจะ
สังเกตหรอก นั่งคุยกับแขก แตนี้เมื่อเวลาแขกมาคุยแกก็เดินไปเดินมา เดินมาเดินไป ตาแก ก็มองพระ
อาจารยเห็นพระอาจารยเขาไปในหอง แกเปนคนติดหมากคงจะอยากหมากเต็มที่ แกรีบเอา หมากยัดเขา
ในปาก แลวก็รีบเคี้ยว ๆๆๆๆ เคีย้ วเร็วเกินปกติรีบบวนน้าํ หมากรีบกลืนหมาก ประเดี๋ยว เดียว เรียกวาทํา
ใหมันเร็ว แลวก็ลุกขึ้นเดินตอไป นี่การทําอยางนี้ไมไดเกิดอะไรดี ทําใหจิตใจของ บรรดาพุทธบริษัทที่
เขามาปฏิบัติ เกิดอารมณเศราหมองเกิดกังวล เพราะไอความอยากมันเกิดขึ้น นีห่ ากวา บรรดาทาน
ทั้งหลายไปพบสํานับแบบนีเ้ ขาละก็ บอกไดเลย บอกวาอยาเปนพระอรหันตเลย ฌานโลกียมันก็ไมได
ใจมันไมมีสมาธิ มันมีกังวลอยูกับของเสพยติด ก็จําไวดวยก็แลวกัน เห็นเขามา แลวก็อยาถือเอาเปนแบบ
ปฏิบัติ ไมเกิดดีหรอกปฏิบัตแิ ลวมันไมมผี ล

พระจับสตางค
มีอีกขอหนึ่งบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชน มาพูดเรื่องพระหยิบสตางความีสํานัก
หนึ่งหลายสํานักทีเดียว ถาเขาไปปฏิบัติในสํานักนั้นละ หามหยิบสตางค ถาใครเขานําเอาสตางคมาถวาย
มีทายกเก็บไวใช ความจริงขอนี้นาจะอานพระวินัยใหเขาใจชัดไมใชของลี้ลับ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงบอกไวแลววา รับเงินเองก็ดี ใหบุคคลอื่นรับ
ก็ดี หรือใหบุคคลอื่นเก็บไวเพื่อตนก็ดี เปนอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียเหมือนกัน ถาอยางนั้นละก็ จะไป นั่ง
หลอกชาวบานเขาเพื่อประโยชนอะไร ทําตนเปนคนเครง ใครเขาถวายสตางคเขามาหยิบไมได แตก็รู
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อยูวาสตางคอยูที่ตาคนนัน้ ตาคนนี้ ตาคนนั้นตาคนนี้เก็บเอาไวให อาบัติมันเทากันนีท่ ําแบบนี้มันก็เปน
มายาเปนอุปกิเลส นี่มันเสีย ๒ ทาง อาบัตนิสสัคคิยปาจิตตียก็เปนดวย และก็เสียในดานมุสาวาท โกหก
ชาวบานอีกดวย จิตใจทําเพื่อโออวด เปนอุปกิเลสฝายธรรมะ โดนเขาไป ๓ ตอ กระสุนนัดเดียว ไดนก
ระยํา ๓ นก เรียกวา ไดทั้งแรง ทั้งเหี้ย ทั้งกามาเลยดีไหม อยางนี้ก็เจริญพรซิหรือบรรลัยพรก็ ไมแน ไม
เปนเรื่อง ไมควรแกการปฏิบตั ิจริง ๆ อยางนี้เห็นเขาแลวก็อยาไปเชื่อ อยาไปถือเลย นักบวชที่บอกวาไม
หยิบสตางคนะ เวลาตายแลวมีเงินเปนแสนเปนลานตั้งเยอะ เที่ยวไปโกหกชาวบาน เขาเพื่อประโยชน
อะไร ทําใหตรงไปตรงมา เวลานี้หยิบสตางคใครเขาจะวา วาก็วา ใครเขาจะชมก็ชม ปลอยเขาอยาไป
สนใจเพราะความจําเปนมันบังคัญ ไปรานเจกเขาเอาสตางคทุกอยาง ขึ้นรถขึ้นเรือ เขาก็ เอาสตางค ไป
รักษาโรค เขาก็เอาสตางค ในเมื่อชาวบานเขาถวายสตางคเขามาก็รับ จะไปตั้งทาตั้งทาง โกหกเขาเพื่อ
ประโยชนอะไร ไมไดมีประโยชนอะไรเลย ขอนี้ก็ขอผานไป มีอะไรอีกไหม

หมผาสีกรัก
ถามมาเยอะแยะ เดี๋ยวหมผาสีกรัก มีบางสํานักบังคับบอกวาตองหมผาสีกรัก ความจริง
ไอผาสีกรักนะสีดํา ๆ นั่นมันเหมาะสําหรับพระที่เขาออกเดินธุดงค มันเปอนยากเขาเรียกวาผาหม สีน้ํา
ฝาด ไอความจริงเรื่องผานี่ไมสําคัญ จะเห็นวาเปนผาเหลืองก็ได ผาเหลืองเจือแดงเขมก็ได หมผาสีน้ํา
ฝาดก็ได ก็แคนั้นแหละไอเรือ่ งผา
ถาผามันดีจริง ๆ ทําใหหมดกิเลสได เราก็สบาย ถาหมผาสีกรักเมื่อไหรกิเลสหมด เมื่อ
นั้นละก็แจวละตานี้ ไมตองหวงสบายใจไดเลย แลวมันจะเปนยังงั้นไดยังไง ผานี้เราหมเขาไปแลว มัน
ทําใจใหหมดกิเลสไดรเึ ปลา ความจริงมันก็เปลา อยางนี้ไมเห็นชอบดวย ควรจะปลอยไปตามสบาย
เพราะผาที่ไมผิดวินยั ก็ใชได ถาหากวาหมผาผิดวินัยคนจะตําหนิกัน ไอตั้งกฎตั้งเกณฑแบบนั้นมันไมใช
ของดีอะไร ทําใหลําบากใจเปลา ๆ ไมไดเกิดประโยชนในการกําจัดกิเลส

ปกกรดในบาน
นี่ขอที่ ๗ หนากระดาษเขาจะหมดอยูแลว ออ ปกกลดในบาน นี่เจอเขาเอง
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เหมือนกันนะซี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๗ มีนาคม นิมนตพระมา ๒ องคเปนงานวางศิลาฤกษ พอเทวดาเอา
กลดมา ดันกางในกุฏินนั้ แมนี่กุฏิทใี่ หอยูก ็มีมุงลวดไมตองการมุง แตบังเอิญถากุฏนิ ั้นมันไมมีมุง เอามุง
ของกลดมากางมันก็พอใชได นี่วาบานเขาไมมีมุง เอากลดขึงเขาไมตองดาม เอาขางบนแขวนไว ขอเกี่ยว
เขา แลวเอามุง ของกลดกางลงไปเปนการกันยุงอยางงี้ใชได แตถาหากวาถาชาวบานเขามีมุง ใหแลวไม
เปนการสมควร
นี่ไมอยางนัน้ ซิ พอเครงจัดดันเอากลดมากางในกุฏิที่มมี ุงลวด กุฏินเี่ ขาไมตองใชมงุ กัน
อยูแลวนี่ ไอเจาเรื่องกลดนี่เขาใชสําหรับอัพโภกาส อัพโภกาสนะ หมายความวา เวลาที่เราอยูกลางแจง
นะเราก็ตองใชกลด กลดปกเขามันมีหลังคามุง มุงกาง ถาอยูรกุ ขมูล อยูโคนไม เราไมตองใชกลดก็ได
เพราะวามีของมุงบัง แตวา เวลากลางคืนเราจําเปนจะตองใช เหลือบยุงมันจะกวน อยางนี้ใชได แตการ
ที่มากางกลดในบานนี้มันเลยดีไปแลว พระพุทธเจาไมสรรเสริญแน แบบนี้เปนกิเลสหนัก อวด ชาวบาน
เขานี่วาเราเปนนักธุดงค ปทโถ ไมควร ๆ เปนอันวา การปฏิบัติแบบนี้ใชไมได เอาละบรรดา ทานผูอ าน
ทั้งหลาย หนากระดาษที่เขาใหไวในรายการสบายสําหรับการแกขอของใจสําหรับในโอกาส นี้ ก็ขอยุติ
ไวแตเพียงเทานี้ ถาหากวามีบรรดาทานพุทธบริษัททานใดมีขอสงสัยอะไรถามมาได แตก็ตอง ขอออก
ตัวไวกอนวาสิง่ ใดถาไมเกินวิสัย ก็จะตอบใหฟง แตเกินวิสัยก็ยังเอาไวใหไปถามพระพุทธเจากัน เอาเอง
ก็แลวกัน สวัสดี

************************
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ไขขอของใจ ๒
ลิงรองไห
ทานสาธุชนทัง้ หลาย วันนี้อาตมาไดมโี อกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบริษัทตามปกติ
แตทวาเรื่องทีจ่ ะพูดหรือจะสนทนากับบรรดาทานพุทธบริษัท จะขอเปลี่ยนเรื่องใหม เรื่องตามใจผูพดู
อันนี้จะของดไว เรื่องตอแตนี้ไปจะเปนการแกขอของใจของบรรดาทานพุทธบริษทั เพราะวาจดหมาย
ที่ถามปญหามาก็ดี การไตถามดวยวาจาของบรรดาทานพุทธบริษัทก็ดี แตละอาทิตยแตละชวงนับเปน
รอย ๆ ราย โดยเฉพาะอยางยิง่ การออกอากาศ ก็ออกเพียงวันพุธละครั้ง ถาจะนําปญหาทั้งหลายเหลานี้มา
ตอบแตบรรดาทานพุทธบริษัทก็ไมทันการ แตอีกประการหนึ่ง ในระยะเวลาออกพรรษา อาตมาเองก็ ไม
มีโอกาสไดอยูว ัด เรียกวาอยูเ หมือนกันแตวาอยูนอยเต็มที มีภาระทีจ่ ะตองเดินทางอยูเสมอ ฉะนั้น การ
ออกอากาศจึงเปนการบันทึกเสียงสงมายังสถานี ฉะนั้นการบันทึกเสียงสงมาจึงตองบันทึกเสียงตุน เขา
ไว ถาไมตุนเขาไว จะบันทึกแตละคราว แตละคราว วันพุธละครั้งอยางนี้ก็ทําไมได เพราะวาอยูบาง ไม
อยูบาง นี่สําหรับการออกอากาศนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จะปรากฎเปนเลมหนังสือขึ้นมา
หนังสือเลมนีห้ นาปกเขียนไวมีตนโพธิ์ และก็มลี ิงนั่งอยูบ นขอนไม มีมือทั้งสองมือบน
หลั่งไหลโชกโชนไปดวยน้าํ จนกระทั่งไมสามารถจะเช็ดน้ําตาได เพราะลิงนั่งรองไหจึงจําเปนตองใช
หลังมือทั้งสองมือเช็ดน้ําตาแทน แสดงวาลิงนี่เศราโคกเสียใจรองไหจนกระทั่งน้าํ ตาไหล มือสองมือ
หนาโชกชุมไปดวยน้ําตา ถาจะเอามือหนาเขาไปเช็ดน้ําตามันก็ไมรูจกั แหง เพราะมันมีน้ําตาโชกชุม ไป
แลว จึงตองใชมือหลังทั้งสองมาเช็ดน้ําตาแทน ความจริงลิงก็มีหัวใจเหมือนกัน ที่ทําภาพอยางนี้ เพราะ
อะไร เพราะวา ลิงก็มีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ลิงเคย นับถือ
พระพุทธเจา และก็ลิงก็เคยเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงส เพราะกําลังที่เปนลิงอยู แตทวามี ความ
เคารพในองคสมเด็จพระบรมครูดว ยศรัทธาแท
ตัวอยางที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะเคยไดยนิ ไดฟง หรือไดอานมาแลววา
ในสมัยที่ องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายังดํารงพระชนมอยู ในสมัยนั้น
สาวกขององคสมเด็จพระบรมครูกลายเปนคนดื้อคนดาน เปนคนรั้นไมเคารพแตองคสมเด็จพระผูมพี ระ
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ภาคเจา คือคณะวินยั ธร กับธรรมธรทะเลาะกันเรื่องการถายอุจจาระ และก็ทิ้งไมชําระไวเทานั้น ทะเลาะ
กันจนกระทั่งแตกคอกันทั้งสองฝาย ทั้ง ๆ ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามีพระ
ชนมอยู องคสมเด็จพระบรมครูจะระงับอธิกรณคือ เหตุรายเพียงใดก็ตามพระทั้งสองฝายไมยอม
ปรองดองกัน ฉะนั้น องคสมเด็จพระภควันจึงเห็นวา พระพวกนี้เปนคนหัวดื้อหัวดาน เปนคนที่ใช อะไร
ไมได แมแตองคสมเด็จพระจอมไตรพระบรมครูทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรมานพระองคมาถึง ๔
อสงไขย กําไรแสนกัป ที่ตอ งสรางความลําบาก สรางบุญบารมีเพื่อจะสงเคราะห ใหบรรดาประชาชี
ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกมีความสุข คือจะไดเขาถึงซึ่งพระนิพพาน แตทวาบุคคลผูมใี จสันดานหยาบ มี
ความเลวทราม มีความชั่ว ไมรูตวั วามีความชั่ว เพียงแคเรื่องเล็กนอย แมแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาทรงไกลเกลี่ยประนีประนอมแลวเพียงใดก็ตาม ก็ยงั อาศัยกิเลสที่เปนพื้นฐานเปนสมุจเฉทประจําใจ
ดื้อดานไมเชื่อฟงคําสั่งสอนหรือคําตักเตือนขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา จึงไดเกิดความเบือ่ หนาย จึงไดหลีกไปเสียทีป่ าปาลิไลยกะ ตั้งใจ
ไปโปรดชาง
พระองคคงจะคิดวานี่คนแท ๆ นะ เขามาบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา พระองคทรงทรมานพระองค สอนบรรดาพุทธบริษัทหรือทานทั้งหลายเหลานัน้ ดวยความ
ลําบาก ความจริงพระพุทธเจาไมไดมีความสบาย มีความลําบากดวยประการทั้งปวง ตองกินในปานอน
ในปา ฉันอาหารที่ชาวบานจะพึงให
ถาหากวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไมมีพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ แลว เมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว องคสมเด็จ
พระพิชิตมารไมสอนใคร เปนพระอรหันตแลวไปนิพพานเสียคนเดียว จะเปนไรไปก็จะมีความสุข แต
วาสันดานคนชั่วบรรดาทานพุทธบริษัทยอมไมรูตวั วาชัว่
เมื่อบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาแลวยังมีความดื้อดาน การทะเลาะกันเรือ่ งนิดหนอย แมแตองคสมเด็จพระพิชิตมารจะ
ทรงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ตักเตือนวา นั่นมันเปนเรื่องเล็กนอย ไมควรจะยกขึ้นมาเปนอธิกรณทะเลาะ
วิวาทกันเพื่อใหแตกสามัคคี องคสมเด็จพระมหามุนีทรงกลาววา สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพรอม
เพรียงของหมูยอมเปนเหตุใหบังเกิดสุข แตวาสันดานเจาโลนสมัยนี้ ทีค่ วามไมดี มีจติ ใจเปนเดียรถีย ไม
มีความเคารพในพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายอมเชื่อเมือ่ ไหร
นี่องคสมเด็จพระจอมไตรเองแท ๆ เตือนเขายังไมฟง
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ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายสงขาวเขามาใหคนมาถามดูวา อาตมานะตัวเองดีแลว
หรือ ทําไมถึงไดวาคนอืน่ เขา ขอทานทั้งหลายผูร ับฟงโปรดทราบวา อาตมาเองนี่มันยังไมดี ไมใช คนดี
เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาใครเขาดาตัวละก็พอทนได ถาเหยียบย่ําองคสมเด็จพระจอมไตร บรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานี่ทนไมไหว และก็ไมยอมทนเพราะอะไร เพราะวาอาตมาที่มีชีวิตอยูได ก็อาศัย
ความดี ขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาใหเปนเหตุ อาศัยบารมีขององค สมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐ โกนหัวหมผาเหลือง ปฏิบัติความดีตามที่พระพุทธเจาทรงสัง่ สอนไวได เพียง
เล็กนอย ถาจะเปรียบเทียบ ความดีของอาตมาที่มีอยู กับความดีของพระพุทธเจาแลวก็เทากับ หนึ่งใน
หลาย ๆ ลาน คือ ลานคูณดวยลาน ลานคูณดวยลาน คือ หนึ่งหยดของลานคูณดวยลานหลาย ๆ หนเทา
นั้นเอง มีความดีอยูนดิ เดียว ที่วายังมีความดีอยูบางก็
หนึ่ง มีความอดทนตอกามารมณ ที่ชาวบานเขาอยากมีผัวมีเมียนี่ พยายามระงับไม
อยากมี คือมันจะอยากมั่งก็อดใจเขาไว
ประการที่สอง ระงับใจไมอยากจะร่ํารวยดวยทรัพยสิน แตวาอยากจะรวยดวยการเสีย
สละ อันนีไ้ มไดโชว อันนีไ้ มไดอวด ตองบอกวามันยังไมดี มันยังมีความอยากจะตองทํา ถาดีจริง ๆ แลว
ไมตองอยาก มันหลุดไปหมด
และประการทีส่ ามก็ยังอยากจะไมฆาใคร อยากจะไมประทุษรายใคร
ขอที่สี่ อยากจะเห็นธรรมะขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา นี่
คนยังใชคําวาอยากมันก็ไมมี แลวรางกายก็ไมดี มีขี้มีเยี่ยวเต็มไปหมด หูก็ไมดีใครเขาพูดไมดกี ็ฟง รูเรื่อง
ตาก็ไมดี ถาใครเขาทําไมดกี ็มองเห็น นีร่ วมความวาอาตมาเองก็เปนคนยังไมดี ถาดีแลวไมวาใคร ขอ
ทานทั้งหลายโปรดทราบ
และที่วาเขาบอกวาทําไมถึงชอบวาพระชอบวาชาวบาน แตความจริงเรื่องพระนี่อาตมา
ไมเคยแตะตอง เพราะอะไร เพราะวาพวกพระนีว่ าทานไมได พระทานเปนผูประเสริฐ คําวา “พระ”
พระพุทธเจาหมายเองถึงพระโสดาบันขึ้นไป ทานทั้งหลายเหลานี้ยอมไมทํากรรมชัว่ ไปแตะตองเมื่อ
ไหรก็ยงุ เมื่อนัน้ แสดงวาตัวเองจะเขาถึงความเดือดรอน สําหรับชาวบานที่ดีก็เหมือนกัน อาตมาก็ไมเคย
ไปแตะตอง เรือ่ งของชาวบานก็เปนเรื่องของชาวบาน ใครเขาจะดีใครเขาจะชัว่ ไมเกีย่ วของ แตสวนที่จาํ
จะตองแตะตองนั่นก็คือพวกอลัชชีที่ไมมีความอาย เอาศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาขึ้นบังหนา แตทวาโดยจริยาแลวมุงทําลายพระพุทธศาสนาใหพินาศไป พวกนี้ตางหาก
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บรรดาทานพุทธบริษัทที่อาตมาพูดถึงและการที่เขียนหนังสือก็ดี ออกอากาศก็ดี รูสกึ วาบางทานบอกวา
รุนแรงเกินไป
อยางทานพลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกูร ทานกรุณาเสด็จมาเยีย่ มถึงวัด ความจริง
ทานจะ มาเพียงแคชวั่ ครูเดียวทานก็จะกลับ สําหรับทานหมอมเจาองคนี้รูสึกวาเปนเจาที่มีความดี เปน
กรณีพิเศษ ขอยกยองชมเชยวาเปนนักปราชญทานหนึ่ง นี้ไมใชเห็นวาเปนพลโทแลวก็ชม ไมใช อยาง
งั้นนะ เอากันแคที่ใจและที่จริยาทีแ่ สดงออก แลวทานหญิงอีกทานหนึ่งนั้นก็คือ หมอมเจาหญิง พูน
พิศมัย สําหรับทานผูนเี้ ปนนักปราชญเต็มตัว เคยมาพบกับอาตมาที่บานของทาน พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม
ศุขสวัสดิ์ เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ทานมาปรารภเวลาทานพูดออกมา ความจริง ประวัติของ ทานผูนี้
เราก็รกู ันดีวาทานเปนนักปราชญ อาตมาเองนะไมอยากจะไปแตะตองกะทานเลย พูดถึงความ ฉลาด เคย
บูชาทานผูนี้มานานแลว ทั้ง ๆ ที่ไมเห็นตัว เห็นแตภาพ และก็เห็นแตลลี าการเขียนหนังสือ ของทาน การ
แสดงออก
แตวาทานหญิงองคนี้เมื่อมาถึงแลว แทนที่จะแสดงตนเปนนักปราชญขมขูคนนั้นคนนี้
วาฉันเปนคนดี กลับมาแสดงเปนวาฉันเปนคนไมรูอะไรเลย นี่ซิยอดนักปราชญแทเขาตองเปนอยางนี้
ไมใชอยางแบบอาตมา อาตมานี่มันเลวแสนเลว พอรูตัววาเลว ฉะนั้นถอยคําใด ๆ ที่กลาวไปเปนที่ ไม
ถูกใจของทานผูฟง และเปนที่กระทบกระเทือนใจของทานผูปฏิบัตแิ ลว ก็ขอไดโปรดใหอภัยดวย
เพราะวาคนพูดมันเลว นี่จะมาพูดถึงวาลิงรองไหทําไม
ในสมัยนัน้ เมือ่ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แนะนําบรรดา
พระสงฆทั้งหลาย ที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรงพระมหากรุณาธิคุณสอนจนไดดิบไดดีมีความรู
จนกระทั่งชาวบานเขาใหขาวกินอยางไมเสียดาย กลับทรยศกับองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ฝา
ฝนคําแนะนําของพระพุทธเจา เรื่องนิดเดียวทะเลาะกันอยูได องคสมเด็จพระจอมไตรมีความเบื่อ หนาย
วา เจาพวกนี้เปนคนอกตัญู ไมรูจกั ความดี ที่เราทรมานพระวรกายมานี้ก็หวังจะสงเคราะห ใหเจาพวก
นี้มีความสุข ทัง้ นี้เพราะอะไร เพราะวาจะไดพนจากความทุกขเขาถึงซึ่งพระนิพพาน แตวา อาศัยสันดาน
ของเจาโลนซึง่ มีความหยาบ ไมยอมเชื่อฟงคําสั่งสอน คําแนะนําของพระพุทธเจา และ องคสมเด็จพระผู
มีพระภาคเจาจึงไดหลีกไปแตพระองคเดียวไปสูปา ที่ชา งปาลิไลยกะอาศัยอยู ทานเขา ไปถึงทีน่ ั่น ชาง
เห็นองคสมเด็จพระบรมครูเสด็จไป อยาลืมนะบรรดาทานพุทธบริษัท ชางเปนสัตว เดรัจฉาน เมื่อเห็น
องคสมเด็จพระพิชิตมารซึ่งเปนพระพุทธเจาเสด็จไป ก็วงิ่ ออกมารับถึงชายปา
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เขามาถึงแลวก็หมอบเทาลงยกงวงขึ้นบูชา คือแสดงอาการไหวองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา และก็นํา
องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาไปประทับอยูในที่อนั สมควร นี่เวลาตอนเชาหรือเวลาตอนกลางวันที่พระ
พุทธเจาตองการ เขาก็รูของเขาเองนะ วาเวลานี้พระพุทธเจาตองการน้ํา เขาก็ไปหาน้ํามาใสกระบอกแลว
ก็ไปเอาไมเขามาสีกันเขาใหเกิดเปนไฟ ตมน้ําใหรอน แลวก็เอางวงประคองกระบอกน้ํามาประเคน
ถวายพระพุทธเจา และก็ปฏิบัติพระพุทธเจาตามอัธยาศัยของสัตวที่ดี ซึง่ ดีกวาคนที่มีรา งกายเปนคนแตมี
น้ําใจอัปรีย นีจ่ ะหาวาดาก็เชิญวาเถอะ ไมวา อะไร ไมเกรงใจใคร
นี่เราพูดแตวา
อาศัยศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรแลวไมประพฤติดีเทานั้น
สําหรับชาวบานผูเสพยกามไมเกี่ยว แตชาวบานที่เอาศาสนาของพระพุทธเจาไมเที่ยวขายกินนี่เกีย่ ว รึวา
นักบวชที่บวชแสดงตน เปนสาวกขององคสมเด็จพระพุทธเจา และก็ทาํ ลายพระทุทธศาสนานี้เกีย่ ว บอก
ตรง ๆ พูดกันอยางไทยแท หรือลูกผูชายแท และทานจะรูวาทําไมจึงไดพูดแบบนี้มนั ไมรนุ แรง เกินไปรึ
ทานฟงเรื่องตอไปแลวจึงจะรูวา อาตมานีส่ ัมผัสกับความดีหรือไมดีของบุคคลประเภทนี้ มาเพียงใด แลว
ทานทั้งหลายจะรูแ ละก็เห็นใจ วาออนี่เขาชนกันมาอยางนีน้ ี่นะ เราอยูขางนอกนี่เราไมรู
และอีกประการหนึ่งคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครู มีความจริงเปนประการใด
นั้น เขาจะไดรูกนั ในเรื่องการแกขอของใจ ที่ทานทั้งหลายถามมาจะไดพูดตามความจริง วาองคสมเด็จ
พระบรมศาสดากีร่ ับคนเขามาบวชไวในพระพุทธศาสนาใหปฏิบัติแบบไหนบาง เวลาทีเ่ ขาเขามาบวช
นะ อุปชฌายสอนวายังไง เมื่อรับบรรพชา อุปสมบทเสร็จเรียบรอยแลว พระอุปชฌายบอกอนุศาสน วา
ยังไง นัน่ เปนปฏิปทาที่บรรดาภิกษุสงฆทงั้ หลาย ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาจําจะตองปฏิบัติ และก็
บรรดาทานพุทธบริษัท เห็นนักบวชนอกรีตนอกรอย นอกจากทีก่ ลาวมาแลวนั่นพึงรูวา นั่นไมใช สาวก
ขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ถึงแมวาเขาจะประกาศตนเปนพระ สาวก
แตทวาพระพุทธเจาไมรับรอง ถือวาเปนเดียรถีย คําวา “เดียรถีย” ก็เปนคนภายนอกพระศาสนา ตะนี้เรา
มาวากันถึงลิงรองไห
ลิงก็เปนสัตวเดรัจฉาน ชางก็เปนสัตวเดรัจฉาน เมื่อชางมีความเคารพในองคสมเด็จ
พระผูมพี ระภาคเจาแลว ปฏิบัติองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาดวยดี มาคราวนี้ละซิ อาศัยความดีของ
พระพุทธเจา เห็นชางตัวใหญเปนสัตวใหญบูชาพระพุทธเจาได ก็ถือวาเราลิง ถึงแมวาจะเปนลิงก็เปน
สัตวที่มีชีวิตเหมือนกัน ลิงก็มีหัวใจ จึงไดไปนํารวงผึ้งมาถวายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา เอามาประเคน ทีแรกพระพุทธเจาไมทรงรับ ทรงคว่ํามือเสีย ลิงประเคนเทาไร
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พระพุทธเจาก็ไมรับ ลิงทํายังไง ถอยออกไปก็นึกในใจวา ชางเขาเปนสัตวใหญ องคสมเด็จพระจอมไตร
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เรามันเปนลิง เปนสัตวเล็ก พระพุทธเจาไมสงเคราะหไมยอมรับ ของที่เรา
ถวาย ก็ไปนั่งรองไห นี่ลิงรองไหมาครั้งหนึ่งแลวที่องคสมเด็จพระประทีปแกวไมทรงมีพระมหา
กรุณาธิคณ
ุ รับรวงผึ้ง นี่มารองไห สรางจากการรองไหแลวก็สองดูรวงผึ้ง วาไอรวงผึ้งนี่มันก็ดนี ี่มี รส
หวาน ทําไมองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาจึงไมรับ ก็สองดูรวงผึ้ง สองไป สอง
มา สองมาแลวก็สองไป สองไปไหงพูดสงเดช นี่ตาลิงมองไปมองมาก็ไปเห็นตัวออนเขาก็จึงคิดวา เอ
บางทีพระพุทธเจานี่คงไมชอบตัวออนละมั้ง ก็เอามือดึงตัวผึ้งออน ๆ ออกมาทิ้งหมด ดูเรียบรอย ปรากฎ
วาไมมีตวั ออน จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระชินวรถวายเขาไป ตอนนี้องคสมเด็จพระจอมไตร บรม
ศาสดาทรงรับประเคน และก็ฉันน้าํ ผึ้งจากรวงผื้ง ลิงดีใจ คิดในใจวา ชางตัวใหญบูชาพระพุทธเจา
พระพุทธเจาก็รับการบูชา รับการปฏิบัติ ถึงแมวาเราเปนลิงตัวเล็ก พระพุทธเจาก็สงเคราะหเหมือนกัน
อาศัยความปลืม้ ใจมีธรรมปตทิ ี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสงเคราะห
เรื่องของลิงนีบ่ รรดาทานพุทธบริษัท มันก็เผาพันธุเดียวกับคนพูด คนพูดใชนามวาฤาษี
ลิงดํา หรือจะกลาวกันอยางยอ ๆ ก็เรียกวา เจาลิงดํานั่นเอง นี่ใคร ๆ เขาก็รกู ันหมดแลว วานาม ปากกาลิง
ดําคือใคร เมื่อกอนนี้ไมไดบอก เกรงวาเขาจะรู ตะนี้ความจริงของพระพุทธศาสนามีอยูวา พระพุทธเจา
ทรงตรัสไววา นัตถิโลเก รโหนามะ ขึน้ ชื่อวาความลับมันไมมีในโลก เวลานี้ใครเขารูกัน แลววาไอเจา
ลิงดํามันอยูที่ไหน นี่มันเปนเผาพันธุเดียวกันกับเจาลิงตัวนั้น เจาลิงตัวนัน้ ดีใจที่องคสมเด็จ พระจอมไตร
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสงเคราะห ก็กระโดดโลดเตนดวยความดีใจ โดดขางลางไม พอขึ้นไปโดด
บนยอดไม โดนมาโดดไปเลยหลนจากตนไมตาย อาศัยที่มีความปติ มีความดีนกึ ถึง ความดีที่องคสมเด็จ
พระชินสีหสงเคราะห เมื่อจิตออกจากรางของลิง ก็ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้น ดาวดึงสเทวโลก นี่
เพราะอาศัยลิงดีใจมีความเคารพในพระพุทธเจา เห็นคุณในรมโพธิร์ ม ไทรที่ องคสมเด็จพระจอมไตร
ทรงประทับ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมโพธิ์เปนไมสัญลักษณของพระพุทธเจา คําวา “โพธิ” แปลวา ตรัสรู
หรือวารู หรือวาตื่น หรือวาเบิกบานแลว ไมตนนี้ กอนทีอ่ งคสมเด็จพระประทีป แกวจะไปประทับ เขา
ยังไมเรียกวาไมโพธิ์ เขาเรียกวาอัสสัตถพฤกษ แปลวาไมมีใบยาวเหมือนหางมา และไอปลายใบมันยาว
นี่วากันเปนภาษาไทย พอองคสมเด็จพระจอมไตรไปบรรลุอภิเษกสัมมาสัม โพธิญาณ ถึงไดนามวาไม
โพธิ์ หรือวาไมที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู และลิงไปนั่งรองไหทําไม รองไหก็เพราะวาในเรื่องแรก
พระพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาธิคณ
ุ แตวา พระทะเลาะกันวาไมเชื่อ
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ลิงเปนเทวดาแลวก็นั่งรองไห
ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรมีชวี ิตอยู พระเทวทัตคิดทรยศ ก็ปรากฎวาลิงทีม่ ี
ความกตัญูมานั่งรองไหอยูท ี่โคนโพธิ์อีก เปนเทวดาแลวมาได หลังจากนั้นไซรมาองคสมเด็จพระ จอม
ไตร เสด็จดับขันธเขาสูพระปรินิพพาน หลวงตาแกอันธพาลกลาววาจาจวงจาบพระธรรมวินยั ลิงก็ มา
นั่งรองไห แลวตอมาภายหลังพระทั้งหลายก็ทํานอกรีตนอกรอย ตองทําสังคายนากันตั้งหลายครั้ง ลิงก็
รองไห รองไหดวยความชุม โชก มือทั้งสองมือเปยกชุม ไปดวยน้ํา จะเอาไปเช็ดน้าํ ตาใหมันแหง เช็ด
เทาไรมันก็เปยกใหญ เพราะมันชุมโชกแลว
ยิ่งมาสมัยนี้ ศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกวถูกเหยียบย่ําดวยอลัชชี แตวาพระ
สงฆที่มีความดีก็มีอยูมาก ฉะนั้นลิงจึงมานัง่ รองไหใหม ไอมือทั้งสองมันชุมโชกอยูแ ลวมือขางหนา เช็ด
น้ําตาไมได ก็เลยตองใชมือขางหลังทั้งสองขึ้นมาเช็ดน้ําตาแทน นี่เปนภาพปกของหนังสือแกขอ ของใจ
ที่จะออกสูสายตาของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ซึง่ ภายในไมชาบรรดาทานพุทธบริษัท ก็จะไดพบ
และก็เรื่องราวทั้งหลายเหลานี้ เรื่องการแกขอของใจ วันนี้แกตรงไหนละ เลยมานั่งแก
กันไดแตเพียงหนาปกเทานัน้ มันก็หมดเวลาเสียแลวนี่บรรดาทานพุทธบริษัท เหลือเวลาที่จะพูดกับ
บรรดาทานพุทธบริษัทอีก ๒ นาทีเทานัน้ เอาอยางนี้ดีกวา เปนอันวา เรื่องลิงรองไหหรือวาภาพหนาปก
ยกไวแตเพียงเทานี้ ตอแตนไี้ ปก็ขอประกาศแกบรรดาทานพุทธบริษัทวา วันที่ ๖ สิงหาคม ตรงกับเปน
วันมรณภาพของหลวงพอปาน คือเปนวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๘ วันนั้นอาตมาและคณะศิษยานุศษิ ย จะ
นิมนตพระ ๑๐๐ องคเศษ ๆ มาบําเพ็ญกุศลถวายเพล มาติกาบังสุกุล ถวายจตุปจจัยองคละ ๑๐๐ บาท ผา
องคละผืน สําหรับพระพิเศษที่เปนสุปฏิปน โน จะนิมนตมาเปนกรณีพิเศษ และสุปฏิปนโนนี้วายังไง ก็
จําเอาไวก็แลวกันวาเปนพระพิเศษ พระพวกนี้นั้นไมตองทําอะไรมานั่งเฉย ๆ และก็วันที่ ๙ สิงหาคม
เปนวันเสาร เริ่มงานใหม วันที่ ๑๐ ยกชอฟาพระอุโบสถ และก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระประธาน
และก็หลอรูปหลวงพอปาน ฉะนั้นจึงขอบอกกับบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานวา ถาจะมาทําบุญดวยก็
มาทําได แตวา รายการนี้ ไมมีการใหรถใหเรือใหคนออกเรีย่ ไร ถาปรากฎวา มีใครเขาไปเรีย่ ไรละก็ ขอ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายอยาใหมา เพราะตัวปลอมอยูใกล ๆ อาตมานั้นเอง หากินมานานแลว เอา
ละ บรรดาทานพุทธบริษัท สัญญาณบอกหมดเวลา ๓๐ นาทีปรากฎแลว สําหรับวันนี้ก็ขอลาทาน พุทธ
บริษัทกลับกอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิก ชนผูร ับ
ฟง ทุกทาน สวัสดี

******************
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ไขขอของใจ ๓
ชวยสรางวัด
ทานสาธุชนทัง้ หลาย พุธนี้กม็ ีโอกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบริษัท เรื่องแกขอ ของ
ใจ พุธกอนไปพรรณาเรื่องลิงหนาปกซะเพลินไป แตทวาคนพูดก็เปนลิงพวกเดียวกัน นี่กเ็ ลยตอง เห็น
ใจลิง อา เพือ่ นกันรองไห ก็ตองรองไหตามกันดวย แตวาอาการรองไหของลิงที่พูดนี่น้ําตา ไมไหล
เพราะวาน้ําตามันตกใน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาตอแตนี้ไปบรรดาทานทั้งหลายจะไดรูเรื่องวา ทําไม
หนอ เจางลิงนี่จึงไดพูดรุนแรงนัก จนกระทั่งทานพลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกูร พระพี่เลีย้ ง ทาน
เสด็จมาหาเมื่อพุธกอน เคยพูดใหฟงครั้งหนึ่งแลว แตวาทิ้งเรื่องไป ทานตั้งใจจะมาคุยดวยสักครู หนึ่ง
แตวาทานเสด็จมาแลวก็ปรากฎวา พักอยู ๒ คืน เปนเจาที่นารัก นี่เราไมถือวาทานเปนเจาดีกวา ถือวา
ทานเปนพุทธศาสนิกชนที่นา รักดีกวา เพราะวาคําวา “เจา” หรือวาราษฎรอะไรนี่ ไมมีความหมาย ใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีความหมายอยูอยางเดียว นัน่ ก็คือคนใดที่มีความหวังดี เห็นวา คําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีประโยชนหรือไมมปี ระโยชนเทา นั้น
และก็ฝาฝน หรือวาปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา
สําหรับทานประเสร็ฐศรีทานนี้ ทานมาคุยกัน สนทนาไปทานก็ตรัสตามอัธยาศัยของ
ทานตามความเห็น อาตมาเองก็มีสภาวะเชนเดียวกัน เพราะถือวาถาอยูวัดปฏิบัติตนตามแบบสบาย ที่
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนไวแคไหน ทําแคนั้น แตความจริงทําไมครบ นี่จะไปตั้งลีลา
อวดชาวบานวาฉันเปนนักพรตหลับตาปอนั นี้ไมใช เขาใจผิด ที่ใชนามปากกาวาลิงดํา ก็เพราะวามี
สภาพทําตนเหมือนลิง อันนีม้ ีหลายทานบอกวาอยากจะมาพบ แตวาทราบจากขาววาเปนคนไมสํารวม ก็
เลยไมอยากจะมาพบ ก็ดีแลว ไมมาเสียไดกด็ ี จะไดพักกันสบาย ๆ เวลานี้มันเหนื่อยบอกไมถกู บางวันก็
นอนพับฐานไปเลยดวยอํานาจของความเหนื่อย แตวาเหนื่อยเพราะอํานาจของคนดีที่เขามาหา แตละคน
เขามาเขาไมไดมองดูจริยา เขามองดูใจเทานั้น
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ตะนีล้ ิงก็เหมือนกัน คนทีจ่ ะเขามาหาลิงนี่ ลิงก็ไมดูจริยา ลิงมองดูใจ จะนุงกางเกงขาด
จะใสเสื้อขาดแกผาเขามาก็ชา ง แตวาถาน้ําใจแสสะอาดแลวก็ลิงพรอมรับ แตวาทําทาเปนนั่งสงบเสงี่ยม
ไมอยากจะพูด ทําตัวเปนเครงครัด เคยพบนี่ บรรดาทานพุทธบริษัท ตั้งทาตั้งทางหลอกลวงชาวบาน
ดวยจริยาภายนอก คนประเภทนีล้ ิงไมอยากพูดดวย นี่ทา นพลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกูร ทานมา
สนทนาปราศัยดวย และก็เปนอันวาเปนที่ถูกใจกัน อาตมารักกัน เพราะทานปรารภวาไมอยากจะเห็น
พระเปนอาบัติ ทานวาอยางนัน้
แหมคนประเภทนี้หายาก มีแตคนที่เขาจะชอบใหพระเปนอาบัติกัน ใหตามใจชาวบาน
ทั้ง ๆ ทีฝ่ าฝนพระธรรมวินัยก็ตองการใหพระทํา ถาพระไมทําก็ไมเปนที่ถูกใจ แตวาทานประเสริฐศรีไม
เปนอยางนัน้ ตองการใหพระปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเทานั้นเปนพอ เลยถูกกันคุยกันไปคุยกันมา ทาน
จะมาครูเดียว เลยกลายเปนคาง ๒ คืน ในขณะที่มาคาง ๒ คืนก็มาพบของดีเขา มีเสียงกอกวน การเจริญ
สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐานเกิดขึน้ ดวยเครื่องขยายเสียงเครื่องหนึ่ง คือวาเครื่องขยาย เสียงเครื่อง
นี้ปฏิบัตแิ บบนี้ตลอดมา จนกระทั่ง ประเสริฐศรีบอกวาใครเปนเจาคณะในกรุงเทพฯ อยาก จะไปพูดให
ฟง แลวทานจะไปพูดรึเปลา ก็เปนเรื่องของทาน
ตะนี้สําหรับวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทนี่ ปรารภเรื่องของทานประเสริฐศรีใหฟงเพียง
เล็กนอยวาทานเปนคนดีจริงๆ ตองการสงเคราะหนักบวชในพระพุทธศาสนาใหประพฤติดีประพฤติ
ชอบ แสดงวาองคทานเอง ก็มีความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางลึกซึ้ง คนอยางนี้ ลิง
ดําไมติ แลวทีต่ ิก็ไมใชคน ติพวกที่ทําลายพระศาสนาที่เรียกวาเดียรถีย ฉะนั้น ทานทั้งหลายที่บอก ฝาก
มาก็ดี แตวามีปริมาณนอย วาทําไมพูดรุนแรงนัก ชอบวาพระบาง ชอบวาชาวบานบาง ก็ขอบอกวา เรื่อง
พระไมแตะตอง ชาวบานไมเกี่ยว เกีย่ วพวกเดียว คือพวกเดียรถียที่ทําลายพระพุทธศาสนาเทานั้น
แตนี้กจ็ ะมาคุยแกขอของใจ ขอของใจของบรรดาญาติโยมทานหนึ่ง มาพูดใหฟงเมื่อ
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๑๘ บอกวาไปไดยินขาวมาจากวัด ๆ หนึ่ง ซึ่งอาตมาไปสรางให แตความจริง
อาตมาไปสรางใหนะ เปนแตเพียงคนออกความคิดเทานั้นเอง ก็มบี รรดาทานพุทธบริษัทหลายทาน
ดวยกันรวมกันเปนกลุม เรียกวา สุขาสังฆังสสะ สามัคคี ความพรอมเพียงของหมูยอมเกิดสุข ไปสราง
ใหใชเวลา ๓ เดือน มีตึกใหหนึ่งหลัง ยาว ๖ หอง ๒ ชั้น มีสถานที่บําเพ็ญกุศล มีเตาเผาศพ มีที่รับ
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แขก และมีที่จอดรถ ความจริงสํานักนี้ตั้งใจจะสรางใหหมดใหเสร็จภายใน ๓ ป แมแตพระอุโบสถ แตก็
สรางไมไดเพราะเวลาทําลงไป ๓ เดือน สิ้นเวลาไปเทานั้น ใชเงินไปเกือบ ๒ แสน ขอโทษไมใชเกือบ
๒ แสน ใชเงินไปเกือบ ๓ แสนบาท
แตทวาทานทีป่ ระจําอยูทวี่ ัด ไอเจาวัด ๆ นี้นะ ความจริงมันไมใชวดั ใชวา มันเปน
กระตอบอยู มีตนโพธิ์ และก็มีพระมาอาศัยบาง ขอโทษอยาเรียกวาพระเลย ตองขออภัยองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่กลาวผิดไป คําวาพระนี่หนักเกินไป เพราะวาทานนับตั้งแตพระโสดาบัน คํากลาว
อันนี้ ชื่อวาเปนการกลาววาจาผิดอยางหนัก ตองขอประทานองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจา ขอพระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรดอภัยใหดว ย เพราะวาไมตั้งใจที่จะเขาไปย่าํ ยีพระ เรียกกันวา
เดียรถียดกี วา ชอบมาอยูที่นนั่ และก็พากันปฏิบัติไมดไี มงามหลาย ๆ ประการ จนกระทั่งมาวันหนึ่ง เมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๑๔ อา คุณโยมโตว สุขสะอาด หรือนายชางสํารวย สุขสะอาด มีอุปการะอาตมา มา ปรารภ
วาที่สถานทีน่ อี้ ยากจะใหเปนวัดเปนวาขึน้ มา ก็เลยไปทําให แตทําไดเทานั้น ทานทีป่ กครองอยู ในเขต
นั้น ที่เขานิมนตมากัน ทานไมรวมมือดวยประการทั้งปวง แมแตบริษัทของทาน เราสรางสถานที่ ให แต
ทานก็สรางพระไวสําหรับขาย แตวาขายไดแลว ทานเอาเงินไปไหนก็ไมทราบ ทานทํากันเปน การใหญ
เราสรางสถานที่ใหแทนที่จะมาชวย ทานไมชวย และตอมา ปรากฎวาทานผูนตี้ าย ตะนี้ งานตายก็มีทาน
ผูหนึ่งมาเลาใหฟง
วาในงานนั้นมีพระองคหนึ่งชื่อวา พระใส ความจริงพระใสนี่เปนพระที่ไหนก็ไมทราบ
ถามทานวาพระที่ไหน อยูว ัดไหน ทานผูร ับฟงมาก็บอกวาไมรวู าอยูวัดไหน ถามวาเปนเจาคณะมี
ตําแหนงอะไรรึเปลา ก็ไมรูจกั เหมือนกัน ถามีตําแหนงหนาที่ในการปกครอง คนที่นนั่ เขาคงรูจกั ก็บอก
วาพระใสคุยใหฟง วาเรื่องของมหาวีระทีเ่ ปนความกันนะแพคดีเขาแลว นี่บรรดาทานพุทธบริษัท รับฟง
ไวใหดีนะ วาพระใสทานพูดยังงั้น ความจริงพระใสองคนี้อยูวดั ไหน หากวาทานทราบจากเสียง หรือวา
ทราบจากหนังสือละก็ กรุณามาพบกับผมดวยนะครับ อยากจะพบทาน นึกสงสัยเหมือนกันวา ไอคดีที่มี
อยู ที่แพนี่นะ ไมทราบวาแพคดีอะไร เพราะอาตมาเองก็ไมเคยฟองใคร และอาตมาเองก็ไมเคย ถูกฟอง
แตวาทานบอกวาอาตมานีแพคดีเขาซะแลว เปนอยางนัน้ ไป อะ ก็ดีเหมือนกัน นีแ่ หละบรรดา ทานพุทธ
บริษัททุกทาน นี่ก็เปนขาว ก็ไมทราบเหมือนกันวา ขาวนีจ้ ะตรงตามความเปนจริงรึไมก็ไม ทราบ แตวา
พระใสองคนอี้ ยูวัดไหนก็ไมรู เขาบอกวาเขาไมรูเขาฟงมา แลววาพระใสทานจะพูดจริงรึไม จริงอาตมาก็
ไมแนใจนัก เพราะคําวาขาวนี้ อาจจะเคลื่อนคลาดจากความเปนจริงได นี้จึงอยากจะพบ

๔๗๖

พระใสองคนนั้ วาทานอยูวัดไหนขอรับ และอยากจะถามทานวาเรื่องนีท้ านพูดจริงรึเปลา หากวาทาน ไม
กลาจะมาพบกับผมดวยตนเอง จะจดหมายมาบอกก็ได วาคดีที่ผมแพนมี่ ันเปนคดีอะไร และผมเอง ยัง
ไมเคยฟองใคร และก็ยังไมเคยเปนจําเลยของใคร และก็ยงั ไมมีใครมาสอบสวน มันแพกันไดยังไง สงสัย
นี่วาถาพระเขาไมพูดกันยังงีน้ ะ แตนี่มันเปนเรื่องของขาวนี่ เอาเรื่องจริงไมได
ทีนี้จึงจะขอแจงใหแกบรรดาทานพุทธบริษทั ทราบ วาทานที่พูดนีถ้ าพูดจริง ทานก็คง
จะแตงตัวคลายพระ คือหมายความวาโกนหัวหมผาเหลืองเหมือนพระ แตวาถาพูดยังงั้นจริง ๆ อยางนี้
เขาไมเรียกวาพระ เขาเรียกกันวาเดียรถีย เพราะอะไร เพราะวาแมแตศีล ๕ ก็ไมมี ทําไมจึงวายังงัน้ ก็มา
นั่งโกหกกันเสียแลวมันจะมีศีล ๕ ยังไง อาตมาไมเคยมีคดี ไมเคยฟองใคร และก็ไมเคยมีใครเขา ฟอง
แตก็แพคดีนกี่ ฟ็ งกันดู แลวทานทั้งหลายจะบอกวาอาตมานี้เปนคนรุนแรงเกินไป พูดอะไรก็ รุนแรงนัก
อยางทานประเสริฐศรีบอกวา อยากจะมาขอรองใหเพลา ๆ เสียบาง ความจริงหนังสือทุก ฉบับและการ
ออกอากาศ ถาจะฟงกันในแงของคนชั่ว ก็รูสึกวารุนแรงเกินไป แตวาคนดีทั้งหลายที่ บรรดาทานพุทธ
บริษัทมากันดวยตนเองบาง จดหมายมาบาง ขอบคุณวาการแคะไดบุคคลทีป่ ระพฤติเลว ใน
พระพุทธศาสนา เวลานี้ทําใหจริยาของนักบวชขาง ๆ บาน วัดขาง ๆ บานนะดีขึ้นมาเยอะแลว นี่เขา วา
ยังงั้น นี้สมัยนี้เปนสมัยประชาธิปไตย คือความเปนใหญอยูที่มวลชน ฉะนั้นถาหากวาบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชน ผูมีความเคารพในพระพุทธศาสนา เห็นดีเห็นชอบดวยเปนจํานวนมากก็จะพูดแบบนี้
ตอไป
มาดูเรื่องราวอยางนี้กแ็ ลวกัน นี่นักบวชในพระพุทธศาสนา ที่ใชผากาสาวพัสตรเขามา
ครองเพศ เอาศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเขามาบังหนา และก็หากินในกระเปาคน บานไม
ตองเชา ขาวไมตองซื้อ ใครมาปรึกษาหารือไดสตางคดว ย แถมภาษีอาการก็ไมตองเสีย แตวาเพียงจะ
รักษาจริยาเพียงแคศีล ๕ เทานั้นก็ยังรักษาไมได อยางนี้เราจะเรียกกันวาพระไดยังไง ทานผูมาเลาใหฟง
มาแสดงอาการเสียใจ และก็นอยใจวา สถานที่นั้นหลวงพอไปสรางให ตองใชเงินเปนจํานวนแสน
ชาวบานออกราคาไมกี่สตางค แตวาจะหาคนดีมีความกตัญูรูคุณนะหายาก แตก็มหี ลายคนเหมือนกันที่
ทานดี แตวามาทานผูนี้สิ ทานใสไมรูจักขุนนี้สิ ไมรวู า ใสไหน กลับมากระตุนจิตใจของบรรดาทาน
พุทธบริษัททีน่ ั่น ที่มีความอยูแลวใหเกิดอาการสงสัย เมื่ออาตมากลับจากกรุงเทพฯ จึงไดพากันมาถาม
หลายทานดวยกัน มากันเยอะและถามวา หลวงพอแพคดีเขาแลวหรือ ถามวาใครบอกละ ก็บอกวา พระ
ใส ความจริงพระใสนี่ไมเคยรูจ ัก ไมเคยไดยินชื่อมาในกาลกอนเลย ไมรู
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วาอยูที่ไหน ถามวามาจากวัดไหน เขาก็บอกวาไมรูเหมือนกัน ถามวาทําไมละ ไปรับทราบมาไดยงั ไง
บอกวาทานบอก บอกวาหลวงพอแพคดีเขาแลว
ก็เลยบอกกับเขาวา นี่ฉันไมไดเปนความกับใคร ฉันไมเคยฟองใคร และก็ไมเคยมีใคร
ฟองฉัน จําเลยก็ไมไดเปนโจทกก็ไมไดเปน และก็ไมมกี ารสอบสวนทวนพยานอะไรสักนิด แลวมันจะ
แพกันไดตรงไหน นี่สิบรรดาทานพุทธบริษัท ฟงไวก็จาํ ไวดว ย วาการที่บอกวาอาตมารุนแรงเกินไป ละ
ก็ ฟงเรื่องนี้เขาไว วานักบวชประเภทนี้นะ ทานบูชารึเปลา ทานควรบูชาแลวใชไหม ที่ทานทั้งหลาย บอก
วาตัวดีแลวก็ไปพูดวาคนอืน่ เขาทําไม นี่อาตมาบอกแลวนะวาอาตมาไมดี นิสัยมันก็ไมดี ตาก็ไมดี ตายัง
มองเห็นความชั่ว หูก็ไมดี หูยังไดยินความชั่ว ใจก็ไมดี ใจยังรับจํา รางกายก็ไมดี ประกอบไปดวย โทษ
คือมีโรคประจําตัว มีความหิว มีความกระหาย มีความรอน รางกายเต็มไปดวยความสกปรก ไมมีอะไรดี
สักอยาง ขอโปรดไดทราบดวย ตะนี้เรื่องราวทั้งหลายเหลานี้มันมีอยู ที่บรรดาสาวกขององค สมเด็จพระ
บรมครูทมี่ ีจิตเปนธรรมฟงไว และก็จงจําไวดว ยวา นักบวชประเภทนีถ้ า มีถาพูดจริง ทานควร จะเคารพ
บูชาหรือเปลา หากวาทานบูชา ก็แสดงวาทานทั้งหลายชวยกันดาพระพุทธเจา หรือวาชวยกัน ย่ํายี
พระพุทธเจา จะพูดวาชวยกันกระทืบพระพุทธเจานี่เกรงวามันจะแรงไป
ทําไมจึงวาอยางนั้น ก็เพราะวา ถาสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาละก็
เขาไมไดพดู สงเดชแบบนี้ เขาตองมีสัจธรรม มีความจริงประจําใจ จะพูดอะไรก็ตอ งพูดไปตามความ
เปนจริง ตะนีเ้ รื่องที่บรรดาทานพุทธบริษทั ชายหญิงหลายสิบทานดวยกัน เขามาบอกใหฟงวา พระใส
เขาบอกวาอาตมาแพคดี มันไมมีเหตุไมมีผลตรงไหน และคนประเภทนี้ แมวาจะเปนฆราวาสนี่มนั ก็ ไม
นาคบอยูแลว เพราะวาคนทีไ่ มมีสัจจะหาความจริงอะไรไมได นี่เหตุผลทีจ่ ะมีอยางนี้ขึ้นมา ก็จะขอ เลา
เรื่องใหฟง มัะจะยาวกันสักนิดคงจะฟงกันไปหลายพุธสักหนอยนะ นี่ฟงไปก็รับฟงดวย คือวามีวัด อยู
วัดหนึ่ง แตความจริงไมเนื่องดวยอาตมา วัดนี้ความจริงเดิมทีเดียวนะ มีกุฏโิ ครงเครงอยู ๓ หลัง มัน จะ
พังไมพังแหล มีศาลาเต็มไปดวยความโยเย มีวิหารพัง มีโบสถผุ วัดรกรุงรัง แตทวาทานเจาอาวาส ทาน
ประกาศสรางวัด สรางเสาหอสวดมนตเขาไวประมาณ ๑๐ ป เรี่ยไรมาทั้ง ๑๐ ป แตก็ไมปรากฏวามี
อะไรผลิขึ้นมาเลย ไมไดทํา แลวเจดียฝงวัตถุเยอะแยะที่เปนของมีคา แตไมทราบวานําไปไวที่ไหนบาง
ตะนี้ก็มีชาวบานเขาเอางี้ก็แลวกัน ก็ทานเจาอาวาสองคนั้นนั่นแหละไปนิมนตพระมา ๑ องค ใหมาชวย
สรางวัด การนิมนตมา ก็นมิ นตรับตอหนาคณะนายทหาร ใหสัญญาทุกประการวาจะอนุเคราะหในเรื่อง
อาหารการเปนอยู
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การกอสรางก็จะรวมกันดวยประการทั้งปวง จะจัดหาชางมาให และก็คุยดวยวาชางแถวนั้นมีมาก ไม
ตองจาง แหม ไมตองจางชางนี่มันก็ดี งานกอสรางจะชวยกันสรางประมาณคนละ ๕๐ เปอรเซ็นต
พระองคนั้นก็มี มาแลวมาดู พอมาถึง เริ่มจัดทําขึ้น ปรากฎวาทานเจาอาวาส ทานก็นอนสบาย ตะนี้เรื่อง
เกี่ยวกับการเงิน ทานเคยเรี่ยไรมาตั้ง ๑๐ ป เงินจํานวนนีก้ ็ไมปรากฎวาเอามาชวยกิจการงานใด ๆ ในการ
กอสรางเสลย ไมมี เงียบเชียบหายไปหมด เงิน ๑๐ ปนถี่ า เรีย่ ไรไดปล ะ ๑๐ บาท มันก็ ๑๐๐ บาท เรี่ยไร
ไดปละพันบาท มันก็หมื่นบาท ถาเรีย่ ไรไดปละหมื่นบาทมันก็แสนบาท มันก็ไมนอ ยเหมือนกัน แตวา
ปรากฏวาเงินจํานวนนั้นไมปรากฎ งานกอสรางมีขึ้น ทานก็ไมชว ย
แตพระผูมาอาศัยที่มีลกู ศิษยลูกหามาก มีทานที่เคารพนับถือมาก เห็นวาวัดนี้เปนวัด
ของพระพุทธศาสนาก็ตั้งใจทํากัน ทานเจาอาวาสทานจะรวมหรือไมรว มก็ตามใจ ก็ทํากันเพื่อพระพุทธ
ศาสนา คือไมไดหวังอะไรและก็ไมไดวาอะไรกับเจาอาวาส ปลอยทานตามอัธยาศัย นี้ความจริงถาเปน
คนฉลาด แหม อรอย ถาเปนคนฉลาดจริง ๆ ละกยอรอยเลยเรื่องนี้ เจาอาวาสนอนตีพุง เพียงแครบั แขก
เทานั้น วาความดีทั้งหลายแหลที่ปรากฎทีใ่ นเขตปกครองของทาน มันจะไปตกอยูก ับคนอื่นไมได ก็
ทานเทานั้นที่เปนเจาวัดเปนเจาของสถานที่ จะมีโอกาสไดรับความดีทกุ ประการ แตวาเปลา บรรดาทาน
พุทธบริษัท ตอมาไมนาน ปรากฎวาลาภสักการะของทานมันหายไป เพราะไมมโี อกาสเรี่ยไร เงินที่เขา
นํามา ก็เงินนะไดมาแลวสงเขาไปใหพอคาทันที เพราะวาการกอสรางนี้มีคณะบรรดาทานพุทธบริษัท
ในกรุงเทพฯ และก็ในตางจังหวัดมารวมกันมาก พระองคนั้นที่มาทํา สั่งวัตถุกอสรางมากอนเปนสินเชื่อ
เมื่อไดเงินเปนกอนก็ชําระไป เงินก็ไมผานมือทาน
และอาคารสถานที่ที่สรางขึน้ ไว ทานก็ใหลูกนองของทานอาศัย ตัวทานก็อาศัยศาลา
การเปรียญที่สรางขึ้นมาใหมเปนที่หากินเปนที่เทศน แตวาความพอใจมันไมมี เพราะไมมโี อกาสจะ
เรีย่ ไร ตอมาก็ปรากฎวา ทานแยกตัวออกไปจากหมูค ณะทีร่ วมกันกับพระผูมารวมในการกอสรางทํา
คณะ ของทาน และก็ประกาศชวนประชาชนใหแยกตัวออกไป หวังจะทําลายพระผูมาชวยในการกอ
สรางวัดนั้น หมายความวาจะใหอยูไ มไดจะไดอดตาย และก็เริ่มออกทําการเรีย่ ไรโดยทางรถบาง เดิน
บาง ปดกั้นถนนบาง ก็รูสกึ วามีผลดี ตะนี้การแยกตัวของทาน ทานไมยอมรวมสังฆกรรมดวยกับอีก
คณะหนึ่ง และสวนในการกอสรางนี่ทานแยกตัวไป ทานไมชวนไปดวยหรอก เวลาจะทําบุญใหทาน
ทานทําแตคณะของทาน พระที่มาชวยการกอสราง ทานหวังจะใหอดตาย และก็มปี ระชาชนหลายทาน
ดวยกันที่เปนนักโฆษณาชักชวนบุคคลทั้งหลาย
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วาวัดนี้เปนวัดเกาแกของพวกเรา มาทําบุญกันที่นี่เถอะ แยกออกมาจากที่นั่น แตวาคนที่มีปญญา ทานก็
ไมทํา ไมไปดวย ทานก็กลับชวยในสายนี้ ก็กลายเปนสองคณะขึ้นมา
นี้การสังฆกรรม ทานก็ไมรว มสังฆกรรมอันนี้จัดเปนสังฆเภท ถาพูดกันตามหลักของ
พระพุทธศาสนาแลวก็มีโทษอยางหนัก ขาดจากความเปนภิกษุ ในเรื่องการเงินและทรัพยสินของวัดนัน้
ก็เหมือนกัน ที่เรีย่ ไรมาแลว ถาไมสรางไมทํา เอาเขาไปใช ไปหายไปไหนไมปรากฎตัวเงิน ไมปรากฎ
วัตถุ ถาจะพูดกันโดยราคาแลวละก็ ความเปนพระทรงตัวอยูไมได นีส่ ิบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
และเรื่องราวยังไมมีเทานี้ มันยังมีตอไป
คือวาตอมาเมือ่ การกอสรางในวัดมากขึ้น ก็มีคณะผูมจี ติ ศรัทธารวมใจกันจะสรางพระ
อุโบสถ จะสรางตึก ๒ ชั้นเปน ๑ แถว จะซอมอุโบสถใหม จะสรางวิหารใหมที่พังใหดีขึ้นมา ทําเปน รั้ว
รอบขอบชิด กันเปนพุทธเขต แตทวาเขาพากันไปขออนุญาตทานเจาอาวาส ทานเจาอาวาสกลับ ไมยอม
ใหเขาสราง เปนการปฏิเสธเด็ดขาดไมยอมใหสราง และมีผูคนมาก ตะนี้บรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายเหลานั้นไดสตางคมาแลว จะไมสรางก็ไมได เมื่อในเขตวัดไมใหสราง ก็ไปซื้อที่เขตวัดเกาขึ้น
มา และก็สรางพระอุโบสถ สรางกุฏิ สรางอะไรตออะไร จัดวาเปนวัดใหมที่มีความสวยงาม และก็มี
อาคารสถานทีพ่ รอมมูล มีไฟฟาประปาเสร็จ
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั วันนี้หมดเวลาเสียแลว คอยฟงกันตอไปวา เรื่องราว
ทั้งหลายเหลานี้มันมีเหตุผลมายังไง ตามที่พระใสองคนั้นพูดคงจะเนือ่ งดวยเหตุนี้ เอาเวลามันหมดแลว
กอนจะจากกันก็อยาลืมวา วันที่ ๖ สิงหาคม เปนวันเกิดและวันมรณภาพของหลวงพอปานครบรอยป
อาตมาจะนิมนตพระธรรมดามา ๑๐๐ องคเศษ และก็นิมนตพระสุปฏิปน โนมาตามสมควร และก็มาติกา
บังสุกุล สวดมนตถวายพระอันดับองคละ ๑๐๐ บาท ผาองคละหนึ่งผืน แลวก็สําหรับวันที่ ๙ สิงหาคม
เอาวันที่ ๖ สิงหาคมนะเมื่อกีน้ ี้นะ เริ่มงานวันที่ ๑๐ ยกชอฟาพระอุโบสถ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ แลว
ก็หลอรูปหลวงพอปาน งานนี้ไมสงคนไปเรี่ยไร ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะบําเพ็ญกุศล ดวย
ก็ขอใหมาบําเพ็ญกุศลดวยตนเอง แลวฝากเพื่อนที่ไววางใจมาก็แลวกัน เอา สัญญานบอกหมดเวลา
ปรากฎขึ้นแลว ก็ขอลาบรรดาทานพุทธบริษัทกลับกอน ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพนู ผล
จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูร ับฟงทุกทาน สวัสดี

******************
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ไขขอของใจ ๔
เรื่องของพระใส
ทานสาธุชนทัง้ หลาย สําหรับวันพุธนี้ก็มาพบกับบรรดาทานพุทธบริษัทตามปกติ ขอ
ตอเรื่องของพระใส คําวาพระใสผูน ี้ไมใชเจาอาวาสวัด องคที่อาตมาเลาใหฟง แตวา ทานอาจจะมีความ
เขาใจผิด คิดวาอาตมาเปนเจาอาวาสวัดนั้นที่กําลังถูกฟอง ทานจึงไดบอกวาอาตมามีเรื่องกับใครก็ไม
ทราบ และก็แพคดีเขาแลว เรื่องมันพลาดไป วันพุธกอนไดพูดกันมาถึงวา บรรดาทานพุทธบริษัทที่นํา
จตุปจจัยมาตั้งใจจะสรางพระอุโบสถ มีจํานวนเงินประมาณ ๒ ลานบาท และทุนก็มีแลว และก็ตั้งงบ
ประมาณไวประมาณ ๑๐ ลานบาท นี่ไมใชเรื่องเล็กนอยเลย บรรดาหัวหนาเจาภาพจึงไดพากันไปหา
ทานเจาอาวาส ทําหนักสือขออนุญาตในการกอสราง แตวาทานเจาอาวาสไมยอมใหทํา นี่ถาจะพูดกัน
ตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆละก็ผิดถนัด หรือวาจะพูดตามพระพุทธฏีกา ตามพระวินัยละก็
ผิดถนัด เพราะเปนการทําลายศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท แตวาเจาอาวาสวัดนั้นทานทําได แมแต
สังฆเภททานก็ทําได ทานเรีย่ ไรมาตั้ง ๑๐ ป ทานไมใชอะไรเลย เอาเงินของเขาไปเก็บที่ไหนหมด ทานก็
ทําได นี้บรรดาทานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ทานไปอยูก ันที่ไหน อันนี้เปน เรื่องที่
บรรดาประชาชนทั้งหลายเขาสงสัยกัน
นี่บรรดาทานผูตนศรัทธาทัง้ หลาย เมื่อเห็นวาเจาอาวาสขัดของ ไอเงินที่ไดมาแลว จะ
ไปมอบคืนใหกับเขา ก็ไมมีใครเขารับ เขาก็ตั้งใจทําบุญไวในพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ทานไม รวมมือ
มาในกาลกอน เขาก็ตั้งใจทะนุบํารุงใหวดั มันดีขึ้น และก็ถือก็รกู ันอยูว าวัดไมใชของเจาอาวาส หรือวา
วัดไมใชของพระองคใดองคหนึ่ง เจาอาวาสมีหนาที่ดูแลของสงฆในพระพุทธศาสนา มีหนาที่ใน การ
บํารุงวัตถุในพระพุทธศาสนา มีหนาที่อบรมศีลธรรมแกบรรดาทานพุทธบริษัท ปกครองโดยธรรม แต
วาเจาอาวาสองคนี้รูสึกวาไมเอาทุกอยาง ไมเอาไหน มีแตการคัดคานพระธรรมวินัยขององคสมเด็จ พระ
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จริยาอยางนี้พระพุทธเจาถือวาเปนเดียรถีย
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ตะนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเหลานั้น จึงไดซื้อที่ใหมที่เขาลือกัน มันเปนทีข่ อง
วัดเกาแตวาตกไปอยูกับชาวบาน มันเปนขาวเลาลือ แตวา ที่เหลานั้นมีโฉนดแลว มี น.ส.๓ แลว เปนที่ ๆ
ถูกตองตามกฎหมาย
ถาหากวาเปนที่ของวัดเกาจริงและเจาอาวาสปลอยใหตกไปอยูใ นอํานาจของ
ชาวบาน อยางนี้ก็ตองมีความผิดอยางหนัก ก็ชื่อวาไมปฏิบัติตามหนาที่เจาอาวาส ปลอยของสงฆให
พินาศฉิบหายไป อยางนีอ้ งคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาถือเปนโทษอยางหนัก นี่เขาก็ทาํ การ
กอสรางกัน ซือ้ ที่ขึ้นมาสรางพระอุโบสถ สรางกุฏถิ ึง ๑๔ หลัง มีไฟฟา ประปาเสร็จ มีเมรุเผาศพ ภายใน
ระยะ ๖ เดือน ภายในระยะ ๖ เดือนนี้พระอุโบสถเทขึน้ ไปถึงขางหลัง หลังคาและก็จะมุงไดใน เดือนที่
เจ็ด สําหรับกุฏิเขาสรางกัน ๓ เดือน ๑๔ หลังเสร็จ และบริเวณทั้งหมดตองถมที่นับเปนจํานวน เงินเรือน
แสน ๆ ทําไฟฟาประปา ตองใชเงินตกแสนบาทหรือเกินกวาแสนบาท นี่เขาทํากันไดดว ย ศรัทธาแท
แตวาเปนที่นาเสียดาย ทีพ่ ระสงฆในพระพุทธศาสนาอยางเจาอาวาสองคนั้นไมเห็น
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา กลับเห็นความสําคัญเฉพาะตัวฝายเดียว ทีนี้ฝายทีท่ ําการกอสรางนี่เขา
ไมยุงอะไร เขาถือวาเขาซื้อที่ใหม เขาจะสรางถวายไวในพระพุทธศาสนา ตะนี้ก็มขี าวเลาลือออกมาอีก
เขาวาเจาคณะบางทาน ไมทราบวาพระองคไหนเปนขาวลือ ขาวลือนี่เราเชื่อกันไมได วาพระอุโบสถที่
สรางขึ้นมานี้ไมมีโอกาสจะฝงลูกนิมติ ได เพราะอะไร เพราะวาเปนการสรางวัดคูก บั วัด นี่ถาขาวนี้เปน
ความจริง ก็เปนเรื่องนาสลดใจมาก เพราะวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเหลานั้นสรางวัดในที่เดิม
แลวก็ซื้อที่ติดกัน ตองการจะขยายเขตวัดใหกวางออกไป เพราะวายิ่งสรางมากเทาไร บรรดาทานพุทธ
ศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็ทวีคณ
ู การกวมมือหนักขึน้ ทุกที เปนอันวา
เวลานี้ตองขยายที่ออกไปอีก ซี้อออกไปอีกตั้งเยอะแยะ จะทําใหเปนบริเวณสวยสดงดงาม แตดวยเจตนา
แลว เขาก็รวมวัดนัน่ เอง เขาไมไดสรางวัดแขงวัด
นี้บรรดาทานพุทธบริษัท ทีเ่ ปนนายทุนและผูมีศรัทธา ไมยุงไมเกี่ยวกับเรื่องของพระมี
หนาที่สรางฝายเดียว ทีนกี้ ็มบี รรดาทานพุทธบริษัทอีกสวนหนึ่งซื่งเปนเจาของถิน่ มีผูใหญบาน กํานัน
และบรรดาประชนชนหหลายทานดวยกัน ทนดูการกระทําของเจาอาวาสไมไหว เพราะวาบรรดา
ประชาชนที่มคี วามเคารพในพระพุทธศาสนาคณะนี้ มีความตองการมานานแลว และเห็นวาวัดนีม้ ีความ
รวงโรย มีแตกฏุ ิพัง ๆ ๓ หลัง ศาลาก็โยเย โบสถก็ชํารุดมาก วิหารพัง วัดรกรุงรัง มองดูสภาพไมเปนวัด
ตองการจะหาบรรดาทานพุทธบริษัทผูเปนนายทุน หรือผูมีศรัทธามารวมชวย แตก็หามาไมได ครัน้ เมื่อ
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มีขึ้นมาแลว ทานเจาอาวาส กลับตีตัวออกหางแตกออกไปเปน ๒ หมู ๒ คณะ และเวลาที่บรรดาทาน
พุทธบริษัททั้งหลายพากันนําเงินมาทอดกฐินผาปา ในสวนคณะแหงการกอสราง บรรดาคณะศิษยานุ
ศิษยพวกพองของเจาอาวาสวัดนัน้ ก็พากันไปโพนทะนา คือชิงทอดกฐินในสวนของตนกอน และก็ บอก
วาที่วดั นี้เขาทอดกฐินกัน แลวนี่เอามาทอดอะไรกันอีก นี่เปนการตัดรอนริดรอนศรัทธาของบรรดา ทาน
พุทธบริษัท
ก็สวนหนึ่งในการกอสรางนี่ ตัวแยกออกไปแลวเปนสังฆเภทแลว เปนคนละกกคนละ
เหลาไปทําลายพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาทรงตรัสไววา ที่พระเทวทัตปลอยชางนาฬาคิรใี หแทง
พระองคก็ดี กลิ้งหินมาใหทับพระองคกด็ ี ใหนายขมังธนูไปฆาพระองคก็ดี โทษทั้งหลายเหลานี้ ลวน
แลวแตเปนอนันตริยกรรม แตวากรรมที่หนักที่สุดนั่นก็คือ สังฆเภท นี่ทานเจาอาวาสองคนั้น ทานกลา
ทํา และก็ยังมาริดรอนศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท แตก็ไมมีใครเขารับฟง คนที่เขามาทํา เขาเปน
ปญญาชน ไมใชคนตาสีตาสา หลับหูหลับตาทําสงเดช เขาเห็นผล เพียงแคงาน ๖ เดือนเพียง เทานัน้ กุฎิ
ตั้ง ๑๐ หลังกวาเปนมาตรฐาน เรียกวากุฏิในจังหวัดนั้นจะหาสวยสดงดงามสม่ําเสมอก็ไมได พระ
อุโบสถก็สรางขึ้นมาไดรวมทั้งวัตถุและซือ้ ที่ดินทั้งหมด ๖ เดือนเทานั้น พระอุโบสถก็เกือบจะเสร็จ
เดือนที่ ๗ ก็มงุ แลว และก็ทาํ แข็งแรงตั้งอยูในทรวดทรงสวยงาม นี่แคถึงเดือนสิงหาคม เขาก็จะยกชอฟา
พระอุโบสถนี่
และก็มีขาวเขามาอีกวา อุโบสถหลังนีฝ้ งลูกนิมิตไมได นี้บรรดาประชาชนทั้งหลาย ซึ่ง
เปนเจาของถิน่ ทนไมไหว จึงไดทําหนังสือฟองรองเรียนเขาไปยังเจาคณะตาง ๆ ปรากฎวาเจาคณะ ตาง
ๆ นิ่งนอนดูสบาย เขาทํารายงานเขาไปตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ทานก็กดเรือ่ งซะสบาย เจาคณะ
อําเภอ พอถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เขาเตือนเขาไป ทานกลับมีหนังสือยอนออกมาบอกวา การ
ฟองรองนี้ขามเขตตองแจงเจาคณะตําบล เอาหนังสือเขาไปกดได ๕ – ๖ เดือน นี่วธิ ปิ ฏิบัติแบบนี้ พระ
เขาไมทํากัน นี้พอเจาหนาทีฝ่ ายนั้นคือคณะผูเปนโจทก ถอนหนังสือมาสงไปใหเจาคณะตําบล เจาคณะ
ตําบลก็ปฏิบัตติ ามระเบียบตรงเปงทันที แจงเรื่องไปถึงเจาอาวาสองคนั้น ใหเจาอาวาสองคนั้น แกขอหา
เจาอาวาสองคนั้นก็แกขอหาดวยการตอบหนังสือไป โดยไมมีการสอบสวนฝายโจทกและ จําเลย เจา
คณะตําบลก็ตดิ สินออกมาทันทีวา เรื่องที่ฟองกันเขาไปนี้แพเจาอาวาส ใชได ตะนีต้ อมา เรื่องราวเขาก็
เสนอขึ้นไปถึงเจาคณะอําเภออีก เจาคณะอําเภอไมทํา ไปถึงเจาคณะจังหวัด เจาคณะ จังหวัดบอกวาเรื่อง
สงสุดยอดไมเอา ใหทําตามลําดับ เขาลือกันวายังงั้นนะ ไอเรื่องนี้อาตมาไมใครทราบ
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ชัด เพราะวาเปนเรื่องชาวบานเขาทํากัน และตอมาครั้งนั้น เขาสงเรื่องไปถึงเจาคณะตรวจการภาค องค
แรก ปรากฎวาเรื่องหายเงียบไป ตอมาก็นําเรื่องสงเจาคณะตรวจการภาคองคปจจุบนั จนกระทั่งเวลา นี้
เรื่องก็ยังเงียบอยู เวลานี้ที่พดู นี่เปนวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๘ แตกวาหนังสือเลมนี้จะออกไป มันจะ
เรื่องราวจะไปยังไงก็ไมทราบ
อันนี้เจตนาของทานผูสรางก็ประกาศกันชัดเลย วาถาหากวาการกอสรางนี้เสร็จลงไป
ถาพระสงฆคณะใดคณะหนึง่ ไมรับเขาไวในเขตรวมวัด
เขาก็จะไมถวายพระสงฆคณะใดคณะหนึ่ง
เพราะวาเปนพระสงฆที่ไมควรแกการบูชา ไมชี่อวาเปนสุปฏิปนโน อันนี้เขาใหนี่ไมรบั นี่มันผิดระเบียบ
เรื่องนี้ก็ขอถวายเรื่องนี้ใหแกคณะมหาเถรสมาคม หรือสมเด็จพระสังฆราช ทรงทราบไวดว ย วาเรื่องนี้
เปนเรื่องใหญมาก เปนการทําลายจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท และก็ทําลายพระพุทธศาสนาโดย
ตรง ของที่เขาใหไมรับ แลวเขาจะทํายังไงกันตอไป เขาก็จะไมประกาศขึ้นกับคณะสงฆสวนใดสวน
หนึ่ง จะไปเอาอะไรกะเขา เขาจะตั้งไวเปนที่มาของคณะสงฆ ผูปฏิบัตดิ ีปฏิบัติชอบจากจาตุรทิศ กิจแหง
การควบคุมเขาจะทําของเขาเองโดยเฉพาะ นี่หมายความวา ถาพระสงฆทั้งหลายเหลานั้นที่มีอํานาจแหง
การบังคับบัญชา ไมปฏิบัติไปตามพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัม พุทธ
เจา
อยาลืมวาชาวบานเวลานี้เขามีความฉลาด เขาไมโงเทาพระ เอย ขอโทษ เขาไมโงเทา
อลัชชี บรรดาอลัชนีนยี่ ังมีความโงกวาชาวบานมาก ชาวบานเขาอานหนังสือออก และชาวบานบางคน
ก็เคยเปนมหาเปรียญ มียศถาบรรดาศักดิ์ในหมูคณะของคณะสงฆมนาแลว เคยผานงานมาดีแลว และก็
สวนแหงการกอสรางนี่ เขาตัง้ เปนศูนยปฏิบัติพระกรรมฐาน
ตะนีฝ้ ายขางเจาอาวาสวัดนั้นทํายังไง แกลงใชเครื่องขยายเสียงรบกวนสิ เวลาจะเทศน
ก็ดี เขาจะเจริญกรรมฐานกันก็ดี สงเสียงรบกวนกันอยางหนัก จนกระทั่งทานพลโท ม.จ. ประเสริฐศรี
ชยางกูร มาพักอยู ๒ คืน ทนไมไหว แมแตพระราชาคณะผูใ หญหลายทานมาเยีย่ มสถานที่ ณ วัดนั้น ก็
บอกวานี่มนั ทนไมไหวแลว นี่บรรดาเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด เขาไปอยูกนั ทีไ่ หน
ทําไมเขาจึงไมรูเรื่อง แตความจริงเรื่องนี้ ถาหากไมสนใจในการจิ้มกอง คําวา “จิ้มกอง” นี่เปนสมัย
โบราณ ภาษาโบราณ คือวาประเทศจีนกับประเทศไทย ที่มีหนังสือไปเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกัน เขาหาวา
จิ้มกองคือไปยอมขึ้นดวย แตสมัยนี้เขาเรียกวา เกาเจี๊ยะ ถาไมนยิ มเรือ่ งการเกาเจีย๊ ะละก็ เหตุการณ
ทั้งหลายเหลานี้ปรากฎขึ้นมาไมได ถาทุกทานที่บอกเขามาในพระพุทธศาสนา ตั้งตนเปนพระ รักษาตาม
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ระเบียบพระวินัย ระเบียบที่ตั้งขึ้นมาใหม พระวินยั ที่มีอยูที่องคสมเด็จพระบรมครูทรงบัญญัตไิ วละก็
เรื่องทั้งหลายเหลานี้ปรากฎไมได
นี้การฟองรองนั่น เปนเรื่องของชาวบาน และระหวางเจาอาวาสวัดนั้น ไมเกี่ยวกับ
อาตมา ไอเรื่องนั้นก็ยังไมเห็นวาไปไหน เรื่องราวเขาไปถึงเจาคณะตรวจการภาคแลว วันนีถ้ ึงวันที่ ๒๒
มกราคม ๒๕๑๘ ยังไมทราบเรื่องราววาคืบหนาไปไหน
ตอนนี้แหละ ความดีจะปรากฎขึ้นแกบรรดาพระสงฆทงั้ หลาย ในเมือ่ เขตเขาสรางชัด
ปรากฎเสร็จเรียบรอยขึ้นมา ความมัวหมองจะเกิดขึ้นกับพระศาสนา อีกวาระหนึ่ง ทีล่ ิงตองไปนั่งรองไห
อยูที่โคนโพธิ์ ที่ลิงนั่งรองไหก็เพราะอะไร เพราะวาไมคิดเลยวาพระสงฆในพระพุทธศาสนาจะมีน้ําใจ
หยาบชาถึงเพียงนั้น และก็ตอนนี้บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานพรอมแลว วาถานักบวชไมดีอยางนี้เรา
ไมควรบูชา การที่เขานํามาใหนี่มันเปนเรื่องยาก พระพุทธเจาทรงแนะนําใหเจริญศรัทธาไมให ทําลาย
ศรัทธา โดยเฉพาะอยางยิ่งสมบัติที่เขามอบไวในพระพุทธศาสนา พระสงฆจะตองรักษาไวได ดวยดี
แมแตการฉันขาวในบาน โปรยขาวลงไปในบาน โปรยขาวลงไปขางลาง ใหชาวบานเห็นวา เปนการ
วัตถุทเี่ ขาให หรืออาหารที่เขาใหเปนของไมมีคา อยางนี้เปนการทําลายศรัทธา พระพุทธเจา ยัง ถือวา
เปนโทษ แตนวี่ ิหารทานเขาสรางนับเปนจํานวนเงินลาน ๆ เวลานีผ้ านไปแลว ๓ ลานบาทเศษ และ ยัง
จะตองใชเงินอกีประมาณ ๖ ลานบาทเศษ จึงจะครบกําหนดที่เขาตั้งใจไววาจะทํา นี่เขาทํากันจริง ๆ และ
ไมไดทํานึกยึดวาจะเปนของใคร เขาถวายไวในพระพุทธศาสนา ตะนีย้ ังจะมีพระสงฆองคไหนบาง ไหม
ที่เห็นวามีความสําคัญ วาที่ชาวบานเขาสรางใหนั้นเปนของพระพุทธศาสนาและก็ควรรับ เรามานั่ง ดูกัน
ตอไปวา พระสงฆในศาสนาขององคสมเด็จพระจองมไตรบรมศาสดานะ ที่ปฏิบัตดิ ปี ฏิบัติชอบ เคารพ
ตามพระธรรมวินัยนะมีกี่องคหรือวาไมมี ที่เขาแตงตั้งไวมีหนาที่ในการปกครองแตละชั้น แตละ อันดับ
จะเห็นสมควรประการใดหรือไม
แตอยาลืมวาการกอสรางชาวบานเขาเปนใหญ เขาซื้อที่เปนชื่อของเขา เขาจะสรางเปน
อะไรก็ได ถาไมชอบใจเรื่องพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆจะไปทําอะไรเขา เพระมันเปนชื่อของเขา
เขาก็ไมยกปายเปนวัด เขายกปายเปนศูนยปฏิบัติพระกรรมฐาน เขาจะนัง่ สรางทําความดีกัน แตนถี้ า หาก
วาพระที่เปนอลัชชีมีความอาย หรือวานักบวชที่เปนอลัชนี่มีความอาย เห็นวาชาวบานเขาทําดีได และเรา
ก็ควรจะทําบาง พระประเภทนี้ก็ตองพรอมรับถาเขาจะถวาย ความจริงเขาตั้งใจถวายไวตงั้ แตตน นี่เวน
ไวแตคนที่เขามาบวช แตมนี า้ํ ใจเปนอลัชชี ไมมีความอายเทานั้นที่จะไมรับ นี่
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เรื่องราวมันเปนอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัท การเปนถอยรอยความนะเปนระหวางชาวบานกับเจา
อาวาสองคนั้น ซึ่งไมเกี่ยวของกับอาตมา
ตะนี้พระชื่อใส ถาเปนเรื่องจริง ไอเรื่องนี้ก็ไมแนใจเหมือนกันวา พระชื่อใสทานจะ
พูดจริงหรือไมจริง หากวาทานพูดจริง ๆ ละก็ นึกสงสัยเหมือนกัน ทานคงจะเขาใจวาอาตมาเปนเจา
อาวาสวัดนั้น แตความจริงไมใช ไมใชเรื่องเกี่ยวกับอาตมา การเปนถอยรอยความเรื่องนั้น มันก็ยังไม จบ
เกมกันลงไป เพราะวาคณะสงฆยังไมเห็นจะทําอะไรขึน้ มา ปลอยเงียบเชียบกันไปตามเรื่อง ขนาดทํา
สังฆเภทเรีย่ ไรมาตั้ง ๑๐ ป ไมทําอะไร รบกวนการกระทําความดีของบรรดาทานพุทธบริษัท และก็เปน
ปญญาชน ทําลายศรัทธาของบรรดาทานพุทธศาสนิกชน
เวลาเขาจะมาทอดกฐินทอดผาปารวมกัน กลับไปประกาศวา เอ วัดนี้เขาทอดกฐิน
ทอดผาปากันแลวนี่ มาทอดอะไรกัน แตความจริงเขาไมไดทอดทีว่ ัดนั้น เขาไปทอดใหอีกพวกหนึ่ง นี่
เปนการริดรอนศรัทธาตัวเอง มีปญญาทําอะไรไดบาง ไมมีปญญา ถามีปญญาจริง ๆ ละก็ วัดนี้ไมตอง
อาศัยคนอื่นเขาสรางหรอก มันตองรุงเรืองมานานแลว
นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัท เรื่องขาวคราวที่บรรดาทานทั้งหลายมาถามอาตมา วา
อาตมาแพคดีเขาแลวคงจะเปนเรื่องนี้มากกวา เพราะอาตมาเองไมเคยตองคดีและไมเคยฟองใคร หากวา
เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ไดยินรับฟงมา เกี่ยวกับเรื่องนี้ละก็ โปรดทราบไวดว ยวาเรื่องนี้ไมเกีย่ วกับอาตมา
เลย อาตมาไมไดรว มมือในการฟอง และอาตมาก็ไมไดเปนจําเลย พระใสองคนนั้ ทานอาจจะเขาใจผิด
สมมุติวาทานพูดจริงนะ หากวาทานพูดไมจริง บรรดาญาติโยมที่รับฟงมาอาจจะพูดคลาดเคลือ่ นไป
ความจริงผูพ ูดอาจจะไมใชพระใส อาจจะเปนคนอื่น แตพระใสองคนอี้ าตมาก็ไมเคยรูจ ัก ถาหากวาทาน
พูด ทานก็คงจะรับฟงมาจากคนอื่น และพูดกันตอ ๆ มา ก็เขาใจวาจะเปนความอยางนี้ก็อาจจะเปนได
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทผูร ับฟง และผูอานหนังสือ เพราะเรื่องนี้ตองลงเปน
หนังสือเลม ก็เรื่องความไมจริงมันเกิดขึ้น การที่ทานทั้งหลายสงสัยวาทําไมอาตมาชอบวาพระ แตความ
จริงพระไมวา วาแตพวกเดียรถีย ก็คนประเภทนี้ทั้ง ๆ อาตมาไมรูเรื่องกับเขานี่ กลับไปโฆษณากับชาว
บาน วาอาตมาแพคดีเขาแลว ทานลองใหปญ
 ญาพิจารณาดูสักนิด มีปญ
 ญาเปนเครื่องใชไหม ถามีปญญา
นะลองพิจารณาดูวาอาตมานี่ไมเคยเปนโจทก และก็ไมเคยเปนจําเลย แลวก็จะแพคดีเขาไดยังไง คดีที่จะ
แพหรือไมแพนี่ ถามีโจทกเขาก็ตองสอบสวนกันกอนและก็พิจารณาเปรียบเทียบตัดสินกันลงไป นี่อยูๆ
ถาหากวาถาโจทกเขาฟองไป จําเลยแกขอหา
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ดวยการขอเขียน โดยไมมกี ารสอบสวนฝายโจทกเลย แลวอยู ๆ ก็ตัดสินออกมา บอกวาโจทกแพ อยางนี้
แมแต โอโฮ อยาวาไปทางบานเมืองเขาก็ไมทํากัน นี่วากันไปอีกที ไอความรุมรามของพระพุทธศาสนา
เวลานี้มันมีเยอะ ความจริงตําแหนงหนาที่ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายตาง ๆ ก็ตั้งกันไวมากมาก ก็นาจะ
ปรับปรุงพระพุทธศาสนาใหมันดีขึ้นไปกวานี้
เอาหละบรรดาทานพุทธบริษัท อันนี้ทานเห็นความบกพรองในเรื่องราวของพระพุทธ
ศาสนาแลวรึยงั วาลิงที่ตองนั่งรองไหก็เพราะคิดไมถึง วาคนที่บวชเขามาในศาสนาขององคสมเด็จพระ
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จะมีน้ําใจเลวอยางนี้ คือเลวยิ่งกวาลิงที่มีความเคารพในพระพุทธ
เจา ลิงยังมีความเห็นวาพระพุทธเจาเปนพระดี พระธรรมวินยั ขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจานี่นาเคารพ จึงไดไปหารวงผึ้งมาถวายพระพุทธเจา และก็ดใี จโดดไปโดดมาตายก็เปน
เทวดาไป เพราะอาศัยบูชาพระพุทธเจา ตะนี้จริยาที่กลาวมาทั้งหมดนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทอาศัยที่
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมาถามวา หลวงพอไดยนิ ขาววาพระใสเขาบอกวา หลวงพอแพคดีเขาหมด
แลว นี่เปนการแกขอของใจวา ความจริงคดีใด ๆ อาตมาไมมี ไมเคยเปนโจทก และไมเคยมีเปนจําเลย
ในเมื่อโจทกกไ็ มไดเปน จําเลยก็ไมไดเปน ทานทั้งหลาย ถาทานผูน ั้นพูดจริง ทานคิดรึวาทานผูนนั้ เปน
พระ หรือวาทานผูนนั้ ถาจะเปนคนจะเปนคนดี ทานคิดไหม คนดีเขามีพูดมุสาวาท นีพ่ ระธรรมวินัยของ
องคสมเด็จพระผูมพี ระหภาคเจา ที่มีไวสําหรับนักบวชไมมีในทานผูนนั้ ถาหากวาทานพูดจริง ถาหากวา
จะจัดเปนฆราวาสก็ตองจัดวาเปนฆราวาสที่ไมมีศีล ๕ เพราะอะไร เพราะวามุสาวาทอยูในศีล ๕ นี่ ถา
พูดจริงนะ ถาทานไมไดพูดตามนั้นจริง ก็เปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงอาจจะฟงพลาด มา
จากคนอื่น
นี่ถาพระใสอยูท ี่ไหน วาง ๆ ขอนิมนตมาพบกับผมทีว่ ดั อยากจะทราบขอเท็จจริงวา
พระคุณเจานะพูดจริงหรือเปลา เทาที่พูดแบบนั้นนําเหตุผลอะไรมาพูด จะไดแถลงใหแกบรรดาทาน
พุทธบริษัทฟง หากวาทานไมกลาจะมา หรือโอกาสที่จะมาไมวาง ก็โปรดแจงมาทางหนังสือเปน
จดหมายก็ได จะไดแกขอของใจของบรรดาทานพุทธบริษัท มิฉะนัน้ แลวทานเองก็จะพลอยเปนผู มัว
หมอง เพราะผมเองก็ไมทราบเหมือนกันวา พระคุณเจานะอยูว ัดไหน พระชื่อใสนี่รูจกั อยูองคเดียว คือ
เปนเจาอาวาสวัดศรีมณีวรรณ อ.มโนรมย แตวาองคนี้เปนพระดีมากเปนพระผูใหญที่นาเคารพ ไมยอม
พูดอะไรพลอย ๆ เปนนักปฏิบัติสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน มีจริยาเรียบรอย เปนพระ สงบ
เสงี่ยม มีความดีเปนกรณีพิเศษ ก็เคยอยูมาดวยกัน

๔๘๗

ถาเรื่องอะไรทีไ่ มเปนสาระ พระคุณเจารูปนี้ไมพูด เวลานี้ก็สรางพระอุโบสถสวยสดงดงาม ทานสราง
ความดีของทานไวมาก ทานไมมาทําลายพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดวย
โฆษณาคําไมจริง รับรองวาพระชื่อใสองคนี้ไมทํา แตวานอกจากองคนี้แลว พระชื่อใสนี่ไมเคยรูจกั ที่
ไหนเลย แตวาทานที่พูดนี้ ถาพูดจริงก็คงจะไดฟงขาวมาจากที่อื่น
ฉะนั้น ขอพระคุณเจาพระใสที่ชาวบานเขาบอกใหฟงอยางนั้นนะ ถามีโอกาสละก็
พระคุณเจามาพบกับผมทีว่ ัดทาซุง หรือวามาไมไดกก็ รุณาจดหมายมาบอกก็ได วาเรือ่ งราวที่ชาวบานพูด
นะ จริงรึไมจริงเปนประการใด จะไดประกาศใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทราบ ทั้งทางสถานี
วิทยุและหนังสือที่จะออกไป เพราะวาจาที่กลาวทั้งหลายตาง ๆ นี้จะตองเปนตัวหนังสือทั้งหมด
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ที่อาตมาจําเปนที่จะตองพูดเรื่องนักบวชที่ไมดี เพราะ
ความจริงมันเปนอยางนี้ เรื่องราวทั้งหลายทั้งหมดที่กลาวมานี้ทานพิจารณาเห็นสมควรมัย้ วาคนเขา
ถวายเขาไวเพือ่ เปนของพระพุทธศาสนา แตพระสงฆกลับไมรับการบูชา เห็นควรหรือไม หากวาเห็น
ควรก็ดีแลว ทานจะไดเปนพวกเทวทัต ถาพวกเทวทัตละก็ชอบคัดคานพระธรรมวินัย ขององคสมเด็จ
พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา หากวาทานไมเห็นสมควรจะเห็นวาอาตมาพูดรุนแรงเกินไป
มั้ย นี่พดู ใหเขาใจนี้เปนการแกขอของใจ หวังวาเรื่องนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเขาใจแลว
เอาละเวลานี้มนั ก็จะหมดเวลาเสียอีกแลว

*********************
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ไขขอของใจ ๕
ตาทิพย
ทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย วันนี้มาพูดกันถึงเรื่องตาทิพย ใหหัวขอวาเรื่องตาทิพย มี
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทานดวยกัน
มาบอกวาเวลานี้มีพวกตาทิพยทั้งหลายเขาตรวจกันวา
หลวงพอนีน่ ะไมใชพระอรหันตเปนแตพระทรงฌาน เขาวายังงั้น และก็ชอบวาชาวบาน และก็วาพระ
และก็เรื่องความเปนพระอรหันตหรือวาพระทรงฌานนี้ ตอบเลยทีเดียวดีกวา เรื่องตาทิพยเอาไวทีหลัง
เพราะวาเรื่องมันไมมากนัก ทั้งนี้เพราะอะไรที่เขาลือวาอาตมาตาทิพยนะ อาตมาขอยอมรับวามีตาทิพย
จริง นี่ฟงกันไวใหดีนะวา อาตมานี่นะมีตาทิพย มีตาทิพยจริง ๆ ถาอยากจะถามวามีตาทิพยมาตั้งแต
เมื่อไร ก็ตองตอบวามีตาทิพยมาตั้งแตเกิด คําวา “ทิพย” นี่ตามภาษาบาลีแปลวาเลน จํากันไวใหดีดว ยนะ
อะไรก็ตามถาทํากันแบบเลน ๆ ทําแบบสบาย ๆ ละเขาเรียกกันวาทิพย นี้ทวี่ าเทวดามีรางกายเปนทิพย
และรางเทวดาก็มีรางกายเลน ๆ เขาไมไดมีรางกายจริง ๆ เหมือนเรา รางกายของเทวดาไมตอ งการ
อาหาร รางกายของเทวดาไมแก ไมมโี รคภัยไขเจ็บ ไมมีอาการทรุดโทรม ไมมีเหงื่อ มีไคล ไมตอง
อาบน้ํา ไมตองเหม็น ไมมีอุจจาระ ไมมีปส สาวะ เปนอันวาเทวดามีรางกายไมครบอาการ ๓๒ ก็เลย
กลายเปนรางกายเลน ๆ ไป ไมใชรางกายจริง ๆ นี่เทวดาเวลาจะไปไหนก็ไปแบบเลน ๆ เขาไป แบบ
ทิพย พอนึกวาจะไปไหน กายก็ลอยปุปไปถึงที่นั่นทันทีไมมีอะไรลําบาก ทําแบบเลน ๆ นี้ความ เปนอยู
ของเทวดาก็เปนอยางเลน ๆ เพราะเทวดาเปนทิพย สบายซะจนบอกไมถูก
ตะนี้เรื่องตาทิพยก็เหมือนกัน เขาเรียกวาตาเลน ๆ การใชตาทิพยใหเปนประโยชน มี
ประโยชนมากกวาตาทานพุทธบริษัท อาตมาขอประกาศแกบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานที่ถามมา
ประกาศดวยความจริงใจวามีตาทิพยจริงมัย้ อาตมาขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา อาตมามีตาทิพยจริง แตวาเวลา
นี้นัยนตามันเขาถึงความเปนทิพยนอยไปเสียแลว หรือเปนตาทิพยนอยไป เมื่อสมัยเด็ก ๆ หรือเมือ่ เปน
หนุม ตาทิพยผองใสดีกวานี้ ถาหากวาทานจะถามวาตาทิพยนนั้ ไดมาจากไหน ปฏิบัติแบบไหนจึงมี ตา
ทิพย ก็ตอบวาตองไดมาจากพอกับแม เพราะพอกับแมทา นใหตาทิพยมา ถาจะถามวาพอแมชาติไหน ก็
ตองตอบวา ชาตินี้นะสิ มันจะเปนชาติอื่น
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ไมไดหรอกบรรดาทานพุทธบริษัท มันตองเปนชาตินี้ ถาหากวาเปนชาติอื่นละก็ รางกายนี้มนั ก็ปรากฎ
ไมได ไอตาทิพยนี่มนั เกิดมาพรอมกับรางกาย แตความจริง คนที่มีตาทิพยนี่ไมใชมีแตอาตมาคนเดียว ถา
ใครก็ตามเกิดมาถาตาไมบอดละก็ มีตาทิพยเหมือนกัน นีค้ ําวาทิพยตรงนี้มันหมายถึงอะไร เขาถามวา ตา
ทิพยนี่อยาลืมนะ วาทานถามวามีตาทิพยใชไหม ก็ตองตอบวามี นี้ตาทิพยมีสภาพเปนยังไง หากวาตา
ทานไมบอดก็ลองลืมตาดูซิ วาเห็นอะไรไหม ถามองเห็นไดกแ็ สดงวาตาของทานเปนตาทิพย และทําไม
จึงเรียกวาตาทิพย ก็เพราะวาเวลาทีเ่ ราใชตานี่มันไมเหนื่อย มันแบบเดียวกับเทวดาเขานะ เทวดาเขาทํา
อะไรไมเหนื่อย เขาเรียกวามีสภาวะเปนทิพย นี้ตาเวลาจะดูคน จะดูของนะไมตองใชกําลัง ลืมตาไปปบ
มองตรงเห็นไดทันที อยางนี้เราเรียกกันวาตาทิพย นี้ตาทิพยแบบนี้ไมตองฝก มีทุกคนนะ ถาตาไมบอด
ละก็ทิพยเหมือนกัน มองของเล็กก็ได มองของใหญกไ็ ด ถาไมเล็กเกินไปเกินวิสัยของตาละก็เห็นได แต
ทวาตาประเภทนี้มองของที่ปกปดอยูขางในไมเห็นนะ เพราะมันเปนทิพยแบบเนื้อนี่ ตาเนื้อเปน ตาทิพย
เขาใจรึยัง นีเ้ ปนอันวา ทานที่ถามมาวา พระคุณเจาก็ดี หลวงพอก็ดี ที่ถามมาวามีตาทิพยใชไหม ก็
เปนอันวา อาตมารับรองแลววามีตาทิพย แตวาความเปนทิพยของตานี่ เปนเด็กเปนหนุมทิพยดีมาก เวลา
นี้แก ไอความทิพยชักรวงโรยลงไป ตองใชแวนตาชวย ถาไมใชแวนตาชวยละก็ ความทิพยมันมัว อาน
หนังสือไมออก นี่เปนตาทิพยนะจําใหดี ถาหากวาทานจะถามวาทานมีรึไมมลี ะตาทิพย ก็บอกแลว นี่วา
ถาตาไมบอดละก็ ตาทิพยเหมือนกันหมด นี้ถามตาทิพย ตานี่ความเปนทิพยมันมีอกี อยางหนึ่งที่เรา เรียก
กัน ถาหากจะพูดกันอีกทีวา ทานถามนี่มนั ถามผิด เขาเรียกวาใชคําถามผิดก็ได คงจะหวังเอาแค ใจทิพย
ที่เราเรียกกันวาทิพจักขุญาณ
ทิพจักขุญาณนี้ ความจริงไมใชตาทิพย ไมใชตาเนื้อหรือลูกตาเราเปนทิพย ญาณนี่เขา
แปลวารู ทิพยก็ทิพยละทับศัพทมันลงไป เขาแปลวามีความรูเปนทิพยหรือวามีความรูเลน ๆ หรือวามี
ความรูคลายตาทิพยกไ็ ด แปลกันเอาตามชอบใจ เพราะวาทิพยเขาเลน ๆ ทิพยนะมันแปลวาเลน ญาณัง
แปลวารู รูจกั กําลังใจรูเ ลน ๆ รูเลน ๆ ยังไง รูตามศัพทวาเลน ๆ ก็หมายความวา ถากําลังใจเปนทิพย
อยางนี้ เราอยากจะเห็นใครที่ไหนก็ได อยากจะเห็นสัตวนรก อยากจะเห็นเปรตอสุรกาย สัตวเดรัจฉาน
เทวดา พรหม หรือพระนิพพานก็ได ถามีอารมณทําเขาถึง
ถาหากวาใครจะบอกวา พระนิพพานเห็นไมไดนี่ไมจริงนะ อันนี้ขอปฏิเสธ หากวาพระ
นิพพานเห็นไมไดมีไมได พระพุทธเจาไมบอกวามีนพิ พาน ใหปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน แลวนิพพานไมมี
ละก็ พระพุทธเจาจะมานั่งบอกกันทําไม แลวก็ตาม
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พุทธประวัติบรรดาพระสงฆทั้งหลายก็พากันรับรองวา นิพพานมี ไปลาพระพุทธเจานิพพาน แตวาพระ
นิพพานอยูที่ไหน อันนี้ขอใหทานทําใจของทานใหเปนทิพยเสียกอน ไมใชตาทิพย เมื่อทําใจใหเปน
ทิพยขั้นฌานโลกียแลว แลวทานเองก็ปฏิบตั ิตนใหเขาถึงโคตรภูญาณหรือพระโสดาบัน ตอนนี้ทานจะมี
ความเขาใจในพระนิพพานไดอยางแทจริง คือวาใชใจทิพยดูพระนิพพาน แลวถาจะถามวาพระนิพพาน
อยูที่ไหนอันนีไ้ มบอกแน จะบอกไดยังไงละ ตัวเองก็ยังดอกแดกๆ ถูกชาวบานดา เวลานี้สบาย อา ถาม
วาถูกชาวบานดามีความรูสึกยังไง บอกวาถูกชาวบานดาทีไร รูสึกขอบใจพระพุทธเจาทุกที ทั้งนี้เพราะ
อะไร พระพุทธเจาบอกแลววา นัตถิโลเกอนินทิโต คนทีไ่ มเคยถูกนินทาเลยไมมีในโลก อยูดี ๆ หลวงพี่
ใสแกยังบอกเลย บอกนี่หลวงตาหัวลานวีระ หรือฤาษีลิงดํานะแพคดีเขาซะแลวใชมยั้ นี่พูดอยางนี้ หลวง
พี่ใสอยาโกรธนะ หลวงพี่ใสวัดไหนก็ไมรู หลวงพี่ใสพูดจริงรึเปลา ถาไมไดพูดจริงละก็ จดหมาย มา
บอกใหทราบดวยนะ ไมมาเองก็ไมเปนไร จะไดออกอากาศประกาศใหทราบวา ญาติโยมพุทธบริษัท ที่
รับฟงมานะฟงผิด ความจริงไมไดพูดอยางนั้น พูดอยางไหนก็วาไป จะเอาจดหมายมาอานทางออก
อากาศ และก็ลงทางหนังสือเลมดวย เพราะการออกอากาศนี่ลงเปนเลมหนังสือ มีเรื่องดี ๆ เยอะเพราะ
เปนขอของใจของบรรดาทานพุทธบริษัท
แตนี้ไอการปฏิบัติใหไดตาทิพย ถาจะถามวาอาตมาปฏิบัติไดแลวหรือยัง อา นี่ไมเปน
เรื่องละ ถามแบบนี้ไมเปนเรือ่ ง ไมรจู ะตอบยังไง ไอตานี่ยังตองใสแวนตา อานหนังสือไมออกนี่ แลวใจ
มันจะเปนทิพยไดยังไง ขอนี้ไมตอบ ตอบเดี๋ยวโกหกชาวบาน ไมเปนเรื่อง เอาอยางนี้ดีกวา รูแต เพียงวา
อาตมาเปนสาวกของสมเด็จพระพุทธเจาทีย่ ังมีความเลวอยู ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต เอาไวแคนี้นะ สําหรับ
ทานทั้งหลายที่มาหาและก็ฟงไวดว ยและก็รูไวดว ย อยานึกวาพี่เหนงหัวลานนีแ่ กแหมดีซะ เยอะแยะ ยัง
มีความเลวอยู ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต และอีกนิดหนึ่งมันดีตรงไหนก็ยังนึกไมออกเหมือนกัน วามันมีอะไรดี
มั่ง ควรจะบอกไดเลยดีกวา เอากันอยางไมเกรงใจตัวเองวายังมีความเลว ๑๐๐ เปอรเซ็นต ๑๐๐ อยาง นี้
ดีกวามันเลวตรงไหนละ ชาวบานเขาอยากมีผัวมีเมียกัน ก็มานั่งมองผูห ญิง จะหาผูห ญิง สวยสักคนก็หา
ไมได ไมพบคนสวยสักที ถาพบสึกไปแตงงานนานแลว ถาแกจะแตงดวยนะ ถาแกไม ยอมแตงดวย ก็
ไมแตงกะแกเหมือนกัน จะไปงอกันทําไม ถึงงอมันก็ไมเปนเรื่องเพราะเขาไมเลนดวยนี่ เรื่องอะไร นี่
ตั้งแตบวชมา พยายามนั่งมองผูหญิงมาเยอะแยะแลว
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ออ นี่เขาลือกันเหมือนกันนะวามีเมีย เขาลือกัน เออ เปนคําลือเห็นมั้ย นัตถิโลเก อนิน
ทิโต เขาบอกอีตาหลวงตานีม่ ีเมียนี่ เขาวายังงั้น อีกขาวหนึ่งเขาบอกวาอีตาหลวงตานี่คาปนกล แนะ เอา
เขาแลว นี่มีขาวๆ มาจากโนนแหละ ไอจุดเดียวกันนั่นแหละ ไอจุดๆ นั้นนะ จุดที่วานั่นแหละ โกรธเขา
รึเปลา โฮ จะไปโกรธทําไมเลา คนลงคาปนกลไดตํารวจไมจับละ มันโกเต็มทีแลวนะ พิโธเอย มีอํานาจ
เหนือกฎหมายนี่มันดีจะตายไป
แลวบวชไมมอี ะไรจะกินนี่ ตองขอชาวบานเขากินทุกสิ่งทุกอยาง ชาวบานเขาตองเลีย้ ง
แลวก็ถามคน มีคนมาสมัครเปนลูกเปนเมีย โฮ มันโกจะตาย พิโธ อยากจะไดจะตายมันหาไมได นั่งมอง
มาตั้งแตหนุมจนแกแลวหาคนสวยไมได นี่ก็แสดงวาเลวเต็มที ชาวบานเขาหาคนสวยกันได นี่หาไมได
และไปมองดูอีกจุดหนึ่งหาความร่ํารวยไมได ไอรวยนีจ่ ะวาไมรวยก็ไมไดนะ มันรวย มันรวย หนี้นะซิ
เวลานี้กําลังพูดนี่วนั ที่ ๒๒ มกราคมนี่ เปนหนี้เขา ๓ แสนกวาแลว นี่ลกู ศิษยลูกหาวิ่งหา กันใหญเลย
ตอนนี้ไมตองหวง ไอที่ทําแบบนี้ไมทําไมหรอก อาศัยความดีของทานทั้งหลายไดไตขึ้นไป บนสวรรค
ไดสักนิดนึง ไปอยูกับลิงตัวนั้น มันลิงเหมือนกัน
ประการที่สอง หาความรวยไมได ไอคนที่ไมรวยนี่มนั จะดียังไง
ประการที่สาม อยากจะเปนนักเลงฆาคนนัน้ ตีคนนี้ เปนไมไดอีก ทําไมละ กลัวสูเขา
ไมได มันก็จะดีไดยังไง มันก็ดีไมได มันก็เลวอีก
ประการที่สี่ แหมอยากจะไดไอนั่นมาเปนของกู ไอนี่เปนของกู โนนเปนของกู นัน่ นะ
ของเรา รถของเรา ตึกของเรา เรือบินของเรา เรือรบของเรา รถดําน้ําของเรา รถรบของเรา พระราชวัง
เปนของเรา ตําแหนงนายกรัฐมนตรีเปนของเรา ตําแหนงพระเจาแผนดินเปนของเรา เอามาไมได เลวอีก
ไมเปนเรื่อง เปนอันวาผูพดู เลว ๑๐๐ เปอรเซ็นตดกี วากวา อยาไปนึกวาเลว ๙๙.๙๙ เลย ไอเหลือ อีก
นิดนึง ไมรูมันมีตรงไหนดี มันไมมีดลี ะ ไมมีคูครองกะเขา หาคนรักก็ไมได รวยก็รวยไมได เปน นักเลง
ก็เปนไมดี ไอทรัพยสินตาง ๆ จะยึดถือยศถาบรรดาศักดิต์ ําแหนงหนาที่ก็ไมได โฮ เลว ๑๐๐ เปอรเซ็นต
จําไวเลยนะ
บรรดาทานผูถ ามจําไวเลย วาคนพูดนะไอตาลิงดําเลว ๑๐๐ เปอรเซ็นตจาํ ไวดว ย ตะนีก้ ็
เรื่องตาทิพยหมดไปแลวไมตองหวง ตาทิพยมีแน แตใจทิพยัไมรับรองแฮะ นากลัวไมเปนเรื่องใจทิพย
ไปหาคนที่เขาใจทิพยเหอะ คนตาทิพยเขาบอก
ตะนี้เขาลือกันวา คนตาทิพยเขาดู วาไอตาหลวงตาฤาษีลิงดําหัวลานหัวเหมงนี่นะ

๔๙๒

ไอลิงนี่ความจริงเขามีผม ไอลิงตัวนี้มันเสือกหัวลานเสียดวย ไมเปนเรื่อง ไอเจาหัวลานหัวเหมง นี่ไมใช
พระอรหันต แหมนี่ถูกใจ ถูกใจเปงเลย นี่ความจริงควรจะคิดอยางนั้น ไอการจะมองดูคนเปนพระ
อรหันตนะ ดูใหมันดี ๆ สักหนอย ดีไมดีจะกลายเปนหมูหันไป หมูหันก็ยังดี มันยังหันชาพอจับไดมั่ง ถา
หมาหันละก็เสร็จ จับไมทนั หมามันเร็ว พิโธ อยูๆ จะมาตั้งกันเปนพระอรหันตไดยังไงละ พอคุณเอย นี่
บรรดาทานพุทธบริษัท ถาใครเขาลือกันวา อาตมาเปนพระอรหันตนะ อยาไปเชือ่ เขานะ ไมได เปน
หรอกพระอรหันตนะ พระอรหันตเปนงายเมื่อไหร แตวา ไอสิ่งที่บรรลุพิเศษมีอยูอยางนึง เปนคุณ ธรรม
พิเศษจริง ๆ จะบอกให กระซิบๆ กันนาอยาพูใ หมันดังไปนา ประเดี๋ยวชาวบานเขาจะรูเขา แหม
คุณธรรมพิเศษนี่พิเศษจริง ๆ เปนคุณธรรมที่หาไดยากในโลกเพราะอะไร เพราะวาไมคอยมีใครเขาจะ
บรรลุกัน สิ่งที่บรรลุนี่มีความดีพิเศษ เปนกรณีที่เรียกวาหาไดยากจริง ๆ บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง
อยาพูดดังไปนะ กระซิบ ๆ รูแลวก็อยาบอกขาวใคร อยาสงขาวนะ อยากระซิบบอก บอกเขาดัง ๆ เลย
บอกดัง ๆ อยาไปกระซิบบอกกันไมดี เดีย๋ วเขาจะหาวาเรานินทาเขา
คุณธรรมที่บรรลุเปนกรณีพิเศษ ที่คนอื่นก็บรรลุไดเหมือนกัน แตวาอาตมานี่บรรลุมา
นานแลว นั่นคือเปนพระกังหัน แหม เวลานี้มันหมุนติ้วเลย งานมันทวมหัว ขยับตัวไมได หาเวลาพัก
ไมได กลางวันก็ไมไดพัก กลางคืนก็ไมไดพัก บางทีนอนแผหลาสองสลึง แขกมาหาหลับปซะแลว แขก
ตองมานั่งคอยเปนชั่วโมง ๆ แน เพราะไอการหมุนตัวทนไมไหว มันทรงตัวไมไหว นี่เปนกังหันจริง ๆ
นี่คุณธรรมอันนี้กําลังบรรลุเปนกรณีพเิ ศษ แตวาทานทีบ่ รรลุอยางนีก้ ม็ ีหลายทาน ไมใชเพียงแตอาตมา
คนเดียว จะบอกใหนะ ถาใครเขาถามวานี่อาจารยของคุณบรรลุอะไร อยาไปกระซิบบอกเขา บอกดังๆ
ดวยความภาคภูมิใจเลย บอกอาจารยของผมหรืออาจารยของฉันบรรลุเปนพระกังหันแลวเวลานี้ หมุน
ตัวเ ปนเกลียวหมด
โอโฮ วัดก็สราง ศรัทธาก็เจริญ บอน้ําก็ไปเที่ยวขุด แตเปลา ไมไดขุดเอง ชวนญาติโยม
ออกสตางคไปใหเขาขุด โนน ตามที่เขาอยูในดงในดอนโนน เขาอดน้ําอดทานกันก็ชวยกัน ก็มบี รรดา
ทานพุทธบริษทั หลายทานชวยกัน และยิ่งไปกวานั้นก็บกุ ระเบิดไปโนนชายแดน ไปหาตํารวจ ทหาร เอา
พริกไปบาง เอากุงแหง แตงกวา เกลือ อะไรก็ตามเหอะ หอบกันไป หิ้วกันไป รูสึกขอบคุณทาน
ทั้งหลายที่อยูช ายแดนคอยสกัดกั้นศัตรูไว ไมเชนนัน้ ก็เราก็อยูกันไมได นี่ความดีของบรรดาตํารวจ
ทหารทั้งหลาย ใครเขาเห็นยาก เขาบอกวาตํารวจเลว ทหารเลว เขาวายังงั้น แตความจริงเราอยูไดเพราะ
ตํารวจ ทหาร คนหมูมากนะบรรดาทานพุทธบริษัท ก็เปนธรรมดา ความผิดพลาดก็มอี ยูบางควรจะให
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อภัยกัน แตสว นสําคัญทีเ่ ราอยูสบาย โจรผูร ายไมรบกวนตามสบาย ยังเกรงใจตํารวจอยูบาง นี่กน็ าจะ
ขอบคุณตํารวจ แตตํารวจอีกสวนหนึ่งกับทหารที่อยูชายแดน หรือในกรมกองก็ตาม เขาเตรียมพรอม
เพื่อปองกันอันตรายที่จะเกิดกับเรา การปองกันประเทศชาติก็คือปองกันใหแกพวกเรา อันนีค้ วรจะ
ขอบใจทานบาง นี่บางทีก็หันไปโนน ไอไปนะไปคนเดียวเมื่อไหร ไปหลายคน เวลาจะเอาของไปแจก
เขานี่ มันก็ไมมีสตางคจะซื้อ ก็ตองหันอีกนะซิ หันจี๋เลย หันยังไงละ หันไปบอกคนนั้นหันไปบอกคนนี้
นี่ฉันอยากจะไดกุงแหง ฉันอยากจะไดพริกแหง ฉันอยาจจะไดน้ําปลา เอาไปชวยเอาไปใหทหาร
อยากจะไดบุหรี่เอาไปใหทหาร ตํารวจที่อยูช ายแดนกําลังปองกันอริราชศัตรู เอา บรรดาทานพุทธบริษัท
ที่ชอบหันดวยกัน ที่บรรลุแบบเดียวกัน บรรลุแบบกังหันเหมือนกันก็หันจี๋ จะมีสตางคอะไรบางก็ชวย
กันซื้อมา หามา จัดทํามา หลวงตาก็หันแตปาก เอาปากหัน แตวาชาวบานตองเอากายหันหรือหันกระเปา
ดวย เสร็จ นี่เปนอันวาบรรลุเปนพระกังหันไมใชพระอรหันต
ตะนี้บรรดาทานผูมีตาทิพยเขาลือกันมา มีคนสงขาวมา บอกวาหลวงตาองคนี้ไมใช
พระอรหันต เปนแตพระผูทรงฌาน อีตอนนี้ไมเปนเรื่องแลว ไมยอมรับหรอก ไมจริง ไมจริงละใครเขา
วายังงัน้ อยาไปดีใจกับเขานะ วาตาลิงดํานี่แกลิงดําเฉย ๆ เมื่อไร หัวลานดวยซิ วาตาลิงดํานีเ่ ปนผูทรง
ฌานละก็ อยาไปเชื่อเขาเด็ดขาด ผูทรงฌานนะเขาไมทําแบบนี้หรอก ผูทรงฌานเขาตองนั่งเงียบ ๆ คุม
อารมณฌาน เกรงวาฌานจะเคลื่อน ไมเที่ยวไดฟุง และมีงานตลอดวันตลอดคืนแบบนี้ฌานก็พังบรรลัย
หมด ไมใช ทานผูตาทิพยนยี่ องมาบอยๆ นะ ไปที่กรุงเทพฯ ก็ไป ไปเจอะคนตาทิพย และมาที่วดั ก็เจอะ
คนตาทิพยั เพราะอะไร เพราะตาไมบอด แตวาพวกใจทิพยนี่ซิ ที่เขาเรียกตาทิพยก็คงจะใชใจทิพยเปน
เครื่องดู นี้ความเปนผูมใี จทิพยนะ เขาดูกันยังงี้
ตามพระบาลีทานบอกวาคนที่ไดฌานชัน้ ไหน ก็จะรูวา คนชั้นนั้นไดแคตัว ถาเลยกวา
ตัวไปแลว มองไมเห็น ถาหากวาตัวเองเปนผูไดฌาน บุคคลนั้นเปนพระอริยเจารูไ มไดเลย ถาเปนพระ
อรหันตและก็ไดญาณอันเปนทิพยดว ย รูไดหมด ตะนี้สําหรับอาตมา ถาเขาลือวาเปนพระอรหันตกด็ ี เขา
ลือวาเปนผูทรงฌานก็ดี ขอบรรดาทานทีเ่ คารพนับถือบอกเขาเลย บอกไมจริง ไมจริงขอนี้ไมจริง หากวา
จะบอกวาจะตอบเขาไดยังไง บอกวาตอบไดอยางเดียว คือเปนนักแสวงบุญเทานัน้ ที่ทําอยูเวลานี้ ก็
เพราะวา มีอารมณบกพรองอยูมาก เปนนักแสวงบุญ แสวงบุญตรงไหนละ ที่บําเพ็ญตนเปนพระกังหัน
ก็เพราะวาตนเองไมมีทรัพยสิน ตองอาศัยความดีของบรรดาทานพุทธบริษัท ผูม ีทรัพยมีสินชักชวน
สรางโนนสรางนี่ อุทิศนั่น อุทิศนี่ก็ในฐานะที่ทานมีทรัพยทานมีศรัทธา ทานบริจาคเขามาไดบุญ

๔๙๔

อาตมาก็ในฐานะที่เปนไวยาวัจมัย ไวยวัจกร เปนผูขวนขวาย เปนผูบอก เปนผูแนะนํา ก็เลยพลอยได
บุญดวย ไอทที่ ําอยูเวลานีน้ ะ ไมใชวาตัวเปนผูว ิเศษ กําลังนั่งตั้งหนาตัง้ ตาอาศัยชาวบานนะ
อาศัยความดีของชาวบานผูมคี วามดี ผูมีจติ ศรัทธาทานบริจาคเขามาก็รีบทํา เขาใหมา
กินบางมาใชบา งเปนสวนตัว ก็พยายามกินใหนอยใชใหนอย และก็นาํ จตุปจจัยสวนนั้นไปรวมกับทาน
ก็เปนอันวา เปนเงินเปนทองของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ใหมานั่นเอง ไปสรางถาวรวัตถุในเขตพระ
พุทธศาสนาบาง สรางบอน้ําบาง ก็ยังจะอยากจะสรางโรงเรียน แตยังไมอยากสรางหรอก ทีแรกคิด
อยากจะสราง ถาสรางแลวก็จะขัดใจทางราชการทาน เพราะวาหนวยราชการทาน ตองถืองบประมาณ
ของทานเปนสําคัญ ถาเราจะไปสรางให ดีไมดีทานไมรบั ก็เลยไมเอาละ ก็จะสรางเปนสวนสาธารณะ
เปนที่จูงใจของบรรดาทานพุทธบริษัทใหสรางความดี เอาอยางนี้ดกี วา นี่เปนอันวาปญหาขอนี้ควรจะ
พนไปแลวนะ เขาใจกันดีแลว
ไอที่เขาบอกวาลูกศิษยลูกหารุนเกา ๆ วิพากษวจิ ารณกนั วา ตัวดีแลวเที่ยววาเขาทําไม
วาพระวาชาวบานทําไม อันนี้สงสัย เพราะไมเคยวาชาวบาน ไมเคยวา วาแตพวกเดียรถียเทานั้นที่ทําลาย
พระพุทธศาสนา ถาบังเอิญจะไปชนเอาใจของทานผูใ ดเขาละก็ ไดโปรดกรุณาโปรดทราบวาอาตมา ไม
มีเจตนาทําลายทาน แตที่พูดไปอยางนี้นนั้ ก็สงสารพระพุทธเจาเทานัน้ เอาละ สําหรับวันนีก้ ็เห็นจะ หมด
เวลาเสียแลว วันตอไปมีเรื่องดี ๆ อีกเยอะในการแกขอของใจ บางทีอาจจะเปนเรื่องยาว ๆ เพราะวา แหม
มีเรื่องดีเยอะแยะ เอาละ วันนี้ก็ลาทานไปกอน อยาลืมก็แลวกันวา วันที่ ๖ สิงหาคม จะทําบุญ รอยป
หลวงพอปาน มีพระ ๑๐๐ รูปเศษ วันที่ ๙ สิงหาคม เริม่ งาน และวันที่ ๑๐ มีพระ ๑๐๐ รูปเศษ มีพระ
ผูใหญ และก็มีพระสุปฏิปนโน จะยกชอฟาพระอุโบสถ หลอรูปหลวงพอปาน บรรจุพระบรมสารี ริก
ธาตุ ในงานนี้ ไมมีการใหคนไปเรี่ยไร ถาทานทั้งหลายตั้งใจจะทําบุญก็ขอใหมาทําเอง หรือฝาก เพื่อน
ที่สนิดชิดเชี้อมาก็แลวกัน ถามีใครเขาไปเรี่ยไรละก็ ขอทุกทานจงอยาใหมา เอาละ มองดูเวลามัน ก็หมด
เสียแลว ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคงสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชน
ผูร ับฟงทุกทาน สวัสดี

******************
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ไขขอของใจ ๖
พระโกงชาวบาน
ทานทั้งหลาย วันที่บันทึกนีต้ รงกับวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๑๘ แตทวา รายการออก
อากาศจะออกวันไหนนัน่ ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง เปนการบันทึกเตรียมเขาไว
วันนีก้ ็มาพบกับบรรดาทานพุทธบริษัทในเรื่องการแกขอของใจ เรื่องขอของใจ วันนี้
รูสึกวาจะหนักใจบรรดาทานพุทธบริษัทอยูมาก เปนเรือ่ งหนักสมอง วันพุธกอนไดพูดถึงเรื่องตาทิพย
ความเปนพระกังหัน อาจจะสรางความยินดีกับบรรดาทานพุทธบริษัทในดานการคลายสมองอยูบาง แต
ทวาวันนี้หนักอยู สําหรับวันนี้ใหชื่อวา “พระโกงชาวบาน” ดีไหม ฟงแลวก็จํากันไวดวยบรรดาทาน
พุทธบริษัท ชาวบานเขาเรียกกันวาพระ แตวาอาตมาเรียกวา นักบวช คือวา นักบวชโกงชาวบาน แตวา
ใหหัวขอวา พระโกงชาวบาน
เรื่องราวก็มีอยูอ ยางนี้ คือวาในระหวางทําการบันทึก มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั
หลายทานดวยกัน มาเรียนใหทราบวา มีทอี่ ยูผนื หนึ่งใกลชิดกับเขตวัด ที่ผืนนี้เปนทีร่ ับมรดกตกทอดมา
จากสามี ก็ไมทราบเหมือนกันวาที่นี้เปนที่วัดมากอนหรือประการใด ฝายภรรยานี่ไมทราบวาเมื่อสามี
มรณกรรมไปแลว ที่ผืนนีม้ ันเปนที่ ส.ค. ๑ แลวตอมาก็ประกาศรับมรดก การประกาศรับมรดกนี่
เจาหนาที่ฝายบานเมืองคือกํานันก็เอาหนังสือมาเปด จะใชเวลา ๓๐ วัน หรือ ๖๐ วัน อาตมาจําไมทราบ
ชัด เมื่อประกาศรับมรดกแลวไมมีใครคัดคาน จึงไปขออนุญาติเจาหนาที่ฝายที่ดนิ ทําโฉนด ทีนี้ก็
ประกาศอีกครัง้ หนึ่งอีก ๓๐ วัน รวมความวาเปนการประกาศถึง ๖๐ วันดวยกัน เมื่อหาคนคัดคานไมได
ก็เชิญเจาหนาที่ฝายทีด่ ินมาทําการรังวัด แลวก็มีคณะกรรมการชี้เขต คณะกรรมการวัดก็คือผูใหญบาน
เปนกรรมการวัดดวย แลวก็เปนเจาหนาที่ประจําถิน่ ดวย ฝายผูใหญบานก็ไดอาราธนาเจาอาวาสใหไป ดู
เขต ปรากฎวาเจาอาวาสไมคัดคาน บอกวาไมมีสิทธิใ์ นการคัดคาน ฉะนั้นเขาจึงทําการรังวัดและออก
โฉนดทีด่ ิน ออก น.ส. ๓ ก็ไมทราบ เห็นจะเปน น.ส. ๓ ออกกันไปเรียบรอยแลวตั้งหลายป
ปรากฎวามาป พ.ศ. ๒๕๑๗ มีบรรดาทานพุทธบริษัทในกรุงเทพฯ หรือตางจังหวัด
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มีทานพล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ เปนประธานหรือเปนตนศรัทธาชักชวนบรรดาญาติมิตร ทั้งหลาย
มา สรางวัด บํารุงวัด ขยายเขตวัดออกไป ทานเจาของที่ทนี่ ี้ก็เห็นวา สถานที่ที่ทางคณะกรรม การจัดการ
กอสราง มีความคับแคบ อยากจะถวายทีร่ ว มกับการกอสรางใหม ก็เห็นวาคณะการกอสรางนี่ ทุมเททั้ง
กําลังกาย กําลังใจ กําลังทรัพย เปนอยางหนัก ซึ่งเปนคนนอกถิ่น แตมาสรางความเจริญใหใน ถิน่ อยาง
มากคาดไมถึง ใชเวลาเพียงไมกี่ป หมดเงินไปหลายลานบาท ระยะการกอสรางในคราวกอน ในบริเวณ
ของวัด ใชเงินไปประมาณ ๕ ลานเศษ
ใครอยากจะเรียกสิทธิของทีอ่ ยูในวัด วาฉันเปนเจาอาวาส ฉันเปนเจาของถิ่น ก็เชิญ
เรียกสิทธิได แลวก็เอาเงิน ๕ ลานบาทสดมาจายให ก็จะไดมอบสถานทีใ่ หปกครองแบบสบาย ๆ เมือ่ ไร
ก็ได บอกใหทราบดวยนะ แจงไวใหทราบดวย วาใครจะมีปญ
 ญาเอาเงิน ๕ ลานบาทมาจายได แตวาถา
ปลวงไปแลว ถาคาของเพิ่มขึ้น ก็ตองขึ้นตามราคาของของในเวลาปจจุบัน แลวก็สิ่งที่จะใหนั้นก็คือ สิ่ง
ที่มีการตรึงตะปูติด ถาสิ่งใดที่ไมไดตรึงตะปูติดพึ้นที่ สิ่งนั้นไมมอบให คือมอบใหเชาตัวอาคาร บรรดา
ทานผูที่ทรงอํานาจทั้งหลายอยากจะไดบริเวณนี้ไวเปนสวนของตัว
โดยไมถอื วา
เปนสวนของ
พระพุทธศาสนา ก็เชิญเอาเงินมาวางได เมือ่ ไรก็ได นี่บอกใหฟง
ที่พูดอยางนีก้ ็เพราะวา เวลานี้ชาวพุทธหลายทาน มากกลาวหาวาฤาษีลิงดําปากหมา
ชอบวาพระ ชอบวาชาวบาน ความจริงเรื่องพระนี่ไมแตะตอง แตะตองแตพวกอลัชชีที่ไมมีความอาย
ทรยศตอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น สําหรับชาวบานนี่ไมเกี่ยว บางคน
ที่เขามายุงกับของสงฆ คือสาธารณสมบัติอันนี้ เกีย่ วเพราะในฐานะที่เปนสาวก ขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น ก็จําเปนอยูเ องทีจ่ ะตองปกปองปกครองรักษา ของของพระพุทธเจาใหคงอยู
สําหรับบรรดาทานพุทธบริษทั ที่มีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมครูพากันบริจาคความสุข เชือด
เฉือนเลือดและเนื้อของตน เขามาบํารุงพุทธศาสนา การบริจาคทรัพย การออกคาแรงงาน การใช กําลัง
งาน นี่เขาทําลายประโยชนสวนตน ถาเขาไปนําทรัพยทั้งหลายเหลานั้นที่เอามาสรางวัดสรางวา เขาเอา
ไปบํารุงตน บํารุงครอบครัวก็จะมีความสุข เงินแตละสตางค วัตถุแตละชิ้น นี่ถือวาเปนเลือดเนื้อ ของเขา
นี่ชาวบานเขาอุตสาหเอาเลือดเนื้อเขามาบูชาพระรัตนตรัย
แตวาคนจัญไรที่ถือเพศเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา ไมมีความเคารพในพระธรรมคํา
สั่งสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําลายพระพุทธศาสนา ทําลายพระพุทธเจา ดวยเหตุ
นานาประการ แลวทานทั้งหลายจะหาวา อาตมานี้เปนคนปากรายชอบวาพระ พวกนี้เขาไมใชพระ
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พวกนี้เปนอลัชชี เปนเหลากอของเทวทัต ถาทานพุทธบริษัททั้งหลายเห็นวาเขาเปนพระ ก็เชิญบูชาตาม
อัธยาศัย สําหรับอาตมาไมบชู าดวย เพียงใดก็ตาม ถาเปนสมบัติของสงฆจะตองขอตอสูดวยกรณีทงั้ ปวง
แมแตจะตองสิน้ ชีวิต เพราะการตอสูดวยเรือ่ งนี้ก็จะยอม เพราะวาเวลานีม้ ันก็แกมากแลว อาศัยบุญบารมี
ขององคสมเด็จพระประทีปแกวหากินมานาน ยังรูคณ
ุ ขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจาอยู ฉะนั้นจึงจะขอปกปองสมบัติขององคสมเด็จพระบรมครูเขาไว
และเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ไดอานหนังสือพิมพพบวา บรรดาคณะสงฆทั้งหลายถือวา
จะเปนวันทําสังคายนากัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม จะปรับปรุงพระพุทธศาสนาใหเปนไปดวยดี
เวลานี้พระพุทธศดาสนาดี แตวาคนที่อยูใ นเขตของพระพุทธคาสนาไมคอยดี ฉะนัน้ จึงไดขอกราบเรียน
บรรดาทานมหาเถรสมาคมทั้งหลาย และก็สมเด็จพระสังฆราชโปรดสังคายนาใหมันครบถาวนไปดวย
เพราะเรื่องทั้งหลายแหล ทีบ่ รรดานักบวชทั้งหลายที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา ไมรักษาศักดิ์ศรีของ
ตน พยายามทําลายศาสนา ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามันมีมาก โปรดทราบ
วาเวลานี้ชาวบานเขาฉลาดพอแลว เขาไมโงพอที่จะใหพระเขามาตมกินได แททวาเรื่องราวทีไ่ มนาจะ
เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้น
เรื่องราวทีจ่ ะพูดตอไปวา ทานเจาของที่เห็นวาการกอสรางที่ทานพลอากาศโท ม.ร.ว.
เสริม ศุขสวัสดิ์ เจากรมสื่อสาร ทอ. พรอมดวยคณะญาติมิตรและสหายทั้งหลายทีม่ ีจิตศรัทธา ทําการ
กอสรางขึ้นมา ใชเวลาเล็กนอยในชวย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งตองซื้อที่ใหมราคาแสนเศษ สรางกําแพงวัด
สรางกุฎิ ๑๓-๑๔ หลัง สรางเมรุ สรางพระอุโบสถใกลจะเสร็จอยูแ ลว กุฏิสราง ๓ เดือนเสร็จ ๑๔ หลัง
กําแพงก็เสร็จ แลวก็มีบอน้ํา มีสระน้ํา มีประปา มีไฟฟา พระอุโบสถก็เขาขึ้นไปถึงหลังคา แลวใกลจะมุง
หลังคา ชั่วระยะเวลา ๗ เดือน นี่ใชเงินไปประมาณ ๓ ลานบาท
ทานเจาของทีส่ ถานที่นี้ เห็นวาที่ที่ทําการกอสรางวัดแคบไปอยากจะถวายที่อนั เปน
สิทธิของตัวนี้เขาไวรวมในการกอสราง หวังในการทําบุญ ไมใชเปนการซื้อขาย ถวายดวยศรัทธาแท แต
ทวาในโอกาสเดียวกัน เมื่อทําการถวายที่ โอนที่ มอบที่ใหเซ็้นรับรองกันที่อําเภอ เพราะเปนที่มี น.ส. ๓
ก็ปรากฎวาทางวัดมีเจาอาวาสเปนตน พรอมดวยคณะกรรมการทีแ่ ตงตัง้ ขึ้นมาเอง ไปคัดคานวา สถานที่
นั้นเปนที่ของวัด ฝายรับก็รําคาญ ในเมื่อมีการคัดคานก็ถอนการรับ ใหเขาตอสูกันไปกอน
ในเมื่อเรื่องอยางนี้เกิดขึน้ ก็ปรากฎวา ทานเจาของที่พรอมดวยคณะไปหาพระผูใหญ ผู
เปนประธาน ในเขต ขอใหยบั ยั้งเรื่องนี้ เพราะวาการถวายที่นี้ใหสรางในสถานที่ใหม ก็ถือวาเปนการ
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ขยายเขตวัดเกาออกไป ไมใชวาสรางวัดแขงวัด เปนการผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ แตทาน
ผูใหญผนู ั้น ทานพูดวาอยางไร ทานบอกวา เรื่องนี้อะไรอะไรก็ตองมาถึงสุดยอดกันหมด ไปไลลําดับกัน
มาตั้งแตตน นี่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนฟงแลวก็ใชปญ
 ญาพิจารณาดูบางนะ ถาใชสมองบนมัน
ลําบากเกินไป เพราะตองคิดมาก ก็ใชสมองลางก็ได ชวยกันคิดวามานาจะเปนอยางโนนไหม เขาไปหา
เพียงแตเพื่อใหยับยั้งเพราะวาที่นถี้ วายเปนการสรางวัดแลว ฝายเจาวัดไปคัดคานเพือ่ ประโยชนอะไร แต
ทานผูใหญผูนนั้ บอกวา เรื่องนี้ตองเปนความกันกอน ตองฟองรองกันกอน
นี่ดูซิเปนไปไดไหม อยางนี้คณะสงฆรับฟงแลว รับอานแลว ก็ลองพิจารณาดูดวยวา
มันควรรึไมควร เมื่อเรื่องมันไมเปนเรื่องแบบนั้น ทานฝายรับก็ถอนตัว
ตอมาก็ปรากฎวาทางวัดฟองรองเจาของที่ ถือวาทีน่ ี้เปนที่ของวัดเดิม จะตองคืนใหแก
วัด บรรดาทานพุทธบริษัทและพระคุณเจาฝายมหาเถรสมาคม หรือขอกราบทูลสมเด็จพระสังฆราช ให
ทรงทราบ โปรดใชปญญาพิจารณาดู วาทีผ่ ืนนี้มันติดอยูก ับวัด แลวก็เวลาที่เขาประกาศรับมรดก เขาก็
ประกาศเปนทางการ ทําไมเจาอาวาสกับกรรมการจึงไมทําการคัดคาน ตามที่เขาจะออก น.ส. ๓ เขาก็
ประกาศอีกครัง้ หนึ่ง หาคนคัดคนทําไมจึงไมมีการคัดคาน แลวก็เวลาทีเ่ ขามาทําการรังวัดก็แจงให
ทราบใหไปชี้เขต ทําไมจึงไมมีการคัดคาน ควรจะพิจารณาเรื่องนี้ดวู าเรื่องนี้ควรแคไหน ถาหากวา
บรรดาทานผูใหญเห็นวา เรือ่ งทั้งหลายเหลานี้สมควรวาเปนที่ของวัดจริงแตเวลานัน้ เขาไมคิดคาน แตวา
เวลาทีเ่ ขาถวายจะมาสรางวัด ควรเปนการคัดคานวา ควรถวายกับตัวเอง เพราะวาเขาไมเลื่อมใส ที่ไม
เลื่อมใสเพราะอะไร เพราะวาอยูกันมานานเทาไรก็ตาม วัดมันพังอยูต ลอดเวลา แตทวาไมมีการจัดสราง
อะไรใหเกิดขึน้ และก็ไมมกี ารทวงคืน พอคนอื่นเขามาบํารุงวัดใหมีการเจริญขึน้ ก็ไปคัดคานบอกวา
สถานที่นี้ตองมาใหฉัน จะไปใหคนอื่นไมได
ทางฝายทานเจาภาพก็บอกใหไมได เพราะวาไมเคยทําประโยชนอะไรใหเกิดขึ้น มีแต
ปลอยใหวัดพังพินาศไป และการเรีย่ ไรมากี่ปกี่ป ก็ไมเคยสรางความดีอะไรใหเกิดขึ้นแกวัด เรีย่ ไรมา
แลวก็เงียบ มีงานวัดประกาศวาขาดทุน ขาดทุนไดทกุ ป กอนมีงานวัดก็เรีย่ ไรกันทุกป เรี่ยไรมากดวย จัด
งานวัดดวย มีคนมาทําบุญดวย แตวาขาดทุน
นี่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูมีปญ
 ญา เห็นรึยังวา นักบวชในพระพุทธศาสนาเวลานี้
นะ ชวยกันย่ํายีพระพุทธเจาอยางหนัก และการย่ํายีพระพุทธเจาแบบนี้ทําลายศรัทธาของบรรดาทาน
พุทธบริษัท มันเปนการเปดโอกาสใหแกลทั ธิตรงกันขามที่มุงทําลายประเทศไทย โจมตีพระพุทธ

๔๙๙

ศาสนา ทําจิตใจของบรรดาประชาชนคนไทยใหเอนเอียงไปสูลัทธิของเรา การทําแบบนี้ ไมใชทาํ ลาย
แตบุคคลผูเปนเจาของ ไมใชแตทําลายศรัทธาของทานพุทธบริษัททีท่ ําการกอสราง และก็ไมใชทําลาย
แตพระพุทธศาสนาอยางเดียว มันเปนการทําลายประเทศชาติดวย เพราะวาชาติไทยมีพระพุทธศาสนา
เปนหลักใจของบรรดาทานพุทธศาสนิกชน
และการที่มีคนทรชนถือเพศเปนพระสงฆในพระพุทธ
ศาสนา มาทําแบบนี้ มันเปนการสมควรรึยัง
เห็นไหมทานทั้งหลายที่เคยบอกวา อาตมานี่ชอบวาพระ ความจริงพระนะไมวาพระ นี่
ตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป การกระทําแบบนี้ ทานทั้งหลายเห็นวาสมควรรึยัง วาถาที่เปนของวัดจริง ๆ
ละกอ เวลาที่เขาประกาศโฆษารับมรดก ทําไมจึงไมมีการคัดคาน หรือเขาประกาศจะทํา น.ส. ๓ ทําไม
จึงไมคัดคาน ในเมื่อเจาหนาที่เขามาทําการรังวัด เขาก็ใหไปชี้เขต ทําไมจึงไมมีการคัดคาน เรื่องนี้ถาเรา
จะคิดกันอยางคนธรรมดา ก็จะตองถือวามีอะไรเปนทีน่ าสังสัยอยูสักนิด จึงไมกลาไปแสดงความกลา
คัดคานเขา นี่เรามาดูกันวา บรรดาทานพุทธบริษัทวา อํานาจของเจาอาวาส หนาที่ของเจาอาวาสในการ
ที่จะปกครองวัด เขามีกันอยางไรบาง นี่เราไมตองพูดกัน ตามอํานาจของพระวินัย เรื่องของพระวินยั มีไว
ละเอียดละออมาก แตก็ยังไมพอ คณะสงฆยังรางพระราชบัญญัติขึ้นมาอีก ยังรางกฎทับขึ้นมาอีก ถือวา
ทําการปกครองพระพุทธศาสนา หรือปกครองสงฆใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จึงพยายามรางพระราช
บัญญัติอํานาจหรือหนาที่ของเจาอาวาสไว ปรากฎในพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆมาตาร ๓๗ ทาน
วาเจาอาวาสมีหนาที่ดังตอไปนี้คือ
๑. บํารุงรักษาวัด จัดกิจการสาธารณสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี นี่เรียกวาจะตอง
ปกครองรักษาทรัพยสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ไมใหพินาศฉิบหายไปดวยอํานาจของการเลินเลอ
ไมสนใจ
๒. ปกครองและสอดสอมใหบรรพชิต และคฤหัสถที่มีอยูหรือวาพํานักอยู อาศัยอยู
ในวัดนั้น ใหปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎของมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบียบ หรือวาคําสั่งของ มหา
เถรสมาคม
๓. เปนธุระในการใหการศึกษา อบรม สั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต
และคฤหัสถ
๔. ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล
นี่พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ทีร่ างกันขึ้นไวมีอยางนี้ และก็สถานที่นี้ ถาเปน
สถานที่ของวัดเดิม และเวลาที่เขาออกประกาศรับมรดก หรือวาประกาศทํา น.ส. ๓ มาวัดอาณาเขต
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เจาอาวาสปลอยปละละเลย ทั้ง ๆ ที่เขาแจงมาแลววา ใหไปชี้เขต ไปดูเขต ถาหากวามีการคัดคาน
เจาหนาที่ของฝายรังวัดเขาจะยับยั้งทันที แตก็นี่ปลอยใหเขาวัดไปจนทํา น.ส. ๓ ใหปรากฎเปนสิทธิ ของ
เขาแนนอนอยางนี้ผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆแลวหรือยัง แลวก็เปนไปตามกฎของมหา เถร
สมาคมหรือเปลา ระเบียบของมหาเถรสมาคมวางไวรึเปลา ที่ของวัดนะ ใครจะเอาไปไหนก็เอาไป ได
ตามอัธยาศัย เจาอาวาสไมคดั คาน
ในเมื่อเจาของเขาจะถวายเขามาเปเสวนของวัด แตทวาไมถวายเขามากับเจาอาวาส
เพราะเขาไมเลือ่ มใส กลับไปคัดคานฟองรองถึงโรงศาล เวลานี้ยังมีคดีอยูทโี่ รงศาล อยางนี้ชื่อวาเปน
การใหความสะดวกในการบําเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนารึเปลา อันนี้ก็อยากจะกราบเรียนใหมหาเถร
สมาคม และสมเด็จพระสังฆราชทรงทราบไวดว ย วาควรจะสังคายนาเรื่องนี้ขึ้นมาสักหนอยหนึ่ง วา
เรื่องทั้งหลายเหลานี้นะ มันเละเทะกันมาก
พระสงฆในพระพุทธศาสนา
เปนหลักใจหลักหนึง่ ของประชาชนคนไทยมีความ
สามัคคีซึ่งกันและกัน และจุดของความสามัคคีอีกจุดหนึง่ ที่สําคัญก็คือพระพุทธศาสนา ที่รวบรวมกําลัง
ใจของคนไทยเขาไว แตทวาพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนากลับตั้งใจทําลายศรัทธาของบรรดาทาน
พุทธบริษัท และก็ทําลายสาธารณสมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่วาอยางนีน้ ะกรุณา
พิจารณากันใหดี ลงอยางนี้พูดใหบรรดาทานพุทธบริษัทฟงดวย แลวก็พดู ใหบรรดามหาเถรานุเถระ
ทั้งหลาย ที่มอี ํานาจในการปกครองคณะสงฆฟงไวดว ย ชวยกันใชสมองคิด คิดวาการควรไมควรเปน
ประการใด ทีป่ ระกาศวา ถือวันที่ ๑๐ มกราคม เปนวันทําสังคายนาพระศาสนากันอีกครั้งหนึ่ง ก็ควรจะ
สังคายนาคนประเภทนี้ไวดวย เจาอาวาสประเภทนี้นะ ปฏิบัติตนสมควรแลวหรือยัง ควรจะเปนเจา
อาวาส ปกครองพระตอไปอยางนั้นใชไหม
และบรรดาทานทั้งหลายที่บอกวา อาตมาเปนคนปากราย ชอบวาพระ พระอยางนี้ทา น
เคารพบูชาแลวใชไหม ที่ที่ดินของวัดเปนที่ใหญ ไมใชของเล็ก เขาจะทําการรับมรดก เขาก็ประกาศ
โฆษณาแลวก็ไปแลววาไมรู เขาจะทํา นส. ๓ เขาก็ประกาศโฆษณา แลววาไมรู เขาทําการรังวัดเขาก็ ให
ไปชี้เขต ก็บอกวาหมดสิทธิ์แลวมาพูดทีหลังบอกวาไมรู ไอคําวาไมรูนี่มันแสดงถึงการไรสมรรถภาพ
ใชไหม นี่ประการหนึ่ง เขาตองการถถายไวใหเปนสาธารณสมบัติ ใหคณะที่ทําการกอสราง บํารุงวัด
สรางความเจริญกับพระพุทธศาสนา กลับไปคัดคานเขา อยางนี้ชื่อวาเปนการใหความสะดวก ในการ
บําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัท ตามพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆแลวหรือยัง
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แลวก็สําหรับพระผูใ หญ เมื่อเจาอาวาสไปคัดคาน คณะกรรมการคัดคานเขาก็พากัน
ไปหาพระผูใ หญที่มีองนาจในการปกครอง พระผูใ หญควรจะยับยั้งวา นี่ที่เขาสรางเขาจะสรางวัดกัน แม
วาจะเปนทีว่ ัดเกา ที่วัดใหม ที่ของเขาอันนีไ้ มสําคัญ เพราะวามันพลาดไปแลว นี่ควรจะคัดคานวา นี่ไม
ควรจะยับยั้ง นี่เขาจะสรางวัด แตวาทานผูใหญทานนัน้ ก็บอกวา เรื่องนี้มันตองฟองรองกันใน โรงศาล
ฟงดูแลววาใครเปนพระกันบาง เรื่องนีพ้ ดู แลวไมกลัว เพราะเรื่องมันเปนความจริง อยากจะมอง ดูหนา
คณะสงฆเหมือนกันวา คณะสงฆนะ จะใชสิทธิในการปกครองใหเปนไปดวยดีรึเปลา เพราะเรื่อง
ทั้งหลายเหลานี้ระงับกันไมไดแลว ก็แสดงวาพระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว หาพระ
กันไมไดจริงๆ จะเอากันที่ไหนได พระไปโกงที่ชาวบาน เขาใหเขามาแลวคัดคานวาไมใหฉัน
เรื่องของพระศาสนานี่ เรื่องของวัดวาอารามนี่ มันไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มัน
เปนเรื่องของนิติบุคคล เปนเรื่องของประชาชนเขาถวายไวในพระพุทธศาสนา เจาอาวาสหรือเจาคณะ
ตางๆ มีหนาที่ปกครองพระใหเปนไปตามพระธรรมวินัยและรักษาสาธารณสมบัติเขาไว และการกระทํา
แบบนี้นะ ทําตามพระธรรมวินัยแลวรึยัง มีอารมณจิตเปนธรรมรึเปลา ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย รึเปลา
แลวก็พระพุทธเจาทรงใหบํารุงศรัทธา อาการอยางนี้เปนการบํารุงศรัทธา หรือเปนการทําลายศรัทธา กัน
แน นี่อยากจะทราบ
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั การแกขอของใจวันนี้มนั ไมจบ มันหมดเวลาเสียแลว
และกอนจะยุติ ก็ขอเตือนอีกสักนิดวา วันที่ ๖ สิงหาคม เปนวันครบรอบรอยปของหลวงพอปาน วันนั้น
อาตมาจะอาราธนาพระสงฆอันดับมาประมาณรอยองคเศษ เพื่อสวดพระพุทธมนต แลวก็มาติกาบังสุกุล
ฉันเพล ถวายจตุปจจัยองคละ ๑๐๐ บาท ผาองคละผืน สําหรับพระมหาเถรานุเถระ ขออารธนามา เปน
พิเศษ แลวก็พระสงฆที่เปนสุปฏิปนโนก็ตา งหาก แลวก็วนั ที่ ๙ สิงหาคม เปนวันเริ่มงาน วันที่ ๑๐ ยกชอ
ฟาพระอุโบสถ บรรจุพระบรมสาริรกิ ธาตุ แลวก็หลอรูปหลวงพอปาน ในงานนี้ ขอเชิญบรรดา ทาน
พุทธบริษัททุกทานมารวมบําเพ็ญกุศล แตวา ไมมีการเรี่ยไร ถาใครเขาเรีย่ ไรละก็ โปรดทราบวา งานทุก
ระดับไมมีการเรีย่ ไร เพราะการเรีย่ ไรจอมปลอมมีมาทุกป โปรดทราบวา งานทุกระดับไมมกี าร เรีย่ ไร
ถาใครไปเรีย่ ไร ขอบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายจงอยาใหมา สําหรับวันนีก้ ็ขอลาบรรดาทาน พุทธ
บริษัทกลับกอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคง สมบูรณพูนผล จงมีแตบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ผูร ับ
ฟง ทุกทาน สวัสดี

*******************
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ไขขอของใจ ๗
อุปสรรค
ทานสาธุชนทัง้ หลาย วันนีม้ าพบกันตามเดิม ขอตอเรื่องพุธกอน วาความงามหนาใน
พุทธศาสนา มันเกิดขึน้ ตามที่เลามาแลว ก็อยากกราบเรียนใหมหาเถรสมาคมและสมเด็จพระสังฆราช
โปรดทราบวา ควรจะสังคายนากันใหดีสกั ที สําหรับบุคคลผูปกครองในพระพุทธศาสนา เวลานี้ชาว
บานเขาไมไดโง เขาฉลาดพอ เรื่องราวของสาธารณสมบัติคือ พื้นที่ดนิ อันเปนที่ของวัด ถาสมมุติวาเจา
อาวาสองคนั้นทานฟองรองเปนการถูก วาที่นั้นเปนที่ของวัดจริง แลวก็ขอพระคุณเจาทั้งหลายผูมี
อํานาจในการปกครอง ก็จงพิจารณาปฏิปทา หรือวาสมรรถภาพของเจาอาวาสองคนั้น มาเปรียบเทียบ
กับพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ในมาตรา ๓๗ วา เจาอาวาสมีหนาที่ที่จะตองบํารุงรักษาวัด จัด
กิจการสาธารณสมบัติใหเปนไปดวยดี เจาอาวาสองคนี้บํารุงรักษาวัดใหมีอะไรดีขนึ้ มาบาง ชวงระยะ
๑๐ ปเศษ เริ่มทั้งทาทําการกอสรางหอสวดมนต มีเสาปกแลวมีเจาของ เรีย่ ไรมา ๑๐ ปเศษ แลวก็ไมเคย
ทําอะไรใหดีขนึ้ มีแตรวงโรยไป ทรัพยสมบัติทั้งหลายเหลานั้น ก็ไมรูวาไปอยูที่ไหน เจดียผพุ ัง ทรัพย
สมบัติในเจดียก ็ไมรไู ปอยูทไี่ หน กุฏิ วิหารเกาที่รื้อกันออกไปแลวก็มีพนึ้ ไมอยูมากหายไป ไมรวู าไปอยู
ที่ไหน แลวก็บรรดาทรัพยสินทั้งหลายของวัด อยางเชน พระพุทธรูปถูกขโมยงัดตั้ง ๕ – ๖ ครั้ง ไมมี
การยับยั้ง ไมมีการระมัดระวัง ไมมีการตัง้ ใจในการปกครองของสงฆใหเปนไปดวยดี อยางนี้มันขัดกับ
พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ มาตาร ๓๗ ขอ ๑ รึเปลา
ที่บอกวาใหบํารุงรักษาวัด จัดกิจการสาธารณสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี เห็นวาการ
กวาดตอนสาธารณสมบัติของวัดใหหมดไป เปนของดี เพราะจะไดไมเปนของรุงรังรกตา เห็นชอบตาม
นี้ละกอ ผมเห็นจะตองถวายบังคมลาจากคณะสงฆไทย ขอตั้งคณะใหม เปนคณะอิสระ เปนคณะของ
พระพุทธเจาเรียกวา พุทธนิกาย รวมไมไดเพราะไมอยากจะตกนรก พูดดวยความจริงใจ เรื่องนี้ชาวบาน
ชาวเมืองเขาฟองรองไปถึงพระผูใหญแลว ไมเห็นจัดการอะไรกัน วันทีพ่ ูดนี่มันเปนวันที่ ๒๔ มกราคม
กวาจะออกอากาศ หนังสือกวาจะออก เขาอาจจะจัดการเปนอยางหนึ่ง อยางใดก็ได แตวาถาเรื่องนี้ ถา
ปรากฎวาเจาอาวาสไมมีความผิด คราวนี้เห็นจะสนุกกันใหญ นี่การสนุกกันแน
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เพราะวาบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย พรอมแลวที่จะตอตานคณะนักบวช
เราไม เรียกกันวาคณะสงฆ เพราะเราไมเรียกกันวาพระ บรรดาคณะนักบวชที่ทําลางพระพุทธศาสนา ย่ํา
ยีองค สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่ เขาพรอมที่จะตอตานดวยกําลังตาง ๆ คือ หนึ่ง ตอตานกันดวย
เหตุผล เมื่อตอตานกันดวยเหตุผมไมพอ ก็ใชกําลังตอตาน นี้เห็นชอบดวย พวกอลัชชีพวกนีจ้ ะไดพินาศ
ไปเสียที ไมอยางนั้น ศาสนาขององคสมเด็จพระชินสีหับรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา อาจจะทรงอยู
ไมได บรรดา ลัทธิตรงกันขาม เขาก็พากันโจมตีวาเรื่องพระศาสนานะเปนยาเสพยติด เปนเรื่องโกหก
ชาวบาน รับฟง เขาไวใหดี เวลานี้ลัทธิอะไรเขามาบาง แลวเขาก็กําลังโจมตีพระพุทธศาสนา ไอการ
โจมตีพระพุทธ ศาสนานี่ก็หมายถึงวา การโจมตีประเทศชาติ ชวยกันทําประเทศชาติใหพินาศไป ดวย
การทําลายพระ ธรรมวินัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แลวก็
พระราชบัญญัติปกครอง คณะสงฆ มาตรานี้บัญญัติกนั ไวทําไม ไมใชใหเปนประโยชนั แลวบัญญัตกิ ัน
ไวทําไม
อีกประการหนึ่งขอ ๔ เจาอาวาสตองใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพ็ญกุศล นี่
เขาจะสรางโบสถใหใหม เขาจะซอมโบสถเกา จะซอมสรางวิหารเกา จะทํากุฏิใหใหม จะทําวัดใหดี ทุน
ประมาณ ๑๐ ลานบาท เจาอาวาสคัดคาน มันเปนการตรงกับพระราชบัญญติคณะสงฆมาตรานีร้ ยึ ัง ให
ความสะดวกตามความสมควรในการบําเพ็ญกุคล เขาสรางใหนะ ทําไมถึงไปคัดคานเขา ไอการ คัดคาน
ชนิดนี้ มันเปนการเจริญศรัทธา หรือเปนการบํารุงศรัทธาตามที่พระพุทธเจาทรงสอน นี่ขอถวาย พระ
ผูใหญพิจารณาไวดว ย
ขอไดโปรดทราบ สําหรับพระวินยั มีไวตั้งเยอะ นีแ่ คพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ
ที่รางกันขึ้นมาใหม มีใครใชใหเปนประโยชนบางรึเปลา นี่เปนอันวาคงจะไมมใี ครใชซินะ เพราะอะไร
เพราะถาใชกลัวจะเสียศักดิ์ศรีในเขตการปกครองของเรานี้ เรื่องมันยุงเกิดขึ้นมันไมสมควร นี่แสดงวา
พวกเราชวยลัทธิคอมมูนิสตทําลายประเทศชาติใชไหม เพราะวาพระพุทธศาสนาเปนกําลังใจ เปนจุด
รวมใจจุดหนึ่งของบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ถาพวกเราชวยลัทธิคอมมูนิสตทําลายพระพุทธศาสนา
ใหประชาชนเสื่อมศรัทธา ไมเคารพในพระพุทธศาสนา ลัทธิคอมมูนิสตเขาก็จะเขามา
อยางนี้เห็นไหมละ ไอเรื่องศาสนามันเปนยาเสพยตดิ มันเปนเรื่องไรประโยชน ไมมี
ความสําคัญ วัดวาอารมตั้งขึ้นไวทําไม คนไปบวชเปนแสนแสนนะ เสียกําลังของประเทศชาติเปลา ๆ
เรามารวมกันเลิกศาสนาดีกวา ลัทธิเดิมเปนของไมดี มีแตคนเอารัดเอาเปรียบ นักบวชก็ถือวาเปนกาฝาก
ของประเทศชาติ หมายความวา นั่งกินนอนกินเอาเปรียบประชนชน
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นี่ขอพระคุณเจาทั้งหลายผูมอี ํานาจในการปกครอง ควรไตรตรงตามนี้ไวสักนิด และ
บรรดาทานพุทธบริษัทที่มีจติ เปนทิพยที่ปรารภวา ไอเจาฤาษีปากหมานี้นี่ชอบวาพระชอบวาชาวบาน
หากวาทานมีสันดานเสมอกับบุคคลประเภทนี้ ทานก็คงจะเห็นเชนนัน้ นี่เราพูดกันอยางไมเกรงใจดีกวา
จะไปเกรงใจกันทําไม เมื่อเราเอาคนอื่นเขามาเปนนายนะ มันมีความสุขแคไหน ดูประเทศชาติอื่น ที่เขา
เคยเปนประเทศราช ตกอยูใ ตอํานาจของคนอื่น และโดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศไทยที่เคยตกอยูภายใต
อํานาจของประเทศพมาสมัยหนึ่ง ตองกินน้ําตาตางขาวกันมาเทาไร มีอิสรภาพแคไหน นี่ทําไมพวกเรา
เหลาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ นักบวชในพระพุทธศาสนาจึงไมมีความเคารพในพระธรรม
วินัย ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา และชวยกันทําลายศรัทธาความดีของ
บรรดาทานพุทธบริษัท อยางนี้ พระคุณเจาที่มีอํานาจในการปกครองพระพุทธศาสนาเห็นชอบดวยรึ
เปลาพระคุณเจาขา ถาเห็นชอบดวย ก็โปรดจดหมายมาถึงวัดทาซุง ถึงพระมหาวีระ ถาวโร วัดทาซุง
อําเภอมโมรมย จังหวัดชัยนาท ถาเขียนมาอยางนี้จะถึงใกลดี ตรงดีกวาจังหวัดอุทัยธานี เพราะตกลงกัน
กับไปรษณียของอําเภอมโนรมยไว เขาจะสงใหถึงที่ทันที ไวกวา โปรดแจงมาดวยวา การปฏิบัตแิ บบนี้
การทําลายศรัทธาของทานพุทธบริษัท ทําลายสมบัติของพระศาสนา พระคุณเจาที่มีอํานาจในการ
ปกครองเห็นสมควรแลว เขียนมาแบบนี้กพ็ อแลว ทางผมจะไดแจงไปบอกวา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ผมขอลาออกจากคณะสงฆทงั้ หลายที่มีอยูเวลานี้ ที่ไมเคารพในพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ขอตั้งนิกายใหม เรียกวา พุทธนิกาย และก็ไมยอมรับนับถือบท
บัญญัติใด ๆ ทีท่ านบัญญัติกนั ออกมา จะนับถือเฉพาะพระธรรมวินัยเทานั้น
นี่พูดกันดวยความจริงใจ ไมเกรงใจใครแลว เกรงไมไหว นี่มันทํากันขนาดนี้แลว
ทําไมถึงไดนอนใจกันอยูไ ด ฐานะหนาที่มกี ันอยูแ คไหน ทํากันใหครบถวน พระราชบัญญัติมี กฎมี กฎ
ขอบังคับออกมามี พระธรรมวินัยมี ทําไมจึงไมใชใหเปนประโยชน เอาคนที่ไมดเี ขามาปกครอง คณะ
สงฆแบบนี้ ทําลายพระพุทธศาสนา ทําลายจิตใจบรรดาทานพุทธบริษทั ผูมีศรัทธา ทานเห็น สมควรกัน
แลวรึอยางไร ยังจะพูดกันตอไปอีก
เรื่องของพระพุทธศาสนา มีคนเขาถามเขามามากเวลานีน้ ะ เขาสาธุกนั มามากแลว พระ
เดินขบวนบาง ไปนั่งกันอยูท ี่ลานอโศก นี่แลวก็เอาถอยคําตาง ๆ ของบุคคลตาง ๆ มาพูดใหหมด ก็
เสียเวลา หนังสือพิมพเขาพูดกันมาแลว เขาเขียนกันมากแลว อานกันบางรึเปลา และบรรดาประชาชน ผู
รักธรรมทั้งหลาย เคาก็พูดกันออกแซดไป ฟงกันบางรึเปลา สังคายนากัน โปรดสังคายนาคนเสียดวย
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เวลาจะสังคายนาก็โปรดเปดพระธรรมวินัยดูไวใหดี ใหมันเปนไปตามนั้น
เรื่องโลกธรรมทั้งหลาย เวลานี้ควรจะวางกันไดแลวรึยัง ชาวโลกเขาจะไดไมติเตียนเรา
มาทรงกันแตเฉพาะพระธรรมวินัยจะดีไหม แลวคนทีจ่ ะบริหารพระพุทธศาสนานะ ควรจะเอาทาน ผู
บริสุทธิใ์ นทางจิตใจ ไมใชบริสุทธิ์ทางกระดาษ เราจะหากันไดไหม ถาเราปลอยโลกธรรมกัน เสีย
เมื่อไหร เมื่อนั้นเราก็จะพบกับผูบริสุทธิ์ เพราะทานทั้งหลายเองเหลานั้นแหละจะบริสุทธิ์เอง ถาเราวาง
โลกธรรมเมื่อไหร เราก็จะพบแตธรรมวินยั ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมฎศาสดาสัมมา สัมพุทธ เจา
นี่ทานทั้งหลายสงสารพระเจาแผนดินบางไหม
สงสารคณะรัฐบาลบางไหมที่ตอ ง
ทํางานกันจนตัวเปนเกลียว พระเจาแผนดินหาความสุขไมไดเลย ทรงแสดงจริยาวัตรอยางคาดไมถึง
แสดงเมตตาจิต อยูในพระราชฐาน อยูในกรุงเทพฯ ก็มีความลําบาก ดวยหมายกําหนดการแปร
พระราชฐาน ก็ไปเที่ยวหาชาวเขาชาวปาตาง ๆ แสดงความเมตตาอารี สังคหวัตถุ คือกําลังใจของ บรรดา
ประชาชนคนในเขตประเทศไทยใหเปนใจเดียวกัน แตวาพวกเราทําไมถึงไดเปนอยางนี้ การทําลาย
ศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท มันไมใชเปนของดี ทําใหคนมีจิตใจแตกตางออกไป มีใจหางออกไป
จากประเทศชาติ คนกลุมหนึ่งเขาบอกวา อยาไปนับถือเลย พระพุทธศาสนาไมมี ประโยชน เอาเปรียบ
ประชาชน เรามารวมกันดีกวา สรางชาติดวยกําลังคน พระ ๒ แสนองคนี่สรางชาติ สรางกําลังทรัพยได
วันละบาทก็ได ๒ แสนบาท วันละ ๑๐ บาท ก็วันละ ๒ ลานบาท นีเ่ ขาพูดอยางนีน้ ะ แลวประเทศชาติเรา
ไมตองเปนขี้ขา เขาหรืออยางไร พวกเรานี่เปนกําลังสําคัญนะ
เรื่องพระสงฆในพระพุทธศาสนานี่มีความสําคัญมาก ควรจะชวยประเทศชาติไดเปน
อยางดี เพราะวาบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ก็พากันมีความเคารพในพระพุทธศาสนา เปนเหตุยึด
กําลังใจกันอยูแ ลว ทีนี้เรามานั่งวากันถึงเวลาเราบวช พระอุปชฌายทานสอนวาอยางไร ความจริง พระ
ธรรมวินยั มีมากกวานั้นมาก แตวาในตอนตนในวันบวช เราขอบรรพชากัน คําขอบรรพชาก็ไมตอง พูด
กันมาก เพราะเปนเรื่องแตงกันขึ้นมา แตเมือ่ ขอบรรพชาแลว ปรากฎวาพระอุปชฌายสอนใหเจริญ พระ
กรรมฐาน คือกายคตานุสสติกรรมฐาน ทีเ่ รียกวากรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นักขา ทันตา ตโจ แลวก็
ตอไปทั้งหมดเปน ๓๒ ประการ นีพ่ ระอุปชฌายสอนใหบรรดาพระที่บวชเขา มาในพระพุทธศาสนา
ปฏิบัติตามนี้ เวลาบวชเขามาแลวไมไดบอกวา เออไอหนู บวชเขามาแลวก็หาลาภ หายศกันนะ แลวก็มา
เปนหลักเปนใหญ เขาตั้งใหปกครองวัดแลว ก็มาขายวัดกินกันเสียบาง
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ทานทําลายศรัทธาบรรดาทานพุทธบริษัท สอนกันอยางนี้รึเปลา อุปชฌายไมเคยสอน แลวก็ทานที่ เปน
อุปชฌายสอนชาวบานแลว ปฏิบัติเองรึเปลา ตอนนีม้ ันชักสงสัย อุปชฌายที่ดีก็มี ที่เลวก็มี นักบวชที่ ดีก็
มี ที่เลวก็มี
แตวาเวลานี้ องคสมเด็จพระชินสีหทานบอกวา ผูทเี่ ปนอลัชชีมีอํานาจ ทานพยากรณ
ไวอยางนั้น เวลานี้ขอบรรดาพระคุณเจาทัง้ หลายที่มีอํานาจ ชวยกําจัดอลัชชีใหหมดสิ้นไป จะมามัวนั่ง
เกรงใจการเดินขบวน กลัวจะเสียศักดิ์ศรี นี่ประเทศชาติจะบรรลัย เมื่อประเทศชาติพังไป ศาสนาจะ
ตั้งอยูไดไหม เราจะมานั่งบวชอยูไดอยางนีไ้ หม เปลา ไมได เขาจะกําจัดไป แลวก็ทานทั้งหลายที่บอกวา
อาตมาปากหมานะ ฟงดูใหดนี ะ วาตอนบวชเขามาใหม ๆ พระอุปชใายสอนใหเจริญพระกรรมฐาน เขา
ไมไดใหพระมารุมราม เปนหมอดู เปนหมอยา เปนเจาคณะโนน เจาคณะนี่ มียศชั้นนั้น ชั้นนี้ ไมมีใน
ตําราในเวลาบวชหนึ่งนะ บรรดาทานที่บอกวาอาตมาชอบวาพระ จําไวดว ยนะ เวลาขอ อุปสมบทเสร็จ
อุปชฌายบอกวา อนุศาสน เขาบอกวาอยางไรรูเรื่องไหม ฟงไมรเู รื่องซิ ฟงไมรเู รื่อง จะอานใหฟง
๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคําขาอันหาไดดวยกําลังปลีแขง พึงทําอุตสาหะในสิ่งนัน้
ตลอดชีวิต นีอ่ านตามสํานวนบาลี ลาภที่เหลือเฟอ ภัตรที่เขาถวายพระสงฆ ภัตรเฉพาะพระสงฆ การ
นิมนตภัตรถวายตามสลาก ภัตรถวายในปกษั ภัตรถวายในวันอุโบสถ ภัตรในวันปกติ คําวาภัตรแปลวา
อาหาร นี่หมายความวาใหพระมีความเปนอยูในการที่ขอชาวบานเขากิน ชาวบานเขาสงเคราะห แตวา
ตองขอดวยอาการดุษฎีภาพ หมายความไปบิณฑบาต เดินไปเฉย ๆ หรือวาเขามาถวายที่วัด นี่เปนกฏที่ ๑
๒. อุปชฌายสอนไว การบรรพชาอาศัยผาบังสุกุล จีวร หรือผาที่เขาทิ้งแลว เวลานีเ้ ขา
ถวายไมตองหาผาแบบนั้น เธอจงทําอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวิต คืออยารุมราม อยาใชผาสวยงามเกิน
ไปมีผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาแพร ผาปาน ผาขนสัตว ผาแกมกันคือผามีแกมไหม หรือวาแทจริง ๆ
ทานใหใชผาบังสุกุล คือผาใชแลว จะไดไมสวยไมงาม เวลานี้ชาวบานเขาทําผามาถวายก็รับได แตวา
อยา เอาจิตใจเขาไปถือในความสวยความงาม
๓. เมื่อเธอบรรพชาเขามาแลว อาศัยโคนไมเปนเสนาสนะ เปนที่อยู ไมใชอาศัยตึก
แลวก็เธอจงทําอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวติ หมายความวาเจริญสมณธรรม สรางสมาธิจิต ทําศีลให
บริสุทธิ์ ทําสมาธิใหตั้งมั่น ทําลายกิเลสใหหมดไป ไมใชวาบวชแลวจะตั้งใจหาลาภ
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หายศถาบรรดาศัยดิ์ เขาไมไดสอนไวเลย จะอยูโ คนไมก็ได จะอยูใ นวิหารก็ได หรือในกุฏิธรรมดา เขา
เรียกวิหาร วิหารแปลวาที่อยู เรือนที่มุงแถบเดียวก็ได คือเพิง เรือนชั้นก็ได เรือนโลนที่มีหลังคาตัดก็ได
อยูในถ้ําก็ได
๔. เมื่อเธออุปสมบนบรรพชาแลว อาศัยน้ํามูตรเนาเปนยา เธอจงทําอุตสาหะในสิ่งนั้น
ตลอดชีวิต หมายความสิ่งใดที่เปนยาละกอกินได อาศัยน้าํ ขน น้ํามัน น้าํ ผึ้ง น้ําออย อันนี้กินไดน้ําตาลนะ
น้ําออยก็คือน้ําตาลกินได นีเ่ ปนเรื่องที่อนุญาต อนุญาต แคนี้ไมไดอนุญาตใหขัดใจชาวบาน ไมอนุญาต
ใหปลอยสถานที่ของวัดใหพินาศฉิบหายไป พังไปโดยไรประโยชน ไมมีความสนใจ นีว่ ันบวชวันแรก
อุปชฌายัสอนในขอปฏิบัตไิ วอยางนี้ มีอกี ๔ ขอเปนขอยกเวนคือ
๕. เมื่อเธอบวชเขามาแลว อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ตองไมเสพเมถุนธรรม คือไมรวม
กับผูหญิงหรือวาสัตวเดรัจฉาน ไมรวมกับคนหรือสัตวเดรัจฉาน คือใหองคกําเนิดลวงเขาไป แมแตเมล็ด
งาเดียว อันนีถ้ อื วาหมดจากความเปนภิกษุ ขาดจากความเปนพระ ไมใชศากยบุตร ทานวาเปรียบเหมือน
กับบุรษุ ผูถ ูกตัดศรีษะแลว ไมอาจจะมีสรีระคุมกันไดอยู ภิกษุก็เหมือนกัน ถาเสพเมถุนธรรมเขาไปแลว
ก็ไมเปนสมณะ คือไมใชพระ ไมใชเปนเชือ้ สายพระศากยบุตร ในการนั้นเธอจงรักษากฎขอนี้ ไวตลอด
ชีวิต อยางไปยุง กับผูหญิงในฐานะเปนสามีภรรยา อยาไปรวมรักแมแตนิดหนึ่งก็ไมได
๖. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงถือเอาของที่เขาไมให ดวยอาการขโมย โดยที่สุด
หมาย เอาถึง แมแตเสนหญา ที่เขาไมใหนะ เสนหญาเสนหนึ่งก็ไมควรถือเอา ภิกษุใดถือเอาของที่เขา
ไมใหดวยอาการขโมย มีราคาถึงบาทหนึ่ง ก็ถือวาขาดจากความเปนพระ พูดกันอยางงาย ๆ
๗. ภิกษุที่อุปสมบทแลว ไมพึงแกลงพรากสัตวจากชีวิต คือไมพึงฆาสัตวตัดชีวิตนะ
ถึงแมวาจะเเปนมดดํามดแดงก็ตาม แกลงพรากชีวิตจากกายไมได ถาทําอยางนั้นก็ถอื วาไมใชพระ พูด
งาย ๆ
๘. ภิกษุที่อุปสมบนแลว ไมพึงอวดอุตริมนุสสธรรม คือ ธรรมอันยิ่งที่ไมมีในตน
ไมไดฌานบอกวามีฌาน ไมไดเปนพระอริยเจาบอกวาเปนพระอริยเจา หรือวาเราไมมีความดี อวดวามี
ความดี สับสนกันหนอยก็ชางมัน อานรีบ อานใหทันเวลา เปนอันวา พระมีหนาที่ปฏิบัติแบบนี้ การ
เรีย่ ไรกันมาตั้ง ๙ ป ๑๐ ป หรือ ครั้ง ๒ ครัง้ ก็ตาม เอาเงินที่เขาถวายเขามาสูญหายไปหมด ไมทําใหเปน
ประโยชนมันหลายบาทนี่
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ควรจะสังคายนากันวาอยางไร
แลวก็ทดี่ ินของวัดเวลานี้ กวางคืบ ยาวคืบ มันราคาเทาไหร ถาเปนที่ดนิ ของวัดจริง ถา
สมมุติวาไมใชที่ดินของวัด มันเสียทั้ง ๒ ฝาย นี่พูดใหบรรดาทานพุทธบริษัทฟง แลวถวาย พระเถรา นุ
เถระฟงไวดวย ชวยกันพิจารณา อยาปลอยใหพระพุทธศาสนาพินาศไปดวยความชัว่ ของพวกเราเลย การ
ฟองรองประชาชน ถาทีด่ ินนัน้ เปนที่ของวัดจริง ปลอยใหประชาชนยึดครอง จนกระทั่งออก โฉนดออก
น.ส.๓ แสดงวาเจาอาวาสองคนั้นไรสมรรถภาพ ถาบังเอิญวาทีน่ ั้นไมใชที่ของวัด ไมฟองเขา ก็เปนการ
โกงเขา ราคามันเกินกวาบาท อยางนี้ทรงตัวไดรึเปลา นี่เราพูดกันดวยความจริง ขอบรรดา เถรานุเถระ
โปรดพิจารณากัน แลวก็ใครครวญใหดนี ะ เรื่องนี้เปนเรือ่ งรายแรงมาก ถาหากวาเรื่องนี้ไม เปนไปโดย
ธรรมละกอ ไมชาเหตุใหญมันจะเกิดขึ้น มันจะเกิดอยางที่บรรดาพวกทานทั้งหลายคาดไมถึง
ผมขอถวายความจริงใหทราบ โปรดทราบกันไวดว ยนะวา ความยอหยอนในพระ
ธรรมวินยั ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอน มันยอหยอนขนาดใชไมไดแลว
แตวาพระที่ดที านก็มีมาก ทําไมทานผูมีอํานาจจึงไมไดสนใจเมื่อเจาอาวาสทําแบบนี้ แลวพระที่ปกครอง
เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ซึ่งอยูใกลชิด กิจเหลานี้มันเปนกิจใหญโต พืน้ ที่ดนิ เปน
สิบสิบไร แบบนี้นี่มันไมใชของเล็ก แลวก็การทําความผิดมาตั้ง ๑๐ ปเศษ ๆ ไมใชเวลาเล็ก ทําไมจึงไมมี
ใครรู นี่ควรจะไลเบี้ยกันไปใหหมดเสียกอน ควรจะพิจารณาสมรรถภาพของผูปกครอง คณะสงฆ ผูมี
อํานาจคณะสงฆวา ควรจะปฏิบัติกนั อยางไร นีว่ ินิจฉัยกันใหดีดวยนะครับ
ผมขอปฏิญาณอีกวาระหนึ่งวา หากทานไมสามารถจะทําเรื่องนี้ใหเรียบรอยไปได และ
ก็ถาเห็นวาทานเจาอาวาสและคณะสงฆนี่ทาํ ถูกเมื่อไหร ผมก็ขอลาออกจากคณะสงฆไทยใน ปจจุบัน
ขอตั้งนิกายใหมเปนพุทธนิกาย ไมยอมรับนับถือบทบัญญัติใด ๆ ที่พวกทานทั้งหลายตั้งขึ้น เพราะรวม
ไมไดแลวนี่ เพราะทานทั้งหลายไมเคารพในธรรมวินยั ผมรวมไมได และผมก็จะชวนคณะ ของผม
บรรดาพุทธศาสนิชนทั้งหลาย ผูมีความเคารพในพระธรรมวินยั
มาชวยกันบํารุงพระพุทธศาสนา
ถึงแมวามันจะเปนจุดเล็ก ๆ น้ําแมแตหยดเดียวก็ยังมีความเย็น ดีกวาไฟกองใหญที่มแี ตความรอน
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เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั เวลาหมดแลว กอนจะลาอยาลืมนะวา วันที่ ๖ สิงหาคม
เปนวันครบรอบรอยปหลวงพอปาน มาทําบุญกัน แลวก็วันที่ ๑๐ หลอรูปหลวงพอปาน ยกชอฟาพระ
อุโบสถ แลวก็บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ สวนนี้ใครเขาจะรับเปนวัดหรือไมรับเปนวัดก็ไมสําคัญ เราเปน
วัดของพระพุทธศาสนา ไมใชวัดของอลัชชี ขอความสุขสวัสดี จงมีแดพระพุทธศาสนิกชน ผูร ับฟงทุก
ทาน สวัสดี

*******************
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ไขขอของใจ ๘
เรื่องที่ดิน
ทานสาธุชนทัง้ หลาย สําหรับวันพุธนี้ ก็มโี อกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบริษัท ตาม
เคย วันนี้กจ็ ะมีเรื่องแกขอของใจที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายมาถามเรื่องสถานที่ ที่ดนิ ที่พระใชการ ฟอง
ศาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ไดพิจารณาไปแลววา การที่พระทําอยางนั้นไมถูกตองตามพระ ธรรมวินัย
หากวาเราจะพิจารณาตามความเปนจริงแลวก็มีความผิดทั้ง ๒ สวน ฟองก็ผิด ไมฟองก็ผิด นี่สําหรับพระ
คือวาพระผูปกครอง ตามที่อานใหทราบแลวในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติปกครอง คณะสังฆ เจา
อาวาสมีหนาที่รักษาทรัพยสินของสงฆและสาธารณสมบัติใหเปนไปดวยดี และก็ในเมื่อ สถานที่มาติด
อยูกับวัด ปลอยใหชาวบานเขานําไปเปนสมบัติของตน อยางนี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชน ที่เคยปรารภ
วา อาตมาพูดกาวราวบรรดาพระหรือชาวบาน ชอบวาพระหรือชอบวาชาวบาน ทานเห็น ชอบดวยกับ
พระประเภทนีไ้ หม ทรัพยสมบัติที่เขาถวายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมา สัมพุทธเจาดวย
ศรัทธาแท แตทวามานั่งนอน ใหชาวบานเขาเอาทรัพยสนิ โดยเฉพาะเปนแผนดินซึ่ง จะนําไปไดโดยยาก
ตองทําไปตามกฎหมาย ตองมีหลักฐาน ออก น.ส.๓ ออกโฉนด อยางนี้ทานเห็น สมควรดวยหรือยังวา
พระประเภทนีเ้ ปนพระที่ควรบูชา นี่ทานกลาวกับเราวา เรากลาวโจมตีพระ ถาตัวดีแลวทําไมถึงไดวา
ชาวบาน ไปวาคนอื่นเขาทําไม
นี่ความจริงคนพูดไมเคยปรารภ และไมเคยมีความเห็นวาตนเปนคนดี ถาดีแลวก็ไป
นิพพานแลว นี่มันยังไปนิพพานไมได ก็ตอ งถือวาตนไมดี และการทําลายศรัทธา และสมบัติที่เขา ถวาย
กับองคสมเด็จพระชินสีห นี่ทานเห็นชอบแลวใชไหม เห็นแลวหรือยังวา นักบวชในพระพุทธ ศาสนา ที่
ชวยทําลายพระศาสนานะมันมีมากเพียงใด นี่ความผิดในฐานะที่ทําใหทรัพยสินของพุทธ ศาสนาพินาศ
ฉิบหายไปแบบนี้ ทานบูชารึอยางไร ทานเห็นชอบดวยแลวใชไหม เขากลาวพาดพิงมาถึง อาตมาหลาย
ครั้ง มีคนมาบอกหลายรายวา ทําไมจึงไดชอบโจมตีพระวาพระ พระนะไมวา วาคนเลว เพราะวาพวก
อลัชชีทําตัวเปนเดียรถีย ปลอมเขามาในเขตพุทธศาสนา ทําลายพระธรรมวินัยขององค สมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาสัมมาสันพุทธเจา
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แบบนี้ ทานบูชาแลวใชหรือไม หากวาทานบูชาก็โปรดทราบวา ทานกับอาตมามันเปนบุคคลคนละสาย
อาตมามีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไมไดเคารพในปฏิปทาของทานเทวทัต เรา
กับทานแยกทางกันไดแลว ไมควรจะพบหนากัน นีเ่ ราพูดกันดวยความจริงใจ จะมานั่งอมความ พูด
อยางนั้น พูดอยางนี้เพื่อประโยชนอะไร นีก่ ารทําใหทรัพยสมบัติของวัดพินาศฉิบหายไปนี่ มันควรแลว
หรือ แลวก็บรรดาพระสงฆที่มีอํานาจในการปกครอง เขาตั้งกันไวทําไมนะ อยากจะทราบนัก
เรื่องนี้ปรากฎแลวชาวบานนะ เขาฟองรองไปยังเจาคณะทุกสาย เวลานี้เรื่องยังอยูทเี่ จา
คณะตรวจการภาค ๓ แลวก็เจาคณะตรวจการภาค ๓ ทานเพิ่งเขามารับงานใหม ๆ ทานจะปฏิบัติเปน
ประการใด นัน่ ก็ตองรอเวลาใหเวลากับทานบาง แลวอีกประการหนึ่ง ในเมื่อที่ตกไปเปนของชาวบาน นี่
ก็ถือวาเปนความผิดอยางหนัก ที่ปลอยปละละเลยไมสนใจในตําแหนงหนาที่ของตน อยางนี้ คณะ สงฆ
ยังถือวาเปนบุคคลที่มีสมรรถภาพ ควรจจะปกครองวัดตอไปอยางนัน้ ใชไหม อันนี้ ขอกราบเรียน
บรรดาทานพระเถรานุเถระทัง้ หลายโปรด แลวก็ใชดลุ ยพินิจพิจารณาใหดี ๆ วา บทบัญญัติ ขององค
สมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงบัญญัติไวใหพระปฏิบัตใิ นพระธรรมกันแบบ
ไหน นี่ประการหนึ่ง
อีกประการหนึ่ง ถาทีน่ ั้นบังเอิญไมใชที่ของวัดแลว ก็พระไปฟองเขาแบบนั้น เทากับ
เปนการโกงทีข่ องชาวบานเขา ควรจะมีโทษเปนประการใด มันจะมีโทษหรือไมมโี ทษ สําหรับชาวบาน
เขายังถือวาเปนคนเลว พระหรือวานักบวชในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติตนแบบนี้ควรบูชาแลวหรือยัง ที่ทาน
ทั้งหลายปรารภมาจากหลายสายมาเขาหูบอกวา ทําไมตัวเองเปนคนดีแลวถึงไดพูดพาดพิงวาชาวบาน
เขา วาพระเขา นี่สงสัยเหลือเกินวา ทานทั้งหลายประเภทนี้ ควรจะมีอารมณจิตคิดรวมกับบุคคล
ประเภทนี้อยู เปนการทําลายศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครูใหพินาศไป ถาไมเปนเชนนัน้ ละกอ
ทานคงไมพูดกันมาอยางนั้น นี่เราพูดกันดวยความจริงใจ
อยาลืมนะวา อาตมาบวชเขามาในพระศาสนา ไมมีความประสงคจะไปรุกรานใคร
ตองการเห็นนักบวชเปนพระ แลวก็ตองการเห็นคนที่เขามาในวัดเปนพุทธศาสนิกชน เปนคนที่ไมเบียด
เบียนซึ่งกันและกัน งานประเภทนี้หนักขนาดไหน กรรมที่ทํามีหนักขนาดไหน ขอบรรดาทาน จงใช
ปญญาพิจารณนาใหดี ถาปญญาของทานไมมี ก็ไปถามคนที่เขามีความรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอากันใน
ดานกฎหมายของบานเมืองก็แลวกัน ถากฎหมายของบานเมือง เขาบอกวาใชไมไดละกอ
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พระยิ่งเลวไปกวานัน้ อีก นีว่ ากับนักบวชนะ จะไปวาพระที่ไดโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต กับทาน
ไมได ทานพวกนั้นทานไมทําเลวแบบนี้
การทีก่ ระทําแบบนี้นี่ เขารองเรียนไปถึงพระผูใ หญที่มอี ํานาจในการปกครอง ความ
จริงเขาทํากันมานานแลว ตัง้ แต พ.ศ. ๒๕๑๖ นี่มันเขามาถึงป พ.ศ. ๒๕๑๗ ยังไมมผี ลคืบหนาไปถึงไหน
การสอบสวนก็ยังไมแลวเสร็จ เมื่อเขารองเรียนเขาไปตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงเจาคณะอําเภอ ปรากฎวา ดู
เหมือนวาจะเปนวันที่ ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ แตวาพอถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เขาไป เตือน
วาเรื่องทําไมเงียบไป พอเขารองเรียนเขาไป พระองคนั้นก็แสดงปฏิปทาใหญคือ กลั่นแกลงใน การฟง
ธรรม ในการเจริญสมณธรรมของนักปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยการใชเครื่องขยายเสียงรบกวน คนทุก
คน ทานผูหลักผูใ หญที่มาชุมนุมในที่นนั้ ทราบกันไดดี แมแตวาทาน พลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกูร
มาพักเพียง ๒ คืน เทานั้น ทานยังบอกวาทนไมไหว ถามวาใครเปนเจาคณะในกรุงเทพฯ นี่การทีเ่ ขา
รองเรียนเขาไปนะ แทนที่พระผูใหญที่มีอาํ นาจในการปกครองจะยังยัง้ สอบสวน ทําเหตุ ทั้งหลายที่เปน
ความชั่วใหสลายตัวลง กลับสงเสริมกันใหทําความชั่วใหมากขึ้น นักบวชประเภทนี้นะ บรรดาทานพุทธ
บริษัท ทานยอมรับนับถือวาเปนพระที่ควรบูชาแลวหรือยัง
ในเมื่อเขาเตือนเขาไปแลว ทานเจาคณะอําเภอมีหนังสือกลับมา บอกวาการรองเรียน
นะผิดจังหวะ ตองรองเรียนเจาคณะตําบลขึ้นไปกอน ถาหากวาเห็นเขาทําผิดแบบนั้นละกอ ทําไมไม รับ
แจงมาตั้งแตตอนตน ปลอยเวลาลวงเลยไปตั้งแตเดือนพฤศจิกายน จนถึงเดือนเมษายน นี่เราก็ลอง มอง
เจตนาดู วาคนที่เขาประกาศตนวาเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู โกนหัวหมผาเหลืองเอา เปรียบ
ชาวบานในความเปนอยู แตทวา เขาปฏิบตั ิตามพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครู
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามพระวินัยในขอไหนกันบาง คนผิดคิดชัว่ ตัวมีอํานาจในการปกครองแตก็ไม
ปฏิบัติ ชําระสะสางใหมันเปนไปดวยดี
เมื่อชาวบานเขาทราบวาเจาคณะอําเภอวามาอยางนั้น เขาก็รองเรียนไปยังเจาคณะตําบล
ทานเจาคณะตําบลก็แสนที่จะดีเหลือดี เมื่อรับทราบการรองเรียนก็แจงมายังเจาอาวาสองคนั้น เจาอาวาส
องคนั้นทําอยางไร เขียนหนังสือตอบไปแกขอหา โดยเจาคณะตําบลไมตองเรียกสอบสวนใคร ทั้งหมด
เจาอาวาสแกขอ หาเสร็จ เจาคณะตําบลก็มหี นังสือแจงมาทันทีวา ขอหาทั้งหมดนี้ใชไมได เปนอันวา เจา
อาวาสถูก
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อยางนี้ คณะสงฆเห็นชอบดวยแลวหรือยัง พระที่มีปฏิปทาแบบนี้ควรจะปกครอง คณะ
สงฆอยางนัน้ หรือ ที่เราจะรวมกับคณะของทานไมได ก็เพราะความเลวทั้งหลายเหลานี้มันปรากฎ
บทบัญญัติในกฎของมหาเถรสมาคมมีอยูบทหนึ่งจะของนํามาอานเฉพาะตอนทายที่มีความสําคัญ ทาน
กลาววา ถาผูป กครองคณะสงฆนั้นละเลย ไมจดั การตามอํานาจหนาที่ตามที่กลาว เปนเหตุใหเกิด ความ
เสียหายแกคณะสังฆดว ยเหตุแหงอคติ อคติแปลวาความลําเอียง ไมเทีย่ งธรรมหรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม
ตองถือวาบกพรองในหนาที่ ขาดความเคารพตอพระธรรมวินัย ตองมีความผิดและรับโทษ ฐานละเมิด
จริยาพระสังฆาธิการ ในกรณีทลี่ ะเลย ละทิ้งหนาที่แลวแตกรณีที่ปฏิบัติ บรรดาทาน พุทธบริษัท
บทบัญญติที่นอกจากพระวินยั ทานทั้งหลายที่เปนพระเถรานุเถระ ประชุมกันรางกันขึ้นไว แตทวาไมมี
ใครประพฤติปฏิบัติ อยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททีม่ ีความเคารพในพระพุทธศาสนา ทาน เห็นดวย
ไหมวาเปนเรือ่ งของความดี เปนเรื่องของการควรบูชา การกระทําอยางนี้ชื่อวาเปนการเชิดชู ศาสนาของ
องคสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาใหทรงอยู หรือชวยกันทําลายพระพุทธศาสนา
เรื่องทั้งหลายเหลานี้ ปรากฎกันมานาน ไดยินมามาก ถาจะมาเลาใหบรรดาทาน พุทธ
บริษัทฟงแลวมันก็เหลือเกิน เพราะวา อายุกาลผานมาของอาตมามันมีมากประสบการณมันเยอะ รูสกึ วา
เปนที่สะอิดสะเอียนมานาน บรรดาทานพระเถรานุเถระผูใ หญที่มีอํานาจในการปกครอง ทําไม จึงได
ละเลยพระธรรมวินัยกันถึงขนาดนี้ ปลอยใหบุคคลผูเปนอลัชชีย่ํายีพทุ ธศาสนา นีก่ ารพูดตอไปนี้ ทาน
ทั้งหลายจะเห็นวาเพราะเหตุใดพระสงฆจึงกลาเดินขบวน จึงกลาประชุมประทวงกัน เหตุตนมันมี กันมา
นาน คือไอความยอหยอนทางพระธรรมวินัย
สําหรับวันนีก้ จ็ ะมาแกขอของใจ เพราะวาในวันกอน ไดพูดไวตอนหนึ่งวาทานทั้ง
หลายจัดการเรือ่ งทั้งหลาย ใหเปนไปตามพระธรรมวินัยไมได เราก็จะขอแยกตัวออกจากคณะสงฆไทย
ที่มีอยู ๒ คณะ เรียกวาธรรมยุต และมหานิกาย ความจริงเวลานี้ จิตใจก็ไมไดเปนพวกใดพวกหนึง่ เปน
พุทธนิกายอยูแ ลว เพราะวาบวชเขามาอุทศิ เฉพาะพระพุทธเจา ไมไดอุทิศเฉพาะเหลาใดเหลาหนึง่ หรือ
พวกใดพวกหนึ่ง หรือคณะใดคณะหนึ่ง สิ่งที่ตองการก็มีอยางเดียวคือ สมณธรรม ตองการทําจิตใจ ให
สะอาด รักษาพระศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถใหบริสุทธิ์ ชวยสงเสริมพระพุทธศาสนา ชวย
บํารุงศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท ไมใชทําลายศรัทธาหรือรุกรานชาวบาน โกงชาวบานเขา อยาง
นี้ไมยอมเคารพนับถือดวย และไมยอมปฏิบัติตาม
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เมื่อวันพุธกอนพูดไววา ถาหากวาทานทํากันแบบนี้ ไมสามารถจะชําระสะสางให
สะอาดกันไปได เราก็จะขอแยกตัวออก ก็มีคนเขามาถามวา อาการแยกตัวออกประเภทนั้น ถาเขา
รุกรานอยางหลวงพอเรื่อง วัดใหมพณ
ิ สุวรรณ จังหวัดสุพรรณบุรีจะวาอยางไร หลวงพอเรื่องทานเปน
พระครูอะไรจําไมไดแลว สมัยนั้นยังบวชใหม ๆ มีพระผูใหญที่มีอํานาจ อาศัยความอิจฉาริษยาในความ
ดีของทาน หาเรื่องราว วัดทีท่ านสรางขึ้นมาก็เปนที่ของทาน เปนที่ทพี่ อแมใหเขาไว สรางกันขึ้นมาเปน
วัด แลวก็บํารุงศรัทธาบรรดาทานพุทธบริษัท แตในที่สดุ ถูกเจาคณะตรวจการภาคสั่งสึก การสั่งสึกนี่
ไมไดพจิ ารณาอะไรละ นอกจากวาเจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัดสมัยนั้นเห็นวาทานดีเกินไป ในที่สุด
ทานเปนพระผูใ หญ พระที่ทรงคุณธรรม เขาสั่งสึกแลว ทานก็ถือสมณสัญญาไวตามเดิม แตวาเพื่อความ
ปลอดภัย ลูกศิษยทเี่ ปนผูใหญก็พากันไปบวชที่ประเทศลาว กลับมาพระผูใ หญยังจัดการกับทานอีก
ฟองรองถึงโรงศาล ในที่สุดก็แพทาน
มีคนมาถามวาทานพูดแบบนี้ ถาโดนเขาแบบนั้นจะทําอยางไร ก็จะตองตอบวา สมัย
นั้นทางกองทัพเขาใหปนเล็กยาว ๘๖ เวลานี้เขาใชปนเอ็ม ๑๖ นี่พดู ก็พูดเทียบเคียงกับทางโลก เพราะ
ลีลามันตางกัน สําหรับอาตมานี้ ไมมีอะไร ไมมีพิษไมมภี ัย เขีย้ วเล็บไมมีแลว แตวาเปนที่นา สงสัยวา
คนที่เขามีความจงรักภักดี ใครเขาจะทําอะไรบาง อันนีร้ ูดว ยไมได แตวาจะใหปฏิบัติตามนั้น ปฏิบัติ
ไมได เพราะยืนยันความเลวในการที่เขาทํากันมาแลว แลวก็ไมชําระสะสางใหดีขึ้น อยางนี้จะ มาหาคน
ที่มาแคะได ไอการพูดแบบนี้ก็เหมือนกับการประชุมสภา แตเราไมมอี ํานาจในการประชุม ไมมี สิทธิ์ใน
การประชุม เราก็แสดงความเห็นแบบนักหนังสือพิมพ แลวก็เอาเรื่องจริงมาพูด จะมา กลั่นแกลงกันแบบ
นั้น อันนี้มันเปนเรื่องนาสงสัยอยู เพราะตามบาลีที่องคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา
ทานกลาววา ปูชโก ลภเต ปูชํ วนทโก ปฏิ วนทนํ ถาเราบูชาเขา เราก็ไดบูชาตอบ ถาเราไหวเขา เราก็ได
การไหวตอบ ถาเขากลั่นแกลงเรา เราควรจะทําอยางไร ควรจะสอนตามใจ ที่พระพุทธเจาทรงบัญญัติ
เพื่อเปนการทรงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระธรรมโสภาคย ใหเปนไป ตามความเปนจริง ขอนี้เอาไวรู
กันในวันนั้น ในวันที่เหตุการณใหญมนั จะมาถึง นี่เราพรอมแลว
แลวอีกอันหนึง่ เราพูดกันไววา ถาหากวามายุงกับเรา เราก็จะตอสูดว ยเหตุผล ถาตอสู
ดวยเหตุผลไมมีผล เราก็ตอ งตอสูดวยกําลัง ตอนนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทหรือวาพระผูฟง ผูอาน
หนังสือ เรื่องนี้เปนหนังสือ ออกกันเปนหลายพันฉบับ ดีไมดีแจกกันเกลื่อน เอาความจริงมาใหรูวา
ทําไมพระจึงกลาเดินขบวน
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ทําไมพระจึงกลาชุมนุม ก็เพราะความยอหยอนในดานพระธรรมวินัยของฝายบริหาร ไมใชอํานาจที่ตน
มีอยูใหเปนไปตามสมควร เรือ่ งนี้มีเยอะหลักฐานมีพอ มีเหตุผลพอเพราะประสบการณมาก
ที่เราพูดกันแบบนี้ เราจะใชกาํ ลังเปนเครื่องยัน เปลา เราไมไดใชปนเปนเครื่องยันทาน
เราไมไดใชอาวุธเปนเครื่องยันทาน กําลังของเรา ไมไดหลายถึงแบบนั้น เราจะใชกําลังความดี คือผนึก
กันเขาไว รักษาพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาดวยสันติวิธี
รวมกลุม กันเขาไว สถานที่ทเี่ ราสรางไว ถาสงฆตองการในเขตของสงฆเดิม เชิญเอาเงินมาชําระ ๕ ลาน
บาท นี่เฉพาะปนี้นะ ปพ.ศ. ๒๕๑๘ และจะใหเฉพาะอาคารเทานัน้ สิ่งที่ไมไดตรึงตะปู ไมมีสิทธิที่จะ
เอา ไว แลวก็ถาปตอไป ของมีราคาขึ้นเราก็จะขึ้นราคาตามราคาวัตถุในปจจุบัน ทําไมถึงไดกลาวแบบ นี้
ก็เพราะวา เราสรางไวใหพระอาศัยใหสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
อาศัย ไมไดสรางไวใหพวกอลัชชีอาศัย และพวกอลัชชีมีความตองการเมื่อไหร เราก็ตองการทุนคืน นี่
พูดกันตรงไปตรงมา และก็สถานที่สรางขึน้ มาใหมนั่น มันเปนที่ของชาวบานเขา แลวเราก็จะ ไมยอม
โอนใหแกคณะสงฆฝายใดฝายหนึ่ง เพราะเราปรึกษากันแลว ใหกนั ไมไดแลว ถาลงจัดการเรื่อง นี้ไมได
ก็แสดงวา ความดีในคณะสงฆสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่มีอํานาจ ใชไมไดเลย
เรื่องที่มันปรากฎชัดขนาดทีเ่ รียกวา ถาเราจะอานกันตามภาษาพระธรรมวินัยของ องค
สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคย เรื่องนี้ความเปนพระไมไดเหลืออยูเลยแลว และก็เปนกันมานานแลว
และก็ไมไดเปนคนเดียว ดูเรื่องราวทีผ่ านมาซิ ชาวบานเขารองเรียนเขาไป ทานผูมีอํานาจมีใครทํา
อะไรบาง มีแตยุยงสงเสริมกัน การพิจารณาคดีไมมีการสอบสวน ตัดสินไดทันที มันมีตัวอยางที่ไหน มี
แบบฉบับที่ไหน การรองเรียนเขาไป ถาหากวาผิดระเบียบทําไมไมรีบแจงใหเขาทราบ ปลอยเวลา มาตั้ง
๕ – ๖ เดือน ลองพิจารณาถึงเจตนาดู วาคนที่ประกาศตนเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู เขา ตั้งใจ
กันทําความดีกันจริง ๆ หรือไง นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องนี้มนั เปนเรื่องที่มีความ สําคัญ
กันอยูมาก ไมใชสําคัญนอย ก็เพราะวาเขาทั้งหลายเหลานั้น ไมไดตั้งใจบวชเพื่อจรรโลงพระ พุทธ
ศาสนา
ฉะนั้น จึงขอกราบเรียนพระเถรานุเถระ โดยเฉพาะอยางยิง่ คณะเถรสมาคม และกราบ
ทูลองคสมเด็จพระสังฆราชผูท รงธรรม ที่เรียกวาทรงธรรมนี่ ไมไดตั้งใจประจบสอพลอนะ การประจบ
สอพลอไมมีสําหรับบุคคลนี้ ใหพิจารณาขอนี้วา ควรจะปฏิบัติกนั อยางไร การตอตานของ พวกเราดวย
กําลัง ทานทั้งหลายไมตองหวง เรา
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ไมมีปน เราไมมีสรรพาวุธ เราจะตอตานดวยสันติวธิ ี คณะของเราเปนคณะเจริญสมณธรรม เราจะ อยู
ดวยอํานาจสมณธรรมโดยเฉพาะ ไมไปเกีย่ วของกับทาน แตขออยางเดียว อยารุกรานแบบหลวงพอ
เรื่อง ถาหากวา ทานรุกรานแบบหลวงพอเรื่องแลวละกอ นั่นไมรดู วย ลูกศิษยลูกหาและคนที่เขามี ความ
จงรักภักดี เขาจะทําอยางไรก็ใหเปนหนาที่ของเขาก็แลวกัน อาตมาไมเกี่ยว
เวลานี้เขาจะสังคายนากัน ทานประกาศแลวนีว่ าวันที่ ๑๐ มกราคมเปนวันสังคายนา คํา
วาสังคยนา ก็เปนการรอยกรอง คือปรับปรุงความดี ความชั่วของพระพุทธศาสนา ขอโปรด ประทาน
ทานผูมีอํานาจทั้งหลาย ชวยกันสังคายนาตัวบุคคลฝายปกครอง ใหมันเขารูปเขารอยสักหนอย ไอกาาร
ละเมิดทั้งพระวินัยและก็พระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ กฏมหาเถรสมาคมอะไรพวกนีย้ ังมี หนาที่
ในการปกครอง ควรเอาไวรึ ถายังเห็นวาเปนการสมควรอยู ก็เปนที่นา เสียดาย บรรดาพวกเรา ทั้งหลาย
ที่มีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เห็นจะยอมปฏิบัติ ตามไมได
แลว เพราะองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงกลาววา ปฏิบตั ิแบบนั้นละกอ มันลงอเวจีมหานรก ดูตวั อยาง
พระเทวทัต ความจริงพระเทวตทัตทานก็ทําเปนตัวอยาง ก็เขาใจอยูแลว แลวองคสมเด็จพระ ประทีป
แกวทรงสั่งสอนไวดวยดี แตความจริงพวกพระเหลานี้หรือนักบวช เราเปนนักเทศน เปนนัก อบรม
ประชาชนใหเขาถึงธรรมวินยั ใหสรางความดี ใหรูจกั เสียสละความชัว่ คือกิเลส แตสมมุติวา พวกเรา
เทศนกันแลว เราก็เอาเทศนของเรามาฟงกันบาง มาปฏิบตั ิกันบาง มันจะดีไหม นี่พวกเราเทศน ใหเขาฟง
ได แตเราฟงเทศนของเราบางรึเปลา อันนีไ้ มเขาใจ สงสัยเหลือเกิน
อันนี้ก็ขอทูลให พลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกูร พระพี่เลีย้ งทรงทราบวา ที่พระองค
ทานทรงกรุณาเสด็จมาถึงวัดแลวบอกวา การมาในคราวนี้ก็มีความประสงคอยูอยางเดียว คือตองการวา
ไอการเขียนก็ดี ไอการพูดก็ดี ขออยาใหรนุ แรงนัก เพราะหนังสือที่ออกไป ปรากฎวารุนแรงจัด อันนี้
อาตมาก็ขอประทานอภัยทานวา ความจริงหนังสือเกา ๆ ที่ออกไป ที่กลาววาเปนความรุนแรงนัน่ มัน
แรงพอสําหรับจะยับยั้งอลัชชีที่มีความไมดี ที่เขามาสะสมอยูในบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา ให
เขามีความรูสกึ สํานึกตัวแลวหรือยัง หนังสือที่ออกไปในกาลกอนนั้น มีความรุนแรงจริง แสดงวา
เหตุการณทั้งหลายทั้งการเดินขบวนก็ดี เหตุการณอยางอืน่ ก็ดี ก็จะตองไมปรากฎขึ้น
เวลานี้ปรากฎวา บรรดาประชาชี มีนักบวชเหลาตาง ๆ ปรากฎขึ้น ถือศีล ๕ บาง ถือ
สัจจะบาง ถืออะไรตออะไรบาง มันเปนการนอกเหนือพระธรรมวินัยที่
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องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน มีมากขึน้ แลว ถาหนังสือที่ออกไป มี
ความรุนแรงจริง พวกนี้เขาก็คงไมทํา นั่นแสดงวาหนังสือที่ออกในกาลกอนแลว มันออนปวกเปยก ไม
ตางอะไรกับมะเขือเผา ฉะนัน้ เหตุการณตาง ๆ เหลานี้จึงปรากฏขึ้นมาได
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย วันนีไ้ มไดตั้งเวลาไว ไมทราบวารายการผาน ไป
เทาไร เปนอันวาขอสรุปแบบงาย ๆ สําหรับทีญ
่ าติโยมทั้งหลายมาถามเรื่องที่ดนิ ถาจะพิจารณา กันจริง
ๆ แลว วาถึงโทษทางพระ ก็หมายความวาขาดจากความเปนพระไปนานแลว อยางนีใ้ ครจะ มายืนยันวา
ไปพูดเรื่องราวอาบัติสําคัญ อาบัติที่อยากใหชาวบานรู เปนการปรับ อาบัติอยางนั้นอยางนีล้ ะกอ ไมยอม
รับรูดว ย ปลอยกันขนาดนีจ้ นชาวบานเขาเอือมระอาเต็มที นี่ตอไปนี้ ก็เปนเรื่องของพระมหาเถรานุเถระ
ผูใหญ ทานทั้งหลายเหลานี้ตกอยูใ นเขตของเจาคกะตรวจการภาค ๓ วัดเทพธิดาราม แลวทานจะ
พิจารณาวาอยางไร ฟงกันตอไปในภายภาคหนา สําหรับวันนีไ้ มไดตั้งเวลา สําหรับพูด เลยไปหรือยังไม
ถึงก็ไมทราบ ขอยุติไวเพียงเทานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแตทานพุทธ ศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี

*******************
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ไขขอของใจ ๙
ขอของใจของกํานันโกรกพระ
ทานสาธุชนทัง้ หลาย การพูดครั้งที่แลวมา รูสึกวาจะมีการเขมขนมากเกินไป แตก็ดีใจ
บรรดาทานพุทธบริษัทที่ใหการสนับสนุนในการพูด แตวาอาตมานีย่ อมตายคนเดียว คนพูดนี่เขาอาจจะ
ฆาตายเมื่อไรก็ได บอกแลวนะ บอกวาตั้งใจพรอมที่จะตาย เพราะวาไอการพูดแบบนี้มันเขาหูคน เฉพาะ
คนดี แตสําหรับคนที่ไมดมี ันไมเขาหูคน การที่จะพูดแบบนี้ความเปนมาเปนอยางไร เพราะวา ใน
ดินแดนทั้งหลายที่มาอยูใหมนี่ พอเขามาในระยะแรกก็ประกฎวามีคนเขามาพูดใหฟง วาดินแดนนี้ เปน
ดินแดนที่ประกอบไปดวยความไมบริสุทธิ์ ทุจริต นี่เขาเลาใหฟงวาอยางนั้น
เขาบอกวา หลวงพอเขามาในที่นี้ ผมทราบดีวาหลวงพอมีความปรารถนาดีตอพระ
พุทธศาสนา จะมาสรางถาวรวัตถุ ใหเกิดเปนคุณประโยชนกับบรรดาทานพุทธบริษัท แตทวาดินแดนนี้
เขามีความแปลกประหลาด หลวงพอจงจําไว แลวก็มพี ระหลายทานก็แนะนําเขาไว วาเรื่องการเงินนี่
เปนเรื่องสําคัญ ตองระมัดระวังใหมาก ถาเผลอเมื่อไหรละกอ อานเมือ่ นั้น เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒ ปลายป
ตอป พ.ศ.๒๕๑๓ ปนนั้ จะสรางศาลาการเปรียญใหม เพราะวาศาลาการเปรียญทีว่ ัดนีห้ ลังเกา มันแย มัน
อานเต็มที่แลว ผุพังดวยประการทั้งปวง โยเย พื้นก็ผุ ประตูก็ผุ อีกอยางคิดจะสรางเปนศาสลาเขาไว แลว
ก็จะสรางเปนอาคารขึ้นมาใหม ถือวาเปนปเริ่มสรางเปนมาตรฐาน วันหนึ่ง เขานิมนตไปฉันเพลที่ ใน
จังหวัดอุทัยธานี รานไทยงาม ไปเจอะกับทานเจาคณะอําเภอใหม เขาเพิ่งตั้งกันใหม ๆ เวลานี้เลือ่ น
ตําแหนงเปนรองเจาคณะจังหวัด จึงไดเรียนทานบอกวา เวลานี้ที่วัดนัน้ จะทําการกอสราง เพราะบรรดา
ทานพุทธบริษทั มีทานพล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ เจากรมสื่อสาร ทอ. ทานสนับสนุน เราก็จะจัดทํา
กันใหเปนไปตามศรัทธา เทาที่กําลังที่จะพึงทําได ขอประทานความกรุณา ทานเจาคณะอําเภอมา เปน
ประธานจะไดรูเห็น ไอการกอสรางมันเปนไปดวยความสุจริต หรือเปนไปดวยความทุจริต ความจริง
การไดขอใหทา นมาเปนประธานไมไดหวังพึ่งบารมีอะไรหรอก เราตองการอยางเดียวคือความ บริสทุ ธิ์
ทานจะไดมีอํานาจควบคุมการเงินทีเ่ ราไดจดั หากันขึ้นมา ไดมาเทาไรใชไปเทาไร
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ทานเจาคณะอําเภอสมัยนัน้ ทานตอบวาอยางไร ทานนิ่งไปประเดีย๋ วหนึ่ง ทานก็ ตอบ
วา แลวก็อยาเอาชื่อไปเรีย่ ไรนะ นี่ทานตอบใหฟงอยางนี้ วาอยาเอาชื่อไปเรีย่ ไรนะ ก็เลยตอบวา ผมไม
เคยหากินในทางเรีย่ ไร พอทานบอกขึ้นมาอยางนั้น ก็ชักสงสัยซิ เอ วาไอแดนนี้คงจะหากิน ในทางเรีย่ ไร
กันมาอยางหนัก แลวก็คงจะไมใชเรี่ยไรอยางหนักอยางเดียว เรีย่ ไรแลวก็คงเก็บกิน กันอยางหนักดวย
ตามที่ชาวบานเขาเลาลือกัน ไปไปมามาทานก็เลยบอกวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน เปน ประธานกันเองก็แลว
กัน เปนอยางนั้นไป
เรื่องราวทั้งหลายเหลานี้เปนเรื่องจริง เวลานั้นที่พูดอยู ก็มีพระมหาดุสิต เวลานี้เปน เจา
อาวาสวัดจดจอบนั่งอยูดว ย ขณะที่พูดอยูก็อยูว ัดเดียวกับเจาคณะอําเภอองคนั้น สมัยนั้นเปนเจาคณะ
อําเภอ พระมหาดุสิตก็บอกวา รายการนี้เขาไมมีการเรีย่ ไรเขานัง่ ได นอกจากเทศนแลวก็มีการนั่งได คือ
ชาวบานเขามาถวายเอง เพราะเปนคูเทศนกัน ทานมหาดุสิตก็บอกวาความจริงเรื่องเทศนไมสําคัญ
พอฟดพอเหวีย่ งกัน หากินพอกันได เสียทาอยูหนอยหนึ่งที่เขานั่งได เราสูเขาไมได ทานอดีตเจาคณะ
อําเภอองคนั้นก็นิ่งไป เปนอันวา ทานไมยอมรับเปนประธาน
นี่เริ่มแรกนะ แลวก็การทีท่ านพูดอยางนี้ ก็เปนเหตุใหสงสัยวาเพราะอะไร เปนเจา
หนาที่ปกครองเขต เขาจะมาสรางความเจริญรุงเรืองใหแกเขต เชิญใหมาเปนประธาน กลับไมรบั รอง
อันนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เปนเหตุใหสงสัยอยูมากแลวขอสงสัยนี้ก็มาเปลื้องไดในตอนทาย ก็
ทราบดีวา จริยาของบรรดาคณะสงฆทั้งหลายในเขตนี้ที่ไมเปนไปตามพระธรรมวินัย อันนี้อาจจะเปน ที่
พอใจของบรรดาเจาคณะทั้งหลายผูปกครอง ตามเรื่องราวทีพ่ ูดมาแลวจะเห็นไดวา ใครเขาฟองรอง
อะไร ทานไมทําทั้งนั้น ทานเฉยเมยกันเสียหมด ปลอยใหเรื่องราวคางเปนปก ๆ นี่เวลานี้บรรดาประชาชี
ในเขตตําบลนี้ ในกรุงเทพฯ ตางจังหวัดนี่เขารูกันหมดแลว วาสาวกขององคสมเด็จพระบรมสวัสดิ
โสภาคยประเภทนี้นะ มีอยูมาก
นี่บรรดาพระเถรานุเถระทั้งหลายโปรดทราบ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่บอกวา
ฤาษีองคนี้ปากหมา ขอบอกวาตัวดีแลวจะไปวาคนอื่นเขาทําไม บอกแลวนี่วาตัวไมดี มันยังไมดี มันถึง
ไดวาชาวบานเขา ถาชาวบานมันดี พระมันดีเสียแลวไมตองวา นี่มันไมดีตามพระธรรมวินัยจึงตองพูด
กัน เราจะพูดเพื่อทําลายพระศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ใหพินาศ
ไปอยางนั้นรึ อันนี้ขอไดโปรดทราบวา อาตมานี่ไมตองการลูกศิษยมาก ตองการลูกศิษยประเภทที่
เคารพในพระธรรมวินยั ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น เรื่องทําลาย
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พระพุทธศาสนานี่ไมตองการ ไมอยากจะเห็นหนา ไมอยากจะคบดวย ฉะนัน้ ทานที่พูดฝากกับใครตอ
ใครมา ก็โปรดทราบวาทานพอใจแลว ก็ควรมาหาอาตมา ถาไมพอใจแลวอยามาเลย แลวก็ไมเลีย้ งใคร
ดวย เพราะวาตองการอยางเดียวคือความสบายของตัว คําวาสบายของตัวในทีน่ ี้คือวา ทําจิตใจไมให มัว
หมอง นั่นเปนของดี แตวาสิง่ ที่พูดทั้งหลายเหลานีก้ ็เปนเรื่องของใจของบรรดาพุทธบริษัท
สําหรับวันนีก้ ย็ ังใหหัวขอเรือ่ งวา “ขอของใจของกํานันโกรกพระ” จําใหดีนะ วาเปน
ขอของใจของทานกํานันโกรกพระ วาทานกํานันทีโ่ กรกพระ ทานมาถาม ทานบอกวา มีเรื่องราวอยู
อยางหนึ่งคือวา มีเจาอาวาสอยูองคหนึ่งทานบอกชื่อเหมือนกัน แลวก็อางวามีพระอยูใกลๆ วัดที่อาตมา
อยูรจู ักดี เพราะวาเปนดินแดนในตําบลของพระองคนั้นอยู พระองคนกี้ ็มีฐานะเปนพระครูประทวน องค
ที่รูจกั กันนี้นะ ไมใชองคที่มีเรื่อง เรื่องราวของที่วัดนั้นมีอยางนี้บรรดาทานพุทธบริษทั ที่เอามา แฉกัน
อยางนี้ ก็ขอบรรดาทานพระเถรานุเถระทั้งหลาตโปรดอยาโกรธ อยาถือวาเอาเรื่องสําคัญที่เปน อาบัติชั่ว
รายของพระสงฆในพระพุทธศาสนา มาเลาใหบรรดาอนุปสัมบันฟง แลวก็มานั่งปรับอาบัติกัน ตามพระ
ธรรมวินยั นะ ไมยอมรับหรอกนนะ เพราะวามันเหลือเกินแลว มันทนไมไหว ที่พดู อยางนีก้ ็จะ พูดไปให
มันรูเรือ่ งวา ทําไมพระจึงไดกลาเดินขบวน พระจึงไดกลาทําการประทวงผิดพระธรรมวินยั ไม เกรงใจ
พระมหาเถรานุเถระ คณะมหาเถรสมาคม และสมเด็จพระสังฆราช ที่เขาทําไดอยางนั้น ก็เพราะ ไอ
ความยอหยอนนี่เปนกันมานานแลว หยอนจนกระทั่งยาน ยานจนกระทั่งลาก ลากไปลากมาก็ยังดี ดีไมดี
มันไปขาดอยูต รงไหนบางก็ไมทราบ นีเ่ ขาถึงไดกลาทํากันขึ้นมาได
สิ่งที่มันเกิดขึน้ มานี่ มีความสงสารทาหญิงทานหนึ่ง คือวา ทานหญิงองคนี้มีนามวา
ม.จ.หญิง พูนพิศมัย ลูกสาวสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทานมาปรารภใหทราบเมื่อวันที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๑๘ นี่เอง ไปพบกันที่บาน พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ วันนัน้ ทานเสด็จมาเยี่ยม มี ทาน
หญิงหลายทานเหมือนกัน ไมทราบวาชื่ออะไรบาง แตวาทานหญิงองคนี้ เฉพาะอยางยิ่ง ทาน ม.จ.หญิง
พูนพิศมัยนี่ องคนี้ทานเปนนักปราชญจริง ๆ คําวาเปน นักปราชญจริง ๆ นี่เคยอานหนังสือ ของทาน รู
ประวัติของทานและเลื่อมใสทานมานานแลว รูสึกวาทานเปนผูหญิงแลวก็เปนประชาชน บุคคลธรรมดา
ที่มีศีล ๕ เปนสรณะ บางทีกม็ ีศีล ๘ เปนสรณะ แตวาทานปฏิบัติอยางพระ คือชวยพระ พุทธศาสนาหนัก
ทุกอยาง พยายามทําทุกอยาง เพื่อเชิดชูพระพุทธศาสนา เฉพาะอยางยิ่งก็ประเทศไทย จะวากันไปก็ทาน
ทําเพื่อประเทศไทย คือวาทานหญิงพูนพิศมัย ขอพูดตามความจริงใจนะ ไมได
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ไปประจบทาน ทานหญิงองคนี้ไมเคยใหสตางคใช แลวก็ไมเคยใสบาตรใหใคร บอกดวยไมไดประณาม
ทาน เพราะไมเคยรูจ ักกัน อาตมารูจกั ทานจากรูปถาย รูจกั แตลีลา จริยาที่ทานปฏิบัติ มีความเคารพใน
ทานคลายแม นี่พูดดวยความจริงใจ อยาหาวาประจบนะ ไมใชประจบ มีความเคารพทาน คลาย ๆ กับ
องคนี้ นาจะเปนแมเรานี่ ทําไมจึงมีความรูสึกอยางนี้ ก็เพราะวาดูจริยาที่ทานทําซิ ทานทําทุกอยางทัง้ ๆ
ที่ไมมีทุนเกีย่ วกับพระศาสนา และก็มีปญ
 ญาจริง ๆ มีความเฉลียวฉลาด การจะพูดกันละกออาตมาสู
ไมได สูทานไมได
วันหนึ่งขางหนาจะขอนําเอาถอยคําที่ทานกลาวมาคุยใหฟง นํามาออกอากาศแลวก็
ออกหนังสือ ถาจะนํามาพูดวันนี้ทานพูดยาว แลวก็มีสาระสําคัญมาก มีความดีมาก การมาของทาน มา
แบบนักปราชญจริง ๆ นาเลื่อมใส พระหลายสิบองคสูไมได นี่พูดดวยความจริงใจ ที่สูไมไดสูไมได
ดานจริยานะ ทานเปนนักปราชญทานมีความรู นับถือมานานแลวดานวิชาความรู ดานการเปนนัก
ปราชญ แตไมรูจกั ตัวของทาน พอมาพบองคทานแลวคงจะคิดวา ทานคงจะคิดวา เรานี่เปนพระหลวงตา
แกโง ๆ คนบานนอกคอกนา ทานอาจจะวางทาวา ฉันนี่เปนหมอมเจานะ ฉันนี่เปนคนมีศักดิ์ศรีใหญ
ใคร ๆ ก็รจู กั ฉัน นีถ่ าคิดแบบนั้นละกอผิดถนัด เปลาเลย เวลาทีท่ านมาหาแสดงตนแบบคนที่เปน
พุทธศาสนิกชน แจมใสครบถวนบริบรู ณ เรียกกันไดเลยวาเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต หาคนอยางทานยาก
จริง ๆ ทานหญิงองคนี้ขอเทิดทูนเปนกรณีพิเศษ จึงคิดวาแหมคนนี้ควรจะเปนแมเรา
แลวทานก็มาปรารภเรื่องพระพุทธศาสนาวา
เวลานี้พระพุทธศาสนาในประเทศ
เยอรมันเขาเครงครัดดีมาก มีคนเคารพพระพุทธศาสนาประมาณ ๒ แสน ๕ หมื่นคน แลวเขาก็ เอาจริง
เอาจังกันในเรือ่ งของพระพุทธศาสนา มีวดั อยู ๒ วัด วันหนึ่งเปนวัดสําหรับปริยัติ วัดนัน้ ก็ไป คนควา
พระธรรมวินัย ชาวเยอมันนีเ่ ขามีความรูจ ริง ๆ เรื่องพระพุทธศาสนา ศาสนาในประเทศไทย มีจริยาเปน
อยางไร ในพมาเปนอยางไร ธิเบตเปนอยางไร ในญี่ปนุ เปนอยางไร ทีไ่ หนเปนอยางไรเขา ศึกษากัน
ครบถวน สําหรับดานปฏิบัตกิ ็อยูในเกณฑบังคับ ทํากันไดดี บางคนถึงกับไดปุพเพนิวาสนานุส สติญาณ
พอนั่ง ๆ อยู เขาก็บอกวา กอนที่เขาจะมาเกิดนี่ เดิมทีเขาเปนคนประเทศนั้น แลวเขาก็มาเกิดที่นี่ ทัง้ ๆ ที่
ประเทศนั้นเขาไมเคยไป ฝรัง่ ไมใชคนไทย เมื่อมีอะไรผิดปกติ เขาก็สอบสวนกัน ติดตอไป ยังประเทศ
นั้นวา ในสมัยนั้น มีคนชื่อนัน้ มีคนชื่อนี้บา งไหม มีลูกชือ่ นั้นมีบางไหม ในที่สุด การสืบสวน เหตุผลก็
เปนไปตามความจริง วาจริงตามที่ฝรั่งผูน นั้ เขาพูด นี่ซิบรรดาทานพุทธบริษัท ที่มาพูดเรื่องฝรั่ง รูส ึกอาย
ฝรั่ง แลวของเราที่เปนประเทศ
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พุทธศาสนา เขาเอาไปจากเรา พวกเราไปประกาศพระพุทธศาสนา คนที่ไปประกาศพระศาสนาระลึก
ชาติไดบางรึเปลา ตอนนี้ทเี่ ราจะอายฝรั่งเขา
ขอถวายความเห็นอันนี้ไวกับบรรดาพระมหาเถรานุเถระ ผูมีอํานาจในการปกครอง ที่
มีอํานาจทางการบริหาร วาการศึกษาของเราควรจะหันมาในดานจริยธรรมบางรึยัง การทําปริญญาดาน
กระดาษนี่ มันมีผลอะไรกันบาง มีผล ไมใชไมมผี ล แตมันมีผลเปนไปตามความประสงค ขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพอสมควรแลวหรือยัง เราเคยไดทิพยจักขุญาณซึ่งเปนญานโลกียไหม แลว
จุตูปปาตญาณ เจโตปริยญาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ปจจุปน นังสญาณ
ยถากันมุตาญาณ ญาณทั้งหลายเหลานี้เราเคยฝกฝนกันบางไหม ถาเราใชเวลากันพอสมควร เทาที่เรา
พยายามศึกษากันทางดานกระดาษ แลวเรานําเอาเวลาเหลานั้นมาปฏิบัตดิ วย ศึกษาดานปริยัติดว ยปฏิบัติ
ดวยนี่ไมขัดกัน จะทําใหนักศึกษามีปญ
 ญาดี มีความทรงจําไดดี มีสัญญามั่นคง มีปญ
 ญาเฉียบแหลม หรือ
ถือวาการศึกษามีความหนัก การปฏิบัติทาํ ดวยกันไมไหว อันนี้ไมเปนความจริง อันนี้อาตมาเองเคยทํา
มาแลวกับตัว ทั้งปริยัตแิ ละปฏิบัติทํามาดวย นีจ่ ะมาหาวามาอวดอุตริมนุสสธรรม
บวชมาแลวไมปฏิบัติบวชทําไม บวชหลอกลวงชาวบานเขาหากินอยางนั้นหรือ ก็ตอง
ทํา มันจะไดอะไรหรือไมไดไมสําคัญ ปฏิบัติกันไปก็แลวกัน รักษาศีล สมาธิ ปญญา ตามกําลังที่เราจะ
พึงหาได มันจะไดมากไดนอ ยก็เอาเขาไวบาง ไมใชบอก แหม ตํารามันหนักเกินไป ไมมีเวลาปฏิบัติ
เวลาที่บวชกันมาอุปชฌายเขาสอนกันมาวาไง อันแรกสอนใหเจริญ ตจปญจกกัมมัฏฐาน หรือวา กรรม
ฐาน ๕ คือ กายคตานุสสติ แลวก็ตอนบวชเสร็จ ก็บอกวาไมทราบ นีพ่ ูดถึงการปฏิบัติใหเขาถึงมรรคผล
แลวเวลาบวชเขามาจริง ๆ ทําอยางไรละ บอกวาไมมีเวลา ดีแลวนี่ เจริญพร นาเลื่อมใส นาไหว นาบูชา
อยางนี้มันก็แย ตอนนี้ไมแย มันจะแยกันเมื่อไหร มันก็เสร็จกัน เทานัน้ แหละ คือไมมีโอกาสที่จะทํา
ความดีกนั ได
หลักสูตรในการศึกษา เรามาตั้งกันใหมดีไหม ตั้งกันเสียใหม วาบวชเขามาแลวเรียน
นักธรรม เรียนบาลีแลวตองมีปฏิบัติดว ย เวลาทีจ่ ะตั้งตําแหนงในการปกครองพระ ถือการปฏิบตั ิเปน
สําคัญ อยางสมัยที่องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระชนมอยู วาดีไหม ทํา
ไดไหม เราทําไมได เราก็อายฝรั่งชาติเยอมัน หรือทานบอกวา การทีพ่ ระเดินขบวน หรือที่พระไป นั่งอยู
ที่ลานอโศก ฉันถูกตบหนาอยางแรง เพราะฝรั่งเขามาถามวา พระไทยเดินขบวนไดรึ มีไหม บทบัญญัตทิ ี่
องคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยทรงสอนไว ใหพระเดินขบวน
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พระมาประทวงเรือ่ งยศถาบรรดาศักดิ์ คือโลกธรรม อันนีท้ ี่บรรดาทานผูฟง และพระคุณเจาที่เคารพควร
จะรับฟงกันไวบาง ฟงแลวก็นําไปพิจารณาดูวา ที่ทานหญิงพูนพิศมัยพูดแบบนี้ ตรงกับความประสงค
ขององคสมเด็จพระบรมครู ตรงไหนบางรึเปลา เวลานี้พระไทยเราอาจจะสูชาวบานเยอมันเขาไมได
แลวกระมัง แตวาที่ทานดีเหลือดีก็มเี ยอะรูจ ักหลายองค แตอยาไปถามทานนะ ใครอยากจะรูก ็ไปถาม
ทานเองก็แลวกันวาทานดีตอนไหน
อันนี้พูดอยางอื่นมากไป วาจะแกปญ
 หาของทานกํานันโกรกพระ ทานมาเลาใหฟงวา มี
เจาอาวาสวัดหนึ่ง กําลังสรางพระอุโบสถ แลวก็มีเจาภาพรายหนึ่งเขาเอาเงินมาถวาย ๕,๐๐๐ บาท ถวาย
ไวกับทานเจาอาวาส ก็ปรากฎวาเจาอาวาสลงบัญชีไวแค ๑,๐๐๐ บาท ตอมาก็ปรากฎวา ทางเจา ภาพก็มา
เงินที่เอามานี่กม็ าจากบรรดาทานพุทธบริษทั ที่เปนกรรมการวัด ที่เขาเปนกรรมการวัด เขาก็ บอกบุญกัน
วา ถาจะเอาเงินมาให ก็มาใหกับเจาอาวาสไวก็แลวกัน ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของบุคค ผูบอกบุญ นี่ทาน
เจาอาวสก็ไปลงบัญชีไวแค ๑,๐๐๐ บาท มาวันหลังเจาภาพมาพูดกับทานทายกผูไปหา บอกวาฉันนําเงิน
มาถวายเจาอาวาสไว ๕,๐๐ บาท เพื่อชวยสรางพระอุโบสถ คณะกรรมการทราบรึเปลา กรรมการก็
อึกอักเพราะบัญชีมัน ๑,๐๐๐ บาทเทานั้นนี่ เจาภาพก็เอะอะโวยวายวา เปนไปไมได ฉัน ทําบุญ ๕,๐๐๐
บาท จะมาเหลือเงิน ๑,๐๐๐ บาทไมได ก็ไปสอบถามเจาอาวาส เจาอาวาสหาทาง ออกไมได ก็ยอมรับวา
ลงบัญชีไว ๑,๐๐๐ บาท แตความจริงเงิน ๕,๐๐๐ บาท แตทวาเจาอาวาส มีโทรทัศนดู เงินจํานวนนี้อ
อาจจะเปนโทรทัศนไป ความจริงก็นาเห็นใจทาน โทรทัศนนี่มันใหวิชา ความรูดี
เมื่อเรื่องเอะอะโวยวายกันขึน้ บรรดาทายกทายิกาทั้งหลาย เขาก็ฟองไปทางเจาคณะ
อําเภอ เรื่องนี้จริงไมจริงก็ยกไวใหแกทานกํานันโกรกพระก็แลวกัน แลวก็ถามพระทีร่ ูจกั พระองคนั้น
ทานก็บอกวาจริง เรื่องนีใ้ ครจะหาวาเปนการหมิ่นประมาทละกอมา จะไดเอากํานันที่โกรกพระมาเปน
จําเลยไวดว ย ทานมาเลาใหฟงอยางนี้ ทานมาเลาใหฟง เรื่องการยอหยอนของการปกครองในพระพุทธ
ศาสนา เมื่อเรือ่ งเอะอะโวยวายกันขึน้ นี่เงินตั้ง ๔,๐๐๐ บาท เกิน ๑ บาทไปแลว ในอนุศาสน เราบอกกัน
ไววา ถือเอาสิง่ ที่เขาไมใหตั้งแต ๑ บาทขึน้ ไป ขาดจากความเปนพระ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานวา แมแต
ตนหญาก็ไมควรเด็ดเอา ถาเขาไมใหเปนสมบัติของเรา ความจริงถาเขาใหแลวตองถือวา จตุปจจัยสวน
นั้นตองเปนสวนที่บํารุงพระพุทธศาสนา ถาเหลือกินเหลือใชจากสมณบริโภค ไมใชเอาไป ทํา
ประโยชนสวนอื่น ในเมื่อมันเอะอะโวยวายกันขึ้น ทานเจาอาวาสทานก็รับผิด

๕๒๔

ไอการรับผิดนีบ่ รรดาทานพุทธบริษัท เรือ่ งพระวินัยนีท่ านไมยอมหรอก ไมใชเรือ่ ง
ของชาวบาน เรื่องของโรงของศาล ถาหากวา จําเลยรับผิดตองลงโทษลดกึ่งหนึ่ง ในฐานะที่ให ความ
สะดวกในการสอบสวนตอศาล ทางพระของเราทําอยางไรใหอภัยกัน ยายเจาอาวาสไปอยูวัดอืน่ บอก
คณะกรรมการวัด บอกไมเปนไร ทางฝายปกครองทานวาอยางนัน้ ไมเปนไรหรอก อันนี้จะขอ ยายเจา
อาวาสไปอยูว ดั อื่น
ถาเราพิจารณากันตามพระวินัยแลว อันนีจ้ ะขอยายเจาอาวาสไปอยูว ัดอื่น วัดอื่นนะมัน
จะเปนพระติดขึ้นมาอีกไดหรือไม นี่ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายและผูร ับฟงเห็นไหม ที่ทานบอก
วา อาตมานะเปนคนปากราย เพราะอะไร ตัวดีแลวทําไมถึงวาชาวบาน ถาชาวบานวาพระเขาดี แลวไป
วาเขาทําไม อยากจะไหวพระจะตายไป อยางทานหญิงพูนพิศมัยนี่ เพิ่งรูจกั กันวันแรก แตความ จริงนึก
ไหวทานมานานแลวก็มีความรูสึกวา
ทานหญิงคนนี้นาจะเปนแมเรา
คําวาเปนแมในที่นี้ไมใช
หมายความวา ใหขาวกิน เปนแมในความดีซิ ทานเปนตัวแทนพระพุทธเจา ดวยเหตุประการทั้งปวง คํา
ปรารภของทานนาเห็นใจ วันหลังจะนําถอยคําของทานมาอานแลวก็ออกอากาศ วันเดียวมันไมจบ
หรอกนะ ถาบังเอิญทางสถานีเขาใหเวลาสัก ๑ ชั่วโมงละกอจะอานใหจบเลย ตองขออนุญาติ สถานีเขา
ไวกอน แตนากลัวจะไมได เวลาขางหลังทีพ่ ูดนี่ มันเปนเวลาที่มีคนอื่นเขาซื้อเวลาเสียแลว
นี่ขอนี้ก็ขอใหทานทั้งหลายวินิจฉัยกันวา นักปกครอง ปกครองพระทําแบบนีถ้ ูกตอง
ตามพระธรรมวินัยหรือยัง อันนี้ก็ขอฝากทานพระเถรานุเถระ มหาเถรสมาคม แลวก็กราบทูลสมเด็จพระ
สังฆราชใหทรงทราบ วาควรจะสืบสวนทวนพยาน วาจริยาแบบนี้ ทําการสังคายนากันคราวนี้ วาควรจะ
สังคายนาเหตุนี้เปนประการใด วาเรื่องนี้ควรจะปลอยไป หรือควรจะจับตามพระวินยั ที่องคสมเด็จ พระ
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติไว การปลอยกันไวอยางนี้ เอาเงินเขาสี่พันบาท ไปใช
มีเจตนาไมเปนกุศล เพราะลงบัญชีไว ๑,๐๐๐ บาท ถาหากวามีเจตนาจะยืมก็ตองลงบัญชีไว ๕,๐๐๐ บาท
แลวก็เอาไปใชอะไรก็บอกเขา บอกวา แลวจะเอามาชําระให ไอการนําไปแบบนั้น มันเปนจริยาของการ
ขโมยแลว แลวจริยาของขโมยแบบนี้ นําวัตถุเคลื่อนไป พระวินยั ทานวา นี่ถา สังคายนาโปรดสังคายนา
ใหมันชัดเจนแจมใสไปดวย นี่อาตมาพูดแบบนี้มันใกลลกู ปนเหลือเกิน ดีไมดี ไมใครก็ใครเอาลูกปนมา
แหยกระบาลใหสักวันหนึ่ง บอกแลววายอมตายเพื่อพระพุทธศาสนา ถาตาย ดวยความบริสุทธิ์นะ ใคร
อยามาทําดวยการเกเรนะ ตองสงสัยนะ สงสัยไวกอนวา ฤาษี

๕๒๕

ปากหมานี่ ปากมันเปนหมา แลวใจเปนหมาดวยรึเปลายังไมแน ความจริงปากหมาก็มปี ระโยชน มันคุม
กันขโมยได
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย เวลาหมดเสียแลว กอนจะหมดก็ขอลากอน อยา
ลืมนะวาวันที่ ๖ สิงหาคม เปนวันตรงกับวัน ๑๐๐ ปของหลวงพอปาน วันนั้นทําบุญตาม ที่ประกาศไว
แลว แลวก็วนั ที่ ๙ สิงหาคมเริ่มงาน วันที่ ๑๐ ยกชอฟาพระอุโบสถ บรรจุพระ บรมสารีรกิ ธาตุพระ
ประธาน หลอรูปหลวงพอปาน งานนี้ไมมกี ารสงคนไปเรี่ยไร หากวาบรรดาทาน พุทธบริษัททั้งหลายจะ
ทําบุญ ก็มาทําเอง หรือวาฝากเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อมาได เวลาหมดแลว ก็ตอง ขอลาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายกลับกอน ขอความสุขสวสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลจงมีแด ทานพุทธศาสนิกชน
ผูร ับฟงทุกทาน สวัสดี

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

๕๒๖

อาสาสมัครถอดเทป
กรรณิการ นุตาลัย
กฤษดี วจะเศาร
กิตติมา ปญจมานนท
เกริกพงษ สิรศิ ักดานุสรณ
ขวัญใจ ชลชวลิต
คนึงนิจ บุพพวงศ
งามนิตย กุณฑล
จตุรงค เพชรชู
จรัสศรี ชาญธนนุกรณ
จันทกานต ตรีอุดมสิน
จัษฎบงกช ศริญญาวัจน
จิตติภา ดินสุวรรณกุล
จิตรลดา คมคาย
จุไรรัตน เรืองรัตนเมธี
เฉลิม ผูภกั ดี
เฉลิมพล สุวรรณรัตน
ชนิดา จึงถาวรเจริญ
ชาตรี เจนสุขอุดม
ชูใจ เอี่ยวสกุล
ญาณี วงศจรรยากุล
ณัฐนนท เอีย่ มบริบรู ณ
ทนงฤทธิ์ สีทับทิม
ทรรศนีย มณีอินทร
ทวีชัย ศรีเมฆ

ทิพยยา ไตรเสถียรกุล
ธนู พรหมรังษี
ธานี เจนสุขอุดม
นคร ตั้งบวรพิเชฐ
นันทนพ ฉิมเฉลิม
น้ําทิพย พงษไพบูลย
นิพนธ พรสินกุล
นุชกมล นาชัยสิทธิ
เบญจพรรณ รัตนวิฬาร
เบญจา แสงทองเพิง
ประดิษฐ เปรมใจ
ประเทืองศรี แซลิ้ม
ประภา สินลอยมา
ประภาศรี ฤกษบุตร
ปรานอม ประดับลาย
ปรีชา พึ่งแสง
ปทมาวดี ชนินทยุทธวงศ
เปรมฤดี สุรคุปต
พรพรรณ เรืองศรี
พัชรี กัลยาณมิตร
มนัส วงษสุทกั ษ
ระวิวรรณ ชาญพิทยกิจ
ลดาวรรณ ตวงสินทวีกุล
ลัขณา เศรษฐยานนท

๕๒๗

วราภรณ งามบุญแถบ
วลัย ยิ่งยง
วไลลักษณ สดสี
วัชรา จึงถาวรเจริญ
วัฒนา วงษากอ
วันทนา ขันธเครือ
วิชชุ อารมณดี
วิชัย อติโรจนวงศ
วิมล ตั้งธนศฤงคาร
วิสูตร จีรโสภณ
ศรีเมือง ศิริวเิ ศษ (ร.ต.อ.)
ศวรรยา มานะปรีชา
ศันสนีย วิพุธศิริ
ศิริลกั ษณ วารรัตน
เศรียรมณี วารรัตน
เศียรมณี เรืองศรี
สกุลลักษณ เพ็ญสุภา
สมชาย เหลาสิทธิสุข
สมพิศ สุขวิฑูรย และคณะ
สมศักดิ์ ธรรมวงศ

สามารถ เหลีย่ วเจริญ
สืบศักดิ์ เรืองศรี
สุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ
สุธา เพ็งตะโก
สุธิดา ตันติวภิ าวิน
สุธี สุวรรณทัต
สุพัฒน แตงเจริญ
สุรจักร กาญจนินทุ
สุวรรณา ธนสกุลประเสริฐ
สุวรรณา อธิสิริยืนยง
เสวิตา เคารพาพงศ
แสงพร รอดจั่น
อัจฉรา สาธุ
อารี จงพิศุทธิโสภณ
อารี จงพิศุทธิโสภณ
อิชยาพร ปาลบุตร
อุดม สุระพิพธิ
เอมอร จันทรวิเมลือง
เอื้อมสุขย กิติยากร (ม.ล.)
เอื้อมอุมา ทัศมากร

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

๕๒๘

ผูสรางหนังสือรวมคําสอน
พ.ท.แสวง และยุพา เทพบริรักษ
ขนิษฐา ฤทธิธ์ าทร
เหลี่ยม อรุณรับ
วิชัย เกื้อรัตนารณ
อุบล คูทอง
ดําแผน ศรีขาว
มัณฑนา จัดวงษ
เจริญศรี วิรุฬหเพชร
อรุณี วิรุฬหเพชร
ครอบครัววิรุฬหเพชร
สมพร เชยประนต
ศิริพร มงคลชัยดิษฐ
สุมิตร มหันตคุณ
ด.ช.เดช และ ด.ญ.จริญา มหันตคุณ
วิรยิ ะ ผาทอง
ฐิติ - สุภา - มานะ โรจนวุฒนนท
นิตย เอี่ยมกระสินธุ
ด.ช. ชัยเจริญ ไชยปญญา
ด.ช. ชนะชัย ไชยปญญา
สุภาณี ชีวเลิศวิบูลย
อุทัย ศรีขวัญ
สุวรรณ – สมพร ถิระพานิช และลูก ๆ
วิชัย – ชูใจ เอี้ยวอักษร
ทรงฤทธิ์ สีทับทิม

๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๓๐ บาท
๑๐๐ บาท
๕๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๖๐๐ บาท

๕๒๙

รัตนา ยอดถาวร
ณรงคศกั ดิ์ – ทองสุข ลัคคะพร
ฉวีวรรณ บุศยานนท
ปรานอม ประดับลาย
สังวาลย – กัลยา - มุกดา ภูน ิยม
ด.ช.ศรัณย ปรัชญาภรณ
ชวลิต ปรัชญาภรณ
นิรามัย ปรัชญาภรณ
วิชชุ – พิณทิพย อารมณดี
วันดี – อวยพร – ศุภร ฉันทวิกิจ
สวัสดิ์ วาทะสัตย
อัญชณา ลิขิตธนารักษ
วิวัฒน โภควัฒนกุล
ปโยรส พยางพัฒนาไพศาล
ระวิวรรณ ชาญพิทยกิจ
พล – พรฤดี วงษสุทักษ และลูก ๆ
พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์
นรีรัตน อุทยั รัตน และคุณแม
ชฎาพร สุเกียรติกุล
ดรุณี งานรุงเรือง
สุรจักร กาญจนินทุ
เนตรนภิศ เกษมจิตร
จันทกานต ตรีอุดมสิน
สุมาลี อนันตพลังใจ (๒ ครัง้ )
ม.ล.วรวัฒน – กานดา – นีรดา – ธีรกิติ นวรัตน
ลวน ดาวเรือง

๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๒,๐๐๐ บาท
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๕๓๐

ไพฑูรย – สมศรี – ตุลยา – ศุภมาส ตั้งศิรพิ ร
กฤษณา, ด.ช.สุทธิพงษ มีลาภ, ศุภมาส ลีลือสาย
ทรรศนีย มณีอินทร
กรรณีการ เปย มพงศสุข
วาที่ ร.ต.พิชิต ขันธโพธิ์นอย
สุพัฒน – จริยา แตงเจริญ
เจษฏ – อุไรวรรณ
บุญชัย – อรุณา เจริญรัตนปญ
 ญา และครอบครัว
ถนอมศรี เกตุแกว
สุนทร โครตรสุ
ชาตรี – ธานี เจนสุขอุดม
วรรณา อธินฤมิต
มาลี จิวราช
สุนีย ถนอมบูรณเจริญ
สุจินต พัฒนะเอนก
เยาวลักษณ มิตรศรัทธา
ศวรรยา มานะปรีชา และครอบครัว
เบญจมา และลูก
ปรุง ตุงคะเศรณี
ปราณีต เจียมกิรติชยั กุล
นุสรา รุนสําราญ
สุนันท เจียรกูล
เกริกพงษ สิรศิ ักดานุสรณ
ศุภมาส ลีลือสาย
กิตติมา ปญจมานนท
อุดม สุระพิพธิ

๓,๐๐๐ บาท
๕๑๐ บาท
๑๐,๐๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๑๐๐ บาท
๒๐๐ บาท
๒๕๐ บาท
๒๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

๕๓๑

บุญสาย ผุสดี
พัชรี กลันทกพันธ
รําพึง อวมเกิด
อําไพ อุไรรัตน
สมชาย นามเจ็ดสี
พรพรรณ ลี้อนันตศักดิ์ศิริ
สมบุญ – ปยนารถ ศุภผล
ประภาศรี ฤกษบุตร
อรวรรณ นาวิกานนท
ไพศาล ไพศาลเสถียรวงศ
สมชาย เหลาสิทธิสุข
สมเกียรติ เจียรอุทยั ธํารงค
เพริดเพรา ฤกษบุตร
สามารถ – เสาวลักษณ ทิพยรัตน
กฤษดี วจะเศาร
นงลักษณ พงษไพบูลย
น้ําทิพย พงษไพบูลย
นคร ตั้งบวรพิเชฐ
วีรพจน รัตนจรัสกุล
ฐิติ ออนโพรัตน
จิณาภา อาชาวรฤทธิ์
ไกรศรี จียะพันธุ
เบ็ญจา ศรีทองเพิง
แสงพร รอดจั่น
นงนุช กมลสาธิต และครอบครัว
สามารถ เหลีย่ วเจริญ
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สุธิดา ตันติวภิ าวิน
จิตติภา ดินสุวรรณกุล
ประไพ ยินดีผล
ประภา สินลอยมา
วิมล ตั้งธนศฤงคาร
พ.อ.ไพบูลย – ศิริลกั ษณ วารรัตน และครอบครัว
วัชระ ศรีสวัสดิอัมพร
แจว ชัยชํานาญ
ลัขณา เศรษฐยานนท
บุญสม บุญธรรม
ศรีสุรางค บุญธรรม
ฮงลิ้ม แซเลา, จําฉาย แซองึ๊
ปรีชา อารีกลุ
ญัฐชีรา อารีกุล
เชื้อ อาทรมิตร
เมงกี่ แซแต
เพ็กคิ้ม แซตงั้
ราตรี – นวพร นาคสองแสง
จรรยา แซปง
๓,๐๐๐ บาท
เฮียะ แซเต็ง
สุภา หินสาสนกุล
ชูชื่น ผูภ ักดี
ธรรมนูญ นาคสองแสง
พ.ต.สมัย ศรีหนองหาง
เกษรี สอนระเบียบ
เย็นจิต หรเวชกุล
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อําไพพรรณ หวังกิติพร
บุญยืน เจียรกูล
ศรีจริยา สุขปราณี
อํานวยประสงค ประทุม
พูนศรี เฉลิมโชคชัย
ทําบุญรายยอย
เพ็ญนภา มหากุศลศิริกลุ
เกศกาญจน ยศทัพ
สุดา เสริมศรี
หยี่ ยศทัพ
พระอาจินต ธมมจิตโต
เอมอร – สุทธิ จันทรวิเมลือง และลูก ๆ
สุภรณ สิทธิกรไพบูลย
วิมาลี ศิรประภาชัย
สมบัติ – ศิริพร – ปเตอร แสงชัยลาภวัฒนา
ด.ช.ชัยวิทย ศรีทองเพิง
ด.ช.บรรณสิทธิ์ ศรีทองเพิง
บุญชู รอดบุญสง
ลดาวรรณ ตวงสินทวีกลุ
วันทนา – ประดิษฐ ขันธเครือ
ชัย – พรสุจิต ทรัพยสมบูรณ
อัมพร เตลียะโชติ
นิพัทธา อมาตยกุล
สุกัญญา ตั้งศุภวัฒนกิจ
มานิต บุญทา
เฉลียว อาณาวรรณ
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สุภาพร พฤกษาจันทนา
เกษมศรี คเชราวัณ
จําเนียร สาขากร
ศันสนีย วิพุธศิริ
วิศิษย – งามเพ็ญ – ด.ช.วสพล – ด.ญ.สิราภา ธนบดีภัทร
นิมิตร ขัตติยกุลวานิช
นิยม ดีสวัสดิม์ งคล
รัตนาภรณ จิรพรสุข
ประสงค รัตนมาลากุล
ลัดดา เบญโชติเดช
สุรีย วจะโนภาส
อิทธิพัทธ เบญโชติเดช
แสงชัย เพชรชื่นสกุล
สมบัติ ยากรณ และครอบครัว
ธีรวุฒิ เพียรสบาย
ลักษมณา นาวารัตน
ไสว กุลสุวรรณ
สัมฤทธิ์ พิมสาลี
บัญชา – อภิญญา เทพฉิม
ชาญ บุญอินทร
หมีเฮี้ยง แซจงึ
ณัฐิมา เจริญจิตสวัสดิ์
สาธิต - ปทุมพร ศิรริ ังคมานนท
วิโรจน วัฒนสุนทร
ไมมีชื่อ
อังศนา – ชาญชัย อาชวเมธี และครอบครัว
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วิบูลย แซเจีย
พนม – ละออ พิทักษจํานงค
วิศาล – บุศรา – วิศรา อั่งสกุล, สิริ ขันทอง,
เย็นจิตร - วิไล – นงลักษณ แซเงา และคณะญาติพี่นอง
ประยงค ทวีทรัพย
มาลีรตั น ลิ้มอิ่ม, พรรณทิพา สินวิโรจน
อิ่มจิตต ผิวเกลี้ยง
คณะราชประชาสมาสัย
วิลาวัณย อติชาติ
นภารัตน พิมสาลี
ปลื้มจิตต ทองธํารง
โศภิษฐ สดสี
วันชัย โสภณสกุลรัตน
ปริญญา นุตาลัย
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