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อนุโมทนากถา 
 

                 ดร.ปรญิญา  นุตาลยั  ไดมาปรารภ  เรื่องการรวบรวมพระธรรมคําสั่งสอน  อบรม พระ
กรรมฐาน  ท่ีพระเดชพระคณุหลวงพอพระราชพรหมยาน  (วรีะ  ถาวโรมหาเถร)  ไดอบรม ศิษยานุ
ศิษย  ในวาระตาง ๆ  ตลอดมาเขาไวดวยกัน  เพื่อใหอนุชนและพุทธบริษัทรุนหลัง  ไดม ี โอกาส
ศึกษาหาความรู  โดยจะพมิพเลมแรก เปนธรรมบรรณาการในงานบําเพ็ญกุศล ทักษิณา นุสรณ  
ครบรอบ  1  ปแหงกาลมรณภาพของหลวงพอ  อาตมาได ปรึกษากรรมการสังฆวดัทาซุง แลว  คณะ
สงฆวดัทาซุงทั้งหมดทุกองคเห็นชอบดวยประการทั้งปวง  เพราะการนี้  นอกจากจะเปน การ
บําเพ็ญธรรมทานถวายกุศลแดพระเดชพระศุณหลวงพอ  ผูเปนบรุพาจารยของพวกเราแลว ยัง เปน
การชวยสืบอายุพระพุทธศาสนา  ใหยั่งยืนสถาพรสืบตอไปอีกดวย 
                  อาตมาในฐานะประธานคณะสงฆวัดทาซุง  ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญราศีที่ทาน  ดร.
ปรญิญา  นุตาลัย  และลกูหลานหลวงพอทุก ๆ ทาน  ไดชวยสงเคราะหจัดทําหนังสือเลมนี้ข้ึน  ทัง้
ทานผูใหทุน  ทานผูชวย ถอดคําพูดเปนตวัอักษร  และทานอื่น ๆ ที่ชวยเหลึอในดานตาง ๆ  ขอทุก
ทานจงมีความสุขสมหวัง   ตามที่ตั้งใจจง ทกุประการเทอญ  
 
 
 
                                                                                              
                                                                                              พระครูปลัดอนันต       พทธญาโณ   
                                                                                                เจาอาวาสวดัจันทาราม   (ทาซุง) 
                                                                                                          7  ตุลาคม  2536 
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คํานํา 
 
               พระกรณุาคุณของหลวงพอ  ทานเจาศณุพระราชพรหมยาน  (วีระ  ถาวโรมหาเถร)  ที่ได
พยายามอบรม สั่งสอนศิษยานุศิษย  และพุทธบริษัททั้งหลาย  ใหมีความรูความเขาใจ  ในพระธรรม
คําสั่งสอนขององคสมเด็จ พระ บรมศาสดาที่ถูกตองตามพระพุทธประสงค  แลวนอมนําไปประพฤติ
ปฏิบัติจนบังเกิดผลสําเร็จ  เปนความสุขความ เจรญิในชีวิต  และมีศรัทธาปสาทะที่แนนแฟนในพระ
พุทธศาสนา  มีจิตมุงมั่นในพระนิพพานสมบัติในชาติน้ีนั้น  หาประมาณมิได  สมดงัพระพุทธพจนบท
พระบาลีทีว่า  สังโฆ  อัปปมาโณ  พระสงฆทรงพระคณุไมมีประมาณโดยแท 
 นับตั้งแต  พ.ศ.2506  เมื่อพระเดชพระคณุหลวงพอพระราชพรหมยาน  เริ่มรับลกูศิษยชุดแรก   
หลังจากที่ได พบพระนพิพานแลว  จนถึงกาลมรณภาพขององคทาน  เมื่อ  30  ตุลาคม  2535  นั้น   พระ
เดชพระคณุหลวงพอไดม ี อุตสาหะวิรยิะ  อบรมสั่งสอนศิษยานุศิษยทั้งหลายเกือบทุกวัน  ถาจะนับ
จํานวนศิษยกป็ระมาณเจ็ดแสนเศษ   ถาจะนับ จํานวนแถบบันทึกเสียง  เฉพาะที่วดัมีอยูก็ประมาณสี่พัน
กวามวน  ทั้งนี้ไมรวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนาในระยะ แรกในทีต่าง ๆ   ในฐานะนกัเทศนของ
สํานังวัดประยรูวงศาราม  และวัดบางนมโคขององคทาน  (ระหวางพ.ศ. 2488 -  2503)  ซึ่งไมมีการ
บันทึกไว  และไมรวมถึงการอบรมพระกรรมฐานในชวงที่ทานอยูที่วดัโพธิภ์าวนาราม  วัดปาก คลอง
มะขามเฒา  วัดสะพาน  และวัดทาซุงในระยะแรก  (พ.ศ. 2503  -  2513)  ที่เครื่องบันทึกเสียงยังไม
แพรหลาย 
 อายุของแถบบนัทึกเสียงนั้นคอนขางจํากัด  และการฟงแตละครั้งผูฟงตองใชเครือ่งทําใหไม
สะดวก  และใน ท่ีสุดเมื่องกาลเวลาผานไป  คําสอนตาง ๆ   อาจสูญหายไปได   คณะศิษยานุศิษยอันมี
ทานพระครูปลัดอนนัต  พทธญาโณ  เจาอาวาสวัดทาซุงเปนประธาน  จึงไดปรกึษาหารือกันวา  ควรจะ
ถายคําสอนตาง ๆ  ในแถบบันทึกเสียง ทั้งหมดลงเปนตวัหนังสือ  และจัดพิมพเผยแพรออกไป  อันจัก
เปนประโยชนในการเผยแพรพระธรรมคําสั่งสอน  ขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสมัมาสัม
พุทธเจา  ใหกวางขวางออกไปในหมูพุทธบริษัท  อันจักยังศรัทธา ปสาทะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ใหตั้งมั่นแนนแฟน  และเพือ่รักษาไวซึ่งธรรมสมบัติอันล้ําคาท่ีพระเดชพระคุณ หลวงพอมอบไวใหแก
พวกเรา  อันจักเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนอีกทางหนึ่ง  หนังสือเลมนี้จึงเปนเลมแรก  ของ หนังสือ
ชุดรวมคําสอนธรรมปฏิบัตขิองหลวงพอพระราชพรหมยาน  คณะผูจัดทําตั้งปณธิานไววา  จะรวบรวม
คํา 
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สอนทั้งหมด  แลวทยอยจัดพิมพออกเปนเลมตอ ๆ ไป  อยางนอยปละ  2  เลมจนกวาจะครบบริบรูณ 
     หนังสือชุดนี้จะเปนเครื่องแสดงพระปญญาคุณ  พระวิสุทธิคุณ  และพระมหากรณุาคุณ  ของ
พระเดช พระคุณหลวงพอ  ทานเจาคุณพระราชพรหมยานไดทางหนึ่ง  และคณะศษิยานุศษิยผูจดัทําก็
หวังวา  หนังสือชุด น้ีจะเปนตัวแทนพระเดชพระคุณหลวงพอ  ในการที่จะอบรมสัง่สอนพุทธบรษิัท  
ใหมีความรูความเขาใจใน พระพุทธศาสนา  ถูกตองตรงตามคําสอนขององคสมเด็จพระบรมครูสบืไป 
 หนังสือเลมนีสํ้าเร็จลงไดดวยสามัคคีธรรม  ของคณะศิษยานุศิษยทั้งหลาย  หลวงพีพ่ระครูสังฆ
รักษ  สุรจิต  สุรจิตโต  ไดรวบรวมแถบบันทึกเสียงให  อาสาสมัครถอดเทปทั้งหลายผูมรีายชื่อทาย
หนังสือน้ี  ชวยกันถายทอด คําสอนออกเปนตัวหนังสือ  ศีษยอีกหลาย ๆ ทานบริจาคทรัพยเปนธรรม
ทานชวยคาพมิพ  คุณนภารตัน  พิมสาลี พิมพตนฉบับ  คุณวันชัย  โสภณสกลุรตัน  ตรวจแกคําผดิและ
จัดทํารูปเลม 
 การจัดลําดับคาํสอนเรยีงตามวันที่ยังทําไมไดทั้งหมด  เนื่องจากคําสอนในแถบบนัทึกเสียงมี
จํานวนมาก  และยังถายออกมาเปนตัวหนังสือไมหมด  และในการบนัทึกเสียงครั้งแรก ๆ  บางครัง้ก็ไม
มีวันเดือนปกํากับ  ทําใหไมทราบเวลาแนนอน  อยางไรก็ตาม  ในหนงัสือแตละเลม  ผูจัดทําจะพยายาม
ลําดับเรื่องใหเปนหมวดหมูตาม เนื้อเรื่อง  หรือตามลําดับวันที่  ตามความเหมาะสมเทาที่จะทําได 
 ความผดิพลาดในการจดัวรรคตอน และตัวสะกด  ในหนงัสือเลมนี้คงมอียู  คณะผูจัดทําขอนอม
รับความผิด พลาด  และตองขออภัยตอทานผูอาน  และทานผูรูทั้งหลายไว ณ ที่นีด้วย 
 บุญกุศลใด ๆ อันจกัเกดิขึ้นเนื่องจากหนังสือเลมนี้  คณะศิษยานุศิษยขอนอมถวายผลบญุ
ทั้งหมดนี้  บูชาพระคุณอันสูงสุดหาประมาณมิได  ของหลวงพอทานเจาคุณพระราชพรหมยาน  ขอพระ
เดชพระคณุหลวงพอจง โมทนาผลบญุนี้   และขอจงโปรดคุมครองรกัษา กาย  วาจา  ใจ  ของศิษยานุ
ศิษยทั้งหมด  ใหทรงอยูในความดี  ตราบเทาที่เขาสูพระนิพพานเทอญ 
 
  
                                                                                                                   ปรญิญา       นุตาลัย 
 
                                                                                                                        ตุลาคม  2536 
 
 
 
 
 
 



 
VI 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ใหไวเปนทีร่ะลกึแกญาตแิละศิษยานุศิษย  ท้ังผูท่ีนับถือท่ัวไป   เพือ่ใหมีลาภ  มีความสุข      ความเจริญ  
คุมภัยอันตราย  จงอาราธนาอธิษฐานโดยไมผิดธรรมตามความปรารถนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ธรรมะของพระพุทธเจาไมมีอะไรเกนิธรรมดา  ทานสอนใหยอมรบันบัถือกฎของธรรมดา  วางทุกขเสีย  
ใหรูวาสิ่งนี้เปนธรรมดา  อะไรกต็ามเถอะ  ถามันเกิดขึ้นกบัเรา  มันเปนธรรมดาของโลกทั้งนั้น  ในเมื่อ

รางกายเรามอียูในโลกเทานี้เอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

หลกัสูตรในพระพุทธศาสนานี้ไมมอีะไร  เบื้องสูงลงมา  ทานสอนตั้งแตปลายผมลงมาถึงฝาเทา  เบ้ือง
ต่ําขึ้นไป  ทานสอนตั้งแตปลายเทาถึงปลายผม  มแีคน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ถาเราไปเพงเลง็คนอื่นวาคนนั้นชัว่  คนนีด้ ี แสดงวาเราเลวมาก  เราควรจะดูใจของเราตางหาก  วาเรา
มันดีหรอืเรามนัเลว   ถาเราดเีสียอยางเดียว  ใครเขาจะเลวรอยแปดพันเกาก็เรือ่งของเขา  ถาเราดแีลวก็
หาคนเลว ไมได  เพราะเรารูเรือ่งของคน  คนมาจากอบายภูมิก็มี  คนมาจากสัตวเดรจัฉานก็มี  คนมาจาก
มนุษยก็มี  มาจากเทวดา ก็ม ี มาจากพรหมก็มี  มันจะเสมอกันไมได   ถาพวกมาจากอบายภูมิสอนยาก  

ปวยการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

คนใดกต็ามท่ีประกาศตนเปนอาจารยพระพุทธเจา   รูดีเกินพระพุทธเจา    ท่ีบอกของพระพุทธเจา ไมด ี  
ไมทันสมัย    เอาอยางโนนดกีวา   อยางนี้ดกีวา   ผมไมคบดวย   พวกจญัไรน่ีไมคบ   คบยังไง  มันจะไป
ไหน ไอพวกนี ้  โนน   อเวจมีหานรก   เพราะทําคนทั้งหลายท่ีมีเจตนาดี  ใหมีมิจฉาทิฏฐิ   ปฏิบัตผิิด   

ฟงความเห็นผดิ   กรรมมนัมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ของสงฆท่ีตากแดดตากฝนอยู   ถาจะเกดิความเสียหาย   ถาพระองคใดหรอืวาหลายองคเดิน หลกีไป   
ไมเก็บของที่ควรจะเก็บ   ปรบัอาบตัิทุกเท่ียวท่ีผาน   อาบัติท่ีปรับนีไ่มตองรอพิพากษานะ   มันลอเลย   
ผานไปแบบไมแยแส   ไมสนใจ   เปนโทษทันที   น่ีไมใชวาพระอรหันตเห็นของอะไรก็โยนทิ้ง ๆ   ไมใช    

ทาน 
รกัษากําลังใจของคนอืน่ที่มีศรัทธา   ย่ิงกวากําลังใจของทาน   เพราะวตัถุทุกอยางจะฬึงมีได  ก็ตอง

อาศัยชาวบาน   ชาวบานกวาจะไดมาแตละชิ้นก็เต็มไปดวยความทกุข   ฉะน้ัน   พระตองรกัษาทรพัยสิน
ของชาวบาน   ใหย่ิงกวา ชาวบานรกัษาทรพัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๖ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

อภธิรรมท่ีพระสารีบตุรทานเทศนท้ัง  7  ประการ   มีนิดเดียว   ท่ีเขาสอนกนันี่มีหลายรอยหนา   
แลวก็  8  หนายก   ผมวามันเลอะเทอะเกินไป   แตกไ็มไดตําหนิคนศึกษา   เพราะสนใจในธรรมก็เปน

เรื่องนาโมทนา   แตวาทํากันมากเกินไป   มนัก็สรางความยาก   การบรรลุเขาก็ถึงชา   เพราะใน
พระพุทธศาสนา   พระพุทธเจาตรัสวา  ตรุติะ   ตรุิตัง   สฆีะ   สฆีัง   เรว็ๆ  ไว ๆ   ธรรมของ

พระพุทธเจาไมมีการเนิ่นชา   จําไวใหดีนะ   อยาประมาทในชวีติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๗ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

การบวชเขามาในพระพุทธศาสนา   ตองมคีวามหวังอยูอยางเดียวคอืความดับไมมีเชือ้   ถาบวชตาม
ประเพณีเขาเรยีกวาบวชซ้ือนรก   พระนีแ่คกินขาวไมพจิารณาใหเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญา  หลงในรส
อาหาร   กินเพือ่ความอวนพี   กินเพือ่ความผองใสอยางนี้   องคสมเด็จพระพิชติมารบอกวา   กินกอน

เหล็กท่ีเผาจนแดงโชนดกีวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๘ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

บุคคลใดเกิดมาเปนมนุษย   พบพระพุทธศาสนาแลวมีศรัทธา   ความเชื่อปสาทะ   ความเลือ่มใส ใน
พระพุทธศาสนา   มีจตินอมไปในกุศล  แสดงวาบคุคลน้ันมีบารมีเขาถึงปรมัตถบารมี   สามารถจะ

เขาถึง พระนพิพานไดในชาติปจจบัุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๙ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

เนกขัมมบารมจีริง ๆ   ก็คอืจติระงับนวิรณ  ๕  ถาบวชแลวจิตระงับนวิรณ  ๕ไมได   ทานไมถือวา เปน
อันบวชนะ   ยังไมเรียกสมมุติสงฆ   ถาระงับนิวรณ  ๕  ได   ทานเรียกสมมุติสงฆ   ถาระงับนวิรณ  ๕  

ไมได   ทานเรยีกเปรตในเครือ่งหมผาเหลอืง   เพราะจติมันจุนจาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๐ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

จิตของเราถาหากนวิรณไมเขามายุงเมื่อไร   มันก็เปนฌานเม่ือน้ัน   นี่มนัก็ไมมอีะไรยาก   ถาเรามี
กําลังใจเขมแขง็   จะไมยอมเชื่อไอตวัรายนวิรณนี่  ทีนี้ในเมื่อเราไมคดิถงึเรื่องอืน่  ขณะท่ีพิจารณาก็

มองด ูแตขันธ  5  อยางเดียว   และเวลาภาวนากจ็ับเฉพาะลมหายใจเขาออก   กับคําภาวนาวาพุทโธ   อัน
นี้นวิรณมันไมกวน  จิตเขาถงึปฐมฌานทันที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๑ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ถาหากวา   ทานไมสามารถจะทรงอานาปานุสสตกิรรมฐานไดถึงปฐมฌาน   ผลแหงการเจรญิ  วิปสสนา
ญาณของทานทั้งหลาย   จะไมมีผลตามตองการ   เพราะจิตมกีําลังไมพอที่จะทําลายกเิลสใหเปน 

สมุจเฉทปหานได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

การเจรญิพระกรรมฐานนี้ไมไดหมายความวา   ใชเวลานั่งสมาธิเสมอไป   ถาเราใชแตเวลาที ่น่ังสมาธิ   
มีเวลาสงัด   จติใจเราจึงจะกาํหนดถึงพระกรรมฐาน   อยางนี้ใชไมได   เนื้อแทการเจรญิพระกรรมฐาน 
กองใดกองหนึ่งก็ตาม   ตองใชอารมณของเรานี้นกึถึงกรรมฐานเปนปกติตลอดวนั   อยางนี้จึงจะไดชื่อ

วาทานเขาถึง พระกรรมฐาน  และพระกรรมฐานเขาถึงทาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๓ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

เวลาที่ปฏิบัตนิะ  ไมใชมานัง่เงียบ ๆ นะ  กลางวันก็ทํางานกอสรางดวย  เรียนหนังสอืดวย  นุงนังจปิาถะ  
ไมใชน่ังเฉพาะไมมีงานมกีาร  แบบนี้พระพุทธเจาไมใช  แบบที่เขากฏิุเจริญพระกรรมฐาน   กินขาว ก็มี
คนไปสงขาว   ลางชามไมได   แบบนี้ไมใชพระ   พระพุทธเจาเองทานกล็างบาตรเอง  เช็ดบาตรเอง  ทํา
ความ สะอาดพื้นที่เอง  ทําแบบนั้นก็ดีเกินพระพุทธเจา  ก็ไปชนเอาพระเทวทัตเขานะซิ  ไมเปนเรือ่ง  

เรื่องของพระนี่ สํารวยไมดี  ตองทําไดทุกอยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๔ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ถาถามวา  ถาคนเขาอยากไปนิพพานเปนตัณหาไหม  ก็เห็นจะ 99 เปอรเซ็นตท่ีตอบวา  คําวาอยาก
แปลวาตณัหา  ในเมื่ออยากไปนิพพาน  กแ็สดงวาเปนตณัหาเหมือนกัน  ก็เลยบอกวา  นี่แกเทศนแลว  แก
ก็เดินลงนรก ไปเลยนะ  แกเทศนแบบนีแ้กเลิกเทศน  แลวก็เดินยองไปนรกเลยสบาย  ไปเสียคนเดียว
กอนดกีวามาชวนชาวบานเขา ไปอกี  ถาตองการไปนิพพาน  เขาเรียกวา  ธรรมฉนัทะ  มีความพอใจใน

ธรรม  เปนอาการซึ่งทรงไวซ่ึงความดี  พวกเราฟงแลวจําไวดวยนะ  ถาใครเขาถาม จะไดตอบถูก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

อารมณพระกรรมฐานกบัอารมณชาวโลกไมเหมือนกัน  มันกลับจากหนามือเปนหลังมือ  ไอการงานของ
ชาวโลกนี่  ถาขยันมาก  มุมานะมาก  ผลงานมันสูงแลวกด็ี  แตการเจรญิพระกรรมฐาน  มุมานะมากถอย 
หลัง  แทนที่จะกาวหนามนักลับลงต่ํา  ใชไมได  เพราะวาการปฏิบตัิความดีเพื่อการบรรลุในพุทธศาสนา  
ตองละสวน สดุสองอยางคอื  หนึ่ง  อัตตกลิมถานุโยค  การทรมานตนที่เรียกวาขยันเกินไป  สอง  กาม
สุขัลลกิานุโยค  เวลาทรง สมาธิ  หรอืพิจารณาวิปสสนาญาณ  มีตัวอยากประกอบไปดวย  อยากจะได

อยางนัน้  อยากจะถึงอยางนี้  อยากจะ ไดตอนโนน  อีตอนนี้มันเจงทั้งสองทาง  ท่ีถูกคือจะตองวางใจเฉย 
ๆ   ปลอยอารมณใหมันไปตามสบาย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

การบําเพญ็บารมีใด ๆ  หรอืสรางความดีใด ๆ  เราจะตั้งมโนปณิธานความปรารถนาหรอืไมก็ตาม  ถาทํา
ความดีมากครัง้เขา  ในที่สุดความชัว่ก็สลายตวัไป  เราก็เขาถึงพระนพิพานตามเจตนา  หรือไมเจตนาเรา
กจ็ะตอง เขาถึง  ในเมื่อความชัว่ถูกตัดเปนสมุจเฉทปหาน  แตทวาถาปราศจากอธิษฐานบารมี  กวาจะ
เขาถึงจุดหมายปลายทาง กร็ูสึกวามนัเลี้ยวซาย  เลี้ยวขวา  หรอืไมคอยจะตรงนกั  ฉะนั้น  องคสมเด็จ
พระผูมพีระภาคเจา  จึงทรงแนะนาํบรรดา ทานพุทธบรษิัทใหมีอธิษฐานบารมี  ในการที่ทานพุทธ
บริษัทท้ังหลาย  ตั้งใจกลาววาจาวา  อิมาหัง  ภควา  อตัตะ  ภาวัง  ตุมหากัง  ปรจิจะชามี  แปลเปน

ใจความวา  ขาพระพุทธเจาขอมอบกายถวายชวีิต  แดองคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา   นีก่็หมายความ
วา  เราจะเอาชวีติของเราเขาแลกกับความดี  ท่ีองคสมเดจ็พระชินศรีทรงแนะนําไวอยางนี้  อาศัยเจตนา 
และความตั้งใจจดัวาเปนอธษิฐานบารมี  บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายจะเขาถึงความดีดวยความ

รวดเรว็อยางคาด  ไมถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๗ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ถาบรรดาทานพุทธศาสนกิชน  ทรงความดขีองจติในวันหนึ่ง  3  นาที  ก็คดิวา  10  วัน  มันก็  30  นาที  
100  วัน  มนัก ็ 300  นาที  ความดีมันสะสมตวั  เมื่อเวลาใกลจะตาย  อารมณจิตท่ีเราทาํไดบาง  ไมได
บาง  ไดดีบาง  ไมดีบางในระยะตน  มันจะเขาไปรวมตวักนัตอนนัน้  จะกลายเปนม ีสติสัมปชัญญะ

สมบูรณ  เมือ่เวลาจะตาย  จติใจจะนอมไปในกุศล  ถาตายจากความเปนคน  อยางเลวก็เปนเทวดา  ถาจิต
สามรถควบคมุอารมณใจไดถึงฌาน  กจ็ะเปนพรหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๘ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

อริยสจัเขาสอน  2  อยางเทานั้น  สําหรับอกีสองอยาง  ไมมีใครเขาสอนหรอก  อยางนิโรธะแปลวาดับ  
อันนี้มันตวัผล  ไมตองสอน  มันถึงเอง  มรรคคอืปฏิปทา  เขาถึงความดบัทุกข  มนัก็ทรงอยูแลว  คอื  

ศีล  สมาธิ  ปญญา  นีอ่ริยสจั  เขาตดัสองตวั  คอื  ทุกขกับสมุทัยนี่เทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ไอเรือ่งการเขาฌานนี่มนัตองคลอง  เหมือนกับเราเขียนหนังสือคลองแคลว  จะเขียนเมื่อไร เราก็เขียนได  
ไมใชเขาบอกวา  เอาเขาฌานซิ  มานั่งตั้งทาขัดสมาธิมันก็เสรจ็แลว  มันไมทัน  เวลาเราจะตายจริงไป ต้ัง
ทาไดเมื่อไร  มนัตองคลอง  การจะทําใหคลองก็มอียูวา  ตน ๆ  ถาจติมันเขาถึงอารมณสมาธติอนไหนก็
ตาม  พยายามทรงสมาธินั่นไว  และพยายามทรงสมาธิใหเร็วท่ีสุดเทาที่จะเรว็ได  ใหม ๆ  มันกอ็ึดอดั  ไม

ชาก็เกดิอาการชิน  มันชินเสยีจนชาไมเปน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๐ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

เวลาจะตายเขาเขาฌานตายกัน  คนที่เขาฌานตายมนัไมตายเหมือนชาวบานเขา  อาการตาย เหมือนกนั  
แตความหนกัใจของบุคคลผูทรงฌานไมมี  ท้ังนี้เพราะถาจิตทรงฌาน  อารมณก็เปนทิพย  เม่ืออารมณ 
เปน ทิพยแลว  ก็สามารถจะเห็นในสิ่งท่ีเปนทิพยได  เห็นรูปท่ีเปนทิพย  ไดยินเสียงท่ีเปนทิพยได  ใน
เมื่อเราเห็นรูปท่ีเปน ทิพยได  ได็ยินเสียงที่เปนทิพยได  เรากร็ูสภาวะความเปนทิพยของเราได  คนที่เขา
เขาฌานตาย  นี่เขาเลอืกไปตาม อธัยาศัย  วาเขาจะไปจากรางกายอนันีแ้ลวเขาจะไปอยูท่ีใหม  เขาจะไป
อยูท่ีไหนนีรู่กอน  คนที่ทรงฌานจริง ๆ    สถานที่ท่ีจะพงึอยูไดคอืพรหมโลก  ถาหากวา เราจะไมอยาก

อยูพรหม   อยากจะอยูสวรรคชั้นใดชัน้หนึง่ท่ีต่ําลงมา อนันีก้็เลอืกได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๑ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

เวลาไหนท่ีเราฝกหัดอริิยาบถ  เดินไปขางหนา  ถอยมาขางหลัง  ไมตองไปยก ๆ  ยอง ๆ  ทําแบบไอโรค
สันนิบาต  ไมใชนะ  แบบเดินธรรมดา  อริยิาบถนี่พระพุทธเจาตองการอยางเดียว  อยางเราเดินไป

บิณฑบาต  เดนิไปทําธรุะ  ทํากจิการงานทกุอยาง  ใหรูอยูวาเวลานี้เราทําอะไร  อยาไปฝกอยางคอย ๆ ยก
นิดยางหนอย  อันนี้ใชไมได  ใหถึออารมณปกติ  เราเดินธรรมดา  นี่เรากาวเทาซาย  เรากาวเทาขวา  กาว
ไปขางหนา  หรอืถอยมาขางหลัง  เหลียวซาย  หรอืเหลียวขวา  ใชสติเขาควบคุม  ท่ีน้ีกอ็ยาลืมนะ  เรา
ตองมีโพชฌงคประจําใจ  แลวก็มอีานาปานุสสติประจําอยูตลอดเวลา  อยาทิ้งนะ  แมแตพระพุทธเจายัง

ไมท้ิง  ถาพวกคุณทิ้งอานาปานุสสติ  แสดงวา  พวกคุณดีกวาพระพุทธเจา  ไปอยูกบัเทวทัตนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๒ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

นักเจรญิมหาสติปฏฐานเขาตองดอูารมณ  อารมณตวัใดมันเกิด  ตัดตวันั้นทันที  ไมไดไปนั่งไลเบี้ย 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7  ถึง 13  จบเปนอรหันต  ถาคิดแบบนีล้งนรกมานับไมถวนแลว  เขาตองรวบรวม กําลังมหา
สติปฏฐาน ท้ังหมดทุกบรรพเขามาใช  ในขณะท่ีอารมณน้ันเกิดทันที  ไมใชวา ทําอยางนี้ไดแลว  ก็ท้ิง
อยางนัน้ไปจบัขั้นตอไป  ตอไป  พอใจสบายก็ท้ิงอยางนี้ไปจับตวัโนน  อยางนี้ลงนรกมานับไมถวน  

เพราะวาไมเขาถึงความเปนจริง  ตกอยู ในเขตของความประมาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๓ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ทานผูใดปฏิบตัิกรรมฐาน  ถาไมสามารถจะทําจติปลงใหตกในดานกายคตานุสสตกิรรมฐาน  ทําจติเปน 
เอกคัคตารมณ  มีอารมณอยางเดียว  เห็นวารางกายของเราก็สกปรก  รางกายคนอื่นกส็กปรก  เปนของ 
ไมนารัก  ถาไมสามารถผานกรรมฐานบทนี้ไปได  ความเปนพระอนาคามีไมปรากฏแกทานแน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๔ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ผมบอกจดุสําคัญไวใหกไ็ด  วาทกุทานท่ีบรรลุมรรผล  หรอืแมแตทรงฌานโลกีย  เขาใช จิตตานุปส
สนามหาสติปฏฐานเปนประจําทกุวัน  พวกคุณอยาทิ้งเชียวนะตวันี้  ตวัท่ีบรรลุจริง ๆ  อยูตรงนี้  นกั
ปฏิบัติทุกองคท่ีบรรลกุ็จับนี่เปนเนติ  เนตแิปลวาแบบแผน  ถือวาเปนตวัอยาง  ถือวาเปน ครูใหญ  ใชดู
อารมณใจ  ไมตองไปดูอะไร  เพราะวาไอกิเลสมันเกิดท่ีใจ  เอาอารมณใจเขามาดู  สตคิมุ  ธัมมวจิยะ

พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๕ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ถาใครสามารถทรงฌานไดดี  เวลาเจรญิวิปสสนาณาณนีม่ันรูสกึวางายบอกไมถูก  เม่ือถาฌาน 4 เต็ม
อารมณแลว  เราจะใชวิปสสนาญาณ  ก็ถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธิ  เราจะตองตัดตวัไหนละ  ตดัราคะ  
ความรกั สวยรกังาม  เรากย็กอสุภกรรมฐานขึ้นมาเปนเครือ่งเปรียบ  ยกกายคตา นุสสตกรรมฐานขึ้นมา
เปนเครื่องเปรยีบ  เปรียบเทยีบกนัวา  ไอสิง่ที่เรารกันะ มนัสะอาด หรือมันสกปรก  กาํลังของฌาน 4 นี่
เปนกําลังที่กลามาก  ปญญามัน เกิดเอง  เกดิชัด  มคีวาม หลกัแหลมมาก  ประเดี๋ยวเดยีวมันเห็นเหตุผล
ชัด  พอตัดไดแลวมันไมโผลนะ  รูสภาพยอมรับ  สภาพความเปนจริงหมด  เห็นคนปบไมตางอะไรกับ
สวมเดินได  จะเอาเครือ่งหุมหอ สีสันวรรณะขนาดไหนก็ตาม  มันบังปญญาของทานพวกนี้ไมได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

พระพุทธเจาจงึไดบอกวา  คนที่ทรงฌาน 4 ได  และกร็ูจกัใชอารมณทรงฌาณ 4  ควบคมุวิปสสนาญาณ
ได  ถามีบารมแีกกลาจะเปนพระอรหันตภายใน 7 วัน  ถามีบารมีอยางกลางจะเปนพระอรหนัตภายใน 7 
เดือน  มีบารมอียางออนจะเปนพระอรหันตภายใน 7 ป  บารมีเขาแปลวากําลังใจ  มีบารมแีกกลาคอืมี
กําลังจติเขมขนนั่นเอง  ตอสูกับอารมณท่ีเขามาตอตาน  แตวาถาบารมมีันเขมบาง  ไมเขมบาง  เด๋ียวก็
จริงบาง  เดี๋ยวก็ไมคอยจริงบาง  ยอ ๆ หยอน ๆ  ตึงบาง  หยอนบาง  อยางนี้ทานบอกภายใน 7 เดือน  ทีน้ี
บารมยีอหยอน  เปาะแปะ ๆ  ตามอธัยาศัย  ถึงก็ชาง  ไมถึงก็ชาง  ตามอารมณ  อยางนี้ไมเกนิ 7 ป  นี่ผม
พูดถึงคนที่ทรงฌาณ 4 ได  และกฉ็ลาดในการใชฌาณ 4 ควบวิปสสนาญาณ  ถาโงละกด็ักดานอยูนั่น

แหละ  กีช่าตกิไ็มไดเปนอรหันต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๗ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ไอตวัสงบนี่ตองระวังไวใหดีนะ  มนัไมใชวาง  คําวาสงบนี่ไมใชวาง  จติของคนนี่มนัไมวาง  คือวามัน
ตองเกาะสวนใดสวนหนึ่งถามันละอกุศลมนักไ็ปเกาะกุศล  ไอจิตตวัท่ีเรียกวาสงบก็เพราะวา  สงบจาก
กรรม ท่ีเปนอกุศล  คอือารมณท่ีเปนอกุศล  อารมณชัว่  สงบความปรารถนาในการเกิด  อารมณสงบคือ
ไมคิดวาเราตองการ ความเกดิอกี  และจติกม็ีความสงบ  เห็นวาสภาพรางกายนีไ้มใชเรา  ไมใชของเรา  
เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมี ในเรา  ไอตวัคิดวาเรา  วาของเรานี่สงบไป  สงบตัวยึดถือวตัถกุ็ตาม  
สิ่งมีชีวติก็ตาม  วาเปนเรา  เปนของเรา  น่ีสงบตัวน้ีนะ  มีอารมณเปนปกตอิยูเสมอ  คิดวาอัตภาพ

รางกายนี้ไมมีเรา  ไมมีของเรา   และมันกไ็มมีอะไรเปนเราอกี  หาตัวเราในนั้นไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๘ 

 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

พยายามเพยีรทรงตวัไว  ทําใจวาจะไมฝนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  แลวก็เพียรทรงไวแตความดี  
เพียรละค วามชัว่อยูตลอดเวลา  กรรมอะไรก็ตาม  อารมณใดก็ตาม  ท่ีพระพุทธเจากลาววา เปนอารมณ
ของความชัว่  ตองเพียรตอตานมันนะ  แลวก็ใชปญญาพิจารณาหาความเปนจริงใหพบ  เมื่อพบความ
เปนจริงแลวก็เพียรถือมนัเขาไว  คอืทรงความเปนจริงไวในใจ  ยอมรับนับถือ ตามความเปนจริง  คดิไว

เสมอวาไมมีท่ีใดท่ีจะดไีปกวาพระนพิพานนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๒๙ 
 

 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ความจริงคนเราทกุคนไมตองกลวัตาย  กลวัเกดิดกีวา  ถาเราไมเกิดเสยีอยางเดียว  มนัจะตาย อยางไรให
มันรูไป  ถาไมเกิดใหมันตายที  ทีน้ีเราเกดิมา  เพราะตาเราเห็นรูป  เราพอใจในรูป  หไูดยินเสียง  พอใจ 
ในเสียง  เปนตน  ความพอใจไอตวัจริง ๆ ท่ีเปนตัวราย  ท่ีเราจะตองตดัคอืใจ  ตัดอารมณของใจเสีย  อยา
ใหใจมันโง  แนะนาํมันบอกวา  นี่ไอแกไปหลงใหลใฝฝนในรูป  รูปนี้สวย  ทรวดทรงดี  ถามมันดูซวิา   มี
รูปอะไรท่ีมกีารทรงตวั  ไมเปลี่ยนแปลงบาง  ไมมีการทรุดโทรม  ไมมกีารเสือ่มมันมีบางไหม  ถามใจ

มันด ู

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๐ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

การเปนพระอรหันตไมเห็นยาก  คอืตดัความพอใจในโลกทั้งสาม  มนษุยโลก  เทวโลก  พรหมโลก  ตัด
ราคะ  ความเห็นวามนุษยโลกสวย  เทวโลกสวย  พรหมโลกสวย   โลกทั้งสามไมมี ความหมายสําหรับ
เรา  เราไม ตองการ  สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน  มีความเยอืกเย็นเปนปกติ  ไมเห็นอะไรเปนเรา  
เปนของเรา  ทุกสิ่งทุกอยาง ท่ีเรากระทบ ถือวาเปนเรือ่งธรรมดา  มีขนตกอยูเปนปกติ  คอืวาไมมกีาร

สะดุงหวาดหวั่นอนัใด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๑ 
 
 

ภาพหลวงพอ 
 
 

ถาคนจะถึงอรหันต  ทีน้ีอารมณใจมันสบายทุกอยาง  คอืวาไมหลงในฌาน  ฌานทุกอยาง  ท้ังรูปฌาน  
และอรูปฌานเราพอใจ  แตคดิแตเพียงวานี่เปนบันไดกาวขึ้นสูอรยิะเบื้องสูงเทานั้น  ไมใชมานั่งหลงวา
กัน ท้ังวันทั้งคนื  นั่งกรรมฐานตลอดวันตลอดคืน  นัน่มันยังเปนเด็กเลก็ ๆ อยู  ทีน้ีหลงในฌานไมมี  ตวั
มานะถอืวาเรา ดีกวาเขา  เราเสมอเขา  เราเลวกวาเขาไมมี  และอารมณฟุงซาน  สอดสายไปสูอารมณ
อกุศลไมมี  และตวัสดุทาย ก็เห็นวาโลกท้ัง ๓ โลก  คอืมนษุยโลก  เทวโลก  พรหมโลก  ไมมีความหมาย
สําหรับเรา  เห็นสภาวะของโลกทุกอยาง น้ีท้ัง ๓ โลก  มนัเปนแกนของความทกุข  สิง่ที่มีความสุขท่ีสุด
คือ  พระนพิพาน  อนันี้ถาเปนสุกขวิปสสโกทานจะมี ความสบายมาก  สบายในอารมณ  ยอมรบันับถือ
กฎของธรรมดา  ยอมรับนบัถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาวา  พระนิพพานมีจริง  และพระนิพพาน
เปนแดนของความสขุจริงแมทานจะไมเห็น  หากวาพระวิชชา ๓  กด็ี  อภิญญา ๖  กด็ี  ปฏิสัมภิทาญาณ
ก็ดี  นี่เขาไปทีน่ิพพพานไดเลย  จะสามารถเห็นพระนิพพานไดเทา ๆ กับเห็นของที่มองอยูขางหนา  แลว
เขากจ็ะรูสภาวะวา  ถาเขาทิ้งอัตภาพนีแ้ลว  เขาจะไปอยูตรงไหน  เพราะพระนิพพานไมไดมีสภาพสูญ  

เขาก็เขาสู จุดของเขาเลยทีพ่ระนพิพาน  เขาท่ีอยูได  ไปไหวพระพุทธเจาได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๒ 
 

คําสอนมหาสติปฏฐานสูตร 
โดย 

พระเดชพระคณุพระราชพรหมยาน  (วรีะ   ถาวโรมหาเถร) 
อุเทศ 

 
                    ตอจากนี้ไปก็เปนโอกาสที่เราจะศึกษามหาสติปฏฐานสูตร  วนันี้ความจริงเปนวนัเริม่ตน  
แตก็บังเอิญไปตรงกับวันเสาร  วันเสารนี้เราจะเรยีนมหาสติปฏฐานสูตรกันบรรดาพระทุกทานเวลานี ้ 
ถาไมมีความจาํเปนก็อยาขาด  พยายามอยาใหขาด  เพราะการที่เราบวชพระ  บวชเขามาในพุทธศาสนา   
ความมุงหมายเรามอียางเดียวคอืความดับไมมีเชื้อ  คําวา  ความดับไมมีเชื้อก็หมายถงึวา  การส้ินกิเลส  
ถาเราจะสิ้น กเิลสไดก็ตองมีความรูเปนพื้นฐาน  อยางที่เขาเคยทํากันประเภทที่เรยีกวา  จับแพะชนแกะ  
การสอนกันกไ็มไดเปนไปตามลําดับ  หากวาบรรดาทานพุธบรษัิทมีอัธยาศยัดีหรือวามีการอบรมมา แต
อดีตชาติดี มีอารมณแกกลา ก็สามารถจะ บรรลุมรรคผลได  ถาหากวาทานทั้งหลายทานใดถามี บารมี
ออน  ก็จะยากออกสักหนอย  การเรยีนพระกรรมฐานเฉพาะ  วนัเสาร  วันอาทิตย  เราเรียนมหา สติปฏ
ฐานสูตร  แมวาวนันั้นจะตรงกับวันพระแตสําหรับพระถาตรงกับวันกลาง เดือนหรือวันส้ิน เดือน  อันนี้
ก็ไปรวมกับปาฏิโมกข วันธรรมดาก็จะสอนกรรมฐาน ๔๐ เรื่องเวลาเวนไวแตวนัพธุ  ถาหากวาวนั พระ
ถาตรงกับวันใด  เชน  ตรงกบัวันเสาร  อาทิตย  ก็ถือวาหยุดไป  พักไป  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  มหาสติปฏ
ฐานสูตรนี ้  พระพุทธเจาทรงสอนตามลําดับ  ถีอวาไมตองเลือกอารมณ  สอนเฉพาะสุกข วิปสสโก 
สําหรับมหาสติปฏฐานสูตรนี้เราจะสอนกนัละเอียดไมเหมือนกับที่ออกอากาศ  กอนที่จะสอน ถงึสูตร
ตาง ๆ  กจ็ะใหทานเขาใจ ถึงความมุงหมายขององคสมเด็จพระบรมศาสดา    สัมมาสัมพุทธเจา  ในการ
ที่พระองคทรงสอนมหาสติปฏฐานสูตร ข้ึนมาคูกับกรรมฐาน  ๔๐  หรือวา สูตรอยางอืน่  เปนเรื่องของ
การ ปฏิบัติเพือ่มรรคผล 
  ในตอนตนจะกลาวถึงความมุงหมาย  ที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคกลาวไว ตามพระ
บาลี  เอวมเม  สุตํ  เอกํ  สมยํ  ภควา  กรุูสุ  วหิรต ิ สําหรับพระบาลวีาเพยีง 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓๓ 
 

เทานี้นะ  เปนอันวาถือใจความตามภาษาไทยวา ขาพเจาผูมีนามวาพระอานนท  ไดสดับมาแลวอยาง นี้
วา   สมยัหนึ่งพระผูมพีระภาคเจา  เสดจ็ประทับอยูในหมูชนชาวกรุุ  นิคมของหมูชนชาวกรุุ  ชือ่วา  กัม
มาสธัมมะ  ในกาลนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสเตือนภกิษุท้ังหลายวา  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุ
ท้ังหลายเหลานั้นทูลรับวา  พระพุทธเจาขา  พระพุทธเจาทรงกลาวเปนพุทธภาษติวา  ดูกอน ภกิษุ
ท้ังหลาย  ทางนี้เปนทางถูกเปนทางของบุคคลผูเดียว  เปนท่ีไปในที่แหงเดียว  เพื่อความหมดจด วิเศษ
ของสัตวท้ังหลาย  เพือ่ความกาวลวงซ่ึงความโศกและความร่ําไร  เพื่อความดับไปแหงทุกข และ โทมนัส  
โทมนัสแปลวาเสียใจ  เพือ่บรรลุญายธรรมหรอืวาธรรมท่ีควรรู ธรรมท่ีถูกคอือริยมรรค  เพื่อ กระทาํให
แจงซึ่งพระนพิพาน  ทางนีก้็คอืสติปฏฐาน  คําวาสติปฏฐานแปลวา  ธรรมเปนที่ต้ังแหง สติ  สติปฏฐาน 
๔ มีอะไรบาง  พระพุทธเจาทรงถาม  เมือ่ถามแลวพระองคทรงตอบเองวา  ดกูอนภกิษุ ท้ัง หลาย  ภิกษุ
ในพระธรรมวนิัยนี้  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายอยูเนือง ๆ   มีความเพียรใหกิเลสเรารอน  มี
สัมปชัญญะ  มีสติ  พึงนําอภิชฌาและโทมนัส  คําวาอภิชฌาแปลวา  ความยินดีหรอืยินราย  โทมนัส 
แปลวา  ความเสียใจ  ในโลกเสียใหพินาศไป  เธอยอมพจิารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนอืง ๆ  นี่เปนท่ี ๒ มี
ความเพียรใหกิเลสเรารอน  มีสัมปชัญญะ  มีสต ิ  พึงนําอภชิฌาและโทมนัส   ในโลกเสีย ใหพินาศไป  
อันดับที่ ๓  เธอยอมพจิารณาเห็นจิตในจติเนือง ๆ อยู  มคีวามเพียรใหกิเลสเรารน  มสีัมปชัญญะ  มีสติ  
พึงนําอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียใหพินาศไป  อันดบัท่ี ๔ เธอยอมเห็นธรรม ในธรรมเนอืง ๆ อยู  มี
ความเพียรใหกิเลสเรารอน  มีสัมปชัญญะ  มี สติ  พึงนําอภชิฌาและโทมนัสใน โลกเสียใหพินาศไป 
 นี่ตามบาลีท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสเอามาอธบิายตอสําหรบัมหาสติปฏฐานสูตรที่พระพุทธเจา 
ทรงรับรอง  เราพูดถึงความมั่นใจวา  พระพุทธเจาทรงตรัสใหบรรดาผูฟงท้ังหลายมคีวามมั่นใจวา  ทาน 
ผูใดถาปฏิบัติในมหาสติปฏฐานสูตรครบถวน ทานผูน้ันจะเขาถึงความดับทุกข ไมมีความโศก ไมม ี
ความร่ําไร  เสียใจ  และโทมนัส  และในท่ีสุดทานผูน้ันจะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน  เปนอันวาที่เราเรยีน 
การเดินทางเขาไปสูพระนิพพานกัน  การที่จะเขา ถึงพระนิพพานในตอนทายของแตละสูตรบอกวา เรา
ตองมีสติสัมปชัญญะ  คําวาสติแปลวา  นกึไว  สัมปชัญญะแปลวา  รูตัว  ก็ในมหาสติปฐฐานเริ่มตน  กา
ยานุปสสนามหาสติปฏฐาน  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ  อนัที ่๒  เวทนานุปสสนามหา สติปฏ
ฐาน  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ  ขอที่ ๓  จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน  ยอม พิจารณา
เห็นจิตในจิตเนือง ๆ  ขอท่ี ๔  ธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน  ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรม  
 
 
 
 



 
 

๓๔ 

 
เนือง ๆ  แลวกล็ะความยนิดียินรายในโลกท้ังหมด เราจะเขาที่สุดของความดับทุกขอยางนีแ้ยกหลาย 
ประเภท รวมเปนหัวขอ  การศกึษามหาสติปฏฐานมีความจําเปนอยางยิ่ง  การปฏิบตัเิพื่อใหถึงซึ่ง มรรค
ผลในมหาสตปิฏฐานสูตร  เราจะปฏิบติัแยกตัดตอนไปเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งไมชอบใจ อยางนี้เราจะ
เอาอยางโนน  ไมชอบใจอยางโนนเราเอาอยางนี้  อยางนีไ้มไดถึงพระนพิพาน  ตอง ปฏิบัติใหมีผลเทากัน
ท้ังหมดคือ  ตัง้แตบทตนถึงบทสุดทาย 
  ใครไมมีหนังสอืมหาสติปฏฐานเพื่อปฏิบตักิ็บอก ผมจะแจกใหนะการศึกษากต็อง การ
อยางเดียวใหพระมีความรู  ไมใชมานั่งฟงประเภทท่ีวาถึงเวลาก็มา  ถึงเวลาก็มา  อยางนีจ้ะเขา ทํานอง
ท่ีวาใชไมได  ท่ีใหการศกึษาก็เพราะวา  สํานักของเราเวลานีก้ําลังเริ่มตนเปนสํานกัขึ้น  ถาผม ไมอยู  
ทานทั้งหลายกจ็ะได เปนผูแนะนาํบุคคลอื่นท่ีเขามาใหเขามีความเลือ่มใส  เพราะวาถา ๔  นัยน้ี ไมเขาใจ  
ก็บอกกับเขาวาไมเขาใจ  อะไรที่ไมเขาใจถาขืนอธิบายสงเดช  จะลงนรกกันได  เม่ือมาศึกษา ก็ต้ังใจ
ศึกษาดวยความแทจริง  ศึกษาจําไดแลว  กต็องปฏิบัติตามขอบเขตมหาสติปฏฐาน  คอืทุกศุกรเรา 
จะตองปฏิบัตใิหได  ไมใชวาเรียนไปแลวกล็ืม 
  คําวาสติสัมปชัญญะในที่น้ี  พระพุทธเจาใหมีอยูทุกลมหายใจเขาออก  สตติั้งไวในกาย  
พิจารณาเห็นกายในกายตามปกติ  พิจารณาเวทนาในเวทนาเปนปกต ิ  พิจารณาเหน็จติในจิตเปนปกติ  
พิจารณาเห็นธรรมในธรรมเปนปกติ  แลวก็ละอภิชฌาและโทมนัส  หมายความวาความดีใจ  เสียใจ  
ความพอใจในโลกใหตดัทิ้งไป  ถาเราพยายามตดัไดหมดเม่ือใด  เรากเ็ปนพระอรหันตเมื่อน้ัน  ถาเราตัด 
ไมไดมาก  ตัดไดนอย  ก็ชือ่วาพอมีคุณอยู 
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๓๕ 
 

กายานุปสสนามหาสติปฏฐาน 

อานาปานบรรพ 

 
            ตอจากนี้ไปก็จะพูดวาพระพุทธเจาตรัสอยางไร  ตอไปพระองคทรงตรัสวา  ดูกอนภกิษ ุท้ังหลาย 
ภิกษุในพระธรรมวินยันี้ เขาไปสูปาก็ดี  เขาไปสูโคนไมก็ดี  ไปสูเรอืนวางเปลากด็ี  นั่งคูบัลลงัก คือ
ขัดสมาธิตั้งกายใหตรง  ดาํรงสติเฉพาะหนายอมมีสติหายใจเขา  ยอมมีสติหายใจออก  เมือ่หายใจเขา  
ยาว กร็ูอยูวาหายใจเขายาว เม่ือหายใจออกยาว กร็ูอยูวาหายใจออกยาว เมื่อหายใจเขาสั้น กร็ูชดัอยูวาเรา 
หายใจเขาสัน้ เม่ือหายใจออกสั้น กร็ูอยูวาเราหายใจออกสั้น ยอมสําเหนียก (ตั้งใจกําหนดไว) วาเราจกั 
เปนผูกําหนดรูตลอดลมหายใจทั้งปวงเวลาหายใจเขา  ตั้งใจกาํหนดไววาเราจักเปนผูรูตลอดกองลม 
หายใจทั้งปวงเวลาหายใจออก  ยอมสาํเหนยีกวาเราจกัระงับกายสังขาร  (คือลมอัสาสะ  ปสสาสะ)  เมื่อ 
หายใจเขา  เราจกัระงับกายสงัขารเมือ่หายใจออก 
  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  แมฉนัใดนายชางกลงึหรือลกูมอืของนายชางกลงึผูฉลาด เมื่อ ชัก
เชือกกลึงยาว  กร็ูชดัวาเราชกัเชอืกกลึงยาว  เมื่อชกัเชอืกกลึงสั้น  กร็ูชดัวาเราชกัเชอืกกลึงสั้น  ดกูอน 
ภิกษุท้ังหลาย  ภิกษุก็ฉันนั้นนั่นแหละ  เม่ือหายใจยาวกร็ูชดัวาหายใจยาว  เม่ือหายใจสั้นกร็ูชดัวาหายใจ 
สั้น เมื่อเราหายใจเขาออกยาวสั้นกร็ูอยู เราก็สําเหนียกวาเราจกัเปนผูกําหนด รูตลอดกองลมหายใจ  
ท้ังปวง  ท้ังหายใจเขาหายใจออก  ยอมสาํเหนียกวาเราจกัระงับกายสงัขารหายใจเขา  ยอมสําเหนยีกวา 
เราจกัระงับกายสังขารหายใจออก 
  ดังนี้  ภิกษุท้ังหลาย  ยอมพิจารณาเห็นกายในกายเปนภายในบาง ยอมพจิารณาเห็น 
กายในกายเปนภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในและภายนอกบาง ยอมพิจารณาเห็น 
ธรรมดา คอืความเกิดขึ้นในกายบาง ยอมพจิารณาเห็นธรรมดา คอืความเสือ่มไปในกายบาง ยอม 
พิจารณาเห็นธรรมดา   คือความเกิดขึ้นและความเสือ่มไปในกายบาง  ยอมมีสตวิากายมีอยู  เขาไปตั้ง อยู
เฉพาะหนาเธอนัน้ แตเพียงสักวาเปนท่ีรู แตเพียงสักวาเปนที่อาศัยระลกึ แตเธอยอมไมติดอยูดวย  ยอม
ไมยึดถอือะไร ๆ ในโลกดวย  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  ภกิษุยอมพจิารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยู อยางนี้ 
   
 
 
 
 
 



 

 
๓๖ 

 
                                อันนี้เรียกกายานุปสสนามหาสติปฏฐานในอานาปานบรรพ เรื่องอานาปานสุสติ 
กรรมฐาน  ในกรรมฐาน ๔๐ 
  สําหรับในมหาสติปฏฐานเรียกอานาปานบรรพ พระองคจึงกําหนดลมดวยใจที่ 
พระพุทธเจา กลาววาใหเราพิจารณารูลมหายใจเขา รูลมหายใจออก หายใจเขายาวหรอืสั้นกร็ู  แลว 
พิจารณา กาํหนดรู  ตลอดเวลาหายใจเขาและหายใจออก  ความจริงบาลวีาไวยาว  แตวาเรือ่งนี้เราก็พดู 
กันมามาก แลว  วนันี้เราก็พดูกนัถึงอานาปานนุสสตกิรรมฐาน  หวังวาทุกทานคงจะจําได  ยังจําไดก็ขอ 
อธิบายอกีสักนิด สําหรบัอานาปานุสสตกิรรมฐาน เปนกรรมฐานที่มคีวามสําคญัท่ีสุด เรื่องการทรงฌาน  
และเปนกรรมฐานท่ีระงับกายสังขาร คําวาการระงับกายสังขารนีก่ค็อื ระงับทุกขเวทนา  เวลาเราปวยไข 
ไมสบาย ความรูสึกมันมวีามันเจ็บ  มันปวด  มนัเสียด ถาเราสามารถดับมันเสียไดดวยลมหายใจเขาออก 
ในอานาปานุสสติกรรมฐานได ทุกขเวทนาทั้งหลายมันจะระงับไปในทันที  แลวก็เปนกรรมฐานท่ีเขาถึง 
ฌานไดงายที่สดุ  แลวก็เปนกรรมฐานท่ีเปนพื้นฐานใหญ  ถานักเจริญกรรมฐานทั้งหลายไมสามารถทรง 
ฌานในดานอานาปานุสสตกิรรมฐานได  ทานผูน้ันก็ไมสามารถจะเขาฌานในกองอืน่ ๆ  ไดเหมือนกัน  
เพราะการเขาฌานในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งนอกไปจากนี ้ ตองพึ่งอานาปาเสมอ  เมื่ออานาปานุสสต ิ
เขาถึงฌานแลว รวมความกรรมฐานอืน่ทกุกอง ถาเราไดอานาปานุสสติถึงฌาน ๔ เสียกองเดียว  กรรม 
ฐานกองอื่นก็เปนเรื่องเลก็  การจะเจรญิพระกรรมฐานในดานอานาปานุสสตกิรรมฐานใหไดเราจะทํา 
อยางไรก็มวีิธทํีา ก็ตองขอบอกวิสุทธิมรรครวมกันเขามาในที่นี ้ ทานบอกวา เราตองมีสตแิละ 
สัมปชัญญะกําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก นึกวานี่เราหายใจเขา  เราหายใจออก เมื่อตัวสัมปชญัญะ 
รูวานี่เราหายใจเขาแลว  หายใจออกแลว  แลวกร็ูวานี่เราหายใจเขายาวหรือสั้น  หายใจออกยาวหรอืสั้น  
ความจริงเปนของไมยาก  ถาเราเจรญิอานาปาตามพระพทุธเจาตามเจตนา  เฉพาะอยางยิ่งอานาปานุสสติ 
กรรมฐาน  สนใจกนัจริง ๆ ผมวาไมถึง ๑ เดือน  ไมเกนิเดือน ทุกทานถึง ฌาน ๔ หมด แลวก็อานาปานสุ
สติกรรมฐาน  ถาเปนวิสัยของสาวกก็จะทรงฌาน ๔ ถาเปนวิสัยของ พุทธภูมกิ็จะ ทรงฌาน ๕  การเจรญิ 
พระกรรมฐานและทรงฌานเขาทํากันอยางไร  จงจําไววา  อยาขยัน เกินไป  และอยาขี้เกียจเกินไป  ไอ
การขยันเกินไป  ก็ทํากนั ๒ ช่ัวโมงบาง ๓ ช่ัวโมงบางตลอดวัน  ถาเรา ทําแบบนี้แสดงวาเราดีเกิน
พระพุทธเจา  พระพุทธเจาไมไดสอนแบบนั้น  การปฏิบตัิแบบนี้นะ  ถาจะวา กันตามความเปนจริง  ผม
วาเอาปูนหมายหัวไวถาใครก็ตามทําแบบนั้น  เพราะวามันเขาไปถึงจดุที่ เรยีกวา  อตัตกลิมถานุโยค  คือ
การทรมานตน     ถาหากวาเวลาท่ีเราปฏิบตัิสมาธิ     แลวก็นึก 
 
 
 



 
 

๓๗ 
 

อยากจะเห็นภาพบาง  อยากเห็นแสงสีความสวางบาง  อยากจะไดฌานสมาบัติบาง  อยากอะไรก็ตาม  
อยางนี้เขาเรียกวา  กามสุขลัลกิานุโยค  เปนสวนที่อันดับต่ํา  เมื่อจติเขาไมถึงแลวจะไมไดทรงแมแต 
อารมณของฌาน 
  ฉะนั้นการปฏบิัติพระกรรมฐานทุกกองทกุทานจงจําไวผมจะพูดเฉพาะวันนี้วนัเดยีววา  
อยาไดเขาไปแตะตองสวนสดุสองอยางนี ้ เพราะวาพระพุทธเจาบอกไวแลววาไมใชทางบรรลุมรรคผล 
หมายถึงอรยิมรรค  อริยผล  แตวาผมเองผมขอยืนยนัไดอยางสบาย ๆ  เขาฌานตามลาํดับฌาน  เขา ฌาน
สลับฌานได  อยางคลองแคลว  ตอมาก็ไปพบอาจารยผูวิเศษ  ไปดีกวาพระพุทธเจาเขา  ทานก็เลย สอน  
ไมสอนแบบหลวงพอปาน  หลวงพอปานทานไมสอนแบบนั้น  ทกุพระที่ทานไดมรรค  ไดผล  ไดฌาน
จริง ๆ  ทานไมสอนแบบนัน้  ทานบอกวาอยาขยันมาก  ถาขยันมากทานกร็องเตือนมาใหเพลา ๆ ลงสัก
พักกอน  อาจารยผูนี้ทานไมอยางนั้น  ขยันเทาไรก็ดี  เมื่อหลวงพอปานตายแลว  ผมกไ็ปเรยีนกับ ทาน ๓ 
ป  จากสมาบัติ ๘ อันดับคลองแคลว  เหลือไมถึงฌาน ๑ อันดับหยาบ  พอรูตัวเขาก็กราบขอขมา โทษ  
ตอพระรตันตรัย  ก็มีเสียงสัง่มาจากเบื้องสงูวา  ตอไปนี้จงรักษาอารมณเดิม  ครั้งละไมเกิน ๕ นาที  แต
วาในชวง ๕ นาทีน้ี เราตองทรงความดี อยาใหกิเลสเขามายุง ๓ วนัเรากก็ลับมาทรงความดีตามเดิมได  
  น่ีเปนอันวา  การทีจ่ะทรงความดี  ทรงสมาธิจิต  ทําใหสําเร็จตามคําส่ังสอน  ไมใชเรา 
ทํากันแบบทรมานตัว  เอาเวลาเปนเครื่องวดักัน  น่ังได ๒ ช่ัวโมง ๕ ช่ัวโมง ๑๐ ช่ัวโมง  อันนั้นมันแต 
เพียงนั่งไมใชไดฌาน  นั่งอยางนั้น  ทางที่จะไปไดก็คือนรก  เพราะนั่งทรมานตัวก็เกิดอาการของความ 
ช่ัว   อันที่ ๒ ขี้เกียจเกินไป เรียกวา  กามสขัุลลกิานโุยค  คําวากามสุขัลลิกานโุยค  พูดกันได ๒ อยาง  นั่ง
อยากจะไดทิพจักขญุาณ  น่ังอยากจะเปนนัน่  น่ังอยากจะเปนนี่  ตวัอยากมันเขามา  อยากรวยเรว็  อยาก
ใหชาวบานเขาเคารพนับถือ  อยากใหชาวบานเขาเห็นวาเราเปนผูวิเศษ  เขาจะไดเอาอาหารการ บรโิภค  
เอาทรัพยสินเงนิทองมาให  หรือวาอยากจะไดฌานสมาบัติ อยากเปนพระอรยิเจา  อันนี้เปน กามสุขัลลิ
กานโุยค  อยางนี้ไมสามารถไดฌานเหมือนกัน  เปนอันวาสวนสุดทั้ง ๒ อยางอยายนิด ี
  ทีน้ีการเจรญิอานาปานุสสติกรรมฐาน ถาจะทําใหไดดีตัง้อารมณไวโดยเฉพาะตั้งใจไว 
เลย  ตั้งรอบไวนับเปนคูหายใจเขา หายใจออก นับไวแคชวง  ๑๐ ในวสิุทธิมรรค ทานนับตน ๑ แลวก ็
ข้ึนตน ๑  นับถึงที่ ๒ แลวกข้ึ็นตน ๑  นับถึงที่ ๓ ข้ึนตน ๑  นับถึง ๔ ข้ึนตนใหมจะถึง ๑๐  แลวกข้ึ็นตน 
๑ ใหม  แตวายุงเกินไป   
 
 
 
 
 



 
๓๘ 

 

ไป  เวลาผมทําจริง ๆ  ผมไมเอาแลว  คีอวาขึ้นตน ๑ ถึง ๑๐ ในระหวาง ๑ ถึง ๑๐ เราจะไมยอมให 
อารมณอ่ืนมายุงกับจิต ๑ ถึง ๑๐ สบายอยูกข้ึ็นตนใหม ๑ ถึง ๑๐  พอจิตใจกระสับกระสาย  ก็เลยบอก ให
ลา  พอจิตใจกระสับกระสายหนอยเดียวเลกิ  เอาแคนี้  ทั้งนี้เพราะตั้งใจปฏิบัตติามแนวที่ทานสอน ไวใน
วิสุทธิมรรควา  การปราบจิตทานทําเหมือนกับปราบมาพยศ  ตามธรรมดามาพยศมนัมีกําลังมาก   เราไม
สามารถจะบังคับมันได  จะทําอยางไร  จะบังคับมันได  ทานส่ังใหกอดคอมัน  มนัจะวิ่งไปไหนก ็ เชิญ
วิ่งไป  เมื่อมันหมดแรงจะวิ่ง  เราจะดึงไปทางไหนก็ไปไดในที่สุด  วธิีน้ีเคยลองปฏบิัติ  ในการ ปฏิบัติ
วันนัน้ดี  พรุงนี้ตั้งใจจะทําใหดี มันก็เลวกวาวนัตนทีน้ีก็เลยปลอยมนั มันจะคิดอะไรก็เชิญตามใจ ชอบ
แตมีสติสัมปชัญญะไว  คุมสติสัมปชัญญะเขาไว  แลวพอเลิกคดิก็ควบคุม ลมหายใจเขาออก  มนัไม 
เสียเวลาเทาไหร  อารมณจติจะทรงฌานเต็มท่ี  มันไมยาก  นี่ตามแบบของพระพุทธเจา  มนัไมยากนะ 
  นักปฏิบตัิทั้งหลาย  ทุกทานก็ปฏิบัตแิบบนี้  คําวาแบบนี้วากนัในดานอานาปานุสสติ 
กรรมฐาน ในตอนทายของอานาปานุสสติกรรมฐาน การเจรญิอานาปานุสสติกรรมฐานและมหาสติ ปฏ
ฐาน  ใชไดรวมกันอยูเสมอ  ไมใชวาวันนี้ทาํแบบนี ้ แลวก็พรุงนี้ทําแบบนั้น  เราศึกษาเขาใจแบบไหน  ก็
ปฏิบัติแบบนัน้ใหครบถวน  แลวก ็ เวลาทีเ่ราเขาฌานจะตัดอารมณในเรื่องราคะ  โทสะ  โมหะ  หรือวา  
โลภะ  โทสะ  โมหะ  ก็หากรรมฐานที่ตรงอารมณ   คือวาทําตั้งแตตนจนถึงปลาย  ในมหาสติปฏฐานทุก 
บท  พระพุทธเจาสอนไวทั้งสมถะและวิปสสนา  ในอานาปานุสติกรรมฐานทานบอกวาพจิารณากายใน 
กาย  คือลมหายใจเขาออก  เราหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา  หายใจออกรูอยูวาหายใจออก  หายใจเขายาว 
หรือสั้น  หายใจออกยาวหรือสั้นเรากร็ูอยู  แลวพิจารณาตลอดกองลม  ตอนนี้ดูเหมือนจะไมเขาใจนะ   
คําวาพิจารณาตลอดกองลมหายใจเขาหรือออกก็หมายความวา  เราหายใจเขากระทบจมูก  ลมมันจะไหล 
เรื่อยเขาไป  เราจะมีความรูสึกถึงหนาอก  แลวก็ไหลเรื่อยไปกระทบศนูย (เหนือสะดือ) ออกมา  กระทบ 
ศูนย  กระทบหนาอก  กระทบปาก  อาการอยางนี้ปรากฏแกเราเมื่อไหร  อารมณจิตของทานเขาถงึปฐม 
ฌานแลว  นี่การพิจารณาลม  ลมขาเขากระทบจมูก  กระทบหนาอกรู  ไหลเรื่อยลงไปจิตเปนสมาธมิาก 
ข้ึน กระทบศนูยเหนือสะดอืหนอยหนึ่ง  เวลาลมหายใจออกกระทบศนูยเหนือสะดอืหนอยหนึ่ง  กระทบ
หนาอก  กระทบริมฝปาก  และการทีล่มไหลเขาไปขางใน  แลวออกขางนอกเรารูตลอดเวลา  อันนี้  
แสดงวาจติของทานเขาถึงปฐมฌาน  ทีนี้อานาปานุสสตินี่พอจิตเขาถึงปฐมฌานแลว 
 

 
 
 
 
 
 



 
๓๙ 

                                
เขาไมพิจารณาฌานที ่๒ และฌานที่ ๓  วานี่เราจับมุมไดแลว  จับอาการของฌานไดแลววานีฌ่านที่ ๑ 
ตั้งไดแลว 
  ทีน้ีเราก็พยายามฝกอาการทรงฌาน วธิีฝกอาการทรงฌานก็เปนไปตามทีก่ลาวมา คือตั้ง 
เวลาไวโดยเฉพาะอยาใหมากเกินไป  เอาเฉพาะเวลาสั้นๆ อยางมากทีสุ่ดในระยะตน ควรจะตั้งไวไมเกนิ 
๑๐นาที หรือวาจะใชวธิีการนับลมหายใจเขาลมหายใจออกตามที่เราตองการก็ได นีเ่ปนวธิีการ ทรงฌาน 
โดยเฉพาะมีประโยชนมาก  พอเราไดสมาธิดีแลว  จิตมันสามารถจะทรงได ตามทีเ่รากําหนด เวลาสั้นๆ  
เราทรงไดตามโอกาสนัน้ที่เราตองการ ก็ขยับใหมันยาวไปอีกนิดเมื่อชิน เมื่อเขาไดแลวก็ตั้ง อยูไดตาม 
ลําดับนัน้ ไดครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่ง  ก็ขยับใหยาวไปอกีนิดหนอย  ตอไปถาบังเอญิเราไดทิพจกัขญุาณ  
อาศัยที่การทรงฌานมกีารทรงตัวดี  ถาเราเห็นผี  เห็นเทวดา เห็นพรหม  หรือเห็นสัตว นรก เราจะคุย กัน 
ไดเหมือนคนธรรมดา  เราจะคุยกนันานเทาไรกไ็ด เห็นไดแลว เราคุยกนั  ความเพลนิมันก็ปรากฎ ธรรม 
ปติมันปรากฎ ฌานมันก็ทรงนานยิ่งขึ้น น่ีวากันถึงตอนปฐมฌาน สําหรับอานาปานุสสตินี่พอเขาถึงปฐม 
ฌานแลว  คืบเขาฌาน ๔ เร็วมาก  บางทีก็ในวันเดียวกนันั่นแหละ  ขณะที่น่ังอยูน่ันสามารถรูลมเขาออก 
ไดตามทางตลอดสาย  มนัสามารถเขาถึงฌาน ๔ ไดในฉับพลัน อาการที่เราจะรูวาเปนอาการของฌาน ๔ 
เมื่อจับลมหายใจเขาหายใจออกไป  ตอนนี้กลับไมรูวาลมเขาหรือลมออก ไมมีความรูสึก ลมเขาหรอืลม 
ออกก็ไมรู เหมือนไมหายใจ  กําลังใจทรงสติสัมปชัญญะสมบูรณ  เปนเอกัคคตารมณ มีอารมณอันเดียว 
โดยเฉพาะ ไมคิดถึงอะไรหมดแลวกแ็ทรกมาดวย อุเบกขารมณ คือ ความวางเฉย  ตัวน้ีทานบอกจิตกับ 
กายแยกกันเดด็ขาด ไมยอมรูเรื่องของประสาท ทรงตัวเหมือนคน ตื่นอยูอยางธรรมดา จิตไมมอีาการ 
กระ สับกระสาย มีความสุขมาก ไมปวด ไมเมื่อย ไมรูเสยีงภายนอก  เสียงภายนอกนี้ก็ไมไดยนิจะมาจุด 
พล ุใกลๆ เปดเครื่องขยายเสยีงใกลๆ  น่ีก็ไมไดยิน เปนอาการของ ฌาน ๔ ตอนที่เขาฌาน ๔ นี่ทรงตัวได 
ดีมาก เพราะเคยปฏิบัตริวมกันมา เพื่อนกนัองคหนึ่งเขาไดฌาน ๔ เขาเขาถึงฌาน ๔  ปรากฎ ไมปรากฎ 
ลมหายใจเขาออก นั่งไปนานเทาไหรไมรู  ตอนนี้มันไมรูสึกนาน  บางทีเราวาไปตั้ง ๗-๘ ช่ัวโมง  รูสึก 
เหมือนเดี๋ยวเดยีว  น่ีถาเราจะนั่งนานจริง ๆ ใหเปนเรื่องของฌาน  ถายังไมไดฌานอยาไปทํานานมันเสีย 
ประโยชน  ถาฌานมนับังคบัอยู ๒ ช่ัวโมง ๓ ช่ัวโมง มันไมถอน  กแ็ปลวาไมมีอันตราย  แตทวาอยา 
ปลอยใหทรมานมากนกั  ควรกําหนดเวลาไว  มิฉะนั้นรางกายจะแย  จะเสียทีหลัง ตองระวัง ทานผูนัน้ 
พอไดฌาน ๔  จิตเขาถึงฌาน ๔ ไมหายใจ  พอฌานมันถอน วิ่งยนัปายถงึ กุฏิหลวง พอปาน  บอกขอเลิก 

 
 
 
 
 
 



 
๔๐ 

 

ไมเจริญพระกรรมฐาน  เพราะมันไมหายใจนี่กลัวตาย  พอตอนเชาหลวงพอปานฉันขาว  ก็พดูใหพระ 
ฟงวา  ไอคนกลัวดีนี่มันหายากจัง  อันนีเ้ขาเรยีกวากลัวดนีะ  นี่เรยีกวาอานาปานุสสติกรรมฐาน 
  ทานทั้งหลายจาํวาจุดจบมันอยูทีฌ่าน ๔ คือกําหนดรูลมหายใจเขาออกไป  ถาระยะ 
ไหนก็ตาม  ถายังรูลมหายใจเขาออกอยูถอืวาเรายังไมจบ  และหากวาขณะใดขณะหนึ่งเราเขาถึงจุดจบ  
คือไมรูลมเขาลมออก  แลวตองพยายามรกัษาอารมณน้ันไว  ถาวันหลังบังเอญิทําไมถึงนั่นก็อยากลุมใจ  
ถือวาปลอยมนั  มันจะไดแคไหนก็ชางมัน  รกัษาอารมณสบายใจไวเปนสําคัญ  เอาแคสบายใจนะ  รูลม 
เขารูลมออก  แคสบายใจเปนสําคัญ  อยาอยากเห็นภาพและแสงสีนี่เขาหามเด็ดขาด  ถาตองการเหน็ภาพ 
เห็นแสงสีแลว  เห็นแลวเขาไปหลงมันเสียสมาธี  สมาธิจะตก  อยาไปสนใจไมใชของดี  มันเปนของเลว  
มันเปนเครื่องบ่ันทอนความดี  นี่วากันถึงสมถะของอานาปานุสสติกรรมฐานก็จบลงแคนี้นะ 
  ในตอนทายพระพุทธเจาทานแถมวิปสสนาญาณเขาไว  ทานวาอยางไร  พิจารณาเห็น 
กายในกายบาง  พิจารณาเหน็กายในกายท้ังภายในและภายนอกบาง  ยอมพจิารณาเห็นธรรมดา  คือ 
ความเกิดขึ้นในกาย  ยอมพจิารณาเห็นธรรมดาคอืความเสื่อมไปในกาย  ยอมพจิารณาเห็นธรรมดา คือ
ความเกิดขึ้นและความเสือ่มไปในกายบาง  หรือมีสตวิากายนี้มีอยู  เขาไปตั้งอยูโดยเฉพาะหนาแกเธอ  
แตเพียงสักแตวาเปนทีรู่  แตเพียงสักแตวาเปนที่อาศัยระลกึ  เธอยอมไมติดอยูดวย  ยอมไมยึดถอือะไร 
ในโลกดวย  ดกุอนภิกษุท้ังหลาย  ภกิษุยอมพิจารณาเห็นกายเนอืง ๆ อยางนี ้  ตรงนี้เปนวปิสสนาญาณ  
ตอนพิจารณาเห็นลมหายใจเขา  หายใจออก  ตอนทรงฌานเปนสมถภาวนา  มาพิจารณาเห็นกายในกาย 
ทั้งภายในและภายนอก  วากนัยอ ๆ ทานบอกพิจารณาเห็นความเสื่อมไปของกายในคือเรา  กายนอกคือ 
กายของคนอืน่  กายในกายเห็นอะไรมันเส่ือมละ  สวนท่ีเราจะพึงเห็นไดงายก็ผม  ผมมันเคยดํา  นาน ๆ 
เขามันก็เปลี่ยนเปนขาว  อยางผมนี่พจิารณางาย ๆ  เม่ือกอนนีผ้มดก  เวลานี้หัวลานเขาไปแลว  นีม่ันไม 
จริง  ความเสื่อมไปของกาย  ความเปนเด็กทรงอยูไมนานนักมันก็คลานเขาไปหาความเปนผูใหญ  เราถือ 
วาเปนเรื่องของเจรญิขึ้น  แตความจริงไมใชเจรญิ  มันเดินเขาไปหาความเสื่อม  เพราะวามันเดินเขาไป 
หาความสลายตัว  เม่ืออาการแข็งแรงปรากฎเราคดิวามนัเจริญ  มนัยิง่เดินเรว็เทาไหรมันก็ใหลความตาย 
เขาไปเทานั้น  แลวมันจะดีอะไร  น่ีความเสื่อมภายใน  บางที่เราจะเห็นยาก  แตก็พยายามดูไว  สมยัหนึ่ง 
เมื่อผมเปนเด็ก ๆ  เคยอานหนังสือพิมพเขาบอกวา เราควรจะถายรูปไวทุกป  ความจริงเขาไมไดสอน 
ธรรมะ  เขาวากันทางโลก  จะถายรูปไวทุกปเพ่ือจะได 
 
 
 
 
 



 
๔๑ 

 

ทราบวาเมื่อสมัยนั้นเราอายุเทาไหร  รูปรางหนาตาลักษณะเปนอยางไร  อีกปหน่ึงกม็าถายใหม  เด็กจะ 
ไดทราบวา พอ  แม  ปู  ยา ตา ยาย ของเรามีความเปลีย่นแปลงไปทีละนอยละนอย  มาวาถึงตอนแกที่สุด  
เด็กจะไดรูสภาพวา  เราเปนหนุมเปนสาว  หรือวัยกลางคน  นี่เขาไมไดตั้งใจจะสอนธรรมะ  แตก็มาตรง 
กับธรรมะของพระพุทธเจา  ถาหากวาเราพยายามถายรูปไวทุก ๆ ป  เราก็จะเอารูปแตละปละปน้ันมาดู  
ก็จะรูวารางกายของเรามนัเสือ่มลงไปทุกป ทุกป  วากันถึงดรููปนะ  ถาเราไมมรีูปจะดูก็ดูอาการของกาย  
วาเดิมทีเดียวมนัเด็ก  ตอมาก็เปนผูใหญ  ไอตอนเปนผูใหญน้ีก็ดูวาอะไรมันเส่ือมไปบาง  ถาเราเปนหนุม 
เต็มท่ีความดีเดิมมันเริ่มเสื่อม  แตความจริงนี่เปนเรื่องของจิตนะ  ไมใชเรื่องของกาย  เอาเสียหนอยก็ยัง 
ได  ความดีเดิมมันเริ่มเสื่อมก็เพราะวา  เมื่อเรายังเปนเด็กเลก็นะ  ยังไมมีความรูสึกอยากจะมคูีครอง  
แลวก็ตองการความสวยสดงดงามมันก็นอย  ความจริงจิตตัวนัน้มันจติดี  พอถึงเปนหนุมเปนสาวแลว  
ไอจิตชั่วมนัอยากสวย  อยากสวยก็อยากใหคนอื่นเขาเห็นสวย  เพ่ือจะไดตองตาเลือกเปนคูครอง  น่ีมัน 
เปนความเลวของจิต  มันคนละเรื่อง 
  มาวากันเรื่องของกาย  รางกายของเราเมื่อแกไปอายุมาก  รวงโรยไปบางไหม  ความ 
เส่ือมของรางกายมันมีทกุวนั  ตอนเชาตืน่ขึ้นมายังไมกินขาวหิว  หิวก็กนิขาวแลวมันอ่ิม  อ่ิมแลว  พอ 
ตอนสาย ๆ หรือตอนกลางวนัมันเริ่มหิว  นี่รูไวเลยวาความเสื่อมของรางกายเกิดขึ้นแลว  นี่คิดกันอยาง 
พระผูมีสตินะ  ทําไมจึงวาเสื่อม  ก็เพราะอาหารที่กินไปตอนเชามันเสือ่มคุณภาพ  ถามันไมเสื่อมกไ็มหิว  
เลยเวลาไปจากนั้นกเ็สื่อมอีก  เรากินกลางวันไปจากนัน้  พอตกเยน็มันหิว ความเสื่อมมันปรากฎอันนี้ 
เห็นยากนกัก็มานั่งดูกัน  ดูความเสื่อมของตัวเองมันเห็นชา  ดกูายในกายนี่เห็นชา  พระพุทธเจาทาน ให
ขยับออกไปอกีหนอย  พิจารณากายภายนอก  คือกายภายนอกไมใชกายเรา  กายคนอืน่  เราก็มานั่งดู คน
ที่เขาเดินผานหนาเราไป  หรือนั่งอยูขางหนาท่ีเราผานไป  หรือวาทานผูใหญท่ีอยูกับเรา  วาทานทั้ง 
หลายเหลานี้สมัยกอนทานแกขนาดนี ้  หรอืวาเปนเด็กเหมือนเรา  ถาเราไมใชความโงเสียนิดเดียว  เราก็ 
จะทราบวา  คนทุกคนเกิดมาเปนเด็กแลว  ตอมาก็เติบโตขึ้นทีละนอย ๆ  เปนหนุมเปนสาว  ตอมาก็มา 
ถึงเปนคนแก   ทีนี้เราก็มานัง่ดูคนแก  คนแกเขาบอกไมมีดี  เขาวากันอยางนั้นนะมนัจะมดีีตรงไหนละ  
ตาก็ไมดี  ตาของเราเคยแจมใสก็มองอะไรไมเห็น  ดีไมดีอยางผม  เอาแวนเขามาใสก็ยังมองไมเห็นเลย  
หูเคยดีก็จะฟงอะไรไมชัด  ผมเคยดําสละสลวยก็เริ่มเปลี่ยนสี  ทีน้ีรางกายที่เคยแขง็แรงก็งก ๆ เงิ่น ๆ  
ผิวหนังที่เคยเปลงปลั่งก็ยอหยอนไปดวยประการทั้งปวง  ความจําก็เสื่อม  อะไรก็ใชไมได  เรียกวา     
คนแกหาอะไรดีไมได  ทานบอกใหดูกายนอกกาย  หรือกายภายนอก  เรากใ็ชปญญาสักนิดเขา 
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มาพิจารณา  อันนี้ตัวสติสัมปชัญญะ  ไมใชตัวปญญานะ  เมื่อทรงจิตแลวก็ใชปญญา  พิจารณาวาทานทั้ง 
หลายเหลานีเ้ปนคนแก  เดมิทานก็เปนคนหนุมเหมือนเรา  ตอไปถาเรามีอายกุาลผานไปมากเขา  เรากจ็ะ 
เปนเหมือนทาน  ก็มานั่งนกึดู  เมื่อสภาพการณเปนอยางนี้  และพระพทุธเจากลาววา  ใหยอมรับนบัถือ 
กฎธรรมดา  ทานวายอมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเสื่อมไปในกายบาง  ยอมพจิารณาเห็นธรรมดา  
คือความเกิดขึน้และความเสื่อมไปภายในกายบาง  ทานวาอยางนั้น  เรามาพิจารณาเห็นวาไอการเกิดขึ้น 
แลวเสื่อมไปอยางนี้  นี่มนัเรืองของธรรมดา  น่ีมันไมใชของผิดธรรมดา  ถาทุกสิ่งทุกอยางเรายอมรับ 
นับถือวาเปนธรรมดาเสียแลว  เราก็ไมมอีะไรตกใจ  ไมมีอะไรสะดุง  ไมมีอะไรเปนทุกข  เพราะ 
ธรรมดาที่เราเห็นชัดอยูอยางหนึ่งนั่นก็คือพระอาทิตย  ตอนเชาขึ้นมีแสงสวาง  ตอนเยน็ลับไปมีความมืด  
เราพบมาตั้งแตเกิดขึ้นมายังเดินไมได  นั่งไมได  เห็นแสงสวาง  แลวก็เห็นความมืด  ก็เลยเห็นเสียจนชิน  
ไมมีความรูสึกหนักใจวาพระอาทิตยเกดิขึ้นมาตอนเชา  ตอนเย็นมันกล็บัไป  ก็ไมนานเทาไหรเชามนัก็ 
ข้ึนมาใหม  เลยเห็นเปนของธรรมดา  คือวาความมืดคืบคลานเขามาแทนที่เราจะสะดุง  หวาดหวั่น  ดิ้น
รน  เรากไ็มทาํอยางนั้น  ไมนานนักเวลาพรุงนี้เชา มันกส็วางขึ้นมาใหม  ทีน้ีความรูสึกอะไรก็ตาม  ถา
เราเห็นเปนธรรมดาแลว  ความหวาดสะดุงมันก็ไมม ี
  เราหันเขามาพจิารณากายในกาย  คือรางกายของเรา  เอากายของชาวบานเปนสื่อ  ถา 
เราเห็นกายในกายของเราไมคอยจะเห็น กต็องเอากายของชาวบานมาเปนครู  มาเปนครูตรงที่เราเห็นกาย 
ชาวบานเขาแกลงไป  ผมเคยดํากก็ลับขาว ตาเคยยาวกลับสั้น  ฟนท่ีเคยดีกลับหัก  หูฟงอะไรมนัก็ฟง 
อะไรไมได  เนื้อหนังท่ีเคยเปลงปลั่งก็หลอนยาน  สติสัมปชัญญะก็ไมดีเทาเดิม  รางกายกไ็มแข็งแรง  นี ่
เรื่องของชาวบานเปนอยางนี ้  ก็มานั่งนึกถึงตัวเรา  นึกไวเปนประจาํวาอาการอยางนี้มีกับคนอื่นที่เขา 
เกิดกอน  มันไมไปไหน  ถงึเวลานานไป  เราอายุแบบนีเ้ขาเมื่อไหรมนัก็เปนแบบนีแ้หละ  เมื่อถึงเวลา 
เราแกเขาจริง ๆ  ผมมันเริ่มขาวเราก็ไมหนักใจ  เราเขาใจแลววาเปนเรื่องธรรมดา  ตอมาถาตามันฝาลง 
เรากไ็มเห็นแปลก  อาการสะดุงทางใจทางกายมันก็ไมมี  เพราะถีอวาเปนเรื่องธรรมดา  ตาฝา  ตาฟาง  หู
ไมดี  ฟนไมดี รางกายสุขภาพไมดีมันงก ๆ เงิ่น ๆ  ความเปลงปลั่งหายไปก็ตามที  ในเมื่อเรายอมรับ นับ
ถือวามนัเปนธรรมดาแลว  ความสะดุงหวาดหวั่นมันก็ไมมี  นี่ทานบอกวา  ตองยดึถือวามันเปนเรื่อง 
ธรรมดา  เมื่อเราเคารพกับความเปนธรรมดาแลวจริง ๆ  เราจะเห็นพอตาย  แมตาย  พี่ตาย  นองตาย  
อาการรองไหไมมีนี่เราตองประสบ  ใครเขาจะนินทาวารายเราก็ไมหวัน่ไหว  ถีอวา นตถิ  โลเก  อนินทิ
โต  คนไมถูกนนิทาเลยไมมีในโลก   เราเกิดมา 
 
 
 
 



 
๔๓ 

 

เพ่ือถูกชาวบานนินทา  จะไปหนักใจอะไรกับการนินทา  ตอมาเมื่อความตายมนัเขามาถึง  นอกจากเรา 
จะเห็นความเสื่อมของรางกายแลว  เราก็ดูความตายของชาวบานดวยวา  ชาวบานเขาเกิดมาแลวเขาตาย 
ใหเราดูทกุวนั  พระนี่สําคญั  ใครเขาตายกันท่ีไหนพระถูกเกณฑเม่ือไรพระรวยเมื่อนั้น  เมื่อเวลาเขา 
นิมนตพระไปสวดพระอภิธรรมบาง เทศนบาง หรือสวดอะไรก็ตาม    ในตอนทายเขาก็นิมนต  เขาก็
นิมนตพระบังสุกุลวา  อนิจจา  วตสงขารา  อุปปาทวย  ธมมิโน  อุปปชชิตวา  นิรชุฌนติ  เตสํ  วูปสโม สุ
โข  เวลาพระบังสุกุล  ความจริงพระพุทธเจาไมไดบอกใหบังสุกุลผนีะ  ทานสอนใหเราบังสุกลุ ตัวเอง  
พระอะไรถือวาการบังสุกลุเปนอาชีพละกอ  ถือวาอเวจมีหานรก  ถาเขานิมนตไปบังสุกุลกด็ีใจ  วนันี้จะ
ไดแลว  นํ้าออย  น้ําตาล  หรือวาไดสตางค  เราก็เขยีนไวไดเลย ๑ ละการลงนรก  การถือเปน อาชีพแบบ
น้ันจัดเปนโลภะความโลภ  เราบวชเพื่อทาํลายความโลภ  ไมใชบวชเพื่อส่ังสมความโลภ  อยางนั้นเขา
เรยีกวาบวชเพื่อนรก แสวงหานรกเปนทนุ การบังสกุุลทานวา อนิจจา วตสงขารา  สังขารท้ังหลายไม
เท่ียงหนอ  นีใ้หพิจารณาวากายภายนอก  คือคนที่เขาเกดิเหมือนเรา แลวก็เวลาน้ี มันพังลงไปแลว  นี่
เปนเรื่องธรรมดา  อุปปาทวย ธมมิโน  เม่ือเกดิขึ้นแลวกเ็สื่อมไป  เสื่อมอยางไร  เมือ่เกิดขึ้นมาเปนเด็ก
แลวกโ็ตขึ้นมา  แลวความทรดุโทรมยอมปรากฎ  นีเ่ปนอาการของความเสื่อมทาง กาย  อุปปช ชิตวา ชริุ
ชฌนติ  เมื่อเกดิขึ้นแลวยอมดับไป  นี่อันนีเ้ขาตายแลว  เราเองก็ตองมสีภาพแบบนี้  ความไมเทีย่งมีแลว
สําหรับเรา  มกีับเขาฉันใด  ก็มีกับเราเหมอืนกัน  เราเกดิเหมือนเขากต็องเสื่อม เหมือนเขา  แลวก็เวลานี้
เขาดับ  หรือเขาตายไปแลว  ไมชาเราก็ตองตายเหมือนเขา  ตอนทายทานบอกวา  เตสํ วูปสโม สุโข 
แปลวา  การเขาไปสงบกายชื่อวาเปนสุข  น่ีตรงนี้เราคิดเลยวา  นี่ครูใหญเราพบแลว  เราพบมาตั้งแตตน  
มานั่งดูตัวคนอื่นเขาบาง  น่ังดูตัวเราเองบาง  มันปรากฎกระทบกระทั่งกับความ เสื่อม  ความไมทรงตวั
อยูตลอดเวลา  น่ีเรากเ็ลยยอมรับนับถือวา  เปนเรื่องธรรมดาตองนับถอืจริง ๆ นะ  เห็นจริง ๆ  รูจริง ๆ  
จะมานั่งหลอกตัวเองลงนรกนะ  ใครไมไดจริง ๆ  ทะนงตวัวาได  เขาใจวาได  ความประมาทมันเกิด  
คิดวาเราดี  แลวก็เลยไมสรางความดีตอ  ถาเราไมสรางความดีตอความดีเดิมมัน ก็เสื่อม  พอมีบางมันก็
เส่ือม  ความประมาท  ปมาโท มจจุโน ปทํ  พระพุทธเจากลาววา  ความประมาท เปนทางแหงความตาย  
มันตายเพราะสิ้นลมปราณไมสําคัญ  แตวาตายจากความดีนี่ซิ  ตายจากคนแลว เปนสัตวนรกนี่มนัซวย
เต็มทีนี่  เตสํ วปูสโม สุโข จิตเห็นเปนของธรรมดาอยูแลว  เปนของไมยาก 
  อารมณของธรรมดาจริง ๆ  น่ีคนที่ยอมรับนับถือการเกิดขึ้น  การเสื่อมไป  การดับไป 
ของรางกายจรงิ ๆ  โดยมีอารมณไมหวั่นไหวมาก  มีอารมณกระทบจิตบาง 

 
 
 
 



 
๔๔ 

 

แตหวัน่ไหวนอย  ไมยึดถอืมากเกินไป  เวลาจะตายจรงิ ๆ  ก็ไมไดวาอะไร  อาการอยางนี้มนัเปนของ 
พระโสดาบัน  คนที่ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  วานีม่ันเรือ่งไมแปลก  ของธรรมดา  ฟนมันหักน่ีก ็
ธรรมดา  ไมไดหักแตเรา  ชาวบานเขาก็หกั  ผมมันหงอกก็ของธรรมดา  ชาวบานเขาหัวหงอกตั้งเยอะ  
เราหวัหงอกคนเดียวเปนไรไป  หัวมันลาน  อีตานี่หัวลานกธ็รรมดานี่  นี่เปนเรื่องธรรมดา  เรายอมรับ 
นับถือ  ความแกมันเขามา  ฟนหัก  ตาไมดีเขามาวาเปนเรื่องธรรมดา  เรารูตวัแลววามันจะเปนอยางนั้น  
อารมณของการยอมรับนับถือธรรมดาดวยความจริงใจ  เปนเรื่องของพระโสดาบันขึน้ไปนะ 
  น่ีทานท้ังหลายกต็ั้งใจรูไวเลย  วาใครกต็ามที่ยอมรับนบัถือกฎของธรรมดา  อารมณนี้ 
มันจะรกัพระนิพพาน  เพราะมันเกลียดตวัเกดิ  เกิดนี่มนัเปนธรรมดาจริง ๆ  เมื่อเกิดขึ้นมาแลวตัวทุกข 
มันตามมา  ตวัน้ีเราไมพูด  อริยสจั  พระพุทธเจาสอนตอนทาย  หาตวัธรรมดาเขามาแลวมันแก  บางที 
ไมทันจะแกเลยความปรารถนาไมสมหวังมันก็เกิด  กินอิ่มแลวก็หวิ  อยูสบาย ๆ มนักร็อน  ดีไมดีมันก ็
หนาวอกีแลว  ดีไมดีอาการปวยไขไมสบายมันก็เกดิตั้งแตนี้มา  เรายอมรับนับถอืวาเปนเรือ่งธรรมดา 
แลวเราไมหนกัใจเมื่อมนัหัว  มีก็กนิ  ไมมีก็ทนหวิมันไป  เพราะอยากเสือกเกิดมาทําไม  ทีน้ีเราเห็นวา 
การเกิดมันไมดีอยางนี้  หาความเท่ียงไมได  เต็มไปดวยความทุกขดวยประการทั้งปวง  ทุกสิ่งทุกอยางที่ 
เราไมตองการมันเปนอยางนัน้ แตกฎธรรมดามันบังคบัตองเปนก็เลยสบายใจ เม่ือความแกเกดิขึ้น  
ความ ปวยไขไมสบายก็เกิดขึ้น การพลัดพรากจากของรกัของชอบใจเกิดขึน้ ความตายมีมาถึงไมหนักใจ
ถือวา เปนเรื่องธรรมดา  พอถือวา เปนเรือ่งธรรมดาแลวก็เห็นวา  เกดินี่มันไมดีนะ  มันเปนอยางนี ้ ทาง
ที่ไม เกิดมอียูก็คอื  พระนิพพาน  ถาเราปลดขันธ ๕ เสยีไดเมือ่ไร  คาํวา  เตสํ วูปสโม สุโข  การเขาไป
สงบกาย น่ันชือ่วาเปนสุข  หมายความวา  ถาเราไมมรีางกายเสียอยางเดียว  อาการอยางนี้มันไมปรากฎ  
จิตมันก ็กําหนดไวเลยวา  ข้ึนชื่อวาความเกิดไมมีสําหรบัเรา  นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  ความเกิดจะไมมี
สําหรับ เราอกี  ความเกดิเปนมนุษยก็ดี  เทวดากด็ี  พรหมก็ดี  เราไมตองการ  หรือการที่จะมีอาการ
พิสมัยวาโลก มนุษยสวยสดงดงาม  เทวโลก  พรหมโลกสวยสดงดงาม  มันเปนท่ีนาอยู  ไมมีสําหรับเรา  
เราตองการ อยางเดยีว  อาการความดับไมมีเชื้อ  โลก ๓ ไมตองการทัง้หมด  จิตท่ีเราจะกําหนดไวก็คือ  
ไมมีกาย  และก็มีพระนิพพานเปนที่ไป  นี่เรยีกวาทานทั้งหลายไดเห็นธรรมดาแลว  มีอารมณรักพระ
นิพพาน นิดหนอย  รกัมากแตใจยังหวั่นไหวอยู  เปนพระโสดาบนั  อาการของพระโสดาบนัเราจะเห็น
ไดชัดคือ 

 
 
 
 
 



 
 

๔๕ 
 

    มีความเคารพในพระรตันตรัยอยางจริงจัง  ไมปรามาสพระรัตนตรัย  มคีวามเคารพใน 
พระพุทธ  พระ ธรรม  พระสงฆ  เขาเขียนรูปพระพุทธเจาไวในกระดาษกด็ี  เอาฟางหรอืวาดนิปน  ผูก 
ฟางเปนรูปพระ เอาดินปนเปนรูปพระก็ดี  เอามอืไหวไดอยางสนิทใจ  เห็นพระสงฆท้ังหลายท่ีปฏิบัติด ี
ปฏิบัติชอบ มี ความเคารพ  แตทวาถานกับวชจญัไรนี่  พระโสดาบันเขาไมไหวนะ  เขาเชือ่พระพุทธเจา 
วา เน้ือนาบญุเปนของท่ีด ี
              น่ีเปนอันวาถาอารมณของทานผูใดเขาถึงอยางนีค้ือวาเคารพพระรัตนตรัยดวยความ
จริง ใจ เมือ่เคารพพระรตันตรยัดวยความจริงใจ ยอมรับนับถือกฏธรรมดาเรยีกวา ไมสงสัยในคําสัง่
สอนของ พระพุทธเจา  แลวก็มีศีล ๕ เปนปกติ  ไมตองระมัดระวังสําหรับฆราวาส  สาํหรับพระเณรก็
รกัษาศลีตั้ง แตปาราชกิ  สังฆาทิเสส  ปาจติตียใหครบถวน  สาํหรบัอภิสมาจากนีไมละเมิดไมได  มัน
ตองละเมิด แหง ๆ  พระอรหันตยังโดนเลย  แตทานไมปรับโทษ  เพราะเปนสวนเลก็นอย  สวนท่ีไมเปน
อาบตักิ็คอื สวนปาราชกิ  สังฆาทิเสส  ปาจติตีย  อนันี้พระอรยิเจาไมละเมิดเวนไวแตสวนอภิสมาจาร  
ถาหากวา ทานผูใดมอีารมณไดอยางนี้เปนพระโสดาบันจําไว  ฝายสกุขวปิสสโก  ถาหากวายอมรับนบั 
ถือกฎ ธรรมดา  แลวมอีารมณวางดบัสนิทจากโลภะ  ความโลภ  โทสะ  ความโกรธ  โมหะ  ความหลง  
เทานั้น 
  สําหรับวนันีก้จ็ะขอพูดเรือ่งมหาสติปฏฐานตามเดิม  เพราะเปนวนัท่ี ๒  สําหรับเมือ่ 
วานน้ีเปนอารมภบท  วันนีจ้ะพูดไวเฉพาะบทที่จํางาย ๆ  ในทางปฏิบัติ  สําหรับมหาสติปฏฐานที ่
พระพุทธเจาตรัสไวเปน ๔ บรรพดวยกันวา 

๑. กายานุปสสนามหาสติปฏฐาน  คือการพิจารณากายในกาย 
๒. เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน  พิจารณาเวทนาในเวทนา 
๓. จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน  พิจารณาจิตในจิต 
๔. ธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน  พิจารณาธรรมในธรรม 

                            สําหรับการพิจารณากายในกาย  เมื่อวานพูดมาเฉพาะขอสรุปหรือวาการพจิารณาลม 
หายใจเขาออก  เพราะวาลมหายใจเขาออกจัดเปนกาย  เพราะเรื่องที่อยูในกาย  วันนี้ไดกลาวแลววา  การ 
พิจารณาลมหายใจเขาออก  วาเวลาหายใจเขามีสตินึกไว  หรือวามีสัมปชัญญะรูอยูวาเราหายใจ เขา  เวลา
หายใจออกก็มสีติหรือสัมปชัญญะรูอยูวาเราหายใจออก  เราหายใจเขายาวหรือสั้น  หายใจ ออกยาวหรือ 
สั้นก็รูอยู  ตอนน้ีเปนสมถภาวนา  สําหรับอานาปานุสสติกรรมฐาน  หรือวาการพิจาร ณา ลมหายใจเขา
ออก มหาสติปฏฐานทานเรียกวา อานาปานบรรพ  สําหรับกรรมฐานกองนี้มีความ สําคัญที่สุด  ถาหาก
วาบรรดาทานทั้งหลายจะทํากรรมฐานกองใดที่เลยไปกวานี้และกไ็มพยายาม ทรง สมาธิจิตดวยอํานาจ 
สมาธิจิตเสียกอน  กรรมฐานกองตอ ๆ ไป ก็ 



 
 

๔๖ 
 

ไมมีผล  ฉะนัน้การพิจารณาลมจึงมีความสําคัญ  ที่เรยีกวาสําคัญก็เพราะวาลมเปนของละเอยีด  การรูลม 
เขา  การรูลมออกเปนทรงสติสัมปชัญญะเปนอยางด ีถาเราเผลอนิดเดียว เราก็ไมสามารถจะรูอาการของ     
การหายใจเขา  หายใจออก  เอากันอยางนีก้็แลวกันวา  บรรดาทานทั้งหลายอาจจะสงสัยวา  ทําไมพระ 
พุทธเจาจึงสอนใหเราใชสติสัมปชัญญะ  ควบคุมลมหายใจเขา  ลมหายใจออกใหรูอยู 
  ความจริงพวกเราก็หายใจอยูตลอดวันตลอดคืน  เราก็มานั่งนึกดวูาการหายใจของเรานี้ 
มีทุกขณะจิต  ถาขณะใดเราขาดลมหายใจนั่นหมายถึงวาเราตาย  ถาจะถามวาใครทราบบางเวลาที่เราหาย 
ใจ  วันหนึ่ง ๆ ทั้ง ๆ ท่ีเราหายใจตลอดวัน  แตใครรูบางวาเราหายใจ  อันนี้ก็เปนของยาก วาอาการหายใจ 
ทางกายโดยอตัโนมัติ  เปนเรื่องของรางกายจัดขึ้น แตเราก็ไมรูวาเราหายใจทั้ง ๆ ที่เราตองการลมหายใจ  
การที่เราไมรูวาเราหายใจ  กแ็สดงวาสติสมัปชัญญะของเรายอหยอนมาก  ฉะนั้น  การทรงความดีทัง้ทาง 
โลกกด็ี   ทั้งทางธรรมก็ดี   จําเปนมากในการที่จะตองใชสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ   ถาเราขาดสตสิัมป 
ชัญญะ เสียอยางเดียว  เรากเ็อาดีอะไมได  ฉะนั้น  ขอบรรดาทานทั้งหลาย  จงพึงเขาใจความหมายของ 
พระพุทธเจา  ที่ทรงใหกําหนดรูลมหายใจเขาออก  ก็เพือ่เปนการทรงสติสัมปชัญญะของเราใหสมบูรณ 
น่ันเอง  มาวากันถึงลมหายใจ  ในขณะที่เราพิจารณาลมหายใจเขา  ลมหายใจออก มีนิมิตสําหรับลมหาย 
ใจอยู  นิมิตสาํหรับอานาปานุสสติน่ีก็คือ  แสงสีตาง ๆ ทั้ง ๆ ที่เรานั่งหลับตา  เมื่อจิตเขาสูอุปจารสมาธิ  
ก็จะเกิดอาการแสงสี สีเขียว สีแดง สีเหลือง สีขาว อยางนี้เปนตน  เมื่อจิตตกเขามาอยูลกัษะนี้  ปรากฎวา 
เราอาจจะเห็นภาพบาง  ภาพเทวดา  ภาพวมิาน  ภาพอะไรก็ชางปรากฎขึ้นมาในใจ  ถาในขณะใดปรากฎ 
วาเห็นภาพก็ด ี เห็นแสงสีก็ดี  ขอทานท้ังหลายจงอยาสนใจกับภาพนัน้ ใหคิดวาการทีเ่ราเห็นภาพกช่ื็อวา 
ความดีนดิเดยีว  จิตเขาสูอุปจารสมาธิเทานั้น 
  น่ีไปยอนมาตอนตนนะ  เพราะเมื่อวานพดูไมคอยจะรูเรื่อง  และวันนี้จะพดูยอ  ทีน้ีเรา 
จับไว เปนอนัวาอานาปานุสสติกรรมฐาน หรืออานาปานบรรพ การกําหนดรูลมหายใจเขาออก  ทุกทาน 
จะตองใชอยูตลอดเวลา  คําวาใชตลอดเวลาก็หมายความวา  ถาเราจะทํากรรมฐานกองใดกองอื่น ไปกวา 
น้ี  ก็ตองพิจารณาลมหายใจเขาออกใหจิตทรงสมาธดิีเสียกอน  หรือไมตองรีบทําอยางอื่นกอน  เพราะถา 
เรารีบทําอยางอื่นกอนแลวถาจิตไมสามารถจะทรงสมาธไิวได  กรรมฐานกองอื่นที่เราตั้งใจกไ็มมีผล  ถึง 
แมวาเราตั้งใจจะเจรญิวิปสสนาญาณ เพ่ือตดักิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานก็ตาม ถาหากวาเราไมทรงสมาธี 
จิต  คือกําหนดรูลมหายใจเขาออก  เปนการทรงสติสัมปชัญญะใหสมบูรณ  การเจรญิวิปสสนาญาณก ็
ไมมีผล  จิตไมทรงอยูในขอบเขต  มาวากนัตอไป 
 
 
 



 
 

๔๗ 
 

อีกหนอยวา  การเจริญพิจารณาลมหายใจเขาออก  หรือวามหาสติปฏฐานอื่นๆ  ก็ตามในมหาสติปฏฐาน 
สูตรทั้งหมด  หรือวาในกรรมฐาน ๔๐ ก็ตาม พระพุทธเจาทรงใหใชสมถะกองนั้นเปนวิปสสนาญาณ  นี ่
เปนแบบของพระพุทธเจานะ  เราจะเห็นวาตอนทาย พระพุทธเจาจะทรงบอกวา ใหเราทั้งหลายพิจารณา 
เห็นกายในกาย วากายในกายก็ด ีกายภายนอกก็ด ีมีการเสื่อมไปบาง  มีการเคลื่อนไปบาง  หาการทรงตัว 
ไมได 
  คือนอกจากนัน้ก็ใหบรรดาภิกษุทั้งหลาย  ทานวาอยางนั้น  เธอท้ังหลายจงเห็นเปนแต 
เพียงวาสักแตวาเห็น  รูปนี้เปนแตเพียงสักแตวาเราจะอาศัยช่ัวคราวเทานั้น  จะไมทรงตลอดกาลไป  ขอ 
ทานทั้งหลายจงอยายึดถือรูปนี้แลวก็จงอยายึดถือทุกส่ิงทกุอยางในโลกทั้งหมด  ตอนน้ีเปนวิปสสนา 
ญาณ  น่ีเปนอันวา  ถาเราเจรญิแตอานาปานุสสติกรรมฐานอยางเดยีวแลว เราก็จับวิปสสนาญาณในดาน 
อานาปานุสสติกรรมฐานไปดวย  ก็สามารถจะเขาพระนพิพานไดเหมือนกัน  เพราะตามที่เคยพูดมาแลว 
วา กรรมฐานทุกกองมผีลเขาถึงพระนิพพานท้ังหมด เวนแตเพียงวาเราจะสามารถรูหรือใชสมถะกองนั้น 
เปนวิปสสนาญาณหรือไม 
  มาพูดเรื่องอานาปานุสสติกรรมฐาน  ถาหากวาเราจะใชเปนวิปสสนาญาณ  ในตอนนี้ 
อยาลืม  ตองทาํอานาปานุสสติ  กําหนดรูลมหายใจเขา  หายใจออก ใหใจสบายเสียกอน  ทางที่ดีละก็ทํา 
ใหใจของเราสบาย  จนกระท่ังไดยินเสียงภายนอกแลวเราไมรําคาญ  ไดยินเสียงภายนอกชัดทุกอยาง  แต
เราไมรําคาญในเสียงนั้น  ถาจิตทรงอยูระดับนี้  เราก็ปลอยใหจิตทรงอยูอยางสบายสักครูหนึ่ง  พอจิต 
สบายมากมีอารมณเงียบเรากพ็ิจารณาลมหายใจเขาออก  คือการพิจารณากายในกายในดานวิปสสนา 
ญาณ  แลวก็คิดวาลมหายใจเขาที่เราหายใจเขาไปแลวก็ดี  ทีน้ีพอมาหายใจออก  ลมหายใจออกที่เราหาย 
ใจออกไปแลว  แลวก็เราสูดลมหายใจเขามาใหม  ก็คิดวาลมที่เขามาใหมน่ีไมใชลมเกา  มันเปนลมใหม  
ลมเกานะมนัสลายตัวไปแลว  ท่ีนําเขามาใหมน่ีเปนลมใหม  ตองปรนเปรออยูแบบนี ้  ตอนนี้ลมใหมที่ 
มันสลายตวัไปแลว เรานํากลับมาไดไหม  ก็เปนอันวาเราไมสามารถจะนําหลับมาได  ก็คิดถึงชวีติของ 
เราวา  ชิวิตของเราที่มันเตบิโตมีการเคลือ่นไปทุกวัน ๆ  อาหารเกาท่ีเรากนิเขาไปเมื่อวานนี้มนัสลายตวั 
แลว  แลววันนี้ความหิวปรากฎ  รางกายตองการอาหาร  แสดงวาอาหารเมื่อวันวานและเวลากอนที่เรา 
กินเขาไป ไมพอกับความตองการ  เวลานั้นมันพอ  แตตอมามันใชงานไปหมด  ไมพอ  ตองการอาหาร 
ใหม  ถาเราไมกินอาหารใหมเราก็จะถึงกบัความตาย  เหมือนกับลมหายใจ  ลมหายใจนี่พระพุทธเจาก็ 
เรยีกวาอาหารเหมือนกัน  ทานเรยีกวาผัสสาหาร  อาหารคือผัสสะ  ถาอาหารประเภทนี้ไมมีสําหรบัคน 
และสัตวทานใด  คนนั้นก็หมายความวาจะตองตาย  ทีนี้อาหารที่เรากินเขาไปกอน  ลมที่เราสูดเขาไป 

 
 



 
 

๔๘ 
 

กอน  เมื่อระบายออกไปแลวมันสลายตวัไป  มันไมกลับเขามาใหม  ส่ิงที่จะทรงอยูไดของรางกายตอไป 
ก็อาศัยลมใหม หรืออาหารใหม  ขอน้ีก็แสดงวา  รางกายของเรามีสภาพไมเที่ยง  มนัมีการสลายตวัอยู 
เปนปกติ  การที่จะตั้งอยูไดกอ็าศัยสันตติ  คือการสืบเนื่องหรือติดตอกนั  ที่เราจะเห็นวาลมหายใจ  ถาเรา 
หายใจออกไปแลวไมหายใจเขามันก็ตาย  หายใจเขาไปแลวไมหายใจออกไป  ไมนําลมเขามาใหมมันก ็
ตาย  แสดงวาไอลมท่ีออกไปแลวมันสลายตัวไป  ท่ีเรียกกันวาพนไปหรือตายไป  แตวาเราทรงขึ้นได 
ใหมก็เพราะอาหารใหมเขามาชวย  หรือลมใหมเขามาชวย 
  ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงสอนใหบรรดาพุทธบริษัท  บรรดาภิษุทั้งหลายโดยพระพุทธเจา 
ใชนามวา  ภิกขเว  เพราะวาบรรดาพระสงฆทั้งหลายอยูใกลกับพระพุทธเจามาก  พระองคสมเด็จพระ ผู
มีพระภาคเจาจึงใหพิจารณากาย  คือลมหายใจวาใหเปนของธรรมดา  วากายนี่ที่เปนไปอยางนี้  คือมี 
ความเกิดขึน้ภายในบาง  แลวก็เสื่อมไปบาง  มันเกิดขึน้แลวก็เส่ือมไป  เกิดขึ้นแลวกเ็สื่อมไป  ทานวา 
อยางนั้น  มนัไมมีการคงที่  ทนีี้ไอการเกดิขึน้แลวกเ็สื่อมไป  แลวก็เกิดใหมมันก็ยังทรงตัวอยู  หมาย 
ความวา  ลมเกาออกไป  ลมใหมเขามา  การทรงตัวก็ยังทรงอยูได  เพราะมันเกิดตดิตอกนัไป  มาขั้นสดุ 
ทายวาการท่ีตวัเกาออกไป  ตัวใหมไมเขามา  ตัวนี้เปนอาการสลายของรางกายพัง เพราะฉะนัน้พระพุทธ 
เจาจึงสอนไวตอนทายของมหาสติปฏฐานวา  การที่เราพิจาณาลมหายใจเขาออกนี้  กระแสจิตดี  มคีวาม 
สบาย  แตจงอยาหลงลมหายใจ  หรือจงอยาหลงกาย  เพราะลมหายใจเปนประเภทของกาย  จงอยาคดิวา 
รางกายนี้จะทรงกายอยูตลอดกาลตลอดสมัย  ทั้งนี้เพราะมันมีความเสื่อมไปเปนปกติ  ทานจึงสอนให 
เพียงวา  ใหเธอทั้งหลายจงมคีวามเขาใจวา  กายน้ีมนัเปนที่อาศัย  ที่ระลกึถึงชัว่ขณะ  เธอจงอยาติดกาย 
น้ัน  และก็จงอยาติดทุกอยางในโลกนี้ทั้งหมด 
  น่ีตอนทายของอานาปานุสสติกรรมฐาน  หรือวาในตอนทาย  ของมหาสติปฏฐานทั้ง 
หมด  พระพุทธเจาตรัสอยางนี้  ท่ีตรัสอยางนี้ก็เพราะรางกายของเรามลีมหายใจ  ลมหายใจไมสามารถ 
ทรงกายของเราใหอยูไดตลอดกาลตลอดสมัย  เมื่อถึงวาระเมื่อไร รางกายคือลมหายใจก็หยุดทํางาน  เมื่อ 
รางกายของเราหยุดทํางานแลว  ธาตลุมสิ้นไป  กายประกอบไปดวยธาตุ ๔ไมมีความสามัคคีกัน  ธาตุลม 
หมดไป  ธาตดุิน ธาตนุ้ํา ธาตุไฟ ไมสามารถจะทรงอยูไดก็ตองสลายตวัไป  เปนอันวาตาย ทีนี้เมื่อเราจะ  
ตองตาย  เราจะเห็นอะไรบางในโลกที่ควรยึดถือ  เห็นวาอะไรที่จะเปนเครื่องทรงตัวอยูไดตลอดกาล  ม ี
อะไรบางท่ีจะเล็นท่ีพึ่งสําหรบัเรา  ผาผอนทอนสไบที่เราใชมันจะเปนทีพ่ึ่งของเราอยางนั้นรึ  หรือวา 
บานเรือนโรงท้ังหลาย  ท่ีเราอาศัยมันจะ 

 
 
 
 



 
 

๔๙ 
 

เปนโรงของเราอยางนั้นใชไหม  ก็จะเห็นวาไมใช  หรือวาทรพัยสินทัง้หลายที่มีอยูมนัจะชวยใหเราทรง 
อยูไดตลอดกาลตลอดสมัย  อยางนั้นใชไหม  มันก็ไมใช 
  เปนอันวาแมแตรางกายของเราจริง ๆ  ส่ิงที่เรารักยิ่ง  เราประคบประหงมยิ่งกวาสมบัติ 
ใด ๆ  มนัก็ไมสามารถจะทรงได  น่ีเพียงแตลมหายใจอยางเดยีวที่เราใชพิจารณา  และเปนเครื่องปรน 
เปรอรางกาย  เราก็ยังไมสามารถจะบังคับมันทะนถุนอมใหทรงตัวอยูได  คือมีการหายใจเขา  หายใจ 
ออกอยูไดตลอดเวลา  เมื่อถึงกาละ  คือเวลา  เมื่อไรมนัก็สลายตัวเมือ่นั้น  น้ีเมื่อรางกายของเราพังแลว  
จะมีอะไรบางที่จะเปนเรา  เปนของเราอยู  อันนี้องคสมเด็จพระบรมครู  ทรงแนะนํากับบรรดาพุทธ 
บริษัท ท้ังหลายวา  ภิกขเว  ดูกอนภกิษุทัง้หลาย  ข้ึนชือ่วาสัตวบุคคลทั้งหมดที่มีอยูในโลก  เกิดเทาไร 
ตายหมดเทานัน้  เราจําจะตองตาย  คําวาตายความจริงมันไมมีในศพัทภาษาบาลี  ศัพทภาษาบาลีเรียกวา 
มรณา  ถาตาย  คนหรือสัตวถาตาย พระพุทธเจาทรงใชศพัทวา กาลํ กตวา  แปลวา ทํากาละแลว  ก็หมาย 
ความวาถึงเวลาที่จะตองไปจากกายนี้แลว  เราอยูไมได ในเมื่อเราตายแลวเราก็ไมสารารถจะนําทรัพยสิน 
ใด ๆ ไปไดทั้งหมด 
  องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงบอกวา  การเกิดเปนของไมดี  เมื่อเกิดมาแลวมรีางกายนี้  
เราไมสามารถจะทรงได  ทานทั้งหลายจึงไมควรยึดถือสิง่ใดท้ังหมดวาเปนเรา  เปนของเรา  เพราะวาสิ่ง 
ท้ังหลายที่เราถือวาเปนเรา  เปนของเรา  ความจริงมันไมใช  ถามันเปนเราจริง  เปนของเราจริงมันก็ตอง 
ยังไมตาย  ไมสลายตวัไป  หรือวาเวลาทีเ่ราเคลื่อนไป  กาลํ กตวา  หมายความวา  ทําการละจากโลกนี ้
แลว   เรากจ็ะตองนําทรัพยสินท้ังหลายอนัเปนทีร่ักของเราไปไดดวย  สิ่งทั้งหลายท่ีเปนสมบัติของเรานี ้ 
ไมมีอะไรท่ีจะติดตามเราไปได เปนอนัวาองคสมเด็จพระจอมไตรสอนไว เพ่ือเปนการละความเกดิ หาก  
วาทานทั้งหลายไมยดึถืออะไรทั้งหมดในโลก ตามหลักที่พระพุทธเจาทรงกลาวไวข้ันสุดทาย ของอานา 
ปานุสสติกรรมฐาน  หรือมหาสติปฏฐาน เหมือนกันวา  เธอท้ังหลายจงอยายดึถอือะไรท้ังหมดในโลก 
วาเปนเรา  เปนของเรา  ทานทั้งหลายสงสัยไหมละ  วาอะไรที่มันเปนเรา  เปนของเรา  มีไหม  ทีนี้    
พระพุทธเจา  ทานบอกวามนัไมมีจริง  รางกายที่เราคิดวามันเปนเรา  เปนของเรา  มนัก็ไมใช  ถามนัเปน 
เราจริง  เปนของเราจริง  มันก็ตองไมแกเพราะเราไมอยากแก  มันตองไมตาย  เพราะเราไมอยากตาย มนั  
ตองไมปวยเพราะเราไมอยากปวย  ทนีี้เวลาสิ่งท่ีเราไมตองการใหมันแก  ไมตองการใหมันปวย  ไมตอง 
การใหมันตาย  มันก็จะปวย  มันก็จะตาย  ก็แสดงวามันไมอยูในอํานาจของเรา  ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะ 
มันไมใชเรา  ถามันเปนเราจริงมันก็ตองไมเปนอยางนัน้ 

 
 
 



 
 

๕๐ 
 

  เมื่อทานทั้งหลายเจรญิอานาปานุสสติกรรมฐาน  หรือวาอานาปานบรรพในมหาสติปฏ 
ฐาน แตสําหรบัในกรรมฐาน๔๐ ทานเรียกวาอานาปานนุสสติกรรมฐาน จงยึดกรรมฐานบทนี้เปนสําคัญ  
ทิ้งไมไดตลอดกาลตลอดสมัย เพราะอานาปานบรรพนี้เปนกรรมฐานระงับกายสังขาร คําวาระงับกาย 
สังขารนี่  ควรจะทรงกรรมฐานบทนี้ใหถึงฌาน ๔  ถาเราสามารถจะทาํได  แตความจริงก็ไมใชของยาก 
ถาเราฉลาด  อานาปานุสสติกรรมฐานี่ทําถงึฌาน ๔ ไดงาย  หรือวาถาไมสามารถทรงฌาน ๔ ได ก็ทรง 
อยางนอยข้ันปฐมฌาน  ถาหากวาเราไมสามารถจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานไดถึงปฐมฌาน  ผลแหง 
การเจรญิวิปสสนาญาณของทานทั้งหลาย จะไมมีผลตามที่ตองการ ท้ังนี้เพราะวาถาจติของเราเขาไมถึง 
ปฐมฌานเพยีงใด ถาเราเจรญิวิปสสนาญาณจะไมมโีอกาสไดบรรลุมรรคผล เพราะวาจิตเรามีกําลงัไม 
พอ  ถาจิตมีกาํลังถึงปฐมฌาณแลว  วิปสสนาญาณที่ทานเจริญก็มกีําลงักลา พอที่จะทําลายกิเลสใหเปน 
สมุจเฉทปหานได  คือสามารถจะตดักิเลสเปน พระโสดา  สกิทาคา  อนาคา  อรหันตได  น่ีวากันถึงดาน 
สุกขวิปสสโก 
  ถาหากวาทานสามารถจะทรงฌานในอานาปานุสสติกรรมฐาน ใหเขาถึงฌาน ๔  ซึ่ง 
เปนของไมยาก  ไอที่ผมวาไมยากความจริงมันไมยากจริง ๆ การที่วาไมยากก็คือวา  เวลาที่เราทรงการ 
รักษาอารมณ  กําหนดรูหายใจเขาออก  ทานเรียกวามีการทรงสติสัมปชัญญะ  อันนี้เราตองใชเวลา 
ตลอดวัน  คือในขณะใดที่เราตื่นอยู  ที่ใชคําวาตลอดวันก็เพราะวา  เวลาทั้งกลางวนัก็ดี  กลางคืนกด็ี  ถา
มีสตินึกขึ้นมาไดวา เอะ  นี่พระพุทธเจาสอนใหเราทรงอานาปานุสสติกรรมฐาน  กําหนดรูลมหายใจ เขา
ออก  พอมีอารมณจิตวางสักนิดหนึ่ง  ก็กาํหนดรูลมหายใจเขา  หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา  หายใจ ออก
รูอยูวาหายใจออก  คือวานบัลมหายใจเปนคู ๆ  วา ๑, ๒, ๓ อยางนีก้็ได  ทําประเภทกระจุม กระจิ๋มไป  
อยาเรงรดันัก  อยางนี้จิตจะชิน  เม่ืออารมณจิตชินจริง ๆ แลว  จิตจะเขาถึงสมาธิตาม ลําดับคือ  ตั้งแต 
ขณิกสมาธ ิ
  อาการของ ขณิกสมาธ ิ น่ีจะมีการแสดงออกแบบนี ้  คือเรารูลมหายใจเขาออกชั่วขณะ 
หนึ่ง  จิตมันก็จะวิ่งพลานไปสูอารมณภายนอก  เรียกวา ทรงไดเพียง ๒ – ๓ นาที  ทีน้ีมันก็คิดโนนคิดนี ่ 
คิดนอกเรื่องนอกราว เราคิดเขาก็นี่  อาว นีมั่นไปเสียแลวรึ  พอไดสติข้ึนมาก็จับเริ่มตนใหม  กําหนด รู
ลมเขา  กําหนดรูลมออก  หรือจะนับไปดวยก็ได  อยางนี้สลับกันไปสลับกันมา  พอทรงไดหนอยหนึ่ง 
มันก็วิ่งไป  นึกขึ้นมาไดก็กลับมา  อาการที่จิตวิ่งพลานไปหาอารมณภายนอก  ทิ้งลมหายใจที่เรากาํหนด 
อยางนั้น ทานทราบวาสติสมัปชัญญะของเราบกพรอง การกําหนดรูลมหายใจเขาออกนี่เราเรยีน มหาสติ 
ปฏฐาน  คือเรยีนเพื่อการทรงสติสัมปชัญญะ  ถาจิตของเราไม   

 
 



 
 
 

๕๑ 
 

บกพรองจริง ๆ  สติสัมปชญัญะของเราสมบูรณ  มนัก็ทรงฌานไดตามสบาย  อารมณมันหนีไมได  ตั้งใจ 
รูลมหายใจเขาหายใจออกมันก็ตองอยูโดยเฉพาะ  น่ีมันไมยอมอยูก็ขาดสติ  คือระลึกนึกไว  ขาดสัมป 
ชัญญะ  ความรูตว  ไอการนกึไดบางไมไดบางอยางนี้เรียกวา ขณกิสมาธิ  เปนสมาธิเล็กนอย  ความ จริง
ถาสมาธิเล็กนอย  ถาเราไมตองการผลมาก  ตองการแคเกดิเปนเทวดา  ถาเรารกัษาอารมณอยางนี ้ไดแลว  
เวลาตายก็เปนเทวดาได  มันก็ไมเลวนัก  แตก็ยังไมดีมาก  เพราะมีการบกพรองอยูมาก 
  อารมณตอไปจิตสูงขึ้นไปเปนอุปจารสมาธ ิ  ตอนนี้จิตจะทรงอารมณเรยีบรอยดกีวา 
ขณิกสมาธิ  จะมีอารมณชุมชื่น  มีความเบิกบาน  มีอารมณเอิบอ่ิมอยูตลอดเวลา  แตกว็าไมสามารถจะ 
ทรงไดนานนกั  ประเดี๋ยวมนัก็เคลื่อนไป  ตอนที่ไดอุปจารสมาธิตอนนี้แหละ  จะเกิดแสงสีปรากฎขึ้น 
ทั้ง ๆ ท่ีหลับตา  บางทีจะเห็นสีเขียว  สีขาว  สีเหลือง  สีแดง  อะไรกต็าม  บางทีก็เห็นภาพคน  ภาพวิ 
มาน  ภาพอะไรตออะไรท่ีเราไมเคยคิดไวกอน  ทั้งนี้เพราะวาพอจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ  จิตเริ่มเปนทิพย  
เมื่อจิตเริ่มเปนทิพย  ตอนนี้จะคิดวาดียังดีไมได  ยังไมถึงขั้นดี  จงอยาตดิแสง  อยาติดสีตางๆ  แสงสีใดๆ 
ภาพใด ๆ  เกดิขึ้นอยาสนใจ  ปลอยใหเลยไป  ถาเราไปสนใจเขาสมาธจิะตกจะเสยีไป  นีถ่าจิตเลยขึ้นไป 
กวานี้อีกนิด  พอถึงอุปจารสมาธิแลวไมชาก็ถึงปฐมฌาน 
  องคปฐมฌานเราจะพิจารณาไดชัด  คือวาเราพิจารณาลมหายใจเขาออก ไดยินเสียงภาย 
นอกชัดแตเราไมรําคาญ  สามารถจะพิจารณาไดนานตามที่เรากําหนด  อยางนี้องคสมเด็จพระบรมสุคต 
เรยีกวาปฐมฌาน นี่ความจรงิมันก็ไมนาน ถาถึงปฐมฌานแลวเราไมละความพยายาม  แตวาอยาฝนตัวนะ 
รางกายมันเมื่อย  มนัปวดเกนิไป  อารมณฟุงซานเริ่มเกดิเลกิ  เลกิ  ตัง้ทาใหม  น่ังไมสบายก็ยนื  ยืนไม 
สบายก็เดนิ  เดินไมสบายกน็อน  ถาอารมณสบายกจ็ับลมหายใจเขาออกใหม  อยางนี้รกัษาไวเรือ่ยไป  
ไมชาก็ถึงฌาน ๔ 
  อาการที่เขาถึงฌาน ๔ เราจะรูไดกเ็พราะวาไมรูลมหายใจเขาออก  มนัมีอาการเหมือน 
คนไมหายใจ  แตความจริงรางกายไมหายใจไมไดมันตองตาย  แตวาอาการของฌาน๔ นี่ทานกลาววา 
เปนอาการที่จติแยกออกจากกายอยางเด็ดขาด  เปนฌานที่มีความสําคัญมาก  ถาหากวาบรรดาทานพุทธ 
บริษัท  มภีิกษ ุ สามเณร  เปนตน  สามารถจะทรงอานาปานุสติกรรมฐานไดถึงฌาน ๔ แลว  องคสมเด็จ 
พระประทีปแกวกลาววา  ถาหากวาทานจะพิจารณาดานวิปสสนาญาณ  ทานมีบารมีแกกลาภายใน ๗ 
เดือนไดอรหัตตผล  ถามีบารมีอยางเลวที่สดุ  ภายใน ๗ ป ก็ไดสําเร็จพระ 

 
 
 
 



 
 
 

๕๒ 
 

อรหัตตผล  นี่เปนกระแสพระดํารัส  ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
  สําหรับวันนี้เรือ่งอานาปานุสสติกรรมฐานซอนวานนี้  ก็เพราะนากลวัวาวานนีจ้ะพดู
ไมรูเรื่อง  เอาเรื่องหลายอยางเขามาพูด  สําหรับอานาปานุสสติกรรมฐานที่ซํ้าในวนันี้ก็ขอยุติไวเพียง
เทานี ้
 

 
อริิยาบถบรรพ 

 
  ตอแตนี้ไปก็ขอพูดถึงบรรพที่ ๒ คือ  อิรยิาบถ  วนันี้จะไมวาเรื่องของพระบาลี  เพราะ 
เรื่องของพระบาลีรูสกึยุงมาก  ทําเอาพวกทานยุงไปดวย  เพราะวาพระบาลีวากันยาวเฟอย  จับตนจบั 
ปลายไมถกู  ข้ึนตนสักนดิดีไหมวา  ปุน จปรํ ภกิขุ  คจฉนโต วา คจฉามติี ปชา นาติ ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  
ขออื่นยังมีอยูอกี  ภกิษุเมือ่เธอเดินอยูกร็ูชดัวาเดินอยู  เมือ่ยนือยูกร็ูวายนือยู  เมื่อนั่งอยูกร็ูวานั่งอยู  เมื่อ 
นอนอยูกร็ูวานอนอยู  เมื่อเธอนั้นเปนผูตัง้กายไวอยางใด  ยอมรูอาการอยางนัน้ 
  ตอนน้ีเปนเรื่องของอิริยาบถที่เราเรยีกกนัวาจงกรม  อิรยิาบถนี้ไมตองใชศัพทวา ยก ๆ 
ยาง ๆ นะ   เดนิธรรมดา  ธรรมดาคือเรยีกวาใชสติสัมปชัญญะใหเขาไปกําหนดรูตวัอยูเสมอวา  เวลานี ้
เรายืนอยู  หรอืวานั่งอยู  หรอืวาเดินอยู หรอืวานอนอยู  ทานวาอยางนัน้  ทําไมพระพุทธเจาจึงไดสอน 
ใหเรามานั่งพจิารณากนั  ไอเรื่องการ ยืน เดิน นั่ง นอน  นี่มันเปนเรื่องปกติ  ถาหากวาผมเดาไมผดิ  ผมก ็
คิดวาบางที  ทานนั่งกันอยู  ทานไมรูตัววานั่ง  เพราะอะไร  พอนั่งปบลงไปทานก็นกึนอกลูนอกทางเขา 
บานเขาชอง  ใครบางนึกอยากรวย  นึกอยากสวย  นึกอยากมีวาสนาบารมี  นึกอยากมียศถาบรรดาศักดิ์  
นึกอยากจะมีคูครอง  คนท่ีมคูีครองแลวก็อยากจะมีบุตร  อะไรตออะไรก็วากนัเรื่อยไป  แตการที่เรานั่ง 
อยู  เรายืนอยู  เราเดินอยู  เรานอนอยู  เราไมไดคิดถึงอาการยนื  อาการเดิน  อาการนอน  แลวตอนนีพ้ระ 
พุทธเจามานั่งสอนกันทําไม  มันเปนเรื่องธรรมดา  อันนี้ผมเคยบอกใหทานทราบหลายวาระแลวคือ 
หลกัสูตรในพระพุทธศาสนานี่ไมมอีะไรเบื้องสูงลงมา  ทานสอนตั้งแตปลายผมลงมาถึงฝาเทา  เบ้ืองต่ํา 
ขึ้นไป  ทานสอนตั้งแตปลายเทาถึงปลายผม  มแีคนี้หลกัสูตรของพระพุทธเจาท่ีสอนพวกเรา 

 
 
 
 
 



 
 
 

๕๓ 
 

  สําหรับอิริยาบถ  ทานใชสตสิัมปชัญญะ  กําหนดรูเขาไววา  เวลานี้เรายืน  ที่ใหรูอยูก ็
เพราะวาจะไดทราบชัดวา  เรามีสติสัมปชัญญะสมบรูณไหม  บางทีเราเดินไปนี่ เรารูเหมือนกนัในตอน 
ตน  เรารูวาเราจะเดนิไปทีโ่นน  ท่ีนี่  แตขณะเดินไปเราไมเขาใจ  ไมรูวาเราเดิน  คิดเพลนิไป  อาการรู 
อยางนี้ก็เปนการทรงอยูซึ่งสติสัมปชัญญะ  กําหนดจิตไวจะไดไมเผลอ  น่ีก็เปนของไมยากนะ  ขณะใดที ่
เราเดินอยูจากนี่ถึงตรงโนน  เรารูตัววาเราเดิน แลวขณะที่เรานั่งอยูเราก็รูสึกวานี่เรากําลังนั่งอยู  เราจะทํา 
อะไรดวยกไ็ด  แตวาเรามีความเขาใจวาเรานั่งทํางาน  เรายืน  เรานอน  ก็มีความรูสึกอยางนั้นเหมือนกัน  
ตัวนี้เปนตัวดี  คือมีสติสัมปชัญญะสมบรูณ ถารูอยูนะ ถาเราคิดดูซิวาพวกทานกําลังยนืเดิน นั่ง นอน กัน 
อยูทุกวนั  วัน ๆ หนึ่งขณะที่ทานยืน เดิน น่ัง นอน ทาน คิดถึงเรื่องยนื เดิน นั่ง นอน บางรเึปลา  บางที 
เผลอตลอดวนัไมเขาใจไมรูเลย  แสดงวาสติสัมปชัญญะของเราบกพรอง  ตอนนี้ไมมีอะไรมาก 
  เมื่อทานสอนเรื่องการรูเดนิ  รูยืน  รูน่ัง  รูนอนแลว  ตอนทายไปทานก็สอนดานวปิส 
สนาญาณ  ตัวรูวายืน  เดิน  น่ัง  นอนนีเ้ปนสมถะนะ  สมถะแปลวาอุบาย  เปนเครื่องสงบใจ  ถาจติเราไป 
ยึดอยูเฉพาะอาการยืน เดิน น่ัง นอน ไมฟุงซานไปสูอารมณอ่ืนมันเปนจิตสงบ  คําวาสงบก็หมายความ 
วาไมยุงกับอารมณอ่ืน  จิตตั้งอยูในอารมณเฉพาะนี้  ความฟุงซานของจิตมันไมม ี  อาการกลุมก็ไมมี  
ปรากฎ  แลวถาหากวาเราจะบอกวา  พระพุทธเจาสอนใหเราประมาท  มันนาจะคิดอะไรลวงหนาไวบาง  
ความจริงอะไรนั่นทานกไ็มหามเหมือนกัน  แตวาการจะคิด  มันก็ตองรูกนักอนวา  เวลานี้เรากําลงัยืนอยู  
เดินอยู  หรือวานั่งอยู หรือนอนอยู เพื่อเปนการสอบสติสัมปชัญญะของเรา ถาเราไมสอบสติสัมปชัญญะ 
ตัวนี้เสียกอน  เราไมรูวาเรายนื เราเดนิ เรานั่ง เรานอน  อาการที่เราจะคิดพิจารณากะการลวงหนามันก็จะ 
เปนเรื่องการคดิไมถกูเรื่องขึน้มา  ทั้งนี้เพราะวาบางทีเราพิจารณากายในดานวิปสสนาญาณ นึกไปนึกมา 
อาการอยางนัน้ก็ทิ้งเสียแลว  ไปควาเอานาอยูที่บานเหนอืยังไมไดไถ  น่ีควายที่ปลอยไวบานใตไมมีใคร 
เลี้ยง  ยุงกนัไปเลย  มนัออกนอกเรื่องไป  
  ในระดับแรกทานใหควบคมุการยืน เดนิ น่ัง นอนไวกอน  รูอยูวานี่เราเดิน เรายนื เรา 
น่ัง  เรานอน  ตอมาในตอนทายกรรมฐานบทนี้  ทานพิจารณาใหเห็นเปนธรรมดา  คือความเกิดขึน้ภาย 
ในบาง  ยอมพจิารณาเห็นเปนธรรมดา  คือการเสื่อมไปของกายภายในบาง  พอเราจะรูยืน เดิน นั่ง นอน 
บางในตอนทาย  พอจิตสบายทรงอารมณรู  ทานก็ใหพิจารณาหาความเปนจริงถึงอาการของความเสือ่ม  
มันเสื่อมตรงไหนละ  อะไรมันเสื่อม  ก็คืออารมณเสื่อม  อารมณของเราเสื่อม  เพราะวานีเ่ราเคยยนื เดิน 
น่ัง นอนแบบนี้  เราไมเคยรูตัวเลย  นีแ่สดงวาตอนกอนนี้เราเลวกวานีม้าก 

   
 



 
 
 

๕๔ 
 

เวลานี้เรารูตัวแลว  แตวาเรารูตัววาเรายืน  เดิน  นั่ง  นอน อยูนี่  ทานบอกวาใหพิจารณาถึงความเสื่อม  
เมื่อเสื่อมในเบือ้งตนแลว  กม็ีการสลายในที่สุด  ถาตามแบบฉบับที่เขาปฏิบัติกนัเวลาเขาเดินอยูก็ดี  เวลา 
น่ังอยู หรือนอนอยูกด็ี  เขาก็คิดกันไววา คนที่เดินอยูในบริเวณนี้เชนเดียวกับเรา  หรือนอน  หรือนั่งหรอื  
ยืนก็ตาม  แบบนี้ในสถานทีน่ี้เพราะแผนดนินี้เกดิมานานแลว คนและสัตวที่มายนื มาเดิน มานั่ง มา นอน 
อยูที่นี ้ ปริมาณมากนับไมถวนในกาลกอนนี ้ แตวาเวลานี้ทานท้ังหลายเหลานัน้ไมปรากฎกาย บางราย 
หรือหลายรายแมแตช่ือกไ็มปรากฎ  ทั้งนีเ้พราะอาการเสือ่มมันปรากฎกับบุคคลผูยืน เดิน นั่ง  นอน นั้น 
มันคอย ๆ เส่ือมไปทีละนอย ๆ  เมื่อหมดที่เสื่อมมันก็พัง  นี่เปนอาการของวิปสสนาญาณนะ  ทีนีพ้อยืน  
เดิน  นั่ง  นอนขึ้นมา  ก็จับเปนอารมณของวิปสสนาญาณ  แตวาเรานอนกําลังสบาย  เราก็คิดวาทีต่รงนี ้
ไมไดนอนแตเรา อาการนอนอยางนี้ไมใชเรานอนไดแตผูเดยีว คนท้ังโลก สัตวทั้งโลก เขาก็นอน 
เหมือนกัน  และในกาลกอนผูคนกร็ูจักนอน  สัตวก็รูจกันอน  แตพวกที่นอนแบบนี้อยางเรามีปรมิาณ 
นับไมถวน  เวลานี้สลายตวัไปหมดแลว  ตายหมดไป  ท้ังนี้เพราะอาการยนื  เดิน  น่ัง  นอน ของรางกาย 
น้ีมันไมทรงตวั  เพราะรางกายมีความเสื่อมเปนปกติ  นีเ่ปนตัววิปสสนาญาณ 
  ตอนทายจากนัน้  องคสมเด็จพระพิชิตมารก็บอกวาใหถือวาการ ยืน  เดนิ  น่ัง  นอนนี้  
และมีความเส่ือมเปนปกติ  นี่มันเปนเรื่องธรรมดาของชาวโลก  ชาวโลกคนที่เกิดมา  สัตวที่เกิดมาก็ตอง 
พบกับความเสือ่ม  มันหนีไมพน  พวกเรานีก่็เสื่อมไปมากแลว  ไมชาก็ตาย  ไมตองมีใครเขาฆาตายหมด  
น่ีความจริงมันปรากฎแบบนี้  เขาเดิน  เขานั่ง  เขานอน ในสถานที่น้ี วดันี้  เรานับเจาอาวาสวามีมาเทาไร 
แลว  อยางหลวงพอเลง  หลวงพอไลนี่มช่ืีอเสียงมาก  เวลานี้แมแตช่ือ  คนก็เกือบจะไมรูจกัเปนพระที ่
ทรงฌานสมาบัติอันดับสําคัญ  แตท้ังหมดนี้พวกทานก็เคยยืน เคยเดิน  เคยน่ัง  เคยนอนในสถานที่นี ้
เหมือนกัน  เวลานี้ไมมีตวั  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  หลวงพอใหญ  ซึ่งเปนพระซึ่งเปนองคปฐมของวัดนี ้ 
สรางวัดขึน้นับตั้งแตสรางอาคารหลังคาจาก ๙ หองเปนหลังแรก ไมใชหลังคาจาก หลังคาแฝกหลังแรก  
เปนพระที่ทรงศักดิ์ศรีใหญ  ทานกลาววาพระองคน้ีเปนพระอรยิเจา  เวลานี้เรากร็ูจักกนัแตเพียงวาหลวง 
พอใหญ  แตกระดูกของทานเองเวลานี้อยูทีไ่หนแลวกไ็มรู  น่ีแสดงวา  คนท่ียืน  เดิน  นั่ง  นอน  อยูน่ีมัน 
พบกับความเสือ่ม  รางกายคอย ๆ เสื่อมไปทีละนอย ๆ  ในที่สุดก็หมดไป 
  ทานก็เลยกลาวตอไปวา  ในเมื่อสภาวะทีสุ่ดมันหมดไป  เราก็ควรจะไมยึดถืออะไรทั้ง 
หมด  โลกนี้ทัง้โลกไมมีอะไรเปนเรา  เปนของเรา   น่ีเปนวิปสสนาญาณนะ  รู 

 
 
 
 



 
 
 

๕๕ 
 

ยืน  เดิน  นั่ง  นอนเห็นสมถะแลว  ก็เอาตวัสมถะนี่มาเปนวิปสสนาญาณ  นอมอาการยนื  เดิน  น่ัง  นอน 
ที่เรากําลังทําอยู  หรือกําลังปฏิบัติอยูวา  คนเดินแบบนี ้  คนยนืแบบนี้  คนนั่งแบบนี้  คนนอนแบบนี ้ 
อยางเรา  เขาเกิดมาเขากแ็กไปทีละนอย ๆ  เราก็เหมือนเขา  ในที่สุดเวลานี้ทานท้ังหลายตายไปหมด  เรา 
ก็จะตายเหมือนกัน  เมื่อเราตายเหมีอนกันแลวมีอะไรบาง  เราคิดวามนัเปนเรา  เปนของเรา  เตยีงที่เรา 
นอนนี้เปนของเรารึ  ผาสบง  จีวร  ท่ีเรานุงเราหมมันเปนของเรา  รางกายที่เราทรงอยูนี่มันเปนของเรา  
ถามันเปนของเราจริง มันจะตายทําไม ผาผอนทอนสไบถามันเปนของเราจริงมันก็ตองไมสลายตวั  
ฉะนั้น พระพทุธเจาจึงกลาววา  เมื่อเรารูแลววาความเสื่อมมีเปนกฎธรรมดาของโลก  โลกทั้งโลกมีแต 
ความเสื่อมหาการทรงตวัไมได 
  น่ีไปนั่งคิดกันดูนะวาใครจะเชื่อไมเชื่อ  พระพุทธเจาทานบอกใหพิจารณากอน โลกทั้ง 
โลกมีแตอาการเสื่อม  ไมมอีาการทรงตวั  แลวก็นั่งคิดดูซิวา  พระราชฐานของพระมหากษัตริยที่สราง 
แข็งแรงมาก  อยางปราสาทหินพิมายสรางดวยหินทราย  หรือวานครวดั  นครธมนีส่รางดวยหิน เวลา 
สรางเขาคิดวามันจะไมพัง เวลานี้ใครไปอยูไดบาง เรยีกวาสิ่งท้ังหลายที่เปนวัตถุ มันก็มีอาการ เส่ือมเรา 
มองดูประวัติศาสตรวาบรรดากษัตริยทั้งหลายในสมยักอน  ที่เปนมหาราชจอมเกง  และเปนจักรพรรดิ ์
มีบุญวาสนาบารมี  และเวลานี้แมแตช่ือของหลาย ๆ ทานเรากไ็มรูจัก  เพราะเสื่อมแลวก็สลาย ไปเมือ่เรา 
เกิดมาแลวเราพบกับความเสือ่ม  ถาเราจะยดึถือวาสิ่งนั้นสิ่งนี้เปนเรา  เปนของเรา  มนัก็ไมม ีประโยชน  
ที่ถูกเราจะตองคิดวามันไมใชเรา  มันไมใชของเรา เราจะไปยดึถือจริง ๆ แลว ความทุกขใจมันก็เกดิ ถา 
ความแกเกิดขึน้ เรากน็ึกวา เอะ น่ีเราใกลจะตายแลวนี่  นาผืนนี้  เงินกองนี้  ทรัพยสินสวนนี้  เราตายแลว  
เราไมมโีอกาส  เสียดาย  นี่อุตสาหสรางไวตั้งเยอะแยะ  นึกถึงความเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  เมื่ออารมณ 
จิตคิดขึ้นมาเทานี้    อารมณเศราหมองจิตมนัก็เกดิ     ทานเรยีกวา   อุปาทาน  ความยดึมั่น  เมื่อความเศรา 
หมอง  เกิดแลวไปไหน  ไปนรก  พูดงาย ๆ ไปนรกสบาย ๆ 
 ตรงกนัขาม  ถาเราไมยึดถืออะไรในโลกทัง้หมด  ถือวาเกิดมาแลวมันก็ตาย  ของทั้งหลายที่เรา 
สรางไวเราก็ไมสามารถจะนาํไปได  ไมมีอะไรทรงสภาพ  เรากใ็ชศัพทวา  ชางมัน  ชางมัน  เมื่ออยากจะ 
ตายก็เชญิตาย  ของทั้งหลายที่เรามีไวสรางไว  ก็เพื่อจะบํารุงกายในขณะมีชีวิตอยู เมื่อเราตายแลว ใครจะ 
ขนอะไรไปไหนก็ชางมัน  เราใชไมได  ตายแลวน่ีเราไมมีโอกาสจะใช  ก็เลยคิดตอไปวา  เรื่องโลกน่ีมัน 
หาความเที่ยงไมได  มันไมมีอะไรทรงตวั  ถาเราเกดิมาอกีก็มีสภาพอยางนี้  ตอจากนี้ไปเราเลิก ทานบอก 
วา  ทานทั้งหลายจงอยายึดถอือะไรทัง้หมดในโลก  รางกายกไ็มตองการมัน 

 
 
 



 
 

 
๕๖ 

 

อีก ทรพัยสินก็ไมตองการมนัอีก ยศถาบรรดาศักดิ์ที่เคยมีก็ไมตองการมันอีก ข้ึนชื่อวาเปนสมบัตขิอง 
โลกปลดทิ้งไปได  นี่เราเกดิมาเพราะอาศยัความโงเปนปจจัย  ถาเราไมโงเรากไ็มเกดิ  เราเกิดมาแลวพบ 
พระพุทธเจาทีฉ่ลาด  องคสมเด็จพระบรมโลกนาถสอนใหหนีความเกดิ  การหนีความเกิดกไ็มยาก  คือ 
คําวาไมยึดถืออะไร  แลวก็ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ท่ีทานบอกวามีความเส่ือมไปเปนธรรมดา  ตวั 
ธรรมดานี่ทานลงทายไวหมด  ถาอารมณจติของเรานับถอืกฎธรรมดา  วาระแรกเห็นอะไรมันกธ็รรมดา  
เขาดากธ็รรมดา  เขาชมก็ธรรมดา  มันปวยไขไมสบายกธ็รรมดา  มันหนาว มันรอนก็ของธรรมดา  คิด 
วาธรรมดาของโลก  เกิดมามันหนีไมพน  ถาอารมณธรรมดาเกิดจริง ๆ  ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา 
จริง ๆ  น่ีทานกลาววาทานผูนั้นเขาถึงโคตรภญูาณ  กําลงัจะเปนพระโสดาบัน  น่ีมหาสติปฏฐานทุกขอ 
เปนพระอรหันตไดหมด  ทาํขอเดียวใหมันจริง ๆ  เม่ือจิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ความหวัน่ไหว 
มันนอย 
  เมื่อกฎของธรรมดาของโลกมันเปนอยางนีแ้ลว  เราก็ไมอยากคบธรรมดาที่เต็มไปดวย 
ความเสื่อม  อารมณจิตก็คิดวา  พระพุทธเจากลาววาพระนิพพานเปนอมตะ  เปนแดนที่ทรงตัว  มีความ 
สุขท่ีสุด  จิตกเ็คารพนบัถือพระนิพพานเปนอารมณ คือไมตองการโลกแลว ไมเอา ตองการพระนิพพาน  
พรอมกนันั้นเราก็ทรงศลีบรสุิทธิ์  ตอนนี้เปนพระโสดาบันเต็มภาคภูมไิมยากเลย  นีแ่คมหาสติปฏฐาน 
ขอใดขอหน่ึงเทานั้นนะ  ไมจําเปนตองปฏบิัติทั้งหมด  ถาเราฉลาด 
 

สัมปชัญญบรรพ 
 
                                  ตอแตนี้ไปก็เปนสัมปชัญญะ  ก็มอีาการคลายกบัขอตนเหมือนกัน  ทานกลาววา  
ปุน จปรํ ภิกขเว ภกิขุ  เปนตน  ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  ขออื่นยังมอียูอกี  ภกิษยุอมเปนผูทําสัมปชญัญะ  
คือ ความเปนผูรูท่ัวไป  พรอมรูตัวอาการกาวไปขางหนา  น่ีวากันถึงเดิน  เม่ือกี้เดินรูวาเดิน  รูวายนื  รูวา
น่ัง  รูวานอน  ตัวสัมปชญัญะนี่รูอาการคมุสัมปชัญญะใหละเอยีดลงไป  เวลากาวไปขางหนา  หรอืวา
ถอยมา ขางหลังเรากร็ู  รูวานี่กาวไปขางหนา  นี่ถอยมาขางหลัง  เวลาจะเหลียวไปขางซาย  เหลียวไป
ขางขวารู ตวั  รูวาเวลานี้กําลังเหลียวซาย  กําลังเหลียวขวา  นี้เวลาจะคูแขนเขามา  หรอืวาเหยียดแขน
ออกไปเราก ็รู  เวลาหมจวีร  ทรงผาสังฆาฏ ิ อุมบาตร  เรากร็ู  รูวาเวลานีเ้รากําลัง 

 
 
 
 



 
 
 

๕๗ 

    
หมจีวรพาดผาสังฆาฏิ อุมบาตร นี้เวลากนิ เวลาด่ืม  เวลาเคี้ยว  และลิ้มรส  ความจริง ไอกินนีรู้วากนินะ  
แตวาตอนกลนืชกัจะไมรูวากลืน 
  ตอนน้ีไมมีอะไร  เวลายืน  เดิน  นั่ง  นอนก็เหมือนกัน  ใหมีสติสัมปชัญญะ  รูตวัอยูวา 
เวลานี้เรากําลงัยืน  กําลังเดนิ  กําลังนั่ง  กําลังนอน  ถาวาไปก็เหมือนจะซํ้ากับขอเมือ่กี้  คลายกับถาตัวนี ้
ละเอยีดลงไป  บรรพแรกเปนแตเพยีงรูยืน  เดิน  น่ัง  นอน  แตบรรพนีรู้การเดิน  กาวไปขางหนารู  ถอย 
มาขางหลังรู  เหยียดแขนไปซายรู  เหยียดแขนไปขวารู  งอแขนเขากร็ู  หมผาก็รู  พาดสังฆฏิกร็ู  กลืนกร็ู  
กินกร็ู  ถายอุจจาระ  ปสสาวะรู  ทานวาอยางนี้ตัวรูกนั  นี่เรยีกวาใชสติเขาควบคุมวารู  รูไปทําไม  ความ 
มุงหมายใหเรารูไปทําไม  ไอตัวรูน่ีใหเราทรงใจไวเปนสมถภาวนา  ถาเรารูการกนิ การเดนิ  การนั่ง  การ 
นอน  กาวไปขางหนาก็ตาม  ถอยมาขางหลัง  เหยียดแขนออก  คูแขนเขา  เหลยีวซายแลขวา  ถาเรารูได 
อยางนี้แสดงวาสัมปชัญญะตวัรูตวัของเราดมีาก ถารูไดจรงิๆ แบบนีล้ะกใ็กลพระนพิพานเต็มที จําไวนะ  
ถารูแบบนีผ้มมั่นใจวา  พวกทานใกลจะนพิพานเต็มท ี
  ทําไมถึงวาอยางนั้น เพราะวาเรารูอยู เมื่อรูแบบนี้ไดกร็ูอารมณ แตนี่ยังไมถึงเวลาจะพูด 
เรื่องอารมณ  เดี๋ยวจะฝนเฝอ ไมเอาละ  เอารูแคนัน้กอน  พหิทธา วากาเย กายานุปสสี วิหรติ เมื่อเรารู 
อยางนี้แลวก็  ยอมพจิารณาเห็นกายในกายภายใน  และภายนอก ก็หมายความวา   เหน็ตัวเรา  เห็นบุคคล 
อ่ืน  เรากาวไปขางหนา  ถอยมาขางหลังเราก็รู  คนอื่นเขาเดินไปเดนิมาเรากร็ู เรากินขาว  เราถายอุจจาระ 
ปสสาวะ  เราดื่ม  เราเคี้ยว  เรายืน  เราเดนิ  เรานั่ง  เรานอน  รูตัวทกุอิริยาบท  นี่แสดงวาสติก็สมบูรณ  
สัมปชัญญะกส็มบูรณยิ่งขึ้น ถาสติสัมปชัญญะสมบรูณแบบนี้ละตกนรกไมเปน ทาํไมจึงวาอยางนั้นนี่ 
เราวากันสวนดีนะ ถาสวนเลวละ มีสติสัมปชัญญะแบบนี้ คอยอิจฉาริษยาชาวบานเขา คอยคิดประทษุ 
รายชาวบานเขา คอยกลัน่แกลงเขาก็เลยข้ึนสวรรคไมเปนเหมือนกัน ทน้ีีเราวากนัสวนดี เม่ือสัมปชัญญะ 
สมบูรณแบบนี้  มาหาธรรมดาอีกแลว ตอนทายทานลงธรรมดาไวเสมอ วาเรายอมพิจารณาเห็นธรรมดา  
คือเห็นความเกิดขึ้นในกายบาง  นอกกายบาง   วานี่เราเดินอยูอยางนี้  เรายืน  เรานั่ง  เรานอน  เรากนิ  เรา 
เคี้ยว  ถายอุจจาระ  ปสสาวะ หมผา นุงผา  เรามันมีจริงสําหรับเรา  แตอาการอยางนี้มนัไมทรงตลอดกาล 
ตลอดสมัย  เพราะตอนหนุม ๆ หนอย  รางกายแข็งแรงมนัก็ยืนคลอง  เดินคลอง  นั่งคลอง  นอน คลอง  
กินคลอง  หมผาคลอง  นุงผาคลอง  ทําอะไรกก็ระฉับกระเฉงทุกอยาง  ตัวธรรมดามนัมีวา  มีความเสื่อม 
เปนปกติ  พอแกลงมาก็ดี  ความปวยไขไมสบายปรากฎ  ตัวคลองหายไปแลว  ทําอะไรมันกล็ําบากไป 
ทุกอยาง 

 
 
 



 
 
 

๕๘ 
 

  ทานบอกวา  ความเกิดขึน้ในกายเปนของธรรมดา  คือความเสื่อมนั่นเอง  อาการทีเ่กิด 
ข้ึนกับกาย  กายเราที่ยืนได  กาวไปขางหนา  กาวมาขางหลัง  เหลียวซายแลขวา  คูแขนเขามา  เหยียด 
แขนออก  อะไรเหลานี้เปนตน  ท่ีมีการคลองตัว  ธรรมดามันมีมา  น่ีแกทําคลองไดในสมัยที่มรีางกาย 
สมบูรณแบบ  กําลังวังชายังดี  ไมชาฉันจะจัดการกับแกใหแกมีกาํลังตกไป การเสื่อมปรากฎเรากน่ั็งนึก 
อยู  ตองคิดไวตลอดเวลาวานี่มันจะเสื่อมนะ  เวลานี้ความเสื่อมอะไรมีอยูบาง  โดยเฉพาะอยางยิง่ก็คือ  
อารมณ  อารมณที่เรานึกไวอยางนี้  เดีย๋วมนัเผลอ  การเผลอมันเปนอาการของตัวเสื่อม  จําไวดวยนะ 
  เมื่อความเส่ือมปรากฎ  ทานก็วาไปอีกวา อตถิ กาโยต ิวา ปนสส สติ หรอืวากายมอียู  
เขาไปตั้งอยูเฉพาะหนาเธอนัน้เพียงสักแตวารู  ทานวาอยางนั้น  คือวาไมยึดถืออะไรๆ ในรูปดวย  ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย  พิจารณาเห็นกายในกายเนือง ๆ อยูอยางนี้  ทานบอกแตเพียงวา  นี่เราใชสติเขาไปกําหนด 
แตเพียงวาสักแตวา  เพียงวากําหนดเขาไววา น่ีเรายนื เราเดิน  เรานั่ง  เรานอน  แตวาภายในไมชา อาการ 
ยืน เดิน นั่ง นอนของเรานี่มนัจะสลายตวัไป  ทั้งนี้ก็เพราะวารางกายของเรามันจะพัง  มันจะมกีารสลาย 
ตัว มันจะพังหมด  จะปรากฎวาหาอะไรไมเหลือเลย ไมวาอะไรมนัไมเปนประโยชนสําหรับเราทัง้หมด 
ในโลก  เราควรจะยึดถืออะไร  ตอนนี้เปนวิปสสนาญาณนะ  ตั้งแตเห็นวาธรรมดาของมันตองมีการ 
เส่ือมเปนปกต ิ  นี่มหาสติปฏฐานทกุขอเปนวิปสสนาญาณหมด  เราจบัเอาตัวรูวากําลังเดนิ  กาวไปขาง 
หนา  ถอยมาขางหลัง  ยืนอยู  คูแขนเขา  เหยียดแขนออก  อะไรเหลานีเ้ปนตน  การกนิ  การนอน แบบนี้ 
วา  เออ  ทําแบบนี้มันไมทรงตัว  มันไมเปนปกติ  ไมชาเลิกทํา  รางกายมันจะพัง  พอมันพังเสียแลว  เรา 
ไมสามารถจะยึดอะไรไดเปนประโยชนสาํหรับเรา  ไมมีอะไรเลยในโลกนี้ที่จะเปนประโยชนสาํหรับ   
เรา  แลวเราจะมานั่งโงเกดิเฬื่อประโยชนอะไร  สิ่งใดในโลกที่เราควรจะยดึถือวาเปนเรา  เปนของเรามี 
ไหม  คิดมันเขาแลวกล็องคดิถึงคนเกา ๆ ปู ยา ตา ทวดเรา  บิดา  มารดาเรา  ท่ีเคยตายไปแลว  เวลาทาน 
อยู  ทานบอกวา  ไอน่ันก็ของเรา  ไอน่ีกข็องเรานะ ลกูนะ  หลานนะ  จงรักษามันไวมันจะมีประโยชน 
กับเรา บางทีเราทําอะไรพลดัตกแตกนิดเดยีว หรือเกือบจะแตก ทานก็ดาวาไมรูจักรักษาของ วาทรัพย 
สิน ท้ังหมดเราตองรักษาไว  เพราะมันเปนประโยชนกับเรา  แตวาพอทานทั้งหลายเหลานั้นตายไปแลว  
ทานแบกอะไรไปไดบาง  แมแตรางกายเปนที่รักของทานก็แบกไปไมได 
  น่ีเปนอันวาพระพุทธเจาสอนใหเราวางภาระเสียใหหมด  คิดวาทุกสิ่งทกุอยางในโลกที่ 
เปนสมบัติของโลก  คือเรือนราง ของเราก็ดี  เรือนรางของบุคคลอื่นกด็ี 
 
 
 



 
 
 

๕๙ 
 

ทรัพยสินท้ังหลายที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิตกด็ี  สิ่งทั้งหลายเหลานี้ไมมีประโยชนสําหรบัเรา  เราไมตองการ 
มันอีก  เราเกดิเพราะความโง  ตอแตน้ีไปเราเลิกโง ทั้งนี้เพราะวาถาเราเกิดใหม  เรากพ็บความเสื่อมแบบ 
น้ี  ความไมดแีบบนี้  การไมทรงตวัแบบนี้  ในที่สุดกส็ลายตวั  การเกิดแตละคราว  ก็เต็มไปดวยความ  
ลําบาก  เพราะกวาจะเกิดจากครรภมารดามาไดก็แสนเข็ญ  เกิดมาแลวกวาจะโตไดกแ็สนลําบาก  กวาจะ 
ชวยตวัเองไดก็ยากเต็มที  ตองทรมาน  นอนจมขี้จมเยีย่วอยูตลอดกาลตลอดสมัย  นานหลายป  หลาย 
เดือน หลายวนั  หิวขึ้นมาพูดไมได ชาวบานเขาก็ยังไมรู  ตองรองไหใหปรากฎ  ปวยไขไมสบายกบ็อก 
ไมได  กวาใครเขาจะเขาใจเรากยํ่็าแย  เม่ือโตขึ้นมาแลว  กวาจะถึงแก  ก็เต็มไปดวยความทุกข  เปนอัน 
วา  การเกิดหาความสุขไมได  ในเมื่อชาตนิี้เรารูตวัวาเกดิไมมีความสขุ  ถาเราเกิดตอไปชาติหนา  มันก็ 
เปนแบบนี ้
  ฉะนั้น  องคสมเด็จพระมหามุนีจึงสอนวา  ทุกสิ่งในโลกเลิกอยาคบ ไมตองการมนัอีก 
ถาเราใชคําวา ไมตองการมันอีกเพียงขอเดียว นัน่ก็คือวาความเกดิขึ้น ช่ือวาความเกิดยอมไมมีสําหรับเรา 
เราไมตองการความเกิดอีก  จะเกดิเปนคนก็ดี  เกิดเปนเทวดากด็ี  เกิดเปนพรหมกด็ี  ในแดนทัง้ ๓ น้ียอม 
เปนไปในวฏัฏะ  คือวนอยูในระหวางของความทุกข  เราไมตองการ  สิ่งที่เราตองการก็คือพระนพิพาน  
น่ีเรยีกวาสัมปชัญญบรรพ ทานก็จัดเขามามีทั้งสมถะและวิปสสนา  เปนอันวาพระมหาสติปฏฐานทุกขอ  
หรือทุกบรรพทุกตอน  ที่องคสมเด็จพระชนิวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน  ก็มีทั้งสมถะและ 
วิปสสนา  ไมตองไปหาที่ไหน  ถาคนท่ีฉลาดจริง ๆ  พระที่ทานฉลาดจริง ๆ ทานจับอานาปานุสสติ 
อยางเดยีว  แลวก็ใชอานาปานุสสติเปนวิปสสนาญาณตามแนวทีพ่ระพุทธเจาสอน  อยางนี้ทานไดสาํเร็จ 
พระโสดา สกทิาคา อนาคา  อรหันต  นับไมถวน 
  ทานทั้งหลายท่ีเกงในอานาปานุสสติกรรมฐาน  สามารถทีจ่ะกําหนดเวลาตายของทาน 
ไดมีเยอะ  น่ีในสมัยที่ผมเกดิทันมีเยอะ  บอกเวลาตายลวงหนาไดเปนป ๆ แลวก็บอกวันเดือนปของการ 
ตาย  ตลอดจนกระทั่งเวลา  มีบางทานแสดงใหปรากฎชัดยิ่งไปกวานั้น  บอกวานีผ่มเดินจงกรมตรงนี้นะ  
จากนี้ไปถึงโนน  แลวก็จากโนนมาถึงนี่ พอถึงตรงนีผ้มจะตาย  พอกลับมาถึงเสนท่ีทานขีดไวเทานั้นตาย 
ทันที  นี่อํานาจของอานาปานุสสติกรรมฐานเปนสมถะดวย แลวก็วิปสสนาญาณดวย สามารถบนัดาลให 
ทานที่เขาถึงจริง ๆ เปนพระอริยเจาได  และก็สามารถกาํหนดเวลาตายไดตามความประสงค  ย่ิงไปกวา 
น้ัน  เวลาที่ปวยไขไมสบายนี ่ ทุกขเวทนาจติก็เปนกรรมฐานสําหรับระงบักายสังขาร  ระงับทกุขเวทนา 

 
 
 
 



 
 
 

๖๐ 
 

ปฏิกลูบรรพ 
 
  สําหรับวันนี้  เรากเ็ริ่มสอนมหาสติปฏฐานตอไป  ตอจากบทที่สอนมาแลว  สําหรับ 
วันนี้เปนบททีเ่รยีกวา  ปฏิกูลบรรพ  คําวาปฏิกลูบรรพกห็มายความวาเปนบรรพเฉพาะ หรือตอนเฉพาะ 
ที่พระพุทธเจาไดสอนถึงอาการ ๓๒  เกีย่วเนื่องกับรางกายโดยเฉพาะ  ถาหากวาในวสิุทธิมรรค  ทานจะ 
เรยีกวา  กายคตานุสสติกรรมฐาน  สําหรับในมหาสติปฏฐานก็เรียกวา  ปฏิกลูบรรพ  คําวาปฏิกลูหมาย 
ความวาสกปรก ในพระบาลกี็มีวา อตถิ อิมสมิ กาเย มอียูในกายนี ้คอื ผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เน้ือ  เอ็น  
กระดกู  เยื่อในกระดกู  มาม  หวัใจ  ตับ  ไต ปอด  ไสใหญ  ไสนอย  อาหารเกา  น้ําดี  น้ําเสลด  นํ้าเหลือง  
นํ้าเลอืด  นํ้าเหงื่อ  น้ํามัน  น้ํามันขน  น้ําตา  แลวกน็้ําลาย  นํ้ามูก  ไขขอ  มูตร  นี่เปนสวนที่พระพุทธเจา 
กลาววาท่ีมีอยูในรางกาย  คําวารางกายอนันี้เราประกอบไปดวยธาตุ ๔  แตวาอยูในธาตุบรรพ  จะพูดใน 
ภายหลัง  สวนในรางกายท้ังหมดที่ประกอบกันขึ้นมาเปนกาย  ที่เราเรยีกวากาย  ก็มีอาการ ๓๒ ดังที่ 
กลาวมา  เราถือวาเปนแทงทึบ  มองกนัดวยตาเปลาเราจะเห็นวารางกายเปนชิ้นสวนแทงเดยีวเทานั้น  
มองตั้งแตปลายผมลงมาถึงฝาเทาก็ไมเห็นสิ่งแตกตาง  แตทวาพระพุทธเจาทรงทราบวา  รางกายน่ีความ 
จริงแลวก็มเีครื่องสวนประกอบอยูหลายอยาง  ที่ใชเปนเครื่องประกอบใหเกิดขึ้นมาเปนรางกาย  แลวก็ 
ใชงานตามความประสงค  ไอรางกายน้ีที่เราถือกันวารางกายของเราสะอาด  เปนความเขาใจของบรรดา 
ประชาชนทั้งหลาย  จะพูดแตประชาชนอยางเดยีวก็ไมได  ประชาพระก็เหมือนกนั  พระนีร่ายนักละ  
นึกวารางกายสะอาด  แตความจริงพระพทุธเจากลาว  อยาลืมนะวาขอน้ีเขาเรยีกวา ปฏิกลูบรรพ  คําวา 
ปฏิกูลหมายถงึวาความสกปรก  ความเห็นของพระพุทธเจาบอกวา  รางกายของคนและสัตวท้ังหมดมีแต 
ความสกปรก  แตวาความเห็นของเราวาสะอาด  ก็คานกับของพระพุทธเจา 
  เราก็มนีั่งดกูันวา  พระพุทธเจานะเปนพระที่เกิดกอนหรอืวาเปนคนโบราณ  ถือวาราง 
กาย สกปรก  ถาพระพุทธเจามีชีวิตอยูเวลานี้  กจ็ะมีชีวิตอยูได ๒,๐๐๐  ปเศษ  การท่ีองคสมเด็จพระบรม 
โลกเชษฐบอกวา  รางกายนีส้กปรกมนัเปนความจริงหรอืไมจริง  การเจรญิพระกรรมฐานนะ  เขาเจรญิ 
เขาหาความจรงิ  นี่เราเจรญิเขาหาความจรงิเพื่อประโยชนอะไร  ก็เพราะวายึดถือวารางกายของเรามันด ี 
รางกายของเรามันวิเศษ  เมื่อเกิดขึ้นมาแลวเปนยังไง  เต็มไปดวยความทุกข  ตั้งแตวนัเกิดถึงวันตาย  นี่
เราหาความสขุกันไมได  แตทวาอาศยัคนที่บูชากิเลสเปนสรณะ  จึงยังเห็นความทุกขเปนปจจัยของ 
ความสุข  คิดดใูหดีนะ  คนเราที่ยอมรับนับถือกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  เปน 

 
 
 



 
 
 

๖๑ 
 

สรณะ  คําวาสรณะก็คือที่พึ่ง  แปลวาทีพ่ึ่ง  จึงไดเห็นวาเรามีความสุข  เพราะรางกายของเรานีเ่ต็มไปดวย 
ความสกปรกทุกสวน แลวกก็ิเลสก็สอนเรา ใหรูจักวารางกายมีความสะอาด แทนที่มนัจะบอกวาสกปรก 
มันก็บอกวาสะอาด  ของที่สกปรกเขาบอกวาสะอาด  แลวเราเชื่อวาสะอาดนี่  เราคิดวาเราเปนคนโงหรือ 
วาเราเปนคนฉลาด  น่ีลองนั่งคิดด ู
  สมมุติวาเรามแีกวอยูสักลกูหนึ่ง  แลวนาํเอาโคลนบาง  อุจจาระบาง  และวัตถุตาง ๆ  ที่ 
เต็มไปดวยกลิน่เหม็นบาง มีกลิ่นเหม็นบาง มีความสกปรกนานาประการ  ยกมาใหเรา   แตวาเขาเอา 
เครื่อง หุมหอหอเขาไวมิดเลย  แลวเขาบอกวาแกวลกูนีส้ะอาด  แลวเราก็หลงเชี่อตามเขา  เดินทางตาม 
เขา  พิจารณาคิดวาแกวลูกนัน้สะอาด  เราก็มาคิดดวูาเราเปนคนฉลาดหรือวาคนโง  ถาหากวาเราจะไม 
เขาขางตัวเอง  เรากจ็ะมีความรูสึกวาเราโงนารัก  ไอคําวาโงนารกั  คือโงไมรูจกัฉลาด  ไมมีความคัดคาน  
มันนารกัจริงๆ  คนไหน  คนนั้นนารกั  แลวใครรกัละ  กิเลสมันรกั  กิเลสรักดวย  พระยายมกร็ักดวย  
อะไรลงนรก  ตอมาพระพุทธเจากลาววา นับตังแตผม  ขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  ตับ  ไต  ไส  ปอด  ไม
ตองพรรณนากันมาก  มนัสกปรก  อันนี้จริงหรือไมจริงกน็ั่งนึกดูผมของเรา  เอาของที่มองเห็นความ 
สกปรกยากสกัหนอย  ผมนีม่ีความแข็งนาดู  วัตถุที่เปนสิ่งสกปรกจึงเขาไปในเนื้อไดยาก  แตทวาถาเรา 
จะไมสระ  เราจะไมสาง  เราจะไมชําระ  เราไมทําความสะอาด ๗ วนั  แลวเรากใ็ชจิตเปนธรรมมานั่ง 
พิจารณาผม  ลองเอาผมของเรามาพิสูจน  เราก็เริ่มเห็นวา  ผมของเรานี่มันเริ่มสกปรกเสยีแลว  มอีาการ 
เหม็นสาปเหม็นสาง  ชักจะไมนาดู  นี่ประการหนึ่ง  ผมของเราถาปรบัปรุงใหมันอยูในระเบียบกแ็ลด ู
สวยงาม  แตวาเราไมปรับปรุงสักวนัสองวนัเทานั้น  เราเองก็ไมอยากสองกระจก  เมือ่สองกระจกแลว ก็
ไมอยากดูผม  เพราะมันยุงเหยิงดวยประการตาง ๆ 
  มาขน  เล็บ  ฟน  หนัง  เนื้อ  แคหนังจะดกีวา  หนังเปนเครื่องหุมหอความสกปรกภาย 
ใน  อันนี้พระพุทธเจากลาวเปรียบเทียบเหมือนกับคนที่เขามีไถ  หรือวามีหนัง  มีไถมีหนัง  ขังสิ่งภายใน 
ไว  ภายในมีของตาง ๆ หลายอยางหลายประการ  แตส่ิงตางๆ ทั้งหลายเหลานัน้เต็มไปดวยความสกปรก  
แตวาเขาทําถุงบาง  ทําถังบางปดบังส่ิงที่สกปรกเขาไว  แลวก็ฉาบทาไวดวยสีสวยสดงดงาม  ยกถงัอัน 
น้ันมาใหเรา  ถาเราไมพจิารณาแลว  เราก็เขาใจวาถังอันนั้นมันสะอาด  ถาเราเปดถังออกดูก็จะรูวา  ของ 
ภายในถังนี่สกปรก  มาเทยีบกับรางกายของเราเวลานี้  จุดหนึ่งวาหนังของเรานี้คนที่เราเห็นวาสวยสด 
งดงาม  สะอาด  ไมสะอาด  มันมีสวนอยูนิดเดยีว  คือหนังกําพรา  หนังกําพราความจริงมนัหนาเทาไร  
(หือ  หมอ  หนังนี่หนากี่เซน็ต)  หนังนี่ 
 
 



 
 
 

๖๒ 
 

มันหนานิดเดยีว  บางเต็มท ี สวนที่เราเห็นวาดีสักนดิหนึง่  ผวิหนังคนนี้ขาว  คนนี้ดาํ  คนนี้เกลี้ยง  คนนี ้
ขรูขระ  เรามองเพียงแคหนังวาคนนีผ้วิดบีาง  คนนี้ผวิไมดีบางอยางนี้เปนตน  เรามองดูแตหนัง  ตานี้มา 
ดูคนท่ีมีผวิดี  ผิวที่สะอาดทีสุ่ด  เปนผิวทีน่ารกั  ตอนฉาบไปฉาบมา  หรือวาอาบน้าํมาใหม ๆ นีม่ันด ี
เหมือนกัน  เราไปอยูใกล ๆ เขาซิ  แลวก็นัง่อยูสัก ๒ – ๓ วัน  บอกวาตัวทําไมสวยเหลือเกิน  ลองไม 
อาบน้ําสัก ๗ วันซิ  ความจริงฤดรูอนนีไ่มตอง ๗ วันหรอก  วันเดียวพอ  เพียงเทานี้ก็จะปรากฎวาส่ิงที่ 
ไมสะอาดโผลข้ึนมาจากขางในออกมาทางหนัง  นั่นก็คือน้ําเหงื่อ  ความจริงมีหนังปดอยูแลว  มันยังซึม 
ออกมา  เหง่ือที่ซึมออกมาทางรางกาย  เจาของเองก็มีความรังเกยีจ  เหง่ือนี่มีความสกปรก  เม่ือมนัซึมมา 
มาก ๆ นี่เรากท็นไมได  ตองอาบน้ําชําระรางกาย  เพราะพอเหงื่อท่ีซึมออกมาเรารูวามันสกปรก  ความ 
จริงจติของเรามันยังไมคิด 
  พระพุทธเจาทรงสอนปฏกิลูบรรพดวยเหตุน้ี  สิ่งท่ียังเปนความสกปรกมีอยู  แตวาคน 
ที่คิดถึงความสกปรกไมมี น่ีเราไมไดคิดเลยวาเหงื่อนี่มนัสกปรก  ความจริงรูสึกเหมือนกันวามันสกปรก  
แตพออาบน้ําชําระรางกายแลวเหงื่อก็หายไป  ตัวของเราเองก็มานั่งหลงใหลใฝฝนวา  รางกายของเรา 
สะอาดนี่ซิ  เรามันชอบหลอกตัวเองไมหาความจริง  เมื่อเหง่ือมันหลั่งไหลออกมาจากรางกาย ปรากฎ วา
เรารังเกยีจในเหงื่อ  เมื่อเหงื่อมันมีมากเราไมชอบใจ อาบน้ําชําระรางกาย  ความจรงิเหงื่อจัดวาสกปรก 
มันก็ยังสกปรกไมมาก  เมื่อกี้น้ีพระพุทธเจาทานกลาววา  มีอะไรบางนอกจากวาตับ  ไต  ไส  ปอดแลว  
สิ่งที่เราจะพึงเห็นไดงายก็คือ  นํ้าลายบาง  เสลดบาง  อุจจาระบาง  ปสสาวะบาง  น้ํามกูบาง  นํ้าเลือดบาง  
นํ้าเหลืองบาง  สิ่งทั้งหลายเหลานี้ความจริงมีอยูในรางกาย  แลวกพ็อสิ่งทั้งหลายเหลานี้มนัหลั่งไหล 
ออกมาจากรางกาย  เรามีความรูสึกเปนอยางไร  รูสึกวามันสะอาดหรอืวามันสกปรก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
อุจจาระกับปสสาวะ  นํ้าที่เราจะบริโภค  เราก็พยายยามเลือกแลวเลือกอีกวาน้ํานี่สะอาด  น้ํานี่บริสุทธิ์  มี
เชื้อโรคหรือไมมีเชื้อโรค  เลือกน้ําที่สะอาดที่สุด  สําหรับอาหารที่เราจะบริโภคกเ็หมือนกัน  อาหาร ก็
ตองบรโิภคอาหารที่สุกแลว  ปราศจากเชื้อโรค  เปนอันวาของที่เราจะกนิเขาไปมันเปนของดีทุกอยาง ที่
เราตองการ  พอเราบรโิภคเขาไปแลว  เศษอาหารที่รางกายไมตองการมนัเริ่มหลั่งไหลออกมาจาก 
รางกาย  สิ่งเหลานี้คือ อุจจาระ  สําหรับน้ําเราเรียกวาปสสาวะ  ตอนนี้บรรดาทานทั้งหลายกล็องคิดด ู 
อาหารที่เราเลอืกแลวเลือกอีกวามันมรีสอรอยบาง  เปนของดีบาง  สะอาดบาง  ทีน้ีพอเหลือแตกาก กาก
น้ีเราตองการรเึปลา  สมมุติวาถาเราเกดิความหิวข้ึนมาใหม  เราจะเอากากอาหารที่มันหลั่งไหลออก จาก
รางกาย  ที่เราเลือกแลวเลือกอีกบรโิภคเขาไป  มาบรโิภค 
 
 



 
 
 

๖๓ 
 

ใหมเพ่ีอกันความหิว  มันจะทนไหวไหม  นี่เรากินกันไมได  ทําไมจึงกนิไมได  เพราะวามันสกปรก  เรา 
ก็มานั่งนกึดูอีกทีวา  ภายในรางกายเรานี้มอีะไรสะอาดบาง มีของที่เราจะปลอยเขาไปในรางกายทกุสวน 
น่ี เราเลือกแลวเลือกอีกวามนัสะอาด ของดิบเราก็ทําใหสุก ของท่ีเราไมตองการทําใหสุกเรากฆ็าเชือ้โรค 
เสีย  แนใจแลววาสะอาดจรงิๆ  พอมันหลั่งไหลออกมาจากรางกาย  เรามีความรังเกียจ  ก็แสดงวาภายใน 
รางกายของเรานี่หาอะไรสะอาดไมได 
  เราจะดกูันตอไป ถาเราสามารถจะผาทองเรามาดูได  ถาเราผาไมไดก็ไมเปนไร  ผาทอง 
คนอื่นดีกวา  ทองปลาก็ได  ทองหมูก็ได  ทองควายกไ็ด  หรือจะผาพอใหไดเห็นภายในทองของคนและ 
สัตวมีสภาพเหมือนกัน  คือมีตับ  ไต  ไส  ปอด  อะไรเยอะ ๆ แยะ ๆ  รวมความวาถาเราเปดหนังออกไป 
แลวเหลือแตเนื้อ  ทีนี้เรามาคิดดู  สมมุติวามีใครคนหนึง่ มีรูปรางหนาตาสวยสดงดงาม  ก็บังเอญิรางกาย 
ของบุคคลนั้นถูกน้ํารอนลวก หนังกําพราหลุดไป เหลือแตเนื้อรางกายที่เราเห็นวาสวย  เราจะพอใจไหม  
ความจริงเรากไ็มพอใจแลว  สวยแสนสวยขนาดไหนกท็นดูไมได  เพราะเราเห็นวาไมนาดู  ไมนาชม  
ความจริงสิ่งที่เราเห็นกแ็คหนัง  หนังกําพราเทานัน้  ถาเหลือแตเนื้อ  ถาเห็นเนื้อเราก็เห็นเลือด  เลือดของ 
เราจริง ๆ อยูในรางกาย  เราปลอยใหมันหลั่งไหล  ในเมือ่รางกายตองการความสบาย  แลวเราก็มคีวาม 
ตองการในเลอืด  เลือดของเราเองถาไหลออกมานอกกาย  เราเกดิความรังเกยีจในเลือดของเราเอง  หาวา 
เหม็นคาวบาง  สกปรกบาง  อยากจะถามวา  เลือดนี่มันมาจากไหน  มันก็ออกมาจากรางกาย  วากนัตาม 
จริงของที่เราเห็นงายไดแก  น้ําลาย  ในปฏิกลูบรรพกคื็อ กายคตานสุสติกรรมฐาน  ในวิสุทธมิรรคก ็
หลักเดยีวกัน 
  กรรมฐานบทนี้มีความสําคัญมาก  ถาทานผูใดปฏิบัติพระกรรมฐาน  ถาไมสามารถจะ 
ทําจิตปลงใหตกในดานกายคตานุสสติกรรมฐาน  เห็นวารางกายสกปรก  ทําจิตเปนเอกัคคตารมณ  คําวา 
จิตเปนเอกัคคตาตมณมีอารมณอยางเดียว  เห็นวารางกายของเราก็สกปรก  รางกายคนอื่นก็สกปรก  เปน 
ของไมนารกั ถาไมสามารถผานกรรมฐานบทนี้ไปได ความเปนพระอรหันตยอมไมปรากฎแกบุคคลนั้น 
ไมเอาถึงพระอรหันตก็ได  แตพระอนาคามีไมปรากฎแกทานแน ๆ  เราจะพิสูจนไดวาทานท่ีจะเปนพระ 
อรหันตก็ด ี ทานที่จะเปนอนาคามีก็ด ี ยอมไมสนใจในการแตงกาย ไมคอยจะสนใจในรางกายเทาไรนกั 
มันจะเปนอยางไรก็ชางหัวมนั  ไอของสกปรกทั้งหลายเหลานี้  เราอาศัยมันชัว่คราวเทานั้น  ไมชาไมมัน 
ก็เราก็จากไป เราอยูกับมันดวยความอึดอัด เพราะมันเต็มไปดวยความสกปรก ถามีอารมณอยางนี้ทานจึง 
เปนพระอนาคามีได  เปนพระอรหันตได  แตสําหรับพระโสดากับสกทิาคา  ยังไมมีความจําเปนมากนัก 
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  สําหรับพระกรรมฐานบทนี ้  เรามาพดูกนัถึงเรื่องภายในตั้งแตน้ําลาย  นํ้าลายนี่ความ 
จริงอยูในปาก เราอมไดตลอดวัน  เรากลืนก็ยังกลืนไดไมเคยนึกรังเกียจ  ถาหากวาเรามาบวนน้ําลายพอ  
บวนลงมาแลว  ถาพอดใีนเวลานั้นเราไมมีน้ําจะบรโิภค นํ้าลายของเรามันยังขังอยูในใบไมบาง ใบหญา 
บาง  ในกระโถนบาง  เรากระหายน้ําเต็มที่หาน้ําอ่ืนบรโิภคไมได  เราจะกลาเอาน้ําลายเขามาดื่มไดไหม  
เปนอันวารางกายของเรายังสกปรกอยู  พูดกันแคน้ีก็พอ  ใหเราเห็นความสกปรก 
  น่ีพระพุทธเจามาสอนเราทําไม  มานั่งนึกวาตอนนีพ้ระพุทธเจามาสอนเราทําไม  ความ 
จริงของมันอยูในกายนี้ทั้งหมด  เรากร็ูอยูแลว  แตความจริงเรารูนะวารางกายของเรามผีม  มีขน  มีเล็บ  
มีฟน  มีหนัง  มีเนื้อ  มีตับ  ไต  ไส  ปอด  มีอุจจาระ  มีปสสาวะ  มีน้ําเลือด นํ้าเหลือง  น้ําหนอง  เปนตน  
เรารู  รูวามันม ีแตทวาเราไมรูตอนหนึ่งวามันสกปรก  เราขาดสติสัมปชัญญะในตอนนี้ การเจรญิมหาสติ 
ปฏฐานสูตร  พระพุทธเจาทรงแนะนําใหใชสติสัมปชัญญะ  สติคือระลึกไว  นึกหากฎของความเปนจริง  
ไอความเปนจริงเปนอยางไร  นึกวารางกายของเรานี่สกปรกอยูเสมอ  สัมปชัญญะรูตวั  เหงื่อไคลออกมา 
ก็นีรู่วาเหงื่อมนัไหลออกมาจากรางกาย  นํ้าลายท่ีเราบวนออกมา  เราก็รูวาน้ําลายนี่เราบวนออกมาจาก 
รางกายมันสกปรก  อุจจาระปสสาวะที่มันหลั่งไหลออกมา เรากร็ูดวยอํานาจสัมปชัญญะ รูตวัวาอุจจาระ  
ปสสาวะที่เราถายออกมานี่สกปรก  และกท็ุกสวนในรางรายมีอะไรบางไหมที่มันสะอาด  ของท่ีสะอาด 
จริงๆ มันตองไมมีทางสกปรก  มีบางไหม  รางกายของคนนี่ก็ไมตางอะไรกับสวมเดินได  หรือวาปาชา  
เดินได  ขางในเต็มไปดวยความสกปรก  ที่พระพุทธเจาสอนเราตองหาความจริงใหพบ  น่ังนึกถึงความ 
จริงอยูตลอดเวลา  เห็นรางกายเรากด็ ี  เห็นรางกายบุคคลอื่นกด็ ี  อยามองแตเพียงเครื่องประดับเครื่อง 
หุมหอภายนอก  บางคนมองไมถึงไหนเลย  มองคนแคผา  แคเครื่องหุมหอเทานั้น  เห็นเขาแตงผาสวย ๆ  
มีระเบียบก็ชอบใจเสียแลว  ความจริงมองเขาไปไมถึงหนัง  บางรายมองถึงหนังเหมือนกัน  แตวามอง 
ไมครบอาการของหนัง  และไมเคยคิดวาหนังนี่เปนอุปกรณแหงความสกปรกของรางกาย 
  แตความจริงหนังเปนวัตถุสําหรับโกหกประชาชน โกหกตรงไหนนะ มันเก็บเอาสิ่งสก 
ปรกเขาไว  แตพระพุทธเจาทรงกลาววา นตถ ิ โลเก รโห นาม  ขึ้นชือ่วาความลับไมมีในโลก  ถึงแมวา   
จะเอาหนังมาปกปดความสกปรกภายในเขาไว แตมันก็ปดไมไหว อยางนอยท่ีสุดที่มันเกิดอาการ 
สกปรก  มันก็หลั่งไหลออกมาทางหนัง  ถาเรามีปญญานึก  เรากจ็ะรู ทีนี้ทวารตางๆ มันก็ปลอยสิ่ง 
ทั้งหลาย ที่มันสกปรกออกมาจากรางกาย แตวาเราทําไมจะไมคิดวารางกายของเราสกปรก ตัวไมคิดนี่ 
นากลวั จะ 
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เปนมรดกตกทอดมาจากอดตีกาล เพราะเรายอดรับนับถอืมรดกสําคญัจากทานมหาเศรษฐใีหญทานหนึ่ง  
แลวก็เปนผูทรงอํานาจมาก ทานมหาเศรษฐใีหญทานนี้ ก็คือกิเลสคําวากิเลสแปลวาความเศราหมอง 
อารมณของใจหมอง ยิ่งมาคบกับกิเลสนานๆ กิเลสมันสอนเรา  สอนเราใหเขาใจผดิๆ  วารางกายของเรา 
ที่เต็มไปดวยความสกปรก  แตมันบอกวารางกายของคนสะอาด ท้ังๆ ที่เราถายอุจจาระ ปสสาวะออกมา 
ใหปรากฎอยูตลอดเวลา  ไอเจากิเลสมันก็บอกวาอยาไปดมูัน  มันสกปรกก็ชางมัน  บอกวาเราปลอยไป 
แลว  สกปรกปลอยไปจากรางกาย ปลอยไปแลวก็หมดไปเหลือแตสิ่งท่ีมันสะอาด ไอกิเลสหรือวา ความ 
เศราหมองของจิต  ถาจะพดูกันงาย ๆ คือเจาแหงความโงนั่นเอง  มันมอํีานาจสอนใจเรา  
  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลับสอนตางหาก กลับจากหนามอืเปนหลังมือกับ  
กิเลสองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงแนะนําบอกวา  ไอกายนี่มนัสกปรกนะคุณนะ  คิดวาดูกอนภิกษ ุ
ทั้งหลาย  ทานวาอยางนัน้  รางกายนี่สกปรกไมมีอะไรสะอาด  จงอยาหลงใหลใฝฝนในรางกาย  ขณะใด 
ที่เรามรีางกายอยูกี่ชาติก็ตาม  เราจะหาความสุขไมได  เพราะรางกายเปนปจจยัของความทุกข  เพราะเรา 
มีรางกาย  รางกายก็คือเจาหนี้ที่ยิ่งใหญ  หรือใครวาไมเปนลูกหนี้ของรางกาย  เวลาเชาตื่นขึ้นมามันบอก 
วานี่ขาจะกินขาว บอกขาจะถายทอง ถายท้ิงเรากต็องไปหาเครื่องถาย รางกายมีอะไรบางทีก่ิเลสสรางให  
มีผม  ถาเรามผีมเราก็เปนหนี้ผม  แตคนหัวลานไมตองเปนหนี้ผม  ตองลานหมด  ถาลานนอย ๆ ก็ตอง 
เปนหนี้เหมือนกัน ทําไมถงึวาตองเปนหนี้ผม ตองเปนทาสของผม เพราะวาผมมันตองการอะไร ผม 
บอก วา  นี่ปลอยฉันไวเฉยๆ  นี่ฉันไมชอบนะ  ฉันตองการเอาน้ํามนัมาใสผม ผมจะไดสละสลวย  จะได 
สวย  เราก็ตองไปหาเงินมา  พอยาวไปหนอยหนึ่งมันบอกไมดี  ไมสวย เราก็ตองตัด เราตัดเองไมได  เรา 
ก็ตองเดินไปหาชางตัดผม  เอาสตางคไปใหเขา  คาผม  คาการใชหนี้ผมนี่  นับตั้งแตวนัเกิดมาจนถึงวันนี ้ 
หมดไปเทาไหรแลวจําไดไหม ถาเกดิอาการเหม็นสาปเหม็นสาง ก็ตองไปหายาสระผมมาใหฉันซิ ไมงั้น 
ไมไดนะ  ฉันจะจดัการกับแก  เราก็ตองตามใจเจานาย  นี่ถามผีมอยางเดียวมันสรางความทุกขใหกับเรา 
เทาไร น่ีพูดกนัถึงการมผีม ทีนี้ไอคนไมมผีมจะมาเขาใจวาสุขไมไดเหมือนกันนะ หัวลานอยางนี้มนัเปน 
หวัดงายเหมือนกัน  แคผมอยางเดยีวเราเปนหนี้มันนาด ู
  ทีน้ีถาเรามีตาละ ถาเกิดมามตีานี่ พระพุทธเจาบอกวามันสกปรก มันไมใชสกปรกอยาง 
เดียวนะ  มันแสดงการเปนเจาเปนนายเราดวย  คนมีตาทําอยางไงละ  ตานี่มันเปนเจาหนี้ใหญเหมือนกัน  
เจาตานี่มันชอบดู  ดวูามีอะไรสวย  ทีไ่หนไมไดมนัตองไปดูใหได  แลวของสวยทีม่ันอยูกลางถนนหน 
ทาง  ตั้งในโรงในรานนี่อยากไปดูให 
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ได ก็สักแตวามันใชอํานาจของเจานายบังคบัใหเราเดนิไปเพื่อดู การเดนิไปก็ด ีใชพาหนะไปก็ดีเราก็ตอง 
ลงทุนเหมือนกัน  ตองใชทรัพยสินนะ  ทีน้ีไมยังง้ัน  เขามีมหรสพในโรงมหรสพ  มันบอกวาภาพยนต 
เรื่องนี้ดี  ละครเรื่องนี้ดี  ลเิกเรื่องนี้ดี  อะไรกต็ามดี  นีไ่มไดนะเขาโฆษณามามาก  ถาแกไมพาฉนัไปดู 
นะ  ถาไมพาฉันไปดูจะเกิดเรื่องแน  เราเปนขี้ขาตา  เปนลูกหนี ้  เราก็ตองออกสตางคเดินไป  เสยีเวลา 
การงาน  เสียเวลาทางบาน  ดีไมดีหนีคนทางบานไปกลับมาถูกดาเสียอีก  เงินก็ตองเสียชําระหนี้ดวยตา  
พอแกมาอยางผม  ไอตามันบอกวา  นีกู่จะเอาแวนนะโวย  ตองซื้อแวนมาใหกูนะ ถาไมซ้ือขาไมยอมให 
เอ็งอานหนังสือ  พอหยิบหนังสือข้ึนมาหนังสือเขาพิมพดวยตัวหางๆ  มันบังคับใหตัวหนังสือวิ่งเขามา 
ชน กันหมด  มันมีอํานาจ  ผลที่สุดเราก็เปนหนี้ตา เปนขี้ขาตา ชําระหนี้มัน ไปซ้ือแวนมาใส  แลวไอเจา 
ตานี่มันสะอาดหรือสกปรก  ดูมันใหดี คนเราเห็นตาแจมใสก็เกิดรกัลูกตา คนนี้ตาสีฟา คนนี้ตาสีอะไรก ็
ตามเรื่อง  ตาแตละตานี่เวลาเชามันใชใหเอาน้ํามาลางมัน  ลางความสกปรกที่เรยีกวาขี้ตา  นี่พระพทุธเจา 
ทานรูวาความจริงมันมีอยูในตัวเรา  แตเราทําไมไมยอมรู  นี่มันสกปรกไมพอ  เรายังเปนหนี้มันอีก 
  มาหู  หูมันมีคุณหรือโทษ ความจริงหูถาเราใชใหมีประโยชนมันก็มีคุณ แตวาหูนี่กเ็ตม็ 
ไปดวยความสกปรกหรือสะอาด หรือใครวาสะอาดไมตองเช็ดไมตองลาง ไมตองมข้ีีไคล ไมมีเหง่ือไมมี 
นํ้าหนวกนะมไีหม  หาไดรึเปลา  ใครไมตอบผมตอบคนเดียวก็ได  หาไมได  พูดคนเดียวไมมีใครขดัคอ  
อยางนี้ตามโบราณบอกวา  ไอใบเดนิหนา  ไอบาเดินหลัง  ผมบาคนเดียว  ทีนี้เจาหูน่ีก็เหมือนกนัมัน 
สกปรกไมพอ  มันยังเปนเจาหนี้เรา  มันอยากจะฟงเสียงเพราะๆ  อยากจะฟงเสียงอยางโนน อยากจะฟง 
เสียงอยางนี้  อยากฟงเสยีงแหลม เสียงทุม  เสียงไลควาย เรยีกอะไรกันหวา ผมเรียกเสียงไลควาย  คนไล 
ควายนี่มนัไมดัดแปลง เสียงเปนเสียงปกต ิเสียงท่ีเขานิยมกันเรียกวาเสียงปกติ เลยใชเสียงไลควาย  ภาษา 
ไทยชัดดีนะ เวลาหูมันตองการฟงเสียงเพราะๆ เราก็ตองเอาเงินไปชําระไปฟงเขารองเพลงทีโ่นน  ไปฟง 
เขาพูดที่นี่  การไปแตละครั้งนี่เราตองใชเงนิไมนอย  กําลงักายทรมานรางกายไป  นี่มีหูเราก็เปนหนีหู้ 
  พอมีจมูกเขาเอาอีกแลวเปนหนี้จมูก จมูกเดี๋ยวมันกเ็ปนหวัด เดีย๋วก็คัดจมูก เราก็ตอง 
เอายามารักษา  พอมาถึงปากนี่มันดาประชาชนและสัตวทั้งหลายทีเ่กดิมาในโลก  ท่ีมีความทุกขหนักก็ 
จากปากตวัเดยีว  การเลี้ยงปากเลีย้งเทาไรก็ไมพอ  อาหารท่ีเรากนิเขาไปทุกวนันับมลูคาไมได  จะนับ 
ราคามันจริงๆ นับไมได  มนัมีคามากที่สุด ทีนี้ปากมันสกปรกหรือวาปากมันสะอาด ความจริงถาจะนับ 
โดยเชื้อชาตลิะก็  ปากมนั 
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สกปรกเพราะปากเราตองชําระลางทุกวัน  กินอาหารเขาไปแลว  อาหารท่ีเราชอบใจเลือกแลวเลือกอีก  
ปรากฎวากนิอาหารอิ่มแลวบอกวาเหม็นคาว  เมื่อเวลากินไมบน  รูวาไมดีกินเขาไปทาํไม  พอกินเขาไป 
แลวไมลางปาก  บอกทนไมไหวบอกวาเหม็นคาว  แสดงถึงความสกปรกของเรา  ปากนี่มันสกปรก ๒ 
ครั้ง สกปรกโดยธรรมชาติของมันตามปกติ  หรือวาสกปรกในการนําอาหารใสไป  สกปรกในการใช 
เสียงเปลงออกมาบางวาระ  ปากนี่สรางความสกปรก  สรางโทษใหแกบุคคลผูเปนเจาของปากเดือดรอน  
ตองเสียเงินเสียทอง  ติดคุกติดตะราง  ขาดความเปนมิตรสหายซึ่งกันและกัน  ขาดความสามัคคีซึ่งกัน 
และกัน  ก็เพราะปากเปนสําคัญ  รวมความวาปากก็หาดอีะไรไมได  นีเ่ปนอันวาเรามรีางกายเต็มไปดวย 
ของสกปรก 
  ผมขอพูดยอ ๆ  น่ีพระพุทธเจาทานตรัสเรียกวา ปฏิกูลบรรพ  ซึ่งทานพรรณนาไวใน 
บาลีหลายอยาง  ผมไมนํามาพูด  พูดแลวในตอนตนนดิหนึ่ง  เพราะวาไมมีความจําเปน มานั่งไลเบ้ียกัน 
อยูเฉย ๆ  ชาติน้ีทั้งชาติไมไดอะไรเลย  เวลาทีก่รรมฐานกองนี้เปนสมถกรรมฐานนะ  จําไวดวยนะวา 
กําลังท่ีพดูมานี่เปนสมถภาวนา  ในวิสุทธิมรรคเรยีกวา  กายคตานุสสติกรรมฐาน  ถาในมหาสติปฏฐาน 
เรยีกวา  ปฏกิลูบรรพ  เปนบรรพหรือบทที่กลาวเรื่องความสกปรกโสโครก 
  ตามที่พูดมานีบ่รรดาทานทั้งหลายมีความเขาใจรึยัง  เหน็ไหมวารางกายของเราสกปรก  
ตองพยายามหาความเปนจริง สัทธรรมคือธรรมของพระพุทธเจาที่ทรงสอน พระพุทธเจาไมไดสรางขึ้น 
มาใหม  เอาความจริงมาพูด  เอาความจริงมาสอนใหกันฟง  เมื่อทานฟงแลวก็พิจารณาตาม  เมื่อพิจารณา 
แลวกใ็ชปญญามองเห็นตามความเปนจริง คีอวาอยาใชแตเพียงสญัญาความจํา สัญญานี่ก็แปลวาความจํา  
จําแลวก็ไปนั่งพูดตามแบบบาง  ถาบันทึกเสียงไปแลว  กไ็ปนั่งนึกตามเสียงท่ีพูดไปบาง ถามันพลาดจาก 
แบบ  กางตําราไปนิดหนึ่ง พลาดจากเสียงทีพู่ดไปแลวหนอยหน่ึง  ถือวาใชไมได เกดิความกลุมใจ อยาง 
น้ีใชไมได  ส่ิงที่จะใชไดก็คือ  พิจารณาวารางกายท่ีพระพุทธเจากลาววาสกปรก มันมอีะไรจริงไหม  เขา 
ไปมองเห็นมัน  ถามันยังหาอะไรไมไดลองบวนน้ําลายแลวเอามือแตะ  พอแตะก็ยงัพอแตะได  แลวก ็
เอามาถูกท่ีหนา  เช็ดที่หนา  ถายังพอทนไดก็มาแตะทีล่ิน้  เราทําไมได  อยางนี้เราทําไมได  เราทําไมได 
อยางนี้แสดงวา  รางกายขางในเราสกปรก  น้ําลายมันสกปรก  หาความจริงอยางนี้  แลวก็นึกไปอีกทีวา  
อุจจาระ  ปสสาวะ  นี่มันมาจากไหน  หาความจริงใหพบ  อุจจาระมาจากอาหารชั้นเลิศที่เราเลอืกแลว 
เลือกอีก  เวลานี้รางกายตองการสิ่งที่เปนประโยชนแกรางกายมาเก็บเขาไว  เหลือจากนั้น  รางกายปลอย 
ใหไหลออกมาภายนอก  เมือ่มันหลั่งไหลออกมาแลว  เราก็พิจารณาด ู เอาง้ีก็แลวกนั 
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พอมันไหลออกมา  อุจจาระไหลออกมาแลว  มือหยิบขึน้มาดู  ทําไดไหม  ถาเราไมกลาหยิบขึ้นมา เรา ก็
รูวานี่เราสกปรก  แมแตหันหนาไปมองยังไมอยากมองเลย 
  พระพุทธเจาทรงใหพิจารณาหาความจริงวา  รางกายของเรานี่สกปรก  ที่พระพุทธเจา 
ทรงสอนแบบนี้มีประโยชนอะไร  นึกถึงประโยชน คอยหาความจริงวา นี่รางกายของเรามีความสกปรก 
อยางนี้ ความจริงเราตองการความสะอาด เราไมตองการของสกปรก แตในเมื่อมันสกปรกอยางนี ้ เราจะ 
ไปหลงใหลใฝฝนมันเพื่อประโยชอะไร ความจริงนี่เราซือ้ตัวเราราคามนัแพงเหลือเกนินะ  ซ้ือเราน่ีไม 
พอ  บางทีไปซื้อคนอ่ืนเขาอีก  ตวัของเราเองนี่เราซื้อความสกปรกที่มนัเปนรางกายนี่  ซื้อแพงมาก  กอน 
ที่เราจะเกิด  บิดามารดาตองลงทุนหนัก  พอเริ่มปฏิสนธิ  ทานพอทานแม  ลําบากบอกไมถูก  โดยเฉพาะ 
ลูกเมื่อเริ่มเขามาอยูในครรภใหม ๆ  น่ีมันจะตาย  อะไรท่ีมันไมดี  ทานแมเคยชอบอาหารอะไรที่วาด ี 
เคยมีรสอรอย  ทานแมจะตองยับยั้ง  ถาปรากฎวามันมโีทษกับลกู  การงานที่ทานแมเคยทําเปนปกติ  เคย 
ชวยทานพอทํา  เปนการแบงเบาภาระซึ่งกนัและกนั  แตวาการงานนั้นมันกระทบกระเทือนแกเรา  ทาน 
แมก็ยับยั้ง นี่ความหนักกไ็ปหนักอยูที่ทานพอ น้ีเพียงเราอยูในทองแมอยางเดยีวนะ ทานพอทานแมตอง 
ลงทุนเพื่อเราไมรูวาเทาไหร  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  อาหารท่ีตองบรโิภคเขาไปในรางกายเพื่อหลอเลี้ยงตัว 
ทาน  ไอเรากแ็ยงกนิ  พอออกมาจากทองพอทองแมแลวใชทุนมหาศาล  เพราะเราชวยตวัเองไมได  จะ 
ชวยไดอยางไรละ  หิวก็บอกไมได  หนาวก็บอกไมได  ปวดอุจจาระ  ปสสาวะ ก็บอกไมได  แลวก็ตอง 
ลงทุนหนักจางคนมาเลีย้ง  ทานแมเลี้ยงเองบาง  ทานพอก็เพิ่มภาระหนัก  ดีไมดกี็ตองจางคนมาทาํงาน  
เปนอันวา  การซ้ือความสกปรกของรางกายของเรานี่ลงทุนมาก  เมื่อเราไดรางกายท่ีสกปรกขึน้มาแลว  
มันมีประโยชอะไรสําหรับเราบาง รางกาย ความดีของรางกายถาจะวากนัจริง ๆ ไมมี  เราทุกขหนักจริงๆ 
เพราะอาศัยรางกายเปนปจจยั 

๑. การหาอาหารมาเลี้ยงมนั    
                               ๒. การประคบประหงมรางกายใหมคีวามสุข เกิดความหนาวเกดิความรอน เดีย๋วมัน 
ก็ปวดเมื่อยไมสบาย  เกิดโรคภัยไขเจ็บ  ความแกเขามายุงบาง  ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  
ความตายเขามายุง  ภยัอันตรายเกิดในรางกายบอกไมถูก  ภยัอันตรายกม็ีแกรางกายอยางนี้แลว  ถาความ 
จริงมันดี  มันสะอาดเสียอยางเดียวเราก็นาจะพอใจ  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนใหรูจักวา  
รางกายมันสกปรก  นี่ไมใชวาทานสรางสรรคมาสอนนะ  แสรงแตงขึน้มา  แสรงพดูขึ้นมาวา  รางกาย 
มันสกปรก  ทีม่าบอกกับพวกเราก็เพราะวาพวกเรามนัฉลาดเกินไป  ฉลาดเกิน 
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ไป  ลืมความสกปรก  คิดวาสะอาด  ถาหากวาเราหลงวารางกายของเราสะอาด  เมื่ออาการสกปรกมัน 
ปรากฎ  มันจะเปนสุขหรือวาเปนทุกข  เราไมตองการใหมันสกปรก  แตเมื่อเราเดินไมได  อาบน้ําไมได  
หาเครื่องชําระกายไมได  ถายอุจจาระ ปสสาวะหาเครื่องชําระไมได แคเพียงเทานีเ้อง  ตัวระยําเหงือ่ไคล  
อุจจาระ  ปสสาวะก็ติดกาย  เราไมชอบใจ อาการอยางนีม้ันก็เกดิความเปนทุกข  พอเกิดการเปนทุกข ไอ 
อาการทกุขก็เกิดความไมสบายกาย  ไมสบายใจ การทีเ่ราพิจารณาเหน็วารางกายสกปรก  ไมมีประโยชน  
เพราะวาจิตใจของเราจริง ๆ  เราตองการความสะอาด  เราไมตองการความสกปรก  น่ีเรามาอาศยัรางกาย  
ก็เพราะเราคิดวารางกายของเราสะอาด 
  เรามาพดูคําวาเรากอน คําวาเราคือใคร ถาเราพูดกันทัว่ๆ ไป คําวาเราคือจิต เราพูดกัน 
โดยทั่วๆ ไปนะ  พอพูดถึงจติก็เลยบอกวาจิตนี่มันเปนตวัลวง  ถาพระที่เขาไดเจโตปริยญาณขึ้นไปไมมี 
ใครเขาเรยีก  คําวาเราคือจิต  เขาตองเรยีกวาเรา  คือ  อทิสสมานกาย  เปนกายกายหนึ่งท่ีมาอาศัยอยูใน 
กายเนื้อ  ไอกายสกปรกนี่ฟงใหดีนะ  พูดเปนภาษาไทยงาย ๆ วา  อทิสสมานกาย  คือเปนกายที่เราไม 
สามารถเห็นไดดวยกายเนื้อ  แตทวาถาเราไดทิพจกัขุญาณเมื่อไร  เราจะเห็นกายนี้ทนัท ี แลวแตคนใดได 
ทิพจักขญุาณเห็นไดสบายมาก  เมื่อเราเห็นกายภายใน  เราจะรูวากายภายในของเราเวลานี้เปนกายของ 
สัตวนรก  หรอืวาเปนกายของเปรต  กายของสัตวเดรัจฉาน  กายของคน หรือวากายของมนุษย  ท้ังนี้ 
เพราะอะไร  เพราะวามนัเห็นชัด  ถาคนเขาจะนรก  ถาเราไดเจโตปริยญาณ  ถาไดทพิจักขญุาณแลว  พอ
ไดยินชื่อคนเทานั้น  เราจะรูกายภายใน  เพราะกายนี้เราจะทราบไดเพราะความเปนทิพยของจิต     
เทานั้น  พอไดช่ือปบวานาย ก. นาย ข.  ก็รูไดทันทีวา  นาย ก. นาย ข. เวลานี้  ถาตายเวลานี้มีความดีหรือ 
ความชั่วไมย่ิงไปกวานี้  อาจจะตองไปนรก  ไปสวรรค  ไปพรหม  หรือไปนิพพาน  เพราะวากายภายใน 
มันบอกชัด  กายนี้เขาไมดูกายเนื้อ  คําวาเราในที่น้ีก็คือกายภายใน  ที่เรียกวา  อทิสสมานกาย  จําใหดนีะ  
พระทุทธเจาทานรู  ในเมื่ออทิสสมากายของเรามันเขามาอาศัยในกายเนื้อ  กายเนือ้นี่เราอาศยัช่ัวคราว 
เทานั้น  นี่เราจาํจะตองมาอยูในดินแดนของความสกปรก 
  คิดกันงาย ๆ วา  เวลานีเ้รานั่งอยูในสวม  ไมใชบนสวมนะ  ที่เราถายเรานั่งอยูขางบน 
เรยีกวาบนสวม  แตความจรงิอทิสสมานกายมันอยูในสวม ไอสวมที่เราถายลงไปแลว  ที่เขาเก็บอุจจาระ 
ปสสาวะ  มันสิงอยูในนัน้  ในรางกายของเรา  รางกายที่เรามองเห็นดวยตาเนื้อน่ีมนัสิงอยูในนั้น  ก็เรยีก 
มันเสียวาอยูในสวม ในนั้นเต็มไปดวยความสกปรก กร็ูวามันสกปรกยังเสือกมาทําไม  นี่พูดภาษาไทย 
นะ  ถามวาทําไมเสือกมา ความจริงมนัไมไดเสือกไอกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม  มันใหมา มัน 

 
 



 
 
 

๗๐ 
 

จับเสือกมา  มนัไมไดมาเอง  ทําไมจึงตองมา  สมมุติวากอนที่จะตองมา  เปนเทวดา  สมมุตินะถาเรามา 
จากเทวดา  หรีอวามาจากพรหม  ความจรงิเทวดากับพรหมนี่รังเกยีจรางกายของมนษุย  เพราะวารางกาย 
ของมนุษยนี่มนัสกปรก  บอกไมถกู  ถามนุษยนี่ไมมีความสําคัญจริงๆ  ไมตองการสงเคราะหจริงๆ  เดนิ 
หางรอยโยชนมันยังเหม็นสาปอยูเลย  จะทนไมไหว  ท่ีตองมาก็เพราะจาํเปนจําใจจะตองมา  เพราะวามี 
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน  อาศัยความดีอยางหนึ่งเพื่อตัง้ใจสงเคราะหเชนนี้จะเปรียบไดกับมารดา  แม 
ของลูกทีลู่กกําลังเดนิไมได  ชวยตวัเองไมได  เวลาลูกขีอ้อกมาแมเช็ดขี้ของลูก  ชําระขี้ของลูกไดอยาง 
สนิทใจ  ไมเคยรังเกียจ  ลกูขับถายปสสาวะออกมาก็ทําไดทุกอยาง  สิ่งที่เราเรียกวาสกปรก  ความจริง 
ไมใชมารดาหรือแมไมไดรังเกียจอจุจาระ  ปสสาวะ  แตวาที่ทําไปเพราะความเมตตาปรานี  เพราะความ 
รักลูก  ปรารถนาจะใหลูกมคีวามสุข  ตัวเองจะตองแตะตองกับสิ่งที่สกปรกกย็อม  นี่ท่ีเทวดาเขามาใกล 
คน  เขามาเพือ่การสงเคราะห  อยาไปนกึวาเทวดาเปนทาสรับใชนะ  ดีไมดีเกณฑเทวดาใหทําอะไรตอ 
อะไรสง  มันกเ็กินพอดไีป  เอาแคพอเหมาะพอด ี
  ทีน้ีถาเราเปนเทวดา การทีจ่ะเกิดเปนคนทีรู่วารางกายของคนมีแตความสกปรกทั้งหมด 
แลวก็เสือกมาทําไม  พูดไปพูดมาผมก็เปนลูกนองหลวงพอโต  มาทําไม  ไอที่มานีไ่มไดมาเอง  รังเกยีจ 
แตวาไอกิเลส  ความเศราหมองของจิตที่มันมีอํานาจเหนอืใจ  ตัณหา ความทะยานอยากที่มีอํานาจเหนือ 
ใจ  อุปาทานตัวดึงใจ  ใจท่ีเคยมีกําลังเหนอือกุศลกกรม  ความชั่ว ๔ ตวันี่มันเสือกไสไลสงบังคับใหมา  
ถาจะถามวาทาํไมทานจึงบังคับ  ก็เพราะวาเราเปนทาสของมัน  ในสมัยที่มีรางกายพระพุทธเจาบอกวา  
รักษาศีลเปนของดี  เราจะไดพนจากอํานาจของกิเลสอันดับแรก  เราก็ไมยอมรกัษา  ใหทานมีเมตตาเขา 
ไวมันเปนของดี เราก็ไมยอมทํา  บางทีทําบางแตวาทําเพียงสักแตวาทํา ทําบางไมทําบาง ใหสรางความดี 
กันไว  อยาสรางความชั่วกันมาก  แตน่ีความดีท่ีเราทํามนันอย  เพราะเอาแตน่ังพักเปนเทวดา  เปนพรหม  
พอหมดจากอาํนาจของความดี  เจากิเลส ความมีอารมณเศราหมอง ไมยอมเชื่อพระพุทธเจา ตณัหาความ 
ทะยาน  อยากจะสวย อยากจะงาม  อยากจะรวย  อยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์  อยากมีลูก  อยากมหีลาน  
อยากมีทรัพยสินตางๆ ไมอยากตาย  มีอารมณอยางนีแ้ลว เขาใจวาการเกดิเปนคน เปนของวิเศษ  นึกวา 
จะไมแก  จะไมเจ็บ  จะไมตาย  อกุศลคือความโง  ทําดวยอํานาจของความโงทกุอยางที่พระพุทธเจาบอก 
วาไมควรทํา  ไอตัว ๔ อยางนี่แหละที่มันเสือกไสไลสงใหเรามาเกิด  แลวท้ัง ๆ  ที่เรารูแลววาไมควรจะ 
มา  แลวรางกายมันสกปรก 
 
 
 



 
 
 

๗๑ 
   

                            จําไวใหดีนะ วาที่เรามาเกดิเต็มไปดวยความทุกข  เราทุกขอยางในดนิแดนทีม่ีแตความ 
สกปรก มแีตสวมเคลื่อนที่ ก็เพราะสาเหต ุ๔ ประการ มกีิเลส ตณัหา อุปาทาน อกุศลกรรม นี่เราจะพน 
กิเลสนัน้ไดอยางไร  ในมหาสติปฏฐานสูตรทานบอกวา  พวกเธอทั้งหลายจงกําหนดจติรูไว  สักแตเพียง 
วารูวากายนี้ จงรูวาเปนกายของเรา สักแตวาเปนกาย เราจะไมคบมันตอไป ถือวากายนี้มันสกปรก เวลา 
น้ี เราพนมันไมได  เรากจ็ะอาศัยมันชั่วคราว  จิตของเราในปจจุบันพรอมอยูเสมอที่จะปลอยมันท้ังหมด  
เลิกคบกันที  โดยเฉพาะอยางยิ่งองคสมเด็จพระชินสีหไดสอนใหปลอยไปเปนทาน  นี่วากนัตามมหาสติ 
ปฏฐานสูตร  ข้ึนชื่อวา ทรัพยสินตางๆ ท่ีมอียูในโลก เราไมตองการมัน อารมณใดๆ ก็ ตาม  อารมณแหง 
ความรกัก็ดี  อารมณแหงความโลภกด็ี ความโกรธก็ดี  ความหลงก็ดี ในโลกทั้งหมดชือ่วาเปนสมบัตขิอง 
โลก  โลกธรรมท้ัง ๘ ประการ  ความมลีาภ  ความมียศ  สรรเสรญิ  สุขในกามารมณ  สิ่งทั้งหลายเหลานี้ 
เราตั้งใจไวเสมอวา  เราไมตองการมนัอีก  ชาติกอนกวานี้หลายอสงไขยกัปมาแลวเราโง  แตวาเวลานี้ 
กําลังจติใจหรอืวาปญญาของเรา  พอที่จะสลัดมันไดแลว  เวลานี้เราขอเชื่อองคสมเด็จพระประทปีแกว  
วารางกายของเรานี้สกปรกและเต็มไปดวยความทุกข และเราไมตองการมันอีก และขึน้ชื่อวาสมบัตขิอง 
โลกท้ังหมด ไมวาอะไรสิ่งท่ีเรามองเห็นในโลกเราไมตองการมนัอีก ชาติน้ีเปนชาตสิุดทายสําหรบัเราที ่
จะมรีางกายเปนสัตว หรือวาเปนมนุษย เราจะมีบานใหญโต ทรัพยสินตางๆ  ก็เพียงชาตินี้  ชาติตอไป 
จากนี้ไมมีสําหรับเรา 
  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะอยางนี้  ก็หมายความวาใหบรรดทานพทุธ 
บริษัททําอารมณเขาสูพระนิพพาน  ความจริงเราไมตองนึกวาเราจะไปนิพพาน ตั้งใจไวแบบสบาย ๆ  วา 
รางกายนี้สกปรก ในเมื่อมนัสกปรกแลวเราจะตองการรางกายบุคคลอืน่ใดที่สกปรกมารวมกายเราอกีเรา  
เองก็สกปรกพอแลว  สกปรกแลวยังไมพอ  มันยังใชเราเปนทาส  บํารงุบําเรอมัน  นอกจากนัน้ ความคง 
ทนถาวร การทรงตัวมันกไ็มมี  เต็มไปดวยความทุกข  ทรัพยสินทั้งหลาย  ทรัพยสมบัติทั้งหลายในโลก 
ก็เชนเดยีวกัน  ความจรรโลงที่เราสรางไว  เขาใจวาดีแลว  ประเสริฐแลว  ถาวรแลว  ก็ยังมีแตความเกา 
พังไป อาคารทุกหลังท่ีไมมคีวามสกปรกไมมี วัตถุทุกชิน้ในโลกที่ไมมีความสกปรกไมมี  ข้ึนชื่อวาดิน 
แดน ที่เต็มไปดวยความสกปรกอยางนีเ้ราไมตองการ แลวตอจากนั้นไปกนึ็กถึงคําสั่งสอนขององคสม 
เด็จ พระพิชิตมารวา รางกายมันจะแกถือวาเปนเรื่องธรรมดา รางกายมันจะปวยถือวาเปนเรื่อง ธรรมดา 
รางกายมันจะตายกถ็ือวาเปนเรื่องธรรมดา ของรักของชอบใจ พลัดพรากจากเราไปถือวาเปนเรื่อง 
ธรรมดา 

 
 



 
 
 
 

๗๒ 
 

  ธรรมดามันเปนอยางนี้  มันจะเปนอยางไรก็ชางมัน ถารางกายพังเมื่อไร เราไปนิพพาน 
เทานั้น  ตั้งใจไวเพยีงเทานี้ หากวาชาติน้ีทานไมสามารถไปนิพพานได ผมอยากจะใหสัญญากับทาน  ถา 
อารมณใจทานเปนอยางนี้  อยางดีทานไปพกัอยูแคเทวดา  หรือพรหมไมกี่วัน  เพียงแคพระศรีอารยิตรัส 
เห็นหนาพวกทานเขา  พระพุทธเจาจะเทศนกายคตานุสสติกรรมฐานหรือปฏกิูลบรรพทันที  เพราะ 
สมเด็จพระชนิสีหรูทุนเดิมของคน ถาฟงเทศนจากองคสมเด็จพระทศพลเพยีงครั้งเดยีว  เลวที่สุดไดพระ 
โสดาบัน  นี่เรยีกวาเลวที่สุด  ถาฟงซ้ําอีกทกี็ไดอรหัตตผล  ตัวอยางมีเยอะที่ปรากฎมา 
  เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิท  วาไปวามาก็หมดเวลา ขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย  มี 
พระภกิษุสามเณรเปนประธาน ขอทุกทานจงประสบแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และ 
ธรรมใดที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลแุลว ขอบรรดาทานพุทธบริษัท 
ทั้งหมดที่ตั้งใจปฏิบัติมาดวยดีจงรีบบรรลธุรรมน้ันตามที่องคสมเด็จพระชนิสีหรูแลวในชาติน้ีทุกทาน 
เทอญ 
 

ธาตุบรรพ 

 
  ขอที่วาดวยธาตุ ๔  ในมหาสติปฏฐานที่ทานเรยีกวา ธาตุบรรพ  หมายความวา  ฉบับที่ 
ประกอบไปดวยธาตุ ๔ ถาหากวาเราเรยีกตามวิสุทธิมรรคก็เรยีกวา  จตธุาตุววัตถาน (แปลวาการกําหนด 
ธาตุ ๔)  นี่เปนอันวาในมหาสติปฏฐานสตูรกด็ี  หรือวาในวิสุทธิมรรคก็ดี  พระพุทธเจาไมไดสอนแตก 
ตางกัน  เวนไวแตวาความรูในวิสุทธิมรรค  พระพุทธเจาสอนจนจบมี ๔  แบบ  คือวา  สุกขวิปสสโก,  เต
วิชโช,  ฉฬภิญโญ,  ปฏิสมัภิทัปปตโต  บอกวาในมหาสติปฏฐานสูตร  พระพทุธเจาสอนเฉพาะสุกข 
วิปสสโก  กอนที่ทานท้ังหลายจะใชการพจิารณาตามแบบจตุธาตวุวัตถาน ๔ อันนี้ การเจรญิพระกรรม 
ฐานนีถ้าจะเจรญิไดดีไมตองเปดหนังสือ  เอาหนังสือวางไว  ไมใชเวลาเปดหนังสือ  เวลานี้เปนเวลาจํา  
การเจริญพระกรรมฐานแบบในวิสุทธิมรรคก็ดี  ในมหาสติปฏฐานสตูรกด็ี  เราอยาทิ้งตนไมได  นี่หมาย 
ถึงการปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลกัน  อยางในตอนตน  พระพุทธเจาสอนใหกําหนดรูลมหายใจเขาออก  
หรือวาอานาปานุสสติกรรมฐาน กอนท่ีเราจะใชอารมณพิจารณาในจตธุาตุววัตถาน ๔ ก็ดี ในปฏิกลู 
บรรพที่เราเรียนแลวกด็ี  หรอืวาในอริยิาบทก็ดี อันดับแรกเราใชอานาปานุสสติกรรมฐาน ควบคุมใหอยู 
ในอารมณสมาธิเสียกอน 

 



 
 
 
 

๗๓ 
 

อันวาอานาปานุสสติกรรมฐานเปนกรรมฐานพื้นฐานใหญ  ถาเราทรงกําลังเปนสมาธิแลว  จิตเปนสมาธ ิ
สบาย มีอารมณเยือกเยน็เปนอุเบกขารมณ ในระยะนัน้เราก็ใชอารมณจิตมาพจิารณาในปฏิกลูบรรพหรีอ 
วาจตธุาตุววัตถาน ๔  ผลมนัจึงจะเกดิ  เพราะวาการพจิารณานี้  เราใชจิตที่เคลื่อนอยูตลอดเวลา  การใช 
อานาปานุสสติกรรมฐานเปนการใชอารมณใหทรงอยู  การใชอารมณ  อารมณทรงอยูก็ดี จิตเปนอุเบกขา 
ก็ดี   เอาอารมณเปนสมาธิมาพิจารณาปฏิกลูบรรพ ในอาการ ๓๒  หรอืวาจตธุาตุววตัถาน  ถาพิจารณา 
ไปแลว  ปรากฎวาจิตเคลื่อนออกไป  มีอารมณนอกเขามาแทรก  อยางนี้แสดงวาจิตเราพลาดจากสมาธ ิ 
เมื่อมีอาการฟุงซานเกิดขึ้น ใหทิ้งอารมณพิจารณาเสีย  กลับมาจับลมหายใจเขาออกใหม  เพ่ือทําจิตให 
เปนสมาธิ  เมือ่จิตทรงอารมณเปนสมาธิดแีลว  จิตมีอาการทรงตวัดแีลว  จึงคอยไปพิจารณาใหม  การ 
กระทําแบบนีส้ลับกันไปสลบักันมา  ปญญาจะเกดิ  และก็ปญญาจะมีกําลังกลา  สามารถตดักิเลสให 
เปนสมุจเฉทปหาน  คําวา สมุจเฉทปหาน  หมายความวา  ฆาใหตายไปเลย  ไมใหกลบัฟนขึ้นมา 
  การปฏิบัติพระกรรมฐานถาจะใหดีนีเ่ขาทาํกันแบบนี ้ คือไมใชวาเราจะตั้งหนาตั้งตา 
ทรงแตสมาธิอยางเดยีว ถาเรามีความประสงคในการจะทรงสมาธิอยางเดียวผลที่จะพึงไดก็คือฌานโลกยี  
และก็ปรากฎวาเปนฌานที่งอนแงนคลอนแคลน  ทําลายตัวเองไดงาย  ฌานไมทรงอยูไดนาน ถาหากวา 
เราจะใชแตเฉพาะปญญาพิจารณาขนัธ ๕ อยางเดยีว  หรอืสวนใดสวนหนึ่งอยางเดียว  โดยไมใชอารมณ 
สมาธิควบคุม  มันก็ทําไมไดเหมือนกัน ที่วาไมมีผล ฉะนัน้พระกรรมฐานทั้ง ๒ ประการ คือ สมถกรรม 
ฐาน  และวิปสสนกรรมฐาน  เราจะแยกกันไมได  โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานสมถกรรม มีทั้งอารมณดับ 
และอารมณทรงฌาน  และกอ็ารมณพิจารณา  อยางที่พูดมาวา  เรื่องอาการ ๓๒  ท่ีเรียกวา  ปฏิกลูบรรพ  
น่ันเปนอารมณพิจารณา  หรือวาทีจ่ะพูดในวันนี้ก็เปนธาตุ ๔  กเ็ปนอารมณ พิจารณาเหมือนกัน จงอยา 
ลืมวา  การเจรญิพระกรรมฐานที่พระทกุองค  หรือวาทานทุกทานทีป่ฏิบัติไดตรง  ก็ตองพยายามสลับ 
กันไปสลับมาระหวางอารมณสมาธิ  ความตั้งม่ันกับการพิจารณา 
  ตอจากนี้ไปก็จะขอพูดถึงมหาสติปฏฐานขอตอไป  คือธาตุบรรพ  คําวา  ธาตุบรรพ  
หมายถึง  ฉบบัวาเฉพาะ  คือธาตุ ๔ ถาฝายวิสุทธิมรรคมีแตจตุธาตุววัตถานนีต่องทราบเมือนกัน  โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  จตุธาตวุวตัถานนี้องคสมเด็จพระมหามนุีตรัสไวเฉพาะพวกพุทธจรติ  คือเปนอารมณ 
ของคนฉลาด  เมื่อวานี้เราพดูกันถึงอาการ ๓๒  เปนเรื่องของการระงบัราคะจริต  วนันี้เปนกรรมฐานที ่
สงเสริมจริตของความฉลาด  แตวาในมหาสติปฏฐานสูตรเขาจดัไวเปนแบบนั้น ทาน 
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กลาวไวโดยลาํดับ  ฉะนั้นเมื่อเราพจิารณากรรมฐานในอาการ ๓๒  ท่ีเรยีกวาปฏกิลูบรรพ  เห็นวาราง 
กายของเราเตม็ไปดวยความสกปรก  รางกายของบุคคลอืน่ก็เหมือนกัน  วัตถุธาตุอ่ืน ๆ ก็เหมือนกัน  นี่ 
เราจะกลาววามีความสะอาดนั้นมีอะไรท่ีจะสะอาด  ความจริงของทุกสิง่ในโลกเปนส่ิงที่มีชีวิตหรือไมมี 
ชีวิตก็ตาม  หาอะไรเปนของสะอาดจริง ๆ ไมได  ที่เราคิดวาสะอาดก็เพราะวาเราหลอกตัวเอง  นี่เราใช 
ปญญาของเราโกหกตวัเรา  เพราะวามนัไมสะอาด  เราก็ไปแตงตั้งยกยอปอปนวาสะอาด  แตความจริง 
มันของสกปรกเปนปกติ  มนัไมกลัวเรา  มันไมเชื่อฟงคาํสั่งของเรา 
  วันนีจ้ะกลาวถงึจตุธาตวุวัตถาน  พระพุทธเจาทรงกลาววารางกายของคนและสัตวทีม่ี 
ในรางกายขึ้นมาไดก็อาศยัธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา  ธาตุดิน  ธาตุลม  ธาตุไฟ  อันการที่ปรากฎวามีความแข็ง 
ในรางกาย   เปนเนื้อกด็ี  กระดูกกด็ี  อันนี้พระพุทธเจาเรยีกวา  ธาตุดนิ  ความอบอุนในรางกายจดัเปน 
ธาตุไฟ  อาการพัดไปมาในรางกายมลีมหายใจเปนตน  เรียกวาธาตลุม  ของเหลวที่ปรากฎในรางกาย มี
นํ้าลาย  น้ําเลือด  น้ําเหลอืง  น้ําหนอง  ปสสาวะ  เหลานี้เปนธาตุน้ํา  นีร้างกายของคนและสัตว  
ประกอบไปดวยธาตุ ๔  เขามาประชุมกันชั่วคราว 
  ธาตุ ๔ น้ี  ในมหาสติปฏฐานสูตรทานเปรยีบเทียบไววา  คลาย ๆ กับคนที่ฆาโค หรอื 
ฆากระบือ  เวลาที่เขาฆาโคฆากระบือแลว  เขาเอาเนื้อไปวางไวสวนหนึ่ง  เอาหนังไปวางไวสวนหนึ่ง  
เอากระดกูไปวางไวสวนหนึง่  ตับ ไต  ไส  ปอด  ไปวางไวสวนหนึ่ง  สวนทั้งหลายเหลานี้ประกอบกัน 
เรยีกวา  ธาตดุิน  สวนที่หลั่งไหลออกไปมีนํ้า เปนตน  น้ําเลือด  น้าํเหลือง  น้ําหนอง  เรยีกวาธาตุน้ํา  
การแยกแบบนี้ที่พระพุทธเจาเรยีกวา  แยกธาตุของกาย  ความจริงไมใชใหแยก  ใหรูตามความเปนจริง 
วารางกายของเราประกอบดวยธาตุ ๔  ใหรูตามความเปนจริงมปีระโยชนอยางไร  สําหรับนักเจรญิพระ 
กรรมฐาน  เรากม็านั่งหาประโยชน ประโยชนที่จะพึงได คือพระพุทธเจาใหสรางความฉลาดขึ้นมาในใจ  
และกย็อมรับนับถือกฎของความเปนจริงเพราะพวกเราทั้งหมด ไอคําวาทั้งหมดนี่ความจริงจะหาวาดถููก  
ไอตัวถูกนี่มนัดูตรง  ดูผดินีดู่ไมตรง  ดูถูกนี่ไมวาหรอกทานพวกผมนะ ผมก็เหมือนกัน ทานก็เหมอืนกัน 
เกิดมาในคราวแรกเราแบกความฉลาดมาพอ  ฉลาดแบบไหนละ  เขาตองฉลาดแบบอบายภูม ิ  เรามานั่ง 
คิดดูวา  รางกายของเรานี่มันจะไมแก  มันยังหนุมอยู  เราเกดิมาแลวเราไมเคยคิดวารางกายของเราจะแก  
เวลายามปกติเราไมเคยคิดวารางกายของเราจะปวยท้ังๆ ท่ีเคยปวยมานบัครั้งไมถวน  พอรางกายสมบูรณ 
บริบรูณข้ึนมา  ปราศจากโรคไดไมนาน  เรากล็ืมอาการปวยของรางราย  แลวเห็นชาวบานเขาตายกนัได  
แตเราไมเคย 
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คิดวามันจะตาย น่ีเราแบกเอาความฉลาดจากอบายภูมิเขาไว ไอความฉลาดแบบนี้นีน่ะที่เขาพากนัไปเกิด 
ในนรก  เพราะเขาฉลาดแบบนี้ 
  ถาหากวาเราสามารถจะทําปพุเพนวิาสานุสสติญาณใหเกดิขึ้นกับใจ  ถามตัวเองวาเคย 
ลงนรกไหม  นากลวัจะจดไมไหว  ที่จดไมไหวก็เพราะเราเปนคนประมาท  เราไมยอมรับนับถือความ 
เปนจริงของขันธ ๕  ทีเ่รยีกกันวารางกาย  รางกายที่พระพุทธเจาตรัสวา  ประกอบขึ้นมาดวยธาตุ ๔  คือ  
ธาตุน้ํา ธาตดุนิ ธาตุลม ธาตุไฟ วากันถึงธาตุใหญๆ  ท่ีเรยีกกนัวา มหาภูตรูป  ถาจะวากันถึง อุปาทายรูป 
มีเยอะแยะ พูดแลวกก็ลุมใจเปลา ๆ  ไอธาตุ ๔ ที่มันมาประกอบเปนกายนี้ มันทรงตวัอยูตลอดกาลตลอด 
สมัยรึเปลาวา ธาตุดิน ธาตุน้าํ ธาตลุม ธาตไุฟ ท่ีมันแบงรางกายเราอยูน่ี เรามานั่งนกึหาความจริงกันเรา  
พูดแบบนีน้ะ  บอกใหทานทราบวา  พระพุทธเจาทานรูแลว  รางกายไมทรงสภาพ  ไมตรงตามความเปน 
จริง  คือมันไมมีการทรงตัว 
  ความจริงคือความเกดิขึ้นในเบื้องตน  ความเสื่อมไปยอมมีอยูทุกขณะ  แลวในที่สุดมนั 
ก็สลายตวั  ความเกดิขึ้นในเบื้องตนของเราและของคนอืน่  แตวาความเกิดของเรา  เรามองไมเห็นตาม 
ความเปนจริง คือมันไมมีการทรงตัว พูดกนังาย ๆ วาเรามีความโงเปนปจจัย พระพุทธเจาก็บอกวา  นี่เรา 
เกิดกนัมานานแลว  เรามาเลกิโงกันเสียทดีไีหม  มานั่งดูตัวเรา  มานั่งคิดวาเราเกิดมาใหมๆ  มีสภาพเปน 
อยางไร  แลวเวลานี้อายุเราเทาไหร  รางกายของเราเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหน  แลวตอไปเราคิดบางได 
ไหมวารางกายเราจะพัง นี่ทานสอนเรื่องธาตุ ๔ เพื่อใหเขาใจ ก็เพราะวาธาตุ ๔นี่ขณะใดถามันยังสามคัคี 
กันอยู  ธาตุน้ํา  ธาตุดิน  ธาตลุม  ธาตไุฟ  ถามันยังสามัคคีกันอยูเพียงใด  เราก็สามารถทรงกายในความ 
เปนคน  ในความเปนสัตวไดสมบูรณ  บรบิูรณ  ธาตุ ๔ อยางใดอยางหนึ่งมันเกิดยอหยอนความสามัคคี  
สมมุติวาธาตุดนิก็ดี  ธาตุน้ํากด็ี  ธาตลุมกด็ี  สามัคคีกลมเกลียวกนั  แตวาธาตุไฟหยอนกําลังลงไป  ความ 
อบอุนในรางกายมีนอย  คราวนี้ทํายงัไงละ รางกายที่เคยแข็งแรงก็ลดกําลังลง เคยตอสูกับความหนาวได 
ความเยน็ได มนัก็เริ่มจะทนไมไหว กลายเปนคนขี้หนาว  เม่ือธาตุ ๔  ฝายใดฝายหนึ่งหยอนกําลังลงแลว  
รางกายก็เริ่มทุพพลภาพ  กลายเปนรางกายที่หาความดี  หาความสมบูรณไมได  นี่มนัแคหยอนลงไปนะ 
  น้ีตอมาถาบังเอิญธาตุ ๔ มันเกิดไมสามัคคีเสียเลยสักธาตุหนึ่ง  สมมุติวาในรางกายเรา 
น่ีมีธาตุอยู ๔ ธาตุ  ถาหากวาธาตุลมมนัไมทํางานเสียอยางเดียว  ธาตดุนิ  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตไุฟแกเกง  
แกก็เชญิอยูซิ  ฉันธาตุลมฉนัไมเอากับแก  ลมนี่รางกายไมพัด  ลมหายใจไมปรากฎ  จะไปไหน  ถาธาต ุ
นํ้า  ธาตุดนิ  ธาตุไฟ  มันยัง 
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ทํางานบาง  ไมทํางานบาง  แตธาตลุมทํางานปกติ  ยังไมตาย  ยังไมเปนผี  ถาธาตุลมไมทํางานอยางเดียว 
ละก็เปนผี  นี่องคสมเด็จพระมหามุนีสอนแนะนําวา  ไอธาตุทั้งหลายนีน่ะ กฎธรรมดาของมันมีอยู  คําวา 
ธรรมดานี่เปนส่ิงที่เราฝนไมไดเหมือนกับประเพณี  ประเพณีของพระเณรทางเหนือสมัยกอนโนน  เขา 
ฉันขาวตอนเวลาเยน็กนัได  ถาพระภาคกลาง ภาคใต ทําไมไดเพราะยอมรับนับถือพระธรรมวนัิย การจะ 
จัดสรรใหพระเณรฝายเหนือสมัยกอนนะ  สมัยนี้อาจจะหมดแลว เขาไปหามปรามไมใหฉันขาวชาวบาน 
ก็โกรธ  เพราะวาของเขาเคยปฏิบัตกิันแบบนั้นมานาน เขาถือวาไมเปนไร  หากวาใครไปฝนเขาอันตราย 
ก็จะพึงมี  อยางนี้พระแกกนัมานาน  เวลานี้หมดหรือไมหมดก็ไมทราบ 
  รวมความวาประเพณนีี่เราแกไดยากฉันใด  แตวาธรรมดานีเ่รายิ่งแกไมไดใหญเลย  
ประเพณน่ีีเราอาจหาทางแกได  แกทีละนอย ๆ  มาเขาระบบเสมอกนั  แตวากฎธรรมดาไมมีใครแกได  
แมแตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคกไ็มกลาแก  เพราะแกไมได  ถา 
หากวาพระองคเปนพระพุทธเจา จัดวาเปนอัจฉรยิะ เปนผูประเสริฐสดุในโลกทั้ง ๓ มนุษยโลก เทวโลก  
พรหมโลก  ไมมีใครเสมอพระองค  หากวาพระองคแกธรรมดาไดละก ็ พระองคก็ไมแก  การปวยไขไม 
สบายของพระองคก็ไมมี ในท่ีสุดรางกายของพระองคก็ไมพัง น่ีเปนอันวากฎธรรมดา  แมแตพระพุทธ 
เจาเองเปนอัจฉริยะมนษุย กไ็มสามารถจะแกไดฉนัใด มาพวกเราคนทีห่นาแนนไปดวยกิเลส  พูดอยางนี้ 
ผิดหรือถูกก็ไมรูนะ คนที่มานั่งอยูน่ีบางทเีขาไมมีกิเลส ถาใครไมมีกเิลสก็ขออภยัดวยนะ พวกเราที่หนา 
แนนไปดวยกเิลส   กิเลสนอยก็ตาม หนาแนนก็ตาม ปรากฎอยูเพียงใดก็ช่ือวาเปนคนมีกิเลส  เมื่อเรายังมี 
กิเลสอยู  เรายงัเปนทาสกิเลส ตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรม  เรายังไมมีอสุภ  เราจะไปบังคบักฎ 
ธรรมดาใหมันอยูใตอํานาจของเราไดอยางไร  นีเ่ราทําไมได 
  การที่พระพุทธเจาทรงแนะนําแลววา  รางกายนี่ประกอบไปดวยธาตุ ๔ เทานัน้  ธาตุ ๔ 
น่ีมีอันที่ตองสลายตวัไป  มันทรงอยูตลอดกาลตลอดสมัยไมได  แลวก็สอนวาเราจะหลงรางกายเพื่อ 
อะไร  ความจริงรางกายของเรานีไ่มแกหรอื  ถาจริงมันทรงความแข็งจริง แตวาแข็งไมนาน  พออายุผาน 
ไปมากเขามากเขาก็ชักจะเริม่ไมสะดวก ธาตุนํ้าในรางกายมีความอุดมสมบรูณทํารางกายใหชุมชื่น  
อวัยวะ ภายในรางกายเครื่องจักรกลทั้งหลายออนกําลังลง  ธาตนุ้ําก็นอยลง  เรื่องธาตุไฟ  ธาตลุมก็ 
เหมือนกัน  ธาตุลมนี่นากลวั  จะคยุนานหนอยเพราะเปนธาตุตวัใหญ  อยาลืมวาเมื่อธาตุทั้ง ๔ มีการ 
ประชุมกันได  ก็มีการสลายตัวได 

 
 



 
 
 
 
 

๗๗ 
   

                           พระพุทธเจาสอนใหรูวารางกายมธีาตุดนิ  ธาตุนํ้า  ธาตุลม  ธาตุไฟ  เพื่อจะใหบรรดา 
พวกเราทั้งหลายไมเมาในรางกาย  เราจะไปคิดวารางกายของเราวิเศษ  เราก็นั่งนกึดูดนิซิ   ดินนะเราเห็น 
วามันวิเศษแคไหน  เดินเหยียบเสยีก็ได  ถายอุจจาระปสสาวะรดเสยีก็ได  เปนอันวาธาตุดินมีสภาพ 
สกปรก อยูตลอดเวลา  สกปรกอยางเดยีวไมพอก็มีการเสือ่มตัวดวย 
  ธาตุน้ําก็เหมือนกัน  ธาตุน้าํก็มีสภาวะเตม็ไปดวยความสกปรก  และก็มีการสลายตัว 
เส่ือมตัวเปนปกติ  ถาเราจะถามกันวา  ธาตนุ้ํา  ธาตุดิน  ธาตุลม  ธาตไุฟ  ที่มาเกิดเปนรางกายของเรานี ่ 
มันมาเกิดไดอยางไร  ถาจะตอบวาอาศัยปจจัยสําคญั  คีอบิดาและมารดาเปนผูใหเกดิ  อยางนี้ผมก็ไม 
ปฏิเสธ  แตความจริงบิดาและมารดาทั้ง ๒ ทานเปนผูใหเกิดจริง ๆ  ไมได  เพราะวาถาสัตวไมปฏิสนธ ิ
ลงสูครรภมารดาทานจะทํายงัไงมันก็ไมเกดิ  ถาบิดามารดาเปนผูบังคับใหเกิดได  ถาบางคนอยากไดลูก 
ผูหญิง  บางคนอยากไดลูกผูชาย  คนท่ีไมมีลูกเลยอยากไดลกู  บิดามารดาบันดาลใหเกิดได  เขาก็ตองม ี
ลูกสมความปรารถนา  เปนผูหญิงกไ็ด  เปนผูชายก็ได  ความปรารถนามันไมสมหวัง  ก็ช่ือวาการเกดิ 
ของเราก็ตองอาศัยปจจยัอันหนึ่ง  คือวญิญาณและจิตของเด็กเขามาปฏิสนธิในครรภมารดา  การที่จิต จะ
เขามาปฏิสนธใินครรภมารดา  มาเพื่อประโยชนอะไร  ใครเปนคนใหมา  นี่เราจะมาแบบนี้ 
  น่ีความจริงเราไมไดมาหาความสุข  เรามาหาความทุกขกัน  ความเกดิเปนปจจัยของ 
ความทุกข  แตแลวมันก็ตองมีหิว  มีกระหาย  มีหนาว  มีรอน  มีความเหน็ดเหนื่อย  มีความขัดของไป 
ดวยอารมณตาง ๆ  เกิดมาแลวเมื่อมีความทกุขแบบนี้  ทําไมเราจึงตองเกิด  เดินถอยหลังเขาไปหาเจานาย 
ตัวที่บันดาลใหเกิด  เจานายที่บันดาลใหเกิดคือกิเลส  ความเศราหมองของจิต  รวมความวาการที่เราม ี
อารมณจิตเลวนั่นเอง  สรางใหเกิดตณัหา  ความทะยานอยาก  คิดวาความเกดิเปนของดี  เมื่อเกิดขึ้นมา 
แลวคิดวามันจะทรงตวั  ทรพัยสินที่เรามีกคิ็ดวานัน่เปนเราเปนของเรา  เราคิดวาเราจะไมพลัดพรากจาก 
มัน  แตพอเวลาตายเขาแลว  อารมณ  อุปาทาน  อารมณของความยึดมัน่มีอยูวานั่นกข็องกู  นี่ก็ของกู  ไอ 
ตัวนี้แหละที่มนัเปนเจานายบันดาลใหมาเกิดเพราะวาเราโงเกนิไป  ยอมเปนทาสของมัน 
  รวมความวาการที่เราจะมาเกิดได   น่ีก็เพราะวาเราไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดามา 
กอน  แลวกยึ็ดถือกฎของโลกทั้งหลาย  วานั่นเปนเรา  น่ีเปนของเรา  ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมพีระภาค 
เจาจึงสอนไวในตอนทาย  ความจริงมหาสติปฏฐานนีพ่ระพุทธเจาสอนทั้งสมถะและวิปสสนา  การ 
พิจารณาเห็นวารางกายเปนแตเพียงธาตุ ๔ เขามาประชมุกันเปนของที่ไมคงทนถาวร นี่เปนสมถภาวนา  
ถาเราจะเด็นไปไหนก็ 

 



 
 
 
 
 

๗๘ 
 

ตั้งอารมณใจไววา  รางกายของเราเปนธาตุ ๔ นึกเขาไว  เห็นคน เห็นสัตว  ก็นึกวานี่ดินมันเดินมาแลว  
ไฟมันเดนิมา  ลมมันเดินมา  น้ํามันเดนิมา  อยาไปคิดวาเปนคน เปนสตัว  เปนบุคคล  เปนตวัเรา  เปน 
เขา  พอมันเกดิขึ้นมาแลวทํายังไงละ  ตกอยูในอํานาจของธรรมดาซิ  ธรรมดาก็บ่ันทอนความสุข  เกิดมา 
แลวสรางความหิว  สรางความกระหาย  สรางความหนาว  สรางความรอน  สรางความปวยไขไมสบาย  
สรางความแกเฒา  สรางการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  ทําลายตวัเอง  มาตอนทายพระพุทธเจาจึง 
บอกวา  ทานท้ังหลายเมื่อทานพิจารณารูวารางกายของเรามีธาตุ ๔ ประชุมกัน  เธอท้ังหลายจงคดิวา  
รางกายเปนเพยีงสิ่งสักแตวาเราพึงเห็นเทานั้น  รางกายนีเ้ราจึงสักแตวาเรากําหนดรูเทานั้น  จงอยายดึถือ 
วารางกายนี้เปนเรา  เปนของเรา  ใหทราบวารางกายกด็ี  หรือทรัพยสินทั้งหลายในโลกทั้งหมดก็ดี  ยอม 
ไมเปนที่ปรารถนาของเรา  ทานวาอยางนัน้  ทานพูดอยางนี้  วาจงอยายึดถืออะไรทัง้หมดในโลก  ผมก ็
พูดใหม  จะพดูวา จงอยายดึถือวาอะไรท้ังหลายในโลกเปนของเรา  ถาเรานึกวามันเปนเรา  เปนของเรา  
เราก็ยึดถอืมันตลอดไป  รางกายที่เรามีอยูกจ็งรูวานี่มันไมใชเรา  ไมใชของเรา  ถามันเปนเราจริง มันเปน 
ของเราจริง เราไมตองการใหมันแกมันกต็องไมแก  เราไมตองการใหปวยไขมันก็ตองไมปวยไขไมสบาย 
เราไมตองการใหมันตายมนัก็ตองไมตาย  ใครบังคับไดไหม 
  เปนอันวาพระพุทธเจาสอนใหทุกทาน  การไมยึดถือตองทําอารมณจิตอยางนี้  เราจะ 
อยูเฉพาะตวัเราก็ดี  เดินไปพบใครกต็าม  พบคนหนุมคนสาว  คนมกีาํลังมาก  คนมีกําลังนอย  มีฐานะ 
เชนใดก็ตาม  คนท้ังหลายเหลานี้ตายหมดไมเหลือ  เราเองก็ตาย  มาคิดถึงวาทรัพยสนิทั้งหลายที่เรามีอยู  
สบง   จีวรกด็ี  ของที่เรารบัประเคนจากชาวบานกด็ี  ถือวาทรัพยสนิทั้งหลายท่ีเขามอบใหก็ดี  สิ่งทั้ง 
หลายเหลานี้ทัง้หมด  เราจงคิดวามันไมมอีะไรเปนของเรา  ทั้งนี้เพราะถาเราตายเสียอยางเดยีว  เราก็พก 
อะไรไปไมไดเลย  เคยเห็นคนตายแบกนามีไหม  ถาเราคิดวาเราเอาไปไมได  ก็จงคิดวา  สมบัติในโลก 
ทั้งหมดไมมีอะไรเปนเรา  เปนของเรา  และสิ่งที่เราตองการเอาไปก็คือจิตบริสุทธิ ์

๑. ท้ิงความโลภไวในโลก  เราจะไมมีความโลภ 
๒. ท้ิงความโกรธไวในโลก 
๓. ท้ิงความหลงไวในโลก 
เมื่อเราท้ิงของทั้ง ๓ อยางนี้แลว  ก็ไมตองถามวาไปไหน ทางที่จะไปมสีายเดียวคือพระ 

นิพพาน  เอาละสําหรับจตธุาตุววัตถาน ๔  ที่องคสมเด็จพระมหามุนีตรสัก็มีเทานี้นะ 
 
                                                                              



 
 
 
 

๗๙ 
 

นวสีวถิกาบรรพ 

 
  กายคตานุสสติกรรมฐาน  คงจะจบกันวันนี้นะ 
  คําวา นวสี  แปลวาปาชา  ปาชานี่พระพุทธเจากลาวไว ๙ อยาง  ปาชานี่ไมใชปาชาที ่
ไหน  ปาชาในตัวเรา  คําวาปาชา  เปนที่เก็บของซากศพ  ทานบอกวา ปุน จปรํ ภิกขเว  ดกูอนภกิษุ 
ท้ังหลาย  ขออื่นยังจะมีอยูอกี  เหมือนกบัวาจะพึงเห็นสรรีะ คือซากศพ  ท่ีเขาท้ิงไวในปาชาท่ีตาย แลว
ในวนัหนึ่ง  หรอืวาตายแลว ๒ วัน  ตายแลว ๓ วัน  แลวก็พองขึ้นมีสีเขียวนาเกลยีด  มีสรรีะคอื 
นํ้าเหลอืงไหล  เปนของนาเกลียด นอมเขาไปสูกายน้ีวา  รางกายเรานี้เลาก็มอียูอยางนี้เปนธรรมดา  คง
เปนอยางนี้ไมลวงพนจากความเปนอยางนีไ้ปได  ทานวาเทานี้  ไมตองดูมาก  นวสีมนัอยูในตัวเรา  ทาน
ใหพิจารณารางกายเราเปรยีบไดกับปาชา  หรือวาใหพิจารณารางกายของเรานี้เปรียบเทียบกับคน ตาย  
พระที่ไปบังสุกุลศพแลวก็ไปตั้งราคาไวเทาไหร  บานนีม้ีเงินตั้งหลายลานใหบาทเดยีว  ตางม ี อารมณ
อยางนี้พระลงนรก  เวลาเขาใหไปบังสุกุลนี้ตั้งราคาไมได  เวลาไปเทศนก็เหมือนกนัพระตั้งราคา ไมได  
จะสวดมนตเยน็  สวดมนตเชาก็เหมือนกนั  พระต้ังราคาไมได  ตองไปอยางนกับุญ  นักบญุเขาทํา 
อยางไร  ถาเราจะไปสวดมนตเย็นก็ตองคดิวา  นี่เขาตองการฟงธรรมะของพระพุทธเจา พุทธมนตทุกบท 
ที่เขาสวดก็คือพระสูตรเปนสวนใหญ  แตวาคนฟงก็ไมรูเรื่อง คนสวดก็ไมรูเรื่อง  มนัจะไดกนัตรงไหนก็ 
ไมรูชางมัน  คนใหก็ไดให  คนรับกไ็ดรับ  ไมเสีย  คนสวดกไ็ดสวด  คนฟงก็ไดรับฟง  ไมมีใครเสีย 
  เวลาทีเ่ขานิมนตพระไปบังสุกุลน่ีอยาลืมนะ  ถาเขาบอกวาเวลานี้คนตายเขานิมนตไป 
สวดศพ  นิมนตไปบังสุกุลศพ  เรากแ็บกปาชาของเราไปดวย  ไอตวัเรานี่มันเปนปาชา  ปาชาที่มนัมีอยู  
ที่เขาเก็บศพ  ฝงศพ  มันมีไมกี่ศพหรอก  ไอตัวแกนีก่ินกุงเลก็ ๆ เขาไปกี่ตัวแลว  กนิปลากีต่ัว  นบัไม 
ถวน  นี่ปาชาใหญน่ี  ไอปาชาตัวเรานี่ปาชา  เขาใจไหม  มันเก็บศพมานับไมถวน  ตวัเรานี่เปนปาชา  ถา
เขานิมนตเราไปสวดศพสวดผีละกอ  เรากแ็บกปาชาของเราไปดวย  เอาไปเทียบกับปาชาที่มันกําลัง พัง
อยู  เห็นผีตายแลววนัหนึ่ง  สองวัน  สามวนั  ข้ึนอืด  หรอืวาขึ้นจนโทรม  มรีางกายแหง  เหลือแต โครง
กระดูก  หรือวามีโครงกระดูกเรียงรายไป  อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ เจา 
สอนใหเอาจิตของเรากับกายของเราเขาไปเปรียบเทียบกบัศพ ไมใชตั้งหนาตั้งตาไปกนิผีนะ เวลาที่  เขา
ใหเราไปพจิารณาศพ อนิจจา วตสงขาร อุปปาทวย ธมมโิน อุปปชชิตวา นิรุนฌนติ เตสํ วูปสโม สุโข 

 
 



 
 
 
 
 

๘๐ 
 

  อนิจจา  วตสงขารา                วาสังขารทั้งหลายไมเท่ียงหนอ 
  อุปปาทวย  ธมมิโน    เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป 
   อุปปชชิตวา  นิรุชฌนติ    เมื่อเกิดขึ้นแลวก็ดับไป 
  เตสํ  วูปสโม  สุโข                   การเขาไปสงบกายนัน้ชื่อวาเปนสุข 
ทานวาอยางนี้  ท่ีนี้  “อนิจจา วตสงขารา”  ขันธทั้งหลายเปนของไมเท่ียง  “อุปปชชิตวา  นิรุชฌนต”ิ  เกิด 
ข้ึนแลวกด็ับไป ก็มานั่งนึกเวลาทีพ่ระไปบังสุกุลศพ ความจริงเขาไมใหบังสุกุลศพ เขาใหบังสุกุล ตัวเอง  
ใหมีอารมณคิดเปรยีบเทียบวา คนนี่นะสมัยกอนเขาเกิดเหมือนเรา เขาพูดได เดนิไดเหมือนเรา เขา 
ทํางาน ทุกอยางไดอยางเราแตวาเวลานี้เขาตาย  ตอนนีเ้ราก็มาเพงกนัถึงมรณานุสสติกรรมฐานวาคนนี ้
ตาย เราก็ตองตายเหมือนเขา ตอนนี้เปนมรณานุสสติกรรมฐานนะ ตอนนี้มาเปนอสุภกรรมฐานปาชา ๙   
ก็คือ อสุภกรรมฐานอสุภน่ีแปลวาไมสวยไมงาม ปาชานีก่็เปนบรรทัดฐานสําหรับแกกามราคะ แกกามา 
รมณ คือตัดกามราคะสิ้นไปเปนองคของพระอนาคามีเปนเบ้ืองตน สําหรับกายคตานสุสติ  อาการ ๓๒  
ที่พูดเมื่อวานนี้  อันนั้นเปนองคของอรหัตตผล 
  คือวาถาเราจะเขาถึงอนาคามผีลน่ี  ถาเราไมสามารถจะเจรญิวิปสสนาภาวนาในดาน 
อสุภกรรมฐาน  มีปาชา ๙ เปนตน  ถาส่ิงเหลานี้ไมปรากฎแกจิตเปนเอกัคคตารมณ  ทําไปอีกกี่แสนชาต ิ
มันก็ไมได  อยาวาแตชาติเดยีวเลย  อีกกี่แสนชาติก็ไมได  อีกกี่แสนกปัก็ไมได  ถาหากวาเราทําจติของ 
เราใหเกดินิพพิทาญาณ  มคีวามเบื่อหนายในรางกาย  คิดวารางกายของคนนี่มันสกปรกแบบนี้  พอสิ้น 
ลมปราณหนอยเดยีว คนท่ีรกักันปานจะกลืนกนิจับตวักนัไมไดแลว ไมใชวาคนท่ีมชีีวิตอยูนะไมยอมให 
ผีเขามาจับ ไอคนที่มีชีวิตอยูไมกลาเขามาจบั  น่ีตายไมกีช่ั่วโมงนะ  เราเกิดความรังเกียจวาคนนีต้ายแลว  
สิ้นลมปราณแลว  รางกายปราศจากความอบอุน  ไปจับกายเขาเย็นชืด  แคน้ีเรากร็ังเกียจ  เราก็มานึกถึง 
ตัวเราเหมือนกันวาสภาวะของตัวเราก็มีสภาพเชนเดยีวกับบุคคลประเภทนี้  ถารางกายของเราดี ที่มันยัง 
มีลมหายใจ  ถาเราไมมีลมหายใจ  รางกายของเรากจ็ะชดืเย็น  แบบนี้ขยบัเขาไปอีกทีหนึ่ง  อีกวัน ๒ วนั  
หรือ ๓ วัน  ยองไปดใูหม  ท่ีเขาเรียกวาพระเยีย่มปาชา  แตความจรงินักเจรญิกรรมฐานนี่เขานยิมเยี่ยม 
ศพในปาชานะ  ไมใชเยีย่มปาชาเฉย ๆ  ถาเยี่ยมปาชาเฉยๆ  ดีไมดี  ในปาชาเขามีกอไผ  มีหนอไม ขโมย 
เขาไปขายมันใชไมได  เยี่ยมปาชาก็คือ เยีย่มศพในปาชา  สมัยที่ผมทํามา  พระผูหลกัผูใหญทานทาํเปน 
ปกติ บางทีเรายองไปกลางวันมันไมเหมาะ ก็ยองไปกลางคืนไมมีใครเขารบกวน ไปถึงก็ไปเปดโลงศพ 
ดู  แลวก็พิจารณดูคนท่ีตาย  ตายไป ๒-๓ วนัแลวรางกายขึ้นอืด  มีนํ้าเหลืองไหล 

 



 
 
 
 

๘๑ 
 

ดูรางกายของคนในขณะที่เขายังไมตาย เราอาจรูจกัเขา รูปรางหนาตาสะสวยงดงามดีไมเปนทีร่งัเกียจ  
เวลา นี้รางกายขึ้นอืดเต็มไปดวยน้ําเหลือง กลิ่นก็เหม็นโฉ เราทนไมไหว มองดูแลวก็ไมทราบวารางกาย 
สวนไหนที่เราจะเอามือไปแตะไปตองได  ที่ไมนารังเกยีจมันไมมีเลย 
  เวลาทีเ่ห็นศพทานก็คิดวาเราก็มีสภาพแบบนี้ ใหเห็นตัวเราเปนศพไปดวย ไมใชวาเห็น 
ศพ คนอี่นแลวก็นกึวาตวัเราไมเปนศพ  คดิเปรยีบเทียบกันวา  เราถาสิ้นลมปราณแลวก็มีสภาพแบบนี้ 
เหมือนกัน  หรือวาถาเราไปเห็นศพท่ีทรดุโทรมแลวเหลือแตหนังหุมกระดูก  ไมมีสวนใดสวนหนึ่ง 
นารกั  อสภุตองคิดวานาเกลียดนะ  ถาขนืไปนารักเขาละซวยนะ  ทน้ีีเราก็คิดเทยีบกับตัวเรา  ตวัเรานะ 
เดินอยางนี้ไมกี่วันละไมชากเ็ปนแบบนี ้ถึงที่สุดก็เหลือแตกระดกู กระดูกเรี่ยรายไป  น่ีพูดใหฟงกนัยอๆ  
ไมตองไปไลตามแบบ ใหใชอารมณใจเขาไปคิดวา รางกายของคนก็คือผีธรรมดาเรานีเ่อง ผีตายเพราะวา  
คนท่ีตายท่ีเขาเนาเหม็นก็มีสภาพเชนเดยีวกับเรา  เวลานีพ้อส้ินลมหายใจเขาออก ก็มสีภาพแบบนี ้ แลวก ็
เราละ เรานี่มีอะไรดีไปกวาเขาบาง เกิดมาเขามีธาตุ ๔ เหมือนเรา  มีอาการ ๓๒ เหมอืนเรา ทํากจิการงาน 
ไดทุกอยางเหมือนเรา  เวลานี้เขาตายไปแลว  เขาสิ้นลมปราณ  รางกายไมทรงอยูในสภาพเดิม  มีอาการ 
เหม็นเนา  อืดพองขึ้นมา  สิ่งทั้งหลายที่ปกปดไวในสมยัที่ลมปราณยังทรงอยู  หรอืวาในขณะใดที่มีลม 
หายใจเขาออก  อวยัวะตาง ๆ มันปกปดเขาไว  พอลมหายใจไมมี จิตไมมีการบังคับได  จิตเคลื่อนไปจาก 
กาย รางกายกป็ลอยเปนปกติ  ทวารท้ังหมดมันก็เปด  สิ่งที่เสียตางๆ  ก็หลั่งไหลออกมา เมื่อธาตไุฟหมด 
ไป ธาตลุมหมดไป เหลือแตธาตุน้ํากับธาตดุิน ไอเจาธาตดุินนี้ทนน้ําไมไหว  น้ํากล็ะลายตัว  ดินกล็ะลาย 
นํ้าออกมากลายเปนรางกายเนาเฟะไปหมด  สงกลิ่นเหมน็ 
  เมื่อเห็นอยางนั้นแลวก็มานัง่คิดถึงตวัเรา  แลวก็คิดถึงตวัเขา  ไอสิ่งเนาเหม็นเหลานี้  สิ่ง 
สกปรกเหลานีเ้ปนปกติ  มันอยูที่ไหน  มันมาถึงบุคคลผูนั้นเมื่อเขาตายไปแลว หรือวามันมากอน  มันมา 
กอนตาย น่ังนกึกันเอาวา น้ําเลือด นํ้าเหลือง น้ําหนอง  ความเหม็นทั้งหมด  สิ่งท่ีนาเกลียดนากลวัเหลานี ้
มันปรากฎกับบุคคลเหลานี้เมื่อเขาตายไปแลว  หรอืวามันอยูกอนตาย  เรากใ็ชปญญาพิจารณานิดเดยีว  
เรากร็ูวาความจริงไมไดมาจากไหน  มันขงัอยูในรางกายเรานีเ่อง  ขังอยูในรางกายเขานี่เอง  เมื่อขังอยูใน 
รางกายเขาฉันใด  รางกายเราเองก็จะมีสภาพอยางนั้น  ในเมื่อเราเห็นวารางกายมีสภาพเต็มไปดวยความ 
สกปรกแลว  เราจะคิดรักรางกายเราอยูอีกหรือ  เราจะเห็นวารางกายของเราจดุไหนมันเปนสวนสะอาด  
น่ีพระพุทธเจาใหคิดแบบนี้นะ  ตองคอยๆ คิดคอยพิจารณา หาความชัว่ของรางกาย วานีถ่าสิ้นลมปราณ 
อยางเดยีว 

 



 
 
 
 
 

๘๒ 
 

สิ่งสกปรกทั้งหลาย มันหลั่งไหลออกมา  แลวก็เราเองเวลานียั้งมีลมปราณ  กําลังของจักรกลทั้งหลายใน 
รางกายยังมีเครื่องบังคับ  ไอสิ่งสกปรกทั้งหลายเหลานีย้งัไมปรากฎ  แตความจริงมันมีอยูแลว 
  ฉะนั้นจึงคดิวา  ที่องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหเรา 
เห็นวารางกายเปนของปฏิกลูนาเกลยีด เปนอสุภกรรมฐาน หาความสะอาดไมได เปนสิ่งโสโครกนี่เปน 
ความจริง  ไอการพิจารณาเห็นวาเปนความจริงนี่ตองเปนเอกกัคคตารมณนะ  คือมีอารมณเปนหนึ่งอยู 
ตลอดเวลา  เม่ือเห็นซากศพเปนของนาเกลียดฉันใด  นึกถึงรางกายของเราขึ้นมาเมื่อไร  ก็คิดวารางกาย 
ของเรานี่ไมชามันก็เนาแบบนั้น  ไมนาคบ  ถาเราจะเกดิมาเอารางกายแบบนี้อีกเรากโ็งเต็มที  ท้ังนีเ้พราะ 
รางกายเต็มไปดวยความสกปรก  ในเมื่อรางกายของเราสกปรกเสยีอยางเดียว  แลวรางกายใครในโลกจะ 
สะอาดบาง  ใหเห็นตัวเสียกอน  ถาเราเห็นตัวของเราแลว  คนอื่นไมสําคัญ  โดยมากเรามกัจะเห็นวาคน 
อ่ืนเขาสกปรก  แตมองไมเห็นความสกปรกของเรา  พระพุทธเจากลาววา  เมื่อเห็นวารางกายนี่เปนสิ่ง 
สกปรก เปนสิง่โสโครก ไมนาจะเอามือเขาไปแตะ แมแตเทาก็ไมนาจะเขาไปแตะเพราะมนัสกปรกมาก 
  ขอนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็สอนตอไปวา เมื่อเธอพิจารณากายแบบนีแ้ลว  จง 
คิดตอไปวา  เราเปนเพียงสักแตผูเห็น  สักแตเพียงคิดวา  น่ีรางกายมันเปนเราอยูช่ัวขณะเดียว  แลวก็คิด 
ตอไปวา  ตอแตนี้ไปเราจะไมยอมคิดวารางกายนีเ้ปนเรา เปนของเรา  ท้ังนี้เพราะเรารังเกยีจรางกายที่มัน 
เต็มไปดวยความสกปรก  ที่เราเกดิมามั่วสมุอยูกับความสกปรกของรางกายกเ็พราะเราโง  คือมกีิเลสเปน 
ปจจัย  ตัณหาเปนปจจยั  ตอไปเบื้องหนาขึ้นชื่อวา  รางกายที่มีความสกปรกอยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก  
ไอจิตที่จะคิดไดอยางนี้ตองคอย ๆ คิด  คอย ๆ พิจาณาไปนะ  อยาไปทําวันเดยีวใหไดเลย  เดีย๋วจะดีกวา 
พระพุทธเจา  คอย ๆ คิด  สมมุติวาถาเราคดิอยางนีแ้ลว  ความดีจะมีกับเราอยางไร  เอามาวากันถึงผลกัน  
เอาผลสําหรับทานท่ีทํามาแลวแลวมผีล 
  จะเลานิทานใหฟงสักเรื่องหนึ่ง  เรื่องนี้ฟงกันมาเยอะแลว  เรื่องมวีาการเจรญิพระกรรม 
ฐาน  และการทําความดีในพระพุทธศาสนา  ถาเราเปนคนฉลาดและก็อยากจะถึงพระนิพพานเร็วๆ  การ 
จะเขาพระนิพพานเร็ว ๆ  นี่  ถาเราเปนคนฉลาดจริง ๆ ไมยาก  ไอที่เขาวาพระนิพพานไปยากนะ  ไมรูจะ 
พูดอยางไรดี  เอาอยางนี้ดกีวา ถาเราไปถามคนตาบอดวาแมน้ํานี่กวางไหม กวางเทาไร   ภูเขานี่สูงเทาไร  
คนตาบอดมันตอบไมถูกหรอก เราอยากจะรูวาแมนํ้ากวางเทาไร ภเูขาสูงเทาไร  เราก็ตองไปถามคนตาดี 
ที่เขาเกงในการคํานวณ  หรอืวาวัดมาแลวดวยดี  เขาจะตอบไดถกูตอง  ขอน้ีมีอุปมาฉันใด  เรื่องการไป 
นิพพานงาย ๆ จะถามใครจึงตอบได 
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สะดวก  ถาถามหลวงตาองคท่ีพูดนี่ก็ซวยเต็มทีแลว  ถาจริงแลวไมมานั่งพูดอยูอยางนี้ไปนิพพานนาน 
แลว  ตองถามพระพุทธเจา  พระพุทธเจาเราจะไปถามที่ไหน  เวลานี้พระพุทธเจานิพพานไปนานแลว  
แตวาตอนที่พระพุทธเจาจะนิพพาน  พระพุทธเจากลาวกับพระอานนทวา  เม่ือเรานิพพานแลวน่ี  พระ 
ธรรมวินยัที่เราสอนไวจะเปนศาสดาสอนเธอ  ก็เปนอันวาเวลานีพ้ระพุทธเจายังไมไดไปไหน  อยูกับเรา  
ถาเราพบทานนะ  ถาเราพบพระพุทธเจา  พระพุทธเจากพ็บเรา  ถาเราพบพระยายม  พระยายมก็พบเรา  
เลือกพบเอาทาง  เราจะคบกบัพระพุทธเจา  แลวก็อยากไปนิพพานเรว็ ๆ  เราก็ดตูัวอยางพระยส 
  พระยสในสมัยกอนโนน   ในสมัยพระพุทธกัสสป  ปรากฎวาทานเปนสัปเหรอ 
สาธารณะ  หมายความวา  ถาใครเขาตายขึ้นมา  ถาไมมสีัปเหรอ  ทานก็เปนสัปเหรอให  โดยไมตองเสีย 
คาจางรางวัล  ตอมาวันหนึ่ง  ปรากฎวาชาวบานเขามาบอกวามีสตรีคนหนึ่งกําลังตั้งครรภ ตายแลวกล็อย 
นํ้ามา  บอกกบัคณะของพระยส  พระยสทานก็ไปจดัการแบกศพเอาขึน้สูเชิงตะกอน  จะนิมนตพระไป  
บังสุกุลรึเปลาไมรู  ทานไมไดบอก  แตวาศพนี่มันขังน้ําอยูมาก  มันในกายก็มากเมือ่ทานใสไฟมากแลว  
ก็คิดวาฟนเทานี้พอจะไหมได  ก็กลับมาบาน  พอกลับมาถึงบานแลว  เวลาพอสมควรก็มีคนมารายงาน 
บอกวา  ศพเผาไมไหม  ยังเปนรางกายปกติ  ก็กลับไปดกูัน เมื่อกลับไปดูแลวก็เห็นศพเปนปกติ  ก็เลยใช 
ไมเสี้ยมใหแหลมแทงรางกายของผูหญิงคนนั้น  นํ้าในกายมันไหลออกมา  แลวก็ไขมันตาง ๆ  น้ําเลือด  
นํ้าเหลือง นํ้าหนอง มันไหลลงมาดวย แลวก็ใสไฟจะไดไหมไดงาย  อีตอนที่เอาไมแทงรางกายน้ําไหล 
ออกมาบาง  เลือดไหลบาง  น้ําเหลืองบาง  น้ําหนองบาง  ไขมันตาง ๆ บาง  ก็ไหลตามลงมา  ตอนนี้เอง 
เกิดอสุภสัญญา  เขาเรยีกวา นิพพิทาญาณเกิด  คําวานิพพิทาญาณ  กแ็ปลวาความเบือ่หนาย  ก็นึกวาเออ 
หนอ  รางกายของคนเรามันสกปรกขนาดนี้เชียวหรือน่ี ความจริงของทั้งหลายเหลานี้ที่มันเปนของ 
สกปรกที่หลั่งไหลออกมานี ่  ไมไดมาจากไหน  มาจากในกาย  น้ีเรายังไมตาย  เรากย็ังมองไมเห็นวา 
รางกายของเราสกปรกแบบไหน  แตวาสตรีคนท่ีเขาตาย  แลวก็สิ่งทั้งหลายในรางกายมันหลั่งไหลออก 
มา  มันเปนเครื่องนําธรรมสังเวช  เกิดความเบื่อหนาย  เกิดความไมพอใจในรางกายขึ้นมา  เกิดความ 
สลดใจ  คดิวารางกายนี่ไมมีแน  ไมนารกั  ไมนาปรารถนา 
  เมื่อทานพยะยสกับเพื่อนเกดินิพพิทาญาณแลวกก็ลับมาบาน ก็มาบอกพอบอกแม  บอก
เมีย  บอกเพื่อนทั้งหลาย  หลายคนรวมแลวทั้งหมด ๕๕ คน  ทุกคนกพ็ากันไปดูวาไอการหลั่งไหล ของ
สิ่งสกปรกจากรางกาย  ทุกคนก็เกดินิพพิทาญาณ  มีความเบื่อหนายในรางกายเหมือนกัน  แตวามนั ก็
เบ่ือช่ัวขณะหนึ่ง  ขณะนั้นนะเบื่อเต็มท ี

 



 
 
 
 
 

๘๔ 
 

แตวาอาศยัวาเปนคนที่ยังมกีเิลส  ก็เลยเกิดเบื่อมั่ง  ไมเบ่ือม่ัง  บางครั้งก็เบ่ือ  บางคราวก็ไมเบื่อ  แตวา 
อารมณเบื่ออยางนี้  มันจับใจทานอยูตลอดเวลา  ในขณะใดที่ทรงสติสัมปชัญญะ  ทุกคนที่ตายไปจาก 
ชาติน้ัน  บรรดาสัปเหรอสาธารณะก็ไปเกดิบนสววรคช้ันดาวดึงสเทวโลก  เมื่อสมัยพระพุทธเจานีล้งมา 
เกิด  แตยังไมตรัสทานกล็งมาเกิดเหมือนกัน  อายไุลเลี่ยกัน  มาเกิดทานพระยสเปนสัปเหรอสาธารณะ  
มาเกิดเปนลกูของมหาเศรษฐีใหญ  มีบานอยู ๓ หลัง  ฤดูรอน  ฤดูหนาว  ฤดูฝน 
  ตอมา  เม่ือองคสมเด็จพระทศพลทรงประกาศศาสนาระยะแรก  โปรดปญจวัคคียฤาษี 
ทั้ง ๕ กับพระอีก ๓๐ รูปแลว  องคสมเด็จพระประทปีแกวก็ทรงจงกรมอยูในเขตใกลกับบานพระยส  
วันนัน้พระยสตื่นขึ้นมาเพราะแกเปนคนมคีนใชมาก  เปนคนมีเครื่องขับประโคม  เพราะเปนลูกเศรษฐ ี
ใหญ  มีนักรอง  นักฟอนใหดู  แกก็มีความรื่นเริง  แตคืนนั้นตื่นขึน้มาตอนดึก  เห็นคนทุกคนกลายเปน 
ซากศพไปหมด  เพราะอยางไรรูไหม  เพราะนิพพิทาญาณตัวกอนบันดาล  ไอชาตท่ีิเห็นคนมีน้ําเหลือง 
ไหล  มีไขมนัลงมา  ตัวนิพพิทาญาณปรากฎเปนฌานโลกยีชั่วขณะเดยีว  แตวามาใหผลเอาชาติที ่๒ นี่  
เห็นคนทุกคนกลายเปนซากศพไปหมด  ทานเลยสวมรองเทาออกจากบาน  เปลงวาจาวา  ทีน่ี่ขัดของ 
หนอ  ท่ีนี่วุนวายหนอ  เราไมชอบใจ  เดนิทรงไปที่พระพุทธเจาเดินจงกรม 
  พระพุทธเจาทรงไดยินเสียงพระยส  ความจริงทานทราบแลว  ทานยองมาอีกทาง  บอก
วา ท่ีนี่ไมขดัของ  ท่ีน่ีไมวุนวาย  เธอจงมาท่ีน่ี   มาฟงเทศน  เราจะเทศนใหฟง   เม่ือเขาไปแลวพระ 
พุทธเจาก็ทรงเทศน อนุปุพพกิถา  พอจบพระยสก็ไดพระโสดาบัน  ตอนเชาพอไปตาม  ไปทางนั้นพอด ี 
ไปถามองคสมเด็จพระชินสหี  พระยสอยูขางหลัง  พระพุทธเจาก็บอกวา  เรื่องลูกเอาไวทีหลังฟงเทศน 
กอน  พระพุทธเจาเทศนจบทานพอไดพระโสดาบนั  พระยสไดอรหัตตผล  ตอมาเพือ่นอีก ๕๕ คนก็ไป 
ฟงเทศนจากพระพุทธเจาเปนพระอรหันตเหมือนกัน 
  น่ีละบรรดาทกุทาน พระกด็ี เณรก็ดี บรรดาญาตโิยมพทุธบรษิัทท้ังหลาย  ถาหากวา 
ทานตองการจะไปพระนิพพานเรว็ ๆ  ถาชาติน้ีเราไปไมทัน  เราก็พจิารณาดใูนพระกรรมฐานทีพ่ระ 
พุทธเจาสอนไวในมหาสติปฏฐานสูตรกด็ ี  หรือวาในพระกรรมฐาน ๔๐ ก็ด ี  กองใดกองหนึ่งในดาน 
สมถภาวนา  ถาเราจับใจในกองไหน  ยึดกองนั้นไวเปนอารมณ  เวลาทานตายจากชาติน้ีแลว  ถาหากวา 
ทานยังไมไดพระโสดาบนั  สกิทาคา  อรหันตก็ไมเปนไร  อาศยัจิตใจของบรรดาพทุธบรษิัทตั้งอยูใน 
กุศล  เปนอันวาทานตายจากชาตินี้แลว กไ็มพลาดจากสวรรค  หรือวาพรหมโลก  เวลากาลใดที่องค 
สมเด็จพระจอมไตรพระผูมพีระภาคเจาตรสัใหมก็ดี  หรอืวายังม ี
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พระอรหันตอยูในโลกก็ดี  ทานก็จะเลือกเกดิในจังหวะนัน้  เพราะวาบุญบันดาล  เพราะวาเราไปเพราะ 
ความดี  เวลาเราจะลงมาความดีก็ชวยดึงลงมา  เมื่อมาพบพระพุทธเจากด็ี  พบพระอรหันตก็ดี  ทานก็จะ 
เทศนตามจุดทีเ่ราพอใจตามนั้น  ตัวอยางท่ีเราจะพึงไดก็คือเชนเดยีวกับพระยส  อยางนอยที่สุดฟงเทศน 
กัณฑแรกเปนพระโสดาบัน  ถาซ้ําอีกทีก็เปนพระอรหันตได  นี่เปนของไมยาก  ตวัอยางนี้มีมากในพระ 
สุตตันตปฎก หรือวาในพระไตรปฎกตางๆ  หรือวาในปกณิกเทศนา  ท่ีเรียกกันวา  ธัมมบทขุททกนกิาย  
ในธัมมบทขุททกนิกาย  เขาเอาเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ  ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนไว  
มาเรยีงไวเปนพิเศษ 
  น่ีละบรรดาทานพุทธบรษัิท  ถาทานทั้งหลายมีความเคารพในองคสมเดจ็พระบรมโลก 
เชษฐศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา  และก็หลังพระนิพพาน  ความจริงทําไมยาก  ไปเปดดใูนมหาสติปฏฐาน 
สูตร  ขอไหนตอนไหนเราชอบใจเราทําเฉพาะตอนนั้นขอน้ัน  ใหเปนกรณีพิเศษ  ถาหากวาเราไมถงึ 
อริยมรรคอริยผลในชาตน้ีิ  กไ็มนานนกั  อีก ๓๐๐ ปทิพยเศษๆ  พระศรอีริยก็ตรัส  ถาจะกลาวปในเมือง 
มนุษยก็ประมาณลานปเศษๆ  ไมมากเลย  เปนเทวดาชั้นดาวดึงสเพยีงแค ๓๐๐ ปกวา ๆ  กล็มขอนแลว  
พระศรีอารยิตรัส  ถาพระศรอีาริยตรัส  เราเปนเทวดาก็ดี  เราเปนมนุษยก็ดี  ถาหากวาเราพบพระศรีอาริย 
เทศน หรือวาพบพระอรหันตเทศน ถาเปนเทวดาก็ย่ิงดใีหญ เมื่อฟงเทศนชนกับอารมณที่เราชอบใจ  มัน 
ตองชนแน ๆ  เพราะอะไร  เพราะพระพุทธเจาจะเทศนกด็ี  พระอรหันตช้ันปฏิสัมภทิาญาณจะเทศนก็ดี  
ทานดูอุปนิสัยคนเสียกอนวาคนประเภทนี้เขาชอบอะไร  มีบุญบารมีมาในแบบไหน  ก็ตองคุยเอาของ 
เกาเขามาใช  เมื่อเราไปพบกบัของเกาที่มีทุนเดิมมาแลว  ก็เสริมดวยอํานาจของพระพทุธานภุาพหรอื 
อรหัตตานุภาพ  เราก็สามารถตัดกเิลสไดเปนสมุจเฉทปหาน  ไดอยางพระยสเหมือนกัน 
  เอาละบรรดาทุกทาน  เวลานี้ก็หมดเวลาแลว  อาตมาในฐานะพระสงฆในพระพุทธ 
ศาสนาขอตั้งสัตยาธษิฐาน  อางคุณพระศรรีตันตรยั  มีพระพุทธรัตนะ  ธรรมรัตนะ  สังฆรัตนะ  ท้ัง ๓ 
ประการ  ขอจงดลบันดาลใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจาเห็นแลวใน 
ชาติน้ีทุกทาน 

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



 
 
 
 
 

๘๖ 
 

เวทนานุปสสนาสติปฏฐาน 
 

สุขเวทนา  ทุกขเวทนา  อทุกขมสุขเวทนา 
 

  สําหรับวันนี ้  เปนการศึกษามหาสติปฏฐานสูตร  ในบรรพที่เรยีกวา  เวทนานุปสสนา 
มหาสติปฏฐาน  คําเวทนานีแ้ปลวา การเสวยอารมณ  พระพุทธเจาทานวา กถญจ ภกิขุเว  ภกิขุ  ดูกอน 
ภิกษุท้ังหลาย  สิ่งอื่นยังมอียูอกี   เวทนาส ุ เวทนานุปสส ี วิหรติ  ยอมพิจารณาเห็นเวทนา   คําวาเวทนา  
น้ี  ทานแปลวาอยางนั้น  ทานแปลวาความเสวยอารมณ  ถาพูดกันแบบไทย ๆ  ไอคําวาเสวยน่ีกแ็ปลวา 
กิน คนกเ็ลยดนักินอารมณเขาไป ไมตองกินขาวแลว คําวาเสวยอารมณก็หมายความวา  อารมณที่เกิดขึ้น 
กับใจเรามนัมอียูเปนปกติ ทานบอก บอกวายอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนือง ๆ คือวาพิจารณาเห็น 
เวทนาในเวทนา  ทานวายังไงดูตามของทานไปวา  ดกูอนภกิษุท้ังหลาย  ภิกษใุนพระธรรมวนิัยนี้  เมื่อ 
เสวยสุขเวทนากร็ูชัดอยูวา  บัดนี้เราเสวยสุขเวทนา  เมือ่เสวยทกุขเวทนากร็ูชัดอยูวาบดันี้เราเสวยทุกข 
เวทนา  เมื่อเสวยอทุกขมสขุํเวทน ํ เวทิยมาโน  เพื่อนก็เลยแปลบอกวา เมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนา (เสรจ็  
พวกคณุอานกเ็ลยเสร็จเลยนี)่ เปนอันวา  เมือ่เราไมไดเสวยทุกข  หรือเสวยสขุเวทนาอนัเปน อุเบกขา คือ 
อารมณเฉย เรากร็ูชัดอยูวาเวลานีอ้ารมณของเราเฉย ๆ  ไมมีสุข  หรอืไมมีทุกขใด ๆ  
  ตอไปเมื่อเสวยสุขเวทนาที่มอีามิส  คําวาอามิสแปลวาสิ่งของ  คือมีสิ่งใดส่ิงหนึ่งเขามา 
เจือ  เชน  กามคุณ  กร็ูชัดวาเวลานี้เราเสวยสุขเวทนาท่ีมอีามิส หรอืวาเสวยสขุเวทนาท่ีไมมีอามิส  กร็ูชัด 
อยูวาเวลานี้เราเสวยสขุเวทนาที่ไมมอีามสิ  หรอืวาเม่ือเสวยทกุขเวทนาที่มีอามิส  กร็ูชดัอยูวาเราเสวย 
ทุกขเวทนาทีม่ีอามิส  หรือเมื่อเสวยอทุกขมสุขเวทนากห็มายความวา  จติใจมันเฉย ๆ  ไมมีสขุหรอืไมม ี
ทุกข เพราะมอีามิสหรอืวาไมมีอามิส กร็ูอยูวาเวลานี้เราเสวยความสุข ความสุขท่ีเจอืปนดวยอามิส  หรือ 
ความสุขท่ีไมเจอืปนดวยอามิส  ทานวายังง้ัน ดังนี้ภกิษุยอมพจิาณาเห็นเวทนาในเวทนาภายในบาง ยอม 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาภายนอกบาง  ยอมพิจารณาเห็นเวทนาท้ังภายในและภายนอกบาง ยอม 
พิจารณาเห็นธรรมดา  คือความเกิดขึ้นในเวทนาบาง  นี่พอบอกวาเห็นเวทนาเปนธรรมดา นี่จัดวาเปน 
วิปสสนาญาณ ตอนตนเปนสมถะ อันนี้มหาสติปฏฐาน  นี่พระพุทธเจาควบวิปสสนาญาณอยูตลอดเวลา  
ยอมพจิารณาเห็น 

 



 
 
 
 
 

๘๗ 

 
ธรรมดาคอืความเสื่อมไปบาง  ยอมพจิารณาเห็นธรรมดา  ท้ังความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปบาง  ก็หรือ 
วาสตวิามีเทวนามีอยู  ก็ไปตั้งอยูเฉพาะหนา แตเพียงสกัแตวาเปนที่รู แตเพียงสกัแตวาเปนที่อาศยัระลกึ  
ยอมไมตดิอยู ยอมไมยึดถอือะไร ดูกอนภษิุท้ังหลาย ภกิษุยอมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาเนอืงๆนี้แลว   
  ผมไมเห็นมีอะไร  คือตามใจความตามมหาสติปฏฐานสตูร  ในเวทนานุปสสนานี้  พระ 
พุทธเจาใหทรงพิจารณาวา  เวลานี้จิตใจของเรามีความสุขหรือวามีความทุกข  เวทนานี้ก็คืออารมณ  ตาม 
บาลีทานแปลวา  ความเสวยอารมณ  คําวาเสวยอารมณนีม่ันฟงไมชัดนี ้คําวาอารมณหมายถึงอะไร คําวา 
อารมณนี่ก็หมายถึงวาความรูสึกของใจ คือความรูสึกของเรานี้มนัมีความสุข หรือวามคีวามทุกข  ถามวา 
เวลานี้ใจของเราหดหูประกอบไปดวยความทุกข  หมายความวามีความปรารถนาไมสมหวังบาง  ส่ิงที่ 
ตั้งใจไวไมปรากฏบาง  สิ่งที่ตั้งใจไวไมเปนไปตามตั้งใจบาง  อยางนีเ้ปนอาการของความทุกข  อยางนี ้
เราเรยีกกนัวา  ทุกขเวทนา  ทีนี้ในมหาสติปฏฐานสูตร  ทานบอกชัดไววามหาสติปฏฐาน  คือใหพยายาม 
เอาจิตของเราเขาไปตั้งไปในสติสัมปชัญญะตลอดเวลานี้เรียกวา  ตามนกึรูอารมณ  จงรูอารมณของเราวา 
เวลานี้อารมณเปนสุขหรือเปนทุกข  ถาอารมณมีความสุขก็รูอยูวาอารมณของเรามีความสุข  อารมณของ 
เรามีความสุขเพราะอาศัยอะไรเปนปจจยั  อารมณของเรามีความสุขเพราะมีอามิสเปนปจจยั  คําวาอามิส 
หมายวาสิ่งของ  เราจะเรียกกนัวาวัตถกุ็ได จะเปนสิ่งท่ีมีชีวิตก็ตาม หรือวาไมมีชีวิตก็ตาม  ถามันมีสิ่งขึ้น 
ปรากฎเปนอะไรกต็าม  เปนเครื่องปรากฎเฉพาะหนา  และเปนเหตุใหเราไดสุข  เราไดทุกข  อยางนัน้เรา 
เรยีกวาอามิส อยางพบคนทีไ่มชอบใจ ใจมันก็เริ่มไมสบาย นีถ้ือวาคนเปนอามิส เปนเหตุใหเราเกิดความ 
ทุกข  เพราะไมสบายแปลวาทุกข  ความไมสบายกายก็ดี  ความไมสบายใจก็ด ี จัดเปนทุกข  อันนี้เราตอง 
รูตัวทุกขดวยนะ หรือวาพบสิ่งของสิ่งใดหสิ่งหนึ่งก็ตามที่เปนไมชอบใจของเรา จติมันก็เปนทกุข หรือ 
วา พบคนที่หนาตา  ไมเกลยีด  ไมโกรธ  ไมเปนศัตรู  แตกลับมาพดูในสิ่งท่ีเราไมปรารถนา  เราไมตอง 
การจะฟง  ใจเราไมชอบใจ  อยางนี้ก็ทกุข  เรยีกวาทุกขเวทนา  ที่นี้พระพุทธเจาใหพิจารณาจิตของตนวา 
เวลานี้จิตของเรามีอารมณเปนอยางไร  มีอารมณเปนสุขหรือทุกข 
  มาอีตอนหนึ่งทานพูดถึงสุขเวทนา  เวลานีจ้ิตของเราเปนสุข  มันเปนสุขเพราะวาอะไร 
เปนสุขเพราะวามีสิ่งหนึ่งส่ิงใดมากระทบ  หรือวาเปนสุขอยูเฉย ๆ  ไมมีสิ่งอ่ืนเขามากระทบ คําวาส่ิงอ่ืน 
ก็คืออามิส  จะเปนคนหรือเปนวัตถุก็ตาม  หรือวาหาคนไมได  หาวตัถุไมได  แตปรากฎเปนเสียงหรือ 
เปนแสง  ถาเปนแสงก็เปนวัตถุ  ถาเปนเสียงก็เปนวัตถเุหมือนกัน จัดเปนกาย แตวาเปนอุปาทายรปู  ทีนี้ 
เรากระทบกับเสียง  กระทบ 

 



 
 
 
 
 

๘๘ 
 

แสง  กระทบวัตถุ  กระทบกับคน  ทําใหเราเกดิความสขุหรีอวาความทุกข  แตความสุขหรือความทุกขนี ้ 
พระพุทธเจาทานขมวดทายไววา  เนื่องดวยกามารมณ  ไอคําวากามารมณนี้ไมใชอารมณอยากมผีวัมีเมีย  
เฉย ๆ  มีความหมายแบบนั้นไมถูก คีอ  กามารมณ กามะแปลวาความใคร อารมณ  สระอาตวันีก้็เปนตัว 
“อ” เรยีกวาอารมณ อารมณคือความรูสึกของเราเกิดความใคร อยากจะไดสิ่งนั้น อยากจะไดสิ่งนี้ หรือวา 
เราไมอยากไดส่ิงนั้น  ไมอยากไดสิ่งนี้ เพราะเราไมชอบใจ สิ่งที่เราอยากไดเปนอาการของความชอบ ใจ  
อารมณทีเ่กิดขึน้อยางนี้ทานเรียกวา  กามารมณ  คืออารมณท่ีมีความอยากเกิดขึ้น  น้ีอารมณท่ีมีความ 
อยากเกดิขึ้นมนัเปนอารมณที่ทําใหเราสุขใจ หรือวาทุกขใจ อันนีพ้ระพุทธเจาใหใชสติคิดไวเสมอ สิ่ง 
เหลานี้มันมีอยูเปนธรรมดา  แตเราจะมานัง่คิดดูวา พระพุทธเจานี่มานัง่สอนเราทําไม ไอเรื่องนี้มนัเปน 
เรื่องธรรมดาของใจ  แตความจริงท่ีพระพุทธเจาทรงสอนเราก็เพราะวาพวกเราลืมคดิ  ไมไดใชสตเิขาไป 
ควบคุมอารมณ เราปลอยไปตามเรื่อง มันจะสุขหรือมนัจะทุกขก็ไมไดหาเหตุ ไมไดหาผล ไมไดคนควา 
ตามความเปนจริง 
  ทีน้ีการท่ีพระพุทธเจาใหรูอารมณของเราวา อารมณของเรานี่มนัเปนสุขหรือวามันเปน 
ทุกข  เวลาที่มนัมีความสุขหรีอวามีความทกุข  มีอะไรที่เปนเหตุ  เปนปจจัยรึเปลา คือมีอามิส วัตถ ุหรือ 
บุคคลเปนเหตรุึเปลา  หรือวาไมมีอามิส  วัตถุ หรือบุคคลเปนเหตุ จึงเกิดความสุขหรือความทุกข  ให 
ใครครวญอยางนี้เรยีกวา  พจิารณาเวทนาในเวทนา  กําหนดรูเวทนาในเวทนา หมายความวา  อารมณ 
ความสุขหรือความทุกขนะเปนเวทนา ถาตัวสุขเปนสุขเวทนา ท่ีเราชอบใจนะ ความทุกขเปนทุกขเวทนา 
เปนเวทนาตัวนอก  ตอนนี้เราก็ไปหาเวทนาในเวทนาอีกทีหนึ่ง  คืออารมณในอารมณอีกทีหนึ่ง  วาอะไร 
น่ีมันสรางความสุข  ความทุกขใจใหเกิดแกเรา  เมื่อเราคดิไปเราก็คิดไดวา  เออ  นี่เราไมสบายใจ  นี่เมื่อ 
สักครูเจาหนี้เขามาทวงสตางค (แตวนันี้ไมมีใครทวงสตางคผมนะ ไอผมนะใครทวงเทาไหรผมไมทุกข 
นะ  ถาไมมีเชิญทวงใหปากแตกผมไมให  ผมบอกแลวเจาหนี้ผมหามทวง  หามทวง  หามถาม  หาม 
ปรารภ  ถาไมบอกใหมาเอา  หามมา  มันจะมาทําไมเสียเวลาเปลา  ถามีแลวก็สั่งใหมาตามกําหนด  ถา 
ไมมาถือวาหมดสิทธิ)์ 
  น่ีแสดงวาทานใหหาเหตุ  หาผล มีความสุข และความทุกข เพราะอะไรทานใหคิดแบบ 
น้ีทําไม  จะไดรูวาแมแตอารมณใจของเรานี่ที่เราเกิดมานี่  ความจริงความสุขความทกุขมันเกดิจากกายก ็
จริง แตทวาไอทุกขจริง ๆ ใจเปนตัวรับ จะวากายมันเกิด แลวมันแก  มันเจ็บ  มันตาย  และไอเจาใจนี่ละ  
กายเกิดมาแลวมันเกิด แกลงมา เราไมชอบแก มันเกิดปวยไขไมสบาย เราไมชอบปวยไขไมสบายมนัตาย  
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เราไมปรารถนาใหมันตาย  เรานกึวากายเปนทุกข  แตความจริงกายไมไดเปนทุกข  ใจมันทุกข  เพราะ 
กายมันมีสภาพเปนปกติ ถามันทุกขจริงๆ มันก็ไมแก อยางตาเรานี ่ถามันรูวามองอะไรไมถนดั อยางผม 
น่ีจะตองซื้อแวนมาใส  ถามนัรูมันจะตองเปนทุกขอยางนี้ มันไมฝา มันไมฟาง นี่ความจริงอาการของ ตา
มันไมรูเรื่อง มันถือวากฎธรรมดาของมัน เมื่ออายุมากเขาแลว ประสาทมันก็เสื่อมโทรมลงไป  ไอการ 
ตองการในการเห็น  การตองการในการไดยินจากหู  เห็นจากตา  รับการสัมผัสจากกาย  ไดกลิน่จากจมกู  
รูรสจากปาก อยางนี้เปนตน น่ีมันเปนเรื่องของใจ ไอความสุข ความทุกขนี่มันอยูที่ใจ  ความจริงมนัไมมี 
อยูที่กายตามลาํพังกายอยางเดียว ตวันั้นมันไมไดสุข  มันไมไดทุกข เราจะเห็นวาคนถาตายแลวนี ่ใครจะ 
เอาไฟไปเผา จะเอามีดไปสับไปฟนกไ็มเคยโกรธ  แตทวาเวลาทีย่ังไมตาย อยาวาแตเอามีดมาฟนเลย เอา 
เล็บมาสะกิดหนอยเดยีว บอกวาเจ็บฉันไมชอบใจ ที่เปนอยางนี้เพราะอะไร เพราะใจมันเปนเครื่องรับรู 
น้ี ถากายเราเจบ็เพราะเล็บจิก  ไออยางนี้เรียกวา ทุกขเวทนา เกิดจากอามิส อามิสคือของ ของคือเล็บที่มา 
หยิกเรา หรือวามีวัตถุอะไรเขามากระทบตานี้ ความสุขที่เกิดขึ้นมา กําลงัใจอยากไดขนม  อยากกินขนม  
อยากนีไ่ดขนมแบบนี้เรามีความสุข เราชอบใจ หรือวาตองการวัตถุแบบนี้ เราชอบใจ เกิดความสุข อยาง 
น้ีเขาก็เรียกวาเกิดความสุข  เกิดจากอามิสเหมือนกัน 
  น่ีพระพุทธเจาใหพิจารณาวา  กําลังใจของเรานี่ ความจริงมันไมใช  แมแตอารมณไมใช 
กาย  เพราะอารมณน่ีก็ไมมสีภาพคงที่  มันก็เปนสุขเปนทุกขเหมือนกัน  ทีนี้มาอีกบทหนึ่งทานบอกวา  
หรือวามีความรูสึกวาอทกุขมสุข  หรือวาจิตของเราเสวยอารมณที่ไมมีสุข  และไมมีทุกข  ไอการไมมี 
สุขหรือไมมีทุกขมันอาศัยอามิสเปนตนเหตุ  หรือวาไมมอีามิสเปนตนเหตุ  คําวาอามิสเปนตนเหตุ  ก ็
สมมุติวาเราไปนั่งดูพระพุทธรูป เห็นพระพุทธรูปมีความสดสวยงดงาม ยิ้มอยูตลอดเวลา ลักษณะทาทาง 
ของทานนาเคารพนับถือ นาไหว นาบูชา แลวก็พิจารณาไว พระพุทธรปูนี้ความจริง เปนรูปเปรยีบ ของ
พระพุทธเจา  พระพุทธเจาทรงมีความดีมาก  เวลานี้สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงเสดจ็ดับขันธเขาสู พระ
ปรินิพพานไปแลว  ความจรงิองคสมเด็จพระประทีปแกวมีพระองคเดยีว  แตเมื่อพระองคทรง นิพพาน
ไปแลวกลับหลอรูปขึน้มามาก  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะความดีของพระองค  ความดีสูงสุดท่ี พระองค
ทรงมีก็คืออะไรคือ 
  พระองคสามารถตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ในเมื่อองคสมเด็จพระพชิิตมาร พระองค 
ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงมพีระมหากรุณาธิคุณ  ทรง 
สั่งสอนเราโดยไมเห็นแกความเหนื่อย  ความยาก 

 



 
 
 
 
 

๙๐ 
 

ความลําบากอะไรทั้งสิ้น  จะตองนอนกลางดินกินกลางทราย  นอนกลางเขา  กลางปาเปยกปอนไปดวย 
ฝนและน้ําคาง  ฝาอันตรายทุกอยาง  ความจริงพระองคเปนลกูของพระมหากษัตริย  และก็จะทรงเปน 
พระเจาจักรพรรดิภ์ายใน ๗ วัน  แตถึงกระนั้นองคสมเด็จพระทรงธรรมกยั็งทรงสละความสุขมาสอน 
พวกเรา  เมื่อเห็นรูปของพระพุทธเจา ทานมีพระมหากรณุาธิคุณ ทรงยิม้แยมแจมใส ก็คิดในใจวา การทํา 
ใจใหมีจิตสงบอยางนี้เปนของดี  รูปขององคสมเด็จพระชนิสีหน่ีใครจะจับไปโยนน้ํา  ไปเผาไฟ  ไปจม 
ดิน  จมทราย สักเทาใดก็ตาม  เมื่อเอากลบัขึ้นมา  ก็ปรากฎวาหนาของพระองคน้ียิ้มอยูตลอดเวลา  นา 
ช่ืนใจ  ทีน้ีอารมณใจเห็นพระพุทธเจากน็กึถึงความดีของพระองค  นึกถึงพระมหากรุณาของพระองค  
ความสุขเกิดขึน้เหลานี้เรยีกวาสุขเวทนาเกดิจากอามิส 
  ตอนน้ีเราก็คิดตอไปวา  องคสมเด็จพระจอมไตร เดิมทีพระองคมีชีวิตอยางเรา  แตองค 
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาไมทรงยดึถือในโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ ใครจะนินทา ใครจะดา จะวา จะ  
สรรเสรญิเปนประการใด  จะมีลาภสักการะมากนอยเพยีงใด ลาภไมมีเพียงใด พระองคไมเคยวิตก  เรื่อง 
ยศถาบรรดาศกัดิ์เพยีงใดพระองคไมเคยปรารถนา เปนอันวาองคสมเดจ็พระบรมศาสดามีขนตกอยูเสมอ  
คําวาขนตก  ถาคุณไปอานไปบาลีจะมีขนตกอยูเสมอ  เปนอันวาไมมีขนลุกขนชัน  ไปไหนก็มจีิตใจ 
เปนปกติ  ไมมีอาการหวาดหวั่นหรือยินดยิีนรายอะไร เราก็ชอบทําใจแบบพระพุทธรูปเสียบาง เมือ่มีใจ 
ก็ทําเหมือนคนไมมีใจ  มีความรูสกึก็แกลงทําเหมือนคนไมมีความรูสึก  มันจะหนาว มันจะรอน มนัจะ 
หิว มันจะกระหาย มันจะมีทุกขเวทนา จะมสีุขเวทนา อยางไรก็ตาม ถือวาชางมัน มันไมปรารถนา ช่ีอวา 
รางกายไมมีความสําคัญ รางกายนี้มแีลวกไ็มมีประโยชน มีแตโทษอยางเดยีว ใจก็เกิดอารมณสบาย ไม 
ยึดถือวัตถุ  หรือวาอามิส  เรยีกวา สี เสียง แสง ใด ๆ ท้ังหมด  ทําจิตตก  มีอารมณปลอดโปรง เพราะ วา
มีสุขท่ีไมเจืออามิส  หรือวาไมมีสุขไมมีทุกข  คําวาไมมีท้ังสุขและกไ็มมีทั้งทุกข  คําวาสุขกายเพราะ 
อาศัยกามคุณ  คือวาวัตถุท่ีเราพึงปรารถนา  หรือวาอารมณที่เราพึงปรารถนา  อยาคดิวานี่เปนพระนี่ได 
เปรยีบนะ  ไมตองทํามาหากินอะไรมาก  เชากถ็ือหมอออกจากวัด  ชาวบานกใ็สมาให  กลับมาแลวก็ 
สบาย กินแลวก็นอน น่ีคิดอยางพระนรกนะ ไมใชพระสวรรค แตคิดอยางนี้ใจเกดิสบายขึ้นมา ไออยาง 
น้ีกลาววาจิตตกอยู มีความสุขเพราะอาศัยกามคุณ คืออารมณมีความใคร ทีนีไ้อความทุกขใจเพราะอาศัย 
วัตถกุ็เหมือนกัน 
  ทีน้ีความสุขใจที่ไมประกอบดวยวัตถุก็เหมือนกัน ความสุขใจท่ีไมประกอบดวยวัตถ ุ 
หรือไมประกอบดวยอารมณอ่ืนมันเกิดมีความแชมชื่น  มีอารมณโปรงเฉย ๆ  

 



 
 
 
 
 

๙๑ 
 

อะไรจะไปอะไรจะมาก็มีความรูสึกอยูอยางเดียววา  ชางมัน  ใครเขาจะดา  ใครเขาจะวาก็ชางมัน  เราด ี
ของเราเอง  เราไมไดดี  หรือเราไมไดช่ัวเพราะวาจาของเขาพูด  มันจะมีของใชมาก  มันจะมีของใชนอย  
ก็ชางมัน  มีมากก็ใชมาก  มีนอยก็ใชนอย  ท้ังนี้เพราอะไร เพราะเราไปสนใจกับมนั  มันก็ไมมีประโยชน  
รางกายของเรามันจะสวยไมสวยก็ชางมนั เสียงจะเพราะหรือไมเพราะก็ชางมัน มนัจะแกหรือมันจะปวย 
อะไรก็ชางหัวมัน เพราะธรรมดาของมันเปนอยางนัน้ ในที่สุดถึงแมวามันจะตายก็ชางมัน เรยีกวาไม ยึด
ทั้งอารมณซายและอารมณขวา  อารมณความสุข  หรืออารมณความทุกข  เราก็ไมยึด  ปลอยใจสบาย  
อยางนี้ทานเรยีกวา  อทุกขมสุข  คือจิตทรงอุเบกขา 
  น่ีที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาใหกําหนดไวอยางนีเ้พื่อใหรูอารมณ  จะไดความรู 
อารมณ อารมณของเราเวลานี้มีความสุขหรือมีความทกุข ถามีความสุขเรากร็ูอยูวามีความสุข มีความ 
ทุกข เรากร็ูอยูวามีความทกุข  มีความสุขเพราะวาอาศัยสิ่งอ่ืนเปนปจจัย  หรือไมไดอาศยัสิ่งอ่ืนเปนปจจยั 
เรากร็ูอยู  อาการของความทุกขก็เหมือนกัน  ตานี้อาการวางเฉยกเ็หมือนกัน วางเฉยเพราะวาเราหามสิ่ง 
น้ัน  เราหามสิ่งนี้ไมได  เมื่อหามมันไมไดก็เลยไมหาม  ปลอยตามใจมนั  อันนีว้าวางเฉยเพราะมีอามิส  
หรือวาวางเฉยเพราะไมมีอามิส  ฉันเฉยขึ้นมาเฉย ๆ  หรือวาวางเฉยเพราะจิตตั้งอยูในอุเบกขา  คือกฎ 
ธรรมดาเปนสาํคัญ  น่ีองคสมเด็จพระทรงธรรมใหรูตอนนี้เปนอารมณของสมถภาวนา  นีรู่ไวดวยนะวา  
ตอนน้ีเปนอารมณของสมถภาวนา  รูทําไม  การตั้งสติเขาไว  การรูตวัเขาไวมันจะไดรูวา  เวลานี้มสีุข 
หรือมีทุกข  จะไดรูชัดวาคนเราเกิดมานีไ่มใชวามันจะไปอยูเฉย ๆ ได  มันจะตองมสีุข  และจะตองมี 
ทุกข  และมีอารมณเฉย ๆ  ในบางขณะ  เปนอันวาแมแตอารมณก็หาความแนนอนไมได 
  ในตอนทายองคสมเด็จพระจอมไตรใหถือวา ไอความสุขหรือความทุกขนี่เปนธรรมดา 
ธรรมดาของคนที่เกิดมา  เราจะไปยอมยดึถอืมันเพื่อประโยชนอะไร  อารมณใจที่มีความสุขก็ดี  อารมณ 
ใจที่มีความทกุขก็ดี มันไมมสีภาวะท่ีทรงความแนนอนไดเลย เราจะมาสุขจริงๆ ก็ไมได  เดีย๋วมนักก็ลับ 
ทุกข เวลามันทุกขคิดวาจะหาความสุขไมได มันก็ไมแนนอน เดี๋ยวมนัก็กลับมามีความสุขใหม เปนอัน 
เอาอะไรแนนอนไมได  เหตุฉะนั้น  องคสมเด็จพระจอมไตรจึงเตือนวา  เมื่อเราพิจารณาแลว จงพิจารณา 
สักแตเพียงวารู ที่เรารูแลว คําวารูแลวนี่ สักแตเพยีงวารู ก็เพียงวารูแลว จงอยายดึถือวานี่มันเปนความสุข 
หรือวาเปนความทุกข ที่เราควรจะยึดถือเขาไว แลวเธอท้ังหลาย จงเห็นอาการเหลานี้วาเปนเรื่องธรรมดา 
ของบุคคลท่ีเกดิมาแลวยอมมอีารมณอยางนี ้ เมื่อมันหาสภาวะความแนนอนไมได อยางนี้เราก็ไมควรจะ 
ยึดถือมันไวเลย  คําวาไมยึดถือมันไวเลยกห็มายความวา  ไมควรจะยึดถือวาเราจะทรงมันไว ตอไป 
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และเมื่อไมยึดถืออารมณ  แลวทานก็เลยสัง่ตอไปวา  ไมวาอะไรท้ังหมดในโลกจงอยายึดถือเอง  จงอยา 
ถือวาแมแตอารมณนี้วามนัเปนเรา  เปนของเรา  เรามใีนอารมณ อารมณมีในเรา ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะ 
อารมณทั้งหลายเหลานี้มนัมแีลวไมนานเพยีงไมสักกีว่ันมันก็ถึงอาการดับชีพของมัน  คือความตายของ 
รางกาย  เมื่อรางกายตายเมือ่ไรแลว  อารมณเหลานี้มนัก็สลายตวัไป  นี่เปนอันวาการเจรญิเวทนานุปส 
สนาในมหาสติปฏฐานสูตร  องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาใหใชสติสัมปชัญญะเขาคุมอารมณ  ความ 
จริงมันตองใชอารมณ  เอาสติสัมปชัญญะหนักหนอยนะ  ท่ีหนักก็ไมเห็นวาเปนของแปลก  มันเปนสิ่งที ่
เราควรจะรู  ถาเราคุมอารมณของเราได โดยใชสติสัมปชัญญะควบคุมอารมณของเราตลอดเวลา เปนอัน 
วา ชาตินี้พวกเราทุกองคมีหวงัไดในฐานะความเปนอรหัตตผล  เพราะอะไร  เพราะพระอรยิะบุคคลขั้น 
พระ อรหันตนี่ไมมีอารมณเผลอในเรื่องขนัธ ๕  เปนอันวาการพูดเรื่องเวทนาก็ขอยุตไิวเพียงเทานี ้
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๙๓ 
 

จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน 
 

                ตอจากนี้ไปกว็ากนัถึงจิตตานุปสสนสติปฏฐาน  มหาสติปฏฐานขอน้ีมีความสําคัญ 
มากนะ เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐานนี ่ ทานใหเอาจติเขาไปพิจารณาเวทนา นี่เพื่ออาศัยความ คลอง
ของจิต  พวกทานท่ีหวังดีในการเจรญิสมณธรรม จะเปนพระกด็ ีฆราวาสก็ดี  ทุกคนตองการ ความสุข  
ตองพยายยามควบคุมเวทนา  คือความรูสึกของอารมณดวยสติสัมปชญัญะ อยางหนัก ตองใช ใหมาก  
เพราะความไวของสติสัมปชัญญะมนัจะไดมีเวทนานุปสสนา  น่ีเปน การซอม  ซอมใจเราจริงๆ  จําไว
ใหดีนะ  นกัปฏิบัติที่พยายามเขาถึงความด ีเขาควบคุมอารมณ กันตรงนี้  ตรงนีเ้อากนัหนักหนอย เพราะ
อารมณของใจมีสภาพไวยิ่งกวาลิง ลิงวาไว มันไวกวา บางทีพวกคณุนัง่ฟงผมพดูอยูน่ี บางทีใจ ยองไป
คิดเรื่องอะไรตออะไรแลวเยอะแยะ นอกรีต นอกรอย  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะอารมณใจมนัเร็ว  มันเร็ว
มาก ควบคุมยาก ฉะนั้นกอนที่จะพจิารณาอารมณที่มนัจะเกดิกับจิต องคสมเด็จพระธรรมสามิสร จึงให
พิจารณาอารมณใจไวเสียกอน วากนัถึงเรื่องความสุข ความทุกข กับความไมสุข ไมทุกข ๓ ตัว นี่เทานั้น 
ความจริงไมม ีอะไรมาก เวลาเรารูสกึตัวข้ึนมานึก เออ เวลานี้เราสุขหรือทุกข สุขหรือทุกข  เพราะเรื่อง
อะไร  หรือวาเราไมสุขไมทุกข  ก็นึกวาไมเปนเรื่อง  เราจะไปสนใจกบัมันเพียงใดกร็ูวาไม เปนเรือ่ง ไอ
เรื่องความสุขความทุกขหรอืความไมสุขไมทุกขนี ่ ไมเปนเรื่อง ไมชาเราก็ตาย ตายแลวก ็ หมดเรื่องกัน  
อารมณทั้งหลายใดๆ  ท่ีเราจะเขาไปยดึถือไมมี หาความดีอะไรไมได  เปนอันวา เลยไมยึด ถืออารมณใด 
ๆ ทั้งหมด  ตองการอยางเดยีวคือพระนพิพาน 

                วาเลยไปนิดละมัง้วาถึงนิพพาน ไอตัวธรรมดานะคณุ ตัวนิพพานจําไวนะ น่ีพระ 
พุทธเจาบอกวายอมพิจารณาเห็นธรรมดา  คือการตั้งขึ้น  ความเกิดขึน้ หรือความเสื่อมไปของอารมณใช 
ไหม  หมายความวานี่มันสขุแลว  พอสุขไปสุขมา  อาว ดันทุกขเสียอีกแลว  บอกเอะ  น่ีเราสุขแลวเสือก 
ทุกขไปทําไม ไอตัวสุขนี่คือใจมันสบาย ความสุขเสื่อมไป ความทุกขก็มาใหม  ใจมันลงทกุขนี่เราไม 
ชอบถือวามนัต่ํา  อันนี้ทานก็เลยบอกวาถือเปนตวัธรรมดา  ทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมลง ไอตัว 
ธรรมดานี่คุณเปนอารมณของพระอรหันตเขา  พระอรหันตที่มีความสุขท่ีไมอิงอามิสไดก็เพราะอาศัย 
ธรรมดา  ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ทีน้ีกฎของธรรมดาก็เปนอารมณของพระอรหันต  อารมณของ 
พระอรหันตกคื็ออารมณของพระนิพพานนั่นเอง 

 



 
 
 
 
 

๙๔ 
 

  วันนีถ้าใครเขาพูดกันถึงเรื่องวา  ใชคําวาธรรมดานี่ตองมีความเขาใจเลยวาเขาหมายถึง 
พระนิพพาน  นี่เราพูดกนัดานธรรมะนะ  อยานึกวานี่เรามีลูกเปนธรรมดา  มีเมียเปนธรรมดา  มีผัวเปน 
ธรรมดา  อยางนี้ไมใชนพิพานแลวคณุ  ไปหัวสะพานแลว  ดีไมดกีลายเปนอันธพาลขึ้นมาทะเลาะกับผวั  
ทะเลาะกับเมีย  ตีกับลกู  นี่กลายเปนอันธพาลไมใชนิพพาน 
  ที่น้ีเรามาวากนัถึงเรื่องจิต  ตัวนี้สําคัญนะคุณ  ตวัจิตนี่สําคัญมาก  จิตตานุปสสนามหา 
สติปฏฐานนี ่  ทานใหฝกรกัษาอารมณ  ยึดถืออารมณวาจะเอาจิตเขามาควบคุมจิต ตัวน้ีสําคัญมาก กรรม 
ฐาน ๒ จุดนีส่ําคัญที่สุดคือ  นักปฏิบัติทีป่ฏิบัติไดดีทุกองคเขาถึงจุดไปถามเถอะ  ทานคลอง ๒ ตัวนี้  
คลองมาก  ถอืวาเปนปกติของอารมณเลย  เพราะวาทําจนชิน  อยานกึวามันยาก  ความจริงถาเราทําจน 
ชินมันก็ไมยาก  ไมวาอะไรทั้งหมดนะ  ถาเราทําทําไป  ตอนใหม ๆ  มันก็ลําบาก  แลวตอมาถาอารมณ 
เกิดความชนิเขาแลว  มันกห็าความยากไมได 
  ทีน้ีเราก็มาดถูงึพระบาลกีันตอไปวา กถญจ ภกิขเว ภกิข ุ จิตเต  จิตตานุปสสีวิหรติ  วา 
ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  ภกิษุยอมพจิารณาเห็นจติในจิตเนอืง ๆ  เมื่อกี้น้ีพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา  อันนี้ 
เห็นกายในกายมาแลวนะ  แลวมาลอเวทนาในเวทนา  ทีนี้มาลอจิตในจติเขาอีกแลว  มันเกิดเปนจิตซอน 
จิต จิตนี้ก็คือความคิดวา ดกูอนภิกษุท้ังหลาย ภิกษุในพระธรรมวนิัย จิตมรีาคะ จิตไมมีราคะ กร็ูอยูวา 
จิตไมมีราคะ จิตมีโทสะ กร็ูอยูวาจติมีโทสะ จิตไมมีโทสะ กร็ูชดัวาจิตไมมีโทสะ จิตมีโมหะ กร็ูชดัวา จิต
มีโมหะ  จติไมมีโมหะ  กร็ูชัดวาจิตไมมีโมหะ  วาแคนี้กอน วายาว ๆ ไปเดี๋ยวไมรู 
 

จิตมรีาคะ  จติไมมีราคะ 
 
  จิตมรีาคะ  ไอราๆ มันก็คละกันอยู  คําวาราคะแปลวารักสวยรักงาม  เวลานี้จิตของเรา 
มันมีอุเบกขารมณ  มีความสบาย  หรือวารกัสิ่งสวย ๆ งาม ๆ  อยางคนชอบสีสวย  ชอบผิวสวย  แตหมา 
มันชอบขี้สวยใชไหม  หรือใครวาไมใช  หมาเห็นกอนขี้ไมได  แตไปเจอะเอาอุตพิดเขานึกวาขี้หยุดกกึ  
เขาเรยีกวาไอดอกหมาหยุด  จิตนี่เราชอบสวยชอบงามรเึปลา  ใหนั่งพิจารณาใหรูอยูวาเวลานี้อารมณจิต 
ของเราเปนอยางไร  ถาจิตเราชอบของสวยของงาม  อะไรก็ตามถาปรารถนาเรื่องสวยเรื่องงามไมใช 
อาการสักการระ  อยางเชนเราเห็นพระพุทธรูป  เขาบอกนี่พระพุทธรูป  ถาจิตเราสบายยกมือ 

 



 
 
 
 
 
 

๙๕ 
 

ไหวใชไดทันที  วาเปนพระพุทธปฏิมากร  เปนตัวแทนของพระพุทธเจา  แตบางคนไมใชอยางนัน้  พอดู 
พระพุทธรูป  เอะ  นี่มนัสมัยไหนหวานี่  สมัยเชียงแสนหรือสุโขทัยหรืออูทอง  หรอือยุธยา  หรือรัตน 
โกสินทร  ถาเชียงแสน  สุโขทัย ยุคตนนีร้าคาแพง  นี่จิตจัญไรมาแลว  จิตมีราคะ  เอะ  พระนี่ลกัษณะถกู 
ตองไหมนี่  หนาตักแคนี้  หนาอกมันตองแคนั้น  พระเศยีรตองแคนี้  เอะ  พระองคนี้ไมเปนเรื่อง  ปนไม 
ถูกลักษณะ  อันนี้เราเรียกวาจิตประกอบไปดวยราคะ หรือไมราคะ คือปรารถนาความสวยความงามเปน 
สําคัญ  ถาจิตมีอารมณอยางนี้ก็ถือไดทันทวีาจิตเลว  ถาจติปรารถนาความสวยความงาม  ดูมันเลยวามัน 
เลว  ไอระยํา  มึงนี่มันเลวแลว  เพราะไอที่มันสวยจริงมีไหมในโลกนี้  สีนะสดใสอยูช่ัวขณะเดียวเดีย๋ว 
มันก็มัวหมอง  ไอคนเราเปนหนุมเปนสาวก็เดี๋ยวเดยีว  เดี๋ยวมันกแ็ก  วัตถุตาง ๆ  กเ็หมือนกัน  มคีวาม 
สดใสอยูช่ัวเดีย๋วเดียว  ไอความคร่ําครามนัก็ตาม  อะไร  สิ่งอะไรในโลกที่สวยจริง ๆ  มันมีที่ไหน  เอ็ง 
ระยําแลวรีบจดัการถีบมนัเสียเลย 
  ทีน้ี จิตไมมีราคะ ก็รูอยูวาจิตไมมีราคะ ก็หมายความวา ถาเห็นพระพุทธรูปจะเปนสมัย 
ไหนก็ตาม หรอืวาจะเปนพระพุทธรูปแบบไหนก็ตาม เกา ใหม  สีอะไรก็ชาง  ถาเปนรูปพระละฉันไหว 
ไดสบาย เพราะนี่เปนรูปแทนองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา เราไหวรูปนี้ก็เหมือนเราไหวพระ 
พุทธเจา  เพราะใจเรานึกถึงพระพุทธเจา  น่ีถาอารมณเราเกิดแบบนี้ถือวาไมมรีาคะ  หรือวาเวลาเห็น ของ
สวยของงาม  ก็คิดวามนัจะสวยมนัจะงามไปไดสักแคไหน  ประเดีย๋วมันก็เหลาเหย  ใชอะไรไมได 
ความเกาแก  ความคร่ําครามนัมีมา  ความทรุดโทรมมันมมีา  ประเดี๋ยวมันก็สลายตัว 
 

จิตมีโทสะ  จติไมมีโทสะ 
 
  ตอไปที่วา จติมีโทสะกร็ูชัดอยูวาจติมีโทสะ จิตไมมีโทสะกร็ูชดัอยูวาจิตไมมีโทสะ ไอ 
โทสะนีเ่รากร็ูแลว  อารมณที่ไมชอบใจ  ถามันเกิดขึ้นมาอยาปลอยใหมันเลยไป  ถามันเกิดมโีทสะ ยับยั้ง 
ใจ บอกนี ่ ๆ ปกติแกบาพอแลวนะ ไมตองสะสมความบาขึ้นมาอีกหรอก ท่ีแกตองมาเกิดนีแ่กบา ทุกข 
พอแลวนะ ทําไมจะมาเสริมกันตอไปอีกร ึ คนไมตองไปฆาเขา สัตวไมตองไปฆา มนัตายทุกคน ความ 
จริงเราก็เปนคนใหญคนโตในโลก มวีาจาศักดิ์สิทธิใ์ชไหม คนในโลกสั่งใหมันตายหมดทุกคน ไดทันที  
แตไมใชเวลานี้  ตอไปมันตายเอง  ผมแชงหมดทุกคนในโลก  ไอคนใครก็ตามที่เกิดมามันตอง ตาย  
ตลอดจนผมดวย  ผมก็ตาย  ผมไมไดแชงตวัผมหรอก  ผม 



 
 
 
 
 
 

๙๖ 
 

แชงเขาหนักๆ เขา ไอคําแชงมันตกมาที่ตวัผม ผมก็ตาย เพราะอะไร เพราะมนัตองตายอยูแลว ไมตองไป 
ตีมัน ไมตองไปคิดไปฆา ไปดา ไปตี  ใหอารมณเสียเปลา ๆ  ถาหากวาจติมีโทสะก็ยับยั้งดวยอํานาจของ 
เมตตารมณ  ใหรูวานีจ่ิตมันเลวเสยีแลว  ใชไมได  ไมเปนเรื่อง 
  ถาจิตไมมโีทสะ  จิตมีอารมณสบาย  มีจิตใหอภัย โธเอย ชางมัน ใครทาํเทาไรก็ชางมนั  
อยางนี้กร็ู รูทาํไม รูเพ่ือเปนการวดัอารมณวา ใจเราดหีรือใจเราเลว อารมณใจนะ ถาคุณไดจิตตานุปส 
สนามหาสติปฏฐานเมื่อไหรนะ  คุณไดเปนเอกัคคตารมณละ ผมเอาอะไร เอาดินสอพองหมายหัวไวได 
เลย  ถาคุณไมละ  ถาชาตน้ีิคุณไมไดเปนพระอรยิะละกอผมยอมตาย เมือ่อายุ ๑,๐๐๐ ป  แยม้ัง ความจริง 
พันปน่ีผมไมอยากอยู  วันเดยีวยังไมอยากอยูเลย  ถายิ่งนานเทาไหรมนัเปนการทรมานผมมาก  พวกคุณ 
อาจวามันพันปอายุยืนดี ผมไมไดเห็นอยางนั้นหรอกนะ ถายิ่งอยูนานไปเทาไหรผมเห็นวาผมจัญไรมาก 
เทานั้น มนัไมมีสุข ตายแลวสุขผมเยอะ บานชองผมใหญโต ลองไปเท่ียวดูบางซิ บานผมเบอเรอเชียว  
บานขี้หมูข้ีหมามีเยอะ  เพราะผมเลีย้งหมามาก  น่ีพวกคณุไปดูไมได 
  น่ีเปนอันวา เราตองรูใจของเราวา ไอใจของเราถามันเกิดโทสะขึ้นมานี่มันความเลวนี ่
มันตัวจญัไรทาํใหเราลงนรก  เรายังไมทันลงนรกมนัก็เผาผลาญความเรารอนใหเกดิ คนมีโทสะจัดนี่มัน 
แกเร็ว  อารมณโทสะถาเกิดขึ้นเมื่อไรก็มีแตความโง คุณสังเกตดูใหดี อารมณของโทสะมันสรางความ 
โงใหเกดิ สรางความเรารอน ถาจะทําอะไรก็มีแตเสียทาเขาอยางเดยีว ถาบังเอญิอารมณของเราไมมี 
โทสะเราก็ควรจะภูมใิจ อารมณท่ีมันไมมโีทสะ อาศัยอะไรเปนปจจยั แลวกร็ูเลยถาโทสะมันไมเกดิเมื่อ 
ไร แสดงวาจติเราประกอบไปดวยเมตตา ถาจิตมรีาคะมโีทสะ กําจัดมนัทันทีวาเอ็งเลวแลว ถาไมมีราคะ  
ไมหลงอยูในความสดสวยงดงาม ไมมโีทสะ ไมมีความโกรธ ชมมันไววาเอ็งดีๆ แลวพยายามหลอเลี้ยง 
อารมณเหลานีไ้ว  อยาใหราคะกับโทสะเกดิ  แตมนัอดเกดิไมได  ถาเรายังไมถงึพระอรหันตนะ  แลวเรา 
ก็ตองยับยั้งใจของเราไว 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

๙๗ 
 

จิตมีโมหะ  จิตไมมีโมหะ 
 

  ถาอารมณมโีมหะ  รูอยูวาอารมณมีโมหะ  ถาอารมณไมมีโมหะ  กร็ูอยูวาอารมณไมมี 
โมหะ  ไอโมหะนี่แปลวาความหลง แตไอโมหะกับอวิชชานี่ผมชอบแปลเหมือนกัน แปลวาความโง  คุณ 
อยาไปแปลอยางคนอื่นเขา ถาคนมันไมโงแลวมนัจะหลงไดยังไง (เสนาธิการวาไง แผนทีว่างเปงนี ่ เดิน 
ทัพเดินทางนีน้ะ ขาศึกตั้งอยูทางนี้ แผนท่ีการโจมต ี เราวางไวอยางนี ้ สงไปทางซาย ทางขวา ทางหนา  
ลอมขาศึก  ตขีาศึกใหยับเยนิ  แตไอคนนาํทหารเดินไปมันระยําหลงทาง ทั้งๆ ที่มีแผนท่ี ถามันไมโงมัน 
จะหลงไดไง)  ถาคนไมโงมันก็ตองไมหลง น่ีหลงวารางกายของเรามันจะไมแก รางกายของเราจะไม 
เจ็บ  รางกายของเราจะไมตาย  ของที่รักจะมาอยูกับเราตลอดกาลตลอดสมัย  มันจะไมจากเราไป  นี่เปน 
ความระยําของจิต คือความโง ไอตวัน้ีเกดิขึ้นมาแลวจงตั้งหนาตั้งตาดามัน จัดการกบัมัน เพราะนีค่วาม 
โงเกดิแลวเขาให  ถาพบอารมณอยางนี้  อารมณยึดถืออยางใดอยางหน่ึงเกิดขึ้นกด็ี  จงรูตวัวานี่ความ 
ระยําของจิตเกดิขึ้น หาเหตุหาผลไอของสวยของคงทนถาวร ที่เราคิดวามันจะอยูตลอดกาลมนัจริงไหม  
อยางเรามีเครือ่งบันทึกเสียงสักเครื่อง ซื้อมาแลวคิดวามันจะไมเสีย แลวก็ไปดูของชาวบานที่มนัเสียม ี
ไหม  มีก็ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา หามปรามมันไมได จติใจมันสบาย อยางนี้เรียกวา ไมมีโมหะ เครื่อง 
จักรกลตาง ๆ  เกิดเสียข้ึนมาแลวใจไมสบาย  อยางนีเ้รยีกวามีโมหะ 
  เจาราคะโทสะโมหะ ทั้ง ๓ ตัวน้ีนะ นี่พระพุทธเจาทานสอนแบบสุกขวปิสสโก ถาหาก 
วาเปนฝายเตวชิโช ฝายวิชชาสาม นี่เขาใชเจโตปรยิญาณ ดูใจวาเวลานีจ้ิตของเรามีอารมณเปน อยางไร  
ถาจิตมรีาคะมสีีแดง   ถาโทสะสีมันคลายๆ น้ําซาวขาว ถาโมหะสมีันดํา เขาใชจิตดูจิต น่ีเราใชจิต 
พิจารณาจิต  เพราะเราเรียนในสายของสุกขวิปสสโก  ถาสายของฉฬภิญโญ  เตวิชโช  ปฏิสัมภิทปั ปต
โต  น่ีเขาใชญาณเปนเครื่องดูจิตทุกเวลา  ตื่นเชาขึ้นมากด็ูจิตของเราผองใสไหม  ถามีสีอะไรนิดเดยีว เขา
จะติเลยวาเราเลวแลว ฝกจิตทันท ี เอาสมถะที่เปนขาศึกอารมณอยางนั้นเขามาประหัตประหารทันที  
แลวใชวิปสสนาญาณควบตใีหแหลกไป ถาอารมณจติไมผองใสเพยีงใด เขาจะไมยอมเลิก น่ีเขาได  
เปรยีบเราตรงนี้  พวกเราเปนฝายสุกขวิปสสโก  ก็นั่งพจิารณาจิตเอา  คอย ๆ  คิดพิจารณาไป  ถาคณุควบ 
คุมไปอยางนีทุ้ก ๆ วัน  ไมชาหรอกคุณ  จิตตานุปสสนาสติปฏฐาน  คุณอยาท้ิงเชยีวนะ  ถาใครเขาบอก 
วาเขาไดดี  แตวาไมมีการควบคุมจิต  ไมมกีารควบคุมเวทนา  อยาไปเชื่อมันเลย  ไอนั่น 

 



 
 
 
 
 

๙๘ 
 

มันพวกเทวทตั  เทวทัตบางทีจะเลวก็เทียบเทวทัต  เลวกวากเ็ปนจญิจมาณวกิา  เทวทัตทานไดอภญิญา  
จิญจมาณวิกาไมไดอะไรเลย  ลงอเวจเีหมือนกัน 
 

จิตหดหู  จิตฟุงซาน 
 

              ทานกลาวตอไปวา  จิตหดหูกร็ูชดัวาจติหดหู  จิตฟุงซานกร็ูอยูวาจติฟุงซาน  นีต่ัวนี ้
สําคัญ  จิตหดหู ก็หมายความวาอารมณมนัไมราเริง ไมราเริงเพราะอะไร  เพราะไมถูกใจ ไมสบอารมณ 
อยางใดอยางหนึ่งจึงไมราเรงิ  พอมีความรูสึกอยางนี้ก็บอกเอ็งระยําแลว  จะไปสนใจกับมันทําไม  สิ่งทั้ง 
หลายเหลานี้มนัเปนอนจัจัง  หาความเทีย่งไมได  จะไปนึกใหใครเขารักตลอดกาล  ใหใครเขาอยูกับเรา 
ตลอดกาลอยางนี้มันไมได  แมแตเปนวัตถุก็เหมือนกนั  ถาอารมณใจมันหดหูก็บอกวานีเ่รื่องธรรมดา  
อยาไปยุงกับมนัเลย  ไมชาเอง็ก็หมดความรูสึกจะหดหูหรอืจะดใีจแลว 
  ถา จติมันฟุงซาน   อารมณไมตั้งอยู  ก็รูอยูวานี่ไมดี  อารมณฟุงซานเกดิขึ้น  ถาอารมณ 
ฟุงซานเกิดขึ้นก็จับอานาปานสุสติกรรมฐาน  จับลมหายใจเขาออกเพื่อทรงจิตอยู  เลยบอกวธิแีกใหเสร็จ  
เมื่อกี้บอกรึเปลาก็ไมรู 
 

จิตเปนมหรคต  จิตไมเปนมหรคต 

 

              ขอตอไปทานบอกวา  จิตเปนมหรคต  คอืความถึงความเปนใหญ  หมายเอาจติที่เปน 
ฌาน  หรือเปนอัปปนา  หรอืพรหมวิหาร  กร็ูชัดวาจติเปนมหรคต  เปนอันวาจิตของเรามี  สมาธิดีหรือ 
เปลา  ถาจิตมอีารมณตั้งมัน่ทรงอยูในอารมณของสมาธิ  เราก็รูอยูวาเวลานี้จิตทรงอยูในอารมณสมาธิ  ที่ 
ทานบอกวาจิตฟุงซาน  ก็รูอยูวาจติฟุงซาน ถามันหายฟุงซาน จับอยูในเฉพาะอารมณที่เปนกุศล อยางใด 
อยางหนึ่ง  อยางนี้เราเรยีกวาจิตมีสมาธิ  เปนฌาน  แลวศัพทบาลีทานบอกมหรคต 
  ตอไปทานบอก จติท่ีไมมีมหรคต  คือจิตที่ไมเปนฌานสมาบัติ  แตกร็ูอยูวาจตินี่เรายัง 
ไมถึงฌานนะ  ไอตัวฌานลักษณะเปนอยางไรก็บอกไวแลว  ถาสงสัยก็ไปดูอยางนัน้  พิจารณาดวูานีเ่ปน 
ฌานหรีอไมเปน  ถาไมเปนฌานนี่มันใชไมไดนะ  ถึงแคเปนฌานเขายังหาวาเอาดีไมไดเลยเพราะฌาน 
โลกียมนัเสื่อม 



 
 
 
 
 
 

๙๙ 
 

จิตเปนสอุตตระ  จติเปนอนตุตระ  จติตั้งมั่น  จติไมตั้งมั่น 
 
  จิตมีสอตุระ คือ จิตเย็นหรอืข้ีเกียจ (คือจิตไมถึงอุปจารสมาธิ) วากันงาย จติเปนอนุต 
ตระ (คือ กามาวจรจิต ไมมีจติอ่ืนยิ่งไปกวา หมายถึง อุปจารสมาธ)ิ หมายความวา จิตถาไมถึงฌานแตวา 
เขาถึงอุปจารสมาธิ  หรือวา จิตตั้งมั่น เพราะวาจติตั้งมั่นจะตองเปนอารมณฌาน หรอืวาจิต ไมต้ังมั่น กร็ู 
ชัดวาจิตตั้งมัน่หรอีไมตั้งมัน่  เรยีกวาตามรูจิต 
 

จิตวิมุติ  จิตยังไมวิมุต ิ

 

  ตานี้มา จิตถึงวิมตุิ  คือวาหลุดพนรึเปลา  คือวาเปนวิปสสนาญาณแลว  ไอตัวถึงตั้งมัน่  
ตัวฌานเปนอารมณของสมถะ ทีแรกทานดจูิตเลวหรือจติไมเลว จิตมรีาคะ จิตมโีทสะ จิตมีโมหะ จติฟุง 
ซาน น่ีวากนัถึงอารมณธรรมดา ตอมาพิจารณาดวูาจิตเราเขาถึงฌานสมาบัติไหม ถึงอุปจารสมาธิไหม 
ถาถึง อุปจารสมาธิ  นึกวา  เออ  พอจะหลีกนรกไดนดิหนึ่ง  เดินหางนรกอยูครึ่งนิ้วนะ  ถาไดฌาน 
สมาบัติอันนี้กด็ูวาจิตของเราหลุดพน  หรือวาจิตไมหลดุพน  หลุดพนอะไร  หลุดพนจากกเิลส  คือเรามี 
ระคะ  ความรกัในความสวยสดงดงามไหม มีความโลภ ตะเกยีกตะกายเกินพอดี หรอืจัดวาเปนอบายภูม ิ
รึเปลา  คือย้ือแยงเขา  มีความโกรธคิดประทุษรายหรือผกูพยาบาทรึเปลา  และมีความหลงคิดวาเราจะไม 
ตาย  อารมณอยางนี้มีไหม  ถามีก็แสดงวาจติของเรายังไมหลุดพน 
  ถาจิตของเราหลุดพนก็ตองคดิวามันหลดุพนเปนระยะๆ  คือหลุดพนกนัแคพระโสดา  
สกิทาคา หรืออนาคามี หรืออรหันต แตอยูๆ  เราจะโดดไปหลุดพนอรหันตเลยไมไดนะ  เปนอรหันตเลย 
เดี๋ยวผมจะชกัเสียกอน  แตกว็าไมไดนะไปดูผิดกันไมได  พวกทานดีไมดีถาพบพระพทุธเจาเขาเมื่อไหร  
หากวาทานเทศนตรงอธัยาศยัปบเดยีว แคตัมพทาฐิกโจรฆาคนมาเปนหมื่น หรืออยางองคุลิมาลฆาคนมา 
แลวเทาไหร  ฟงไดหนเดียวไดเปนอรหัตตผล ตัมพทาฐิกโจรฟงเทศนจากพระสารบุีตรกณัฑเดียว ได 
เปนพระโสดาบัน  น่ีเอาแนกนัไมได  ดูถกูกันไมได 
  ที่น้ีมาวากนัวา  จิตหลุดพนรึไมหลุดพน ก็มานั่งดวูาจิตเราเกาะกายเกนิไปไหม  ความ 
รูสึกวาเราจะตาย  เราจะแก เราจะเจ็บ เรามคีวามรูสึกรึเปลา  ไอความรกัสวยรักงาม  รักดีรกัชั่ว  รักความ 
มีระเบียบยังมอียู  แตเรารูวาเราจะตาย 



 
 
 
 
 

๑๐๐ 
 

เวลาอยูมันตองสะอาด  มันตองสวย  แตเวลาตายก็ชางมนั  ความเชื่อมันในคณุพระรตันตรยัวาเราตายแน  
แตกอนที่เราจะตายตองหาทางกันอบายภูมไิว น่ันคือศีล ๕ บริบรูณ จติเรากเ็พิ่มพนูดวยกฎของธรรมดา  
นึกถึงนิพพานเปนอารมณ  อยางนี้เปนพระโสดาบนั  เรยีกวาจิตหลุดพนขั้นตน  ไมยากนะงายนดิเดียว 
ผมไมเห็นมันยาก 
  หรือวาจิตเราหลุดพนขั้นระยะกลาง เมื่อตดัตัว ๓ ตวัน่ีไดแลวกไ็ปตัด กามระคะ ไอคน 
เรานี่มนัก็สกปรกทั้งตวั  อยากจะไปรกัอยากจะไดเปนผวัเปนเมียกันเพือ่ประโยชนอะไร  ไอความโกรธ 
ความพยาบาทมันไมมีความหมาย  สรางความทุกขใจใหเกิด จิตหลุดพนกามระคะสิ้นไปเหือดแหงทันที 
ความรูสึกทางเพศไมมี  ความโกรธก็ไมปรากฎ  ความพยาบาทไมปรากฎ เลิกโกรธ เลกิพยาบาท เลกิรัก  
เลิกใครใครในฐานะกามารมณ  ผูหญิงจับผูชาย  ผูชายจับผูหญิง  มีความรูสึกเหมือนกับวัตถธุรรมดา  
อยางนี้เรียกวาพระอนาคามี ความรูสึกในเพศไมมี ชนกนัเทาไหรก็ตาม ไมมีความรูสึกทางเพศ แลวตอ 
ไปถาจิตหลุดพนก็ดไีปกวานั้นคือ ไมเมาในรูปฌาน เราตองการรูปฌานเปนแตเพียงวา เปนกําลังสาํหรับ  
วิปสสนาญาณ  เราตองการอรูปฌาน  มีอาการเหมีอนกับรูปฌานเปนกําลัง  เราไมถือตัวถือตนวาเราดี 
กวาเขา  เราเลวกวาเขา  เราเสมอเขา  ถือวาคนทุกคนเกดิมามีความแก  ความเจ็บ  ความตาย เหมือนกัน  
ธรรมดาเรื่องการถือตวัไมมี  แมแตสัตวเดรัจฉานก็ไมรังเกียจ  การที่อารมณฟุงซานนอมไปในสวนของ 
อกุศลกไ็มมี  มีจิตคิดอยางเดียวในดานกุศล ตองการพระนิพพานโดยเฉพาะ มีอารมณเยือกเยน็  ตดัความ 
โงคืออวิชชา  มีจิตคิดวาโลกทั้ง ๓ คือ  พรหมโลก  เทวโลก  มนุษยโลก  ไมมีความสวยสดงดงามเปนที่ 
ตองการของเรา  ฉันทะ  ความพอใจในมนษุยโลก  เทวโลก  พรหมโลก  ไมมีสําหรบัเรา  ตัดฉนัทะและ 
ราคะในโลกทัง้ ๓ เสียได  เปนอรหัตผล 
  การเปนพระอรหันตไมเห็นยาก  คอืตดัฉนัทะความพอใจในโลกทั้ง ๓  มนุษยโลก  เท
วโลก  พรหมโลก  ตัดราคะ  ความเห็นวา มนุษยโลกสวย  เทวโลกสวย  พรหมโลกสวย  โลกทั้ง ๓   ไมมี
ความหมายสําหรับเรา  เราไมตองการ  สิ่งท่ีเราตองการคอืพระนิพพาน  มีความเยอืกเย็นเปนปกติ  ไม
เห็นอะไรเปนเรา  เปนของเรา  ทุกสิ่งทุกอยางที่เรากระทบถือวาเปนเรือ่งธรรมดา  มขีนตกอยูเปน ปกต ิ 
คือวาไมมกีารสะดุงหวาดหวั่นอนัใด   นี่เปนอันวาจิตใจของเราเขาถึงการหลดุพน  จบจิตตานุปส สนาม
หาสติปฏฐานแตเพียงเทานี ้
 

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



 
 
 
 

๑๐๑ 
 

ธัมมานุปสสนาสติปฏฐาน 
 

  สําหรับวันนี้เราจะเรียนกนัในดาน  เรียกวาธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน  สําหรับ ธัม
มานุปสสนามหาสติปฏฐาน  มีอยูดวยกนัหลายบรรพ  เรยีกวาหลายตอน  คําวาบรรพแปลวาตอนนะ  
สําหรับธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐานนี่  พระพุทธเจาทานแนะนําใหใชจิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน 
ควบตลอดเวลา  มาตอนนี้ทานไมไดใชสติสัมปชัญญะแลว  เพราะวาเปนตอนทีร่วมดวยทัง้สมถะและ 
วิปสสนา  ใชกําลังสูงมาก  การเรยีนมหาสติปฏฐานสูตร  หรือวาการเจรญิมหาสติปฏฐานสูตร  อันนี้เรา 
จะทําเฉพาะบทหนึ่งบทใดไมได  ก็ขอเตือนไวเพ่ือทราบ  อันดับแรกท่ีสุด  กอนทีเ่ราจะพิจารณาในมหา 
สติปฏฐานสูตร  ในดานกายานุปสสนาก็ด ี  ในดานเวทนานุปสสนากด็ี  หรือวาธัมมานุปสสนามหาสติ 
ปฏฐานก็ดี บทตนที่สุดที่พระพุทธเจาทรงสอนคืออานาปานุสสติกรรมฐาน เราท้ิงไมไดเด็ดขาด ถาหาก 
วาใครทิ้งอานาปานุสสติกรรมฐานเสียแลว อารมณจติไมเปนสมาธถิือวาอารมณจติไมเปนฌาน ถา 
อารมณจิตเขาไมถึงปฐมฌานเปนอยางต่ํา  กําลังจิตที่เราใชพิจารณาพระกรรมฐานทกุกอง  จะไมมกีําลัง 
ตัดกิเลส  เพราะวาพระกรรมฐานทุกกองในดานมหาสติปฏฐานสูตร  แมแตอานาปานุสสติกรรมฐานก็ด ี 
พระพุทธเจาสอนควบกนัไวทั้งสมถะและวิปสสนา  ถาหากวาจิตเราไมเขาถึงปฐมฌานเปนอยางต่าํ  การ 
ใชวิปสสนาญาณเปนเครื่องควบคุมจิตหรอืพิจารณา  จิตจะไมมกีําลังตดักิเลส 
  ฉะนั้นสําหรับทานที่เจรญิพระกรรมฐาน  ในมหาสติปฏฐานสูตรทั้งหมด  อยาคิดวาเรา 
จะเลือกเฉพาะบทใดบทหนึ่ง ตอนหนึ่งนี่ไมได อันนีก้็ตองขึ้นอยูกับอารมณสวนที่สําคัญที่สุด ที่เราจะ 
ใชอันแรกที่สดุก็คือ  อานาปานุสสติกรรมฐาน  คําวาอานาปานุสสติกรรมฐาน  การกําหนดรูลมหายใจ 
เขา  หายใจออกนี่ตองวากนัตลอดวัน  ผมไมไดบอกนะวาทําเฉพาะเวลาไหน  คือวาทานบอกแลวน่ีวา  
เราจะตองใชสติสัมปชัญญะใหสมบูรณแบบ  เราจะเปนคนทรงไวซึ่งสติและสัมปชัญญะ สติแปลวา การ 
นึกไว สัมปชัญญะแปลวารูตัว  ถานึกไวเสมอ รูตวัไวเสมอ วาเราเกดิแลวตองตาย ขณะที่ทรงอยู เต็ม ไป
ดวยความทุกข  ถาเราเกิดใหมก็จะมีสภาพแบบนี้ ก็จะเกดิมาทําเกลือทาํไม ทําเกลือกท็ําไมได เวลา ตาย
เขาตองเอาเกลอืมาใสถึงจะไมเนา ถามนัเปนเกลือไดก็ยังขายได ความจริงไอคนนีม่ันจัญไรกวา สัตว
เดรจัฉานนะ  หรือไง ควายตายเขาขายหนังได ขายเขาก็ได ขายเนื้อก็ไดใชไหม  ควายตายได สตางค  
หมูตายไดสตางค  เอะ  หมาตายไมไดอะไรเลย  ไดถาฝงไวใกลๆ  ตนมะมวง  เปนปุย  คนนี ่
 

 



 
 
 
 

๑๐๒ 
 

จัญไร  ถาตายเราขายคนเปน  ตายเมื่อไรชาวบานแหลกเมื่อน้ัน  เดี๋ยวก็แจกการดดํารอบบาน  ชาวบาน 
เสียสตางคหมด 
  เปนอันวาถาเราเกิดมาแลวกต็องตาย  กอนที่จะตายเต็มไปดวยความทกุข  นี่เราก็จะมา 
เกิดกนัเพื่อประโยชนอะไร  ความเกดิไมมีความหมาย  คนที่จะไปเกดิใหมไดตองเปนคนที่มีสติสัมป 
ชัญญะสมบรูณ  คนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณจริง ๆ  ก็คือคนที่ทรงฌาน  คําวาฌานเปนภาษาบาลี  ถา
ไมแปลออกมามันยุง  ไมรูวาฌานรูปรางหนาตามันเปนอยางไร  ถาหากวาเราแปลออกมาแลวก็จะ เห็น
วาเปนของไมยาก  ฌานังแปลวาการเพง  ก็ไดแกการทรงอารมณสตสิัมปชัญญะนัน่เอง  แตหากวา เรา
ทรงอารมสติสัมปชัญญะไดดมีาก  ก็ช่ือวาเปนฌาน ๔  คือทําใจของเราใหแยกจากกาย  จากประสาท 
ของกายเสีย  เราทรงสติสัมปชัญญะรูอยู  มีความรูตวัอยูตลอดเวลา แตวาทางประสาทของรางกายสัมผัส 
กับอะไรก็ตาม  จิตไมยอมรับนับถือ จิตไมยอมรับรูดวย แสดงวาจิตมันแยกออกจากกาย  เปนการฝกกาย 
เมื่อเวลาจะตาย  ฝกจิตเมื่อเวลาจะตาย  ถึงบอกวา  เวลาจะตายเขาเขาฌานตายกัน  คนที่เขาฌานตายมัน 
ไมตายเหมือนชาวบานเขา อาการตายเหมอืนกนั แตความหนักใจของบคุคลผูทรงฌานไมมี  ท้ังนี ้เพราะ 
ถาจิตทรงฌาน อารมณก็เปนทิพย เมื่ออารมณเปนทิพยแลว ก็สามารถจะเห็นในสิ่งที่เปนทิพยได  เห็น 
รูป ท่ีเปนทิพย  ไดยินเสียงท่ีเปนทิพยได  ในเมื่อเราเห็นรปูท่ีเปนทิพยได  ไดยินเสียงที่เปนทิพยได  เราก็ 
รูสภาวะความเปนทิพยของเราได  น่ีคนที่เขาเขาฌานตาย นี่เขาเลอืกไปเอาตามอธัยาศัย  วาเขาจะไปจาก 
รางกายอนันีแ้ลวเขาจะไปอยูท่ีใหม เขาจะไปอยูท่ีไหนนี่รูกอน  คนที่ทรงฌานจริง ๆ สถานท่ีท่ีจะ พึงอยู 
ไดคอืพรหมโลก  ถาหากวาเราจะไมอยากอยูพรหม  อยากจะอยูสวรรคชั้นใดชั้นหนึ่งที่ต่ําลงมาอันนี ้
เลือกได  แตวาเลอืกสูงขึน้ไปไมได  น่ีวาถึงความสําคญัของการทรงอานาปานุสสติกรรมฐาน  เพราะวา 
ในมหาสติปฏฐานสูตร  มกีรรมฐานกองเดยีวที่สามารถจะทรงฌานได  คืออานาปานุสสติกรรมฐาน 
  นับตั้งแตจิตตานุปสสนา  หรือเวทนานุปสสนาก็ดี  หรือวากายานุปสสนามหาสติปฏ 
ฐานสูตรก็ดี  ที่พระพุทธเจาสอนดวยสมถะ  น่ีก็จบลงดวยวิปสสนา  ก็หมายความวา  เราเจรญิในมหา 
สติปฏฐานสูตร  จะเปนสวนใดสวนหนึ่งในความรูท่ีพระพุทธเจาทรงสอนก็ตาม  ถึงแมวาเราจะไมได 
พิจารณาครบถวนทุกกอง แตเราก็สามารถจะเปนพระอริยเจาได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเรามีความชํานาญ 
ในดานอานาปานุสสติกรรมฐาน  ใหยกอานาปานุสสติกรรมฐานเปนวปิสสนาญาณ อานาปาจริงๆ เปน 
สมถะ  เอาอานาปาเปนวิปสสนาญาณ  จิตก็สามารถตัดกเิลสเปนสมุจเฉทปหาน  เปนพระอริยเจาได 
 

 



 
 
 
 
 

๑๐๓ 
   

                นี่เปนอันวา  ถาใครเขามาถามวา  เราเจรญิพระกรรมฐานกองไหน ถาเราบอกตาม 
ความตองการของใจเราที่เราพอใจ  แตเขาบอกวาไอน่ีไมดี  สูอยางนั้นไมไดเราตองไมเชื่อ  เชื่อพระ 
พุทธเจาดีกวา  เพราะวาพระพุทธเจาทานเปนพระอรหันตองคแรก  และก็สามารถสอนคนอื่นใหเปน 
พระอรหันตได  คนที่บอกวาธรรมะอยางนั้นดี  อยางนีสู้อยางนั้นไมได  แสดงวาคนนั้นยังไมไดอะไร 
เลย  น่ีเรากร็ับฟงไมได 
 

นีวรณบรรพ 
              วันนีก้็มาพูดกนัถึงธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน พูดตามพระบาลีทานกลาววา กถญจ  

ภิกขเวภกิขุ  ธมเมสุ ธมมานปุสสี วิหรติ  เปนตน  ความก็มีอยูวา  ดกูอนภกิษุท้ังหลาย  กอ็ยางไร ภิกษุ
ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรมอยูเนือง ๆ  คําวาธรรมในธรรมในที่น้ี เบื้องตนพระพุทธเจาทรงมุง 
หมายเอานิวรณ ๕ ประการ  การพจิารณานิวรณของพระพุทธเจาในบทพระบาลี  สนตํ วา อชฌตตํ กาม
ฉนทํ  เม่ือกามฉันทะ  คอืความพอใจในกามารมณมีอยูในจติ  เรากร็ูชดัวาเวลานี้เรามีความพอใจใน 
กามารมณอยูในจติของเรา  นี่เราใชสติสัมปชัญญะคุมตลอดเวลา หรอืวากามฉันทะไมมีภายในจิต เราก ็
รูวากามฉันทะไมมีในจิตของเรา  อนึ่ง  กามฉันทะอันยังไมเกิดขึ้น  ยอมเกิดขึ้นดวยประการใด เรากร็ู 
ดวยประการนัน้ หรอืวากามฉันทะที่เกิดขึน้แลวเสียไดดวยประการใด ก็ยอมรูดวยประการนั้น ถามันยงั 
ไมเกิดเราก็รูวามันยังไมเกิด  ถามันเกดิดวยเหตุใดกร็ูวาเกิดดวยเหตุน้ัน  ความทีก่ามฉันทะอันตนละเสีย 
แลวไมเกิดขึ้นตอไปดวยประการใด  ยอมรูดวยประการนัน้  วาโดยยอ ๆ นะ 
  อันนี้เรามาพูดถึงคําวากามกอน คําวากามคือความใคร ไอกามนี่มันจะไปโทษกนัไมได  
ถามีชาวบานเขาบอก  ไอเจานี่บากาม  บางทีเราจะโกรธ  ความจริงคําวากามนีก่็แปลวาความใคร ไดแก 
ความชอบใจนัน่เอง  ถาอยากจะไดอยางโนน  อยากจะไดอยางนี้  จะถือวากามเปนส่ิงที่สกปรก เปนที่ 
นารังเกียจของชาวโลกอยางนั้นร ึ อันนี้กถ็อืวาเปนการเขาใจผดิ  คําวากามจริง ๆ เปนคํากลางเหมือนกับ 
คําวา ทิฏฐิ  คําที่วาทิฏฐิเฉย ๆ  กแ็ปลวา ความเห็น  ยังไมไดแยกลงไปวา  ความเห็นนี่ดี  หรือช่ัว  ถา 
มิจฉาทิฏฐิ  กเ็ปนความเห็นดานชั่ว  เห็นไมเปนตามความเปนจริง  ถาสัมมาทิฏฐีก็เปนความเห็นดานด ี 
คําวากามกเ็หมือนกัน  กามจริง ๆ  เฉย ๆ  ก็แปลวาความใคร  จะถามวาคนที่มีกามารมณมีอารมณใครอยู  
อยางนี้เปนอารมณช่ัวหรือเปนอารมณดี หรือวาชั่วไดฝายเดยีว จะมีความดีบางไหม เรากต็องตอบวา ถา 
อารมณที่ประกอบไป 

 



 
 
 
 
 

๑๐๔ 
 

ดวยความใคร  มันก็มีไดท้ังชัว่  ถาหากวาเรามีความใครในรูป เสยีง กลิน่ รส และสัมผัส อันเปนอารมณ 
ของชาวโลก  อยางนี้ช่ือวามอีารมณช่ัว  เพราะจะตองเปนทาสของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม  
ตองเวียนวาตายเกิดอยูในวฏัฏะ  มแีตความทุกข  หาความสุขจริง ๆ ไมได 
  ถาจะถามวา คําวากามเปนความดีบางรึเปลา ตองดูพระบาลีบทหนึ่งทีพ่ระพุทธเจาทรง 
ตรัสเปนพุทธภาษิตวา  ธมมกาโม ภวํ โหติ  ซึ่งแปลวา  ผูใครธรรมเปนผูเจรญิ  ฉะนั้นจึงกลาววา คําวา 
กามนี่อยาเพิ่งไปโทษเขานะ  วาเจาคนนี้มกีาม  เราจะหาวาเขาเลวยังไมได  เปนคํากลาง ๆ  วาเปนความ 
ใคร  ถาบังเอญิเขาใครในธรรมขึ้นมาละ พระพุทธเจาทรงสรรเสรญิวาดี แตใครในโลกยีอันนี้  พระพุทธ 
เจาก็ไมทรงติ  แตแนะนําใหละ  ที่ไมตกิ็เพราะวาพระพุทธเจาทรงรูวา  พวกเราทีเ่กิดมาทุกคนไมใช คน
ดีแท  ถามนัดแีทจริง ๆ  ก็ไมมีใครเขาเกิดกันหรอก เขาไปนิพพานกันหมด ที่เราเกิดมาก็เพราะวาเรา มี
กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม  เปนเจานาย  บังคับขูเข็ญเราอยู  มันจึงตองเกดิ  เพราะการเกิดมัน 
เกิดมาเพื่อแสวงหาความทุกข 
  ถาจะกลาวไปในอีกทีตามพระอรยิะสมัยปจจุบันที่พบหนากัน ทานพูดวันนั้น มาทีน่ี่ 
พูดไปพดูมาถงึเรื่องการเกิด  การเกดิไมดีอยางนั้น  การเกิดไมดีอยางนี ้  เลยถามวาแลวก็เสือกเกิดขึ้นมา 
ทําไมละ  ทานตอบวายังไงรูไหม  ก็มันโงนะซิมันถึงไดเกิด  ไมโงมนัจะเกิดรึ  ตอนนีท้านเลกิโงเสียแลว  
ทานจึงไมอยากเกิดตอไป  เปนอันวาทานไมเกิด  ในเมือ่เราเกิดขึ้นมา  มันเต็มไปดวยความทุกข  ความ 
แนนอนของชวีิตไมมี  ความแนนอนของอารมณไมมี  คําวาความแนนอนของอารมณไมมี  ก็เพราะวา 
อารมณของเราไมคงท่ี  เดี๋ยวก็มีอารมณเปนสุข  เดี๋ยวกม็ีอารมณเปนทุกข  อยางท่ีเราเรียนกันมาแลวใน 
เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน  น่ีเพยีงแคอารมณมนัก็เอาดีไมได 
  ทีน้ีมาทางดานของกาย  มีแตความทุกขตลอดเวลา  แตความจริงกายมนัไมไดทกุข  มัน
เปนไปตามปกติของมัน  ไอเราซิเสือกทกุขเอง ผมใชคําวาเสือกก็เพราะไอคําวาทุกขของกายมันไมมี 
เกี่ยวกับใจ  ไอใจมันวิ่งเขาไปหากายเอง  ไปเกาะกายเอง  ถากายมันปวยไขไมสบายเราก็เปนทุกข  เรา
คือจิต  หรือทีเ่รยีกกนัวา  อทิสสมานกายที่สิงอยูในกายเนื้อ  ทําไมมนัจึงทุกข  เพราะเขาไปยดึถอืวา นี่
เปนเรา  เปนของเรา  ไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดาตามความเปนจริง  เพราะวากฎธรรมดานีม่ีอยูวา  
กายนี่เมื่อเกิดขึน้มาแลวมันกว็ิ่งเขาไปหาความเสื่อมทุกวินาทีที่เคลื่อนไป  ไมมีรางกายของบุคคลใดจะ 
ทรงตัวอยูเปนปกติ  หรือใครวารางกายมนัทรงบอกมาซิ  มีไหม  มันจะทรงไดอยางไร  เมื่อเชาพระครู 
ปลัดผองยังเหาะลงมาจากบนัไดใชไหม  น่ีไมใชวาแกลงวากัน  ไอเรือ่งของกายนี่มนัไมแน  คือขานะ 
เคยยันหนายันหลังไดโดยสะดวก  ไอบันไดนี ่



 
 
 
 
 

๑๐๕ 
 

ข้ึนมาไมรูเทาไหร  แตตอนนั้นทําไมรางกายขายันไมอยู  แสดงวาตอนนั้นรางกายขามันไมมีการทรงตัว  
ขาเราเคยใชใหเปนประโยชน  แตเกดิขาแพลงขึ้นมาเสยีงแสดงวามันเปนอนิจจัง  หาความเที่ยงไมได  นี่ 
เปนอันวารางกายของเราไมดี มันเปนทุกข ไอตัวทกุขจรงิๆ นะกายมันไมไดทุกข จิตมันทุกข ถือรางกาย 
วามันจะตองทรงอยูแบบนั้นแบบนี้  ไมยอมรับนับถือตามความเปนจรงิ 
  สําหรับพระอรหันตท้ังหลายที่ทานไมมีความทุกขเพราะอะไร เพราะทานรูวารางกายนี่ 
มันไมทรงตัว  เกิดขึ้นในเบื้องตน มีความเสื่อมไปในระยะกลาง ประกอบดวยอารมณที่เปนทกุข  คือมัน 
เส่ือมมันโทรมลง และก็สลายตัวในท่ีสุด น่ีทานรูแลวทานไมลืมตวั ไมลืมก็คือตวัทีม่ีสติสัมปชัญญะรูวา 
รางกายนี่มันพังแน มันจะพังเมื่อไหรนี่ไมแนนอนนกั บอกวันบอกเวลาไมได  แตความพังมันมีแนนอน  
ในเมื่อทานรูวามันจะพัง  มันเกิดพังขึ้นมา มันเกิดทรุดโทรมขึ้นมา  ทานก็นอนยิ้มสบาย  พังก็พังซินาย  
พังเมื่อไหรฉันก็สบายเมื่อน้ัน ฉันจะไปนพิพาน คําวาพิพพานในทีน่ี้ความจริงเขาพูดวา นิพพาน สูญ  แต 
ไมเห็นพระอรหันตองคไหนทานบอกวาสูญ ไอคําวาสูญนี่มันเรื่องของคนที่ติดในกามสุข และโลกีย 
วิสัย แมแตศลี ๕ ยังไมครบถวนบริบรูณเทานั้นที่จะเห็นวาพระนิพพานสูญ  อารมณของทานผูใดเขาถึง 
ตั้งแตโคตรภญูาณ หรือวาโสดาบันเขาไปแลว ไมมีใครเห็นวาพระนิพพานสูญ ถาจะวาสญูกไ็ดอยูสวน 
หนึ่ง  คือสูญจากวฏัฏะ  อํานาจของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน และอกุศลกรรม  ไมสามารถจะบีบบังคบัจิต 
ของทานที่เขาถึงพระนิพพาน ใหมาเวยีนวายตายเกิดอยูในอํานาจของเขาได  นี่สูญจริง ๆ  สูญจากวัฏฏะ  
แตวาอยูที่นิพพาน คําวานพิพานแปลวาดับ ไมใชวาดบัอะไรทั้งหมด ทานบอกวากิเลสดับ กิเลสไมมี 
เหลือ  ก็ไปนพิพานไป  นี่วากันสงเดชไปแลว 
  ที่น้ีมาธัมมานปุสสนามหาสติปฏฐาน  ผมพูดถึงนิพพานทําไม  เพราะวาจากนิวรณไป 
แลว  พระพุทธเจาพดูถึงสังโยชน  นี่เราก็เรยีนความเปนพระพุทธเจากันมาวาถึงนิวรณ ๕ ประการที ่
พระพุทธเจากลาววา กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจกุกกุจจะ วิจิกจิฉา  ๕ อยาง  รูหรือไมรูก็ชาง  
เพราะเปนภาษาบาลี  มาวากนัเปนภาษาไทย ตัวแรกทานบอกวา จิตของเราของอยูในกามารมณ  คีอกาม 
ฉันทะ ความพอใจในกาม แตกามตัวนี้ไมใชกามตัวกลางเสียแลว มันเปนกามตัวริม คือริมสวนต่ํา  ถาจติ 
ของเรามีความพอใจในกามารมณ หมายความวาอารมณเขาไปของอยูในรูปสวย  เสียง เพราะ กลิ่นหอม  
รสอรอย  หรอืสัมผัสตามอารมณของ ๕ อยางนี้  เห็นวารูปสวย  จะเปนรูปคน  รูป สัตว  รูปวัตถกุ็ชาง  
ไมเลือกวารูปประเภทไหน เห็นวารูปสวย วารูปนี่เปนทีพ่อใจเรา เราชอบรูปนี้ ยึดถือความสวยเปนกําลัง 
อยางหนึ่ง 

 



 
 
 
 

๑๐๖ 
 

เสียงเพราะ พอใจในเสียงอยางหนึ่ง กลิ่นหอม ติดใจในกลิ่น กลิ่นประเภทนี้เราชอบ แตกลิ่นประเภทอื่น 
เราไมชอบ รสอรอย ติดใจในรส การสัมผัสที่เราพึงประสงค กระทบเขาชอบใจ แหมการสัมผัสนี่ดีจริง  
แลวแถมอารมณหมกมุนอยูในเขตของกามอยูตลอดเวลา  ของวัตถุกามนะ  น่ีมันก็เปนทั้งวัตถุกามและ 
กิเลสกามรวมกัน ไอวัตถุเปนปจจยัใหเกิดกิเลสกับจิต ความจริงวัตถุมนัไมไดมาบังคบับัญชาเรา ไอใจ 
ของเรามันเสือกไปติดมันเอง 
  น่ีที่ผมพดูอยางนี้เพราะอะไร ภาษามันจะเลวไปหนอยละมั้ง แตวาอยาลมืนะวาพวกเรา 
เปนคนไทย นีเ่ราใชภาษาไทยกัน ไอบทภาษาทฤษฎีนะไมใช ภาษาทีฟ่งยากไมใช คําวาใจมนัเสือก  ก็ 
หมายความวาใจมันวิ่งเขาไปหาวัตถุ กามเขาไปติด ไมไดใชจิตพิจารณาหาความตามเปนจริง ในกรรม 
ฐานบทตน  พระพุทธเจาทานบอกวา  เวลานี้จิตของเราใครอยูในกามารมณ  เรากร็ูอยูวาจติของเราใคร 
อยูในกามารมณ  คือวาใหพยายามพจิารณาจิตของเรา  ควบคุมจิตของเรา  วาเวลานี้ใชจิตของเรานี่มัน 
พอใจในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  หรือสัมผสัหรือเปลา  อารมณหมกมุนครุนคดิในความพอใจอยูรึเปลา 
ความจริงอารมณแบบนี้มนัก็มีกับเราตลอดวัน  แตวาเราลืม ลืมคดิ  ลืมเพราะอะไร  เพราะวาสติสัมป 
ชัญญะของเราไมสมบูรณ  เราไมไดควบคมุอารมณจิตใหอยูในขอบเขต  แตนี่เปนธมัมามหาสติปฏฐาน  
ก็วาถึงระดับนพิพาน  หรือวาความเปนพระอรยิะละ  ผมก็เห็นจะกาวไปไมเรว็ 
  ตอจากนี้ไปการสอนจะไปแบบชา ๆ  เรามาพูดกันถึงโทษของกามฉนัทะ  คือวา รูป 
เสียง กลิน่ รส สัมผัส และอารมณท่ีพอใจในกามกอน  ท่ีพระพุทธเจาทรงกลาววา รปูเปนโทษ  ถาเรา 
พอใจในรูป  จะเปนรูปประเภทไหนก็ชาง  ท่ีมีชีวิตหรอืไมมีชีวิตก็ชาง  จะเปนรูปคนหรือวารูปสัตวก็ 
ชาง  จะเปนรปูคนที่เปนผูหญิง  ผูชาย  สัตวที่เปนตวัผูตวัเมียก็ชาง  เปนรูปเหมือนกนั  นี่พระพุทธเจา 
กลาววา  ถาเราเอาจิตเขาไปติดในรูป  มันเปนความมัวหมองของจิต  คือเปนอารมณของกิเลส  ทําจิตให 
เศราหมอง  เปนอารมณของตัณหา  สรางความทุกขใหเกิดขึ้น  เพราะตัณหานี่เปนปจจัยของความทุกข  
ทําไมพระพุทธเจาจึงวาอยางนั้น  ก็เพราะวารูปถาเราพอใจขึ้นมาแลว  ความปรารถนาอยากไดมันก ็
ปรากฎขึ้น  ความดิ้นรน  ความตองการในรูป ปรารถนาในรูปนัน้มนัก็มีข้ึน  ความดิ้นรนของใจมันก ็
บังคับกายใหดิน้รนไปดวย  ความลําบากยากแคนมันก็เกดิ ความจริงคนเกิดมามรีูป ถาเราตองการส่ิงที่มี 
รูปพระพุทธเจาไมนาจะตําหนิ  ถาจะวาไปตามพระบาลีแลว  พระพทุธเจาก็ไมไดตําหนิ  เปนแตเพียง 
แนะนําวามนัไมเปนปจจยัของความสุข  เพราะความปรารถนาในรูปมนัเปนปจจัยของความทุกข  น่ีวา 
แตรูปอยางเดยีวใหมันชัดเสยีกอน  เพราะวารูปที่เรา 

 



 
 
 
 
 

๑๐๗ 
 

ตองการมนัมสีภาพคลายผี  เพราะรูปทุกออยาง  รูปคน  รูปสัตว  รูปวัตถุ มันมีสภาพคลายผี  ผนีี่เรียกวา 
ผีหลอก มันหลอกเราอยูตลอดเวลา ถาเราไปเห็นรูปสมมุติ  วัตถุเขาทาดวยสีสวย  เราพอใจในสีก็ด ี หรือ 
พอใจในทรวดทรงของรูปก็ด ี วาทรวดทรงของรูปสวนไหนสวยดี มลีักษณะสวนสดัดีมาก เราพอใจ  
และเขาก็ฉาบทาดวยสีเปนทีพ่อใจของเรา  เราพอใจในรปูนั้น  ถาเราลองเอารูปนั้นมาตั้งมาวาง เอามา 
เก็บไว มาไวในปกครอง ถายภาพเอาไวใหชัด ภาพฟลมสีนะดีมาก จะไดลอกสีเอาไวไดหมด เอาเก็บไว 
สัก ๓ ป แลวลองเอารูปนั้นมาดูใหม ความเปลี่ยนแปลงมันจะปรากฎ แสดงวาสภาวะของรูปไมคงท่ี ถา 
เปนคนจากเลก็ก็คอย ๆ ใหญข้ึนมา  ถามรีางกายสมบูรณแบบจริง ๆ  ถึงความเปนหนุมเปนสาว  ความ 
เปลงปลั่งเต็มที่แลวมันก็โรยลง  อีคราวนี้ก็เริ่มเหลาเหยลงมาละซี  หาความดีไมคอยจะได  ส่ิงใดที่เรา 
เห็นวาสวยสดงดงาม  สงาผาเผย  มันก็คอย ๆ หายไป  มันเสื่อมไปทีละนอย ๆ  ในที่สดุรูปนีก้็พัง  ท่ีพระ 
พุทธเจากลาววา  รูปเปนอนิจจัง  มีความไมเที่ยง  มกีารสลายตวัไปในที่สุด  เฉพาะรูปอยางเดยีวมันม ี
สภาพหลอก  แตความจริงมนัไมหลอก  เราหลอกตัวเอง  รูปนี่มันเปนธรรมดาของมันอยางหนึ่ง  เมื่อม ี
ความเกิดขึ้นในเบื้องตน  กม็ีความเปลี่ยนแปลงตามปกติ  เรียกวาปกติของรูปเปนอยางนั้น  แลวในที่สุด 
มันก็พัง แลวอารมณทีย่ึดถือเขาใจวารูปสวย รูปมั่นคง รปูดีเปนที่นาปรารถนา นัน่มนัใคร รูปมันแนะนํา 
เรารึเปลา เราเอง อารมณใจที่ตกอยูภายใตอํานาจของตัณหาหรือความทะยานอยากตณัหามันสอนใหเรา 
โง  ตณัหามันบอกรูปนี่สวย  รูปนีด่ี  ควรจะเอามาเก็บไวในปกครอง  เพราะเปนสิ่งทีม่ีประโยชน น่ีเราผู 
มีกิเลสกําลังมนัต่ํา จิตมันมัวหมองเศราหมองอยูแลว ไอคําวากิเลสก็คือวา ถาพูดถึงตาก็ตาบอด ถาพูดถึง 
ใจกใ็จบอด  เพราะไมไดใชปญญาพิจารณาหาความเปนจริง  ในเมื่อเราโงแลว  เมื่อเปนคนตาบอด  หรือ 
เปนใจบอด  เมื่อถูกจูงไปทางไหน  มันก็ไปทางนั้น  เมื่อกิเลสมันจูงไป  เห็นวารูปดี  จิตมีความพอใจใน 
รูป  เราก็ตามใจกิเลส  เมื่อเราตามใจกิเลสเรากถ็ึงความทกุข  เพราะถูกรูปมันหลอกเอา  ความจริงไมได 
หลอก  เพราะใจของเรามันหลอก  ใจของเรามันเลวเอง 
  อันนี้เรามาวากันถึงรูปทีพ่ระพุทธเจาเรยีกวา นิวรณ  ถาเราไปเกิดมคีวามพอใจในรูป  
แสดงวาจติของเราทราม  ตกอยูในอํานาจของตัณหา  กต็องเอาใจเขาไปเตือน  คอยควบคุมอารมณของ 
ใจไววา  จิตใจของเรานี่สนใจในรูปบางรึเปลา  มีความผูกพันในรูป  จนลืมพิจารณาหาความจริงบาง ร ึ
เปลา  เรื่องส่ิงที่เปนรูปนี่เราตองใช  เราตองหา อยางเครือ่งขยายเสียงท่ีเราใชนี่มันก็เปนรูป เครื่องบันทึก 
เสียงท่ีเรากําลงัใชอยูเวลานี้  บันทึกเสียงเอาไวมันก็เปนรปู  แตวาขณะเมื่อมันยังดีอยู  มันมีประโยชน 

 
 



 
 
 
 
 

๑๐๘ 
 

มันก็มีความพอใจ  แตตองจาํไววา เครื่องจกัรเหลานี้มันสกึหรอได มันชาํรุดทรุดโทรมได  แลวเมื่อเวลา 
สึกหรอทรุดโทรม  เราอาจจะซอมแซมมันไดในที่สุด  จนเกินวิสัยของชาง พัง ตองเขาใจไวดวยวา เวลา 
ขางหนามันจะเปนอยางนี ้ ถาอาการอยางนีป้รากฎขึ้นกับเรา  เราก็ตองวางอารมณเสีย  ทานบอกวาจติใจ 
เราพอใจในกามฉันทะไหม  ถาจิตใจพอใจในกามฉนัทะ  ในกามารมณ  กร็ูอยูวาจติใจเราพอใจในกาม 
ฉันทะ  ในกามารมณ  หรือวาจิตใจของเราไมพอใจในกามฉันทะ  เราก็รูอยูวาจิตใจของเราไมพอใจใน 
กามฉันทะ  จติใจของเราพอใจในกามฉันทะเพราะอะไรเปนเหตุ  เราก็รูอยูวาความพอใจในกามฉันทะ 
เพราะอะไรเปนเหตุ  ถาเราไมมีความพอใจในกามฉนัทะเพราะอะไรเปนเหตุ  เรากร็ูอยูวาการไมพอใจ 
ในกามฉันทะมีอะไรเปนเหตุ  อันนี้องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสอยางนี้  ทานตรัสใหเราเอาสติเขา 
ไปควบคุมเพือ่ความรูไว (ทานวายงัไงอีก) 
  ทีน้ีเราก็วากันถึงรูปตัวเดียวกอน (วันนี้กามฉันทะทาไมหมดนะ๕ตวัน่ี) ถาไดรูปเสยีตัว 
อยางอื่นมันก็เจง พอพังรูปไดอยางเดยีว เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณพังหมด  หรือเสียง กลิน่ รส โผฏ 
ฐัพพะ ธรรมารมณ อะไรก็พังหมด การพิจารณากเิลส ทําลายกเิลสเขาตัดตัวใหญตัวเดยีวเทานัน้ ตวัรูป 
ตวันี้เปนปจจยัใหเกิดสกักายทิฏฐิท่ีเราถอืวาเปนเรา เปนของเรา เราเปนเจาของ เราเปนของของเขา   
อะไรพวกน้ีนีรู่ปนี่เปนตวัสําคัญ  นี่เราก็มานั่งพิจารณาในรูปวา อารมณของเราทีพ่อใจในรูปนี่อะไรมัน 
เปนเหตุ  ทําไมเปนเหตุใหเราพอใจในรูป  เรามานั่งนึกกนัดู  ที่เราเกดิความพอใจในรูปขึ้นมากเ็ห็นวา 
รูปสวย รูปนีส่วยดี จะเปนรูปคน รูปสัตว หรือวารูปวตัถุก็ตาม เอากันแครูปไมเลือกรูป รูปมันสวยดี  ที
น้ีเราก็น่ังนกึตอไปวารูปนี่มนัสวยตลอดกาลตลอดสมัยไหม  เราก็ใชปญญาเขามาพิจารณาหากฎของ 
ความเปนจริง  สมมุติวาเราชอบใจคน เอางีด้ีกวามนัเห็นงาย และกร็ูสึกวาจะเปนเรื่องใหญเสียดวย  เรื่อง 
พอใจในรูปคนนี่เปนเรื่องใหญ  ฆากนัตายก็เรื่องพอใจในรูปนี่แหละ  เราพอใจในรูปทรงคนสักคน หนึ่ง  
พอใจมาก รูปนี้ดีมาก สวยสดงดงามมีทรวดทรงดี เรากใ็ชปญญาพจิารณาไปหาภาพเกาๆ ไปดูคนเกาๆ         
คนแกๆ  ที่เขากําลังถายภาพเม่ือเขากําลังหนุมกําลังสาว วาสมัยที่กําลังหนุมกําลังสาว ทานพวกนี้มีรปูราง 
หนาตาทรวดทรงเปนอยางไร มีลกัษณะสีสันวรรณะเปนอยางไร แลวเราก็มานั่งพิจารณากนัไปวา ทรวด  
ทรงของทานกส็วยดี  สวยงามดีมาก  แลวเอามาเทียบกับเมื่อตอนอายุ ๗๐ – ๘๐ ใครมัน จะสวยกวากนั  
ถาหากวาชาวบานธรรมดาๆ เขาก็บอกวานีต่อนอายุ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๐ เศษๆ สวยกวา ๖๐ หรอื ๘๐ 
แน  แตวาพระนี่เขาพิจารณาวาคนแกนี่สวยกวาคนหนุมคนสาว  (วาจวนจะไดคาน้ําตาลอยู แลว เปนที่ 
 

 



 
 
 
 
 

๑๐๙ 
 

พอใจมากใชไหม ระวังนะ ไปคิดวาใครเปนคาน้ําตาลระวังๆ เขาจะแกลงตาย เอากระบองเขาไปคลุม 
เอาไว ดไีมดีสวดพระอภธิรรมสวดมาสวดไป พอลกุก็เอากระบองนวด จะหาวาผีแสดงปาฏิหารย) ท้ังนี ้
เพราะเราเห็นวารูปดีเพราะจติมีกิเลส  กเิลสมันบัง  ลืมใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา 
  พระพุทธเจาทานทรงแนะนําวา  นี่จิตใจของเราพอใจในรปูรึเปลา กามฉนัทะ ไอพอใจ 
น่ีหมายใจเห็นวาสวย  แตนีม่ันจะไมเปลีย่นแปลง  สวยตลอดเวลา  ถามันคงอยูแคนี้มันจะตองมัน่คงอยู 
ตลอดเวลา  ท้ังคน  ทั้งสัตว  และวัตถ ุ ไมคิดวามันจะเกา  ไมคิดวาจะแก ไมคิดวาจะพัง ไมคิดวาจะทรุด 
โทรม  ถาอารมณจิตของเราคิดอยางนี้ พระพุทธเจาบอกวารูวาจิตของเราตกอยูในกามฉันทะ คือรปูเปน 
ตัวตน  เมื่อจิตตกอยูในกามฉนัทะแลว ก็ตองหาทางตัดทันที ไมตองไปนัง่ไลแบบ ไปมัวน่ังไลแบบ รูวา 
จิตใจพอใจในกามฉันทะ กร็ูอยูวาจติพอใจในกามฉันทะ จิตไมพอใจในกามฉันทะ กร็ูวาจิตไมพอใจใน 
กามฉันทะ จติพอในในกามฉันทะ เพราะอะไรเปนเหตุ กร็ูอยูวาพอใจในกามฉันทะเพราะอะไรเปนเหตุ  
ถานั่งทองอยูอยางนี้อีกหลายแสนอสงไขยกัปก็ยังไมข้ึนสวรรค อยาวาแตไปนิพพานเลย นีเ่ราใชปญญา 
พบจุดไหนตีจดุนั้นเลย คือวาทันกันนะ เอาสติสัมปชัญญะควบคุมจิต เรารู เอะ น่ีจติเราไปตดิในรูปเสีย 
แลวน่ี  แลวกพ็ระพุทธเจาทรงตรัสเรื่องรปูวาอยางไร  คําวารูปนี่เปนอนิจจัง มันไมเที่ยง เพราะวามีการ 
เปลี่ยนแปลงเปนปกติ  เคลือ่นไปอยูตลอดเวลา ไอรูปคนหรือสัตวน่ีจะเห็นวา เกิดแลวมนัใหญข้ึนหรือ 
แกลง  เห็นวามันเคลื่อนงาย ทีน้ีรูปของวัตถเุราคดิวารปูของวัตถุมนัจะไมเคลื่อนกไ็มจริง มันเกาลงไป 
ทุกวัน มีความเศราหมองลงไปทุกวนั มคีวามทรดุโทรมลงไปทุกวัน มีของที่เราชอบใจไปดใูนตลาด  
แหมของอยางนี้ชอบใจมาก  เส้ือตัวน้ีดีมาก  กางเกงตัวน้ีดีมาก  สรอยหรือแหวนอันนี้ดีมาก  ชอบใจ  
พอใจมาก  ขนาดไมมีสตางคซื้อไปกูเขามาซื้อก็มี  เพราะถือวาพอใจที่สุด  แตวาเอามาทิ้งไวไมนาน 
เทาไรอารมณใจมันก็เริม่เบือ่  อยากจะไดชุดใหมเพราะอะไร  เพราะไอชุดเกามนัเริ่มทรุดโทรม  จืดตา 
ลงไป  อาการท่ีจิตเกิดพอใจในรูป  กามฉันทะตวัน้ีนะ  ก็ใชปญญาพิจารณาวา  น่ีทําไมเราถึงพอใจในรูป  
ถาเปนรูปวัตถเุราก็ขัดสีฉวีวรรณใหดี  ทาสีสันน้ํามันใหสวย  ถาเราคดิวารูปนี่สวย  มันสวยจริงหรือไม 
จริง  ถามนัสวยจริง ๆ  มันตองไมมีการเปลี่ยนแปลง  มันตองทรงสภาพเปนอนิจจัง  นี่ลองมาตั้งไวกลาง 
แจง  ฝุนละอองปลิวเขามาไมตองไปปดมนั  ฝนตกแดดออกเทาไรไมตองระวังรักษา  เอาทิ้งไวสัก ๔-๕ 
วัน  แลวมาดูใหม  รูปนั้นมนัจะสดสวยงดงามเหมือนเดิมไหม  นีว่ากันถึงวัตถุในระยะสั้น  เรากจ็ะเห็น 
ไดทันทีวา  รปูนี่ไมทรงตามสภาพเดิม  มนัเริ่มเปลีย่นแปลงลงไป  มีความมัวหมองลงไป 

 
 



 
 
 
 
 

๑๑๐ 
 

  อันนี้มาวากันถึงรูปคนและสัตว จะเปนคนผูหญิง หรือคนผูชาย สัตวตัวผูหรือสัตวตัว 
เมียมีสภาพเหมือนกัน  นี่เปนรูปที่สามารถดึงดดูกําลังใจใหเกดิอันตรายกับบุคคลมาก  ความรกัในรูป 
พระพุทธเจาทานกลาววา ปยโต ชายเต โสโก ปยโต ชาตเต ภยํ  ความเศราโคกเสียใจเกดิจากความรกั  ภัย 
อันตรายเกิดจากความรกั  นี่ถาเราไมรกัไมพอใจเสียอยางเดียว  ความเศราโศกเสยีใจสําหรับรูปนั้นมัน 
ไมมีสําหรับเรา ตัวอยางท่ีจะเห็นไดงาย ๆ ชาวบานชาวเมืองเขาตายใหพระบังสุกลุมานับไมถวนแลว  
อยากจะถามพระทกุองคที่ไปบังสุกุลน้ันมคีวามสลดใจ เสียใจวาตาคนนี้แกตายบางไหม ถาหากวาคนที่ 
เรารักเปนสามี  ภรรยา  บุตร  ธิดา  ญาติพ่ีนอง  บิดา  มารดา  เกิดตายขึ้นมานี่ความรูสึกมันเปนอยางไร  
ศพคนอื่นที่เราไมเคยสัมพันธกันตาย กับศพของเราตายลงไปเปนยังไงมีความรูสึกเหมือนกันไหม ของ 
ที่เรามีอยูถาไมใชคนก็เหมือนกัน เปนวัตถ ุแกวแหวนเงนิทองของมีคาท่ีเราพอใจมาก ของของชาวบาน 
เขาสูญหายเทาไรเราไมหนกัใจ  ของของเราหายบางใจไมสบายเดือดรน  มีอารมณกลับ  มีอารมณไม 
สบาย  เสียดาย 
  น่ีพระพุทธเจากลาววา  ปยโต ชายเต โสโก ความเศราโคกเสียใจเกิดจากความรัก  นีถ่า 
เรามีความรกัในรูปจะเปนรูปของใครก็ชาง ไอรูปตวัน้ีมันไมมีอาการทรงตัวนี่ มนัมีการเสื่อมไปในทีสุ่ด 
เส่ือมไปตามกฎธรรมดา  มนัเสื่อมไปเสื่อมมาก็เกิดพัง  มันไมมีท่ีจะเสื่อม  หมดอายแุหงการเส่ือม  หาที่ 
เส่ือมไมได  พอพังลงมาแลว  ถาเปนวัตถุเครื่องใชเรากต็องเสียสตางคไปซื้อใหม บางทีก็นึกเสยีดาย ไอ 
เครื่องนีถ้ามันไมเสียมันดจีรงิๆ  มันดีใชดี  ดันมาเสียเสียได ไมชอบใจ  เสียสตางค  ความเรารอนมนัเกิด  
ภัยมันเกิดในจติแลว ความเสียใจในคนมกีําลังใจออน พอวัตถุเครือ่งใชที่เราหามาไดตองใชราคาแพง  
กวาจะหาไดแตละใบกแ็สนยาก แตวาวัตถุเครื่องใชอยางนี้มันพังลงไปแลว แหมไมนาเลย หาสตางค 
ใหม  มาซื้อใหมงายเมื่อไหร  นี่ความไมสบายใจมันกป็รากฎจัดเปนภัยในจิต  จิตมีความตองการอยู 
อยางเดยีว  คือความเยือกเยน็  น่ีวากนัถึงวัตถุนะ 
  ที่น้ีมาวากนัถึงสิ่งมีชีวิต ที่จิตของเราเขาไปรักในสิ่งท่ีมีชีวิต รูปในสิ่งทีม่ีชีวิต ที่เราเหน็ 
วาสวยสดงดงามนะ เรามีความฉลาดดีแลวรึ ถามใจมัน ถามซิวาไอแกตองการรูปแบบนี้ ที่เห็นวาสวย 
สดงดงาม  รปูมันสวยจริง ๆ รไึง  ดีจริง ๆ รยึังไง  ถามมันดู แตวาอยาไปถามเวลามันเมานะ ตอบวาดี 
แน ใครวาไมดีโกรธเสียดวย เวลาจะถามก็ถามเวลาที่จิตสบาย จิตทรงอุเบกขารมณ คือจิตไมแตะ ซาย  
และไมแตะขวา  จิตสบาย ใชปญญาพิจารณาหาทางดูรูป  วารูปท่ีเราวาสวยวามัน่คง  ท่ีเรามีความพอใจ 
วาดีจริง ๆ  ไหม  สวยจริง ๆ ไหม  เอามาวากันถึงรูปคนและสัตว  คนเราที่ 
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เขาวาสวยสดที่สุดในโลก สิ่งที่เราเห็นวาสวยนะ จิตมันหลอกจิตเอง รูปคนและสตัวท่ีเราเห็นวาสวยก ็
คือสวยแคผิวหนัง  ท่ีเราเรียกกันวาผิวกําพรา  หนังกําพราบาง ๆ  นิดเดยีว  ความจริงบางไมถึงครึ่งเซ็นต  
มันบางมากอยูนิดเดยีวท่ีเราเห็นวาสวย  เปนสวนปกปดสกปรกภายในเขาไว  อาการสวยของผวิหนังนี่ 
มันก็ไมคงท่ี ตัวเจาของเขาพยายามอาบน้าํขัดสีฉวีวรรณอยูเสมอ ปองกันเหงื่อไคลที่มันไหลออกมา ซึม 
มาจากภายใน  กอนที่จะมาเปอนภายนอก  มันจึงจะเกลีย้งเกลา  ถาจะเอากันจริง ๆ  ปลอยไวเฉย ๆ  ๓-๔ 
วันเทานั้นก็คลายความสวย  เพราะสิ่งสกปรกนี่ปรากฎอยูขางในก็หลัง่ไหลออกมา  เมื่อมันซึมออกมา  
อาการที่ปรากฎวาเกลี้ยงเกลาอีกไมมีแลว  ในผมเผาที่หวอียางสลวยๆ  นี่  ไมไปปรุงไปแตงสัก ๔-๕ วัน  
ไมสระไมสาง  ไมลางไมฟอก  หรือไมหวไีมปรับปรุงใหมก็ดูอะไรไมได 
  น่ีเปนอันวาท่ีเราหลงใหลใฝฝนในรูป ก็ความโง เราไมหาความจริง เพราะรูปทุกรปู 
เต็มไปดวยความสกปรก  หาความสะอาดไมได   ไอความสวย  ความทรงสภาพของรูป  มนัก็ไมทรงอยู 
ตลอดกาลตลอดสมัย มันกห็าทางทรุดโทรมตอไป น่ีเอากันเฉพาะสภาพภายนอก การพิจารณารูปของ 
พระ  เราตองวิ่งกลับไปหากายคตานุสสติกรรมฐาน  เพราะวาการเจรญิพระกรรมฐานครั้งหนึ่ง  จะทํา 
กรรมฐานกองใดกองหนึ่งโดยเฉพาะไมได  ทานที่เปนพระอรยิเจาท้ังหมด  ไมมีพระอรยิเจาองคใด  
เจรญิพระกรรมฐานครั้งเดียวกองเดยีว  ครัง้หนึ่งที่เราเจรญิพระกรรมฐาน ตองใชกรรมฐานหลายๆ อยาง 
เขาควบคุมกัน 
  สมมุติวาเราเห็นวารูปสวย เราตองการในรปู ความตองการส่ิงที่สะอาดสะอาน สวยสด 
งดงาม  เราก็วิง่เขาไปหากายคตานุสสติกรรมฐาน  นี่วากนัในวิสุทธิมรรคนะ  ถาในมหาสติปฏฐานสูตร 
นี่ก็วาเรยีกวา ปฏิกลูบรรพ ที่ใหพิจารณาอาการ ๓๒  ที่เรยีนมาแลว การพิจารณาพระกรรมฐานจะดําน้ํา 
สงไปเฉพาะกองเดียวน่ีไมได เมื่อเวลาความรักในรูป รกัในรูปสวยเกดิขึ้นมา ดกูายคตานุสสติกรรมฐาน 
ปฏิกูลบรรพอันเดียวกนั แตเรยีกคนละอยาง ในวิสุทธิมรรคเรยีกวา กายคตานุสสติกรรมฐาน ในมหา 
สติปฏฐานเรยีกวา ปฏิกลูบรรพ แตการศึกษาเหมือนกนัหมดทุกอยาง  พระพุทธเจาไมเทศนอะไร 
คัดคานกัน  เราดูอาการ ๓๒  ของคน ผม ขน เล็บ ฟน หนัง ตับ ไต ไส ปอด อาหารใหม  อาหารเกา 
อุจจาระ  ปสสาวะ  นํ้าเลือด น้ําหนอง น้ําเหลือง  นี่มนัสวยไหม  นี่มาดูกันอยางนีว้าอะไรมันสวยแน  นี่
พอลอกหนังกาํพราไปแลวหมดราคาเลย  ไอสิ่งที่เราจะสวยคือหนังกําพรานดิเดยีวของรางกาย  มีไม ถึง
หนึ่งเปอรเซ็นต  ไมถึงหนึ่งในแสนของน้าํหนักรางกาย  หนังกําพรามันบางจริง ๆ  นี่ที่เราเห็นวาสวย  
เมื่อไมลอกหนังกําพรา  เราดูไปไมชากพ็บกับความทรดุโทรม  ไอ 

 



 
 
 
 
 

๑๑๒ 
 

ผมดําๆ  ไมชาก็เริ่มขาว สายตายาวก็เริ่มส้ัน ฟนที่ดีๆ  ก็เริ่มโยก ผวิพรรณทีด่ีๆ ที่เปลงปลั่ง ก็เริ่มยนๆ ยูๆ   
ย่ีๆ ทรวดทรงที่เคยดีกเ็ปลีย่นแปลงเขาไปหาความทรุดโทรม  นี่เราดูขางนอกก็เห็นชดั  แตทวามันอาศัย 
ความผกูพันท่ีมีอยูในใจ  เราไมพยายามมองที่เราไมพยายามพิจารณาเพราะอะไร เพราะเราฉลาดเกินไป  
ไอความจริงคาํวาเกนิไป หรอืไมถึงเขาไมใช มันตองใหพอดี ที่เราฉลาดเกินไปเพราะกิเลส ความ เศรา
หมองของจิตทําใหใจบอด ตัณหาความทะยานอยาก มันสั่งสอนใจวาดีแนๆ แกอยาปลอย อุปาทาน  
บอกตองดึงเอาไว  อยาปลอยเชียวนะมันของดี  ไออกุศลกรรมก็สนับสนุนเอาทําเลย  ลงมือ 
  ไอ ๔ คนนี่มนัเปนเจานายของเรา  นีเ่ราเกิดมาเพราะเจานาย ๔ คนมันบังคับใหเกดิ 
กิเลส  ความเศราหมองของใจคือมีอารมณช่ัว  ตัณหาความทะยานอยากไมใชปญญาพิจารณา  อุปาทาน 
ยึดถือวาการเกดิเปนของดี  ไอโนนก็ของกู  ไอนี่ก็ของกู ของกูมันสงเดช  ท้ังที่รูมันจะพังก็ของกูอยูนั่น 
แหละ อกุศลกรรมเมื่อจิตมนัชั่วอยางนี ้มันโงแบบนี้ ก็ทําในสิ่งที่โง ๆ  อกุศลแปลวาโง  กุศลเขาแปลวา 
ฉลาด  คนโงทําไปก็สรางความเดือดรอนใหแกตัวเอง  คนฉลาดทําเขาไมสรางความเดือดรอนให  สราง 
ความสบายใจให เจานายมนับังคับเรา เราจงึมีใจบอด ไมเรียกวาตาบอด ตาเห็นแลว ถาใจฉลาดเสียอยาง 
เดียว  ตาไมมอํีานาจจะบังคับใจ  นี่เราใจบอดก็เพราะอาศัย กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม มนัทําให 
บอด สรางความยึดถือใหเกิดขึ้น เราจึงไมเห็นตามความเปนจริง แตความจริงสิ่งท้ังหลายเหลานี้มัน 
ปรากฎอยูทุกวนั  ความเปลีย่นแปลงของรางกาย  ความสกปรกของรางกายไมใชสิ่งภายนอก  แคผมนะ 
ไมสระไมสาง  ไมชําระมัน  ไมหวี  ไมทําอะไร ๒-๓ วัน  ยูยี่ดูไมได  ไมอาบน้ํา  ๒-๓ วนัรางกายทนไม 
ไหวดูไมได  ไอความที่เราเห็นวาสวยมนัหายไป ทีน้ีเรามาวากันถึงกายคตานุสสติ หรือปฏิกลูบรรพ ก ็
ตองนับวาเดินเขาไปถึงภายในกาย  วาชิน้สวนของกายมอีะไรบาง  ตับ ไต ไส ปอด อาหารใหม อาหาร 
เกา อุจจาระ ปสสาวะ นํ้าเลือด น้ําเหลือง นํ้าหนอง อยางนี้เปนตน  มนัสะอาดหรือวามันสกปรก 
  มาวากันถึงกายคตานุสสติหรือปฏกิลูบรรพแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวหันเขาไป 
วากันถึงพิจารณานวสี ๙ นวสีแปลวา ปาชา  ปาชา ๙ อยาง  แตอยาดนัไปเดินเขาปาชาวัด ๙ วัดละ  ซวย
เลย อยางไอรดน้ํามนต ๗ วดั เดินไปครบ ๗ วัดเลยแย เขาบอกนี่แกนีโ่ชคไมดี  ตองสะเดาะเคราะห รด
นํ้ามนต ๗ วดั เขาวัดเหนือออกวัดเหนือ  เขาวัดใตออกวัดใต  เขาวดักลางวากันเรื่อยไป  อันนี ้ ไมใช  
นํ้ามนต ๗ วฑัฒ ก็คือ บทมงคลจักรวาลนอย  ใชคําวา  อายุวฑัฒโก ธนวัฑฒโก  นับไปได ๗ วัฑฒ  มี 
วัฑฒอยู ๗ อยาง  วัฑฒะ แปลวาเจริญ  นวสีคือปาชา ๙ นี่ก็เหมือนกัน 
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ไมใชเดนิเขาปาชา ๙ นะ  หมากัดตายหมด  คือพิจารณาคนเกิดมาแลวตาย ๑ วัน ตาย ๒ วัน ๓ วัน ๔ วัน 
๕ วัน ๖วัน เนาอืดขึ้นมาแลวก็โทรมลงไปเหลือแตกระดกูเห่ียวแหง มีรางกายหมดไปมีแตกระดูก ตอมา 
ก็กระดกูเรี่ยราด  มานั่งพิจารณาดูวารูปกายที่เราเห็นวาสวยนี่มันสวยจริงไหม  เอารูปกายของคนที่ยังไม 
ตายมาวัดกันกบัคนตายวา ไอรูปกายของคนตายนี่มนัตายแลว พอตายไปวันเดียว รกักันเกือบตายยังไม 
กลาเขาใกล  เห็นไหม  อีตอนอยูดวยกันจากกันไมได  กลับบานผิดเวลาหนางอ  แตพอตายไปวนัเดียว 
พวกไมกลาเขาใกล  ถอยหาง  วันเดียวนะ  นี่เพราะตายแลว  ความสวยไมมแีลว  ความทรงสภาพไมมี  
เมื่อเห็นวารูปสวยนะ  เรากพ็ิจารณาวาเราหลงในรูปเพราะอะไร  เรากส็รางความเขาใจวา  เราหลงในรูป 
เพราะความโง  คือกิเลส ตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม ๔ อยาง 
  องคสมเด็จพระชินวรซ่ึงเปนสัพพัญูวิสัย  เปนอรหันตเขาถึงนิพพานมีความสุข  ทาน 
สอนวายังไง  เรากล็วงหาความจริงมาวา พระพุทธเจากลาววา ถาเห็นวารูปท่ีไหนสวยละกอ ใหพิจารณา 
ปฏิกูลบรรพเฉพาะในมหาสติปฏฐานสูตร  ถาหากวาเปนกรรมฐาน ๔๐ กเ็รยีกวา  กายคตานุสสติกรรม 
ฐานเหมือนกนั  พจิารณาอาการ ๓๒ ของรูป วาสวนไหนสะอาดบาง  น้ําลายที่เรากลนือยูในปาก อมได  
กลืนได  พอบวนออกมาแลวเราไมกลาแตะตอง เพราะเห็นวามันสกปรก เพราะฉะนัน้ สวนของรางกาย 
ทั้งหมดมีอะไรสะอาด   ไมมีอะไรนารัก  พอไปพิจารณาปาชา ๙ เขา  การท่ีพจิารณาคนตาย  ตั้งแตเริ่ม 
ตายใหม ๆ  จนคอยไปถึงขึน้อืด  น้ําเหลืองไหล  แลวกโ็ทรมลง จนกระทั่งแหงหนังหุมกระดูก เหลือแต 
กระดูกและกระดูกเรีย่ราดไป  เราก็จะมองไมเห็นความสวยงามของรางกายแมแตนิดเดียว  ไมเปนส่ิงที่ 
นารกั นาปรารถนา  ถาเราพิจารณากายคตานุสสติกรรมฐานก็ตาม  หรือปาชา ๙ ก็ตาม  มันเปนการตัด 
ความพอใจในรูป  อยางนี้ช่ือวาเปนปจจัยใหเราระงับ 
  เอาละสําหรับวันนี้  เราวากนัในนวิรณ ๕ ประการ  ความจริงแคอยางเดียว  นิวรณ ๕ นี่
มีรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ  ขอเดียว ๖ อยาง  หมายความวา  ในขอตนมี ๖ จุด  ถงึแค 
จุดแรกเราก็ไมอยากจบเสยีแลว  เปนอันวา  วันนี้กฝ็ากทานทั้งหลายไวใหมาพิจารณาเฉพาะรูปขอเดียว  
เอาจิตใจพิจารณาหาความเปนจริง ถาไปเจอะรูปผูชาย รปูผูหญิง สัตวตัวผู สัตวตวัเมีย หรือวาวัตถุก็ตาม 
ที่เราเห็นวาสวย เห็นวาพอใจ ก็ตั้งใจพิจารณาหาความจริงดวยอํานาจของปญญา วารูปท่ีเราเห็นนี่สวย 
จริงไหม  สวยตรงไหน  ความสวยทรงอยูไหม  ที่เราเห็นวาความสวยภายนอก  ขางในมันสกปรกหรอื 
สะอาด แลวก็พิจารณาไปตามกระแสพระสัทธรรมขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ในดานกายคตา 
นุสสติหรือปฏกิูลบรรพ  คือ 
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นวสี ๙ เทานี้กจ็ะทําใหใจของทุกทานคลายตอความพอใจในรูป ถาพยายามทํามากๆกเ็ปนเอกัคคตารมณ 
เปนอารมณของฌาน แลวก็สามารถจะใชอํานาจของวปิสสนาญาณวามันทรงแบบนี้เปนธรรมดา เราจะ 
ไมควรยึดถือมนัเพียงแคนี้  จิตใจของทานก็จะเขาถึงพระอนาคามีไดอยางสบาย  น่ีเปนปจจยัของพระ 
อนาคามีนะ  กจ็บมันเพยีงแคน้ี 
  อยาลืมวาเรื่องรูปนี่นะ พิจารณากายคตานุสสติกรรมฐาน น่ีเปนปจจัยของพระอรหันต  
ถาพิจารณาดานอสุภกรรมฐาน คือปาชา ๙ เปนปจจยัของพระอนาคามี นี่การสําเร็จมรรคผลไมจําเปนวา 
จะตองไปนั่งไลเบี้ยโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต บางคนพอจิตเขาสูโคตรภูตญาณของพระโสดาบัน  
มันวิ่งปรี๊ดไปกระทบพระโสดา สกิทาคา อนาคาเมื่อไหรไมรูตวั รูตวัเอาทีเดยีวเปนพระอรหันตช่ัวขณะ 
จิตเดียว  อันนีม้ันไมแนนัก  หมดเวลา 
  สําหรับวันนีก้จ็ะขอพูดเรื่องนิวรณ ๕  ตอจากวานนี้  นวิรณ ๕ นี่มีความสําคัญ  ถาหาก 
วาเราไมพยายามระงับนิวรณ ๕ ประการแลว  อารมณจิตของเราก็เขาถึงฌานไมได  ที่การพูดวันนี้ก็เปน 
เรื่องธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน  เราจะสังเกตุดวยวา มหาสติปฏฐานสูตร  พระพุทธเจาจะคอย ๆ 
สอนขึ้นมาตามลําดับ  ตั้งแตเบาถึงหนักทีสุ่ด  คือวาหนักที่สุดก็เขาถึงนิพพานนั่นเอง  เปนอารมณของ 
พระนิพพาน  มาตอนนี้แลวเขาถึงจุดหนัก  เราตองรกัษาอารมณหนกั  ในตอนตนเราจะเห็นวาพระองค 
สอนเบาๆ  อันดับแรกก็ไดแก การพิจารณาอานาปานสุสติกรรมฐาน  กําหนดรูลมหายใจเขาออก แบบนี้ 
ถาเราพิจารณากันจริง ๆ ก็รูสึกวาเปนเรื่องธรรมดา แตพระองคตองการใหทรงสติสมัปชัญญะใหมากจน 
เปนฌาน  ตอมาอีกทีก็เปนอิริยาบถ  การเดนิไปเดินมา สติสัมปชัญญะ การรูตวั น่ีก็เริม่สูงขึ้นทีละหนอย  
ก็ตอมาจากนัน้ก็ปฏกิลูสัญญา  พจิารณาเห็นรางกายวาเปนของสกปรกในอาการ ๓๒ มาจากจตุธาตุววัต 
ถาน ๔ พิจารณารางกายมแีตเพียงธาตุ ๔ ประชุมกัน ตอมานวสี ๙ พวกนีรู้สึกวาทําแบบเบาๆ ไมหนัก 
นัก ตอมาก็เริม่หนักตอนพิจารณาเวทนา นี่เริ่มดูเวทนา ในเวทนา ก็คอืดูอารมณของจิตนั่นเอง ตอมาก็ดู 
จิตในจติวาจิตมีกิเลสหรือไมมีกิเลส แตวาในมหาสติปฏฐานสูตรทั้งหมดเปนสมถะและวิปสสนาทกุขอ 

น่ีหากวาทานท้ังหลายเปนผูฉลาดในการเจรญิมหาสติปฏฐานสูตร  กจ็ะมผีลพิเศษคอื  
ไดอรยิมรรค  อริยผลไมยากนัก  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นี่หลวงพอปานทานพูด  ทานบอกวา  ทานผูใดที่มี 
การคลองในมหาสติปฏฐานสูตร  คําวาคลองในทีน่ี้งไมไดหมายความวา  เราดูหนังสือคลอง  คลองใน 
การปฏิบัติทุกบรรพทุกบท  ทานผูนีรู้กําหนดเวลาตาย  วาจะตายเมื่อไหร ไอการท่ีเราจะตายจะตายแบบ 
ไหน  เมื่อรูเสยี 
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แลวก็สบาย  เพราะเรารูวามนัจะตาย  เราก็เตรยีมตวัไวกอน  ย่ิงไปกวานั้นคนท่ีคลองในมหาสตปิฏฐาน 
สูตร  คือปฏิบตัิคลอง  จิตกถ็งึทุกระดับ  ตายแลวไมเหม็น  นี่คนอื่นผมกไ็มรูเหมือนกนัวา  ใครเขาคลอง 
หรือไมคลอง แตหลวงพอปานนะผมรูวาคลอง เพราะวาทั้งหมดในกรรมฐาน ๔๐ กด็ี ในมหาสติปฏฐาน 
ก็ดี ไปถามทาน ทานไมเคยนั่งนึกเลย คือไมเคยหยุดคิดเรยีกวาพอถามจบคํา ทานกต็อบทันที นี่แสดงวา  
ทานคลอง ทีนีเ้วลาตายทานตายแลวเขาเอาศพไปไวเพื่อรอลูกศิษยจนเขาเขาไปครบจนถึง ๘ วัน ๘ หรือ 
๙ วันนับกันดนูะ ทานตาย ๖ โมงเยน็  แรม ๑๔ คํ่า เดือน ๘  แลวเขาก็เอาไปเขาหีบกันวันขึ้น ๘ คํ่า เดือน 
๙ เลย ๘ ไปนดิๆ รูสึกวาตวัทานเองมีสภาพเหมือนคนนอนหลับ กลิน่สาปแมแตสักนิดก็ไมมี มีคน ไป
รดน้ําศพทุกวนั  ใหรดแตที่เทา  มีสภาพเหมือนคนนอนหลับ  นี่อํานาจของมหาสติปฏฐานสูตร 
  น่ีสําหรับตอไปนี้  เมื่อวานนี้เราพูดนวิรณ ๕ เรี่องรูป เฉพาะนิวรณที่หน่ึงนะ ทานบอก 
วาอยาหลงใหลใฝฝนในกามฉันทะ เมื่อจิตเรามีกามฉันทะ เราก็รูอยูวาจติตกอยูในกามฉันทะ หรือวาเมื่อ 
จิตไมมีกามฉันทะกร็ูอยูวาจติไมมีกามฉันทะ เมื่อกามฉันทะมันเกิดกบัจิตของเรา มีอะไรเปนปจจัยเราก ็
รู  และมันดับไปจากจิตเรา  เพราะมีอะไรเปนปจจยัเรากร็ู หรือวาจิตของเราไมมีฉันทะ ความพอใจใด ๆ 
ทั้งหมดเพราะอะไรเปนปจจยัเรากร็ู นี่เรียกวาเรารู เมื่อรูแลวทานบอกวาใหเปนเพียงสักแตวารู เพยีงสัก 
แตวากําหนดไว เธอทั้งหลายจงเห็นวาการเกิดขึ้น แลวก็การเสื่อมไปเปนของธรรมดา พวกเธอทั้ง หลาย
จงอยายดึถืออะไรท้ังหมดในโลก ในเมื่อเรารูวาตวัเราจะตายเสียอยางเดียว เราจะไปยึดถืออะไรทั้ง หมด
ในโลก มันเปนไปไมได เพราะวาเราไมมโีอกาสจะทรงอยูในโลกไดตลอดกาลตลอดสมัย นี่เรา ทาว
เรื่องจากเมื่อวานมาอยางนี้  เมื่อวานเห็นวาพูดถึงรูปอยางเดียว  ในนิวรณตัวแรกกเ็ห็นจะพอสมควร 
  ตอไปเรามาพดูถึงเรื่องเสียง  เสียงนี้ก็เปนนิวรณเหมือนกับกามฉันทะ  เรามีความพอใจ 
และใครในเสียงเพราะ เสียงที่พูดเพราะนี่ไมใชเสียงเปนระฆังเงินเสมอไป มันอาจเปนประเภทเสียง 
ระฆังแตกก็ได  แตทวาคนพดูพูดใหเราชอบใจในวาทะทีเ่ขากลาว  ถาเราพอมีความพอใจในเสียง  ถา 
เสียงนั้นเปนเสียงธรรมะมันก็มีคุณ  ถาเสียงธรรมะนี่พระพุทธเจาทานไมเรยีกวากามฉันทะ  ทานเรียก 
วา  ธรรมฉันทะ  วามีความพอใจในธรรม  ถาหากวาถาเขาถามวา  คนเรามุงพระนิพพานนี่เปนตัณหา 
ไหม  ก็มีพระนักเทศนหลายองคเคยมาถาม  เทศนดวยกนัอยากไดไอนัน่ก็ตัณหา  อยากไดไอนี่ก็ตณัหา  
อยากมผีัวก็ตณัหา อยากมีเมียก็ตณัหา อยากมีลูกมเีตา อยากรวย อยากสวย เปนอาการของตัณหาทั้งหมด 
คําวาตัณหานีแ่ปลวา ความทะยานอยากลงเบื้องต่ํา เกาะโลก มีอุปาทานเปนเชื้อนํา หรือเปนผูบัญชาการ  
และมีอวิชชาความโง 

 



 
 
 
 
 

๑๑๖ 
 

เปนผูสนับสนนุ  นี่ถาถามวา  ถาคนเขาอยากไปนพิพานเปนตัณหาไหม  ก็เห็นจะ ๙๙% ท่ีตอบวา  คําวา 
อยากแปลวาตณัหา  ในเมือ่อยากไปนิพพาน  กแ็สดงวาเปนตัณหาเหมือนกัน  ก็เลยตอบวา  นีแ่กเทศน 
แลวแกก็เดินลงนรกไปเลยนะ  แกเทศนแบบนีแ้กเลกิเทศน  แลวก็เดนิยองไปนรกเลยสบาย  ไปเสียคน 
เดียวกอน  ดกีวามาชวนชาวบานเขาไปอกี  ถามเปนอยางไร  บอกวา  ถาตองการไปนิพพานเขาเรยีกวา 
ธรรมฉันทะ  ไมใชกามฉันทะ  เรียกวามคีวามพอใจในธรรม  เปนอาการซึ่งทรงไวซ่ึงความดี  น่ีพวกเรา 
ฟงแลวกจ็ําไวดวยนะ  ถาใครเขาถามจะไดตอบถูก 
  ทีน้ีมาวากนัถึงเสียง  วาใจเราเขาไปพบเสียงเรารักหรือพอใจในเสียงนัน้  จะเปนเสียง 
รองสง รองเพลง เสียงพูดเสียงประจบสอพลอก็ตาม เราก็มานั่งพิจารณาถาหากวาเราติดในเสยีง อารมณ 
มันติดอยู เวลาที่เรานั่งทําสมาธิ หรือภาวนาวิปสสนาญาณ อันนี้ถาจติเราเขาไปของในเสียง วาเออ ยาย 
คนนั้นพูดเพราะจริง คนนี้คุยสนุกจริง จิตมันก็กระสับกระสายตกในอทุธัจจกุกกุจจะ จิตไมเขาถึงสมาธิ  
ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงบอกใหวางเสียงเสีย  อยาไปยุงกับเสียงใด ๆ ทั้งหมด นอกจากเสียงพระธรรมวินัย  
เสียงพระธรรมวินัยเปนเสียงแบบไหน  ก็เสียงอยางที่เราไดยินไดยินอยูน่ีแหละ  น่ีแหละเปนเสียงธรรม  
คือเสียงท่ีปรารภในธรรม  ถาหากวาเราพอใจในเสียงท่ีปรารภในธรรม  แทนที่จะเปนโทษ  กลบัเปน 
ประโยชนใหญ  ฟงธรรมะดวยความเลื่อมใสแตไมเขาใจ  เวลาท่ีอยูในยามวาง  ยามปกติ  เปนพระก็ด ี 
สึกออกไปก็ด ี  ก็ยังนึกอยูเสมอวา ครั้งหนึ่งในชีวิตท่ีเราไดนั่งฟงเสียงธรรมะกันอยูหลายวัน  ตลอดเวลา 
เกือบจะครบ ๓ เดือนหรือยิง่ไปกวานั้น  เสียงนั้นเปนทีพ่อใจแกเรา นีแ่สดงวาจตินอมไปอยูในสวนของ 
กุศล  ในเมื่อจตินอมไปอยูในสวนของกุศลแลว  พระพุทธเจากลาววา  จิตเต ปริสุทเธ สุคติ ปาฏิ กงขา  
เมื่อจิตพอใจในกุศล  เวลาตายมันกไ็มเกดิเปนคนแลว  เปนเทวดาเปนแน  งูเหลือมกเ็ปนเทวดา  คางคาว 
ฟงเสียงพระเจรญิอภธิรรมก็เปนเทวดา  เราจะตองคิดวานัน่เขาฟงอภธิรรม นั่นไมสําคญั  ฟงเสียงธรรมะ 
สวนใดสวนหนึ่งก็ได แตวาสัตวเดรัจฉานไมรูภาษามนษุย เปนแตวาเสียงนี้ชอบใจเทานั้น แลวก็ตายเกดิ 
เปนเทวดา  คางคาว ๕๐๐ ตวัมาเกดิในสํานักของชาวประมง  ไปเปนเทวดาแลวมาเกิดในสํานักของชาว 
ประมง พบพระสารีบุตรเขา เลื่อมใสในพระสารีบุตร  เพราะปจจยัเดิมมีอยู  บวชพรอมดวยกันท้ัง ๕๐๐ 
องค อยูถึงประมาณไมถึงพรรษา ตอมาพระพุทธเจาทรงทราบอุปนิสัย เวลาท่ีทรงเทศนโปรด องค 
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ในตอนวันนั้นที่มาบณิฑบาต  พบพระสารีบุตรที่สระ 
โบกขรณ ี  จึงไดเรียกพระสารีบุตรวา  สารีปุตตะ  จงมานี่  เธอจงเรียนปกรณ ๗ ประการไป  เสร็จแลว 
พระพุทธเจากบ็อกวาเวลาฉนัขาวเสร็จเธอจง 

 



 
 
 
 
 

๑๑๗ 
 

เรยีกบริษัทลูกศิษยทั้ง ๕๐๐ องคมา  แลวกเ็ทศนปกรณ ๗ ประการใหเขาฟง  เขาจะไดบรรลุอรหันตทั้ง 
หมด  เพราะอุปนิสัยปจจยัเดิมมีมาตามที่กลาวมาแลว  ครั้นเมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวหลีกไป  
พระสารีบุตรกก็ลับวัด  เมื่อกลับแลวฉันขาวเสรจ็ก็เรยีกบริษัทของทานมา  ทานก็เทศนอภิธรรมท้ัง ๗ 
ประการ  นี่มนีิดเดยีว 
  อภิธรรมที่เขาสอนกันนี่มีหลายรอยหนา  แลวก็ ๘ หนายก  ผมวามันเลอะเทอะเกนิไป  
แตก็ไมไดตําหนิคนศึกษาเพราะสนใจในธรรม  ก็เปนเรื่องนาโมทนา  แตวาทํากันมากเกินไปมันกส็ราง 
ความยาก  การบรรลุเขาก็ถึงไดชา  เพราะในพระพุทธศาสนา  พระพทุธเจาทรงตรสัวา  ตุริต ตุรติํ สีฆ 
สีฆํ  เร็วๆ ไวๆ  วาธรรมของพระพุทธเจาไมมีการเนิ่นชา 
  จําไวใหดีนะ  อยาประมาทในชีวิต  นั่นคางคาว  สวนงูเหลือมนั้นกลับมาเกิดใหม  เกดิ 
แลวเปนเทวดา กลับมาเกิดใหมเปนอเจลก ไดวิชชาสอง ยังไมไดอาสวกัขยญาณ ตอมาพระราชาเลือ่มใส 
ตองการจะเชญิมาเปนครูอาจารยใหญ  ใหการถาม ๆ ไป  แกก็เบงวาแกเปนอเจลก  พระอรหันตแกผา  
อยางพวกเชนเดี๋ยวนี้ พอเจอะหนาวัดของพระสงฆเขา  ก็บอกพวกคานหาม  บอกนีว่างกอน  เดี๋ยวเราจะ 
ไปเยีย่มสมณะดวยกันกอน  อาการทีแ่สดงอยางนี้แสดงวา  อีตาเจลกนีแ่กเบงวาเราเปนพระของพระเจา 
แผนดิน เมื่อวางคานหามแลวแกกล็งไป เขาไปในวัด เผอิญวัดนั้นเปนวัดของพระอรหันตเปนประธาน 
อยู พอเขาไปแลวสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูก็ทราบอัธยาศยัเดิม ก็เลยถามวา ทานงูเหลือมมาแลว 
รึ  ลืมอายตนะเสียแลวรึ  เพราะที่สมัยท่ีแกเปนงูเหลือมนะ แกชอบขด เฉพาะอยางยิ่งคืออายตนะที่เคย 
พูดใหฟงแลว  ที่เขาขึ้นบอกวา  จกขุนทริยํ โสตินทรยํ ฆานินทรยิํ ทีนีเ้รามาวากันถึงเสียง  เสียงธรรมะ มี
คุณมีประโยชนอยางนี้  ฉะนั้นพวกคุณฟงแลวกจ็ําไวใหข้ึนใจ  สนใจในธรรมะ  เรามีคุณคาดีกวาสัตว 
เดรจัฉานพวกนั้น ท้ัง ๒ พวกน่ีกลาววาทานฟงแลวไมรูเรื่อง ตายไปเปนเทวดา เมื่อออกจากเทวดาลงมา 
เปนคน ก็เปนพระอรหันตได ถึงทานอเจลกองคน้ันก็เหมือนกัน พอพระทานทักวา พองูเหลือมมาแลวรึ 
เวลานีล้ืมอายตนะเสียแลวหรือ  เทานั้นเอง  บุญเกาเขาถึงใจ  เปนเหตุใหเกิดความละอาย  น่ังพับเพียบ 
กระมิดกระเมีย้น  ไมใหใครเห็นเดือย  พระรูทาวา  หิริโอตตัปปะเกดิขึ้นแลว  กโ็ยนผานุง  ผาหมมาให  
ทีน้ีนุงผาหม  พระก็ปรากภพูดเรื่องอายตนะ  จกขุนทรยิํ แปลวาตาเปนใหญ  โสตนิทรยิํ แปลวาหูเปน 
ใหญ  ฆานนิทริยํ  แปลวาจมกูเปนใหญ  แปลสงเดชของทาน  น่ีก็วากนัดานอายตนะเขาก็ชอบใจ  ตอมา 
พระเทศนจบกเ็ปนพระโสดาบัน  พอเทศนอีกจบเดียวก็ปรากฎวาเปนพระอรหัตตผล  นี่มันงายนะ 
 

 



 
 
 
 
 

๑๑๘ 
 

  พวกคณุก็เหมอืนกัน น่ีเราดกีวาสัตวเดรัจฉานทั้ง ๒ พวก เพราะอะไร เพราะเราเปนคน 
แลวก็มาบวชเปนพระบญุหนัก  เวลาฟงเราก็รูเรื่อง  ถาคณุคิดวาชาติน้ีคุณไมมีอะไรจะดีไปกวานัน้  แลว 
ก็พอใจในเสยีงธรรมะที่เราสดับ จําไดไมไดไมสําคัญ คิดวาวันหนึ่ง สมัยหน่ึง เราเคยนั่งฟงธรรมะกันมา 
ในเวลากลางวนั  กลางคืนเราก็ปฏิบัตใินดานสมถหาวนาและวิปสสนาภาวนา  มีคณุคาสูงมาก  การตาย 
ของทานถาหากวาไมไดเปนเทวดานีผ่มก็ซวยเต็มท ี  นีถ้าเปนเทวดาแลว  บางทีจะไมทันกลับจากเทวดา 
พบพระอรหันต หรือพระพทุธเจาทรงตัสขึ้นมาแลว ทานก็เทศนทวนของเดิม เรากจ็ะเปนพระอรหัตต 
ผลทนัที  อันนี้จะไมใชเปนพระโสดาแลว  แคสะกิดนดิเดียวเปนพระอรหันต  ฉะนั้นการฟงธรรมจงคิด 
วานีธ่รรมะของพระพุทธเจา ไมใชธรรมะของหลวงตาหัวลาน ที่มานั่งพดูใหฟงวานี่อีตาหลวงตาหัวลาน 
น่ี  แกจําพระพุทธเจามาแลวก็บอกตอไป  ตั้งใจไวอยางนี้ก็นาจะภูมิใจวา  ความดีทีเ่ราไดไวแลว  เราได 
ไวจากกระแสพระธรรมเทศนา  ขององคสมเด็จพระประทีปแกวทรงสอนไว ฉะนัน้ ถาสัตวท้ังสองเปน 
พระอรยิเจาไดฉันใด เรากไ็มแพทาน เพราะเราไดเปรยีบทาน น่ียกตวัอยางเรื่องการไดยินเสียง ไดเห็น 
รูป มีความสําคัญ 
  เมื่อวานนีพู้ดกนัถึงรูป  แลวมาวากันถึงเสยีง  เสียงธรรมะเราควรจะจับเขาไว  ถาเสียง 
ปกติชอบเสียงรองเพลง ชอบเสียงพรรณนา ชอบเสียงประจบประแจง อันนี้มันทําใหจิตใจฟุงซาน เวลา 
ที่จะทําสมาธ ิ  วางอารมณทิง้ไป  คิดเสยีวาเสียงเหลานีไ้มมีความหมาย  มนัเปนอนิจจังและก็อนัตตา  
อนิจจังคือการเกิด  เราไดยินแลวเราจํามา  แตทวาการจําบางทีก็เลอะเลอืนไปบาง  บางทีก็ลืมไปหมด นี่ 
เรยีกวาเปนอนจิจัง  หาความไมได  หาความจริงไมได  โดยเฉพาะเสียงนี่เปนอนัตตา  ชัด  หมายความ 
วาเสียงทีผ่านไปแลวมันไมกลับมากองใหม  อยางเสียงที่ผมพูดไปนี่  ผมพูดไปแลว  ไอเสียงนัน่วนัหลัง 
คุณจะดึงใหฟงเสียงกอง ๆ  ถาเราไมบนัทึกวิทยุไว เทปไว  เสยีงมนัจะไมปรากฎ  นี่แสดงวาเสียงเปน 
อนัตตา พระพุทธเจาจึงกลาววา จงอยาหลงใหลใฝฝนเสียง จงอยายดึถือเสียงเปนสรณะ จงยึดความพอ 
ใจ ความเขาใจ ความฉลาด ตามธรรมะที่ออกมาจากเสยีงเปนสําคัญ เมือ่เวลาเราไดฟงเสียงแลว  เขารอง 
เพลงก็จงคิดวาเสียงเพลง ถารองผานไปแลวก็หายไป ไมมีอะไรที่เปนเยื่อใย คือเสียงไมสามารถ จะ ทํา
ใหเราหนุมขึ้น ไมสามารถจะทําใหเราร่ํารวยขึ้น ไมสามารถจะทําใหเราสบายขึ้น ถายิง่เราพอใจใน เสียง 
ที่ปอยอสรรเสรญิ น่ันแทนที่เราจะดีข้ึนเรากลับเลวลง ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะโรคอุปาทานมนัเกดิ  
ความยึดมัน่เกดิ  เราก็อยากจะฟงเสียงนั้นอีก  อันนัน้เปนตัณหาใชไหม  ที่เราพอใจในเสียง ท้ัง ๆ ที่เสียง  
ไมไดสรางความอิ่มใหเกิดแกเรา  เสียงของทางโลกนะไมไดสรางความหนุมขึ้น  ดีข้ึน เจริญ 
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ข้ึน และกไ็มไดสรางใหเรามีพลังกายมากขึ้นตามความจริง เพราะรางกายของเราทรุดโทรมเปนปกติ  
หากวาเราไปพอใจเขา  ก็ช่ือวาจิตเรากาวลวงความดีเกนิไป 
  ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  จึงบอกวาไอเรื่องเสียงเพราะ ๆ  นะมันไม 
เพราะจริงหรอก  คนที่พูดใหเราฟงเพราะ ๆ  วันนีว้ันพรุงนี้อาจจะดาเราเสียก็ได  เราจะไปยดึถือไวทําไม 
ในเสียง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ไมใชแตเฉพาะเสียงอยางเดยีว  เสียงทีก่ลาววาไมดีมันเปนเสียงของชาวโลก  
ทานก็เลยบอกตอไปวา ข้ึนชีอ่วาทุกสิ่งทุกอยางในโลกจะเปนเสยีงก็ด ีจะเปนรูปก็ดี เลิกคบ  เรามีไวก็สัก 
แตเพียงวามี  คิดวาไมชานานเทาไรมันกพั็ง มันก็สลายไป สําหรับรูปกเ็หมือนกัน มนัก็สลายตัวไป เรารู 
มันจะสลายจรงิ ๆ  เราจะยดึจะถือมันเพื่อประโยชนอะไร  เสียงที่เราตองการมีอยางเดียวก็คือ  เสียงของ 
ธรรมะ  เพราะมีคุณมีประโยชน  น่ีวากันถงึเสียง  รูป  เสยีง  แลวก็ กลิ่น 
  มากลิ่นนี่ก็เหมือนกัน เราจะถือกลิน่เปนสรณะไมได เวลานี้เราพบกลิ่นหอมเราชอบใจ  
และเราจะใหความหอมมันทรงอยูในจมูกของเราตลอดกาลตลอดสมัยมันก็ไมได  ตองไปหาเอามาดม  
ดมแลว  เลิกกนัแลว  ของนัน้หมดไป  ของนั้นสูญไป  กลิ่นมันก็ไมมี  กลิ่นนี้กจ็ัดเปน อนัตตาเหมอืนกัน  
มีการสลายตวั  เราตองเปรยีบเทียบกับชวีติ รูปกด็ี เสียงก็ดี  กลิ่นก็ดี  เมื่อมันปรากฎขึ้นมาแลวก็สลายตวั 
ไปได  รางกายของเรานี้ก็เหมือนกัน  มันกพั็งไดเหมือนกนั  เมื่อพังแลว  ทรัพยสินสวนใดนีใ่นโลกที่เรา 
ยึดถือวามันเปนเรา  เปนของเรา  จะเปนไดอยางไร  ทีนีว้ากันเร็ว ๆ ออกไปนิด 
  ตานี้มาเรี่องรส เปนรสที่เรากินจากอาหาร อะไรก็ตามถาเปนรสขึ้นมา มาจากวัตถุ  อัน
น้ีเปนอาหาร  ความจริงรสนีม่ันทําใหอารมณจิตเราซาบซาน เมื่อมันมากระทบปลายลิ้น คือประสาท ลิน้  
และกลางลิน้เทานั้น  ถึงโคนลิ้นแลวมันกห็ายไป  ความจริงรสนี่ไมไดทําใหเราหนุมขึ้น ไมไดทํา  ใหเรา
อ่ิมขึ้น  ไมไดทําใหเรามรีางกายดีข้ึน ไมไดทําความผองใสใหมีขึ้น วาแตรสอยางเดยีวนะ อนันี้ รางกาย
เราจะทรงอยูไดอยางนี้  มันก็คือวัตถุที่มีรส  ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหกําหนดวาเวลาที ่ เราจะ
บรโิภคอาหารจงอยาติดในรส   ใหถือวาเราตองการ อาหารเปนคณุเปนประโยชน ในเวลาทีเ่ราจะ สราง
ความดี  เราจะกินอาหารเพื่อยังอัตภาพใหเปนไป  เรื่องรสอยาไปติดมนั  มันจะเปนรสเปรีย้ว  รส หวาน  
รสเค็ม  อะไรก็ชาง  ถาเปนที่ชอบใจในสมัยที่เรากําลังบรโิภค  อันนี้เรากก็ินใหมันอรอย  พอเลิก แลวไม
ติดใจในรสนัน้  วารสนั้นมนัจะมีหรือไมมีอีกก็ชางมัน  นี่เราตองการมันเฉพาะเวลาเทานั้น  ถา วนัหลัง
หรือเวลาหลังท่ีเราจะบรโิภคอาหารใหม  เราก็ไมสนใจวาแมครวัเขาจะทํารสอะไรมาให  รสเกา ที่เรา
ชอบมีหรือไมมี  มีก็ดีไมมีกแ็ลวไป  เราตองการอยางเดยีวกินอาหารเพื่อยังอัตภาพให 
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เปนไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง  นักเจรญิสมถวิปสสนาทั้งสองพวกนี้ สมถะก็ดี วิปสสนาก็ดี เวลาเขาบรโิภค 
อาหาร ใหพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกลูสัญญา เห็นวาอาหารนี่มาจากพืน้ฐานของความสกปรก มารวมกัน 
เขาก็สกปรก  กินเขาไปแลวก็สกปรก  เพราะอะไร  เพราะจากอาหารออกมาเปนอุจจาระ  จะหาคุณใหญ 
สําหรับอาหารนี่ไมได กินเทาไรรางกายก็ประสบกับความปวยไขไมสบาย กินเทาไรรางกายมันก็ตาย  ที
น้ีการ จะกินเขาไปก็เพ่ือยังอัตภาพใหเปนไป ยังทรงอยูไดนานเทาไหรก็ชาง จงอยาติดรสอาหาร และ ก็
ตองพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกูลสัญญา เปนอสุภ เมื่อมันมาจากความสกปรก รางกายของเรากนิของ 
สกปรกเขาไป รางกายมันกส็กปรก เพราะมันเปนเลือดเปนเนื้อ  เปนเชื้อใหเกิดรางกาย อันนี้องคสมเด็จ 
พระจอมไตรทรงสอน  ก็เพราะเปนการตัดกิเลสคือราคะจริต  เพื่อจติจะไดไมหลงในรส  นี่องคสมเดจ็ 
พระบรมสุคตจึงปรารถนาอยางนี้  ทีน้ีเรื่องรสก็ขอผานไป 
  รูป เสียง กลิน่ รส ผานไปแลว ทีน้ีก็วากันถึง การสัมผัส การสัมผัสกระทบกาย จะ 
เรยีกวากายกระทบกาย อันนีพ้ระพุทธเจาไมไดหมายถึงจติสัมผัส คําวากายกระทบกาย ก็หมายถึงวากาย  
คนเรากระทบกายคน กายคนกระทบกายสัตวเดรัจฉาน หรือวากายเรากระทบกายทีไ่มมีชีวิต คีอวตัถุแต  
เราก็ตดิอยูวา แหมคนนี้มีความสัมผัสนิ่มนวลดีเปนที่พอใจ วัตถุอันนี้สัมผัสดีเปนท่ีพอใจ อยางนีจ้ดัเปน 
นิวรณเหมือนกัน นวิรณ ๕ ประการ แตวาเปนนิวรณขอที่ ๑ เพราะถาเราพอใจแบบนั้น ความพอใจเกิด 
ข้ึนเพราะความโงเปนปจจยั ทําไมจึงเรียกวาโง เพราะถาเราไปพอใจในการสัมผัส อาการสัมผัสที่เราพอ 
ใจมันพอใจ เกิดความชุมชื่นใจอยูนิดเดยีวในขณะทีก่ําลังสัมผัสอยู ถาเราลุกไปแลว เลยไปแลว มันกเ็ลิก 
เลยไป อาการความรูสึกในการสัมผัสมันก็สลายตวั แสดงวาการสัมผัสเปนอนัตตา ไมมีสภาพทรงอยูได 
  เมื่อเราพจิารณาสิ่งท้ัง ๕ ประการ คือรูป เสียง กลิ่น รสและสัมผัส มนัมีการสลายตวัได 
โดยไมชา เรามาพิจารณาชวีติของเราวา ชีวิตของเรานี่มนัก็จะตายอยางที่เรยีกวาไมมกีารเนิ่นชาเหมือน 
กัน ก็เพราะเราเกิดมาเพื่อตาย เราจะมานั่งคิดวาเมื่อโนนจะตายเมื่อนี่จะตาย อายุนอยยังไมตาย อาย ุแกๆ  
จึงจะตาย พอแกแลว นี่แกยงัไมถึงหงอกนียั่งไมตาย นี่เปนความประมาทในชีวิต องคสมเด็จพระ ธรรม
สามิสรจึงบอกวา อยาหลงใหลในสวนที่เขาสัมผัส ถาเราตายแลวเรานําไปไมได วากนัอยางยอๆ นะ ไม
งั้นนิวรณ ๕ ไมจบ มันจะจบหรือไมจบกไ็มรู ตอนนี้อารมณตออารมณน่ีเกิดขึ้นกับใจ คือความ ครุนคิด
อยูในเรื่องของกามารมณ พอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิน่หอม รสอรอยนี่ คนที่เขาฌา ฌาน สมาบัตกิ็
ยังชอบ บางทฆีารวาสเขายังมีลูกมีเมยีตั้งเยอะแยะ นีเ่ขากเ็ปนคนไดฌานสมาบัติ ไดทพิจักขุ ญาณ 
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ไดอภญิญาสมาบัติ แลวก็องคสมเด็จพระบรมสวัสดโิสภาคยบอกวา คนพอใจอยูกับ รูป เสยีง กลิ่น รส 
สัมผัส อารมณที่เกดิขึ้นกับใจเปนกามารมณ  เมื่ออารมณจิตไมสามารถจะเขาถึงฌานไดนี่มนัคานกัน 
อยางหนัก 
  ตัวอยางเยอะแยะ  คนที่เขายงัมีลูกมีเมยีนะเขาเปนพระโสดา สกิทาคา อนาคา หรือวา 
ทรงฌานสมาบัติธรรมดาไดสวน ๒ ของวชิชาสาม สวน ๕ ของอภิญญา ๖ คือวาขาดอาสวักขยญาณก ็
ตาม ที่องคสมเด็จพระพิชิตมารพระองคบอกวา คนที่หลงใหลใฝฝนในกามฉันทะ คืออารมณ ๖ประการ 
น้ี ฌานไมเขาถึงจิต นี่มนัขัดกัน ทําไง จะทํายังไงกนัแน พวกพระนี่กไ็มแนเหมือนกนั บางวันอยานึกวา 
ตัวเปนพระ ดไีมดีอาจจะคิดวา น่ีเราควรจะเปนสามีของใครสักคน น่ีอารมณแบบนี้เปนอารมณของกาม 
ฉันทะ แลวเราจะไดอะไร น่ีมาพูดกนัตามกฎของความเปนจริง ถาเปนฌานโลกีย  คนที่ยังมั่วสุมอยูใน 
กามารมณนะก็มีสิทธจะได  เพราะวาขณะที่เขาทรงจิตเปนสมาธิ  จิตตอนนั้นมันวางจากนวิรณ ๕ เพราะ 
วาฌานโลกียทีว่ามันงอนแงน  มันเปนแบบนั้น ถาจิตของเราวางจากกามฉันทะและนวิรณทั้ง ๕ ท้ังหมด  
ขณะใดที่จิตวางจากนวิรณขณะนัน้จิตมนัก็เขาถึงฌานสมาบัติ ขณะใดที่จิตปลอยใหนิวรณเขามายุง 
ขณะนัน้ฌานสมาบัติมันก็หนีไป  ไปอยูขางหลัง  ไปไมไหว  พอเราสามารถรวบรวมกําลังใจทําลาย 
นิวรณ ๕ ประการคือไมยอมรับนับถือเมือ่ไร จิตก็เขาถงึฌานเมื่อน้ัน  น่ีการเขาทรงฌานสมาบัตใินฌาน 
โลกียนะมนัแบบเลนเอาเถดิกัน ไอความดกีับความชัว่มนัทําอาการคลายๆ เลนเอาเถดิกัน 
  น่ีที่เขาไดทิพจกัขุญาณ จุตูปปาตญาณ อภญิญา ๖ ก็เพราะวาเวลานั้นท่ีเขาจะใชฌาน ให
เปนประโยชน  เขาระงับนวิรณ ๕ ประการได  คือวากําลังใจเขาแข็งนัน่เอง เขามีความเขมแข็งพอ  ทํา
จิตใหวางจากนิวรณฌานก็เกิด  อภิญญากเ็กิด  เวลานวิรณมันเขามาสิงใจ ฌานและอภิญญาก็หลบไป อยู
ขางหลัง  ไปไมไกล เพราะรูจักกนัแลวนี่  เอาเชือกไปผูกไวหลังบานไมใหไปไกล พอเดีย๋วเวลาท่ีฉัน 
ตองการจะเรยีกฌานเขามา  ก็ทําจิตใหวางจากนวิรณ มันเทานี้ทําไดเปนฌานโลกีย  แมแตพระโสดา 
สกิทาคา อนาคา  ทานก็ยังครองอยู  แตวาพระอรยิเจาตั้งแตพระโสดาขึน้ไป  นวิรณเขาครองใจยากแตก ็
ครองเหมือนกนั  พระโสดา  สกิทาคา  ก็ยังมีนิวรณ  แตกยั็งเบาหนอย  อนาคาก็ยังมีนวิรณอีกตวัหนึง่คือ  
อุทธัจจะ  ความฟุงซาน จิตยงัไมตรงเฉพาะพระนิพพานวาตรงเหมือนกัน  แตมีเผลอนิดๆ อยากไดอะไร 
หนอย ๆ  แตไมหนักนัก เปนจุดเล็ก ๆ แตทวาถาถึงอรหัตตผลกย็กยอดกันไป ไอตัวอยากหมด เมือ่หมด 
อยากเสียอยางเดียวจิตก็เปนสุข  น่ีพูดใหฟงถึงวาคนที่เขามีผัวมีเมยีมลีูก  มีการแตงงาน  ทําไมเขาถึงม ี
ฌานได  ประเดี๋ยวเราจะวา  โอ  มีไมไดหรอก  ฉันเรียนมา 

 



 
 
 
 
 

๑๒๒ 
 

จากครูอาจารยฉัน  จิตตองวางจากกามฉันทะจริง ๆ  ความจริงถาฌานโลกียนะเราวางขณะไหน ฌานมัน 
เกิดขณะนัน้ แตวาเราไปยุงกบัอารมณของโลกีย  ฌานมนัก็ถอยหลังไปเทานั้น 
  มาวากันถึงนวิรณขอที่ ๑ หมดไป จงระวงัไวนะนวิรณขอที่ ๑ แลวทัง้ ๕ ขอ เวลาพบ 
คนทรงสมาธจิิตก็ดี  หรือเวลาท่ีพวกคุณพิจารณาถึงวปิสสนาญาณก็ด ี  อยาเอามันมาเปนเพื่อน หรือวา 
อยาคบมัน  ถาคบมันเมื่อไหรความดีไมเขาถึงใจ  แมแตปฐมฌานหรือขณิกสมาธ ิ  น้ีเปนอันวานิวรณตัว 
ที่ ๑ ผานไป 
  มานิวรณตวัท่ี ๒ ออ ลืมบอกไป วาการที่จะกําจัดนวิรณตัวที่ ๑ คือ กามฉันทะไมให 
มันเขามายุงกบัจิต  เรยีกวาเราจะสามารถทําจิตวาง ทรงกําลังของฌานใหไดนานแสนนานตามที่เราตอง 
การ  ถาเราเรยีนมหาสติปฏฐานสูตร  การทรงฌานมีอันดบัเดียวคือ อานาปานุสสติกรรมฐาน ฉะนั้น เมื่อ 
เวลากอนหนาที่เราจะเจรญิอานาปานุสสติกรรมฐาน เราก็ใชกรรมฐานสําคัญ หรือวาบางทีจิตมันอยาก 
จะเปนฌานขึน้มา จิตมันสงบ ทําจิตใหสงบเสียกอน  เมือ่สงบพอใจแลวก็คลายมาพจิารณาปฏกิลูสัญญา 
คือรางกายเต็มไปดวยความสกปรก พูดมาแลวนา แลวธาตุบรรพรางกายเปนแตเพยีงธาตุ ๔ ประชมุกัน 
นวสี ๙รางกายเต็มไปดวยความสกปรก อยางกับคนที่ตายแลวมนัปรากฎ นี่เม่ือเราเห็น อยางนี้แลวเราจะ 
ไปนึกไอรูปสวย  เสยีงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย สัมผัสท่ีพอใจ  นี่มนัจะมีความหมาย อะไรสําหรบัเรา 
ผูที่กําลังจะตาย  อยาไปนึกวาคนจะตายมนัจะตองปวยไขไมสบาย ไมใชอยางนัน้ ความ ตายไมไดบอก 
จะตายเมื่อไหรก็ได  บางคนรางกายดแีตเดนิไปเดินมาประเดีย๋วเดียว รถยนตชนตายเสยีก็ยังได ถกูปนยิง 
ตาย ถูกเขาฆาตาย อยางนี้มนัเปนไปได ข้ึนชื่อวาความตายไมมีเวลาและไมมีเครื่องหมาย  ฉะนัน้เราก็มา 
น่ังพิจารณากายคตานุสสติหรือปฏกิลูบรรพ  อยางเดียวกนั ธาตุ ๔ นวสี ๙ หรือปาชา ๙  ซากศพเทียบกับ 
ตัวเรา และเทยีบกับสิ่งที่เราเห็นวาสวยสดงดงาม เปนตน อารมณมนัก็คลายความ ปรารถนา เพราะสิ่งทั้ง 
หลายเหลานีไ้มมีการทรงตวั เกิดขึ้นแลวกส็ลายไปแลวกเ็ต็มไปดวยความสกปรก โสมม เราไมตองการ 
มัน มีอยูรูสึกแตวามีอยู เราไมยึดถือมัน  ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาใน โลก ยอมเปนธาต ุ
ของกิเลส ตัณหา อุปาทาน จิตมันก็ของอยูในกาม กามฉันทะทั้ง ๖ ประการนี่เปน ธรรมดา 
  แตวาเราเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมศาสดา  กําลังจิตของเราจะตองเขมแข็งกวา 
ความชั่ว  ในเมื่อเราตองการใหมันระงับเมือ่ไร  เราตองใชกําลังจติใหเปนประโยชน  มันตองระงับทันที  
อยางนี้ท่ีเขาเรยีกวาเขาฌานจนคลอง  อยางนี้วธิีระงับกามฉันทะ  ตองเอากรรมฐานตามที่กลาวมาแลวมา 
เปนเครื่องพิจารณาประจําจติ  เห็น 

 



 
 
 
 
 

๑๒๓ 
 

คนเขา  เห็นภายนอกของคนก็เห็นภายใน  เห็นตับ ไต ไส ปอด หรือเห็นวามันสกปรก  คนก็ดี สัตวก็ด ี
หลอกกันเกง  เอาหนังหลอกกัน  เอาผวิสีของหนังหลอกกันวา  นี่สีขาว  ฉันดํา  ฉันเกลี้ยง  ฉันเนื้อสอง 
สี  ขาว ดํา อะไรก็ชาง  น่ีมันไมใชของจริง  ความสวยสดงดงามผานไปประเดีย๋วเดียวมันก็เกดิความ 
โทรม  ถาจิตเราหมกมุนในกามฉันทะ  เราเอากรรมฐานนีม่าตัดทันท ี
  นิวรณขอตอไปนี้คือ  โทสะหรือพยาบาท  โทสะแปลวา ความโกรธ  พยาบาท แปลวา  
จองลาง  จองผลาญ  ทําลายบุคคลอื่นใหยอยยับ  นี่วากันถึงอารมณมันคิดนะ  ถาคิดมาอยางนั้นก็มานั่ง 
นึกดถูึงความเปนจริงวา  นี่เราปลอยใหความโกรธเขามาทวมใจเรามนัไมไดมีประโยชน  มันมแีตโทษ 
อยางเดยีว  ทัง้นี้เพราะอะไร  ทั้งนี้เพราะความโกรธมีมากเทาไร  มีเกิดกับจติมากเทาไร  จิตใจก็มีแต 
ความเรารอน  เราจะไปฆาเขา  เราจะไปตเีขา  เราจะไปทําลายเขา  ไอนั่นไมตองทํา  คนทุกคนและสัตว 
ทุกตัวในโลกเกิดมามันถูกอยูแลว  รางกายของแตละคนถูกทรมานอยูตลอดเวลา  คนก็เหมือนกนั เรามี 
ความทุกขอยูตลอดเวลา  ไมชาก็ตายหมด ผมไมตองฆาเขาเขาก็ตาย เราไมตองทรมานเขาเขาก็เปนทุกข  
ถาเราคิดวาเราจะทรมานเขา เรานัน่แหละเปนผูถูกทรมานกอน เพราะวาความโกรธเกิดขึ้น ความเรารอน 
ใจมันก็ม ี เมื่อมีแลวยังไง  กคิ็ดเขนฆาเขา  จะทํารายเขา  นอนวางแผนวาตองทําอยางนั้น  ทําอยางนี ้ ทํา 
อยางโนน  อีตอนนอนวางแผนนีก่็เลยนอนไมหลับ จิตมันฟุงซาน พอเรานอนไมหลับก็เกิดกนิขาวไมได  
คนนอนไมหลบักินขาวไมลง ถามีอารมณอยางนี้สักปเดยีว ดีไมดกีลายเปนตวันํ้าตาลไป นี่ไมมปีระ 
โยชน  ความโกรธเปนไฟเผาผลาญ  ถาความโกรธเกดิขึ้น  องคสมเด็จพระพิชิตมารใหใชพรหมวิหาร 
งายดีนะ จะใชบอกวากสิณอีก๔ น่ีไมใช เวลาสอนกรรม ฐานแบบนั้นสอนไดเหมือนกัน  วรรณกสิณ  
กสิณสีแดง สีเขียว สีเหลือง อยางใดอยางหนึ่งมาเจรญิใหเปนสมาธิมันจะระงับความโกรธได หนกัๆเขา 
ความโกรธมนัจะแพ  หรือวาจิตของเราทรงพรหมวิหาร ๔ ตลอดเวลา ความโกรธมนัก็ไมเกดิ อยากเกิด 
อยากหนักๆ เขา มันมาอยากหนักๆ เขาก็เลยขี้เกียจมาเราก็เลยไมโกรธ นี่บอกกรรมฐานควบกนัเขาไว 
  ถีนมิทธะ  ความงวงเหงาหาวนอน  นี้นิวรณคือความชั่วที่กั้นความดีตัวหนึ่ง ก็ไดแก 
ความงวง แตความจริงอาการของความงวง  ที่มันจะเกดิจากนวิรณหรือไมนีเ่ราตองใชปญญาพจิารณา 
ตัวเอง  ใชสัญญาดวย  ปญญาดวย  ไอคนเราถาทํางานหนักนี่มันเพลยี  รางกายตองการพกัผอนอยางนี้ 
อยาฝน  อยาฝนมัน  อยานึกวาความงวงเขามาทําลายแตความจริงไมใช  รางกายมนัเพลียเกินไปตองการ 
พักผอน  แตอาการของความงวงจริง ๆ  ถามันจะเกิดมนัก็ตองเกิด  เวลาที่เรามรีางกายดี  นอนหลับสนิท 

 
 



 
 
 
 
 

๑๒๔ 
 

มาตลอดคืน  เราไมเหน็ดเหนื่อยไมเพลียเกินไป  เวลายังไมทําอะไรใจมันกโ็ปรง  เวลาเราจับอารมณ 
สมาธิหนอยเดยีว  หรือวิปสสนาญาณหนอยเดยีว  งวงอยากจะหลบัเสียแลว  อยางนี้องคสมเด็จพระ 
ประทีปแกวกลาววา  อยางนี้แหละเจานวิรณตวัที่ ๓  คือ ถืนมิทธะ  ความงวงเหงาหาวนอน  จัดวาเปน 
ตัวตัด  จัดวาเปนกิเลสมารและขันธมารดวย  คือกิเลสเขามาสิงใจ  บังคับใจใหงวง  จิตเปนมารทัง้ ๒ 
ประเภท  อยางนี้พระโมคคลัลานกโ็ดนเขามาแลว  พระพุทธเจาทรงแนะนําวาถาความงวงเกดิขึ้น  ลืมตา 
ใหญ ๆ ทําตาพอง ๆ  เอามอืขยี้ตาซะบาง  หรือเอาน้ําลางตาซะบาง  แหงนดูดาวบาง  หรือวาเดินไปเดิน 
มาบาง  ประเดีย๋วมันก็หาย  หายแลวก็มาตัง้ทากันใหม  เปนอันวานิวรณตัวความงวงแกดวยวธิีน้ี 
  มีอะไรอีก ๒ ตัว  อุทธัจจกกุกุจจะ  ความฟุงซานและรําคาญ  อารมณจิตฟุงซานดวย 
อาศัยความรําคาญเขามาครอบงําจิตดวย  ไดยินเสยีงใครพูดกร็ําคาญ  จิตเขาไปจับอยูท่ีเสียงเขาพดู ใคร 
เขารองรําทําเพลงเรากร็ําคาญ เขาจะอานหนังสือเรากร็าํคาญ รําคาญไปหมดเสียงอะไรมากร็ําคาญ รักษา  
อารมณเปนสมาธิไมได  แลวก็จิตเราก็ไปสอดสายกับอารมณน้ัน ๆ  ทัง้ฟุงซานและราํคาญ  อันนี้องคสม 
เด็จพระพิชิตมารทรงใหแก ถาตัวน้ีปลอยไวเราก็แย จิตเขาเปนสมาธิ เปนฌาน เปนพระอริยะไมได  
นิวรณ ๕ ก็คอืกําแพงกั้นความดี  เราก็ตองตัดความรําคาญเสียดวยการ  เจรญิอานาปานุสสติกรรมฐาน 
อยางเดยีว ไมตองภาวนา  ไมตองพิจารณา  อยางยุงเชียว  ถาจิตมันเปนอยางนั้น  กําหนดรูลมหายใจ เขา
ออก  ลมหายใจเขาออกนีเ่ปนคูปรับกับความรําคาญ ถาอารมณฟุงซานของจิต  บางทีเราจับลมหาย ใจ
เขาออก  บางทีจับธรรมดามันไมอยู  เราก็นับ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐ ถึง ๑๐ ก็ข้ึนตนใหม  วา
มันไป  จิตสบายสบายไดดีเทาไหรตอนหลังมันฟุงใหญ จบไมลง  เลิกอยาไปฝน  เรายังไมใชผูทรง ฌาน
อยาไปตั้งเวลาไว  มาสูกันแตเฉพาะตอนตน  พอสูกันจรงิ ๆ จัง ๆ  มนัไมยอม  มันปวดมันเมื่อย  เราก็
ตองยอมมัน  คิดวาวนันี้เราสูไมได วนัหนาอาจจะสูได  ใชความพยายามเรื่อยไป 
  ตามที่องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา อายเม เถว ปรุโิส  ขึ้นชื่อวาบุรษุตองพยายาม 
เรื่อยไป  สตรีก็เหมือนกันเพราะวาใชได  บรรดาสตรทีั้งหลายเปนพระอรหันตปฏสัิมภิทาญาณนบัไม 
ถวน  อยานึกวาเราดีกวาคนอื่นไมไดนะ เวลานี้ผูหญิงเกงกวาพระมีเยอะ  ผมสัมผัสมาแลวเปนสิบๆ คน  
ทั้งเกงกวาพระจริง ๆ  เกงกวาพระไมใชเกงกวาพระทกุองค  แตวาเกงกวาพระสวนใหญที่มีในประเทศ 
ไทยหรือตางประเทศ  นี่เราพูดแตเฉพาะผูหญิงในประเทศไทยเรานะ  ทําจิตได ๒ ของวิชชาสาม  มีทิพ 
จักข ุญาณ  จุตปูปาตญาณ   บางรายก็ไดมโนมยิทธิ  บางรายก็ไดวิปสสนาญาณอยางนา 

 
 



 
 
 
 
 

๑๒๕ 
 

แปลก นี่เราจะนึกวาดี  ถาเรานึกวาเราดีเมือ่ไรเรากเ็จงเมือ่นั้น น่ีเรื่องอทุธัจจกุกกุจะ ความฟุงซานผมขอ 
ผาน  เปนการใชอานาปานุสสติกรรมฐานเขาควบคู  แตจะเลยไปทีเดยีวก็จะเสียการ  เพราะวาการเจริญ 
อานาปานุสสติกรรมฐานมีอยู ๒ นยั ๓ นัย คือ 

๑.    ทรงอารมณ  รูลมเขา  ลมออก  เกิดความสุขใชได 
                           ๒.  จับลมหายใจเขาออกไมยอมมันซานใหญ  ถามนัซานหนักเกินไปเราก็ทํายังไง เรา 
ก็เลกิมันเสีย เอาไมอยู 

 ๓.   องคสมเด็จพระบรมครูบอกวาอยางนี้  ถามันซานหนักเกินไปเอาไมอยูทานอุปมา 
เหมือนกับมาพยศ ในเมื่อมามันพยศ มีกําลังมาก จูงซายมันจะไปขวา จะใหมาขวากลับมาซาย ทานบอก 
ใหปลอยมัน แตอยาปลอยเลย กดคอมันเขาไว มันอยากจะวิ่งไปไหนก็ปลอยมันวิ่งใหสุดฤทธิ์เราไมยอม 
ตก เวลามนัหมดแรงแลวเราจะจูงไปซายไปขวา มันก็ตองตามใจเรา นี้การเจรญิอานาปานุสสติกรรม 
ฐาน ก็เหมือนกัน  ถาเวลาไหนมันฟุงจริง ๆ  บังคับไมได  ถาเรายังไมอยากเลิก  ยังไมงวงนอนนี่  เราก ็
ปลอยใหมันคิดไปตามอัธยาศัย  เอาสติสัมปชัญญะคุมไว  คิดไวเสมอวาถามนัเลกิคิดเมื่อไหรฉันเอาละ  
เลนงานมันละ  ทีนี้มันไมเกนิ ๒๐ นาทีหรอกคณุ  ผมเคยโดนมาแลว  ไอที่ผมพูดนะผมเคยโดนมาแลว 
ทุกอยาง  พระพุทธเจาพูดไมเห็นมีอะไรผดิ ทําไปทํามาผมไปชนทุกที แลวก็ไมใชแตผม คนอื่นเขาก็ชน  
เรากเ็อาวธิีของทานมาใช  เราเปนลูกศษิยน่ีเราไมไดเปนอาจารยทาน  คนใดก็ตามท่ีประกาศตนเปน 
อาจารยพระพุทธเจาที่บอกของพระพุทธเจาไมดีไมทันสมัย เอาอยางโนนดีกวา อยางนี้ดีกวา ผมไมคบ 
ดวย พวกจญัไรนี่ไมคบ คบยังไง มันจะไปไหนไอพวกนี้ โนน อเวจมีหานรก เพราะทําคนท้ังหลายที่ม ี
เจตนาดใีหมีมิจฉาทิฏฐิ ปฏิบตัิผิด  ฟงความเห็นผิดกรรมมนัมาก 

วากันถึงการควบคุมใจ  เมื่อจิตมันเลิกคิดแลว เริ่มตนจับลมหายใจเขาออก ไอฌาน ๑ นี่ 
ผมไมแนวาจะทรงอยูนะ อาจจะเปนฌาน ๒ ฌาน ๓ หรอืฌาน ๔ ก็ได พอปบ พอเริม่มาจับปุปมันดิ่ง ตั้ง 
มั่นบอกไมถูก บางทีมาปบเดียวถึงฌาน ๔ เลย นก หนู จิ้งจก ตุกแกรอง เสียงหมาเหาหอนไมไดยิน ฌาน 
๔ แบบละเอยีด บางทีหูมันไดยนิเสียงแวว แตใจตั้งมัน่เปนฌานอยางละเอยีด อยางเลวเปนฌานที่ไม 
ละเอยีด ไอวธิีปลอยใจนี่ใชใหมาก คือวาเห็นทาควบคุมใจไมไหวอยาฝน ปลอย ปลอยมนัคิดตามเลย  
ขอนี้ผานไป 

ขอสุดทายคือ  วิจิกจิฉา สงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ก็หมายความวา สงสัยใน 
ความดีที่เรากําลังทําอยู  เราทําอยางนี้องคสมเด็จพระบรมครูบอกวาจะไดฌานสมาบตัิ หรือวาจะไดเปน 
พระโสดา  สกทิาคา  อนาคา  แตวา เอ มนัจะจริงหรือ 



 
 
 
 
 

๑๒๖ 
 

ไอนั่งหลับตานี่ ๙ วัน ๑๐ วนั ๒ เดือน ๓ เดือน น่ีมนัดีตรงไหน นี่เพราะอะไร เพราะเราโง การท่ีจะไดม ี
ความรูสึกสูงกคื็อสมถภาวนา พอมาถึงวิปสสนาภาวนามันไมมีน่ีอารมณแบบนัน้ อารมณตัง้มั่นอันนี้มัน 
ไมมี มันเปนอารมณสบายๆ รูไวดวยนะ อารมณคนธรรมดานี่แหละสบายๆ แตเอาคนธรรมดานะ ไมใช 
คนผิดธรรมดาไอคนผดิธรรมดาชอบฆาสัตวตัดชวีิต ลักขาวของของเขา แยงความรัก โกหกมดเท็จ ดื่ม 
สุราเมรยั นั่นเขาเรียกวาคนผดิธรรมดา เราเอาแคคนธรรมดากัน คือวายอมรับนับถือสิ่งที่เราตองการ คน  
อ่ืนเขาก็ตองการเหมือนกนั  ทีน้ีอารมณใจสบายอยางนี้นะ 
  ตอนน้ีขอวิจกิจิฉา  การสงสัยวาไอนี่ทําจรงิหรือไมจริง  ทําดีหรือไมดี ทํามีผลหรือไมมี 
ผล ก็เปนการสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจา ถาตวันี้มันเขามาเมื่อไหร ไอตวัน้ีรายใหญเหมือนกัน กั้น 
ความดีทั้งหมด  คิดวาไมไดผลแลว  นั่งหลับตาสงเดชเสียเวลา ไมเห็นมันไดอะไร ทีนี้วิธีท่ีเราจะรูวาได 
หรือไมไดตองพิจารณาดูอารมณใจ  เวลาทีม่ันกระทบจรงิ  ถามีใครเขาเคยดาเราฉุนเฉียว  ดามาคําแลวก ็
ตอก ๒ คํา ถาไมตอกกต็ั้งทาตั้งทางโมโหโทโส อาจจะจองลางจองผลาญซะกไ็ด แตทวาถาเราทรง 
อารมณดี อาศัยเมตตาบารมี เขาดามารูสึกไมชอบใจเหมือนกัน แตมนัไมดิ้นรนเหมือนอยางกอนรูสกึมัน 
โกรธชา หรือวาโกรธไวแตหายเรว็กวาเกา อารมณใจเยอืกเย็นกวาเกา ไมดรุายเทาเดิม อันนีแ้หละคุณ 
เปนผลของการปฏิบตัิ  การท่ีคนสงสัยในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทรงสวัสดิ ์  เพราะลืมพิจารณา 
ความจริง  เปนอันวาวันนี้จบในธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐานเฉพาะนิวรณ ๕ 
  เบ้ืองทายนี้กจ็งจําไววา  นวิรณ ๕ ประการอยางใดอยางหนึ่งก็ดี ถาเกดิขึ้นกับจิต จะทํา 
ใหจิตของพวกคุณไมเขาถึงความดี ถาอารมณอยางนีเ้กิดขึ้นองคสมเด็จพระชินสีหใหตัดใหพนไป ไมงั้น  
จิตไมเขาถึงฌาน  ถาจิตของพวกคณุวางจากนิวรณเมื่อไหรก็เขาถึงฌานเมื่อน้ัน  องคสมเด็จพระจอมไตร 
บอกวา  อาการอยางใดอยางหนึ่งหรือทุกอยางในนิวรณ ๕ ประการมนัเกิดขึ้น  กเ็อาสติเขาไปคุมไววานี่ 
เลวนะ  ความเลวมาเกิดขึ้นกบัใจ  แตวาเราจะทําความดีพอหักลางมันได แลวก็จงคิดวา  อารมณอยางนี้ 
เราสักแตวาใหมันกระทบ สกัแตวามีความรูสึก เราไมยึดถืออะไรมนั แลวก็เราจะไมยึดถืออะไรทั้งหมด 
ในโลก  เพราะเราตายแลว  ทุกสิ่งทุกอยางในโลกไมมีประโยชนสําหรบัเรา  น่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจาทรงสอนแบบนี้ ใหยอมรับปกติธรรมดาของชาวโลก จงอยายึดถืออะไรมนัทั้งหมด นี่เปนกระ  
แส พระสัทธรรมเทศนาในธัมมานุสสติมหาสติปฏฐานขอที่ ๑ ขององคสมเด็จพระธรรมสุคต นี่มันก ็
หมดเวลาแลว 
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ขันธบรรพ 
 

  วันนีก้็พูดกันถงึมหาสติปฏฐานสูตร  ในดานธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน  วันนีก้็มา 
พูดกันถึงขันธ ๕ ตามพระบาลีวา  ปุน จปรํ ภิกขเว ภกิข ุธมเมสุ ธมมา นุปสสี วิหรต ิ  เปนตน  แปลใจ 
ความตามพระบาลีวา ดกูอนภิกษุท้ังหลาย  ขออื่นยังมอียูอกี  ภกิษยุอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคอื  
อุปาทานขันธ ๕ ดูกอนภิกษุท้ังหลาย  อยางไรภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรม   คืออุปาทานขนัธ ๕ 
ดังกลาวตอไปวา ดกูอนภกิษท้ัุงหลาย ภกิษใุนพระธรรมวินัยนี้ ยอมพจิารณาเห็นดังนี้เนืองๆ วา อยาง  นี้
รูปและความเกิดขึ้นของรูป  ความดับไปของรูป  แลวก็พิจารณา เวทนา พิจารณาถึงความเกิดขึ้นของ 
เวทนา  และกค็วามดับไปของเวทนา  เปนอันวา ขันธ ๕ ในมหาสติปฏฐานสูตรท่ีพระพุทธเจาทรงตรัส 
ก็คือขันธ ๕ ปกติที่เราเคยศกึษากันมานั่นเอง  ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  รูปคือส่ิงที่เห็น 
ไดดวยตา  เวทนาก็คือความเสวยอารมณ  ไดแก  ความรูสึก  สัญญาความจํา  สังขารไดแกอารมณที่ปรุง 
แตงใจใหดีหรอืช่ัว นี่เราเรยีกกนัวาบญุหรือบาป ถาบุญก็หมายความถึงความดี บาปก็หมายความถึง 
ความชั่ว สําหรับคําวาวญิญาณแปลวาความรูสึกไดแกความรูสกึหนาว รอน หิว กระหาย เผ็ด เปรี้ยว เค็ม 
ของออน อยางนี้เปนตน  คําวาวญิญาณนี้  พระมักจะเทศนบวกไปกับจิต ชักจะยุงเหมือนกนั คําวา 
วิญญาณเดีย๋วนี้เขาเรยีกวาประสาท  เขาใชปสาโท โดยแยกไปกับจิต วญิญาณ กับจตินี่มันคนละตวั จําไว 
ดวยนะ  ถาใครเขาถามเรื่องวิญญาณก็บอกเขาดวยวา  วญิญาณไมใชจติ เราก็มารูกันวารูปเราสามารถจะ 
เห็นไดดวยตาเนื้อ  เราหมายถึงมหาภูตรูปนะ  อีกพวกหนึ่ง อุปาทายะรูปนี่ไมสามารถเห็นไดดวยตาเนื้อ 
มีความรูสึกกระทบอยางเสียงและกลิ่น เปนตน  ทานถือวาเปนกลิน่เหมือนกัน  แตวาสําหรับรูปในมหา 
สติปฏฐานสูตรนี้  ทานตองการรูปที่ประกอบดวยมหาภูตรูป ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตไุฟ น่ีจัด 
วาเปนรูป  เพราะสามารถเห็นไดดวยตาเนือ้ได 
  สําหรับเวทนาก็ไดแกการเสวยอารมณ  คือความรูสึกวาสุข  วาทุกข  หรือวาไมสุขไม 
ทุกข  อันนี้เรยีกกนัวาเวทนา สัญญาไดแกความจํา  เราจาํอยางโนนได  จําอยางนี้ได  น่ีเปนอาการของ 
สัญญา  สังขารไดแกอารมณที่เขามาจูงใจ จูงใจใหเราทําความดีบาง ความชั่วบาง นี่เรียกวาสังขาร บางที 
เรากไ็ปบอกเอาเนื้อเอาหนังเขาไปดวย  ความจริงความหมายไมใช  เปนอารมณที่เกดิขึ้นกับใจ  สอนใจ 
ใหทําความดี  หรือวาสอนใจใหทําความชั่ว  สําหรับวิญญาณ  ตอบงาย ๆ วาประสาทรับความรูสึก ตาม 
ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหเรามีสติสัมปชัญญะ  เขามาควบคุมรูป เวทนา สัญญา 
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สังขาร วิญญาณ กเ็พราะวาใหพิจารณาหาความจรงิ อันนี้เปนธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐานให 
พิจารณาวารูปท่ีเราเห็นอยูนีม่ีสภาพเส่ือมเปนปกติ  รูปที่เราเห็นนะ  จะเปนรูปของเราก็ตาม จะเปนรูป 
ของใครก็ตาม  เปนรูปของสิ่งท่ีมีชีวิตหรอืไมมีชีวิตก็ตาม พระองคทรงแนะนําใหเราหากฎธรรมดาของ 
รูปใหพบ วาตามธรรมดาที่เราจะเห็นรูปมันทรงอยูน่ี ความจริงมันมีความเสื่อมอยูเปนปกติ ไมมีรูปของ 
ใคร แมวาจะเปนรูปที่เปน  วัตถแุข็งก็ตาม  ทําดวยทองแดง  ทองเหลือง  เหล็กก็ตาม  ก็มีการทรดุโทรม 
ไปเปนปกติ  น่ีเปนปกติของรูป 
  มาวากันถึงรูปคนหรือรูปสัตว มันก็เดินเขาไปหาความทรุดโทรมอยูตลอดเวลา ความ 
จริงรูปในสิ่งที่มีชีวิต  เราเหน็งายวามันไมทรงตัว  เพราะวาเราเองนะสําคัญ ดรููปของเราใหเห็น รปูของ 
คนอื่นถาเราเหน็มาเปรยีบเทยีบกับรูปเรา  วาเราเกิดมามันตัวแคนีร้ึเปลา  ถาตวัแคนี้นากลัวจะออกจาก 
ทองแมไมไดนะ บางคนดันโตกวาแม เดิมทีเดียวตัวเรามนัเลก็กวานี้ มนัจึงอยูในครรภมารดาได หากวา 
รูปมีสภาพเที่ยงมีการทรงตวัมันก็ไมโต มนัตองเลก็อยูขนาดนั้น นี่มันไมมีการทรงตวั มีการเคลื่อนใน 
ตอนเล็กขึ้นมาหาโต นี่เราเรยีกวาเจรญิขึ้น แตพระพุทธเจาทานไมวาอยางนั้น ทานวามันเริ่มเสื่อมเพราะ 
มันเดินเขาไปหาความแก  แลวก็เดินเขาไปหาความตาย  ใจเรามีกเิลส  ความเศราหมอง ที่รวมเรียกวา 
ความโงมีประจําใจ  ใจเราคบกับความโงอยูตลอดเวลา  จึงเห็นอาการที่เติบโตของรางกายกลายเปน 
ความเจรญิไป  อยางนี้เขาเรียกวาโมหะ  ความหลง 
  เมื่อมันเติบโตมาถึงที่สุด เปนหนุมเปนสาวเต็มท่ีแลว ตอไปนี้ก็จะไมหนุมไมสาวแลว 
ซิ ความเปนหนุมเปนสาวเริ่มนอยลง กลายเปนคนแก ความแกเขามาถึงบางทีเราดูตัวของเราไมเห็น  
เพราะวาภาษติโบราณมีอยูบทหนึ่ง  สําหรับคนนะ  สําหรับคนเราแกแลวนะ  เมื่อความแกเขามาถึงทาน 
บอกวา ไอบนนะยอมแก ลางก็ยอมแก แตกลางไมแก แกบนแกลาง กลางไมแก ไอขางบนหัวขาว ผมดํา 
มันก็ขาวขึ้นมา  มันหงอก  ก็รูสึกวามันแก สายตาเคย แจมใสอันนี้ไมไหวแลว  ตามองอะไรไมเห็นตอง 
ใสแวน ยอมรบัวาหูแก ฟนเคยดีแตมนักลบัถอนไปเสยีบาง หลุดไปเสียบาง ตอนน้ียอมแกขางลาง แขง 
ขาเดินไมคอยไหว  เดินไมคลองแคลวเหมอืนตอนเปนหนุมเปนสาว  แตกลางไมแก  ตรงกลางตรงไหน 
ที่ไมยอมแก  น่ีเปนอันวาท่ีไมยอมแกก็คือใจตรงกลาง  เพราะอะไร  เพราะใจตกอยูในความประมาท  
ทั้ง ๆ ที่เห็นวารางกายของเราทรุดโทรมอยู  เราก็ไมยอมรับวาทรดุโทรม  รางกายประกอบไปดวยความ 
ทุกข  ทุกขเพราะความหิว  ความกระหาย  ปวดอุจจาระ  ปสสาวะ  มีความหนาว  มีความรอน  ปวยไข 
ไมสบายเปนปกติ  อยางนีเ้ปนอาการของความทุกขทั้งหมด  แตวา 

 



 
 
 
 
 

๑๒๙ 
 

เราไมยอมรับวามันเปนทุกข  อะไรทําใหไมรูวาทุกข ถาเราไมตอบวาความโงทําใหเราตองทุกข แลวเรา 
จะตอบวาอยางไร  แสดงวาเราจอมโง 
  ทีน้ีพระพุทธเจาทานไมโง  พระพุทธเจาทรงใชปญญาพจิารณาหากฎของความเปนจริง  
คนเราถาจะเขาถึงความสุขไดจริงๆ ก็เคยพูดไวแลววา  เราจะตองไมทวนกระแสของความเปนจริง ยอม 
รับนับถือกฎของธรรมดา ตามท่ีเคยเปรียบเทียบไววา นํ้ามันไหลจากทีสู่งลงมาสูท่ีต่ํา ถาเราปลอยตวัเรา 
ใหไหลไปตามกระแสน้ํา มนัไมมีความเหน็ดเหนื่อย แตถาเราจะคิดวา เราจะดําน้ําจากที่ต่ําขึ้นไปหาที่สูง 
ดวยกําลังแรงของเรา  นี่มันชักยุงเหมือนกนั  เพราะเกิดความลําบาก  แลวก็ทําไมไดดวย  ถายังใชอาการ 
ฝนทําอยูเพียงใด ความทกุขกายทุกขใจมันก็เกิด ขอน้ีมีอุปมาฉันใด คนเราก็เกดิมาในโลกนี้ก็เหมอืนกัน  
มันมีอารมณทวนจากความเปนจริงมันกยุ็ง  ถึงไดมาเกดิเปนคน คนนี่แปลวายุง ไอที่เกิดมาเพราะไมรูวา 
มันยุง  คิดวามนัดี  ท่ีเราคิดวาดีนี่เพราะวาความโงเปนปจจัย 
  รวมความวาพระก็ดี เณรกด็ี อุบาสก อุบาสิกาก็ดี ท่ีมานั่งนี่ทุกคนโงหมด  ถาวาผมโงนี่ 
ผมก็ไมโกรธ ที่ผมเกดิมานีผ่มก็โงเหมือนกนั เกดิเพราะโง เพราะยึดถือวาอัตภาพรางกายนี่เปนเรา เปน 
ของเรา  ทั้งๆ  ท่ีหลายๆ ชาตเิกิดมาแลวความแกปรากฎ  ความทรดุโทรมปรากฎ  ความตายปรากฎ เราก ็
ไมจํา ในเมื่อเราไมเห็นวารางกายของเราแก เราไมเคยมองคนอื่นที่เขาอยูใกลเรา เขาแกใหเราดูเรา ไม 
เคยดู  มองเห็นคนอ่ืนเขาแกได  แตไมเคยคิดวาเราจะแก  เห็นคนอื่นเขาปวยไขไมสบาย เขาเปนทกุข  
เราเห็นความปวยของเขาได  แตเราก็ไมเห็นวาเราจะปวย  เห็นคนอ่ืนเขาตายใหดู  โดยเฉพาะพระนี ่เห็น
ได  ใครเขาตายที่ไหนเขาเชญิไปบังสุกลุ  เลยกลายเปนนาขาวเบาไป   น่ีพระที่ประมาทนะ  เห็นใคร เขา
ตายก็นกึ  เออ  น่ีนาขาวเบาปรากฎแลวน่ี  ความประมาทคดิวาเราจะไมตาย  เห็นเขาตายแลวคิดวาเรา จะ
ไมตาย  อารมณอยางนี้ท่ีมนัเกิดขึ้นมาก็เพราะอาศัยโมหะเปนปจจยั  คือความหลง  เรียกวาความโงด ี
กวา  โมหะหรอือวิชชา  คิดวามันตัวเดียวกนั 
  มาระบบของพระพุทธเจาทานสอนวา อิธ ภิกขเว  ภกิขุ  อิติ รูป อติริูปสส สมุทโย อยาง
น้ีเปนตน  บาลีเขาแปลกบัผมแปลเหมอืนกันรึไมเหมือน ผมไมแปลเหมือนกันเสียดวย ดกูอนภกิษุ 
ท้ังหลาย  ภกิษุในธรรมวนิยัน่ียอมพจิารณาอยางนีว้า  นี่คือรูป  และโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปท่ีมีความทรุด 
โทรมอยูเปนปกต ิ  น่ีมหาสติปฏฐานนะ  ใชสตินึกไววานี่รูป  และกร็ูตัวไวเสมอวารูปอันนี้มนัมคีวาม 
ทรุดโทรมอยูเปนปกติ  มันไมมีการคงที่  ไมมีการทรงตวั เราตองนึกไวทุกเวลา ถามวานึกเวลาไหนบาง 
ก็ตอบไม 

 



 
 
 
 
 

๑๓๐ 
 

ยาก  ขณะใดที่ยังลืมตาอยู  ยังมีความรูสกึอยูตองรูตัววารูปของเราไมมีการทรงตวั  มันเดินเขาไปหา 
ความเสื่อมตลอดเวลา  เสื่อมทุกๆ วินาทีที่เคลื่อนเขาไป  ลมหายใจเขาที ออกทีนีแ่สดงถึงอาการเสื่อม  
ลมหายใจเขากเ็ส่ือม  ลมหายใจออกก็เสื่อม  ทีนี้การเสือ่ม การทรุด การโทรม  การสลายตัวของมัน ก็ 
นับดูวาวันหนึง่มันมีกี่ครั้ง  เราหายใจเขาหายใจออกกี่ครั้ง  น่ันแสดงวาความเสื่อมมันเขามาทุกลมหาย 
ใจเขาออก  นี่เราพูดกันแคเสื่อมนะ  ถาพดูถึงความตายพระพุทธเจากพ็ดูอยางนี้เหมือนกัน ตถาคตคิดถึง 
ความตายทุกลมหายใจเขาและลมหายใจออก นี่เรามาวาถงึความเสื่อม ความเสื่อมเปนปจจัยของความพัง 
มันเสื่อมหนัก ๆ เขามันก็พัง  นี่แปลวารูปนีม้ีความทรดุโทรมอยู  แลวกม็ีความพังไปในที่สุด 
  พระพุทธเจาใหพิจารณาตอไปถึงอาการเสือ่มของรูป หาความเกิดของรูปและความดบั 
ของรูป  ขันธ ๕  ใหพิจารณาเทานี้  มาพจิารณาวานีเ่ปนรูป  และรูปนีม้ันเกิดมาไดอยางไร  ถาเราจะมา 
คนกันดวูา  รปูนี่มันเกดิเพราะอะไรเปนปจจัย  เราก็จะบอกไดเลยวากเิลส ความเศราหมองของจิต กิเลส 
ก็ไดแกจิตที่สกปรก  ใชคําวาเศราหมองฟงยาก ทานบอกไดเลยวา จตินี้มันสกปรก มันไมยอมรับนับถือ 
กฎของความเปนจริง  เห็นของสกปรกเขาใจวาเปนของสะอาด เห็นของท่ีไมดีเขาใจวาเปนของด ีของที่  
ไมมีความมั่นคงเขาใจวาเปนของที่มีความมั่นคง  น่ีความสกปรกและความรูสึกของจิตมันเปนอยางนี้  นี่ 
อางกิเลสอันนี ้ มันเปนเครื่องสอนเราใหสรางความเกิด  เมื่อกิเลสมานายหนึ่งแลว นายที่ ๒ ก็มาอกี นาย 
ผูใหญก็คือตัณหา  ก็คือความอยาก  ความเศรา  ความโงมันเกิดขึน้  เจานี่ก็สอนวานั่นก็ของกู  นี่กข็องกู  
สิ่งนั้นเราควรเอาเขามา ส่ิงนี้เราควรเอาเขามา น่ันก็ของเรา น่ีก็ของเรา โนนก็ของเรา สามีของเรา ภรรยา 
ของเรา  ลกูของเรา  หลานของเรา  พอของเรา  แมของเรา  ตัวของเรา  ไรนาสาโท  รถราตาง ๆ ของเรา  
ทรัพยสินตาง ๆ เปนของเราหมด เจาตัวตณัหามันบอกวาอยางนี้นะ เอาเขามานี่มันของเราทั้งนัน้ อยาไป 
ใหใคร  ดึงเขามาใหหมด  สิ่งท้ังหลายเหลานี้มันเปนของเรา  เราไมใหใคร  น่ีเจาตวัระยําตวัท่ี ๒  นี่เขา 
มาส่ัง  ความกอบโกยเขามาทั้งหมด  ยึดถอืทุกสิ่งทุกอยางเปนของเรา  เจาตวัน้ีที่มันสอนเราแบบนี ้  มัน 
ทรงสภาพไดรเึปลา  ที่เราเชือ่มันก็เพราะเราไมไดใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา  มันบอกนี่ของกู  นี่ก็ของ 
กู  พระพุทธเจาทรงเปรยีบเทียบไวในมหาสติปฏฐานสตูร  มีตอนหนึ่งที่ทานทรงอธิบายวา  เหมือนกับ 
นกเขาไฟ  คือจับอยูท่ีตนไม นกทุกตวักจ็ะรอง จูฮุกกู บอกวาตนก็ของก ูกิ่งก็ของกู ใบก็ของกู บานกข็อง 
กู ทุกสิ่งทุกอยางของกูหมด  แตรองไปแบบนี้ไมชา  บรรดานกพวกนัน้ก็ตาย  ไอตนไมตนนัน้แมแตตน 
หนึ่ง  สวนเลก็ ๆ ก็บอกวาเปนของกู ของกู เขาก็นําไปไมได 

 
 



 
 
 
 
 

๑๓๑ 
 

น่ีเราก็เหมือนกัน ที่มันเกิดกนัในสมัยนี่ก็เพราะชาติกอนเรามันโง มายดึถือวานั่นก็ของ 
กู  นีก่็ของกู ในที่สุดรางกายเปนสิ่งที่เรารักที่สุด  เราก็นํามาไมได  ตองมาสรางกันใหม  สรางเองก็ไมได  
ตองมาใชใหพอแมทานสราง  เมื่อทานสรางขึ้นมาแลว  ในตอนตนก็ทรงตัวไมไดตองใหทานเลีย้ง  เลี้ยง 
โตขึ้นมาแลวกก็ลับลืมตัว บางคนลืมตวัคิดวารางกายนี้เปนของเรา ไมใชของพอของแม ความระยาํมัน 
มาอีก  กเิลส ตัณหานะ อุปาทานก็เขามายดึวานัน่เปนเรา เปนของเรา พอไอกิเลสความเศราหมองจิตมัน 
เกิด  ตณัหาความทะยานอยากมีข้ึน  ตะเกียก ตะกายดึงมา  อุปาทานก็ยึดม่ันวานั่นเปนเรา  นี่เปนของเรา  
เมื่ออุปาทานมีข้ึนก็อาศัยกรรมที่ทําจากความโง  คืออกุศลมันก็มีข้ึน  กรรมที่เรียกวาอกุศล  ทําตนเปนผู 
วิเศษ  ไมยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง ชาวบานใครจะตายเทาไหรก็เชญิตายฉันไมตาย  ใครจะแก 
เทาไรก็เชญิแกเขาไปนี่ฉันไมแก  คนปวยไขไมสบาย  ปวยไขอยางไรก็ชางฉันไมปวย  ความจรงิเราตอง 
ปวยเราตองแก เราตองตาย แตวาความโงมันเปนปจจัยเขามาบังหัวใจเขาไว  จึงเปนเหตุใหเรามองไม 
เห็นความจริง  พระพุทธเจาไมสอนอยางนั้น  สอนแตวาเมื่อเราเห็นรูปแลวจงเขาใจในรูป  รูปนีม้ีความ 
เส่ือมไปเปนปกติ  หาการทรงตัวไมได  เราก็มานั่งนึกถงึคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ตรงนี้นี่มนัจริงร ึ
ไมจริง  ใครท่ีมันเกิดมารูปรางไมเปลีย่นแปลงมีไหม  เราคิดบางรึเปลาวารูปของเราเปลี่ยนแปลง  มัน 
ทรุดโทรมลงไปหาความตาย  ทานก็บอกตอไปวา  รูปมนัทรุดโทรมอยางนี้  ความทรุดโทรมเปนปจจัย 
ของความทุกข  เปนเหตุใหเกิดทุกข  เมื่อมันทรุดโทรมขึ้นมาแลว ถาตาไมดีเราก็ไมชอบใจ มันไมสบาย 
ใจ  เห็นอะไรไมถนดั  หูไมดีฟงอะไรไมถนัด  ความไมสบายใจมันก็เกิด ฟนหัก ฟนโยก ฟนคลอน เคี้ยว 
อะไรไมถนัดความไมสบายใจมันกเ็กิด  อาการไมสบายกายไมสบายใจมนัเปนอาการของความทุกข  
ความทุกขเกดิ  เมื่อความทุกขมีขึ้น  ความสลายตวั  ความพังมันก็มา 
  น่ีเราหาตวัพังของมันไดแลว  พระพุทธเจาใหแสวงหาตัวเกดิในรูปตอไปวา  รูปทีม่ัน 
เกิดมาไดอาศัยอะไรเปนปจจยั  เราจะไปนัง่โทษพอกับแมอยูไมได  นีไ่ปโทษใครไมได  ทีเ่รามาเกิดก็ 
เพราะวาเรามกีิเลส ตณัหา อุปาทาน และอกุศลกรรม เปนตัวนําใหเกดิ  เปนเหตุใหเขาสูปฏิสนธิ  หากวา 
แลวตอไปพระพุทธเจาใหมองดูความดับของรูป  วาความเกิดของรูป อะไรทําใหเกดิ ก็บอกแลววากิเลส  
ความเศราหมองในจิตชัว่  จติสกปรก  ความทะยานอยาก  คืออยากมี  และการยึดมัน่ในอาการตางๆ ใน 
ทรัพยสิน  และในรางกายอยางหนึ่ง  และการกระทําความชั่วไดแก อกุศลกรรมอยางหนึ่ง ๔ อยางนี้  
เปนปจจยัใหเราเกดิ 

 
 



 
 
 
 
 

๑๓๒ 
 

ทีน้ีพระพุทธเจาพูดถึงความเกิดของรูปแลว  ทรงพดูถงึความดับของรูป  ความจริง 
ความดับของรปูเวลานีถ้าจะพูดถึงแคตายนะ  ทานจะคดิวาพระพุทธเจาตองการอยางเดียว  คือเมื่อมี 
ความเกิดขึน้แลวก็มีความตายไปในที่สุด  อันนี้พระพุทธเจายังไมพูดในท่ีนี้  ทั้งนี้เพราะวาการเกดิขึ้น 
มาแลวก็ตาย  น่ีมันตองหาเหตุหาผล  ทานใหหาเหตุวา  ที่มันเกิดมาเพราะอาศยั  อะไรทําใหเกิด  จะไป 
น่ังโทษพอโทษแมไมได  ถาเราไมมีกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรมเปนเจานาย พอแมทานจะ 
ทําอยางไร  เราก็เกิดไมได  น่ีที่เรามาเกิดจริง ๆ  ก็เพราะความชั่วมันแนะนําให พระพุทธเจาเทศนตอไป 
วา  ความดับของรูป  คําวาดบัของรูปในทีน่ี้ก็หมายความวาดับเลย  ไดแกบาลีท่ีวา เตสํ วูปสโม สุโข  ซึ่ง 
พวกทานก็บังสุกุลชาวบานเขาเวลาตาย  อนิจจา  วตสังขารา  สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ  อุปปาทวย 
ธมมิโน  เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป  อุปปชชิตวา นิรุนฌนติ  เมือ่เกดิขึน้แลวกด็ับไป เตสํ วูปสโม สโุข การ 
เขาไปสงบกาย  นั่นชือ่วาเปนความสุข  นี่ในขอที่พระองคตรัสวา  ความดับของรูปเปนอยางนี้  ความดับ 
ตัวนี้พระพุทธเจาหมายใหมันดับไปเลย  ไมมีการเกิดกันอีก  ถามันยังมีการเกิดขึ้นอีก  ช่ือวามันไมดบั  นี ่
เรากแ็สวงหาความดับของรูปตอไป 
  เรารูวามีความเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอะไรเปนปจจยั มันเกดิที่ไหนมันกด็ับที่นั่น ทีนี้เรา  
ตองการความดับของรูป  เราจะดับทีไ่หน  ดับตรงกิเลส  ตัณหา อุปาทาน ทําลายตัวนี้ใหดับ นี่ความจริง 
ในบาลี  ทานพูดไวแตโดยยอเขาไวแลว  ทานอธิบายสั้น ๆ  เพราะคนสมัยนั้นเปนคนมีจิตถึงธรรมมาก  
มีความออนโยนมาก  กิเลสมันนอย ทานพดูแตเพยีงยอๆ เขาก็เขาใจ โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาสติปฏฐาน 
สูตรนั้น พระพุทธเจาเทศนเฉพาะในกรุรุัฐเทานั้น  ไมเคยเทศนในท่ีอืน่  เพราะคนในสถานที่น้ันเปนคน 
ท่ีมีจิตละเอียดมาก  เพราะมจีิตเขาถึงธรรมไดงายนัน่เอง  เราใหมาพจิารณาความดบัของรูป  เราจะดับ 
อยางไร  และตองการไมใหรูปมันเกิดอีก ตองแสวงหาความดับกเิลส ความเศราหมองของจิต ดับตัณหา 
คือความทะยานอยาก  ดับอุปาทาน  คือความยึดมั่น  ดับกรรมที่เปนอกุศลที่ทําดวยอํานาจของความโง  
คือเห็นวาของที่ไมดีวาดี  การทําที่ช่ัวเห็นวาเปนการกระทําที่ดี 
  น่ีวธิีจะดับเราจะดับแบบไหนละ วธิีจะดบัเราตองหาความจริงจากรปู วารูปในเมือ่มัน 
เกิดขึ้นมาแลวมันสุขหรือมันทุกข  หาความจริงในรูปของอริยสัจ  ความจริงอันนี้มันยังไมถงึ  เดี๋ยวใคร 
ตายเขาเลยไมรูกนั  ในเมื่อเราจะดับรูปก็คิดหาสาเหตุวา รูปนี่มันเกิดขึน้มาแลวมันสขุหรือมันทุกข มันม ี
การทรงตวัหรอืวามีความเสือ่มไป  น่ีเราจะเห็นวาการเกิดของรูปนับแตวันเกิดถึงวนัตายเราหาความสุข 
ไมได  นอกจากวาเราจะหลอกตัวเอง 

 



 
 
 
 
 

๑๓๓ 
 

  ในเมื่อเราตองการจะดับรูป ก็เอากันอยางงายๆ ลองพิจารณาหาความเปนจริงวาการเกดิ 
ของเราเต็มไปดวยความทุกข ทุกขอะไร คือตอนเด็กๆ ที่เกิดมายังชวยตวัเองไมได ความหิวปรากฎ  
ความกระหายปรากฏ  ความรอนปรากฏ  ความปวยไขไมสบายปรากฏ  ชวยตวัเองไมได  นอกจากถาย 
อุจจาระ ปสสาวะ เลอะเทอะออกมาก็ชวยตัวเองไมได กวาผูใหญเขาจะรูก็ตองหิวจดัขนาดรองไห แสดง  
ถึงความทกุขใจมาถึงความเปนผูใหญ  นี่เราหิวเราชวยตวัเองไดบาง  แตสิ่งท่ีชวยมาไมไดจริง ๆ  ตองหา 
อะไรมาชวย ก็เพราะวาความหิว ชฆิจฉา ปรมาโรคา พระพุทธเจากลาววา ความหวิเปนโรคอยางยิ่ง โร
คะ  แปลวา  ความเสียดแทงมันทําใหไมสบายกายไมสบายใจเปนปจจัยของความทกุข  เราก็มานัง่ดูวา  
ความหิวเราเกดิขึ้นมาแลว วนัหนึ่งเราหิวกีค่รั้ง แลวเดือนหนึ่งมันหิวเทาไหร เราเคยระงับความหิวใหถึง 
ที่สุดไดรไึม เปนอันวา ไมมีใครจะสามารถทําลายความหิวใหสิ้นไป ไดแตเพียงวาระงับชัว่คราวเทานั้น  
เราก็หาความทุกขใหมันพบนะ ในเมื่อเราพบความทุกขจากความหิว แคความหิวอยางเดียวนี่ตลอดชีวิต 
ของเราเราจะหาทางระงับความหิวมันไมได  ในความเปนคน ในเมื่อเรารูวารางกายของเราทุกขเสยีอยาง 
เดียว เราอยากจะเกิดมาเปนทุกขอีกไหม ถามตวัเรา ถาหากวาเรายงัหลงอัตภาพรางกายนีเ่ปนเรา เปน  
ของเราอยูมนัจะตองเกิดอีก นั่นก็เรา น่ีก็เรา โนนก็เรา  อตัภาพรางกายเปนของเรา  เวลาตายจริง ๆ เพื่อน 
ของเราที่ตายไป  ที่เกิดมาดวยกัน  เกิดพรอมกันหรือเกดิกอนกัน  หรือเกดิทีหลังกนั ดูคนที่เขาตายทั้ง 
หมด  มีใครเขาแบกอะไรไปไดบาง สมบตัิพัสถานที่เขาหาไวไดมีใครเขาแบกอะไรไปไดบาง  คนที่รัก 
ที่สุดของทุกคนก็คือรางกายของตัวเองท่ีบอกวารักอยางนั้นมาก รักอยางนี้มากนะมนัไมจริง โกหก ส่ิงที่ 
รักมากที่สุดในชีวิตของเราก็คือ  รางกายของเรา  นี้เมื่อรางกายของเราเปนสมบัติที่เรารักที่สุด  มคีนตาย 
คนไหนบางไหมที่แบกรางกายไปเมืองผไีดบาง  ไมม ี
  เปนอันวาทีพ่ระพุทธเจาบอกวา ใหพิจารณาถึงความดับของรูป  ก็หมายความวาหาทาง 
ดับรูป วธิีดับรปูก็มีทางเดยีว พิจารณายอมรบันับถือกฎของความเปนจรงิวารูปนี่ถามีความเกดิขึ้นมาแลว 
มันก็มีความเสือ่ม ถาเรามาจบัวามันเปนเราเปนของเรา เราก็มีความทุกข ถามีจิตยอมรับนับถือ  นกึไว 
เสมอวา สติปฏฐาน  ไอคําวาสติปฏฐานนีคื่อฐานะเปนท่ีตั้งของสติ คือนึกไวเสมอวา รูปนี่มันเส่ือม แลว 
ก็รูตวัไวตลอดเวลาวานี่มนัเส่ือม  เราแกลงทุกวัน  เราทรดุโทรมลงทุกวัน ไมใชวาเรามานั่งนึกวารปูของ 
เราทรงตวัอยูตลอดเวลา  อันวาเรารูปกายของเราไมเสื่อม  มีความทรงตัว  มีความแจมใสอยู  น่ันทราบ 
เถอะวาเราเริ่มบูชาความโงแลว  เราตองการความเกิดแลว  เมื่อรูปมันเสื่อม  มันไมทรงตัว  มันเปนสุข 
หรือเปนทุกข  ถามตัวเอง  สมัยนั้น  

 



 
 
 
 
 

๑๓๔ 
 

พระพุทธเจาเวลาทานเทศนทานก็ถามคนฟงดวย ถามดซูิวารางกายของเรามันสุขหรอืมันทุกข อยาง 
ความหิวเกดิขึ้น  กินเขาไปแลวอาหารที่กินเขาไปมันเสื่อม  รางกายตองการอาหารใหม  ความหิวเกิดขึ้น 
ใหม  เปนสุขหรือเปนทุกข  พระที่มาฟงกต็อบวาเปนทุกขทุกคน  นี่เราแคหิวตัวเดียว  ทีน้ีความแกเฒา 
ปรากฎ  รางกายไมดี  ผุพัง  ตาฟาง  ฟนโยก  กินอะไรไมถนัด  มันเปนสุขหรือเปนทุกข  ถาหากวาเราไม 
โงเสียอยางเดยีว  เราก็ตอบวาทุกข  นีก้ารปวดอุจจาระ  ปสสาวะ  เปนสุขหรือเปนทุกข  เราก็ตองตอบวา 
เปนทุกข  การไมสบายกายไมสบายใจ  เพราะโรคภัยไขเจ็บเปนสุขหรือเปนทกุข  เราก็ตองตอบวาเปน 
ทุกข  การพลดัพรากจากของรักของชอบใจ  ถาเราถือวานั่นเปนเราเปนของเรา  เราไมอยากใหมันพลดั 
พรากจากไป  เมื่อมันจากไปแลวเราก็เปนทุกข  ความตายเขามาถึงเราบาง  เราถือวารางกายเปนของเรา  
เราไมตองการใหมันพัง  แตเม่ือมันจะพังกเ็กิดทุกข  เมื่อเราไดพิจารณาวาอาการทั้งหลายท้ังหมดเหลานี ้ 
ถาเรายังยึดมั่นวารางกายนี่เปนเรา  เปนของเรา มันก็เปนปจจัยใหเกิดความทุกข เปนตัวอุปาทาน เปนตัว 
สรางใหเราเกดิอีกตอไป 
  น่ีวธิีที่จะวางความเกดิ ทานบอกวาใหมีความดับของรปู ไอความดบัของรูปก็หมาย 
ความวาดับมนัเสียเลย  ไมตองมีรูปตอไป  ถารูปนี่มันเปนปจจยั  เปนที่ขังอยูของความทุกข  ถาเราไมมี 
รูปเสียอยางเดยีวจะมีความหิวเกดิมาจากไหน  มันจะมีความหนาว  ความรอนเกิดขึ้นมาไดอยางไร  จะม ี
โรคภยัไขเจ็บมารบกวนใคร ในเมื่อเราไมมีรางกาย  สิ่งท้ังหลายเหลานี้มันมีไดก็เพราะอาศัยรางกายเปน 
ปจจัย นีเ่รากโ็ยนรางกายทิ้งไปโยนใหดนีะ โยนไมดีลงนรกนะ ถาโยนนะโยนใหเหมาะ ถาโยนอยาหนี 
เจาหนี้  ผูกคอตายนีล่งนรกนะ  วิธโียนกายทิ้งไปอยางงายๆ ก็ดูตวัอยางทานโคธิกะ ความดับของรปู ดบั 
งาย ๆ  แตวาใชอารมณอยางทานโคธิกะ  ใชปฏิปทาอยางทานโคธิกะ 
  ทานโคธิกะบวชในสมยัพระพุทธเจา แลวก็อยูในสํานกัของพระพุททเจาโดยตรง  
ปรากฎวาเมื่อบวชแลวทานไดฌานโลกีย แตวาเพื่อนของทานเปนพระอรหันตกันไปบาง เปนพระโสดา  
พระสกิทาคา  พระอนาคากนัไปเยอะแยะ  เปนพระอริยเจา  ทานเองไอฌานโลกยี  แลวก็ปรากฎวาทาน 
โคธกิะปวยเปนโรคบวมทั้งตัวลกุไมข้ึน ในเมื่อโรคภยัไขเจ็บมันเบียดเบียน กําลังใจก็ไมม ี ไมสามารถ 
จะปลดเปลื้องกิเลสได  ตอมาทานบังเกิดความเบื่อในรางกาย ถือวานี่เปนมาร คําวามารนี่เขาแปลวาเปน 
ผูฆา  ก็คิดวานี่เราบวชในสํานักของพระพุทธเจาแทๆ แลวเราก็อยูกับพระพุทธเจาดวย เราศึกษาจาก 
พระพุทธเจาไดแคฌานโลกยี  เวลานีเ้พ่ือนของเราเปนพระอรยิเจานบัไมถวน  เราก็แหงแกอยูแคฌาน 
โลกียอยางนี้  ที่เปนอยางนีก้เ็พราะวารางกายเปน 

 



 
 
 
 
 

๑๓๕ 
 

ตัวสําคัญ เปนตัวราย เพราะวารางกายมีแตคความปวยไขไมสบายเปนปกติ นี่ถารางกายของเราไมปวย 
ไข ไมสบายอยางนี้  เราก็คงเปนพระอริยเจาไดอยางเพื่อน ๆ  ที่ทานคดิแบบนี้  ตอมาทานก็เลยคิดวาไป 
วา  รางกายนีเ่ปนมาร  น่ีถารางกายน่ีไมปวยไขไมสบาย  เราตองเปนพระอรยิเจาแลว  ท่ีไมไดเพราะวา 
รางกายเปนผูทําลายความดขีองเรา  ในเมือ่รางกายเปนศตัรูของเรา  เราก็จะไมเลีย้งมนัไว  จัดการกบัมัน 
เสียเถอะ  ทานก็หยิบมีดโกนมาเชือดคอ  เชือดคอตายเสยีก็หมดเรื่อง  ข้ึนชื่อวารางกายอยางนีเ้ราไมตอง 
การมนัอีก  นบัแตวันนี้เปนตนไป  หมายความวาชาตนิีต้อไปชาติอื่นจะมีอีก  เรากไ็มตองการรางกายที่ 
ประกอบดวยธาตุ ๔ มีขันธ ๕ นี่เราอยูกับพระพุทธเจาแทๆ  มันยังขัดคอเราไดนี่เกลยีดมาก เลยจะเชือด 
คอ  ก็ปรากฎวาพระองคสําคัญ ๔ ทาน คือ พระโมคคลัลาน พระสารีบุตร พระอนรุุท พระอานนท พระ 
สี่ทานนี่สําคัญมาก  โดย ๒ ทานก็เปนพระอัครสาวก ทิพจักขุญาณทานวองไวมาก มาพระอนรุุทนี่กเ็ปน 
เลิศทางดานทิพจักขญุาณ  พระอานนทก็เปนพระโสดาบัน  เปนพระท่ีมีความฉลาดมาก  ทานเปนเพื่อน  
พอรูขาววาโคธิกะจะเชือดคอตาย  จะทําอัตวินิบาตกรรม เกรงวาจะเปนโทษก็เขาไปหามโคธิกะ  หาม 
อยางไรก็ตามทานโคธิกะทานไมยอม ทานบอกวาฉนัยอมไมได เพราะรางกายมนัเลอะ ฉันไมตองการ 
มัน  นี่มันเปนศัตรรูาย  ชาตินี้ฉันเกดิพบพระพุทธเจา  ถาฉันตายไปจากชาตินี้อีกเทาไรละฉนัถึงจะเกิด 
พบพระพุทธเจา  การพบหรืออยูในเขตที่เปนอุดมมลคลเชนนี้จะไมมีสาํหรับผมอีก  หรือวาถาจะมกี็ไป 
กําหนดเวลาไมได  ทีผ่มอยูกับพระพุทธเจาหาความดีไมได  กเ็พราะรางกายมันเลว  จะฆามันเสีย  เมื่อ 
หามปรามก็ไมยอมฟง  ทานทั้ง ๔ องคก็ลกุไปจากพระโคธิกะ  ไปเผาพระพุทธเจาพรอมกัน ๔ องค  
ความจริงทานทั้ง ๔ องค องคหน่ึงองคใดจะไปเฝาพระพุทธเจาเพื่อกราบเรยีนใหทรงทราบ มี ๓ องคอยู 
ไปเฝาองคเดียว  ทานพระโคธิกะก็สูไมได  ไมสามารถจะเชือดคอตายได  แตน่ีทานยองไปทั้ง ๔ องค 
  แหมถาคนอื่นเขามาเลาใหฟงวาทั้ง ๔ องคเปนพระอริยเจา  องคสําคัญนีผ่มเกือบไม 
เชื่อ  ก็บอกวาพระอรยิเจาทําไมโงแบบนั้น  แตความจริงทานไมโง  ทานจะโงหรือไมโงก็ไมทราบ  แต 
กรรมที่เปนกุศลใหญจะชวยทานโคธิกะ  เพราะวาพระโคธิกะมปีจจยัที่จะเขาพระนพิพาน  เพราะเหตุ 
น้ันเรื่องกรรมฐานที่เปนกุคลใหผลก็มี  กรรมที่เปนอกุศลใหผลก็มี  ฉะนั้นหามไมได  อยาไปดิ้นอยาไป 
รนหามปรามมันเลย  เราไมมีทางสูกฎของกรรม  พระพุทธเจาถึงไดใหยอมรับนบัถือกฎของกรรมของ 
เราเสีย  จะไดสบายใจ  ความไมสบายกายไมสบายใจเกดิกร็ูวา  นี่เม่ือกอนเราทําความชั่วไว ความชั่วมัน 
มาตาม  ถาเรามีความสบายกายสบายใจปรากฎ  ก็น่ีเมื่อกอนเราเคยทํา 

 
 



 
 
 
 
 

๑๓๖ 
 

ความดี  ความดีใหผล  เราจะทําความดีตอไป  ผลของความชั่ว  เราคดิวาความชัว่ใหผลแลวในชาตกิอน  
ฉะนั้นตอไปนีเ้ราจะไมทําความชั่ว ความไมดีอยางนีจ้ะไดไมมายุงกับเราอีก นีก่ฎของกรรม ทานโคธิกะ 
ทานไปนิพพานดวยกรรมแบบนั้น เปนเหตุใหทานทั้ง ๔ไปเฝาพระพุทธเจา ในเมื่อทานทั้ง ๔ไปเฝาพระ 
พุทธเจา พอลบัหลังพระโคธิกะก็เชือดคอตาย  ทานทั้ง ๔ ไมทราบ  กก็ราบทลูพระพุทธเจาวา ขอพระผู 
มีพระภาคเจาไดโปรดกรุณาไปหามพระโคธิกะ  เวลานี้พระโคธิกะจะเชือดคอตาย  พระพุทธเจาตอบวา 
อยางไร บอกวาจิตในกาม หามพระโคธิกะไมอยู  ทานทั้ง ๔จึงทูลถามวาเปนเพราะอะไรพระเจาขา พระ 
พุทธเจาตอบวา เธอหันหลังมาแลวพระโคธิกะเชือดคอตายแลว ทานทัง้ ๔ จึงถามพระพุทธเจาวา ทานรู 
รึ พระพุทธเจาบอกวารู ถามวาทานรูแลวทาํไมไมหามพระโคธิกะ ทานก็เลยบอกวา น่ีฉันสอนคนใหพน 
ทุกขนะ ฉันสอนคนนี่ฉันบําเพ็ญบารมีมา ๔ อสงไขย กาํไรแสนกัป ทนทรมานความทุกขความ ยากมา 
แลว ก็มานั่งทรมานตวัสอนคนอยูเวลานี้ เพราะตองการอยางเดยีวใหคนพนทุกขจนเขาพระนิพพาน  ก็ 
ในเมื่อคนเขาจะนิพพานแบบนั้นแลว  ฉันจะไปหามเขาทําไม  เปนอนัวาพระโคธิกะเชือดคอตายคราว 
น้ันทานไปนิพพาน 
  ความจริงอัตวนิิบาตกรรม เราคิดกนัอยางโลกคราวๆ คดิวาเปนอารมณช่ัว ทําตัวใหตก 
นรก ทีนี้อารมณของพระโคธิกะ พวกทานลองคิดดู เวลานั้นทานโคธกิะไมตองการรางกาย ทานโคธิกะ 
เกลยีดรางกายเปนที่สุด  เพราะเห็นรางกายนี้เปนภยั เปนศัตรรูายที่เรยีกกันวามาร มารแปลวา  ผูฆา  ผูทํา 
ลาย  โคธิกะเห็นวารางกายเปนศัตร ู จงึมสีิทธิจะไมตองการรางกายตอไปอีก  ความคิดวาถา ความเกิดใด 
จะพึงมใีนกาลขางหนาตอไปก็ตามที หรือคิดวารางกายประกอบไปดวยธาตุ ๔ และบริบูรณ ไปดวย 
ขันธ ๕  อยางนี้จะไมมีอีกสาํหรับเรา  น่ีตดัญาติขาดมติรกนัเลย  คิดวารางกายนี้เราไมตองการอีก  แคนี้ 
เองไปนิพพาน แตวาถาจะถามวาทําไมถึงไปงายนัก ทีนี้มาดูอํานาจของวิปสสนาญาณวาคราวหนึ่ง พระ 
ไปลาพระพุทธเจา คือเรยีนกรรมฐานจากพระพุทธเจาแลวก็ลาพระพุทธเจา เพื่อไปฝกพระกรรมฐานใน 
ปา  ลาพระพุทธเจาแลวพระพุทธเจาทรงทราบวา  ถาพระผูนีไ้ปหาพระสารีบุตร  พระสารีบุตร จะสอน 
อะไรบาง พระพุทธเจาทรงทราบแลวก็เลยถามวา พวกเธอทั้งหลายไปหาสารีบุตรรึยัง ไปลาพระสารี 
บุตร แลวรยึัง  พระพวกนั้นบอกวายังพระเจาขา  พระองคจึงบอกวา  ถาอยางนั้นเธอจงไปลา พระสารี 
บุตรเสียกอนนะ  เธอจึงคอยไปปา 
  พระพวกนัน้กก็ราบ ถวายบังคมลาพระพุทธเจา เมือ่พระพวกนัน้เขาไปหาพระสารี 
บุตร  พระสารีบุตรกแ็นะนาํใหโอวาทตามสมควร  เรือ่งการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่เรามีความตอง 
การอยางเดียว คือความดับไมมีเชื้อ  หมายความวา ดับ 



 
 
 
 
 

๑๓๗ 
 

กิเลสเปนสมุจเฉทปหาน  เราจะไดพนทกุข  คือหมายความวาเปนพระอริยเจา น่ีพระพวกนัน้ก็เลยถามวา 
เวลานี้พวกผมเปนปุถุชนคนธรรมดา  หนาแนนไปดวยกิเลส  ถามคีวามประสงคจะปฏิบัติตนใหเปน 
พระโสดาบนั จะทําอยางไรขอรับ ทานพระสารีบุตรก็บอกวา เอาอยางนี้ดีกวา พจิารณาในขนัธ ๕ วา รปู 
เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ อยางนี้เขาใจยาก  เอางายๆ   เอารางกายของเราก็แลวกัน  ถาพัง รางกาย 
เสียอยางเดยีว  ไอนามธรรมอีก ๔ อยางมนัไปไมได  ทาํลายบานเสียแลวคนมนัอยูไดอยางไร นามธรรม 
๔ ประการไมตองไปสนใจมันเทาไร  เอารูปธรรมคือรปูตัวเดยีว  เห็นวารางกยนี้มนัไมใชเรา มนัไมใช 
ของเรา รางกายน้ีไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีรางกาย รางกายไมมใีนเรา ทําจิตคิดอยางนี้เปน ปกติถา 
รางกายนี้มันเปนเรา เปนของเราจริงมันตองไมแก มนัตองไมปวย มันตองไมตาย ตองไมมีการทรุด 
โทรม  คนเราทุกคนเกดิมาไมตองการความแก  ไมตองการความปวยไขไมสบาย ไมตองการ ความตาย  
ไมตองการทุกขเวทนา  อาการที่เกดิกับรางกายแลวเราหามไดไหม  เราหามไมได  ในเมื่อเรา หามไมได 
เรากพ็ึงรูวารางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา  เราไมมีอํานาจเหนือมัน  มันเทานัน้เปนผูม ี อํานาจเหนือ 
เรา  มันตองเปนไปตามกฎของธรรมดา 
  ถาเราทั้งหลายพิจารณาสภาพรางกายที่เราเรยีกวาขันธ ๕  ผมก็ขอยกมาพูดแตกายอยาง 
เดียว  มันจะรวมเปนขันธ ๕ น่ีพูดแตเวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ดไีมดีเละเทะเพราะอะไรกไ็มรู ใน 
เมื่อรางกายไมใชเรา ไมใชของเราแลว พอพิจารณาไปจติละเอยีดขึน้หนอยปญญาเกดิ ก็เปนพระโสดา 
บันได 
  พระพวกนัน้กถ็ามตอไปวา ถาผมเปนพระโสดาบันแลว ถาจะเปนพระสกิทาคามีจะทาํ 
อยางไร  ทานก็บอกวา ก็พิจารณาอยางเดยีววา อัตภาพรางกายนีไ้มใชเรา ไมใชของเรา  เราไมมีในราง 
กาย  รางกายไมมีในเรา  แลวก็พจิารณาหาความจริงในรางกายใหปญญามันเกิด  ราคะ โทสะ โมหะ มัน 
ก็จะเบาลง  อนันี้พวกคุณก็จะเปนพระสกทิาคามีได 
  พระพวกนัน้กถ็ามตอไปวา  พวกผมเปนพระสกิทาคามแีลวตองการเปนพระอนาคามี 
จะทําอยางไร บอกวาทําแบบเดียวกัน คือพิจารณาขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวม 
เรยีกวาตัวเรา  ถามันไมใชเราไมใชของเรา  เราไมมใีนรางกาย  รางกายไมมีในเรา  รางกายมีแตขันธ ๕ 
เทานี้ปญญามนัเกิดขึ้น  จิตละเอยีดลง  ก็สามารถตดัความโกรธทิ้งได  ตัดกามราคะทิ้งได  เราก็เปนพระ 
อนาคามี 
  พระพวกนัน้กถ็ามตอไปอีกวา  ในเมื่อพวกผมเปนพระอนาคามีแลว  ตองการเปนพระ 
อรหันต  จะพจิารณาแบบไหน  ทานก็เลยบอกวา  ไอแบบเดียวกันนั่นแหละ 



 
 
 
 
 

๑๓๘ 
 

พิจารณาขันธ ๕ วามนัไมใชเรา  ไมใชของเรา เราไมมีในขันธ ๕ ขันธ ๕ไมมีในเราหรือวารางกายไมใช 
เรา ไมใชของเรา เราไมมใีนรางกาย รางกายไมมีในเรา พจิารณาไปปญญามันจะเกิด  เกิดขึ้นแลวในที่สุด 
มันก็ทําลายตวัเอง  สภาพรางกายนี่มนัไมใชเราจริง ไมใชของเราจริง ไอเรื่องกิเลส ตัณหา อุปาทาน 
อกุศลกรรมตาง ๆ มันก็สลายตัวไปคือ 
  ๑. สักกายทิฏฐิ คือวา อัตภาพรางกายน่ีไมใชเรา ไมใชของเรา มนัก็ปรากฏดวยอํานาจ 
ของปญญา 
  ๒.  วิจิกิจฉา  ความสงสัยในคําสอนของพระพุทธเจากไ็มมี 
  ๓. สีลัพพตปรามาส  การทรงศีล  ลูบคลําศลีไมปรากฎ  เพราะรกัษาศลีบริสุทธิ์  เพราะ
เกรงวาถามีศีลไมบริสุทธิ์มนัจะไปอบายภูม ิ มันก็ตองเกดิอีกตอมา 
  ๔.   ตัดกามราคะ  ความพอใจในกามารมณระหวางเพศ  อารมณมนัก็ตดัขาดไป 
  ๕.  ตัดปฏฆิะ  ความโกรธ  ความพยาบาท  การกระทบกระทั่งของจิตออกไปเหลือแต 
อํานาจของเมตตาเปนพระอนาคามี  แลวตอจากนั้นก็เก็บเล็กเก็บนอย คือ 
  ๖.  ตัดรูปราคะ  ตัดความเมาในรูปฌาน  บางคนที่ไดรปูฌานแลวก็ความเมาในรูปฌาน 
ปรากฎ  ถือวาตัวเปนผูวิเศษ  ไมทําตัวใหสูงขึ้นไปใชไมได  เห็นวารูปฌานเปนแตเพียงวาเปนบนัไดกาว 
ข้ึนไปสูพระนพิพานเทานัน้ 
  ๗.  ตัดอรูปราคะ  คืออรูปฌานเสียได  ไมเมาในอรปูฌาน  ไมใชท้ิงอรปูฌาน  ทรงอรูป 
ฌานไปเวนกําลังใจ  เปนเครือ่งมือทําลายกเิลส 
  ๘.  ตัดมานะ  ความถือตวัถือตน วาเราดกีวาเขา  เราเสมอเขา  เราเลวกวาเขา  เห็นวาคน 
และสัตวเกิดมาเพราะอาศัยธาตุ ๔ มีความเกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกัน ไมมีใครวิเศษกวาใคร  ไมมีความ 
เหลื่อมล้ําต่ําสงูกวากนั  ตายเหมือนกัน  ไมรังเกยีจ  แมแตคนและสัตวซึง่อยูในสภาพสกปรก  แลวก็ 
  ๙. ตัดอุทธัจจะ  ตัดอารมณฟุงซานดานอกุศล  ความจริงไดพระอนาคามีแลว ไมมี 
อกุศล มแีตจิตที่เปนกุศลอยางเดียว  แตวามีอารมณฟุงซานอยูนิดหนึ่ง คือ ยังคิดวานั่นดี  น่ันเลว ถาตัด 
ตัวนี้ไปเสีย  ไอตัวดีนอกจากนิพพานเราไมตองการ  เราตองการอยางเดยีวคือพระนิพพาน  ในที่สุดก็ 
   ๑๐. ตัดความโงคือ  อวิชชา อวิชชานีถ่าเราพูดวาแคอวิชชาอยางเดยีวมันก็จนตาย ไมรู 
จะไปทางไหน  นักธรรมเอก  นักธรรมโท ถาถามวาอวิชชาคืออะไร ตอบไดอยางเดียววาความโง ความ 
จริงอวิชชานี่มันไมใชความโงหรอก ไอโงเสียจริง ๆ มันก็ไมรูอะไรเลย คนที่เกิดมาในโลกทั้งหมดที่ไม 
รูอะไรเลยมันไมมี  อวิชชาตองแปลวา 



 
 
 
 
 

๑๓๙ 
 

โงเหมือนกนั  แตวาโงไมหมด  มีความฉลาดเหมีอนกนั  แตวาฉลาดไมครบถวน  ตัวอวิชชาคือตัวไหน  
อะไรที่ชนะอวิชชา ตัวน้ีซิที่นักเทศนท้ังหลายหงายทองไปตามๆ กัน ทีนี้ตัวธรรมะที่เปนตัวอวิชชาจริงๆ 
พระพุทธเจาทรงตรัสไวในพระไตรปฎกไดแก ฉันทะกับราคะ ฉันทะ คือความพอใจในโลกนี้ ความพอ 
ใจในการเกดิในโลกนี้ หรือทรัพยสินท้ังหลายในโลกนี้ รางกายที่มีอยูในโลกนี้ เทวโลก และพรหมโลก 
ดวยนะ  ฉันทะความพอใจ  อยากเกดิเปนคน  อยากเกดิเปนเทวดา  อยากเกิดเปนพรหม  อยากเปนมันอยู 
แคนี้  อีกตัวหน่ึงกร็าคะ วาในโลกมนุษยสวยสดงดงาม อะไรมันสวยไปทั้งนั้น เทวโลก และพรหมโลก  
สวยสดงดงามอยากมาอีก  ตวันี้เปนตัวอวิชชา  เขาถามวาอวิชชาคืออะไร ก็ไดแก  ฉันทะกับราคะ ถาตัด 
ฉันทะกับราคะเสียไดแลวทกุคนไปนพิพานหมด  ที่พระทานสอนอยางนั้นก็ใหทกุทานตัดฉันทะและ 
ราคะในรางกายเสีย  ความพอใจในรางกาย  ความเห็นวารางกายดีตดัทิง้ไปเสีย  ใชอารมณอยางเดยีว กับ
พระโคธิกะ  ถอืวารางกายเปนมาร  รางกายเปนโทษ  เทานี้จิตกถ็ึงอรหัตตผลนี ้
  พระพวกนัน้กเ็ลยถามตอไปวา ถาพวกผมเปนอรหัตตผลแลวก็ไมหยิบ ไมตองทําอะไร 
ใชไหม  ทานบอกวาไมใช พระอรหันตน่ีขยันมาก ถาพจิารณาขันธ ๕ วาไมใชเรา ไมใชของของเรานั้น 
เพ่ือความอยูเปนสุข อยาเขาใจวาเปนอรหันตแลวเลิก ความจริงอรหันตน่ีเขายิ่งทําหนัก เพราะพระ 
อรหันต เบื่อรางกายเต็มที  เพราะการเบื่อในรางกาย  ความเบื่อทางโลก  เห็นมันไมเที่ยง  เปนอนตัตา  
ทานจึงเปนพระอรหันต  เม่ือถึงความเปนพระอรหันตแลวความเบื่อมนัทรงตัวเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต  มัน
อยูในโลกไดอยางไร  มานัง่นึกวามนัไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราอยูช่ัวคราว  แลวเมื่อมันยังไมพัง  
เพราะกรรมมนัสนองเพียงใดก็ทนไป  อยูเพื่อทําประโยชนใหแกโลก  แลวกร็ีบสนองความชั่วของ 
อกุศลกรรมที่เราเคยทํามาในชาติกอน  ใชหนี้มันแคน้ีพอ 
  น่ีผมพดูเรื่องการดับรูปเมื่อรปูเกิดขึ้น แลวก็พิจารณาถึงความดับไปของรูป ไอความ 
ดับไปของรูป  ทานก็ใหพิจารณาในตนขันธ ๕  ตามแบบของวิปสสนาญาณ  หรือวาจะเอาแบบสั้น ๆ  
แบบทานพระโคธกิะนี่ก็สบาย  การพิจารณาอยามวัไปนั่งนึกแบบเลย แบบที่แผลงเกินไป แลวก็เปนตัว 
สัญญาเกินไป  ตัวสญัญามัน่คงอยูมาก  ปญญามีนอยก็เห็นจริงไมได  การเห็นจริงนีก่็เกิดดวยอํานาจของ 
ปญญา  ไมใชสัญญา  สญัญาเปนตัวโยงคือเปนพ้ีนฐาน คือกําหนดวารางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เรา 
ไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  น่ีเราชวยกันแคกายนะ  พอถึงเวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ ก็
เหมือนกัน 

 
 



 
 
 
 
 

๑๔๐ 
 

ทีน้ีเราจะคิดอยางสั้น ๆ  คิดอยางทานพระโคธิกะ  ถาถึงแมวาเราจะไมปวยอยางพระ 
โคธกิะ  ปกติเราก็ปวยอยูทุกวัน  โรคที่หนักที่สุดคือหิว  เพราะพระพุทธเจาทานวา ชิฆจฉา ปรมาโรคา  
ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง โรคะแปลวาเสยีดแทง อาการเสียดแทงทําใหไมสบายกายไมสบายใจ นี่หากวา  
เราจะพจิารณาความดับของรปูเราตองพจิารณาตามรูปของวิปสสนาญาณ  ตามที่พระสารีบุตรสอนกับ 
พระ  หรือเอาพระแบบพระโคธกิะตอนตนก็ได  แตตอนปลายผมไมสนับสนุนนะ  เชือดคอตาย ดีไมดี 
บอกพระยายามวา  ผมแนะนําใหเชือดคอตายละผมแยเลย  เอาในตอนตนนะ  พจิารณาหาโทษของมัน 
ทุกวันทุกวนั  ถามันหิวข้ึนมาก็คิดวา  นีถ่าเราไมมรีางกายจะมีอะไรหวิ  ถามันรอน ถาเราไมมรีางกาย จะ 
มีอะไรรอน  ถาปวดอุจจาระ  ปสสาวะ  ถาเราไมมรีางกายจะมีอะไรมาทรมานแบบนี้  ถาโรคภยัไขเจ็บ 
เกิดขึ้นมาก็คิดวา ถาเราไมมีรางกายอาการอยางนี้จะมีไหม ถาความขดัของใจเกดิขึ้นก็คิดวาอารมณอยาง 
น้ี  ถาไมมรีางกายจะเกดิไดอยางไร  ถาความตายเกิดขึน้  ก็คิดวาถาเราไมเกิดเสียอยางเดยีว  จะเอาอะไร 
มาตาย 
  น่ีจิตของทานทั้งหลายถาวางไดแบบนี้  ทรงสติสัมปนัญญะเปนปกติ  ไมลืมตลอดเวลา  
แลวก็ไมมีความเมาในรางกาย ไมเห็นวารางกายเปนแดนของความสุข เพราะรางกายเปนแดนของ ความ 
ทุกข  แตก็ไมมีความหวั่นไหวในทุกขอันนั้น  ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะดีใจวาไมชาไมนานรางกายมันพงั  
ถามันพังเมื่อไรเราก็เลกิมีรางกายเมื่อนัน้ แบบเดียวกับคนที่ทรมานอยูในเรือนจํา เมือ่เราออกจากเรือนจํา 
เมื่อไรเราจะไมเขามาอีก  เวลานี้เราอยูในเรือนจําของวฏัฏะ  ไอเรือนจาํของวัฏฏะเรามองไมเห็นตัว  เปน 
กิเลส  ตณัหา  อุปาทาน อกศุลกรรม มนับบีคั้นเราทกุอยาง สิ่งที่ไมดีมนัสอนวาด ีส่ิงที่เปนทุกขมันสอน 
วาเปนสุข  เรารูอยูแลว  เราพบพระพุทธเจาแลว  คือพระธรรมที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน  ใหยอมรบันับ 
ถือกฎของความเปนจริง  เราคิดวาเรามีทุกขมาแลวหลายแสนกัป  เวลานี้เราพอแลว  เรามีความฉลาดพอ 
แลว  ข้ึนชื่อวาความเกิดจะไมมีสําหรับเราอีก 
  วันนีก้็หมดเวลาแลว วนันี้สาํหรับขันธ ๕ เรากไ็ดกนัแครูปขันธ แตความจริงเราพดูกนั 
๑๐ นาทีมนักห็มด  เพราะมนัเหมือนกัน  มหาสติปฏฐานวันนี้จะยุติไวเพียงแคนีน้ะ 
  สําหรับวันนี้เราเรยีนธัมมานปุสสนามหาสติปฏฐานเรื่องขันธ ๕ ตอ  เมื่อวานนีเ้รื่อง 
ขันธ ๕ เราจบเพียงแครูป  หวังวาเรื่องของรูปก็คงจะเขาใจกันแลว สําหรับวันนีก้็เหลือ ๔ แบบคือ  
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  ความประสงคของพระพุทธเจาใหศึกษามหาสติปฏฐานสูตรในเรือ่งรูป 
เวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ 

 



 
 
 
 
 

๑๔๑ 
 

ก็ไปหาความเปนจริงตามทีพู่ดมาแลววา  รูปกด็ี  เวทนาก็ดี สัญญาก็ดี  สังขารก็ดี  วิญญาณก็ดี  ทั้งหมดนี้ 
มีสภาพไมเทีย่ง  ตกอยูในลกัษณะของเปนทุกข  แลวกม็ีความสลายไปในที่สุด  เรยีกกนัวาเปนอนัตตา  
ทีน้ีเมื่อวานเราวากันถึงรูป วนันี้มาพูดกันเฉพาะเวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  ก็เห็นจะจบกนัวันนี ้
เพราะวามนัเหมือนกัน 
  คําวาเวทนา  ไดแกอาการทีเ่สวยอารมณ  น่ีเปนภาษาสําหรับตํารา นากลวัจะฟงยาก ถา 
เราจะฟงเปนภาษาไทยกันชัดๆ คําวาเสวยอารมณคือความรูสึก ไดแก ความรูสกึเปนสขุหรือวาเปนทกุข  
หรือวาไมสุขไมทุกข  อันนี้เปนลักษณะของเวทนา  ลักษณะของเวทนามีความรูสึกเปนสุขก็ดี  เปนทุกข 
ก็ดี  ไมสุขไมทุกขก็ดี  เปนเวทนา  ในมหาสติปฏฐาน  พระพุทธเจาทานมาสอนใหเรารูเรื่องของเวทนา 
เพ่ือประโยชนอะไร เวทนาตัวนี้ความจริงมันเปนเครื่องเกาะอยู  หรือเปนอุปกรณของขันธ ๕ เรยีกวา 
รางกาย  ถารางกายของเราดับเมื่อไร  เวทนามันก็ดับเมื่อนั้น  เรากร็ูอยูแลววาเมื่อวานเราพดูกันถึงรูป  
เมื่อรูปมันทรงตัวอยูเวทนากม็ีการทรงตวัมีความรูสึก  หากวารูปมันดับแลวรางกายพงั  ตอนนี้เวทนามัน 
ก็อยูไมได  ตวัอยางท่ีเราเห็นก็คือคนตาย  คนตายทุกคนไมมีใครหวงใยในอาการทั้งหมด  หมายความใน 
เวทนาตาง ๆ  จะมีความสุขกต็าม  ความทุกขก็ตาม คนตายไมคํานึงถึงเพราะวารูปดับ เมื่อรูปหรือวาราง 
กายมันดับแลว เวทนามันกด็ับไปดวย เวทนาที่เปนสุขเปนทุกข มันกเ็ปนภัยเหมือนกันสําหรับเราที่มีรูป 
  ขณะใดที่เราทรงรางกายอยูนี ้เฉพาะรางกายจริงๆ ไมเปนเครื่องหนัก ทีว่าไมเปนเครื่อง 
หนัก เพราะวามันมีสภาพเหมือนทอนไม ตามที่บอกแลวเมื่อวานวารางกายของคนมสีภาพเหมือนทอน 
ไม ไมมีความรูสึกอะไร หากวาจิตออกไปจากรางเสียแลวมันก็หมดเรื่องกัน ขณะทีร่างกายทรงอยูเราจะ 
มีความสุขหรือความทุกขกคื็อเวทนา  ตวัเวทนาที่ปรากฎ  ถาเวทนาเปนสุขเวทนามันก็ดี  เราชอบใจ แต 
พระพุทธเจาไมชอบใจ  ทุกขเวทนาปรากฎอันนี้เราไมชอบใจ  พระพุทธเจาก็ไมชอบใจเหมือนกนั  อทุก
ขมสุข  คืออุเบกขาเวทนา  เกิดขึ้นนีเ่ราสบาย  แตพระพุทธเจาไมชอบใจ  รวมความวาเวทนาทั้ง ๓ 
ประการ  คีอสุขเวทนาก็ด ี  ทุกขเวทนาก็ไดแกอารมณเปนทุกขก็ดี  แลวก็ความไมสุขไมทุกขก็ตาม  ทั้ง 
๓ อยางนี้พระพุทธเจาถือวาไมมีความสําคัญ  ทั้งนี้เพราะวามันเปนความสุขหรือวาความทุกข  หรอืวา 
อาการนิ่ง ๆ อยู เฉย ๆ  มันเปนระดับของโลก  เพราะอารมณของโลกเปนอารมณที่ไมแนนอน ตามบาลี 
คําวา  โลก  ทานแปลวามีอนัจะตองฉิบหายไป  คําวาฉบิหายไปก็หมายถึงวาการสลายตัวไป 

 
 
 



 
 
 
 
 

๑๔๒ 
 

ความสุขที่เกิดเพราะอาศัยโลกียวิสัยมีอะไร  เราไดผานุงผาหมที่มีสีสวย  หรือวาไดคน 
ที่มีความชอบใจ  หรือวัตถทุี่เราพึงปรารถนา  อารมณความสุขมันก็เกดิ  เกิดเพราะวาเราไดสิ่งที่เราตอง 
การ  น่ีเปนอารมณของชาวโลกนะ  หรือวาชาวโลกโดยปกติมีความโงเปนปกติ  ทําไมถึงวาชาวโลกนีโ่ง  
เขาวาเขาไมโงก็มี เวลานีเ้อาจริงเอาจัง เขาเอาแขงไปชนเขา ไมยักเอาปญญาไปชนเขานะ  นี่เพราะอาศัย 
ความโงเปนปจจัย ทําไมจึงเรียกวาโง ที่เราไดของมาแตละชิน้ หรือวาไดสิ่งที่มีชีวิตมาแตละราย เราพอ 
ใจ  เรามีความสุข  เมื่อเราไดของสิ่งนั้นมา  นี่ดานของสุขเวทนานะ  แตวาคนนี้ไมไดคิดวาส่ิงทุกอยางที่ 
เราไดมานี่มันเปนปจจยัของความทุกข พดูใหรูงายๆ วาเปนเหตุของความทุกข  ไอตัวนัน้มันเปนตัว 
สรางความทุกข  ไมใชสรางความสุข  เขาใหรถยนตประจําตําแหนงมาชอบใจไหม  ไมตองเดิน ข่ีรถ 
สบาย  แตไอเจารถนัน่มันสรางความทกุขมาใหคุณบางรเึปลา  น้ํามนัไมมี  น้ํามันเครือ่งไมมี  เครื่องสึก 
หรอ  ดีไมดรีถไปจิ้มกับใครเขาเขา  มันก็สรางความทกุขใหเกิด 
  เปนอันวาวัตถกุ็ตาม  สิ่งท่ีมชีีวิตก็ตาม  ถาเปนของโลกไดมา  เรามีความสุขจริง แตวา 
สิ่งทั้งหลายเหลานั้นมนัเปนเหตุของความทุกข  เราตองตามบํารุงรักษามัน  ตองเอาน้ํามันไปใสมนั  เอา 
นํ้ามันเครื่องไปใสมัน  หาสีมาพนให  เครือ่งตรงไหนไมดีเราก็ตองหามาบํารุง  ไมงัน้ก็ใชไมได   อาการ 
ที่เราจะตองบํารุงรักษานี่ เราตองแสวงหาทรัพยสินมา  เพ่ือแสวงหาวตัถุสิ่งนั้นมา นี่คืออาการของความ 
ทุกข  แลวก็สิง่ท่ีเราไดมาทั้งหมดมันทรงตวัเมื่อไหร  มันมีความเสื่อมเปนปกติ  ไอเสื่อมก็คือเกา  ถาวัตถุ  
ถาคนกแ็ก ๆ ลง ไป  ทรดุโทรมลงไป  ในที่สุดก็พัง  ใครพัง  ถามันไมพัง  เรากพ็ัง ของมันไมพัง เราตาย 
กอนเราพัง  บางทีเรายังไมทนัพัง  มันก็พัง  น่ีตัวที่มันเสือ่มลงไป มันพังลงไป มันกเ็ปนทุกขแน เห็นชัด 
วาเราทุกข  สําหรับชาวโลกมีใครทุกขบาง ชาวโลกจริงๆ  ถาฝายธรรมนะนะเขาคิดถงึ แมวาจะเปนฆรา 
วาสก็ตามถือวาเขาเปนชาวโลกเสมอไปนี่ไมได แมแตเปนฆราวาสที่ยังนุงผานุงกางเกง ผมยาวก็ตาม เรา 
จะถือวาเขาเปนชาวโลกไมได คําวาชาวโลกหรือชาวธรรมนี่มันขึ้นอยูกบัจิตใจ ไมใชหมายถึงเพศ คนที่ 
มีอารมณเขาถงึธรรม ยอมรบันับถือกฎของความเปนจรงิ ก็เห็นวาวัตถตุางๆ ก็ดี  สิ่งที่มีชีวิตก็ดี  เราปรา 
รถนาอยากจะได  เราดีใจวาเปนเหตุของความสุข  แตเนื้อแทจริง ๆ ไอนั่นมันเปนเหตุของความทุกข  
ความสุขที่เราได  ท่ีเราเรยีกวา สุขเวทนา  ในมหาสตปิฏฐานทีพ่ระพุทธเจาใหทิ้ง  ทานบอกใหทิ้งไป 
เสียนะ  ไมใชใหพวกเราเก็บ  ความสุขที่เกิดจากวัตถุ  หรือวาความสขุที่เกิดจากสิ่งที่มีชีวิต  อันนี้พระ 
พุทธเจาใหโยนทิ้งไปเสียเพราะวามันสุขไมจริง 
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ไอตัวที่เราวาสุขมันเปนเหตุของความทุกขทุกอยาง  มาวากันถึงทุกขเวทนาที่มนัเกดิ  
คําวาทุกขเวทนาแปลวาจติใจไมสบาย อารมณไมสบายเปนสิ่งที่เราไมชอบใจ มันเกดิขึ้น  เราควรจะทํา 
อยางไร  ตัวทกุขนี่ไมตองอธิบาย  มนัเปนสิ่งที่เราไมชอบใจอยูแลว  เรารูวามันทุกข  ทีน้ีความสุขก็ด ี 
ความทุกขกด็ี  ที่เปนเรื่องของโลกมันเกิดขึน้  พระพุทธเจาทานวาอยางไร  ทานบอกวาความเกิดขึน้ของ 
เวทนา ความดบัไปของเวทนาไมเห็นมีอะไร ใหรูอยูเสมอวาทําจิตใหเปนสัมปชัญญะ ใหรูความเกิดของ 
เวทนาวา ความรูสึกที่มันเกดิขึ้นเพราะอาศัยวัตถุหรือไมมีวัตถเุปนปจจัย วานี่มันเปนความสุขหรือความ 
ทุกข  ถาเวทนาปรารถนาสิ่งประกอบไปดวยอามิส ไดแก ส่ิงของ ก็ทําความรูสึกไวเสมอวา สิ่งทั้งหลาย 
เหลานี้มันมีสภาพไมเท่ียง  มีอาการทรงตวั มันก็ตองมีการทําลายไป จติใจมันไปยึดไปถือวานั่นมันเปน 
เรา  เปนของเรา  ถือวาเปนความสุข  ถาความทุกขมันเกดิมาเมื่อไร  ความเดือดรอนมันก็เกดิ  ความหวั่น 
ไหวมันก็เกิด 
  ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงแสวงหาเหตุที่มันจะเกิดความสุข  และเหตุท่ีจะเกิดความทกุขใน 
ดานโลกกยีวิสยั  วาสิ่งท่ีเราปรารถนาอยากไดมานี่มนัเปนสุขหรือเปนทุกข  แตทวาในเมื่อเรามรีางกาย 
อยู  เรากจ็ําเปนตองอาศัยวตัถุและอาศยัส่ิงที่มีชีวิต  วัตถทุี่ใชทั้งหมดมีความจําเปนสาํหรับคนที่มีชีวิตอยู  
และส่ิงที่มีชีวติจําเปนจะตองอาศัยซึ่งกันและกัน  นี่รูแตเพียงวา  สิ่งเหลานี้มันมีประโยชน  ในสมัยที่เรา 
มีลมปราณอยูเทานั้น  หากวาเราตายแลว  ส่ิงที่เปนชาวโลกเราแบกไปไมได 
  ฉะนั้นเวทนาในที่น้ี องคสมเด็จพระบรมศาสดาใหใชสติกําหนดเอาไววา ขณะใดที่เรา 
มีชีวิตอยู  ความสุขที่เกิดจากความพอใจมนัเกิดขึ้น และความทุกขที่เกดิจากความไมพอใจเกิดขึ้นเพราะ 
อาศัยอะไรเปนปจจัย  อาศัยอะไรเปนเหตุ  เรากจ็ะรูเลยวา  ความปรารถนาเปนเหตุ  นี่แหละทานเรยีกวา 
ตัณหา คีอความอยาก เมื่อมนัเกิดขึ้นแลวทานใหมีสติรูเขาไววา ใชสตสิัมปชัญญะควบคุมวาสิ่งทั้งหลาย 
เหลานี้ไมทรงตัวตลอดกาล  อยางวนันี้บางทีตอนเชาใจเราสบาย  ชอบใจทุกสิ่งทุกอยางท่ีเราปรารถนา 
ไดรับผลสมหวัง  เจอะหนาใครกด็ี  ก็มีแตคนเขาสรรเสริญพอใจ  หากวาอาการอยางนี้ปรากฎขึ้น ทาน 
บอกใหเอาสติควบคุมเขาไววานี่มันไมจริง  อาการความชุมชี่นของจิตมันไมทรงตลอด  อีกไมชาดีไมดี 
ไมทันขามวัน อารมณท่ีผองใสมันจะกลายเปนอารมณขุนมัวกไ็ด ท้ังนี้เพราะอารมณตางๆ ที่เกดิขึ้น 
เกี่ยวกับโลกมนัเปนอนจัจัง  หาความเที่ยงไมได  ทุกขัง  เปนอารมณท่ีเราไมชอบใจหรือทรงไวไมได  
เรากเ็กิดความไมสบายกายไมสบายใจ  ในที่สุดก็ตองนึกวาเปนอนตัตา  สิ่งเหลานี้มันไมมีการทรงตวั  นี่
เราจะตองมีสติสัมปชัญญะวา  เวทนาที่เราเสวยอยู  อารมณที่เรา 
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ทรงอยูเปนของไมแนนอน  ข้ึนชื่อวาอารมณใดเปนปจจัยของโลก  อารมณทั้งหลายเหลานี้เรามหีนาที่ 
อยางเดยีว  โยนทิ้งไป  ที่พระพุทธเจาทานบอกใหวางเสยี  แตผมไมอยากจะใช  ถาวางแลวมนัใกลตัว  
เดี๋ยวมันโดดเกาะตวั  เปนอันวาเราควรใชศัพทวาโยนทิง้มันไป  คือปลอยใหมันไปไกลจากใจของเรา 
  วิธโียนทิ้งเขาทําอยางไร  ก็น่ังคํานึงอยูเสมอตลอดเวลา  วาอารมณตาง ๆ  ที่เราทรงอยู 
แบบนี้  จะเปนความสุขหรอืความทุกขกต็าม  มันหาสาระอะไรไมได หาความจริงอะไรไมได แตเมื่อไร 
สภาพรางกายพังเมื่อไหร  สิง่เหลานี้ที่สรางความสุขใจใหแกเรา  เรามบีานสวยๆ  มตีึกสวยๆ  มรีถยนต 
งามๆ หรือมคีนท่ีถูกใจ สิง่ท้ังหลายเหลานี้ ถาเราตายเสียอยางเดยีวมันก็หมดจากความเปนสมบัติของ 
เรา  เราไมมีอํานาจจะนําไปได 
  เปนอันวาพระพุทธเจาทานสอนใหรูเหตุเกดิของเวทนา  วาเวทนาที่เกดิขึ้นเปนสุขหรอื 
เปนทุกขก็ตาม  ตองพยายามรูไววา  อาการอยางไหนเปนปจจัยของความสุข อาการอยางไหนเปนปจจัย 
ของความทุกข  ปจจัยของความสุขก็มีอยู  คือวาถาเราสรางความสุขใหแกคนอื่น  เราก็รับผลคือความสุข 
ในปจจุบัน  ตัวอยางท่ีเราจะเห็นงาย ๆ ถาเราพบหนาใครเรายิ้มใหเขา เขาก็ยิ้มรับ เรายกมือไหวเขา เขาก ็
ยกมือไหวตอบ  เราแสดงความเปนมิตรกบัเขา เขาก็แสดงความเปนมติรกับเรา นีว่ากันถึงคนที่มีอารมณ 
ใกลๆ  จะถึง ๑๐๐ เปอรเซ็นตสักหนอยนะ คนที่มีอารมณขาดจากความเปนคนมากๆ อันนี้ผมก็ไมรบัรอง 
เหมีอนกัน 
  มาอีกดานหนึง่  ถาเราดาเขา เขาก็ดาเรา  เราตีเขา เขาก็ตีเรา  เราประกาศเปนศัตรกูับเขา  
เขาก็ประกาศตัวเปนศัตรกูับเรา  น่ีเราก็จะรูไดวาเหตุที่เปนปจจัยใหเรามีความสุขก็คือความดี  ถึงแมวา 
ความดีนีจ่ะเปนอารมณของชาวโลก  มนัจะไมทรงตวันานก็ตาม  เพราะวาเปนการประคับประคองจิต 
ใหมีความสุขอยู ขณะใหจิตเขาถึงฌานโลกียไมมีความรุมรอน องคสมเด็จพระทศพลใหควบคุมกําลังใจ 
สรางความดกีบัเพื่อนรวมโลกกันเขาไว  จติใจของเราก็จะมีความสุขชั่วคราว  ทีผ่มบอกวาสุขชั่วคราวก็ 
เพราะวา  มีความสุขชั่วขณะหนึ่งท่ีเราทรงชีวิตอยู  แตวาความสุขประเภทนีถ้าเรามีความประมาท  คิดวา 
เรามีความสุข  เรามีทรัพยสมบัติมาก  เรามีเพื่อนเปนทีร่กั  มีของเปนทีร่ักอยูมากก็มีความสุข  และเราลมื 
คิดถึงตวัทายตวัปลาย  คือความดับไปของเวทนา 
  น่ีพระพุทธเจาใหแสวงหาตัวดับไปของเวทนาเปนตวัพิเศษ ทานบอกอยางนั้น ความ 
ดับไปของเวทนา  ไอเวทนาตัวน้ีที่มันเปนชาวโลก  มันดับไปทางไหน  ก็ดับกันตรงที่เราตาย  เวลาที่เรา 
มีชีวิตอยูดีใจวาคนนี้เปนสาม ี ดีใจวาคนี่เปนภรรยาที่ด ี
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ดีใจวาลกูของเรามีความกตญัูกตเวที  มีความประพฤตดิี  ประพฤตชิอบ  ดีใจวาทรัพยสินท้ังหลายที่ 
เราหามาไดบรบิูรณดวยประการทั้งปวง  แตวาพอเราตายเสียอยางเดยีว  สิ่งทั้งหลายเหลานี้เราขาดสิทธิ ์ 
ไมมีสามีเราหรือภรรยาเรา  อาจจะเปนของใครเสียเมื่อไหรก็ได  เพราะเราหมดสทิธิ์ในการบังคบั  ลูก 
เขาจะเลิกรักเราเสียเมื่อไหรกไ็ด ทรัพยสินทั้งหลายทั้งหมดที่เราหามา ก็มีคนอื่นที่มีสทิธิ์ในการปกครอง 
เมื่อไรก็ได  เพราะเราตายแลว 
  ทีน้ีองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงแนะนําใหเราดับเวทนา  อาการที่จะดับเวทนาคือ  
อาการที่ไมยึดถือ คือวาการวางอารมณถือวา เวทนาประเภทนี้มันไมมีการทรงตวั มันเปนอารมณของ 
ชาวโลก  มันติดอยูกับกาย  ถากายของเราดับไปเมื่อไหร สุขเวทนากด็ี ทุกขเวทนาก็ดี  ที่ประกอบไป 
ดวยกายมนักด็บัเมื่อน้ัน  องคสมเด็จพระทรงธรรมใหคิดไวเสมอวา  เวทนานี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา  
เราไมมใีนเวทนา เวทนาไมมีในเรา  ไอเรามันดันรูสุขรูทุกข  มาคิดวาเวทนานี้ไมใชเรา  ไมใชของเรา 
เราไมมใีนเวทนา เวทนาไมมีในเรา  ใครเปนคนรูความรูสึกของเวทนา  เราก็ตองตอบวาเรา  และถาพระ 
พุทธเจามาพูดแบบนี้เราจะเขาใจแบบไหน  เราก็ตองไปนัง่ดูอีกทีวา ไอเรานี่มันคือใคร  ใครคือเรา  คําวา 
เราคือใคร ใครคือเรา  นี่กด็วูารางกายทั้งหมดนี่ไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา เพราะวาพระพุทธเจาบอก 
แลววา รูปกด็ี เวทนาคือความเสวยอารมณก็ดี สัญญาความจําก็ดี สังขารอารมณที่ปรุงแตงใจก็ดี วิญญาณ 
ความรูสึกในการสัมผัสกด็ี  ท้ัง ๕ ประการนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา  เราไมมีในขันธ ๕ และขันธ ๕ ไมมี 
ในเรา 
  เรากด็ูตอไปวาสิ่งทั้ง ๕ ประการที่เราเรยีกวา เราเปนของเรานัน้ มันเปนเราเปนของเรา 
รึเปลา  สิ่งทั้ง ๕ ประการนีท่ี่เราเรยีกกนัวารางกายมีความรูสึก  คือวารางกายท่ีเราใชมันไดอยูนี่เรยีกวา 
ขันธ ๕  ทีน้ีพอรางกายท่ีเราใชมันไดนี่มันตายปุบลงไป เราไมเคยตายชางมัน เคยตายมาแลวแตจําไมได 
ก็ชางมัน  เราเอาตรงที่ชาวบานเขาตายใหเราด ู  พอเขาตายแลว  คนทกุคนไมชอบเจบ็  เวลาตายไปแลว 
เขาเอามีดไปเฉือน ถาเรามชีีวิตอยูเราตองดิ้นรนพยายามหาทางหนี แตทวาคนตายแลวมันไมหนี ใครจะ 
เชือดก็เชญิ ใครจะมัดกเ็ชิญ ใครจะเอาไฟไปเผากเ็ชิญ ตรงนี้มันไมหนีแลว  นี่ท่ีพดูเมือ่วานนี้วา รางกาย 
ของเรามีอุปมาคลาย ๆ กับประหนึ่งวาขอนไมวางทิ้งไวกลางปา  น่ีโดยเฉพาะรางกายนะ  ถามีจิตใจไม 
ควบคุม  เปนอันวาพอตายแลวความรูสึกใด ๆ ไมม ี
  เมื่อตายแลว พระพุทธเจาทานไมไดบอกวาถึงที่สุดแคน้ันนี่ มันมนีรกเปนที่ไป มี 
สวรรคเปนทีไ่ป  มีพรหมโลกเปนที่ไป  มนีิพพานเปนท่ีไป  ทานบอกวาคนที่ทํา 

 



 
 
 
 

๑๔๖ 
 

ความดีแลวตายไปสูสุคติ  ถาดีเลก็ก็ไปเปนเทวดา  ถาดขีนาดกลางก็ไปเปนพรหม  ถาดีหมดทั้งตวั ก็เปน
อรหันตไปนิพพาน  ถาหากวาเราสรางความระยําไวมาก  เวลาจะตายจิตเกาะความระยําไปสู อบายภูมิ  
ไปเกิดในนรกบาง เปรตบาง  อสุรกายบาง  สัตวเดรัจฉานบาง 
  ทีน้ีเราก็มานั่งดูวา  ถารางกายนี่มันเปนเรา  เปนของเรา  เวลาท่ีเราไปนรก  เราไป 
สวรรคนะ  มันไปกับเราดวยหรือเปลา  ใครเห็นเวลาเขาตาย  เขาไปสวรรคเขาแบกตัวไปไหม  เอาไป 
ดวยมไีหม  เปนอันวาทีว่าขันธ ๕ ไมใชเรา  ไมใชของเรา  น่ีจะดูไดกนัตรงนี้วา  ตอนที่ตายแลวจริง ๆ  
ที่ไปเกิดใหมในนรกกด็ี  เปนเปรต เปนอสูรกาย สัตวเดรัจฉาน เปนเทวดาหรือพรหม ไมไดเอาขนัธ ๕ 
คือรางกายตัวเดิมไปนี้  ผูท่ีไปก็คือเรา  เราก็ไปหากันใหมวาเราคือใคร  หรือวาใครเปนเรา  ในท่ีนี้เขา 
บอกวา  เรากคื็อจิต  แลวถาใชคําวาจิตนีผ่มวาใชคําไมหมด  ใชศัพทถูกไมหมด  จิตนี่มันมีสภาพทิพย  
ถาตัวทพิยอยางเดียวไปมันกใ็ชไมได  มันตองมีตัวของมนัอยู  โดยเฉพาะที่เราเรียกกนัวาอทิสสมานกาย  
มีกายชนดิหนึ่งที่มันสิงอยูในกายเนื้อ  เวลานี้เรามีกาย ๒ กาย กายเนือ้ท่ีเรามองเหน็อยูนี่ความจรงิไมใช 
กายแท  มนัเปนบานที่ความชั่วสรางให  ไอความชั่วทีส่รางกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม  ความ 
เศราหมองของจิต  จิตที่ประกอบไปดวยความโง  ตวัยึดถือ  ตวัอยาก  แลวกรรมที่สรางความชัว่ไว ๔ 
ประการ  เปนผลเปนปจจยัใหเราเกดิ  มันสรางกายไวให  เมื่อสรางไวแลวมันก็สรางความทกุขใหไอ 
รางกายเกดิ  บานมันเกดิขึน้แลว  มันกบ็ังคับใหเรามาอาศัยบานหลงันี้  พอเขามาอาศัยแลวแทนที่จะม ี
ความสุขก็เต็มไปดวยความทกุขนานาประการ 
  คําวาเราในทีน่ีก้็ไดแกกาย  กายหนึ่งที่เขามาสิงอยู  ในกายเนื้อกายนี้ทานไมไดเจโต 
ปริยญาณ  หรือไมไดทิพยจกัขุญาณ  ก็สังเกตไมยาก  สังเกตตอนที่เรานอนฝน  เวลาที่เรานอนฝนวาเรา 
ไปโนนไปนี ่  ความจริงไอกายตวัน้ีมันนอนอยู  แตวามันก็ฝนวาไปทําโนนไปทํานี่  ฝนวาไปไหนมา  
บางทีถูกใครเขากวดมาตืน่ขึน้มาเหนื่อเกือบตาย  นี่อทิสสมานกาย  หรือกายอกีกายหนึ่งที่มันสิงอยูใน 
กายเนื้อ  ก็ไดแกกายตัวนั้น  น้ีเราจะรูไดเพราะความฝน  ถาเราไมไดญาณพิเศษ  ฉะนัน้คําวาเราจริง ๆ  ก็
คือกายตัวนี้แหละ  ไอกายตัวที่มันฝนไป  มันไปไหนตอไหนนั่นเปนกายแทท่ีเรยีกวาเรา 
  พระพุทธเจาจงึกลาววา  อัตภาพรางกายไดแกขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ  นี่มันไมใชของเรา เราไมมใีนขนัธ ๕ ขันธ ๕ ไมมีในเรา  ขอน้ีจะเปรยีบเทียบใหฟงชดั ๆ ก็
เหมือนเรามีบานอยูหนึ่งหลงั เราเขาไปอาศัยในบาน  ความจริงบานไมใชเรา  และเราไมใชบาน  รางกาย
น่ีมีอุปมาเหมือน 

 



 
 
 
 
 

๑๔๗ 
 

กับบานเปนทีอ่าศัย  สําหรับอทิสสมานกายเขามาครอบครองชั่วคราว  เมื่อบานพังอทิสสมานกายก็ไป  
น่ีพระพุทธเจาทานบอกวา  เวทนานี่มนัไมใชเรา ไมใชของเรา  จงอยายึดถือในมนั  มันจะเปนอยางไร ก็
ชาง  ความสขุหรือความทกุข  มันจะเกดิมาอยางไรก็ตามใจ  ถือวาเปนเรื่องธรรมดา  ถาหากวาเราไป 
ยึดถือวาสิ่งนัน้เปนเรา  สิ่งนี้เปนของเรา  นั่นเราชอบเราไมอยากใหจากไป  เพราะเปนสุขเวทนา  ส่ิงที่ 
เราไมชอบไมตองการใหมันเกิดก็คีอ ทกุขเวทนา  อยางนีถ้ือวาเปนอุปาทาน  เปนปจจยัใหมันเกดิตอไป 
  น่ีเราเรยีนมหาสติปฏฐาน เราไมตองการความเกดิ เราตองการพนทุกข ถาเรายังมีความ 
เกิดอยูเพียงใด  เราก็จะมีความทุกขอยูเพยีงนั้น การท่ีเราจะไมเกดิก็คือ ความดับของเวทนา เราหาทางให 
เวทนามนัดับไปจากอารมณของเรา  หมายความวา  เรามคีวามทรงตวัอยู เราตองรูสุข รูทุกข และกถ็อืวา 
น่ีเปนเรื่องธรรมดาเทานั้น พอสิ้นลมปราณแลวก็หมด มันหมดไปแลว มันก็หมดความสุขและความ 
ทุกขท่ีเกี่ยวโลก เราเลิกกัน  ข้ึนชื่อวาขันธ ๕ จะเปนกายก็ดี เปนเวทนาก็ดี  เราไมตองการมันอีก ทําใจไว 
เพียงเทานี้ไมชาอารมณจิตก็ชิน  ที่เราเรียกกนัวาเปนฌาน  อารมณที่มีความผูกพันในทกุขเวทนา  ในสุข 
เวทนาของชาวโลกมนักจ็ะหมดไป 
  วากันถึงเวทนา เปนอันวาเราโยนเวทนาทิง้ไปไดแลวนะ จะโยนท้ิงไดหรือไมไดก็ตาม 
ใจ ผมบอกใหโยน  ถาใครโยนไดก็ไมตองเกิด  ใครโยนทิ้งไมไดก็ตองเกิด ความจริงขอน้ีเรานาจะเขาใจ 
ตั้งแตสมัยตายแลว 
  น้ีมาตัวสญัญา  สัญญาไดแกความจํา  จําทกุอยาง เวลาผมพูดทานจํา หรือวาเวลาผมนั่ง 
อยูทานจํารูปรางของผม  ผมจํารูปรางของทาน  ทานจําวตัถุทุกอยาง  จําวิชาความรูทีค่รูอาจารยสอน จํา 
เหตุการณทั้งหลายซึ่งปรากฎแกเรา  ตัวนีเ้ปนสัญญา  สัญญาตัวนี้มันเปนความจํา  พระพุทธเจาทานวา  อิ
ติสญญาย สมุทโย อิติสญญาย อตถงคโม อิติสญญาย สมุทโย ความเกิดขึน้แหงสัญญา อติิสญญาย 
อตถงคโม ความดับไปแหงสัญญา  ไมเห็นยากนี่  ทานบอกวาสัญญาคือความจํา  เราก็ตองมารูวา  ความ 
เกิด ของสัญญานี่  ไอตัวสัญญานี่พระพุทธเจาบอกแลววามันไมใชเรา  มันไมใชของเรา  เราก็ตองหาทาง  
มันเกิดขึน้เพราะอะไร  ทําไมมันจึงจะตองเกิด  กไ็ลเบี้ยไปตามเกา  อันนี้ไมยาก  พูดมาแลวในเวทนา 
  ไอตัวสัญญามนัเกิดไดเพราะกิเลส  ความระยําของจิต  ความมัวหมองของจิต คือกิเลส 
ความอยากคือตัณหา  แลวอุปาทานตัวยึดมั่นวานัน่เปนเรา  เปนของเรา  แลวกรรมทีเ่ปนอกุศลที่ทําดวย 
อํานาจของความโง  เราจึงตองมาพบกับสัญญาความจําเพราะอาศัยการทรงฌานนีไ่มเห็นยาก  ทานบอก 
วาใหดูวาสญัญาเกดิเพราะ 

 



 
 
 
 

๑๔๘ 
 

อะไร  ตอนนีผ้มจะไมพดูมากแลว  เมื่อกีจ้ํามาเยอะแยะแลว  จํามามากพอ  แลวกต็องหาเหตุวาสัญญา 
มันเกิดเพราะเราไมดี  เรามีความโงเปนพ้ืนฐาน  น่ีพระพุทธเจาเรยีกวา อวิชชา  อวิชชาความโง  อวชิชา 
ตัวนี้เราจะแยกอวิชชาลงไปใหชัด  โดยมากเขาวาอวิชชาแปลวาโง 
  เวลาผมเทศนเขาเทศนอวิชชาแปลวาอยางไร อวิชชาแปลวาโง เขาก็เลยไลเบีย้เอา ถาม 
วาไอตวัอวิชชาจริง ๆ ตัวท่ีมนัเกิดอวิชชาคอือะไร  อีตรงนี้นักเทศนทุกคนก็ตองยอม  ยอมวาตนเองไมรู  
เมื่อผมเปนนักเทศนผมก็ไมรู  แตวิสัยนักเทศนน่ีไอเรื่องจะไมพดูไมมี  ถาถามไมตอบไมมี  จะตอบผิด 
ตอบถูกตอบมนัสงเดชไปกอนหาทางรอดใหได  อารมณของนักเทศนนก็มีวาคติ  เขาตองปากไว ใจกลา 
หนาดาน เสียงดัง คติของนักเทศนนะ  ถามมาตอบผิดตอบถูกชางมัน ปากไว ใจกลา กลาตอบ หนาดาน 
ถาหนาไมดานเทศนไมได  แลวก็ตองเเสียงดัง  ถาเสียงเบาใครเขาฟงไมไดยิน เสียงผมแบบสมัยน้ีหากิน 
ไมได  ไมมีเครื่องขยายเสียงชวย สมัยเปนนักเทศนผมกเ็จงเหมือนกัน เขาตอบวาอวิชชารูแลววามนัเปน 
ตัวไมรู  คุณธรรมที่ทรงความเปนอวิชชา  เกิดอวิชชามันเปนอะไร  นิ่งเลย อยูแหง เพราะวาดิน้ไปดิน้มา 
ดิ้นมาดิ้นไป มองดูนาฬิกาใกลจะหมดเวลาแลว เราก็ดิน้มนัสงเดชไป เม่ือไลไปไลมาเวลาหมด มันจะไป 
ถึงไหน เขาใหเลิกเทศนเราก็เลิก  ลงมาไดสตางคเทากัน  เปดไปสบาย โกหกชาวบานหากิน  ความจริง 
ไมไดโกหกมนัตอบไมได  จะนิ่งเฉย ๆ กเ็สียวิสัยนักเทศน ปรากฎมีมาในพระไตรปฎก  สําหรับอวิชชา 
น่ีมันมีตัวของมันจริง ๆ อยู ๒ ตัวคือ  
  ๑.  ฉันทะ     ความพอใจ 
  ๒.  ราคะ      เห็นวาสวยวางาม 
  น่ีพระพุทธเจากับเรานี้มีใจไมตรงแลว ขัดคอกัน ไอส่ิงที่เราเห็นวาสวยวางาม  พระ 
พุทธเจาบอกวาเปนอวิชชา  สิ่งที่เราพอใจพระพุทธเจาบอกโง  แลวคบกันไมไดแลว  แบบนี้หรือไง  
ทานก็ไมไดวาจะคบหรือไมคบทานก็ตามใจ  ทานบอกวาไอตัวราคะกบัฉันทะ ๒ ตวัน่ีคือตัวอวิชชา  ผม
อานแลวผมก็ไมเขาใจ  ทีนีต้อมาก็มาใครครวญตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาวา ทําไมไอราคะ กับ
ฉันทะ พระพทุธเจาจึงเรียกวาโง  ความพอใจทานกว็าโง  ไอความรักเห็นวาสวยวางามทานก็วาโง  แลว
เรากเ็ลยตามความโงของทานไปก็พบ พบตัวโง ใครโงรูไหม ผมโง  กวาจะรูตวัวาโงก็แกแลว 
  ตอนหนุม ๆ มันไมยอมโง  ทั้งนี้เพราะถาเอารูปเมื่อสมัยหนุม ๆ มาดวูาเวลานี้มนัไม 
เหมือนกัน  อีตอนนั้นเรามีฉนัทะ  ความพอใจในความกระปรีก้ระเปรา  ความ 

 
 



 
 
 
 
 

๑๔๙ 
 

สมบูรณของรางกาย  เราถือวารางกายของเราสมบรูณแข็งแรงดีชอบใจมาก แตพอแกเขามา ตอนน้ีนี่พูด 
ยังไมคอยจะไหวเลย  เชานี้ชักจะไมไหว  พอฉันเพลแลวตองไปนอนทองแขมว ๆ อยูพัก  หมดแรง  นี่ที ่
เราพอใจวารางกายของเราดนีะ  ยังไมพูดถึงรางกายของคนอื่น นี่เพราะอาศัยความโง เพราะเราไมไดคิด 
พิจารณาหาความเปนจริง วารางกายของคนและสัตวก็ดี แมแตวัตถธุาตตุาง ๆ ก็ตาม ที่เกิดขึ้นมาแลวมัน 
จะมีความทรงตัวไดถึงไหน มันหาความทรงตัวไมได  มันเสื่อมอยูทกุเวลา  ถาเราไมโงเสยีอยางเดียวก็ 
ตองรูตวัแตกาลกอนวา น่ีเราเกิดแลวตอไปมันก็เสื่อมไป ๆ ๆ ถึงเวลาตาย ถึงเวลาสลายตัวไปในที่สดุ  นี ่
เราไมคิดอยางนั้น ตอนเปนหนุมเปนสาวแสดงทาทีกระปรี้กระเปรา ทําเปนคนดี ทาํเปนคนเกง ทําเปน 
คนสวย อะไรแบบนี้ไมได คิดวาเราจะแก  ไมไดคิดวาเราจะตาย นี่ความพอใจในรางกายที่สมบูรณ พระ 
พุทธเจาจึงบอกวาโง โง เพราะไมรู 
  ราคะที่เราหลงวาไอน่ันสวยวางาม  พระพุทธเจาก็บอกวาโงอีก  เพราะมันมีอะไรสวย 
จริง ๆ บางในโลกนี้ สีที่เราไปซื้อมาท่ีเขาวาดีท่ีสุดเทาทีจ่ะดี ทาแลวไมชาก็เศราหมอง เอาแคเศราหมอง 
กอน  แลวตอไปมันกล็อก วตัถุธาตุใด ๆ กต็ามที่เขาสรางสวยสดงดงามดี เปนที่ชอบใจของเรา ถาปลอย 
ไวไมชามนักม็ีความทรดุโทรมใหปรากฎ  เราก็เห็นวาเกาไปเสียแลว  น้ีคนที่เราเห็นวาสวย  เห็นวาดีเปน 
ที่ชอบใจ ถามองไปมองมาไมชานานเทาไหร เรากเ็ห็นความโทรม นี่อารมณจิตของเราประกอบไปดวย 
ราคะ  เห็นวาสวยวางาม  ฉนัทะมีความพอใจในวัตถุทีส่วยงามแข็งแรง  พระพุทธเจาทานเลยบอกวาโง  
เพราะไมมองหาความเปนจริง  นี่เพราะอาศัยความโงเปนปจจยั 
  ตัวสัญญานีก่็เหมือนกัน  สัญญานีถ่าเห็นคนท่ีเขาแข็งแรง  มีรูปรางหนาตาสะสวยมัน 
จะจําไวแคนั้น  นี่เปนสัญญาของชาวโลก  หรือวาเห็นอะไรที่เราไมชอบใจก็จะจํา  ไอตรงนัน้ตรงที่เรา 
ไมชอบใจ  นีเ่ปนอันวา  สญัญาของชาวโลกเปนจิตใจทีป่ระกอบไปดวยกิเลส  ใชไมได  พระพุทธเจา 
บอกวา  อิติสัญญาย สมุทโย ถามวาสัญญามันเกิดขึ้นไดเพราะอะไรเปนปจจยั  เราก็ตองตอบวาสัญญา 
ความจํา เฉพาะความจําอยางเดียวน่ีมันไมเปนไร จําวานัน่เปนเรา เปนของเรา ตวันี้สาํคัญ  ถาเราจําวานี่ 
เปนเครื่องบนัทึกเสียง น่ีเปนไมโครโฟน นีเ่ปนคนที่นั่ง  นี่เปนพระที่นัง่  ไมใชเณรทีน่ั่งอยู  น่ีเปนคนพูด  
น่ีเปนคนฟง  น้ีไมเปนไร  จาํแลวกผ็านไป  อยางนีพ้ระพุทธเจาไมตําหนิ  จําไดวานั่นเปนเรา  นี่เปนของ 
เรา  ตรงนี้ตําหนิมาก นี่เราจําอยางนั้น จําเพราะความโง  เพราะไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา 
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น่ีทานถามวาสญัญาเกดิขึ้นไดเพราะอะไร  ก็ตองบอกวาสัญญาเกิดขึ้นไดเพราะตัณหา  
ทานลงทายวา สมุทโย สมุทัย แปลวาเหตุใหเกิดสัญญา ก็ไดแกตณัหา ตัณหาคือความอยาก อยากไดสิ่ง 
น้ันอยากไดสิ่งนี้  เมื่อไดมาแลวก็จํา  เมื่อยังไมไดมากจ็ําไววาสิ่งนัน้สิ่งนี้ วาเราตองการใหมาเปนของเรา  
เมื่อไดมาแลวก็จําไดวานี่มนัเปนเรา  มันเปนของเราแบบนี้นะ  น่ีที่เกดิสัญญา 
  แลวก็ อิติสญัญาย อตถงคโม  ตอนนี้พระพุทธเจาใหหาเหตุความดับไปของสัญญา  ไอ 
คําวาดับไปนีไ่มไดหมายความวาจําไมได  เปนสัญญาวิปลาส  ไมใชอยางนั้น  คําวาดับก็หมายความวา 
เตสํ วูปสโม สุโข การเขาไปสงบกายนั่นชื่อวาเปนสุข  ดวยความจํา  สงบตรงไหน  ก็ตองมาสงบตรงที ่
วา  ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนีเ้ราจะไปยึดถือวาเปนเรา  เปนของเราเพื่อประโยชนอะไร  เราควรจะจําไป 
สักแตวาเปนความจํา  วานี่เปนวัตถุท่ีเราจาํจะตองใชเมื่อมีชีวิต  อันนี้คน  น่ีสัตว ท่ีเราจําจะตองมไีวใน 
สมัยเมื่อมีชีวิตเพื่อเปนเครื่องอาศัย  แลวก็คิดไวเสมอวา  ไอเจา ๒ ประการนี้คือสิ่งท่ีมีชีวิตก็ดี  สิ่งท่ีไมม ี
ชีวิตก็ด ี ถาเราตายไปแลว มนัเองก็มีการเสือ่มโทรม สิ่งท้ังหลายเหลานั้นเราจะไปนัง่ยึดถือความจาํ ยึด 
ถือสิ่งท่ีเราจําไดวาเปนเรา  เปนของเรา  เพื่อประโยชนอะไร  รูตัวไวเสมอวามันกับเรานี่มีอันที่จะตอง 
จากกัน  ถามนัไมจากเรา  เรากจ็ากมัน  มันตองจากกนัแนไมใครก็ใคร  เมื่ออาการจากเกดิขึ้นมาจริง ๆ  
เรากไ็มสนใจ  วัตถุทั้งหลายเหลานั้นเมื่อมแีลว  เมื่อวัตถทุี่มีชีวิตมันจะพัง ถึงเวลาที่มนัจะพงัยับยั้งไมได 
ก็เชิญใหมันพังไป  มันพังไปแลวเราก็ไมหนักใจ  หามันมาใหม  หาไมไดก็แลวไป 
  น่ีคนที่เราจําจะตองอาศัย  พอเขาแกลงไปใชไมได  หรือวาตายเสียแลวใชไมได  เราก ็
ไมหนักใจ  ไมยึดถือวาเปนสําคัญ  ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา  ตอมาสิ่งทั้งหลายท่ีเราจําได จําจะตองอาศัย 
มันในขณะที่ทรงชีวิตอยู  ขณะที่มันทรงตวัอยูดวยดี แตเราตัวเราเองนีจ้ะตองพัง ถึงเวลาที่เราจะตองตาย 
เรากว็างเสีย เลิก ดี นี่ขาจะตายแลว  เอ็งอยูใครเขาจะใชเอ็งตอไปก็ตามใจ ขาไมใชแลว เอ็งกับขานี่ก็เลิก 
กัน  ข้ึนชื่อวาโลกไมมีความสําคัญสําหรับเรา 
  ความจําตวันี้ท่ีพระพุทธเจาใหปลอย  คือวาอยาจําแบบประเภทยึดถือวามันเปนเราเปน 
ของเรา  แตวาจําไวเฉย ๆ อยางพระอรหันต  หรือวาพระพุทธเจาก็เหมอืนกัน  ทานเปนพระอรหันตองค 
แรกนี่ทานก็จํา  จําวาคนนั้นเคยเปนพอเรา  คนนี้เคยเปนแมเรา  คนนี้เคยเปนลูกเรา  คนนี้เคยเปนสามี 
ภรรยาเรา  คนนี้เคยเปนทรพัยสินของเรา  แตวาเวลานี้เราไมถือวาสิ่งทั้งหลายเหลานีเ้ปนสาระ  ถาบุคคล 
ที่เปนพอเปนแมเราถือความดี  เราบูชาความดีเปนสําคัญ  รางกายของทานกับรางกายของเราก็มีอันจะ 
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ตองพังไป ข้ึนชี่อวาความดขีองพอของแมเราบูชาตลอดกาล ทานจะตายไปแลวนานเทาไหรก็ชาง เคย  
เปน บิดามารดามากีร่อยชาติ  กี่แสนชาตกิ็ชาง  เราไมยอมวางความดขีองพอของแม  แตทวาเราไมยอม 
ยึดถือขันธ ๕ คือรางกายของพอของแม   นี่พระอรหันตทานวางแบบนี้นะ  ทานจํานะไมใชวาทานไมจํา  
อยานึกวาพระอรหันตไมจํานะ  พระอรหันตย่ิงจําใหญ  จํามากเลยทีเดียว  ถาใครเขาเอาของมาถวายเพื่อ 
เปนของสงฆอันนี้จําหนัก  จาํไววาปองกัน  ไมยอมใหของเหลานั้นทําลายไปโดยไมถงึความจําเปน  พอ 
ถึงวาระที่มันตองทําลายยับยัง้ไมได ทานกไ็มหนักใจ เพราะถาหากวายงัไมถึงวาระทีม่ันจะตองทําลายนี่  
ถาปลอยใหทําลายไปพระอรหันตจะลําบากใจ  เพราะถือวาไมรกัษาศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษทั  
แตไมใชไปเสียดายของ เสียดายศรัทธา  น้าํใจของบรรดาทานพุทธบรษิัท 
  ความจําของเราถาจะใชใหเปนประโยชน  ก็ตองใชความจําของพระอรหันต  จําอยาง 
พระอรหันต  จําวาคนนี้เคยเปนลูกเรา  คนนี้เขาเปนภรรยาเรา  คนนีเ้ปนพ่ี คนนีเ้ปนนอง  จําในขณะ 
เดียวกันก็มีความรูสึกวา  คนทั้งหลายเหลานี้ไมชากแ็ก  ไมชาก็ตาย  ไมชาก็ปวยไขไมสบาย  เปนของ 
ธรรมดา ถาวาระอยางนัน้เกดิขึ้นแลว อารมณของเราไมหนักใจ เพราะวาส่ิงทั้งหลายเหลานี้เปนธรรมดา 
แบบนี้เราหลีกเลี่ยงไมได จําไววาเปนของเรา แลวก็จําไวดวยวาเขาจะตองพัง แลวกเ็ราจะตองพัง เมือ่ถึง 
เวลาพังปรากฎเรากใ็จสบาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดา นี่ถาอารมณอยางที่เกิดขึ้นมา ท่ีพระพุทธเจากําหนด 
ใหดับขันธ ๕ เสีย  อิติสญญาย อตถงคโม มีอะไร  นีผ่มวามันไมมีอะไร  แตความจรงิวันนี้หาเนื้อแทไม 
คอยจะเจอ  เพราะวาเราซัดกนัมาตั้งแตวานเต็มที่แลว 
  ตอไป สังขารา สังขารคือความคิด อิติสงขารานํ สมุทโย  ความเกิดขึน้แหงสังขาร  อิ
ติสังขารานํ อวถงคโม  ความดับไปของสังขาร  คําวาสังขารในที่นีก้็ไดแกอารมณที่เขามาปรุงแตงจิต  
ไมไดหมายความวารางกายนะ อยาไปคิดวามันเปนรางกาย มันคนละแบบ เปนอารมณที่เขามาแทรกจิต  
คือแนะนําใจของเราใหสรางความดี  สรางความชั่ว  อารมณท่ีบอกวา  นี่ตาคนนี้ไมมไีมชอบใจ  ตหัีวมัน 
เลยนะ  คนนีด้ีชอบใจเอาสตางคให  นี่อารมณอยางนี้ทานเรยีกวาสังขาร  สังขารแบงเปน ๒ อยางคือ 
ปุญญาภิสังขาร กับ อปญุญาภิสังขาร อีกอันหนึ่ง อเนญนาภิสังขาร ตวันี้ยังไมพูด คือ ปุญญาภิสังขาร คือ  
อารมณจิตท่ีสะอาดที่เราเรียกวาบุญ  คําวาบุญเขาแปลวาใจสะอาด  ใจนอมไปในความสุข  ใจนอมไปใน 
ความเกื้อกลู  อันนี้จัดวาเปนปุญญาภิสังขาร 

 
 
 



 
 
 
 
 

๑๕๒ 
 

อปุญญาภิสังขาร ไดแกใจสกปรก คิดจะทํารายเขา คิดจะยื้อแยงทรพัยสมบัติเขา ทําลาย 
ความรกัของเรา  คิดจะโกหกมดเท็จเขา คิดจะทําลายสติของตัวเอง อยางนี้เปนอปุญญาภิสังขารที่เรา 
เรยีกวา ไมเคารพในศลี ๕ ถาเราเคารพในศีล ๕ เรียกวา ปุญญาภิสังขาร  ไอสังขารพวกนี้ก็คืออารมณ  
อารมณจรเขามาแทรกจิต  มนัแนะนําใหจติคิดดีบาง ช่ัวบาง ทานเรยีกวาสังขาร 
  ทานก็ไลเบ้ียตอไปวา สงขารานํ สมุทโย ใหพิจารณาหาเหตุผล  ไอความเกิดนี่ สังขาร 
น่ีมันเกดิมาไดอยางไร  วาไปก็ไปคิดไอตวัเดิมนัน่แหละมันเหมือนกนั วาสังขารคอือารมณแหงความด ี
และความชัว่  ที่ไมสามารถจะทําจิตใหถึง อเนญชาภิสังขารได  อเนญชาภิสังขารนี่หมายถึงอารมณเขา 
ถึงพระนิพพาน ไอตัวนี้ท่ีมนัเกิดมาก็เพราะอาศัยกเิลส ตณัหา อุปาทาน และอกุศลกรรม มันกเ็หมือนกัน 
รวมความวามนัเกิดขึ้นมาไดเพราะอาศัยความโงเปนปจจยัตัวเดียวกัน  น่ีผมพูดเรื่องขันธ ๕ น่ีมนัแยก 
กันออกที่ไหน  อธิบายกี่ตวั ๆ มันก็เหมือนกัน  ก็ตองพูดเสียหนอย  ถาไมพูดเดีย๋วไมรูวาสังขารคีออะไร  
จะบอกสังขารคือรางกายละ ผมเสียย่ีหอแยเลย สังขารไดแกอารมณทีด่หีรือช่ัว 
  หาเหตุท่ีเกิดของสังขาร  เหตุที่เกิดเพราะอาศัยมีกเิลสอารมณจิตเราเลว ตณัหาความ 
ทะยานอยาก  อุปาทานไดมาแลวถือวานัน่เปนเรา เปนของเรา แลวก็กรรมชั่วทําดวยอํานาจของความโง  
ทํากรรมที่เปนอกุศล  เปนบอเกิดของความทุกขเราไมปลอยอารมณ  น่ีเหตุใหเกิดสงัขารไดคือ  อารมณ 
ดีบาง  ช่ัวบาง  ไมถึงพระนิพพานได  ก็เพราะไอนี่เปนปจจัยท้ัง ๔ ประการนี่เปนปจจยั นีผ่มกไ็มอธบิาย 
เพราะมันเหมอืนกัน 
  ทั้งนี้บาลีตอไป  อิติสงขารานํ อตถงคโม  ความดับไปของสังขาร  ทานบอกวาใหดับ 
อารมณของความดีหรือความชั่ว  ไอดีน่ีมนัดีไมจริง  ถาดจีริงไมตองดับ  ดับอารมณทีด่ี  แตวาดีไมจริง 
แลวก็อารมณช่ัวท้ัง ๒ อยาง  อยาใหมันเขามายุงคือไมใชดับจิต  ถาจิตดับมันเจง  จิตนี่มีสภาพไมดับ  
เรา ตายขันธ ๕ ตาย  รางกายตาย  แตจติไมตาย  นี่คนไปถึงพระนพิพานแลว แตจิตมันกยั็งไมตายยังอยู  
ถา หากวามันตายจริง ๆ  จะรูวาพระนพิพานเปนอยางไร จิตมันมีสภาพรูนี่มันไมตายเราดับมนัไมได แต
วา ดับความชัว่ทั้ง ๓ ประการนี้ ใหผันไปจากจิต  มานั่งดับตัวไหน  กต็องมานั่งดับกเิลสซิ  อารมณช่ัวที่
ทํา อารมณจิตเศราหมองนั้นดับมันเสีย  หรอืวาตัณหาอารมณทะยานอยากนี่เราดับมัน อุปาทานตัวยึดมั่น
วา เปนเรา เปนของเรานี่ดับไป แลวกด็ับความชั่วที่เกิดจากกาย วาจา และใจเสียดวย คือตั้งใจจะสราง
ความ ช่ัว ดวยกรณีใด ๆ ก็ตาม ดับเสีย  วธิทีี่จะดับความชั่วกย็อนเขาไปหาตัวเดิม มีตัวอะไรละ 
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มีวิปสสนาญาณอยูตวัเดยีววปิสสนาญาณนี่มันมีตัวเดียวนะ แตวาสํานวนที่เราใชไปนั้นมันตางกัน  วิปส 
สนาญาณคือดบัขันธ ๕ ไอตัวน้ียังเปนขันธ ๔ อยู ไมครบ ๕ ดับมันทิ้งไป เห็นวารูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณมันไมใชเรา  มันไมใชของเรา  และก็เราไมมีอยูในรูป  เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 
เรื่องใดละที่เราจะเขาไปยึดไปถืออารมณด ี อารมณช่ัว  ไปนั่งคิดอยากจะฆาคนโนน  อยากจะตคีนนี้  
อยากจะขโมยของคนนั้น  จะยื้อแยงความรักของบุคคลนั้นนี่มันเรื่องอะไร  ไอส่ิงที่เราทําไปมนัเกดิประ 
โยชนกับรางกายเทานั้น  ประโยชนที่เกิดแกรางกายก็ไมมีอะไรเปนสาระ  เมื่อไดรับการสัมผัส ตีเขาขึ้น 
มาแลว เอาละซีเขาจะตีเราบาง  หาทางวิ่งหนี หาทางซุกซอน  หาทางปองกัน  สรางความทุกขใหเกิดขึ้น 
กับตัว 
  มีอารมณอีกอนัหนึ่งที่มันเปนบุญ  แตมนัเปนบุญเล็ก  ใหทานบาง รักษาศีลบางเล็ก ๆ 
นอย ๆ ถือวาดพีอเสียแลว  การทําความดีแคนี้เราอยูบนสวรรคได เราอยูบนพรหมได  เราก็มีความสุข นี่ 
มันใชไมได  แคสวรรค แคพรหม มันพกัทุกขชัว่ขณะ ไมชามันก็เกิดมาอกี  นี้ตองวางอารมณท้ัง ๒ ประ 
การนี้เสีย ตดัฉันทะ ตดัโง ความพอใจในการเกิดเปนมนุษยก็ด ี เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ด ี ตดัราคะ 
เห็นวา โลกมนษุยสวยสดงดงาม  เทวโลกสวยสดงดงาม พรหมโลกสวยสดงาดงาม  เปนที่นาอยูนาอาศัย  
ยกเลกิมันไป ทราบอยูแลววาโลกทั้ง ๓ โลกนี้เปนแดนที่ไมพนทุกข โดยเฉพาะอยางยิง่โลกมนุษยเตม็ไป 
ดวยความทุกขทุกกระเบียดนิ้ว  ทุกอริยาบถ ถาเราเปนเทวดาหรอืพรหมก็พกัทุกขชัว่คราว พอหมดบุญ 
วาสนาบารมีกก็ลับมาเสวยทกุขใหม  ไมเอา  เลกิกัน  โลกทั้ง ๓ ประการนี่เราไมตองการ  เราวางเสียเลย  
วางขนัธ ๕ ไดแลวกว็างโลกท้ัง ๓ เสียดวย เพราะขึ้นชีอ่วาขันธ ๕ คือรางกายที่ประกอบดวยธาตุ ๔ และ 
ก็มีเวทนา สญัญา สังขาร วญิญาณ เราไมตองการมันอกี  และเมื่อเราไมตองการขนัธ ๕ ท่ีเกิดเปนมนุษย 
แลวเราก็ไมตองการเอาจติของเราไปพกัอยูแคเทวดา หรอืพรหมโลก ส่ิงที่เราตองการนัน่กค็อืความดับ 
ไมมีเชื้อ  หาความชัว่ไมได มแีตความดี ไอตวัดับไมมีเชื้อเรียกวาดับกิเลส ความเศราหมองของจติ  
ตัณหา ความอยาก อยากเปนคนรวย อยากเปนคนจน อยากเปนคนเกง อยากเปนเทวดา อยากเปนพรหม  
ตัดท้ิงไป อุปาทานยึดมัน่วาเกิดเปนคนดี เกิดเปนเทวดาดี เกิดเปนพรหมดี ตัดทิ้งมันไป เห็นวามันไมด ี
แนแลว กรรมใดท่ีสรางใหเราเกิดเปนคน เกิดเปนเทวดา เกิดเปนพรหม เราไมเอา  เราตองการสิ่งเดียว 
คือกรรมที่ทําใหเราเกิดเปนพระอรหนัต  แลวก็ไปพระนพิพานได  กรรมอันนีไ้ดแกการวางขนัธ ๕ ตาม 
ท่ีพระพุทธเจาวา เตส ํ วูปสโม สุโข การเขาไปสงบกายนัน่ชือ่วาเปนสุขเพราะสงบได เพราะเห็นวามัน 
ไมใชเรา ไมใชของเราเสียอยางเดียวเราก็ไมกลวัมัน มันจะตาย 
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เม่ือไหรก็เชิญตาย  ตายแลวเราก็ไมตองการมันอกี  เปนอนัวาเลกิคบกนัในระหวางของขันธ ๕ 
  วญิญาณแปลวาความรูสกึ  อยาเอาไปรวมกบัจิตนะ วญิญาณไปรวมกับจิตละผดิ  เวลา 
น้ีเขาเรียกวญิญาณวาประสาททุกสวน  วญิญาณไมใชจติ และจิตกไ็มใชวิญญาณ แตวาหนังสือน้ันเขียน 
คละกันไปแยกกันไมออก  วญิญาณตวันี้มันดับพรอมกับรางกาย  ถารางกายเราดับ  ความรูสกึกด็บั วญิ 
ญาณตวันีแ้ปลวาความรูสกึ  ท่ีเรารูสึกวาหนาวกด็ี รอนกด็ี เปรี้ยวกด็ี เผ็ดก็ด ี เปนคนก็ด ีความสขุ ความ 
ทุกขก็ตาม ตวันี้เขาเรียกกนัวาวญิญาณ วญิญาณ วแิปลวาวิเศษ ญาณแปลวารู  แปลวารูวิเศษ รูวาเปรี้ยว 
วาเค็ม วาหนาว วารอน วากระหาย ของแข็งของออน น่ีเปนสภาพของวญิญาณ  มันผิดกับขนัธ ๕ คือ 
รางกาย  ถารางกายพังเมื่อไรมันก็พังเมือ่นั้น มันไมไปกับเราดวย ตัววญิญาณนีก่็เหมือนกัน อยาไปยึด
ไป ถือมันเปนสาระ 
  ทานวา อิตวิญิญาณสส สมุทโย  ใหหาความเกิดขึ้นของวญิญาณนีก่เ็หมือนกนั  เกิด 
เพราะ กิเลส ตณัหา อุปาทาน อกุศลกรรม ผมไมอธิบาย แลวก็หาความดับไปของวญิญาณ อติวิญิาญสส 
อตถงคโมติ ลงตแิปลวาจบ เอวํ จบกนัวาไวเยอะแยะ ไมวาตามหรอก เมื่อเราพจิารณาอยางนีแ้ลวก็ 
พิจารณา รวมเลยวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ น่ีเปนภายนอกคอืคนอื่นที่ไมใชตวัเรากด็ี เปน 
ภายในที่เปนตวัเราก็ดี ใหเห็นวามีความเกดิขึ้นเปนธรรมดา แลวก็ความเสื่อมไปเปนธรรมดา 
  ทานบอกวา จงมีสติคิดไวอยูเสมอวา  สักแตวาเราเห็นมันเทานั้น  อยาเขาไปยึดถอืมนั  
อยาถอืวามันเปนเรา มันเปนของเรา ใหรูไวเสมอวา รูป เวทนา สญัญา สังขาร วิญญาณ ท้ัง ๕ ประการ นี ้
มันเปนเรือนรางที่อาศัยชัว่คราวเทานัน้ ถาเราเลกิยึดถอืมันเมือ่ไหรกเ็ทากับวาเราเขาถึงที่สุดของความ 
ทุกข  คําวาทีสุ่ดของความทุกขหมายถึงวา หาความทุกขไมไดน่ันเอง ถาเราไมยดึถอืมันเม่ือไร ไมถือวา 
มันเปนเรา เปนของเรา ไมตองการมันอีก ตัวอยางทานพระโคธิกะ ทีก่ลาวเมื่อวานนี ้ก็เปนอันวาเราเขา 
ถึงท่ีสุดของความทุกข  คีอเขาพระนิพพาน ทําไมถึงกลาววาเขาพระนพิพาน ก็เพราะคนเราถาไมถือวา 
ขันธ ๕ เปนเราเปนของเราเสียอยางเดยีว เรากไ็มยึดถืออะไรท้ังหมดวาเปนเรา เปนของเรา  และเมื่อ 
อารมณ ยึดถอืไมมีแลว แมแตรางกายเราเองมันไมใชเรา ไมใชของเรา เราจะเห็นวารางกายของใครที ่
ไหนมันเปนเรา เปนของเรา นี่เปนอันวากิเลสทั้งหลาย กเิลสก็ดี ตัณหาก็ดี อุปาทานกด็ี อกุศลกรรมก็ดี 
ไมมีสําหรับเราอีก  ช่ือวาเราเขาถึงพระนิพพานตามความประสงคของพระพุทธเจา 
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อายตนบรรพ 
 

  วันกอนเราไดพูดกันถึงเรื่องขันธ ๕ ความจริงเรื่องขันธ ๕ ทานท้ังหลายพิจารณากันได 
มันก็เปนพระอรหันตไปแลวนะ ถาเราไดขันธ ๕ อยางเดียวเราก็ไดพระอรหันตกันไปแลว วันนั้นเราพูด 
กันเฉพาะ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ ซึ่งเปนจดุใหญๆ  ที่น้ีมาทานก็มายอ สําหรับวันนี้เห็นจะ 
เปน อายตนบรรพ บรรพนี้ควรจะเรยีกวาอายตนะ ปุนจปรํ ภิกขเว ภกิข ุธมเมสุ ธมมานุปสสี วิหรติ ฉสุ 
อชฌตตกิพาหิเรสุ อายตเนส ุ  ทานบอกวา อายตนะภายใน อายตนะภายนอก ๖  ดูกอน ภิกษุท้ังหลาย 
อยางไรภกิษุยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรม คืออายตนะภายในและอายตนะภายนอก ดกูอนภิกษุท้ัง 
หลาย ภกิษุในธรรมวินัยนี้ยอมรูจกัตาดวย ยอมรูจกัรูปดวย อน่ึงสังโยชนเครือ่งผกูยอมเกดิขึ้น อาศัย ตา
และรูปท้ัง ๒ เปนอันใด ยอมรูจักอนันั้นดวย  ความที่สังโยชนอันไมเกดิขึ้น ยอมเกิดขึน้ประการใด ยอม
รูเหตุน้ันหนึ่ง อนึ่ง ความละสังโยชนท่ีเกดิขึ้นแลวไดดวยประการใด ยอมรูจักดวยประการนัน้ดวย อนึ่ง
ความที่สังโยชนอนัพึงละไดจริงแลว ยอมไมเกิดข้ึนดวยประการใด ยอมรูจักประการนั้นดวย 
  ยอมรูจักรูเรื่องไหน สํานวนนี้ดีในสมัยน้ันนะ เราจะไปนึกวาพระพทุธเจาพูดแบบนี ้
ใครเขาจะรู ดกูอนดูทีหลังไมมี ดูกอนทุกที ที่จริงตองดกูอนนะ ดันไปดูทีหลังก็เสรจ็ ตองดูเสียกอนนะ 
วา ผาเนื้อดีหรอืไมดี เวลาเราจะซื้อนะ ดีไมดีใหราคาแพงดันไปควากางเกงขาด ยุงนะ น่ีทานบอกวา ดู 
กอนภกิษุทั้งหลาย ภกิษุในธรรมวนิัยนีย้อมรูจกัตา แลวรูจกัรูปที่ตาเขาไปกระทบ   ทานวาอยางนัน้  ตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แปลวาอายตนะภายใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส เปนอายตนะภายนอก  ความจริง 
ไมมีอะไร  น่ีถาเราวากันไปตามแบบละกอเจง แลวก็ไมรูเรื่อง  เปนอันวาสําหรับมหาสติปฏฐานบรรพนี ่
ที่กลาวไดแก อายตนะ อายตนะภายใน มีตา ไอตานี่มันเห็นรูปภายนอก รูปกจ็ัดเปนอายตนะภายนอก ตา 
เปนอายตนะภายใน เปนของคูกัน  หูเปนอายตนะภายใน หูมีสําหรับฟงเสียง เสียงเปนอายตนะภายนอก 
แลวก็จมกูเปนอายตนะภายใน คําวาภายในมันอยูท่ีตวัเรา  ทีน้ีจมูกมีไวสําหรับสูดกลิ่น กลิ่นกถ็อืเปน 
อายตนะภายนอก  ลิ้นมันอยูท่ีตัวเราเปนอายตนะภายใน มีไวสําหรบัรับรส รางกายมีไวสําหรับการ 
สัมผัส  ผมไมเห็นมันมีอะไร  นี่ผมนะไมเห็นวามีอะไร  เพราะวาทีพ่ระพุทธเจาทรงเทศนสอนเรา  ที่เรา 
เรยีนกนัมาทั้งหมด ทานบอกวาเบื้องบนจากปลายผมลงมาหาพื้นเทา  ถาจากเบื้องต่ําขึ้นไปก็จากพืน้เทา 
ข้ึนไปถึงปลายผม  นี่ความรูท่ีเราเรยีนในพทุธศาสนามีเทานี้  ความจริงก็มีไมมาก 

 
 



 
 
 
 
 

๑๕๖ 
 

วันนี้ทานพูดถึงอายตนะภายในเ และอายตนะภายนอก  หมายความวา กิเลสและตัณหา 
ที่จะเกดิขึ้นนี่ กิเลส ตณัหา อุปาทาน และอกุศลกรรม กเิลสแปลวาความเศราหมอง จิตชั่ว จติเลว จิต 
สกปรก ตัณหาความทะยานอยาก อุปาทาน ยึดมัน่ถือมัน่เปนเรา เปนของเรา พอไดเขามาแลวคิดวาเรา 
จะไมไปจากมัน มันจะไมไปจากเรา อกุศลกรรมกถ็ือวาส่ิงนั้นเปนเรา เปนของเรา เกิดความรักเกิดความ 
ชอบขึ้นแลว ถาใครมากระทบกระทั่งลวงเกินเขา เราก็อาจทําความชั่วข้ึนได  ความหวงแหนเปนปจจัย  
สิ่งทั้งหลายท่ีเกิดขึ้นไดก็เพราะอาศัยอายตนะภายในเปนเหตุ  ตาเห็นรูปแลวเราก็เกดิชอบใจในรปู  จะ 
เปนรูปคน รูปสัตว รูปสิ่งท่ีไมมีชีวิตก็ชาง  ฟงเสียง ชอบใจในเสียง จมูกสูดกลิ่นชอบใจในกลิน่  ลิ้นลิ้ม 
รสชอบใจในรส  กายถูกตองถูกความสัมผสั ชอบใจความสัมผัส  แลวก็อารมณบางประเภทที่เราชอบ 
ใจเนื่องในกามารมณ  นีถ่าขืนแยกพูดก็เจง  คุณฟงกันแลวไมรูเรื่องนะ เราก็มารวมยอกันเลย  นี่ทานแยก 
ไวละเอยีดมาก  ถาพูดถึงตาเห็นรูปกด็ี หูฟงเสียงก็ด ีจมูกสูดกลิ่น ลิ้นลิม้รส กายสัมผสั หรืออารมณที่เรา 
น่ังนึก นอนนกึถึงคนทีเ่รารกั ถึงของที่เราชอบนี้ เปนตน อยางนี้มันเปนอารมณหลอก เขาเรียกวาอารมณ 
ของกิเลส เพราะอะไร 
  วันนี้สําหรับอายตนะแลวก็พดูถึงสังโยชน  คําวาสังโยชนคือเครื่องผูก ยอมเกิดขึ้น 
อาศัยตาเห็นรปูเปนตน อันนี้ทานพูดถึงสงัโยชน  คําวาสังโยชนแปลวากิเลส เปนเครื่องรอยรัดใจ ไอกิ 
เลสเปนเครื่องรอยรัดใจ มันจะเกดิจากอะไร อันดับแรกกเ็กิดจากตา ถาตาดีเอาตาเขาไปมอง บางทีวาตา 
ไมเห็น แตหูไดยินเสยีง แตวาถาทางตาทางหูยังใชไมได  แตวากลิน่มันเขาจมูกอยางนีเ้ปนตน เกิดความ 
ชอบใจ เกิดความพอใจ เกิดความตองการขึน้ อยางนี้ทานเรียกวาสังโยชนเพราะมนัเขามารอยรัดใจ ส่ิงที่ 
เราตองการคําวารูปก็ด ี เสียงก็ดี กลิน่ก็ด ีรสก็ดี สัมผัสกต็าม ทั้งหมดนี้มันเปนโลก ไมใชธรรม ท่ีเราติด 
โดยมากเราตดิแบบโลก  คือรูปนี่สวยไหม ทรวดทรงดีไหม สีสันวรรณะผองใสไหม นี่คือเรื่องของโลก 
  เสียงก็เหมือนกัน  เสียงนี่มกีังวานดีไหม ไพเราะไหม เสียงนี่เสียงใหญหรือวาเสียงเล็ก 
เสียงแหบหรือวาเสียงใส  น่ีเปนเรื่องของโลก  กลิ่นก็มีสภาพแบบเดียวกัน  ไอการตดิท้ังหมดทั้งรูป  ทั้ง 
เสียง ทั้งกลิน่ ท้ังรส ทั้งสัมผสั ที่เกิดจากตา หู จมูก กลิ่น กาย อารมณท่ีครุนคิดถึงสิ่งเหลานั้น ที่เราชอบ 
ใจ เปนอารมณที่เกดิขึ้นจากใจ  เปนเรื่องของกิเลสทั้งหมด  ทานกลาววาเปนสังโยชน คือเปนกิเลส  เปน 
เครื่องรอยรัดใจ  ทั้งนี่เพราะวาเราชอบของอยางนั้น  เพราะอาศัยความโงเปนปจจยั 
  เรื่องของคําวาโลกทานแปลวา มีอันท่ีจะตองฉิบหายไป เพราะรูปท่ีเราชอบมันไมมีการ 
ทรงตัว  รูปคนมันก็ทรุดโทรมอยูตลอดเวลา เดก็วิ่งเขามาหาความเปน 

 



 
 
 
 
 

๑๕๗ 
 

ผูใหญ  ความจริงการเขามาหาความเปนผูใหญ  เด็กมรีางกายโตขึ้นเขาเรยีกกนัวาเจรญิขึ้น  ถาพดูตาม 
ดานธรรมะตามความเปนจรงิ  เรียกวาเสื่อมไป  มันเดินเขาไปหาความเสื่อม  แตวาเราไมไดใชปญญา 
เขาไปพิจารณาหาความจริงของรูป  วาความจริงทีรู่ปเจรญิขึ้นนี่มนัใกลตายเขาไปทกุวัน  ถายังเปนเด็ก 
เล็กอยูก็เรยีกวาไกลตายมานดิ  โตขึ้นมาทกุวัน ๆ  ความเจรญิของรางกายมีขึ้น  อยางนี้เรยีกวาเดนิเขาไป 
หาความตาย  ไมใชเดนิเขาไปหาความทรงตัวมันจะพัง 
  คนท่ีมีกิเลสไมไดมองในรปูนั้น  คําวากิเลสก็แปลวาจติสกปรก  ผมแปลแบบนี้แปลไม 
เหมือนชาวบานเขา กิเลสแปลวาความเศราหมองจิต ความเศราหมองเปนอยางไรกไ็มรู ทีนี้กิเลสก็แปล 
วาจิตสกปรก อะไรเรียกวาจติมันเลวจิตมนัสกปรก ทําไมมันจึงสกปรกไอของสกปรกนะถาแกวสกปรก 
มันก็ไมใส อยางแวนตาผม ถาหากวามนัไมสกปรก มันก็มองอะไรไดสะดวก  ถามันเกิดอาการสกปรก 
ข้ึนมา มีฝุนละอองมาติด  มีสีมาปาย มีโคลนมาติด มันก็มองอะไรไมเห็น  ถึงจะเห็นกเ็ห็นไมถนัด ไมชัด  
ขอนี้มีอุปมาฉันใด  แมอารมณใจก็เหมือนกัน  อารมณใจของมันจริง ๆ มันเปนทิพย เราสามารถจะรับ 
สัมผัสอะไรของมันก็ได  แตทวาเมื่อเราเกดิขึ้นมาแลว มาเปนมนุษย เราไมสามารถจะเห็น อทิสสมาน 
กายขึ้นมาได  เพราะวากายทีเ่ปนทิพย กายของบุคคลที่ตายไปแลว ไอรางเดิมมันพังไปแลว แตความทรง 
ยังมีอยู  ทีเ่รยีกกันวาจิต หรอือทิสสมานกาย เปนกายที่เราไมสามารถจะเห็นไดดวยกายเนื้อ  ท้ังนีเ้พราะ 
จิตมันสกปรก  มันไปยุงกับกเิลส  มีความรกั  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลงเปนปจจัย 
  ความจริงความรักกับความโลภมนัตัวเดียวกัน  แตแยกใหทานทราบ ทําไมถึงวาความ 
รักเปนกิเลส เปนอารมณสกปรกของจิต  กล็องคิดกนัดู  พระพุทธเจาทานบอกวา ปยโย ชายเต โสโก ปย
โต ชายเต ภยํ ความเศราโศกเสียใจเกดิจากความรัก ภยัอันตรายเกิดขึ้นมาไดเพราะอาศัยความรกันี่มัน 
จริงหรือไมจรงิ สิ่งท่ีเรารักอยูถาจะตองพลดัพรากจากกัน ไอความเสียใจมันก็เกิดนะ  อยางคนรักของเรา 
ก็เสียใจ ของรกัของเราจะเสยีไปเราก็เสยีใจ ก็อาศัยความรักเปนเภทภยั อันตรายเกิดจากความรักก็เพราะ 
วาถาของที่เรารักมีอยู  สมมุติเปนทรพัยสนิตาง ๆ  ถามใีครสักคนหนึง่จะมาลักมาขโมย มาแยงนี่ ดีไมดี 
เราก็ตองสู  ไอสูกันก็เปนการปองกนัอันตรายทรพัยสนิหรือตัวเอง  ถาเราปลอดภยัจากอาวธุก็ดไีป  ถา 
ปลอดภัยจากอาวุธสมยันั้นกช่ื็อวาเรามีศัตร ู  ศัตรูคนนั้นกต็องจองลางจองผลาญเราตอไป  ดีไมดีเราอาจ 
จะตายไปในขณะตอสูปองกนัทรัพยสินกไ็ด  นี่เปนอันวาอันตรายท้ังหลายเกิดจาก 
 

 
 



 
 
 
 
 

๑๕๘ 
 

ความรกัเหมือนกัน   ของส่ิงนั้นถาเราไมรักเสียอยางเดียว ใครจะเอาไปก็เชิญ  นี่ก็เหมือนกัน 
  พระพุทธเจาบอกวา  สังโยชนคือกิเลสเครือ่งรอยรัด มนัเกิดจากตาเห็นรูป เพราะเราไป 
รักในรูปเขา  เกิดจากหูฟงเสยีง เพราะเราไปพอใจในเสียงเขา เกิดจากรสคือลิ้นไปกระทบรสเขา  หรือวา 
เกิดจากกลิ่น จมูกไปกระทบกลิ่นเขาเปนตน ทีนี้เราก็จับเขามายึดมาถือ วารปูอันนี้เปนของเรา เสียงแบบ 
น้ีเสียงดีนีเ่ราชอบ  เปนของเรา  ถายังไมเปนเราก็อยากไดรูป จิตใจก็นอมไปอยูในรูป ไมไดเคยพิจารณา 
เห็นวารูปมีสภาพเกิดขึ้นแลวก็เสื่อมไป  แลวก็สลายตัว เสียงก็เหมือนกนั เสียงเมื่อฟงอยูก็ไดยิน เมือ่พูด 
เลยไปแลวเสียงนั้นกผ็านไปไมกลับมาอกี  นี่มันก็มีการสลายตวัไปในทีสุ่ด  สภาพของกลิ่นก็เหมือนกัน  
กระทบจมูกนดิเดียว หอมนดิหนึ่ง  แหมจิตใจสบาย ก็ประเดี๋ยวเดียว กลิ่นก็หายไป เมื่อหายไปใจกน็ึกถึง 
กลิ่นนั้น  อีตัวกิเลสเขาไปรอยรดัใจหรีอวาใจเขาไปตดิในรูปที่เราเห็นผานมาแลว  หรือเสียงท่ีเราฟงมา 
แลว  กลิน่ท่ีเรากระทบมาแลว  หรือรสทีผ่านมาแลว  อยางนี้เปนตน เราไปคิด ไปยึด ไปถือ ไปดึง ถอีวา 
น่ีเปนเรา เปนของเรา คิดวาเราจะทรงรูปนีไ้วเพ่ือเรา จะมีรูปไวเพ่ือเรา เราจะมีเสียงนั้นไวเพ่ือความสุข 
กาย สุขใจของเรา เราตองการกลิ่นแบบนี้ เราตองการรสแบบนี้  เราตองการความสัมผัสแบบนี้ท่ีบอกวา 
มันเขาไปรอยรัดใจ  หมายความวา มันเขาไปจับใจหรีอใจเขาไปดึงเขาไว  น่ีการท่ีใจเขาไปจับรูป เสียง 
กลิ่น รส หรือ สัมผัส ก็อาศัยตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เปนอารมณ  เปนบรรทัดฐาน  ทานกลาววาเปนความ 
โงของเราแลว  ก็ถือวาเราเปนผูแสวงหาความทุกข หรือวาเปนคนทีไ่มรูจกัเห็นทุกขนั่นเอง  ท้ังนี้เพราะ 
เรารูอยูแลววารูปมันไมทรงตัว ความจริงถาเรารู เราก็ไมดึงรูปเขามาเปนทรัพยของเรา ที่เราเอาใจเขาไป 
จับในรปู  ผูกใจในรูป  กเ็พราะวาเราไมรูจริง 
  น้ีเราพูดกนัแตรูปอยางเดียวก็พอ ไอเสียง กลิ่น รส สัมผัส น่ีก็เหมือนกนั  ก็เหมือนขันธ 
๕ ถาเราทําลายรูปไดอยางเดยีว อยางอืน่มนัก็ทําลายหมด รูปมันหยาบ ไอสวนอ่ืนทั้งหลายมันเบากวา  
มันมีสภาพเหมือนกัน  โดยมากคนเราหนักไปในรูปมากกวาอยางอืน่  เรื่องเสยีง เรื่องกลิน่ กอ็ยางนั้น 
แหละ  ความชอบใจ ความดงึใจมันมีนอย  ทีน้ีเราเปนนกัปฏิบัติ  นี่เราไมไดจะมาเรียนกันเพื่อรูผานหูไป  
น่ีเราเรยีนกันเพื่อความปฏิบตัิใหเขาถึงธรรม อายตนะทั้ง ๖ ขางนอก ๖ ขางใน มันเปนสื่อดึงขางนอกเขา 
มา เราก็จะตองตัด หาทางตัด  เพราะวาบอกวากเิลสเปนเครื่องรอยรดั เรยีกวาสังโยชน  มันเกิดขึ้นก ็
เพราะอาศัยตาเห็นรูป  เรากม็านั่งนึกด ู  ความจริงผมเขาใจวาพวกคุณเปนพระอรหันตตั้งแตขันธ ๕ จบ
แลวหรีอไง  น่ีก็เหมือนในขนัธ ๕ 

 
 



 
 
 
 
 

๑๕๙ 
 

ก็นั่งดรููปที่พระพุทธเจาบอกวานี่มันไมดี  มันเปนกเิลสเครื่องรอยรัด  การพอใจในรปูแสดงวาจติของเรา 
สกปรก  วากนังาย ๆ วา ทําไมพระพุทธเจาบอกวา  ถาเราพอใจในรูปเพราะตาเราเห็น  นี่สมมุติวาถาเรา 
ไมตองการใหติดรูป  เราก็เอาปลายมดีแทงตาซะเปนไง  กิเลสจะไดไมเกิดทางตา กิเลสมันไมไดเกิดทาง 
ตาเฉย ๆ นะคณุนะ เดี๋ยวจะไมมีตา  ตาไมเห็นรูปแลวกิเลสมันจะไมมี  แลวหูอีกซิ  ย่ิงไดยินเสียง  ถาเรา 
พอใจในเสียง  ถาตาบอดนี่ย่ิงแลวใหญ  พอไดยินเสียงแจว ๆ หรือเสียงหาว ๆ มาไอใจก็เลยอยากคดิวา 
เอะ น่ีรูปรางมนัเปนอยางไร  นี่ก็ความจริง  ตาเห็นซะไดมันดีกวา  เปนอันวากิเลสเกดิทางหูอีก  ทะลวง 
หูเสียใหมันหนวกซะดีไหม 
  น่ีพระพุทธเจาทานวา กิเลสเกิดจากตาเพราะตาเห็นรูป กิเลสเกิดจากหูเพราะหูไดยิน 
เสียง กิเลสเกิดจากจมูกเพราะจมูกไดรับกลิ่น กิเลสเกิดจากลิน้เพราะลิน้สัมผัสรส กิเลสเกิดจากกาย 
เพราะกายมีความสัมผัส ผลสุดทายกิเลสเกิดจากใจเพราะใจมนัไมสุขใจ เผาใจซะดีไหม นี่เปนอันวา ทั้ง
ตาก็ดี หูก็ดี จมูกก็ดี ลิ้นกด็ ี กายก็ดี ใจกด็ี มันสกปรก มันไมดีสักอยาง รวมความวาใจตวัเดียว  ถา 
สกปรกเราจะมาปดกันตรงไหนนี่  จะปดตา ปดหู ปดจมกู ปดลิ้น ปดกาย เราจะไปปดกันตรงไหน ตอง 
ปดตรงใจ  วิธแีกมันมนีิดเดียว 
  น่ีเรามาเรยีนแกกันไมใชไปเรียนนั่งคุย  คุยอวดชาวบานเขา  ตามันเห็นรูป  จมกูเปน 
อยางไร  อายตนะภายในมอียางไรบาง  อายตนะภายนอกมีอยางไรบาง คุยกันไป คุยไปคุยมา คุยมาคุย 
ไป พอตายตกนรกเลย  เรากม็านั่งนึกวา พระพุทธเจาบอกวานี่มนัโทษทั้งนั้น  ตาเห็นรูป เราพอใจในรูป 
เพราะเรามีตา ตาสําหรับมอง เกิดความพอใจในรูปมโีทษ มีกิเลส กิเลสนี่มันดึงใหเราลงนรก วากันงายๆ 
วัฏฏะไมนากลัว กลัวนรกมากกวา  กิเลสมันสรางใหเราเกดิ แตความจริงคนเราทุกคนไมตองกลวัตาย 
กลวัเกดิดกีวา  ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว  มันจะตายอยางไรใหมันรูไป  ถาไมเกิดใหมันตายที  ทีนี้เรา 
เกิดมาเพราะตาเราเห็นรูป  เราพอใจในรูป  หูไดยินเสียงพอใจในเสียง  เปนตน  ความพอใจ ไอตัวจริง ๆ 
ที่เปนตัวรายทีเ่ราจะตองตัดกคื็อใจ 
  วิธีที่เราจะปดตาแลวทําตาไมใหหลงในรปู  หูไมใหหลงในเสียง ทําจมูกไมใหหลงใน 
กลิ่น ทําลิ้นไมใหหลงในรส  และทํากายไมใหหลงในสัมผัส  ก็จะตดักันตรงใจ  ตัดอารมณของใจเสีย  
อยาใหใจมันโง  แนะนํามัน บอกวานีไ่อแกไปหลงใหลใฝฝนในรูป รปูนี่สวย รูปนีล่่ํา รูปนีด้ํา รปูนี้ขาว 
รูปนี้เขียว รูปนี้แดง มีสีสันวรรณะสวย รปูทรงด ี เราพอใจในรูป  เราก็ถามมันดูซิ  เรามรีูปอะไรบางที่มี 
การทรงตวัไมเปลี่ยนแปลงบาง ไมมีการทรุดโทรม ไมมกีารเสื่อม มันมีบางไหม ถามใจมันดู  เวลาถาม 
ใจจะไปถามกนัตรงไหนดี  จิตนึกถามใจแลวใชปญญาเปนเครื่องพจิารณา นี ่
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ใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา  ปญญาของเรามันมรีึเปลา  นีเ่ราก็มานั่งดูกัน ปญญาของเราเองเราใชได 
ไหม  ถาปญญาของเราดจีริงมันก็ไมเกิดมาเปนคน  ไอคนนี่เขาแปลวายุง  ถาเกดิมาเปนมนุษยก็ด ีก็แปล 
วามีใจสูง  ถาเกิดมาแลวมันไมเปนมนุษยซิ มันดนัเปนคนซะ คําวามนุษยหมายความเปนผูทรงศีล ๕ 
และกรรมบถ ๑๐ เปนประจาํ  ถาใครไมสามารถจะทรงศีล ๕ กรรมบถ ๑๐ ไดครบนี้เขาเรยีกวาคน ไอ 
ตัวเดยีวกันมีอาการ ๓๒ เหมือนกัน อารมณใจมนัไมด ี
  น้ีเราก็มาดูปญญาของเรา ปญญาของเราจะเขาไปถามตวัเอง  ใชปญญาของเราเองเปน 
เครื่องพิจารณา  ปญญานี่มันจะใชไดไหม  เราก็ตอบไดเลยวาใชไมได  เพราะปญญาของเราถาดี เราก็ไม 
เกิดมาเปนคน  เปนหมาเราก็ไมเกดิ สัตวเดรัจฉานเราก็ไมเปน อสุรกายก็ไมเปน เปนสัตวนรกก็ไมเปน 
เทวดาก็ไมเปน พรหมกไ็มเปน ถาปญญาเราดี เราไปพระนิพพาน  เวลานี้เรายังนั่งหัวโดอยูนี่  เรายังไม 
ไดไปนพิพาน เราจะเชื่อแนหรือวาปญญาของเราวเิศษ  ถาเราจะใชปญญาของเราเปนเครื่องตดัจริง ๆ 
มันจะถูกตามแบบ ตามแผน ตามเหตุ ตามผล ตรงตามธรรมรึ  มันจะเปนจดุท่ีละกเิลสไดรึเปลา  น่ีเราก ็
ตองเชี่อตัวของเราไมได  ใชแตปญญาเถรกวาดคนเดยีวนี่ไมเปนเรื่อง  ก็ใชปญญากวาดไป  กวาดมาเทา 
น้ัน  กวาดมาแลวก็กวาดไป กวาดไปแลวกก็วาดมา  พจิารณาเห็นรูปนกึถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาวา 
รูปไมเทีย่ง เอา ไมเที่ยงกไ็มเที่ยง รูปเปนทุกข เปนทุกขก็เปนทุกข รูปเปนอนัตตา เปนอนัตตาก็เปน 
อนัตตา  ตาไปตามาไปรกัลกูสาวใครเขาอกีแลว กวาดไปแลวกก็วาดมาอีก  นีแ่สดงวาปญญาของเราใช 
ไมได  เมื่อปญญาของเราใชไมได  เราก็ตองใชปญญาของพระพุทธเจา 
  ทีแรกเราก็เอาปญญาของพระพุทธเจามาใช  สําหรับทําปญญาของเราใหเกิด แลวกม็า 
น่ังดูหาความเปนจริง  วารปูนี้พระพุทธเจาทานบอกวา  ถาเราพอใจในรูปมันเปนสังโยชน  กิเลสเปน 
เครื่องรอยรัดใจ  ไอเสียง กลิ่น รส ก็เหมอืนกัน มันตวัเดียวกัน บรรยายมันยดืยาว  ท่ีพระพุทธเจาทาน 
บอกวา  ถาเราหลงอยูในรูป  จิตของเรามีกิเลส  ทานบอกวาจิตสกปรกแลวทําไง  ท่ีพระพุทธเจาพดูแบบ 
น้ีจริงหรือไมจริง คิดดูแลวกนึ็กตอไป ทีพ่ระพุทธเจาบอกวารูปมันไมดี มันไมดีตรงไหน เอารูปตวัเดยีว 
พอ ไออยางอื่นไมตองวา  ถาคุณพังรูปไดเมื่อไหรมันกพ็ังหมด ไอเสียงก็เหมือนกัน  ถาไมมรีูปเราแลว 
ไอเสียงที่จะไดยินที่ไหนเราพังรูปเรา เราก็พังรูปคนอื่นดวย ไมวารูปใคร เจอะพังมันใหหมดไป  พังก ็
เอาใจเขาไปพงั ใชปญญา เอาปญญาเขาไปควบคุมใจ นั่งดูปญญาของพระพุทธเจาซิวาใชแบบไหน 
 

 
 



 
 
 
 
 

๑๖๑ 
 

  ทานใชแบบนี ้  ทานวารูปทกุรูปสกปรกทัง้หมด  จะเปนรูปอะไรก็ตาม  รูปคนก็ตาม 
สัตว ก็ตาม วัตถุก็ตาม สกปรกทั้งหมด  เราก็มานั่งนกึหาความจริง  น่ีรปูนี่สกปรกหรอืไมสกปรก  ถาเรา 
ไมแนใจ  กล็กุขึ้นถอดผา ถอดเสื้อหมด ดูซิวามันสกปรกรึเปลา  ดูซวิารูปสะอาดหรอืสกปรก มองไป 
เห็นรึไมเห็น  บางทีมันก็ยังไมเห็น  ความสกปรกเหมือนกันเพราะกิเลสมันบัง  มองขางหนาก็แลว  มอง 
ขางหลังก็แลว  นี่พระพุทธเจาบอกวามันสกปรก  ไมเห็นมีตรงไหนนี่ ถายังไมเห็นกด็ตูอไปวา พระพุทธ 
เจาบอกวาสกปรกตรงไหน เหงื่อไคลท่ีไหลออกมาจากรางกายนี้มนัสกปรก เราก็มานัง่นึกดวูา พระพุทธ 
เจาพูดจริงหรอืไมจริง ถาเราไมอาบน้ําสัก ๗ วัน ปลอยใหเหงื่อไหลไคลยอยอยูตลอดเวลา รางกายก็ 
เหนอะหนะ ตวัเราเองกร็ังเกยีจรางกายเทานั้นเอง ตอนนี้เราจะเห็นแลววาพระพุทธเจาทานวารูปสกปรก  
ไอเหง่ือท่ีมันไหลมาที่เราถือวาสกปรก  มนัไหลมาจากไหน  ถาเรามองไมเห็น พระพุทธเจาทานบอกวา 
มันมาจากในกาย 
  น่ีถาเรามองเหน็วาเหงื่อเปนของสกปรก  นี่ใชปญญาพระพุทธเจากอนแลวเอาปญญา 
ของเราเทยีบ  น่ีเราเห็นสกปรกแลว  ทีนี้ไปดูอีกจุดหนึ่ง  ทานบอกน้ําลายนี่ก็สกปรก  นี่ความจริงน้าํลาย 
ที่อยูในปากเราอมได  เรากน็ั่งดูวาพระพทุธเจาบอกวาน้ําลายสกปรก  เราก็นั่งคิดถงึคําพูดของพระพุทธ 
เจา  ทานบอกวาน้ําลายสกปรกนี่เราอมอยูในปาก  บางขณะเรากลนืก็ได ทีน้ีเราลองบวนน้ําลายออกจาก 
ปาก  พอบวนแลวใสถวยไวใหดีซินะ เก็บไว  พออยากน้าํขึ้นมาก็ดื่มเขาไปใหม  กินได  ไหนใครกินได 
บาง  เราดื่มเขาไปใหมไมไดนี่จริง  พระพทุธเจาทานบอกน้ําลายสกปรก  แลวก็มานกึดู นํ้าลายนี่มาจาก 
ไหนละ มนักม็าจากน้ําทีใ่ส สะอาดที่สุดที่เราเลือกแลว คัดแลว  แลวมากินเขาไป  แตวาเวลามนักลาย 
เปนน้ําลายอยูในปากอมได นี่ดูขางบน 
  ทีน้ียองลงมาดขูางลางบางเวลาเราไปนั่งขีก้ใ็สหมอไวข้ีมันมาจากอาหารที่เราเลือกแลว 
เราจะกนิเราเลอืกแลวนะ อาหารอันนี้อรอย ตองสะอาดดวย ปราศจากเชี้อโรค ถูกหลักอนามยั ไอข้ีนี่มา 
จากไหน มันอยูในกายหรือวานอกกายเรา ความจริงมันมาจากอาหารที่เราเลือกแลวเขาไปอยูในกาย ทีนี้ 
มันไหลออกมานอกกายนี่เรารังเกยีจ ก็แสดงวากายเรานี่สกปรก ตามที่พระพุทธเจาวามาอีกหนวย หนึ่ง 
  ปสสาวะ น้ํานีต่องเลือกกิน มีอนามัย มีหมอ เวลาจะกินน้าํกันทีตองตรวจน้ําแลว ตรวจ 
นํ้าอีก  ดูดน้ําไปทําประปามาตรวจเชื้อโรคกัน  ดีไมดกี็ตองมาตมมากลัน่กันอีก  กนิกันอยางดี พอเยี่ยว 
ออกมาแลวเกบ็ใชไหม  อยากกินน้ําไปเอาเยี่ยวมากินไดไหม สิ่งเหลานี้มันไหลมาจากกายขางใน  เราดื่ม 
เขาไปไมได  เพราะเรารังเกยีจวามันสกปรก เอะ มันสกปรกจริง 
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  ความสกปรกเทานี้ก็ยังไมพอจะผาทองมาดูก็กลัวเจ็บ มันดูตัวเราไมถนัดก็ไปดูพวกหนู 
พวกเปด พวกไก พวกวัว พวกควาย ที่เราชอบกินเนื้อ มนัไมชอบกินแตเนื้อ ชอบกินไส  ถากระตายละ 
กอลาวกินขีด้วย  เราไปดูขางในมันสกปรก สะอาด มีนํ้าเลือด นํ้าเหลือง น้ําหนอง มีเสลด ไขขอ มันขน 
อุจจาระ ปสสาวะ เต็มไปหมด เปนอันวาสิ่งทั้งหลายนีส้กปรก นี่พระพุทธเจาทานวาอยางนัน้ เราก็มานั่ง 
นึกตามทานวา  อาหารที่เรากินเขาไปถายออกมาเปนอุจจาระ  อยาวาแตกินเขาไปเลย หนาเราก็ไมอยาก 
มอง  ไมอยากมองอุจจาระ แตะตองไมได 
  น่ีเปนอันที่เรยีกวา  พระพุทธเจาทานบอกวา  ถาตาเห็นโลกกต็องพอใจในโลก มันเปน 
กิเลสเครื่องรอยรดัใจ  เพราะความโงของเรา  เมื่อเราโงคิดวารูปมันดี  ความจริงพระพุทธเจาทานเปนผูม ี
ปญญา  ทานจงึวามันไมดี  ทานจึงสอนเราบอกวา  ถาวางรูปเสียไดเม่ือไหร  เตสํ วูปสโม สุโข บาลีบทนี้ 
ผมพูดบอยที่สุด เพราะวาเปนของดี ดีหลายอยาง พระถือวาเปนนาขาวเบา อนิจจา วตสงขารา อุปปาทวย 
ธมมิโน อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ เตสํ วูปสโม สุโข  นี่อาชพีของพระ  ไดบังสุกุล  ความจริงพระพทุธเจา 
ไมไดใหเราหากิน  อันนี้พระพุทธเจาใหเราพิจารณาตวัเอง  ที่เขานิมนตไปบังสุกุลผี  คนตายนะไมใชบัง 
สุกุลคนตาย  บังสุกุลตัวเราอันนี้เปนอสุภสัญญา  แลวก็เปนวิปสสนาญาณ  เปนทั้งสมถะและวิปสสนา  
น่ีเรื่องของรูป  เวลาไดยินใครเขาตาย ถาเราจะใชคาถาบทนี้หรือเพลงบทนี้ไปรอง ความจริงกร็องส้ันนิด 
เดียว อนิจจา วตสงขารา อุปปาทวย ธมมมิโน อุปปชชติวา นริุชฌนติ เตสํ วูปสโม สุโข  ดีไมดีไดตั้ง 
๑๐๐ บาท (ไอพวกนักรองมดีนตรีคลอดวย  บางทียังไมได ๑๐๐ เลย เรารองเดีย๋วเดยีว) 
  ทีน้ีทานใหพิจารณาตวัเราวา  ไอศพท่ีมันนอนอยูขางหนานี่ ศพก็คีอรูป ผมพูดถึงรูปนะ  
ศพนี้ก็คือรูป  เพราะเปนสิ่งท่ีเราเห็นดวยตา  ในขณะทีเ่ขายังมีลมปราณอยู  ถึงแมจะแกเฒาชราสักเทาไร 
ก็ดี  รางกายถึงแมจะไมผองใสก็ยังไมเปนทีน่ารังเกียจนัก  ยังพูดกันได  ยังคุยกนัได ยังถูกตองเนื้อตัวกัน 
ได จับตัวกันได ทานวาคนจะหนุมจะสาวปานใดกต็าม แตเมื่อสิ้นลมปราณ คนทีร่กักันจริงๆ กไ็มอยาก 
จะแตะตองเนือ้ตัวซึ่งกันและกัน  เพราะเรารังเกยีจวานี่หมดลมแลวกลายเปนผี เมื่อเริม่ตายเมื่อไหร  ธาตุ 
ไฟหมดไป  ธาตุลมหมดไป รางกายเกดิความเยือกเย็น น่ีเรารังเกยีจในการสัมผัส นี่ขณะแรกที่ตาย ขณะ 
ตอมาเดี๋ยวปรากฎนี่สีเขียวข้ึนแลว  เดี๋ยวกลิ่นตุ ๆ ข้ึน  ตอมาความอืดความพองก็ข้ึน น้ําเหลืองไหล ตอน 
น้ีซิสวยใหญ  พระพุทธเจาทานบอกวา  ใหไปพิจารณาในรูปแบบนี้วา 

 
 
 



 
 
 
 
 

๑๖๓ 
 

  อนิจจา วตสงขารา สังขารทั้งหลายไมเทีย่งหนอ  นี่หมายความคนนีท่ี้เรามายืนดูอยูนี่  
เขามีชีวิตเหมือนเรา  ทําทุกสิ่งทุกอยางไดเชนเดยีวกับเรา  เวลานีล้มปราณสิ้นไป  ธาตุไฟส้ินไป  น่ีมัน 
ไมเที่ยง  ถามนัเที่ยงจริง ๆ มันก็ตองไมตายซิ  เอากันตรงตาย  ตอนแกตอนเฒาผานมาแลว  เอาตรงตาย  
ถาเท่ียงจริง ๆ เขาไมมานอน ใหเราบังสุกลุใหเราพจิารณาอยูนี ่
  อุปปาทวย ธมมิโน  เมื่อมีความเกดิขึ้นแลวก็เสื่อมไป  ตัวท่ี ๒ นี่ทานบอกวารูปนีม่ัน 
เส่ือม รูปเสื่อมนี่ ความจริงเราไมชอบ  ส่ิงที่เราตองการคือ  ตองการความทรงตัว  เราเห็นในขณะไหน  
มันมีสภาพแบบไหน  เรากต็องการสภาพแบบนั้นคงตวัอยู  เพราะรูปจะเปนรูปคน รูปสัตว หรือวารูป 
วัตถกุ็ตาม  เมือ่เราพอใจแลวเราจึงเอามา  พอเกิดการเปลี่ยนแปลงเสื่อมโทรมลงไป  ก็แสดงวาตอนนั้น 
เราไมคอยจะชอบ  มารูปของเราก็ดี รูปของคนตายกด็ี  มีสภาพเหมือนกัน  ความจริงเกดิตอนเดก็ๆ มัน 
เล็ก โตขึ้นมาทีละนอยละนอย  ใหญข้ึนมาเต็มที่ เปนหนุมเปนสาวเตม็ตัว  มีรางกายเปลงปลั่ง  พออายุ 
มากเขาความเปลงปลั่งหายไป มีแตความทรุดโทรม ในทีสุ่ดก็ส้ินลมปราณแบบนี้  น่ีทีพ่ระพุทธเจากลาว 
วา  รูปมนัเสื่อม  มันไมเที่ยง  แลวก็มนัเสื่อมไปทุกที ทุกที มีสภาพแบบนี้ตามที่เราเห็น 
  อุปปชชิตวา นิรุชฌนติ  เมื่อเส่ือมแลวมนักด็ับไป  นี่เส่ือมถึงที่สุดแลวก็ดับ ชีวิตของเรา 
ก็เหมือนกัน  ทานวาอยางนัน้ 
  น้ีอายตนะภายในไปชนอายตนะภายนอกเทียบกัน คนตายเปนอายตนะภายนอก  แตตา 
เราเปนอายตนะภายใน  เห็นรูปแลวก็คิดถึงความจริงวา  นี่เขาตายแลวก็รางกายเต็มไปดวยความสกปรก  
มีนํ้าเลือด น้ําเหลืองไหล รางกายพพุองอืดขึ้นมา สิ่งทั้งหลายเหลานีเ้ปนสภาวะสกปรกทั้งหมด  แลวก ็
รางกายของเราละ มันสะอาดตรงไหน รางกายของใครที่เราชอบมันสะอาดตรงไหน ส่ิงสกปรกทั้งหลาย 
เหลานี้ที่เราเห็นมันมาจากไหน  มันมาจากภายนอก  เมือ่ตายแลวมนัจงึไหลมา  หรอืวาเปนของภายใน  
ตายแลวจึงไหลออกมา 
  น่ีเราก็คิดพิจารณาใชปญญาของพระพุทธเจา  ทานบอกวาไอความสกปรกทั้งหลาย 
เหลานี ้ มันไมไดมาจากไหน มันอยูในรางกายเรา  เมื่อชีวิตของเรายังทรงตัวอยู  อวัยวะตาง ๆ มีทวาร 
ตาง ๆ มันจึงปกปด  เวลานีเ้มื่อตายแลว  เครื่องจักรกลตาง ๆ ภายในรางกายมันไมทาํงาน  พอไมทาํงาน 
แลวส่ิงที่ปกปดไวมนัก็ไหลออกมา  น่ีกายเขากับกายเรามีสภาพเหมือนกันนี ้
  ความจริงการปลดสังโยชนนี่ไมไดแตปลดเฉพาะกายของตัวเอง  ถาเราปลดกายตัวเอง 
ไดแลว  ก็ปลดกายคนอื่นได  ถาเราปลดกายตวัเองไมได  เราก็ปลดกายคน 

 



 
 
 
 
 

๑๖๔ 
 

อ่ืนไมได  ตองปลดตวัเรากอน หาความสกปรกในตวัเราใหปรากฎ หาความเสื่อมในตัวเราใหปรากฎ หา 
ความสลายในตัวเราใหปรากฎ  นี่เราเห็นวารางกายของเขาเปนเชนไร  รางกายของเราเปนเชนนัน้  นีเ่กิด 
ข้ึนแลวมันไมเที่ยง  มันมีความเสื่อมเปนปกติ  แลวก็ส้ินลมปราณ ดับลงไปในที่สุด แบบนี้น่ีเปนจุดหนึ่ง 
ของรางกาย 
  น่ีมาตอนทายที่เราพจิารณาหาความสกปรก ตรงนี้พบหรีอไมพบละ หาตัวเรามันยงัไม 
พบ  หรือวาพบนอยไปก็ไปหากับศพ  นี่วาถึงรูปนะ  ถารูปดับอยางอื่นก็ดับหมด  คุณไมตองไปไลเบี้ย 
มากนักเวลาปฏิบัติ  เวลาปฏบิัติจริงทานทั้งหลายที่เขาถึงมรรคผล  เขาไมไดวาอะไรไปหมดทุกนิ้ว  น้ิวม ี
๒๐ นิ้ว  คนเรามันก็เหมือนกัน เราไปไลเบ้ียงท้ัง ๒๐ นิ้ว เราก็ลําบาก ดูนิ้วเดียวกพ็อ  ถาลงนิ้วใดนิว้หนึ่ง 
มันเนาได  น้ิวอีก ๑๙ นิ้วมนัก็เนาไดเหมือนกัน นักปฏิบตัิจริงๆ เขาจับจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ คือจบัจุด 
ที่เห็นวางาย  ที่พอใจงาย  ที่ขังใจไวมากนั้นก็คือรูป  พอเราทําลายรปูไดแลวก็หมดเรื่องทําลาย  เม่ือรูป 
ไมมีเสียอยางเดียวจะเอาอะไรไปฟงเสียง  ไอคนตายแลว หูก็หนวก  ตาก็บอด ประสาทจมูกกใ็ชไมได  
ประสาทลิ้นกใ็ชไมได  มนัพังเสียอยางเดยีวก็พังหมด 
  น่ีวธิีปฏิบัตเิขาปฏิบัติกนัแบบนี้นะ มันจะไดเร็วๆ  ที่เขาไปเรว็ๆ กันเปนแบบนี้ เรากม็า 
น่ังใชปญญาของพระพุทธเจา พระพุทธเจาบอกวารางกายของคนสกปรก ก็ดรููปคนตายที่เราไปบังสุกุล  
วานี่เขากับเรามีสภาพเหมือนกัน  เกิดแลวก็เปนหนุมเปนสาว  แลวเคลื่อนมาถึงวยักลางคน  เปนคนแก 
เหมือนกัน  ในท่ีสุดเขาก็ตาย  ตายแลวสภาพในรางกายที่มันสกปรก  มันหลั่งไหลมาเต็มแบบนี้  แลวก็ 
รูปประเภทนีท่ี้เรายังตองการอีกร ึ
  ความจริงสิ่งที่เราตองการคือ  ตองการความมั่นคง  อาการทรงตัวตองด ีตองสวย  ตอง 
แข็งแรง  เรยีกวาตองเปนไปตามความพอใจของเราทกุอยาง  แลวรูปคนก็ดี รูปสัตวกด็ี  รูปวตัถุตางๆ กด็ ี
ไมมีการทรงตวั  วัตถใุหมแลวก็เกาไป  ผองใสแลวก็เศราหมอง  นี่เปนเรื่องของวัตถุ  คนเราก็เหมือนกนั  
เด็กแลวกใ็หญ  ใหญแลวกแ็ก  แกแลวก็พัง  ในเมื่อรูปไมดีอยางนี้  ทีนี้การตัดสังโยชนเขาตัดกนัตรงรูป 
น่ีตองตัดรูปตวัเดยีว 
  มาตรงตวัทาย  พระพุทธเจาทานวา  เตสํ  วูปสโม สุโข  เปนอันวา  การเขาไปสงบกาย 
น่ันชื่อวาเปนสุข กายเขาไปสงบกาย กายกค็ือรูป ความหมายวาเอาใจของเราเขาไปตดิในกาย เขาไปสงบ 
กาย ไมใชไปนอนคลุมหัว  คลุมเทา  ไมกระดุกกระดกิ ไมใชอยางนั้นนะ ไมใชแบบนั้น เขาไปสงบกาย  
คือเอาใจของเราเขาไปสงบกาย คือไมตดิอยูในรูปทีไ่มติดเพราะเหน็วารูปที่เกิดขึน้นี่มันมีความไมเที่ยง  
เมื่อความ 
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ไมเที่ยงมีอยูมนัก็ทุกข  ทุกขแลวก็สลายตวั  ในระหวางท่ีทรงตวัก็เต็มไปดวยความทกุขยากลําบาก  หา 
ความทรงตวัแทแนนอนไมได  นี้การเขาไปสงบกายก็หมายความถึงการไมยึดถือในกาย  หวนเขาไปหา 
ขันธ ๕ เรากไ็ปมองดูวา  การเขาไปสงบกายจะทําอยางไร  ทานบอกวาอาการของสังโยชนมนัเกิดขึ้น  
เพราะอาศัยอะไรเปนปจจยั  แลวกก็ารดับไปของสังโยชนน่ี  กิเลสเครือ่งรอยรัดใจ  เกิดเพราะรูป  เพราะ 
อาศัยความโงเปนปจจยั  โงเพราะเราไมพิจารณาหาความเปนจริง  ไมยอมรับนับถือความเปนจริง  เวลา 
ที่เราจะระงับกายสังขาร นัน่ก็คือยอมรับนบัถือกฎของความเปนจริง 
  เรามายอมรับนับถือกนัอยางไร  พระพุทธเจาบอกวา รูปมันไมเที่ยง  เราก็เชี่อ  นี่ตาเหน็ 
รูปไมวารูปใครทั้งหมด  รูปเรา รูปเขา รูปสัตว รูปคน รปูวัตถ ุ เรานึกวานี่มันไมทรงตัวหรอก ไอบาน 
หลังนี้ สรางใหม ๆ ไมชามันก็เกา  คนนีเ้ปนหนุมเปนสาวไมชามันก็แก ไมชาก็ตาย  ก็พัง  สัตวก็เหมีอน 
กัน  มีขนฟูด ีมีสีของขนดี พอแกไปความทรุดโทรมกป็รากฎ  ในทีสุ่ดมันก็ตาย วตัถุธาตุตาง ๆ ก็เหมือน 
กัน มันเปนของใหมไมชามันก็เกา ในที่สดุมันก็เปนของพัง  ในเมื่อรปูมันไมทรงตวัแบบนี้  ทําไมเราจะ 
ตองการในรูปอีก  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือรูปของเรา  การมีรางกายมาตัง้แตเกิด ตั้งแตเกิดจนกระทั่งวันนี ้
เราหาความสขุไมได  อะไรที่เราจะไดรกัยิง่ไปกวารางกายไมมี ไอคนบอก รักใครมากนี่ไมจริง ใครบอก 
รักใครมากใหมายืนคูกนันะ  ยองไปขางหลังเอาถานไฟแดง ๆ  ไปวางหัว พรอม ๆ กันนะ ดูซิมันจะปด 
ถานหัวใครกอน มันก็ตองปดหัวมันกอน อันนี้เปนเครื่องพิสูจน ผมแนใจไมมใีครรกัคนอื่นมากกวารกั 
ตัว เพราะวาถากิเลสมันยังมอียู ความเห็นแกตัวยอมมี น่ีเปนเรื่องของกิเลส 
  แตทานวาคนที่หมดกิเลสแลวหรือตัดกเิลสได บางคนถอืสังโยชน ๓ อยางพระอานนท  
พระอานนทนีท่านรกัพระพทุธเจามากกวารักตวัทานใชไหม นี่อีกคนนี่ไมใชคนนี ่ พระอานนทนีไ่มใช 
คน เปนพระอริยเจา เพราะทานเปนพระโสดาบัน ถาพระอานนทยังเปนคนอยู นากลวัตอนที่พระเทวทัต 
ใหควาญชางปลอยชางนาฬาคิรีเขาไลแทงพระพุทธเจา พระอานนทเห็นเงาชางมา  วิ่งถลนัมาหนาพระ 
พุทธเจา  บังพระพุทธเจาไว  พอชางเขามาใกลยกนิ้วมือนิ้วเดยีว  ความจริงยกหานิว้นะ  เอานิว้ช้ีจิม้หนา 
ชางนิดเดยีว  แปะเดียวชางตูดจ้ําดินขีแ้ตก  เพราะพระอานนททานมกีําลังเทากับ ๗ ชางสาร  กําลังของ 
พระโสดาบนั  แตวาบญุทานมาก  น่ีพระอานนททานเปนพระอรยิเจา 
  เราเห็นวาอัตภาพรางกายมันไมทรงตวั  มนัไมเที่ยง  แลวเราจะไปคบมันทําไม  ถาเรา 
เกิดชาติใดมันก็มีสภาพแบบนี้ ทีนี้ถาเราเกิดมาทุกชาติทุกชาตินี่กเ็พราะอาศัยเราเปนทาสของลกูตา  
เพราะตามันรายงานวารูปสวย  แลวเราก็เปนทาสของลูกหู 

 



 
 
 
 
 

๑๖๖ 
 

หูมันรายงานวาเสียงนี่เพราะ  อยากไดเสียง รูปดีอยากไดรูป  เสียงดีอยากไดเสียง จมูกรายงานวากลิ่นนี้ 
หอม  เราก็อยากไดกลิ่น  ลิ้นรายงานวารสนี้ดีกินอรอย  เวลาจะกินตองกินแบบนี้นะ  แบบอื่นไมเอา  เรา 
ก็เปนทาสของลิ้นอีก  ตองหารสเชนนัน้มาใหมัน  ไอการสัมผัสของรางกายกเ็หมือนกนั  พอสัมผัสอยาง 
น้ีดี  ก็ทีหลังตองหาสัมผัสอยางนี้มา  ไออาการอยางนี้กแ็สดงวา  เราเปนทาสของอายตนะมานาน  เปน 
ทาสตา เปนทาสของหู เปนทาสของลิ้น เปนทาสของจมูก เปนทาสของกายพวกนี้ เปนทาสของกําลังใจ  
คือใจเลว นีเ้ราเปนทาสมานาน เราจึงเกดิ เกดิแลวถาเรายังเปนทาสของมันตอไปอีก เราก็ตองเกิดอีก 
  เราจะตองการความเปนไทบาง วิธกีารใหเปนไทก็ไมมีอะไร พิจารณาหาความจริงของ 
รูป  รูปนี้มันไมเที่ยง  เปนทกุข  ไมเทีย่ง  มันไมเที่ยงแลวก็สลายตวั กอนจะสลายตวัมันก็มีความสกปรก  
รูปไมเปนเรื่อง  เสียงก็เหมือนกันไมมีอะไร  ทรงตวัผานหูแลวก็แลวกัน ไมไดมีอะไรเปนกําลังเปนประ 
โยชนเลย  กลิน่ก็เหมือนกัน  ผานประสาทจมูกแปบแลวก็หายไป หาประโยชนอะไรไมได ไมมกีารทรง 
ตัว  รสก็เหมือนกัน  รสของอาหารมันก็ซาบซานแคปลายลิน้กับกลางลิน้ พอถึงโคนลิน้มันก็ไมมรีส ไอ 
สิ่งที่เราชอบนีค่วามจริงมันไมปรากฎวามีการทรงตัว  แลวเราจะไปมัวเมามันเพื่อประโยชนอะไร 
  ที่เราเกิดมาเพือ่ความทุกขก็เพราะวาความโง  เราหลงในรูป  ในเสียง ในกลิน่ ในรส ใน 
สัมผัส  เวลานี้พระองคสมเด็จพระทรงสัวสดิโสภาคยบอกวา  ไอรูป กลิ่น เสียง รส และสัมผัส เปน 
อารมณช่ัวอยูกับใจ  เปนสรณะอันหนึ่งทีด่ึงเราใหอยูในขอบเขตของความทุกข หากวาเราตองการความ 
สุขเรากว็างมนัเสีย วางคิดวารูปนี่เลว เราไมตองการมนัอี รูปเต็มไปดวยความทุกข เราไมตองการมันอีก 
  ลูกตารายงานมาวา  อะไรกต็ามฉันไมเชื่อแก  ฉันไมเชี่อการรายงานของแก  แกบอกวา 
รูปอยางนี้ดี  รปูอยางนี้วเิศษฉันไมเชื่อ หูรายงานวาเสียงนี้เพราะ เรากบ็อกฉันรู มันเพราะเดีย๋วเดียว มันก ็
ผานไป  เราไมเอา  ฉันเปนทุกขเพราะอาศยัพวกแกเปนปจจัย  พอเจาจมกูรายงานเขามาอีกวากลิ่นนีห่อม 
ดี  แลวก็บอกมาแบบนั้นมนัก็แปบเดยีว มันไมมีอะไรเกดิประโยชน  สําหรับรสของอาหารก็เหมือนกัน  
ลิ้นรายงานวารสอยางนัน้ดี  อยางนี้ดี  ก็บอกมันซิ  กินแลวก็ตายเหมือนกัน  กินแลวกแ็กเหมือนกนั  ฉัน 
ตองการกินแบบจระเข  ไมตองการในรส  ในเมื่ออัตภาพยังไมพังก็พยุงมันไว รสจะเปนอยางไรก็ชางหัว 
มัน  เราไมตองการ  มีอยูอยางเดียวถารสใดเปนประโยชนใหรางกายทรงตัวอยู  เราตองการรสนั้น  แตวา 
ตองการก็ไมตองการตลอดกาล  เปนแตวาใหพยุงกายไวเทานั้น  ใหใชงานมันใหเปนประโยชน 
 

 
 



 
 
 
 
 

๑๖๗ 
 

  ทีน้ีเวลารางกายมันจะพัง เอารางกายเราคนเดียว ไมตองไปยุงกับใคร เรารูความ 
สกปรก ของมันแลว  รูอาการปรนเปรอของมัน เราจะปรนเปรอสักเทาไรมันก็ไมมกีารทรงตัว นี่รูตวัไว 
เสมอวามันจะตองพัง  ในท่ีสุดเมื่อมันจะพังขึ้นมา  แทนท่ีเราจะตกใจ  ก็เกดิความพอใจหรือฟใูจ  สบาย 
ใจ  เมื่อเวลาทีร่างกายจะตายเมื่อไร  ก็นกึในใจวา  เออดี  ฉันเปนขี้ขาแกมานบัแสนกัปไมถวน  หรืออสง 
ไขยกับไมถวนแลว  เวลานีต้อไปถาแกพังเมื่อไรฉันเปนไทเมื่อนั้น  ไมเปนทาสแกตอไป  ทําใจของเรา 
ใหสบาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดาขณะที่ทรงชีวิตอยู อะไรจะปรากฎแกเรา เปนของที่ชอบใจ หรือไมชอบ 
ใจก็ตาม  ถือวาทุกสิ่งทุกอยางธรรมดาของมัน  ไมมีการทรงตัว  ยอมรับนับถือกฎธรรมดาตัวเดียวเปน 
พระอรหันต  ไมเห็นมันยากอะไรนี ่
  ยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสยีตัวเดียว  เราก็ปลดขนัธ ๕ ได  รูอยูวารางกาย รูป เวทนา 
สัญญา สังขาร วญิญาณ ก็ด ี หรือวารูป เสียง กลิน่ รส และสัมผัสก็ตาม  อยางนีธ้รรมดาของมัน  มคีวาม 
เกิดขึ้นแลวกเ็สื่อม จิตคิดไวเสมอ เวลามนัเส่ือมขึ้นมาจรงิๆ เราก็สบายใจ เพราะเรารูวามันจะเสื่อม  แลว 
ก็รูตอไปวามนัไมเสื่อมอยางเดียว  ขั้นสุดทายมันกด็ับ  แตพอมามันดบัขึ้นมาจริง ๆ  เราก็สบายใจมาก  
เพราะเราหมดรูปเสียแลว  เราก็หมดทุกข  ถาเราหมดรูปเสียแลวเสียงทีจ่ะมารบกวนหูมันก็ไมมี  กลิ่นที ่
จะมารบกวนจมูกมันก็ไมมี  รสที่จะมารบกวนลิ้นมนักไ็มมี  อาการสัมผัสที่จะเกดิขึ้นทางกายกไ็มม ี 
อารมณบา ๆ ทางใจมันก็ไมปรากฎ  เพราะใจมนัไมบาเสียแลว 
  ถาลงเราปลดรปูของเราไดคนเดียว ก็เชื่อวาปลดไดทั้งหมด การจะปลดไดทั้งหมด การ 
จะปลดใหไดก็คอย ๆ พิจารณาไปหาจุดเล็ก ๆใหพบ  อันดับแรกเราจะหาความสกปรกของรางกาย  หา 
ความไมเทีย่งของรางกายในจุดใดจุดหนึง่เสียกอน  ใหมันเห็น แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง พิจารณาเห็นทุกข 
ของรางกายใหพบเทานี้พอ  รูปทุกรูปมนัไมเที่ยง  แลวก็มันเปนทกุข  หาใหได  ถามันไมเที่ยงแลวก็เปน 
ทุกข  เราจะหามันทําไมตอไป  ถาเรามีมนัอีกเทาไร  สักกี่ชาติก็ตาม  เรากจ็ะหาความสุขไมได  จะมีแต 
ความทุกข  ทกุขตัวน้ีเปนอรยิสัจ  เราจะเปลื้องทุกขไดเพราะละตัณหา  คือไมอยากมรีูป เสยีง กลิ่น รส 
สัมผัสตอไป 
  การไมอยากมนีี่ช่ือวาตัดสังโยชน ๓ ได  ก็เพราะวาเครือ่งรอยรัดใจตดิในรูป ในเสียง  
ในกลิ่น ในรส ในสัมผัสก็ไมมี  เพราะเราเห็นวามันไมด ี  ไมวาคนก็ตาม วัตถกุ็ตาม  ถาเราเห็นวาไมดี  
เรากไ็มพอใจ  ทีนี้เราเห็นรปูกายของเราไมดีเสียอยางเดยีว  ความพอใจมันก็ไมมี  ข้ึนชื่อวาเราเปนพระ 
อรหันต  พระอรหันตทุกองคทานตัดแตรปูเทานั้น  พอรปูพัง  ทุกอยางก็พังหมด 

 



 
 
 
 
 

๑๖๘ 
 

โพซฌงคบรรพ 
 

สติสัมโพชฌงค 
 
  สําหรับมหาสติปฏฐาน  วนันี้เราวากันถงึโพชฌงค เมื่อวานนี้อายตนะแลว  คําวา 
โพชฌงค  แปลวาองคเปนเครื่องตรัสรู มีสติ เปนตน  เดีย๋วกอน  ตะนี้เรากว็ากนัทีละตัวกแ็ลวกนั  คําวา 
สติน่ีแปลวา  ระลึกนึกเขาไวนะทานวายังไง สนตํ วา อชฌตตํ สติสมโพชฌงคํ อตถ ิเม อชฌตตํ สติสม
โพชฌงโคติ ปชานาติ อสนตํ วา อชฌตตํ สติสมโพชฌงค ํนตถิ เม อชฌตตํ  สติสมโพชฌงโคติ ปชานาต ิ 
รูเรื่องไหม อนันตรูรเึปลา  หือ รูเหรอ (ไมทราบครับ) ไมทราบไงละ ขาวาใหแกฟง ขาก็รู เหมือนกันวา
ยังงี้  แตไมรูแปลวายังไง หือ นี้เปนอันวาพระพุทธเจาทรงตรัสวา อนึง่ เม่ือสติสัมโพชฌงค มี ณ ภายใน
จิต ยอมรูชัดอยูวาสติสัมโพชซฌงคมี ณ ในจติของเรา  หรือวาเม่ือสติสัมโพชฌงค ไมมีใน จิตของเรา 
ยอมรูชัดวา สติสัมโพชฌงคไมมี ณ ในจติของเรา นีผ่มไมเห็นมีอะไร ในมหาสติปฏฐานสูตร ทานก็
ตองการโดยเฉพาะที่เรารูๆ กนัอยูวาใหเรามสีติและสัมปชญัญะ วาตัวสตนิี่เปนตวัสําคัญท่ีสุด  ตะนี้คนที่
มีสติสมบูรณท่ีสุดก็คือพระอรหันตนะ ที่เราจะรูกันไดก็ตามพระวนิัยๆ นะ ทานบอกวา ทานที่ ได
อรหัตตผลแลว  ทานยกใหเปนสติวินยั  คือยกอาบัติใหตัง้หลาย ๆ สิกขาบท เปนรอยมั้ง หือ สิกขาบท 
สวนอภิสมาจารทั้งหมดนะทานไมปรับเลย  สําหรับพระอรหันต  แตความจริงกร็ูสกึวาทานหนักใจไหม 
ที่วาพระพุทธเจาไมทรงปรับเฉพาะคนที่มสีติมาก หือ คุณจรินทร (ไมหนักใจครับ) อยางนายทหารนี่ไป 
ไหนไมลาติดตะรางหรือเปลานี่ หือ (ไมไดครับ) ไมไดนะ ไมใชไมไดละ คุณเห็นอูมาตั้งหลายหน หือ  
ถาทหารมาสายวิ่ง ๓ รอบ ใชมั้ย  ไอนายมาสายไมยักวิง่ที่จริงเดินมากกวา งัน้ใชมัย้  (ครับ)  อือ ดีนี่นะ  
ตะนี้ พระทําไมถึงไดเปนอยางง้ัน ก็เพราะวา  ผูบังคับบัญชานี่เขาก็ความจริงเขาก็รูแลว  เพราะเปนทหาร 
เหมือนกัน แตวาพลทหารถาหากไมรักษาระเบียบวินยัใหหนัก เพราะแกยังดไีมพอ ในเมื่อแกยังดไีมพอ 
ละกอ  ถาขืนไปปลอยเขามนัก็แยเหมือนกันนะ  ถาปลอยเขาระเบยีบวินัยไมมี สําหรับผูบังคับบัญชานี่ก็ 
ไมเปนไรเพราะรูอยูแลวก็ใหอภัยกนั  กถ็ึงแมวาเขาจะมาสายบางมาชาไปบาง ลาไปบาง แตงานของเขา 
ไมเสีย ไมเกเหมือนพลทหาร  อยางนี้ฉันใดสําหรับพระอรหันตก็เหมือนกัน พระอรหันตเปนผูมีสติสม 
บูรณ  ยอมไมสรางกรรมที่เปนอกุศลใหเกดิ  ฉะนั้นกรรมที่เปนอกศุลไมมี 

 



 
 
 
 
 

๑๖๙ 
 

  สวนอาจาระทีเ่ราเรยีกกนัวา อภิสมาจาร  ความประพฤติคือจรยิาของพระอรหันตน่ีไม 
เหมือนพระพทุธเจา  เพราะวาทานที่ละนิสัยเดิมไดท้ังหมดก็มีพระพทุธเจาเทานั้น  เพราะวาพอมาถึง 
ความเปนพระพุทธเจาแลวกม็ีแตพุทธลลีา สําหรับพระอรหันตอ่ืนทั้งหมดนอกจากพระพุทธเจามา แม 
แตพระสารีบุตร ซึ่งเปนอัครสาวกก็ไมสามารถจะละนิสยัเดิมได ไอคําวานิสัยเดิมนี่มนัติดมาทุกชาติ คน 
ถาเคยเอะอะโวยวายมาตั้งแตชาติตนมันกเ็อะอะโวยวายไปยันเขานิพพานนะ  คนถาเคยเรียบรอยมาแต 
ชาติตน  มันกเ็รยีบรอยไปยนัพระนพิพาน  อยางพระสารีบุตรเปนพระอัครสาวกไปกบัพระพุทธเจา ไป 
พรอมกับพระสงฆนี้  พอไปถึงลํารางเล็ก ๆ พระพุทธเจาก็ทรงขาม  เพราะมันจําเปน  ทรงขามไปบาง 
พระบางองคกเ็ดินลุยนํ้าไปบาง  แตพระสารีบุตรขัดเขมร  โดดแผลบ  เอาเขามาแลว หือ  พอเขามาใน 
สํานัก  พระถามพระพุทธเจาวา ทําไมพระสารีบุตรเปนอัครสาวกฝายขวา  ถาจะวากันไปกเ็ปนอปุราช 
ทําไมปฏิบัติตนแบบนัน้ไมรกัษามรรยาท  พระพุทธเจาบอกวา  พระสารีบุตรหรือพระอรหันตท้ังหมด 
ไมสามารถจะละนิสัยเดิมได  คําวา นิสัยคือจรยิาเกา  ความรูสึกเกา  เพราะวาพระสารีบุตรเคยเปนลิงมา  
เคยออกทาลิงใชมั้ย  ลิงชอบโดดเปนอยางนี้เปนตน 
  แลวก็มีหลายทานหลังจากที่พระพุทธเจานิพพานมาแลว  มีเรื่องปรากฎก็มีพระอรหันต 
อีกองคหน่ึง  เปนปฏิสัมภิทาญาณ  ปฏิสัมภิทาญาณนี ่อภิญญานี่ ไปแตะอะไรเขานดิหนึ่ง  เขาพูดอะไร 
หนอยไมไดนะ พดูอะไรแลวมันกเ็ปนตามนั้น แตวาเจตนารายของทานไมมี  น่ีองคนี้ทานเปนคนเอะอะ 
โวยวาย  พูดวาจาหยาบ วันหนึ่งทานฉันขาวอยูขางภูเขาองคเดียว ไอพอคาเกวยีน ๕๐๐ เลม มันขายดีปลี 
ผานมา  ทานเห็นเขาก็รอง เฮย ไอพอคาเกวียนโวย  มึงเอาอะไรไปขายวะนะ  อีตานั่นก็บอก เออนี ่สาวก 
ของพระสมณโคดมนีจ่ะเรยีบรอยสักหนอยก็ไมได  ใชวาจาหยาบคายไมนาเคารพเลย  แกโมโหขึ้นมานี่  
แกบอกวาขี้หนูครับบอก เออ ข้ีหนูก็ข้ีหนูซิวะ  ไอน่ันเขาไปในตลาดเปดเกวียนออกมาเปนขี้หนูหมดเลย 
ตายตกใจ พอเห็นทานั้นเขาแลวทาไมไหวแลวบอกกับลูกนองวา เอ ถาไมเปนเรื่องแลวโวย พระองคนั้น 
นากลวัจะเปนอรหันตเสียแลว  ยังไง ๆ เปดไปดูกนักอน  พอไปดูเขาทีไ่หนไดละ ไปเห็นเขาก็เขาไปหา  
ก็แนใจวาเปนพระอรหันต พอเขาไปหาก็บอกวา พระคุณเจาขอรับ เมื่อกี้น่ีพระคณุเจาถามผมวาเอาอะไร 
ไปขาย  ผมบอกพระคุณเจาวาเปนขี้หนู  แตความจริงมนัเปนดีปลีครบั  ผมขออภยัดวยทีก่ลาวมาไมตรง 
ตามความจริง  ไมเคารพพระคุณเจา  ทานบอก เออดีปลกี็ดีปลีซวิะ  ก็มึงบอกวาขี้หนูนี ่  ไปเดี๋ยวก็หมด  
แนะ พอก็เลนอีทานั้นอีกนะแหละพอเลนทาเดิม  ไอเจานั่นกลับเขาไป พอเปดเกวยีนมาเปน 
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ดีปลี  ไอคนมนัแยงซื้อกนัใหญ  ตามธรรมดาตั้ง ๕๐๐ เลมเกวียน มันตองอยูกันตั้งเดือน  นั่นวนัเดียวไม 
ถึงวนัเรียบรอยหมดเลย  บอกเดี๋ยวก็หมดนี ่  ตะนี้มาแลวไมเอาแลว  ไมทําอีทาเกาแลว  มาถึงจอดเอาพอ 
ครัวไว ขนเอาอาหารไวใหเต็มบริบรูณ  เขากะวาเขาจะผานมาอีกเมื่อไร  อาหารนั้นตองพอและเหลือนิด 
หนอย  พอนบัตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป  พระคณุเจาไมตองบิณฑบาตละครับ  ผมใหพอครับประจําไวคน 
ไปมาตองแวะ เคยลอเอาเขาโดนขี้หนูเขาทนีะ  น่ันปฏิสัมภิทาญาณ  นีค่วามจริงพระอรหันต  ยอมไมม ี
ภัยกับใคร  ทานจึงใหสติวินัย  คือยกใหวาเปนผูมีสติสัมปชัญญะสมบรูณ 
  น่ีสําหรับในโพชฌงค  โพชฌงคนี้ทานแปลวา องคเปนเครื่องตรัสรู  อันดับแรกก็มีสติ  
อันดับที่สองมีปญญา  นี่ก็มาพูดถึงอันดับแรกวามีสติ  ทานบอกวายอมรูชัดวา มีสติสัมโพชฌงคมีในจิต 
ของเรา  หรือวาไมมีในจิตของเรา  อยางนีเ้ปนตนนะ  เอากันยอ ๆ ไปไลตามแบบเราก็แย  นี้คําวาสตินี่ 
เรามีไมใชไมมี  คําวานึก  ไอตัวนึกตวัคิดนี่เรามีอยู  แลวทําไมพระพทุธเจาจึงมานั่งสอน  แตในทีน้ี่ทาน 
จํากัดวา สติสัมโพชฌงคไมใชสติเฉย ๆ  สติสัมโพชฌงคแปลวา องคเปนเครื่องตรัสรู  คือวารูตามความ 
เปนจริง  เปนอันวาอารมณของเราที่ยอมรับนับถือกฎของความจริง  รูวา เกิด  แก  เจ็บ  ตาย  นะนี่กฎ 
ธรรมดา  และก็รูวานี่เราเกิดมาแลวตอไปมันตองแก ตอไปมันตองปวยไขไมสบาย  ตองพลัดพรากจาก 
ของรักของชอบใจ  ตองตาย ไอตัวน้ีนะมนัมีอยูในเราหรือเปลา เราคดิมั่งหรีอเปลา วันหนึ่งเรามอีารมณ 
แบบนี้กี่ครั้ง  วานี่ไมชาเรากต็าย  ถาเรากําลังเดนิอยูเรากคิ็ดวา  คนที่เขากําลังเดินแบบเรานี ่ในสถานที่นี้ 
มันมีมากนับจาํนวนไมถวน  แตวาเวลานี้คนทั้งหลายเหลานั้นเจงไปหมดแลว กระดกูก็ไมเหลือ ช่ือก็ไม 
ปรากฏเพราะตายมานาน ๆ นี่เขาตายกนันบัไมถวนในที่เราเดนิ 
  หรือเวลานี้ที่เรานั่งอยูเวลานีก้็มีคนเขามานัง่อยูกอนนับไมถวน แตคนท้ังหลายเหลานั้น 
ก็ตายไปหมดแลว แลวเราเองก็ตองตายแบบเขานะ นึกวาถึงตวัตายและก็คิดตอไปดวยวา ถาเราตายแลว 
เราปรารถนาเกิดจะดีหรือไมดี  มันก็ตองตอบตัวเองวาเกิดนี่ไมเปนเรือ่งเพราะทุกขทั้งหลายแหลท้ังหมด 
น่ีมันมาจากความเกิด  ถาเราไมเกิดเสยีตัวเดียวมันจะมีอะไรมาเปนทกุขละ  ถาเราไมเกิดมันจะหิวไดมั้ย  
คุณอนันต (ไมไดครับ) ทําไมละ ไมจริงหรอก เปรตหิวน่ีหวา  หือ  เห็นเปรตมันบอกวาหิวนี่  พวกอะไร 
(พวกอบายภูมคิรับ)  แลวมนัเกิดหรือไมเกิดละ  ออ เกิดเหรอ  เออจริงนิ ใชไหมแปก มันยังเกิดอยูนะ  
มันไมเกดิเปนคนมันก็เกิดเปนเปรต  ใชมัย้  ไมเกิดเปนเปรตก็เกิดเปนสัตวนรก เกิดเปนอสุรกาย เกิดเปน 
สัตวเดรัจฉาน เกิดเปนพรหม 
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เกิดเปนเทวดา อยางนี้กถ็ีอวาเกิดเหมือนกนั ไมดี  คําวาเกดิท้ังหมดนะ เกิดเปนคนก็ตาม เกิดในอบายภูมิ 
ก็ตาม  เกิดเปนเทวดาก็ตาม  เกิดเปนพรหมก็ตาม  ไมดทีั้งหมด 
  น่ีสติสัมโพชฌงคเขาคิดไวยังงี้นะ  มันนกึสติรูกําหนดไว  รูไววามนัไมดี  อาการเกดิทั้ง 
หมดไมดี สิ่งท่ีดีมีจุดเดียวคือ พระนิพพาน น้ีพระนิพพานนี่จะถือวาเกิดหรือไมเกดิใครูมั่ง หือ คุณ 
จรินทร  รูม้ัย  เกิดหรือไมเกดิ ทําไมละ ไมเคยไปนพิพาน  ระยําจริง ๆ  นึกวาไปมาแลว  อันนี้นะพระ 
พุทธเจาเองก็ตอบเปน ๒ นยั 
  ทานบอกวาพระนิพพานหนึ่ง  มีพราหมณเขาถามนะ  วาพระนิพพานนีเ่กิดไหม ทานก ็
บอก จะเกิดกไ็มใช จะวาไมเกิดกไ็มใช  น่ีพระพุทธเจาตอบเองนะ  ไมใชผมนะ  แลวคุณอยามองวาผม 
เปนพระพุทธเจาเขาละ  เดีย๋วจะไปแยงที่หลวงพ่ีอยู  ไมเอานะ ถือเอาตามทานมา ทานพูดไวในพระไตร 
ปฏกวา  พระนิพพานนี่ถาจะวาไปเกิด มนัก็มีภพหรือมเีปนทิพยวิเศษ  ถาวาเกิดมันตองตาย  ทานก็เลย 
บอกวา พระนพิพานี่จะวาเกดิก็ไมใช  จะวาไมเกิดก็ไมใช  ตะนี้สําหรบัสติสัมโพชฌงค สติแปลวานึกไว 
นะ นึกไวเสมอวาเรานี่  เวลานี้อารมณจิตของเรายอมรับนับถือกฎของความเปนจริงบางหรีอเปลา 
  ไอกฎของความเปนจริงก็มวีา  ความเกิดขึ้นเมื่อมีแลวมันก็มีความเสื่อม  และก็มกีาร 
สลายตวัไปในที่สุด  ถาอาการเกดิยังปรากฎก็เต็มไปดวยความทุกข  น่ีไอความทุกขทั้งจะพึงมีมาได  ก็ 
เพราะตณัหาเปนปจจยั  คือการทะยานอยาก  อยากอะไร  อยากเกิด  เอางาย ๆ ใชมัย้  ถาไปแจกอยางนั้น 
ทั้งหมดก็เลยไมตองจบ  ชาตินี้ทั้งชาติพูดเรื่องอยากไมจบ  น้ีตัวอยากเกิดตัวเดียวเปนปจจยั  ไอตัวอยาก 
เกิดนี่มนัมีในเราไหม ท่ีเราเห็นวาสภาวะตางๆ ทั้งหมดในโลกทีพ่ระพทุธเจาบอกวาไมเที่ยง และความ 
จริงมันก็ไมเทีย่ง  แตเราเห็นวามันเที่ยงมไีหม  นีถ่ามองไมเห็นก็คิดวาไอคนทุกคนที่เรารกัที่เราชอบ   
อยางพอแมพ่ีนอง  แมแตตัวเราเองนกึไวรเึปลาวาเขาจะตองตายในวันหนึ่งขางหนา  หรือวันหนึ่งขาง 
หนา เขาอาจจะตองกลายเปนคนทุพพลภาพก็ไดนะ  หรอืวาเราจะตองตายจากเขา  เขาจะตองตายจากเรา  
ไออารมณจิตแบบนี้  เราคิดเตรยีมไวบางหรือเปลา  หากวาเขาตองตายจากเราหรือเราตองตายไปจากเขา 
หรือของที่รักมันตองสูญเสยีไป เราคิดไวมั่งหรือเปลาวา ถือวาเปนเรือ่งของธรรมดา เราจะไมสรางความ 
เดือดรอนใหเกิดแกเรา เพราะวาถือวาสิ่งทัง้หลายเหลานีม้ันไมเที่ยง  และก็มีความสลายไปในที่สดุ คําวา 
สลายตวัก็หมายความเราไมมจีิตคิด  จะมีอํานาจที่จะไปบังคับใหมันทรงตัวอยูตามสภาพนั้นตามปกต ิ นี่ 
อารมณแบบนีม้ีสําหรับเราหรือเปลานั่งนกึไวในใจ มีหรอืไมมี 
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ตะนี้มาพูดอีกทีหนึ่งวาไอตัวท่ีทําใหเราเกิดจริง ๆ มันก็มอียู ๓ ตวั  ถาแยกไปจริง ๆ มนั 
เปน ๔ ก็เขาใจชัด  ความจรงิมัน ๓  คือ ความรกั รกัในรปู เสียง กลิ่น รส และสัมผัส  อารมณครุนคิดใน 
ความรกัท่ีเปนวัตถุมนัมีในใจเรารึเปลา  ความจริงคนก็ตาม  สัตวก็ตาม  เรารักได  แตรักในประเภทที่ไม 
ใชกิเลสเขาไปรัก รักดวยอํานาจจิตเมตตา ปรารถนาจะสงเคราะห  ปรารถนาจะเกื้อกลู  แตวาเขาจะทรง 
อยูหรือไมทรงอยูถือวาเปนเรือ่งธรรมดา  อันนี้เปนอารมณสบาย  และไอรักอีกตัวหนึ่งนี่ มันเปนอารมณ 
ราย  ก็คีอความรักไดแกการผูกพนั ไอตวัน้ีที่เราคดิวาคนนั้นเปนของเรา  คนนี้เปนของเรา รางกายเปน 
ของเรา  ทรพัยสินสวนนี้สวนนั้นเปนเรา  เปนของเรา  อารมณทีย่ังยึดถอืวานั่นเปนเรา  นี่เปนเรา มันยังมี 
อยูหรือเปลา  ถายังมีอยูกแ็สดงวา  สติสัมโพชฌงคในจิตของเราบกพรอง  มันอาจจะมีบางแตเฉพาะบาง 
จุด บางประการ  แตวาสวนใหญหรือสวนนอยอารมณประเภทนี้ยังมอียู  น่ันแสดงวาความตรัสรูเขาถึง 
พระนิพพานของเรายงัหางไป  น่ีพูดกนัถึงดานความรัก 
  ตะนี้ความโลภ  ไอความโลภนี่มากขึน้จนกระทั่งเราไดรบัความลําบาก  นี่พูดกนัถึง 
ความเปนฆราวาส ๆ ตองหากิน  แตวาหากนิดวยสัมมาอาชีวะ  แตวาอารมณอีกอารมณหนึ่งคือมันอยาก 
จะหากินเปนมจิฉาอาชีวะ  หากินในทางที่ผิดที่จะคดจะโกงเขา  ซ้ือของมาราคาถกูจะเอากําไรมากเกิน 
พอดี  จะถือวาการคาขายเปนการตกลงซึ่งกันและกันก็ไมได  ถาของเราซื้อมา ๑๐ สตางค  มาขาย ๑๐๐ 
บาท น่ีมันเกนิไปแลว  ใชมั้ย  เรียกวาเกินพอดี  อารมณอยางนีเ้รยีกวาความโลภ  หากเราซื้อมา ๑๐ 
สตางค ขาย ๑๒ สตางค ขาย ๑๕ สตางค  ตามกาลตามสมัย  อยางนี้เรยีกวาพอใชได  เรยีกวาตามจังหวะ  
ของขาดของไมขาด  ซื้อแลวเราไมแกลงขึน้ราคา  เพราะการคาตองมกีําไร  ถาไมมกีําไรก็ทํากนัไมได  
แตไอกําไรท่ีเราตะบึงไดมานี่ใหมันไดมาดวยความสุจรติคือวาไมเกนิพอดี  อยางนี้ช่ือวาสัมมาอาชีวะ 
ไมเปนโลภ  ถามันเกินพอดมีันก็เปนโลภ  น้ีไอตัวจิตทีนึ่กไวอยางนี้ที่เราคิดอยางนั้นมันมีมั้ย  ไอตัวปลด 
มันมีหรือวาตวัสรางมันมี  นีค่วามโลภก็คืออยางนี้ตวัที่เปนโลภ 
  ตะนี้อีกตวัหนึง่  กิเลสเครื่องรอยรัดก็คือ  โทสะความโกรธ  โกรธแลวคิดประทุษราย 
เขา  คิดกลัน่แกลงเขา  ใหมีความทุกข ใหมีความลําบาก ยากแกการครองชีพ ยากแกการทรงตวั หรือวา 
ยากกับความเปนอยู อารมณโกรธก็ด ี  หรือวาอาการผูกโกรธกด็ี  อยางนี้มีในจิตของเรารึเปลา  นี้ถามี 
แสดงวาสติสมัโพชฌงคน่ียงับกพรองในเรา  น่ีถาถอยหลังลงไป  คือแทนที่เราจะมีความรกัในดานกิเลส 
เรากลับมาพจิารณาหาความจริง  วัตถุกด็ี  บุคคลก็ดี  สัตวก็ตาม  มีสภาพไมเที่ยง  มีการเปลี่ยนแปลงเปน 
ปกติ  มีการสลายตัวไปในทีสุ่ด  เราจะหลงใหลใฝฝนใน 

 



 
 
 
 
 

๑๗๓ 
 

รูป รส กลิ่น เสียงเพื่อประโยชนอะไร  นีม่ันเปนปจจัยของความทุกข  เราไมมี  มีความรกัเหมือนกัน แต 
ความรกัในการปราน ีปรารถนาใหเปนสุข  เรยีกวามีจิตประกอบดวยธรรม 
  น้ีถาหันไปดูความโลภ  แทนที่เราจะโลภ  อยากจะไดทรพัยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปน 
ของตนเรากลายเปนคนเกื้อกูลไป ถาเราสามารถจะชวยไดเราชวย สามารจะสงเคราะหไดเราสงเคราะห 
ถาไมเปนเหตุเกินวิสัยหรือวาแทนที่เราจะโกรธ  แทนทีเ่ราจะคิดฆาเขา  เรากลับเปนผูมีจิตประกอบไป 
ดวยความเมตตา  มีความสงสารนึกไวเสมอวาตัวเมตตาเปนปจจยัใหเขาถึงพระนิพพาน  ตัวบริจาคทาน 
เปนปจจยัใหเขาถึงพระนิพพาน ตวัความรักคือความเยือ่ใยที่เกีย่วดวยกิเลส ไมดี  แตตัวตดัความรักเปน 
ของดี เปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพาน นี้แทนที่เราจะ โกรธ จะคิดฆา จะคิดทํารายบุคคลอื่น เราก็เปนคน 
มีเมตตาแทน  สงเคราะหเขา 
  และอีกขอสุดทาย  ความหลงคิดวานัน่ของกูนี่ของกู  โนนของกู ตัวเราของกู ตัวบุคคล 
อ่ืนของกู  ทรพัยสินท้ังหลายก็ของกู  อะไรมันก็ของกูไปหมด  ไอตัวน้ีเรยีกวาตวัอบายภูมิ  หรือวาตัวให 
วนเวียนในวฏัฏะ เปนตัวทุกข เปนตัวกิเลส แตอารมณจติของเราที่คิดปลดวา ทุกสิ่งทุกอยางนีไ่มมอีะไร 
เปนเราเปนของเรา  วัตถุท้ังหมดที่เปนรางกายของเรากด็ ี  รางกายของบุคคลอื่นก็ด ีหรือวาเปนสิ่งท่ีไมมี 
ชีวิตก็ดีทีผ่มเรียกวาวัตถุ  ก็เพราะวารางกายเราประกอบไปดวยธาตุ ๔ มีธาตุดิน เปนตน ไอธาตุดนินี่มัน 
เปนวัตถุ  สิ่งท้ังหลายเหลานีท้ั้งหมดมันเกดิขึ้นมันกเ็ส่ือม  ผลที่สุดมนัก็สลายตวั 
  เรามีความเขาใจนึกไวอยูเสมอ  นึกไวอยูเสมอวารางกายที่เปนเราความจริงมนัไมใช  
มันเปนแตเพียงเรือนรางที่อาศัยช่ัวคราวนะ  และไมชามนัก็พัง  มันจะพังก็พังเชญิพัง  ทําไมถึงบอกวา 
เชิญ  ท้ังนี้เพราะวาเราไมเชญิ มันก็พังนะ  เราเชญิหรือไมเชิญมันก็พัง  เราเชญิใหมันพังมันก็พัง  เราไม 
เชิญใหมันพังมันก็พัง  แลวเราเชญิมันเสียเลยดีกวา  หรอืยังไมคุณจรนิทร  ไหน ๆ มันจะมานี่บอกเชิญ 
เชิญ เชิญ  เชญิขึ้นบานตามสบาย  ตั้งใจรบัอยูแลว  ใจมันก็สบาย  รูวาเขาจะมา  ไอเขาจะมาแลวเขาม ี
อํานาจที่จะมาหาเรา เรากด็ันไปคิดบอกนี่ขอมันอยามาหาเรา  แตในท่ีสดุเขาก็มาหาเราเขา ใจเราก็เกดิไม 
สบายเพราะมนัฝนอารมณ  ตะนี้เรารูแลววาคนผูนี้หรือทานผูน้ีผูมีศกัดิใ์หญ  เราไมสามารถจะตานทาน 
ได  เขาจะมากเ็ลยรับมนัเสียเลยนะ  ตั้งทารบัซะมันก็เกิดความสบายใจ 
  ไอนี่ก็เหมือนกัน  ไอการท่ีมันจะพังของรางกายหรอืวัตถุทั้งหมดที่พระพุทธเจาทรง 
ตรัสวาธรรมดา มันเปนอยางนั้น  ตะนี้ไอสติตัวนี้ของเราคิดไวเสมอหรอืเปลาวา 

 
 



 
 
 
 
 

๑๗๔ 
 

รางกายของเรานี่  ไมชาเสรจ็และไอเตาอบที่เขาสรางใหมๆ ดีไมดีเรายองเขาไปกอนใครก็ไดนะ หรือวา 
เราจะไปตายทีไ่หนก็ได  น่ีมนัเรื่องธรรมดา  ถาอารมณจติคิดวาเราจะตายก็ด ี คนท่ีเรารักจะตายก็ด ี ของ 
ที่เราชอบใจจะสลายไป  จะพังไปก็ตาม  เมื่อคิดอยางนี้แลวใจเราหวาดหววิบางไหม  หรือมีอารมณจิต 
เปนปกติ  ถาอารมณจิตเปนปกติกถ็ือวาใชได  ถือวาตวัสติของเรานี่มัน่คง  เรียกวาเปนสติสัมโพชฌงค  
คือวายอมรับนับถือนึกไวเสมอวาสิ่งเหลานี้มันเปนความจริง  แลวก็คิดไวเสมอวาสิ่งเหลานี้มันจะตอง 
เขามาถึงเรา  คําวาเราก็คือ อทิสสมานกาย หรือมนัเขามาถึงแลวสติสตังของเรานี่มนัก็ปกต ิไมรูสึกอะไร 
เพราะถือวา  อ้ือ  ฉันรูอยูแลวนี่วาแกจะมาถงึ 
  น่ีสติสัมโพชฌงคก็หมายความวา  สติเปนเครื่องคือวามีอารมณเปนเครื่องตรัสรู ตัวนึก 
ได  นึกไวถึงอุปกรณเปนเครื่องตรัสรูก็ไดแกการบรรลุมรรคผล  วาคนท่ีจะบรรลุมรรคผลจริง ๆ นะจะ 
ตองนึกไวเสมอวาความจริงของโลกเปนแบบไหน  แลวก็ทราบไวดวยวา  ข้ึนชื่อวาโลกก็เปนไปเพื่อ 
ความฉิบหาย  น่ีศัพทภาษาบาลี  คําวาฉิบหาย  ก็หมายความบังคับไมได  ในเมื่อมันจะเปนอยางนัน้มนัก็ 
ตองเปน  ในเมื่อบังคับไมไดเราก็ไมสรางอารมณฝน ปลอยมัน  มันอยากเปนอยางนั้นก็ตามใจมนั ฉันไม 
วาอะไรแก แกอยากจะพังกเ็ชิญพัง แกอยากจะทรงก็เชญิทรง จะทรงอยูก็ดี  ฉันจะไดใชแกเปนเครื่องมือ 
เครื่องประกอบความดี  ถาแกพังไปกด็ี  ฉนัจะไดหมดภาระที่ตองประคับประคองแก 
  น่ีทานบอกวาสติตัวนี้นะมันมีอยูเปนประจาํหรือเปลา  เรานกึไวเสมอทุกลมหายใจเขา 
ออกหรือเปลา  ถาเรายังคลาดไปวนัหนึ่ง  เราคิดไวเทาไหร  เอาสตริะลึกไวเทาไรวาจะตาย  เราจะตอง 
ปวยไขไมสบาย  เราอาจจะขาดเครื่องมือเครื่องใชทั้งหมดสักวันหนึ่งขางหนา  เพราะวาเศรษฐยีังขาดไฟ  
ถาอาการอยางนั้นปรากฎขึ้นมาเมื่อไร  เราเดือดรอนไหม ถาเราคิดไวนึกไวเรากไ็มเดือดรอน  เพราะรูอยู 
แลววามนัจะตองเปนแบบนัน้ 
  มันแบบการเดนิทางดวยรถ  วิ่งไปในตอนนี้เราพบวาจะมีแมน้ําขวางหนา  คิดไวและก็ 
รูอยู  ถามันพบแมน้ําขวางหนาจริง ๆ เรากไ็มหนักใจ เราเตรยีมไวแลววาเราตองการไปฟากโนน จะขาม 
ไปดวยวธิีใดเตรียมตวัไวแลว  ตะนี้หากเราไมนึกไววามนัจะมแีมนํ้าขวางหนา  คิดวามันจะไปสบาย พอ 
ไปเจอะแมนํ้าเขาเมื่อไร  ความหนักใจมันกเ็กิด  ความเดือดรอนมนัก็เกิด  น้ีสติสัมโพชฌงคกเ็หมือนกัน  
องคเปนเครื่องตรัสรู  คือยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง  วาความเกิดขึ้นมีแลว อาการที่มนัทุกขดวย 
วิธใีดกต็าม  การเปลี่ยนแปลงดวยวธิีใดก็ตาม  หรือการตายเขามาถึงก ็

 
 



 
 
 
 
 

๑๗๕ 
 

ตาม  ไมมีอาการหนักใจ  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะวาเรานกึไวอยูเสมอนี่ซี  เอากันงาย ๆ นกึไวเสมอวา 
เกิดแลวแก  แกแลวเจ็บ เจ็บแลวตาย  แลวก็มันเต็มไปดวยความทุกข  การเกิดเปนของไมดี  นับตั้งแตนี ้
เปนตนไป  เราจะไมเกิดมาอกี  ปจจัยอะไรเปนเครื่องกอใหเกิดความรกั  อาศัยรูป เสียง กลิ่น รส และ 
สัมผัส เปนตน  ใหเปนเยือ่ใยของจิต  เปนเครื่องผูกพนัของจิตจะไมมีสําหรับเรา  ความโลภเกนิพอดี  
เกินภาวะที่เราทรงอยูจะไมมสีําหรับเรา 
  น่ีสําหรับฆราวาสเขาหากินได  แตวาพระหนาระวัง  สะสมไมได  น่ีเวลานี้เรามกีาร 
สะสมเกินพอดีหรือเปลา  ไอการสะสมการมีทรัพยสินตองมีบางสําหรับพระ เพราะวาปวยไขไมสบาย ก็
ลําบาก  จะไปไหนมาไหนพระก็ไปฟรไีมได  นี่ไปเกดิหิวขาว ผาไมมีนุง  บังเอิญคนอื่นทีเ่ขามีศรัทธา 
ไมรู เราก็ตองซ้ือใช  มีไดทรัพยสินแตทวาอยามีใหมากเกินไป  น้ีการจัดไวแคพอดกี็ควรมีหรือเปลา  จิต 
ที่คิดประทุษรายกลั่นแกลงบุคคลอื่นมีสําหรับเราหรือเปลา  เวลานีเ้ราหลงกายเรา  หลงกายคนอื่น  หลง 
กายวัตถุอ่ืนหรอืเปลา  นี่นึกไวนะ ถามีก็แสดงวาโพชฌงคเปนเครื่องตรสัรูไมมีสําหรบัเรา  เราตองเวียน 
วายตายเกดิในวัฏฏะ  แสวงหาความทุกขตลอดไป  ถาอาการปลดแบบนี้มีอยูเพยีงใดก็ช่ือวา เราใกลพระ 
นิพพานเขาไป 
  น้ีตัวสติตัวนี้ตองนึกไวตลอดเวลานะ  ตองนึกไวเสมอ  ก็อยางที่เราเรียนกันมาทกุคืน 
น่ันแหละ ไอน่ันก็ไมใชเรา ไอน่ีก็ไมใชของเรานะ คือขันธ ๕ ไมใชเรา เราไมมีในขนัธ ๕ น่ีเปนธรรมดา  
ไอตัวน้ันเอง ตะนี้ทานเตือนใหนึกทานเตือนไวเสมอวาตองนึกอยูเสมอ ถาไมนกึเสมอ ขาดตกบกพรอง 
น้ีใชไมได 
 

ธัมมวิจยสมัโพชฌงค 
น้ีมาตัวท่ี ๒ นีอ่ะไร มีอะไร มีปญญาใชไหม  อะไรละ สนตํ วา อชฌตตํ ธมมวจิยสมั 

โพชฌงคํ  อตถิ เม อชฌตตํ  ธมมวิจยสมโพชฌงโคติ  ปชานาติ  อนึ่งเมื่อธัมมวิจยสมัโพชฌงค คือองค 
ปญญาเปนเครือ่งตรัสรู  ธัมมวิจยะนี ่เขาแปลวาอะไรหวา หือ ใครแปลออกบาง หลวงพอเสม ธัมมวจิยะ 
เขาแปลวาอะไร  (ธัมมวจิัย ครับ วิจยัคือธรรมะ) ออ แปลงี้หรือ  แปลอยางนี้หากินคลอง  แปลทับศัพท  
เหอ เขาแปลวาใครครวญในธรรม (ข้ีหมา  แปลแบบนีไ้ดรอยศูนย  น่ีแกลงถามนะใชมั้ย) อาการใคร 
ครวญในธรรม  ทานบอกวามีมั้ย  อา ทานวายังไง นิสมมกรณํ เสยโย  ใครครวญเสียกอนแลวจึงทําดีกวา  
น่ีเปนพระบาล ี นี้ทานบอกวาไอการใครครวญ 

 



 
 
 
 
 

๑๗๖ 
 

วานั่นผิดนั่นถกูนี่ดีน่ีไมดีนะ  ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาของพระพุทธเจานะเรามีไวรึเปลา  สติเขา 
ไปควบคุมไดรึเปลา  วาเราจะตองใชปญญาคือธัมมวิจยะ น่ีก็เปนตัวปญญาตัวหนึ่งเปนตัวปญญาเลย  คือ 
ตัวนั้นเปนตวัฟงมา  ทานบอกวา จะมีสติเปนเครื่องกําหนดรูวาโพชฌงคคีอองคเปนเครื่องตรัสรูมม้ัีย เรา 
ก็รับมาทั้งดุนนะซีวา พระพทุธเจาบอกคนที่จะเขาถึงความตรัสรูจริงๆ นะ ตองกําจัด โลภะ โทสะ โมหะ  
หรือวาโลภะ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  น่ีตองตัดไอตัวนี้  เมื่อตัดมันไดแลวจะมีความสุข แลวก็นึกวาเออ 
พระพุทธเจาวาอยางงั้น ใหตัดโลภะ  โทสะ  โมหะ  เราก็ตองตัด โลภะ  โทสะ  โมหะ  ตัดโลภะ โทสะ 
โมหะ วามนัใหคลองจี๋  วาไปวามาลงนรกเลย 
  ที่บอกวา  วาไปวามาลงนรกเลยนี่นะเพราะอะไร มันกเ็ขาทํานองที่เราภาวนาวา  พุทโธ 
พุทโธ พุธโธ พุทโธ พุทโธ  แบบนกแกวนกขุนทอง  มีอารมณใจไมยอมรับนับถือจรงิ  ไมมีความเคารพ 
จริงมันใชไมได  แบบคนที่สมาทานศีล  ปานาติปาตาเวรมณี  วาไปกี่สบิรอยครั้ง  พนัครั้ง  วาไปเทาไรก ็
ตามแตจิตไมไดยอมเคารพ มันก็ไมเกิดประโยชน น่ีตวัสติก็เหมือนกัน  ถามแีตตัวสตติัวเดยีวนะ  ไมได 
นึกวาตวัคุณธรรม  ไดแก  การละราคะ  โทสะ  โมหะ  หรือวา  โลภะ  โทสะ  โมหะ  พิจารณาวารางกาย 
น้ีไมใชตวัเรา  ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  แลวก็วาคลองสงเดชแบบนีก้็ไมเกิด 
ประโยชน  นี้สติเปนตัวนกึเขาไว  ก็เปนตวัสมถะ  คือใหทรงอารมณเขาไวท่ีเรียกกนัวา  อารมณฌาน คํา 
วาอารมณฌานก็หมายนกึ ขณะใดที่จิตยังนึกอยูถึงอารมณประเภทนั้น  จัดวาเปนฌาน  มันไมยากลําบาก 
อะไร  ธรรมดา ๆ  ตะนี้เมื่อนึกเขาไปแลว แลวกใ็ชปญญาเปนเครื่องพิจารณาใครครวญวาทีพ่ระพุทธเจา 
บอก อัตตภาพรางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมใีนเรา  อันนี้จริงหรอืไม 
จริง  อันนี้นะจริงหรือไมจริง 
  แลวก็มานั่งนกึดูซิจริงไหมละ  นี่เราเกิดมาแลวเราไมอยากแกนะโวย บอกมันเอ็งจะกิน 
อะไรวะ ขาจะหาใหนะ  กินไขลวกม้ัย  เอามันบอกจะเอา  กินแลวอยาแกนะ  เอากินไขหวานมั้ย  ก็เอา  
มันจะเอา  เอา เอากินแลวอยาแกนะ  กินไขจะละเมด็มั้ย  เอาเอาหามาให  กินไขเปรตมั้ย  เอ มีหรือเปลา 
หวา กินไขเปรตนากลวัไมแกแน  อายยุืนนานนะ  น้ีมนัตองการอะไรเราใหมัน  เราเห็นวาอะไรมันดี 
สําหรับรางกาย เราให แลวมนัเชื่อเราหรือเปลา เราบอกวาเอ็งจงอยาแกนะ มันเชื่อมัย้ มันไมเชื่อ มันก็แก  
ตะนี้ในเมื่อมนัจะแกแลวนี ่  บอกเอาแกก็ไมเปนไรละวะ  อยาตายนะ  มฤีาษีที่ไหนมั่งที่มีคาถากันตาย 
ใชมั้ย  เหาะไปเลย  ไปหาฤาษีโนน  หาหมอคนนั้น  มียาดีประเภท 

 
 



 
 
 
 
 

๑๗๗ 
 

ไหนบางกินแลวไมตาย  ผลที่สุดยอมเสียเงินเสียทองทําทุกอยางตามทีเ่ขาสั่ง  ในที่สดุมันเชื่อมั้ย  มันไม 
เชื่อละมนัตาย  น่ีเปนอันวาเราใชวิชาความรูใครครวญ  คือปญญาใครครวญ  ความจรงิก็ไมไดใครครวญ 
มาก  คิดแลววาถาเกดิมาแลวมันแกจริงมัย้จริง  เราก็ตอบซิวาจริง  ไอท่ีจะตอบวาจริงนั่นก็ตองใครครวญ 
ดวยความเปนจริง  เห็นดวยปญญาเลยนะ  ไมใชวาพระพุทธเจาบอกแก  เอาแกกะทาน  ถาไมแกกะทาน 
เดี๋ยวจะหาวาขดัคอพระพุทธเจา  เขาจะเรยีกวาเดยีรถยี  ไมใชยังงั้น 
  พระพุทธเจาเทศนบอกวา จงอยาเชื่อเรานะ เราพูดแลวจงอยาเชื่อ จงใชปญญาพิจารณา 
ใหเห็นเสียกอน ถาเมื่อใชปญญาพิจารณาเห็น ปฏิบัติตามเราพดูแลว  ถาไมมผีลจงอยาเอาไปใช ใหถือวา 
เราเปนผูพูดผดิ  นี้พระพุทธเจาไมวาเทศนถึงจุดไหนทั้งหมด  พระองคจะบอกวายังงี้เสมอ วาพวกเธอทั้ง 
หลายจงอยาเพิง่เชื่อ  ตะนี้เราก็ตองไมเชื่อพระพุทธเจา มานั่งดูความจริงไปถามคนแกดูวา เวลาที่เขาออก 
มาจากทองแมเขาใหมๆ เขาแกแบบนี้บางมั้ย ใชม้ัย ถาเรามองไมเห็นชัดเขาจะตอบวาไมใช  ฉนัตัวเล็กๆ 
น่ีไปถามคนหนุมคนสาวที่ตวัโตแลว  ถามวาเวลาออกมาจากทองพอทองแมนะตวัเทานี้หรือเปลา  เขาก ็
จะบอกไมใช  น่ีไปถามคนตายดูซิวา  น่ีแกเกิดจากทองพอทองแมแกตายแบบนีเ้ลยหรอืยังไง  เอะ  แลว 
ใครจะตอบเลาหวา  หรือ  แปก เสร็จซี  ไมมีใครตอบเราตอบเอง  ถามคนอื่นก็ได  วาไอคนที่มันตายนี้ 
อายุตั้ง ๖๐ – ๗๐ แลวตาย มันเกิดมาจากทองพอทองแมแลวมันแกเทานี้แลว  มันตายยังงี้หรือเปลา  เขาก ็
จะบอกวาเปลา  ตะนี้เรากเ็ชือ่พระพุทธเจาไดซี 
  พระพุทธเจาบอกวา น่ีถาเรายังติดกเิลสอยู ยังเห็นกิเลสเปนสรณะนะ ยังมีความเคารพ 
ในกิเลส  คือมีความรกั  และความรักดวยอํานาจกิเลส  รกัอยากเปนผัวเปนเมยีกันนะ  ยังมีความผูกพนั 
ในทรัพยสินวา  น่ันเปนเราเปนของเรา  ยังมีการกลัน่แกลงประทุษรายชาวบาน และยังมีความผูกพนักาย 
วามันเปนเรา  เปนของเรา  ในที่สุดก็จะตองเวียนวายตายเกิดในวฏัฏะ เกิด ๆ ตาย ๆ ตาย ๆ เกิด ๆ แบบนี้ 
มันเปนอาการของความทุกข 
  ตะนี้ที่พระพุทธเจาทรงบอกวา ของในโลกทั้งหมด ไมมีอะไรที่เราจะมีอํานาจไปบังคับ 
บัญชามัน  มนัจะตองเปนไปตามสภาพของมัน แลวก็ถาเรายังมีความเกิดเพียงใด  ถาเรายังมีความผูกพัน 
มันเพียงไร  เราก็จะตองกลับมาเกิด  เปนทาสของความทุกขอยูเพยีงนั้น  ไอตรงไหนมันทุกข  ตอนเปน 
เด็กกนิไมได  ข้ีไมไดดวยตนเอง  ชวยตวัเองไมได  ตองการอะไรมันก็ตองลําบากเปนทุกข  ไมรองไห 
ข้ึนมาเขาก็ไมทราบวาเราหิวหรือวาเราหนาว  เรารอน เราปวย  ตะนี้เมือ่โตขึ้นมาแลว  ไอความตองการ 
มันมีมากก็ตองหาเลี้ยงตวั  หาเลี้ยงครอบครัว  เมื่อหามาไดแลว  สิ่งท่ี 

 



 
 
 
 
 

๑๗๘ 
 

แกไขไมไดก็ความแก  คลานเขามาทุกวนั  อารมณที่ไมถูกใจคลานเขามาทุกวัน  ความปวยไขไมสบาย 
มันมีอยูเสมอ  ในที่สุดก็มีความตายเปนทีสุ่ด  สิ่งที่เราคดิวาเปนเราเปนของเรามนักไ็มใช  เราไมใชของ 
เรา มันพังไป นี่ใชวธิีใครครวญแบบนี้ เรยีกวาอะไร ทานเรียกวา ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  คือใครครวญหา 
กฎของความเปนจริงใหพบนะ  หาตัวจริงใหพบ 
  เวลานี้เมื่อหาตวัจริงไดเราก็วางเสีย  เตสํ  วูปสโม  สุโข ทานบอกวาเราระงับกายได ช่ือ 
วา เปนสุข คําวาระงับกายคอื ถือวารางกายถาเรามนัไมใชเราเสียอยางเดียว มนัพังเสยีอยางเดียว อยางอื่น 
ไมใชของเราทัง้หมด  น่ีพังตัวเราอยางเดียวพอ  ไมตองไปพังอยางอื่น  แกวแหวนเงนิทองหรือเพชรนลิ 
จินดา มันเปนเครื่องประดับกาย  แตวาถาเราไมมีกายเสียอยางเดยีว  เราจะหามาประดับใคร  มนักห็มด 
ทุกข  เราหาอาหารมากินทุกวันดวยความลาํบาก  ก็เพราะมีรางกาย  ถาเราไมมรีางกายเสียอยางเดยีวจะ 
ตองหามาทําไม  น่ีใครครวญตามแบบนี้แบบงาย ๆ เห็นวากายนี่มนัเปนโทษมันเปนทุกข  คิดงาย ๆ  ก ็
อยางทานโคธกิะ  อยางงัน้แหละนะที่เคยพูดใหฟง 
 

วิริยสัมโพชฌงค 
 
  ตะนี้มาอีกตวัหนึ่ง  วริิยสมัโพชฌงคอีกองคหน่ึงนะ  ความเพยีรอะไรละ  องคแหง 
ปญญาเปนเครือ่งตรัสรูคือความเพียร  ตอนนี้มาเปนวิปสสนาญาณหมดละซี  มีสมถะอยูตัวเดียว  หือ  
เปนอันวาโพชฌงค ๆ นี่มีสมถะอยูตัวเดียวนะ  สติเทานั้นเอง  นี่ผมแยกใหทราบ  งั้นเดี๋ยวใครจะมาถาม 
วาตัวไหนเปนสมถะ  ตวัไหนเปนวิปสสนาจะไมทราบ  สติสัมโพชฌงคเปนสมถะ  ตวันึกเขาไวเปน 
อารมณฌาน  ตะนีธ้ัมมวจิยะการวจิัยที่ตองใชปญญาเปนเครื่องพิจารณาหาความเปนจริง  อันนี้เปนวิปส 
สนาญาณ  ตะนี้มาถึงวิรยิสัมโพชฌงค  วิรยิะแปลวาความเพียร  แตความเพียรตวัน้ีไมใชเพียรวิ่งนะ  หือ  
เพียรวิ่ง  เพียรกระโดดสูง  เพียรกระโดดต่าํ  ไมใชยังง้ัน เพียรคิด เพียรครํ่าครวญ ก็คือตัวปญญา นัน่เอง 
  ทําไมถึงตองใชความเพยีรเขาเปนเครื่องตอสู  ก็เพราะวาอารมณของเรามันคอยจะไหล 
ลงต่ําอยูตลอดเวลา  มันไหลเขาไปหากิเลสใชไหม  ใชมั้ยคุณจรินทร  (ครับ)  รูเหรอ รูจริง ๆ  อาว ใชได  
รูจริงกใ็ชได รูไมจริงก็ใชได  หรือไงหวา  เพราะอะไร  เพราะอารมณของเรามันคอยฝน  พระพุทธเจา 
บอกนี่รางกายของเรามันจะแกนะ  มันก็คิดวาจะไมแกกข็องธรรมดา  ตัวปญญาตวัเดิมนี่ตอไปมันจะพัง 
นะ  เราก็คิดมนั 

 



 
 
 
 
 

๑๗๙ 
 

จะไมพัง  มนัเผลออยูเสมอใชมั้ย  แลวก็การเกดินี่มันเปนทุกขนะ  บางทีเราก็คิดวามนัเปนสุขนี่อารมณ 
มันคอยฝนอยูตลอดเวลา นี้เราก็ตองเพียรฝนมัน  บอกไอการคิดแบบนี้มันเปนของไมดีคือไมเปนเรื่อง  
ถาเราขืนคิดแบบนี้เราก็ไมพนวฏัฏะ  ไอคําวาวฏัฏะมันแปลวาวน  วนไปวนมา เกิดแลวตาย ตายแลวเกิด  
ถามันเกิดเปนคนตาย  เปนคนก็ดี  สําคัญเกิดเปนคนแลวลงไปนรกเกดิมาเปนเปรต  อสุรกาย  สัตวเดรัจ 
ฉาน  กวาจะเปนคนไดก็นานแสนนาน  แตอยูในขอบเขตนี้  เกิดเปนคนบาง  เกิดเปนเปรตในอบายภูม ิ
บาง  เกดิเปนเทวดาบาง เกิดเปนพรหมบาง แลวก็วนกันไปวนกนัมา มนัหาจุดจบไมได  มนัไมเปนเรื่อง  
เหนื่อย  สูเราหาแดนที่มีความสุขจริง ๆ  ไมได  ไดแกแดนพระนิพพาน  นี้เราก็ตองเวียน  คือใชอารมณ 
ฝน คือวริยิะ  น่ีแปลวาเพียรฝนอารมณ  อารมณถามันเจอะอะไรเห็นสสัีนวรรณะวาสวย  เราก็บอกมัน 
เลยบอกนี่ไมใช ใชปญญาบอกนี่ไมไดสวยจริงๆ ถาเผลอนิดเดียวความมัวหมองจะปรากฎ นีพู่ดถึงดาน 
สี  และภายในไมชามันก็จะเกา  เม่ือเกาแลวในที่สุดสีน่ีกจ็ะสลายตัว 
  น่ีของทั้งหลายเหลานี้มันไมใชสวยจริงๆ  นี่ตองฝนอารมณ  ฝนอารมณจนกวาอารมณ 
จะชิน  เห็นคนแก  เห็นคนหนุมสาว เห็นเด็ก ก็นึกเลยวาพวกนี้ตายทั้งหมด ไมมีใครเหลือ เราก็ตาย  เหน็ 
คนทุกคนไมวาอยูในสภาพเชนไรทั้งหมด วาคนประเภทนี้มีทุกขทั้งหมด หาคนที่มีความสุขจริงๆ ไมได  
น่ีตองฝนคดินะ  บางทีมันจะไมฝน  เห็นใครเขาแตงตัวโก ๆ  นั่งรถยนตสวย ๆ อยูตกึใหญ ๆ สวย ๆ เรา 
จะนกึวามีความสุข แตหารูเขาไปในความจริง ไปนึกดูแลวไปถามเขาดู วาคนนี้เคยปวดอุจจาระปสสาวะ 
บางไหม  ไมมีใครละหือแปก ไอคนไมปวดทองขี้ทองเยี่ยวมันก็คนปนนะซีใชมัย้ ปวดอุจจาระปสสาวะ 
มันเปนทุกข  เคยหิวบางไหม ไอตัวหิวมนัเปนทุกข  ใครในโลกมันจะไมหิวใชไหม  เคยหนาว  เคยรอน 
บางไหม  ไอหนาวรอนมันเปนทุกขเขาก็ตองมี  น่ีเคยกระทบกระทั่งกบัอารมณท่ีเราไมพอใจนี้บางไหม  
เราก็ตองตอบวามี คนทุกคนเปนตองมี ตะนี้ในเมื่อมันมีแลวนีถ่าเราคิดวาคนเหลานั้นเขาเปนสุข ก็แสดง 
วาเราคิดผิด   
  พยายามเพียรทรงตัวไว วาทําใจจะไมฝนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา แลวก็เพียรทรงไว 
แตความดี  เพียรละความชัว่อยูตลอดเวลา  กรรมอะไรก็ตาม  อารมณใดก็ตามที่พระพุทธเจากลาววาเปน 
อารมณของความชั่ว  ตองเพียรตอตานมันนะ  ถาเราไมเพียร สูมันไมได เพราะมนัมกีําลังกลามากเพราะ 
เราคบกับมันมานาน นีเ่ราก็ตองเพียรตอตานกับมันวา นีแ่กอยามาหลอกฉันนะ ไออันนี้ที่แกวาสุขแกวา 
สวย  แกวาคงสภาพนี่ไมจรงิ  ไมมีอะไรคงตัว  แลวก็ใชปญญาพิจารณาหาความเปนจริงใหพบ ก็ตามที่ 
พูดมาแลว  พูดไปมันก็ซ้ํา  นี่วาเพยีรใชปญญาตัวนี้นะ  เมื้อกี้เพียรใครครวญ 

 



 
 
 
 
 

๑๘๐ 
 

เขาก็ใชปญญาพิจารณา  คือใครครวญหาความเปนจริง  น้ีเมื่อพบความเปนจริงแลว  ไอความเปนจริงมัน 
ไมคอยจะทรงอยูในใจ  มันจริงเหมือนกัน  รูจริงเหมือนกันแตไมคอยวาง  และก็เพยีรถือมันเขาไว  คือ 
ทรงความเปนจริงไวในใจ  ยอมรับนับถือตามความเปนจริง  คิดไวเสมอวา  ไมมีท่ีใดที่จะดีไปกวาพระ 
นิพพานนะ 
 

ปสสทัธิสัมโพชฌงค 
 
  ตะนี้มาตวัที่ ๔ เรียกวาธรรมะอะไร ปสสัทธิสัมโพชฌงค ปสสัทธิตัวน้ีเขาแปลวาสงบ  
ความสงบจิตมใีนจิตใจของเรารึเปลา  นี้ไอตัวสงบนี่ตองระวังไวใหดีนะ มันไมใชวาง  คําวาสงบนี่ไมใช 
วาง  จิตของคนนี่มันไมวาง  คือวามันตองเกาะสวนใดสวนหนึ่ง  แตไอจิตตัวท่ีเรยีกวาสงบ  ก็เพราะวา 
สงบจากกรรมที่เปนอกุศล  คืออารมณที่เปนอกุศล  อารมณช่ัว อารมณฝาฝน ตะนีส้ําหรับตัวน้ีนีม่ันเปน 
วิปสสนาญาณ  จะไปนึกวาจติสงบจากการไมฆาสัตว ไมอยากจะฆาสัตว ไมคิดฆาสัตว ไมคิดลักทรพัย 
ไมคิดประพฤติผิดในกาม  ไมคิดจะโกหก  ไมคิดจะกินเหลา  ไมใชตวัน้ีนะ  ไมใช 
  ปสสัทธิสัมโพชฌงคน่ีมนัสงบตรงนีน้ะ  สงบความปรารถนาในการเกดิใชมั้ย  อารมณ 
สงบคือไมคิดวาเราตองการความเกิดอีก และจิตก็มีความสงบเห็นวาสภาพรางกายนีไ้มใชเรา ไมใชของ 
เรา  เราไมมใีนรางกาย  รางกายไมมใีนเรา  คือสงบในจดุท่ีเรียกวาอะไรทุกอยางในโลก  มีบางอยางมัน 
เปนเราเปนของเราบางหรือเปลา  ไอตัวคิดวาเราวาของเรานี่สงบไป  ทําตัวนี้ใหสงบ  นี่มันตวัสูงจัด จะ 
ใกลนิพพานเขาไปแลว มนัใกลจบ นี้ปสสัทธิกแ็ปลวาสงบตัวนี้ สงบตัวยึดถือวัตถุกต็าม สิ่งท่ีมีชีวิตก็ 
ตาม วาเปนเรา  เปนของเรา  หรือวาสิ่งนัน้มีในเราหรือวาเรามีในสิ่งนัน้  นี่สงบตัวนี้นะ  มีอารมณเปน 
ปกติอยูเสมอ  คิดวา  อัตภาพรางกายน้ีไมมี  ไมมีเรา  ไมมขีองเรา  และมันก็ไมมีอะไรเปนเราอีก  หาตัว 
เราในนั้นไมได  อันนี้กไ็มยาก  มันงาย ๆ เคยบอกกันมาแลวทุกคืนนะ  เราผานไปดีกวา 
 

สมาธิสัมโพชฌงค 
 
  ตะนี้ตวัที่ ๕ สมาธิสัมโพชฌงค  สมาธินีเ่ขาแปลวาอะไร  สมาธินี่แปลวาความตั้งมัน่  
แตวาสมาธิตัวน้ีตองประกอบไปดวยปญญานะ  อีนีแ้หละที่เขาวาเจริญ 

 



 
 
 
 
 

๑๘๑ 
 

วิปสสนา  แตไมเจริญสมถะ  ไอวิปสสนากับสมถะนี่มันควบกัน  สมาธิสัมโพชฌงคคือ  มีอารมณตั้งมั่น 
อยูในองคของปญญาเปนเครือ่งตรัสรู ตอนนี้พระพุทธเจาบอก มีในเราบางไหม  หรือวาไมมี  มีจิตตัง้มั่น 
อยูตลอดเวลาวาเราตายแน  อยางท่ีพระพุทธเจาทรงตรสัแกพระอานนท วาเราคิดถงึความตายทกุลมหาย 
ใจเขาออก  และคิดถึงความตายแลวมนัดีตรงไหน  ดีที่เราคิดวาเราไมเกิดมาอีก  เมื่อรางกายนี้เราประคบ 
ประหงมมันมาดวยดี  กวาจะสรางกายขึ้นมาไดตองบําเพ็ญบารมีมาตัง้เยอะแยะ ตองมีทั้งทาน ทั้งศีล ทั้ง 
ภาวนา  แลวกมี็ปญญา  ตองสรางความดีมาจนกวาจะมีกาย  เมื่อมกีายแลวมนัก็ทรงอยูไมได  นีถ่าเราจะ 
มีกายมันอีก เราจะมีเพื่อประโยชนอะไร นีอ่ารมณตวัน้ีมนัตั้งมั่น เราไมมีมันดีกวา เราจะไปพระนิพพาน  
น่ีการจะไปพระนิพพานเราจะไปไดแบบไหน  ก็คือวางกายเสีย ถืออัตภาพรางกายนีไ่มใชเรา ไมใชของ 
เรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมใีนเรา  อันนี้ไมยาก  ผมวางาย ๆ หือ งายไหมคุณจรินทร มันเหมือน 
กันนี้ไมเห็นมีอะไรเลย บอกสัมโพชฌงคเขาหนอยแหมแยเลยนะ พอบอกวาโพชฌงคนี่บอกวาแย ความ 
จริงนีเ่ราเรียนกันมาทุกคืน  ฝกกันมาทุกคนืของธรรมดา 
 

อุเบกขาสัมโพชฌงค 
 
  ตะนี้มาอีกตวัหนึ่ง  เขาเรยีกอุเบกขาสัมโพชฌงคนะ  อุเบกขานี่แปลวา ความวางเฉย ไอ 
ตัววางเฉยตวันี้จะถือเปนสมถะไมได  แตความจริงอุเบกขานี่เขาถือเปนสมถะ นี่ผมขามไปบางหรือเปลา 
ก็ไมรู อยากขามก็ขามซิ หรือไง มาอุเบกขาสัมโพชขงค อุเบกขานี่เปนตวัปญญาเหมือนกัน คือวาปญญา 
เปนเครื่องตรสัรู  นั่นรูตรงไหน  ตัววางเฉยนะเปนตวัวปิสสนาญาณนะ  เขาเรียกอะไรนะวิปสสนาญาณ  
เขาเรยีกสังขารุเบกขาญาณใชมั้ย  สังขารุเบกขาญาณคือการวางเฉยในขันธ ๕ คือ  รางกายมันจะเปน 
ยังไงก็เชญิซินาย  นายอยากจะแกกแ็ก  ฉนัไมวาอะไรนาย  นายอยากจะพังก็พังฉันก็ไมไดวาอะไรนาย  
เมื่อนายจะตายนายก็เชญิตาย ไอนี่มันหายไปตัวนึง อะไรมันหายไปหวา  หือ  เมื่ออยากจะตายกเ็ชญิตาย  
ไมวา  เอามันปวดเอาก็เชญิปวด  ฉันรูอยูแลวนีว่าแกจะปวดนะ  ถามนัจะปวดทองขี้ปวดทองเยี่ยว  เอา ก็
รูอยูแลวน่ีมนัจะปวดทองขีป้วดทองเยี่ยว  ไปกินมาเศษอาหารมันทรงตัวอยูนี ้  เมื่อมันมีเศษอาหารอยู 
มันก็ตองเปนอยางนี้  มันก็ตองระบายออกมา นี่ฉันรูวาแกจะเปนแบบนี้ 
 

 
 



 
 
 
 
 

๑๘๒ 
 

หือ  ผมไมเห็นมันจะมีอะไรนี่หวา  มันไมยากหรือพวกทานยากไหม  จรินทรยากไหม  
ไมยากเหรอ  อีตอนคิดเองมนัไมยาก  เอาละเอาตรงนี้ละดี  มนัจะครบ ๗ หรือไมครบก็ชางมนัเถอะ  ให 
ไปอานกันเอา  ตะนี้เปนอันวาตัวน้ีนะโพชฌงค  นี่คือวาทานใหใชปญญาเปนเครื่องพิจารณานัน่เอง  มา 
เรามาสรุปกันดีกวา  เอาสติเขามาคุมตัวไวนี่  ทั้งหมดนี่ไมมีอะไร  เปนของธรรมดา ๆ  คือใชตัวปญญา 
ตัวเดยีวควบกนักับสมาธิคือสมถะ ไอตัวสติเปนตัวสมถะทรงตวัไวเสมอ คุมอารมณไวโดยเฉพาะ คือให 
จิตมันทรงตัววาเราคิดเรื่องอะไรอยู  เราจะคิดอยางนั้น น้ีมาสรุปตวัทายก็มวีา ใชปญญาพิจารณาหาความ 
เปนจริงวา  การเกดิมันเปนทกุข  เกดิเปนทกุขหรือเปนสขุ  โอ (เปนทุกขครับ) แกเกดิมาทําไม (โงครับ)  
เออดี  ระยําเสือกเกิดมาได  เอะ  กผ็มกเ็กิดเหมือนกันนี่หวา นีแ่กดาขาซิ ขาก็เกิดเหมอืนกันนี ่ไอนี่แกลง 
ดาครูบาอาจารยหือ  ไอขาก็เกิดเหมือนกัน ถาแกโงขาก็โงดวยซี หือแปก  นัน่  ไอทาน โอถาจะคบไมได 
เสียแลวนะ 
  น่ีคืออยางนี้  ถาเราเกิดมาเพราะโงเปนสําคัญนะ  น่ีเกดิแลวมนัมาเปนทุกข  ทําไมเราถึง 
เกิด เพราะวาเราโง เราโงตรงไหนละ มาใชปญญาตัดตวัทายกันไปเลย  นี่ทานไลไปไลมาเปนสังขารุเบก 
ขาญาณ  โงที่เราไมยอมวางขันธ ๕  ไอตัววางขันธ ๕ จริง ๆ ไดแก  สังขารุเบกขาญาณ  ที่เปนอุเบกขา 
โพชฌงคนัน่แหละ  เฉยมันนะซี  เฉยตรงไหน  มันแกเราจะเดือดรอนทําไม  ก็มันจะตองแก  ถอืวานี ่
เรื่องธรรมดา  ถาปวยไขไมสบายเกิดขึน้กถ็อืวานี่เรื่องธรรมดา  คนทีร่ักเราเอาอกเอาใจเรา  เขาเกดิขัดใจ 
เราขึ้นมา  ทําใหเราเดือดรอนถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา  เพราะเราเกดิมาในโลกมันตองเปนแบบนี้  ในที่ 
สุดเราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ ก็ถือวามนัเปนเรื่องธรรมดา  นีร้างกายของเราเองเรารักที่ 
สุด  เวลาท่ีมันจะพังก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา  เพราะจับธรรมดาตัวน้ีไดก็คิดไวเลย  ถารางกายพังคราวนี้ 
เราจะไมสรางมันใหมอีก  เราจะทํายังไง  เราจะไปพระนพิพาน 
  วิธีที่เราจะไปพระนิพพานจะทํายังไง  นัน่ก็คือตัดอารมณของความชัว่ท้ังหมด  ไมยอม 
ใหเกิดแกจิตของเรา  ถามนัจะเกิดมั่งก็ใชกําลังขับไล  คือวิรยิะขับไลมันไปแลวกใ็ชปญญาเปนเครื่อง 
พิจารณาวา  อะไรมันดี  อะไรมันชัว่  ใหรูไอดีมนัอยูตรงไหน  ช่ัวมนัอยูตรงไหน  คือธัมมวิจยะ ถามัน 
เกิดอารมณข้ึนมาแลว  ใชกาํลังขับไลตองใชเพียรหนอย ๆ อยาไปเชือ่มันนัก  ถาเราไมมีความเพียรก็ 
ไมไดในที่สุด  กําลังใจของเราคงที่คือวางเฉยได  เฉยตออาการตาง ๆ ที่มันเกิดขึน้กบักาย  ความแกเกิด 
ข้ึนก็สบายใจไมเดือดรอน  ความหิวเกดิขึ้น  ก็ไมหนักใจ  หาใหมันกิน  หาไดแคไหนใหมันกินแคนั้น  
มันมีขนาดไหนกินขนาดนั้น  อยาไปตามใจในเรื่องรสของมัน  ตองการ 

 



 
 
 
 
 

๑๘๓ 
 

รสอยางนัน้ ตองการรสอาหารแบบนี้ บอกนี่ขาหาใหแกเทาไรแกก็ตาย แกกแ็ก ฉันใหแกกินเพื่อประทัง 
กายไปเทานั้นแหละ  ไมชาแกกพั็ง  แกอยากจะพังเมื่อไรแกกเ็ชิญพัง  ตะนีถ้ึงเวลาที่มันพังจริง ๆ  เราก็ 
สบายใจ  สบายตรงไหน  ตัดอารมณเกดิ ข้ึนชื่อวารางกายเปนภัยใหญสําหรับเรา เปนปจจยัใหเกิดความ 
ทุกขทุกดาน  ถาเราหมดรางกายเมื่อไร  เรามีความสุขเมื่อนั้น  นั่นคือพระนิพพาน 
  ถาหากวาพวกคุณตั้งใจไวแบบนี้ทุกลมหายใจเขาออก  เอาง้ีดีกวา  เอาวนัหนึ่งครั้งหนึง่  
เอาง้ันกอนนะ เอาวันละครั้ง นี่ผมนกึวาพวกคุณบางทีสิบปไมเคยนกึแบบนี้สักครั้งนะหรือไงคุณจรนิทร  
อีกอนบวชไมเคยนึกแบบนี้เลยละมั้ง  นั่นซีตอแตน้ีไปตัง้ใจไวเลย  เชาตื่นขึ้นมาเราจะคิดแบบนี้นะ กอน 
จะหลับเราจะใครครวญแบบนี้กอนหลับ  หนัก ๆ เขาอารมณมนัจะชนิ  เอากอนเวลาจะกินขาวเราจะคิด 
แบบนี้  หยิบอาหารขึ้นมา  คิดวารางกายนีป่ระสงคตองการอาหาร  แตไมชามันตองพัง  พังแลวกช็างมัน 
ไป  ๓ เวลาแลวแถมกอนจะนอนเติมเวลาเปน ๕ เวลา นีท้ําแบบนี้หนักเขา ๆ อารมณมันชินมันชักไมเอา 
แลว  มันคิดเกะกะ ๆ บางทวีาง ๆ มันก็คิดเรื่อง ตองทําใหมันกินนะ  มนัคิดหนัก ๆ เขาในที่สุดไมตองมี 
กฎบังคับ ไมตองมีอารมณบังคับ มันคิดของมันเองเปนอารมณโดยอัตโนมัติ มนัเห็นหนาใครปบบอก 
เอย  ไอหมอนี่เต็มไปดวยความทุกขน่ี  ตวัเต็มไปดวยข้ีดวยเย่ียว  ใชอะไรไมไดเลย  ไอคนนี้ไมไดดีไป 
กวาเราเลยนะ  หิวเหมือนเรา  หนาวเหมือนเรา  รอนเหมือนเรา  เจ็บไขไมสบายเหมือนเรา  ปวดอุจจาระ 
ปสสาวะเหมือนเรา  มันคิดแบบนี้เลยมันชนิ  แลวนี่ไมชาเราก็ตาย ไอเจานี่มันกต็าย ไมวิเศษวโิสไปกวา 
เราใชไหม เห็นวาคนในโลกทั้งหมดเปนผีหมด เห็นหนาคนไหนก็ตามไมมีใครทรงตัว เห็นหนาคนไหน 
ก็ตามเห็นวาบคุคลนั้นเต็มไปดวยความทกุข ไมมีใครมีความสุขจริง เห็นหนาใครทั้งหมดก็เรยีกวาไม 
เหลือแลว  มแีตความสกปรกภายในกาย  ใจเราก็สบาย  และเราก็คดิแบบไหน  ไอโลกระยํานี่  แมแต 
พระเจาแผนดนิมีบุญญาธิการมากที่สุด  ทานยังทรงกายอยูไมได  นี่เราเกิดมานี่หลายรัชกาลแลว  หือ  กี่ 
รัชกาลหวา  คุณจรินทรกีร่ัชกาล  คุณลอเขา ๓ แลวมั้ง  ทัน ร. ๗ มั้ยคุณจรินทร  ทันนี่ ร. ๗ เขาเปลี่ยน 
แปลง ๗๕  นีเ่ราเกิดมานี่ ๓ รัชกาลแลวนะ  นี่พระมหากษัตริยเปนผูมบีุญญาธกิารมากที่สุด  พระองค 
ตองการอะไรก็สมหวัง  แตไมสามารถจะทรงกายไวได  ก็ไอคนระยําแบบเรานี่มันจะอยูไดยังไงใชมั้ย 
  ถาเราจะเกดิไปกี่ชาติ ๆ มันก็ทรงสภาพแบบนี้  และองคสมเด็จพระมหามุนีบอก  ถา 
ไมเกดิมนัมีความสุขเราไมเกดิจะดีกวา  วธิีไมเกิดยังไง  ก็นั่งคิดไวเสมอวาอัตภาพรางกายน้ีไมใชเรา  
ไมใชของเรา  ใชปญญาพจิารณาดวย  เห็นตามความเปน 

 
 



 
 
 
 
 

๑๘๔ 
 

จริง  แลวในทีสุ่ดมันก็พัง  มนัอยากจะพังมนัก็พังไป  พังแลวเราไมเกิด  ถาเราคิดยังงีม้ันจะไดหรือไมได 
ทําเปนอารมณ  ก็ดูทานพระโคธกิะ  ดูทานพระโคธกิะทานทําอะไร  ทานเห็นวารางกายเปนศัตรู  เปน 
ศัตรรูาย  ทําลายความดีของทาน  ถารางกายน้ีไมปวยเสียอยางเดียว  ทานอาจจะเปนพระอรหันตได แตนี้ 
เพ่ือนเขาเปนพระอรหันตไปหมด  แตปรากฎวาทานไดฌานโลกยี  ผมเขาใจวาฌานนะ  ฌานเลก็จริง ๆ  
อยางดีกฌ็าน ๑  ละเอยีดเทานั้น  ปฐมฌานละเอยีด  ก็เพราะวาทานปวยอยางนั้นนี ่ทานระงับทุกขเวทนา 
ไมได หากวาทานไดฌาน ๔ ทานตองสามารถระงับทุกขเวทนาได นี้พระโคธิกะตองไมไดฌาน ๔ อยาง 
ดีก็ปฐมฌานละเอียด  นี่ทานถึงไดคร่ําครวญแบบนั้น เม่ือทานไดฌานโลกียเพราะวารางกายนี้ไมชวยให 
ทานไดอรหันต  เพราะรางกายมันตอตานคือมันปวย  ทานเห็นวารางกายนี่เปนศตัรใูหญ  ใจวางรางกาย 
เสียโดยคิดวารางกายนีจ้ะไมมีสําหรับเราตอไปในภพตอ ๆ ไป  ข้ึนชื่อวารางกายทีป่ระกอบไปดวยขันธ 
๕ คือ ธาตุนํ้า ธาตุดิน ธาตลุม ธาตุไฟ  เปนกอนเขามาจบัเปนรูป  แลวก็  เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ  
ที่เปนเครื่องประกอบกัน เราจะไมมีมนัอีกสําหรับรางกายประเภทนี้ แลวในที่สุดทานก็เอามีดโกนเชือด 
คอตาย  แตวาพระพุทธเจาบอกวาไปนิพพาน 
  น่ีเวลาท่ีเราจะใครครวญ  คําวาใครครวญแตไมตองเอามดีโกนมาเชือดคอนะ เดี๋ยวพระ 
ยายมจะหาวาผมแนะนําทานเชือดคอตายผมลงไปคนเดยีว  หือ  ไปใชหน้ืแทนพวกทานนะ เสรจ็เลย  ทํา 
บาปอะไรไว มันผมเอาคนเดียวไมไหว  หือนี่แกยใุหเขาไปนิพพานโดยการเชือดคอ  นีแ่กรับกรรมแทน 
เขาซี  แหมรับกรรมแทนใครไมเปนไร รับกรรมแทนตาแปกนีแ่ย ตั้งลานอยางแนะ  หือ นี่เปนอยางนี้นะ  
เปนอันวาอารมณเพยีงเทานีแ้หละคณุ  มันของไมยากหรอก  เราทํากนัแบบเบาๆ นะ  คอย ๆ คิด  อยาคิด 
วายากเกินไป  เพราะวาอารมณธรรมะของพระพุทธเจานี่จับทลีะจดุ แตจดุที่สําคญัท่ีสุดนั่นก็คอื  ความ 
ตาย  จับไวใหได  และอาการของความไมเท่ียงจับใหได  เทานี้แหละ  มันก็หมดเรือ่งกัน  เปนอันวาพระ 
พุทธเจาสรุปในขอนี้วาโพชฌงคทั้ง ๗ รายการ ผมวาผมวามาแค ๖ มันลืมอะไรไปอยางไมรู  ** ท้ังหมด 
น้ีเรามีสตินกึไววามนัทรงอยูในเราบางหรือเปลา เราทรงไวไดตลอดกาลตลอดสมัยไหม ถาขณะใด ถา 
เราเผลอไปจงตําหนิมันเลย  วาเอ็งนี่มันเลวเสียแลว เอาพระบาลีบทสําคัญบทหนึ่งไวประจําใจวา  อตนา 
โจทยตตานํ  เราจะเตือนใจเราอยูตลอดเวลาวาจงอยาลืม  จงอยาลืม  ในอันดับแรกกก็อนหลับคิดสกัพัก 
หนึ่ง  ใครครวญสักพักหนึ่ง  แลวตื่นใหม ๆ ใครครวญสักพักหนึ่ง เวลาเดินไปบณิฑบาตตอนเชา ๆ  เห็น 
ชาวบานเขากจ็งหาความทุกขของชาวบานใหพบ  วาขาวที่เราไดกินจากเขา  ไดมาจากความทุกขของเขา 

 
 



 
 
 
 
 

๑๘๕ 
 

แลวพวกน้ีไมชาก็ตาย  เรากต็ายเหมือนเขา นี่ไมมีอะไรด ี เปนอันวา ถาเราคิดกันเพยีงเทานี้เราก็เปนพระ 
อรหันตแลว  เปนแลวคุณเปนรยึังคุณจรนิทร  ฮา  ผมนกึวาคุณอาจจะนึกวาเปนแลวน่ี  เปนเดีย๋วไงใชมั้ย  
เปนอีตอนตัดสินใจวา  เออนี่พระพุทธเจาทานพูดถูกนะ  ทานพูดถูกมนัทุกขจริง  มนัมีการเปลีย่นแปลง 
จริง  มันมกีารพังจริง  ถาเกิดใหมมันก็ทุกขจริง  นีเ้ราเปนนิดหนึ่ง  เอาวนัละนิดแคน้ีนะพอนะ  เอาวนัละ 
๒-๓ นาที  เปนอรหันตใหไดวันละ ๒ – ๓ นาที เปนจริงๆ อีตอนนัน้คิดปลงใหตก จริง ๆวาไอการเกดิ 
เปนโทษเปนทุกขแบบนี้ ตดักันจริง ๆ เอากัน ๒ – ๓ นาที 
 
_________________________________________ 

 
** 
หมายเหตุ      ขอท่ีตกไปคือ  ปติสัมโพชฌงค  ซ่ึงความในมหาสติปฏฐานสูตรมีดังนี ้
   

สนตํ  วา  อชฌตตํ  ปติสมโพชฌงค ํ  อนึ่ง  เมื่อปติสัมโพชฌงค                                                      
(องคแหงปญญาเปนเครื่องตรัสรู  คือปตคิวามปลื้มกายปลื้มใจ)  มี ณ ภายในจิต  

อตถิ เม อชฌตตํ  ปติสมโพชฌงโคติ ปชานาติ   ยอมรูชัดวา  ปติสัมโพชฌงค  มี  ณ  ภายในจิต
ของเรา 

อสนตํ  วา  อชฌตตํ  ปติสมโพชฌงค ํ   หรือเมื่อปติสัมโพชฌงค  ไมมี ณ ภายในจิตของเรา 
นตถิ  เม  อชฌตตํ  ปติสมโพชฌงโคติ  ปชานาติ       ยอมรูชัดวา  ปติสมัโพชฌงค  ไมมี   ณ  

ภายในจิตของเรา 
ยถา จ  อนุปปนนสส  ปติสมโพชฌงคสส  อุปปาโท  โหต ิ ตญจ ปชานาติ     อนึ่ง  ความที่ป

ติสัมโพชฌงค  อันยังไมเกิดขึ้นยอมเกดิขึ้นดวยประการใด  ยอมรูชัดดวยประการนัน้ 
ยถา  จ  อนุปปนนสส  ปติสมโพชฌงคสส  ภาวนาปาริปูร ิ โหติ      อนึ่ง  ความเจรญิบริบูรณ

ของปติสัมโพชฌงค  ที่เกิดขึน้แลว  ยอมเปนดวยประการใด 
ตญจ  ปชานาต.ิ      ยอมรูชัดดวยประการนั้น 

 
 
 



 
 
 
 
 

๑๘๖ 
 

สัจจบรรพ 
 
เขาเรยีนกนั  ๗  ที่นี่เขาเรียนกันแค  ๖  รูมั้ย    มันจะไดบรรลุเรว็ๆ   อาขอตอไปอะไรก็

ไมรูไมไดดไูวกอน ทานบอกวา ปุน จปร ํภิกขฺเว ธมฺเมสุ ธมฺมานุปสฺสี วิหรติ จตูสุ อริยสจฺเจสุ อองายนิด 
เดียว นี่ทานบอกวาอริยสัจ ๔ งายไมเคยดเูลย ย่ีหออาจารยช้ันดีเห็นมัย้ (หัวเราะ) ไมรูอยูทีไ่หนดวย ทาน 
บอกวา ดูกอนภิกษุท้ังหลาย ขออื่นยังมีอยูอกี ภิกษุยอมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมคอื อริยสจั  อรยิสัจ 
แปลวาของจรงิท่ีพระอริยเจาพึงหามาได    หรอืวาของจริงที่บุคคลใหเปนพระอรยิะเจาคอืความเปนผู 
บริสุทธิ์  กถจฺ  ภิกขฺเว  ภกิขฺุ   ธมฺเมส ุ ธมฺมานุปสฺสี  วหิรต ิ จตูส ุ อริยสจฺเจส ุ อธิ  ภกิฺขเว  ภิกฺขุ อทํ  
ทุกขนติ  ยถาภูตํ ปชานาติ  อยํ  ทุกขสมุทโยติ  ยถาภตูํ ปชานาต ิ   ดูกอนภกิษุท้ังหลาย กอ็ยางไรชือ่วา 
ยอมพจิารณาเห็นธรรมในธรรม  คืออริยสจั ๔  ดูกอนภกิษุท้ังหลาย  ภิกษุในธรรมวนัิยน้ียอมรูชัดตาม 
ความเปนจริงวานี่ทุกข ยอมรูชดัตามความเปนจริงวานี่สมุทัย พุทโถ นี่ไมยาก ไมมีอะไรยาก หือทําไม 
ละ  เทานี้ขากไ็มดูตําราแลวนะ  เพราะวาวันนีว้ากนัถึง อริยสัจ ๔ อรยิสัจ ๔ มี ๔ อยางคือ ทุกข สมุทัย 
นิโรธ  มรรค  ที่เรียกวาอรยิสัจ   ก็เพราะวาเปนความจริงที่ทําบุคคลใหถึง ความเปนพระอรยิเจา  ฮา เอ 
พระอรยิเจาเขาเปนกันอยางไร หือ นันต เปนไงหวา  เหาะไดรึไง  ฮึ  คุณจรินทร (ครับ) เขาบอกวาพระ 
อรหันตเหาะไดใชมั้ย ถาได (หัวเราะ) ถาไดนะ ถาไดกเ็หาะไดนะนั่นซี เมื่อสมัยกอนผมคิดวาถาใครเปน 
พระอรหันตแลวตองเหาะไดทุกคน ไอโงแบบนีล้ะ ปลอยใหโงไปคนเดียวนะ คิดอยางงั้นจริงๆ อีตอน 
ที่เรยีนใหมๆ  คิดวาคนทุกคน ถาเปนพระอรหันตไดตองเหาะเหินเดนิอากาศได แสดงฤทธิ์ได น่ีมัน 
เปนความโง  แตความจริงนี่คําวาอรหันตแปลวาเปนผูสิ้นจากกิเลสใชมั้ย หรือแปลวา เปนผูไกล จาก
กิเลส  หรือมีกเิลสอันสิ้นแลวน่ันเอง  คําอรหันตมีอยูตรงนี้ ไมไดหมายความวาเหาะเหิน เดินอากาศ  
เนรมิตอะไรได  ไอตัวเหาะไดนี่ความจรงิเขาเหาะไดตัง้แตยังไมถึงพระโสดาบนั  แตวาพวกท่ีไดฌาน 
โลกีย แลวก็ไดอภญิญาดวยนี่ฤทธิ์มันปรากฏตั้งแตตรงนี ้ หากวาเราไปเห็นใครเขาเหาะไดเนรมิตอะไร 
ไดเขา  อยานึกวาเขาเปนพระอริยเจา  อันนี้ไมใช    

หากวาบังเอิญจะเปนพระอรยิเจา ไดอภญิญา ๖ หรือ ปฏิสัมภิทาญาณ เรื่องที่ทานจะ 
เหาะใหเราดเูฉย ๆ   ก็ไมมีเหมือนกัน ทานไมยอมทํา เพราะวาทานไมยอมเปนทาสของคําชมเชยหรือคํา 
นินทาสรรเสริญนั้น    พระอรหันตถาหากวาจะแสดงฤทธิ์ก็ตองจําเปนจริง ๆ เพื่อเปนการเจรญิศรัทธา 
เรยีกวาอยางพระพุทธเจาที่จะทรมาน 

 



 
 
 
 
 

๑๘๗ 
 

ชฎิล เพราะพวกนีเ้ขาเลนฤทธิ์กัน ถาพระพุทธเจาไมแสดงฤทธิ์ก็จะไมนับถือนีพ่ระพุทธเจาจําจะตองทํา  
หรือวาพระพทุธเจาทรงไปทรมานน้ําใจของพระประยรูญาติคําวาทรมานนี่หมายความกลับใจจาก ผิด 
ใหมาเปนถกู มันก็มีการทรมานเหมือนกนั ศัพทภาษาบาลีทานเรยีกวาทรมาน ถาสําหรับชาวบานเรา 
เรยีกวาโปรด นี้คําวาโปรดหรือวาทรมานนีก้็คือ  กลับอารมณจากอารมณหนึ่งเปนอีกอารมณหนึ่ง อยาง 
เขาชอบกินเหลาเราบอกวากนิเหลาไมดี นีเ่ขาตองฝนอารมณเดิม เขามางดการกินเหลา ก็ช่ือวาทรมานใจ 
แตวาเราทรมานใหไดดีอยางนี้  ตามศัพทภาษาบาลีทานจึงเรยีกวาถาพระพุทธเจาไปโปรดใครทานเรยีก 
วาทรมาน  อยางทรมานพระญาติ  พระวงศ  อันนี้ก็ตองแสดงฤทธิเ์หมือนกัน ตองเหาะใหดู เหาะใหเห็น 
เมื่อเหาะเสร็จเรียบรอยแลวพระญาติ พระวงศมีความเชื่อ  เพราะคนที่มคีวามสามารถไมมีเสมอนั้น  เชื่อ 
วา พระองคมคีวามสามารถเปนพิเศษจริง จึงยอมรับนับถือ  น่ีก็ความจําเปนเกดิขึ้นทานจึงจะแสดงฤทธิ ์
ไอฤทธิ์นะไมใชแสดงกนัสงเดชไป     

ตะนี้มาวากันถงึอริยสัจวันนี ้    วันนีว้าตัวสาํคัญเลย ผมคดิวาพอจบอรยิสัจ นะ พวก 
ทานเปนพระอรหันตกันหมดรึไง  น่ีผมนกึวาทานเปนมาตั้งแตขันธ ๕  แลวนะ พระอรหันตนะ  ฮึ  แปก  
เปนรเึปลาละ  (ยังครับ)  นึกวาเปนแคหนาผาก  หือ  หนาผากหมดกิเลสเขาไปเยอะแลวนี่ใชม้ัยละ  กเิลส 
เขาแปลวาความเศราหมอง ไอ ผมที่อยูบนหัวเรานี่มนัทําใหสมองเราเศราหมอง  มองไมเห็นหนังหัวนะ  
ใชมั้ยคุณจรินทร  น้ีใครหัวลานคนนัน้เรยีกวาหัวไมมีกเิลส   อยางหัวผมนีก่ิเลสนอยเต็มทแีลวใชมั้ย  
เพราะอะไร  ผมมันเหลือนอย  นี่เรามาวากนัถึงอริยสัจ 
            อริยสัจ  แปลวาความจริง ทานลองนกึดูนีเ่ราเรยีนกนัอยางแบบสบาย ๆ ดีกวาแบบตาม 
ตําราเกนิไปมนัฟงยาก พระพุทธเจาทานบอกวาในโลกนีม่ีแตความทุกขหาความสุขมิไดนี่เราก็มานั่งนกึ 
ดูซิวา  พระพทุธเจาพดูจริงหรือพูดโกหกใชมั้ย  ท่ีพระพุทธเจาพูดโกหกมีมั้ยคุณจรนิทร (ไมมีครบั) พระ 
อรหันตโกหกมีมั้ยคุณอนนัต หามีมั้ย (ยังไมเห็นครับ) วะไอนี่มันตอบเอามือทุบขี้น่ีหวา หน็อยตอบยัง 
ไมเห็นมี  พระสารีบุตรเคยโกหกตัมพทาฐกิโจร เฮะ แกไปปรับวาพระสารีบุตรโกหกนะ ตกนรกนา  ขา 
ไมยอมตกดวยละ (หัวเราะ)   โกหกก็แปลวาพูดไมตรงตามความเปนจรงิ ตัมพทาฐิกโจรแกฆาคนมานับ 
หมื่น นี้เวลาพระสารีบุตรไปเทศน กัณฑแรกก็ลอปาณาติบาตเขาเลย  มันก็เสรจ็นะซี พอปาณาติบาตคน 
ฆาสัตวตดัชีวติฆาคนก็ตาม ตายตกนรก โอโฮ ถาทําเปนอาจินตกรรมลงอเวจีมหานรก และก็ปาอธิบาย 
เสียเปนคุงเปนแควไปเลย พวกกเ็หงื่อแตกพลั่กเสร็จ เหงือ่แตกกระสับกระสาย ทานเทศนไปทานสงัเกต 
ไป ทานไมไดเทศนโง ๆ แบบผมนะ (หัวเราะ)  ถาทานโงแบบผม  ทาน 

 



 
 
 
 
 

๑๘๘ 
 

ไมใชพระสารบุีตร มองไปกระสับกระสายไป เห็นอีตัมพทาฐิกโจรทาทางไมดีแลวทานหยุดถามโยมไม 
สบายรึ บอกวาไมสบายขอรบั ถามทําไม ไอท่ีทานเทศนนะ ผมแยเต็มทีแลว เสร็จ ผมลงนรกไมไดข้ึน 
ละ ก็เลยถามไอคนท่ีโยมฆานะ ฆาเองหรือใครใหฆาบอกวาพระราชาส่ังใหฆาเพราะแกเปน
เพชฌฆาต ทานก็เลยเทยีบกบัลูกจาง  ทํานารอยไรเมื่อผลในนานะ นายไดหรือวาลกูจางได แกกบ็อกวา
ลูกจางไดแตคาจาง ผลในนานายได แกโงกวาพระสารีบตุร เห็นมั้ย พระสารีบุตรก็บอกวา ไอท่ีโยมฆา
คน พระราชา สั่งใหฆานะบาปมันอยูกับใคร ทานก็ไมบอกวาบาปมนัอยูกับพระราชา นี่อีตานั่นแกโง
กวาพระสารีบตุร นี่ แกกน็ึกวาแกไมบาป พอนึกวาแกไมบาปเทานั้น พระสารีบุตรเทศนใหม อานิสงส
ของทาน อีน่ัน ปลอยทิ้งไวครึ่งกณัฑ วาถาขืนเทศนไปเปนไมไดการแนไอกัณฑนั้น ข้ึนกัณฑใหม เทศน
อานิสงสของ ทาน  ตามิกะโจรเปนพระโสดาบัน 

เห็นมั้ย นีถ่าพระสารีบุตรไมโกหก ตามิกะโจรไมไดเปนพระโสดาบัน แตคุณอยาไป 
โกหกเขานะ โกหกอยางเรามนัลงนรก อยางทานมันไปนพิพานได อยางนั้นเขาไมเรยีกวาโกหก เขาเรียก 
เปนลลีาแหงการแสดง  นี้พระพุทธเจาเทศนอรยิสัจ วาโลกทั้งโลกเต็มไปดวยความทกุข คุณลองหาดูซิ 
วาไอโลกจุดไหนท่ีมันเปนความสุข ลองชวยกันหาดูซิ  แปก หิวขาวละเปนสุขหรือเปนทุกข  หิวทําไม 
ละ แลวแกหิวทําไม  หือทําไมถึงหิว  เฮอะแลว  ออ  เพราะมันอยากหิว  เฮอ  ตองตอบงั้นซินะ รอนมัน 
เปนสุขหรือเปนทุกข  นันต (เปนทุกขครับ)  ปวดทองขี้เปนสุขหรือเปนทุกข  โอ (เปนทุกขครับ) แกขี ้
ทําไม (ผมอยากขี้ครับ)  อยากขี้เหรอ ออ เออ ถามันไมข้ีมันก็ทุกขใหญนะ รวมความวา ที่เราทรงชวีิตอยู 
น่ีนะเราหาความสุขไมไดจรงิ ๆ สิ่งท่ีทุกขที่เปนประจํา เขาเรียกวานิพัทธทุกข ที่ถามเม่ือกี้น้ีทานเรียกวา 
นิพัทธทกุข ความจริงทุกขนีม่ันมี ๑๐ อยาง **  แตเราเอากันเห็นแบบงาย ๆ พอตืน่ขึ้นมาถาเราไมลาง 
หนา  เราไมแปรงฟน  มันก็เปนทุกขเพราะรําคาญใชไหม  เพราะรําคาญนี่ไมลางหนาไมได รําคาญมัน 
กลางหนา หนามีเหงื่อมีไคลบางรเึปลา  ปากถาไมแปรงฟนมนัก็เหม็น ไอความรําคาญเกิดขึน้บรรดา 
อาการของความทุกขแปลวาความไมสบาย 
___________________ 
**   หมายเหตุ     ทุกข ๑๐ ไดแก 
๑.   สภาวทกุข                        ทุกขประจํากาย  ไดแก เกิด  แก  เจ็บ   ตาย 
๒.  ปกิณณกทกุข                   ทุกขที่จรมา  ไดแก  โศก  ปริเทวะ  โทมนสั  อุปายาส 
๓.   นิพัทธทกุข                      ทุกขเนืองนิตย  ไดแก  หนาว  รอน  หิวกระหาย 
๔.   พยาธิทุกข                        ทุกขคือความเจ็บไขไดปวย 



 
 
 
 
 

๑๘๙ 
 

กายไมสบายใจ อาการอยางใดมันเกิดขึ้นกต็าม ถาเปนเหตุของความไมสบายกายไมสบายใจ   นั่นเปน 
อาการของความทุกข น้ีพอตื่นขึ้นมาลางหนา ถาเราไมไดกินขาวมันก็หิว ไอตวัหิวน่ีมันเปนทุกข และ 
เมื่อกินเขาไปแลวทําไง ไอของใหมเขาไปของเกามันอึดอัดมันออก   ฮึ ปวดทองขี้ปวดทองเยี่ยวซีทีนี ้
มันเขาไปซอนกันอยูนานไดเมื่อไหร ไอกากมันจะออก การกระสับกระสายของการปวดอุจจาระ       
ปสสาวะ เปนอาการของความทุกข นี่คําวาปกติของทุกขเปนประจําวนั     

แตเรื่องหิวนี่นะเราเกิดมาชาติหนึ่ง  เราตองการอาหารวันละกี่เวลาตองคิดมันดูเราตอง 
การดื่มน้ําวันละกี่ครั้ง ขณะใดที่เราตองการดื่มน้ําขณะนั้นเปนอาการของความทุกข เพราะหากวาถาเรา 
ไมดื่มความกระหายมันเกิด ไอความกระหายความตองการนี่มันเปนทกุขไมใชตวัสุข เห็นมั้ยการหิวขาว 
เปนทกุข การปวดอุจจารระ ปสสาวะเปนทุกข ความเยน็สูงเกินไปเปนทุกข เพราะเราไมตองการ รอน 
มากเกินไปเปนทุกข การปฏิบัติงานทกุอยางเพื่อความเปนอยูเปนทกุข เพราะอะไร เพราะวาการหากิน 
ทุกอยางตองเหน็ดเหนื่อย ตองใชทั้งกําลังกายกําลังใจ และก็กําลังทรัพย เราไมมีทรัพย เราก็หากนิอะไร 
ไมไดเลย ฮึ หรือไงแปก หากินไดไหม คุณบอกวาคุณไมมีทุน คุณไปขุดดิน คุณเอาอะไรไปขุดใชมั้ย ถา 
ไมมีสตางคซ้ือพลั่ว ซื้อจอบ ซื้อเสียม คุณก็ตองเอาไมแข็ง ๆ ไปขุด ไอไมช้ินนั้นมันไมเปนทรพัยรึไง 
ตองใชทรพัยเหมือนกัน ทนีี้เราทํางานทกุอยาง เราเหนื่อยตองเครงเครียดตอการงานและการทํางานที่มี 
ผูบังคับบัญชาก็ยิ่งหนัก ๒ อยาง หนักทั้งงานหนักเพราะเกรงใจผูบังคบับัญชาเกรงใจวาจะไมถูกใจ นี ้
การปฏิบัติงานทุกอยาง ข้ึนชือ่วาความสบายไมมีเลย น่ีเปนอาการของความทุกขที่เรามองเห็นไดงาย ๆ 
แตพระพุทธเจาบอกความทุกขมีจริง  แตคนเห็นทุกขไมมี 

น่ีเราตองมานัง่นึก นึกถึงความทุกข ในอรยิสัจ พระพุทธเจาทานบอกวา ขาวคําเดยีวนี่ 
เปนทุกข หรือวาขาวกี่คําก็ตาม ความจริงเรากินขาวท ี๒ คําไดไหม คุณจรินทร หือ น่ันซีขาวกินคําเดียว 
ผมตั้งแตเกิดมาเพิ่งกินขาวคําเดียวหรือไง 
______________________ 
๕.    สันตาปทุกข                    ทุกขคือความรอนรุม  เพราะ  ราคะ  โทสะ  โมหะ 
๖.    วิปากทกุข                        ทุกขเพราะผลกรรมตามมาสนอง 
๗.    สหคตทุกข                      ทุกขเกิดจากโลกธรรม ๘ 
๘.    อาหารปริเยฏฐทุกข         ทุกขเพราะตองแสวงหาอาหาร 
๙.     วิวาทมลูกทุกข                ทุกขมีการทะเลาะวิวาทเปนมูล 
๑๐.   ทุกขขันธ                         อุปาทาน  ขันธ  ๕  เปนทุกข 



 
 
 
 
 

๑๙๐ 
 

แลวก็ชอนเดยีว หือ กินทีเดยีว ๒ ชอนมนัลนปากใชมัย้  น่ีแมแตขาวคําเดยีวท่ีเราเปบเขาไป  มันก็เปน 
ทุกข ทานบอกวา กับขาวหรือขาวท่ีเราพึงหามาได ที่เราจะกนิอันนี้มนัมาจากไหน มนัมาจากหยาดเหงื่อ 
แรงงานของเรา หรือวาเราจะมีสตางคซื้อขาว สมมติวาพวกคณุมีเงินเดือน ไอเงินเดือนนี่มันไมใชเงิน 
ครึ่งเดือน หรอืไมใชเงินครึง่วัน เราทํางานมาตั้งเดือนถงึจะไดเงินจํานวนนัน้มา และการทํางานทกุครั้ง 
มันเหนื่อยไหม คุณแปก เหนื่อยมั้ย เหนื่อย บางทีเรานั่งเขียนหนังสือมันก็เหนื่อย เหนื่อยกาย เหนือ่ยใจ 
เมื่อยมือ ใชสมองแลวก็ตองเหนื่อย เกรงวาผูบังคับบัญชาจะหาวาทําไมถูกใจไมถูกแบบไมถูกแผน น่ีมัน 
เหนื่อย นี้คนท่ีเขาทํานาทําสวนมันกเ็หนื่อย ออกกําลังกายมาก ใชกําลังความคิดดวย คนที่ประกอบการ 
คาก็เหนื่อย ไมใชเขานั่งอยูไดสบาย ๆ ยิ่งตองใชสมองหนัก และการคาตองเอาใจชาวบานนี่มนัหนักทุก 
อยาง หากวาใครเขาจะเขามาซื้อของ เราพดูไมถกูใจเขา เขาก็ไมซื้อ เราก็ตองวางแผนวาจะวางลลีาตั้งทา 
วาอยางไร จะพูดวายังไงเขาจึงจะชอบใจซื้อของ ๆ เรานีไ้อการวางแบบ วางแผน วางกฎ ตั้งตนไอแบบนี้ 
จะทําใหถกูใจเขานี่มันเหนื่อย 

รวมความวา อาหารที่เราจะกินเขาไป กวาจะไดอาหารมาก็แสนที่จะเหน็ดเหนื่อย เต็ม 
ไปดวยความทกุข ความหนาวจะหนาวสักเพียงใดก็ตามกต็องทนทํางานเพื่อเงิน อากาศจะรอนเพยีงใดก ็
ตามก็ตองทนทํางานเพื่อเงิน บางทีอันตรายที่เราจะถึงสํานักงาน หรอืวาไปถึงสํานกังานแลวอันตราย 
รอบตัวจะพึงมีก็ได เราก็ตองทนทํา เพราะตองการเพื่อเงินและทรัพยสินเอามาเปนอาหารที่เราจะพึงกิน 
น่ีเปนอันวาอาหารที่เรากินเขาไปนี้เรากินทุกขใชไหม โอ (ครับ) 
            น่ีซี  ไอเรานีรู่แลววาโลกนี้มันทุกขแลวเกิดมาทําไมละ  หือ  แปกแกเกิดมาทําไม (โง 
ครับ) รูวาโงทําไมถึงเกิดละ ออ ตอนน้ันมนัไมรูหรือ  ถาคนรูวาโง คนนั้น ก็ฉลาดแลวนี่ใชไหม อีตอน 
น้ันมันไปโงเพราะเจานายมนับังคับใหเกิดคือกิเลส ความเศราหมองของจิต ที่คิดวาโลกเปนสุข ใชมั้ย 
ตัณหาความทะยานอยาก คือคิดวาโลกเปนสุขจึงอยากจะมาเกิด อุปาทานเมื่อเกิดขึน้แลวไอตวัคิดวาสุข 
มันมีอยู ทั้ง ๆ ที่มันเปนอาการของความทกุขทุกอยาง เราก็คิดวาเปนสุขเปนความยดึมั่นอุปาทาน อยูคน 
เดียวสบายๆ ไมพอ อยากจะแตงงานใหมันมีความสุข พอแตงงานแลวหาความสุขตรงไหนละ เราอยูคน 
เดียวเอาใจเราคนเดียว เราจะกินเมื่อไรเราจะนอนเมื่อไรกไ็ด จะซักแหงกี่วันก็ยังได หือทําไมละ 

อยางผมไปที่เชียงแสน คืนนั้นผมซกัแหงไมเห็นมีใครเขาบนผมเลย หาคนบนไมได 
เพราะผมนอนคนเดียว หือ เพราะฉะนัน้ถาเราเปนคน ๒ คนเราจะถือระบบนั้นไมได จะตองคอยเอาใจ 
คนอีกคนหนึ่ง   ไอการประกอบอาชีพการแสวงหา 

 



 
 
 
 
 

๑๙๑  
 

ทรัพยสินมันกต็องมากขึ้น เพราะตองเผื่อคนอีกคน ถาเรามีคนอีกคนหนึ่งมาเปนคูเปนผูรวมสุขรวมทุกข 
แตความจริงไมใชรวมสุขมันรวมแตทกุข นั่นแลวเรากต็องรักษากําลงัใจคนอื่นอีกหลายสิบคน ซึ่งเปน 
พวกพองซึ่งกนัและกนั นี่ความหนักมันเกดิไมใชความเบาเกิด พอแตงงานแลวลูกโผลออกมาอีกซี พระ 
พุทธเจาทานบอกวา  ภาราหเว  ปฺจขนทา ขันธ  ๕  เปนภาระอนัหนัก  เราคนเดยีวมีแคขันธ  ๕ หนัก 
พอแลว หนักเพราะความหวิ หนักเพราะความกระหาย เพราะความรอน ความหนาว ความปวยไขไม 
สบาย  ความแก  ความปรารถนาไมสมหวงั และก็ความตาย แคนี้หนักจนเราแบกไมไหวในท่ีสุดรางกาย 
มันก็พัง ตะนีห้ากวาเรามีคูครองและเขาแบกมาอีก ๕ เปน ๑๐ ใชมัย้ ๑๐ ขันธเขาไปแลว พอเขามาเปน 
๑๐ ขันธ เดีย๋วมันโผลมาทีละ ๕ มั่งโผลมาทีละ ๑๐ มั่ง มาเปนแถวหมด ไอความหนักมันก็เพิ่ม ลูกแตละ 
คนโผลมามนัก็เต็มไปดวยความทุกข  มันสุขหรือทุกข  คุณจรนิทรมลีูกหรือยังละ (มีแลวครับ) มีกี่ตัว 
เอย  กี่คนหา  คนเดียว  เปนพันโทมลีกูเพยีงคนเดยีว  ข้ีเกียจบรรลัยเลยวะ  แหม  ใชไมไดเลย  แหมไอ 
แกนี่มลีูกไมเทาดาวนี่หวา  หือ มีลูกนอยกวาดาวใชไมได  น่ีพวกนายสิบเขามีลูกมากกวามั้ง  เปนไงอ ี
ตอนมีลูกมนัมสีุขหรือมีทุกข  ไหนอีตอนที่มีใหม ๆ นะหรือ รูขาววามีลูก แหมดีใจ พอลูกโผลออกมา 
ชักยุงแลวใชมัย้  ดีไมดดีึก ๆ ดื่น ๆ ไอลูกไมสบายวิ่งไปหาหมอ ตองตื่นขึ้นลกูรองขึน้มา ดึกดื่นเพยีงใด 
ก็ตามเราเคยหลับนอนสบาย  น่ีนอนไมได  นี่มันก็เปนอาการของความทุกข    

น่ีพูดใหเห็นวาเปนความทุกขงาย ๆ ท่ีเราจะพึงมองเห็น แตวาไมมีใครเขาอยากมองกนั 
ที่พระพุทธเจาทรงบอกวาโลกเปนความทกุขจริงแตคนเห็นทุกขไมม ี น่ีเปนความจรงิ  ตะนี้มาดทูุกข 
ภายในซิ  นอกไปจากนั้น นอกจากนพิัทธทุกขก็ได ความปวยไขไมสบาย อันนี้มันมีตามปกติ เรามองไม 
เห็นใชมั้ย ท่ีผมเคยบอก  ชิฆจฺฉา ปรมาโรคา  พระพุทธเจาทรงตรัสวา ความหิวช่ือวาเปนโรคอยางยิง่ ไอ 
ความหิวนี่มันเปนอาการเสียดแทง โรคะเขาแปลวาเสียดแทง น่ีเวลาหิวข้ึนมาไมไดกนิมันกแ็สบทองนะ 
ซีใชมั้ย ความไมสบายกายไมสบายใจมันก็เกิด โรคประเภทนี้มันเปนกับเรากี่วนั นี่เปนอาการของความ 
ทุกขท่ีเรามองไมเห็น ตะนี้ในเมื่อมันหิวแลวเรากินเขาไป รางกายเราเอาใจมันทุกอยาง อาหารประเภท 
ไหนราคาแพงเทาไร ที่พวกอนามัยเขาบอกวามันดี เรากพ็ยายามกิน กนิเขาไปแลวของแพงเทาไรก็หนัก 
ใจมากเทานั้น เพราะเราตองจายทรัพยมากเราตองเหนื่อยมาก มีการสิ้นเปลืองมาก ของดีวิเศษแคไหนก็ 
ตามกินแลวทีไ่มแกไมมี  หรือไง  มีมั้ยโอ (ไมมีครับ)  ไมมีนะ  กินแลวไมปวยไขไมสบายก็ไมมี กนิเขา 
ไปแลวไมตายก็ไมม ี

 
 



 
 
 
 
 

๑๙๒ 
 

เปนอันวา   อาหารทุกอยางท่ีเรากนิเขาไปเราไดมาจากความทุกข แลวเวลาทีเ่ราจะกนิ 
ก็กินเพราะอํานาจความทกุขบังคับ   เพราะอะไรเพราะความหิวบังคับ น่ีเราจะกนิอาหารประเภทไหน 
มันก็แก มันกป็วย มันก็ตาย ฉะนั้นพระพทุธเจาจึงบอกวาถาเราจะกินอาหารก็กิน คิดวาเปนแตเพียงวา 
ยังอัตตภาพใหเปนไป อยากนิเพื่ออยางอืน่ ถาเราคิดวาเรากนิเพื่ออยางอื่นเรากโ็งเตม็ที เราจะกินของดี 
ประเภทใดก็ตามใหเราเปนคนหมดทุกขนะ มันไมได 

ขณะที่ความหิวเกดิขึ้นเราอาจจะไมมองถึงทุกขเรื่องอ่ืน  มองทุกขจุดเดยีว คือ ความหิว 
คิดวากนิเขาไปแลวถาอ่ิมมนัก็หายหิว  มนัก็หมดทุกข  แตพออ่ิมดีประสาทมันเริ่มดีข้ึน มันกเ็ลยนึกตอ 
ไปวา เวลานี้ไดกินแลวเวลาหนาจะกินอะไร  และงานประเภทไหนที่มันยังคั่งคางอยู ความปรารถนาที่ 
เราตองการมีอะไรบางที่เรายงัไมไดสมหวัง  น่ีอารมณแบบนี้มันเปนอารมณบอกถึงความทุกข  ไมใช 
อารมณหยุด  มันเปนอารมณทํา  งานทุกอยางที่เราทํา  ขณะที่เราทํามนัเปนทุกข ขอพูดยอๆ ไอเรือ่งทุกข 
น่ีพูดไปยันตายมันก็ไมจบ  หือ  จะจบยังไง เพราะผมตองบอกอาการผมทุกอยางนี่  เวลามนัตายมนัปวด 
ที่ไหน  มันเสยีดที่ไหน  คุณก็ฟงไปยันตายเลยหรือไง  มนัไมจบ 

เปนอันวาเรามองหาโลก  มองดูโลกตามความเปนจริงที่พระพุทธเจาบอกวาการเกดิ 
ของเราไมมีความสุข มีแตความทุกขฝายเดยีว แตไอที่เราเห็นวาสุขก็เพราะอะไร เพราะวาเราโง  มันมีจุด 
สุขอยูนิดเดยีว คือความปรารถนาสมหวัง ถาปรารถนาสมหวังตามที่เราตั้งใจเราคิดวามันเปนสุข เราดีใจ 
ดีใจวานี่เราตองการเราไดตามความประสงค แตวาเนื้อแทจรงิ ๆ แลวมันไมใชสุข น่ันมันเปนตัวทุกข 
เพราะอะไรเพราะวาเมื่อเราไดมันมาแลวจะเปนวัตถุหรือบุคคลก็ตาม อารมณของความทุกขมันก็ติดตาม 
มา  ถาเปนวัตถุก็เกรงวามันจะสูญหายไป เกรงวาเปนอันตราย เกรงวาจะเกา เกรงวาจะพัง นี่ตัวทกุขมัน 
ตามมาเลย คนไมมีสตางคคิดวาถาเขามีสตางคสักหมื่นบาทก็ดีใจ แตถาเงินหมื่นบาทเขากระเปาเมื่อไหร  
คุณนอนไมหลับเมื่อนัน้ หือ ออ กลัวเงินจะหายนะซี ใชมั้ย เกรงใครจะมาปลน เกรงใครจะมาจี ้  เกรง 
ของจะหาย  เงินจะหาย  นี่ไอตัวทุกขมันตามมาเลย   ใชมั้ยคุณจรนิทร  แตคุณจรินทรไมกลวัเงินจะหาย 
กลวัเงินไมพอใช  หือ เอ เดอืนนี้มีเจาหนีก้ี่รายไปเซ็นอะไรเขามาบาง ไอทุกขมันกม็ีหลายดานนะ เปน 
อันวาวตัถกุ็ดบุีคคลก็ด ี ในโลกนี้หาความสุขไมได ไมเปนปจจยัใหเกดิความสุข มนัเปนปจจัยของความ 
ทุกขอยางเดยีว  น่ีขั้นแรกพระพุทธเจาสอนในอริยสัจใหหาตัวทุกขใหพบ ถาหากวาเราจะปฏิบัติในอรยิ 
สัจละกอ  ถาเราหาตัวทุกขไมพบนี่อยาพึ่งปฏิบัติขออ่ืน   นี่พูดกนัถึง 

 
 



 
 
 
 
 

๑๙๓ 
 

แนวปฏิบัตจิรงิๆ นะ ผมดูตําราบางดนูิดหนึ่งแลวก็มาบอกคุณ เอาแนวปฏิบัตจิริงๆ ที่เขาปฏิบัติกนัมาพูด                    
อันดับแรกพระองคสอนใหเห็นทุกอยางเปนทุกข เราก็เปนทุกข คนอื่นก็เปนทุกข ตะนี้ 

เวลาเรานอนอยูเปนที่เงียบสงัด  ปราศจากสิ่งรบกวน  เราก็ใครครวญหาความเปนจริงวา  ที่พระพุทธเจา 
กลาววาโลกเปนทุกข โดยเฉพาะอยางยิ่งเรามีทุกขอะไรบาง  ก็น่ังนึกหาความจริงใหมันพบ  แลวกแ็ปล 
ทุกขใหมันออก ตองนกึไวเสมอ อะไรบางที่ทําใหเราไมสบายกายไมสบายใจ ภาระทุกอยางท่ีเรามีอยูนี่ 
สรางความไมสบายกายไมสบายใจใหแกเราทั้งหมด  หนึ่งตื่นตองกนิขาว  ถาเราตืน่นอนมาถาไมมีขาว 
จะกนิ ความหนักใจมนัก็เกิด  น้ีถามีขาวแลวยังไมกิน  สายเกินไป  ความเสียดแทงมนัเกิดมันเปนทุกข นี้
ถาเรากินขาวเขาไปแลวทําไง  อุจจาระ ปสสาวะจะมามันก็เปนทุกข  นี่เรื่องพูดเกา 

แตหากวาเปนคนรวมกัน  ถาเราคุยเสียงดังเกินไปคนขางหองเขาบอกราํคาญ แตเวลานี้ 
ความจริงเขาอยากจะพูดใหเสียงดังเพราะมันสบายใจ  ตะนี้คนขาง ๆ เขาบอกวาพดูแบบนี้ไมไดฉันไม 
ชอบ  รําคาญ ไอความไมสบายใจของเรามันก็เกดิ   มนัเกิดคับใจเสยีแลวน่ี  แหมจะปลอยอารมณตาม 
ปรารถนาสักหนอยเปนไปไมได นี่ความไมสบายใจมนัก็เกิด  ไอตวัไมสบายใจเกิดมันก็เปนทกุข น้ีประ 
เดี๋ยวก็ไดยนิขาวแลวเขาบอกวา พอปวย แมปวย ญาติคนนั้นปวย ญาตคินนี้ตาย เอาความไมสบายกายไม 
สบายใจเกิดขึน้อีก ดีไมดีเขาบอกนี่ พ้ืนท่ีของทานท่ีมีอยูที่โนนมีคนเขามารุกเขาไปศอกนึงแลว แขนนึง 
แลว หรือวาคบืหนึ่งแลวเอาอีกแลวแลวก็คดิในใจวา ไอนี่ที่มีโฉนดนีห่วา มารกุรานกันยังไงละ  หือ ออ 
มาอีกแลว  นอนตาไมหลับอีกแลว  มือกายหนาผาก ดีไมดีเอาเทามากายหนาผาก  เอามาถึงไดนะ  ถาเอา 
มาถึงไมไดแลวไป  น่ีขึ้นชื่อวาทรพัยสินตาง ๆ ก็ดี  รางกายก็ดี  มันทุกขจริง ๆ   

น้ีเวลานกัปฏบิัติเขาปฏิบัติ  เขามองหาทุกขของตัวใหพบ  แมแตทุกขเล็กทุกขนอย  เขา 
ตองมองใหพบ  หาดวยปญญา  ไมไดหาดวยสัญญา น้ีมาหาความทุกขของเราพบแลว  ก็หาความทุกข 
ของคนอื่น  มองดูคนทั้งโลกวาคนไหนนะที่มีความสุขจริง ๆ เห็นคนเดินผานหนาเราไป  เราก็คิดวาคน 
น้ีนะหิวขาวบางมั้ย คิดในใจ ปวดอุจจาระ ปสสาวะบางไหม เขาเคยปวยไขไมสบายบางมั้ย รางกายเขา 
ทรงอยูหรือวาทรุดโทรมอยูเสมอ มันเลื่อนไปเสมอ นี่หาความจริงเหลานี้ เราก็จะพบวาคนทุกคนในโลก 
หาความสุขไมไดเลย มันจะสุขอยางไงก็หิวขาวเหมือนเรา  หือใชมั้ยคุณวิชัย เราหิวขาวมีอาการแบบ 
ไหน เขาหิวขาวก็มีอาการแบบนั้น เราปวดอุจจาระ ปสสาวะ แบบไหน มีความรูสึกยงัไงเขาก็เหมือนกัน 
เวลาเราปวยไขไมสบาย  เรามีความรูสึก 

 
 



 
 
 
 
 

๑๙๔ 
 

แบบไหนเขากม็ีความรูสึกแบบเรา  ขณะใดที่รางกายมันทรุดโทรมลงไปความทุกขมนัเกิดกับใจ   เพราะ
อะไร เพราะใชกายมันไมสะดวก เวลาท่ีเปนหนุมเปนสาวเต็มตัวใชรางกายไดสะดวก  น้ีพอมันชักจะแก 
เหลาเหยอยางผมนี่มันใชอะไรไมสะดวก  ตานะใสแวนอานหนังสือไมคอยจะออกเลย  แฮ   สมัยกอน 
หนังสือตัวเล็กขนาดไหนไมตองใสแวนก็อานออก  เวลานี้หนังสือตัวใหญ ๆ บางทีใสแวนแลวอานไม 
ออก มันใชไมไดไมสะดวก นี้ความรําคาญมันเกิด ไอความรําคาญของการอานหนังสือไมสะดวก หรือ 
ไมชัดเจนมันกเ็ปนตัวทกุข อันไดแกความไมสบายกายไมสบายใจ  เปนอันวาพระพุทธเจาใหมองหา 
ความจริงของชาวโลก ความจริงอาการกายก็ดี  หรือวัตถกุ็ดีมันไมมีทกุข ไอตัวทุกขจริง ๆ นะมันอยูที่ใจ  
หรือใครจะเถยีงผม  หือแปก  แกจะเถยีงหรือไมเถยีง  ทําไมไมเถยีงละ  ไมอยากเถียง  รําคาญ  หือ  หา  
รําคาญ  เลยไมอยากเถียงเลย  นี้ความจริงรางกายนี่มันไมมีทุกขหรอกคุณ  วัตถุมันกไ็มทุกข  ไอตวัทุกข 
จริงๆ  มันอยูทีใ่จคือเรา 
 น้ีที่บอกวาความทุกขมันอยูท่ีใจคือเรา   คําวาเราคอืจิตหรืออาทสิมานกายที่ควบคุม
รางกายอยู ไอรางกายแท ๆ นะ ถาเราถอยออกมาเสียแลวมันไมมีความรูสึก ตวัอยางคนตายที่เราเห็น ใน
เมื่อ อาทิสมานกายมนัเคลื่อนออกไป ตะนี้รางกายนั้นใครเขาทําอะไรมันก็ไมวา นีค้วามจริงมันไมทุกข 
ที่มัน ทรดุโทรมลงไปก็เปนกฎธรรมดาของมัน รางกายเรามีอุปมาเหมือนไมทอน มนัไมตางอะไรกับไม
ทอน  ความจรงิมันไมไดมีความรูสกึอะไร ไอที่มีความรูสึกทุกขตางๆ มันมาจากจติตวัเดยีว  จิตคือความ
นึกคิด ที่มีกําลังเหนือระบบของรางกายทั้งหมด  ที่สามารถสั่งใหรางกายทําอะไรตออะไรได  นี่เราตอง
เดินไป เราตองพูดไป  ตองนอน ตองยนื  ตองกิน  อะไรพวกนี้มนัเรื่องของจิตสั่งตัวเดียว ลําพังรางกาย
มันไมได สั่ง เพราะอะไร เพราะมันไมตองการ จะใหมันทรงอยูแบบไหนก็ตามใจ จะใหกินหรอืไมให
กินมันกไ็ม ไดวาอะไร รางกายไมไดทวงแตวาจิตมนัทวง เพราะจิตไปรับทราบถึงความเสื่อมของ
รางกาย  ความขาด อาหารของรางกาย  จิตมนัก็เขาไปรับทราบ      
 ตะนีถ้าเราจะพูดวาคนเรายังไมตาย  ถาจิตออกจากรางแลวรางกายมันไมทุกข ตรงนีเ้รา 
จะตองไปพิสจูนกันอีตอนท่ีไดมโนมยิทธหิรือวาเขาถึงฌาน ๔ แตขณะใดจิตเราทรงอยูในฌาน ๔ ขณะ 
น้ันจิตมันแยกจากกายเดด็ขาด  ความจริงมันอยูในกาย  แตวามันไมยอมรับรูเรื่องของประสาท  น้ีทาน 
ทรงฌาน ๔ อยูนะ  ยุงกินริน้กัดจึงไมมีความรูสึก แลวก็ใครเอาเสียงดัง ๆ อยางเสียงปนใหญ เสยีงพล ุ 
เสียงระเบิด  มาทําใหเสียงปรากฏใกล ๆ หูก็ไมไดยิน แตความจริงประสาทไมไดดบั มันทรงตัวตลอด 
แตวาจติไมยอมรับทราบ  นี่เราจะพิสูจนไดตอนฌาน ๔ อยางหนึ่ง   น้ีประการ 

 



 
 
 
 
 

๑๙๕ 
 

หนึ่ง  ถาเราไดมโนมยิทธิสามารถถอดกายภายในออก  ถอดออกแลวเราจะไปที่ไหนหรือไมไปกช็าง จะ 
มายืนดกูายของเราที่เราอาศยัอยูท่ีมันนั่งอยู  แลวก็ดูซิเวลายุงกินริ้นกัด  รางกายมันจะเกามันจะไลยงุมั้ย 
จะไมมีทางเลย มันจะเฉยทาํเหมือนวาเหมือนหัวหลักหัวตอ  นีแ่สดงวารางกายนี่มนัไมรับรูเรื่องจริง ๆ 
มันไมไดทกุขดวย  และอาการที่ทุกขก็คือจิต จิตเขาไปยึดรางกายนีม้ันเปนเราเปนของเรา  น่ีมาลงสัก 
กายทฏิฐินะ ถายุงมันกดักินก็เกรงวาไอไขตาง ๆ ที่มันมาจากยุง  ยุงนาํมาจะเกิดแกรางกาย หรือไมงั้น 
รางกายมันเจ็บ เราเสียเลือด เราตองไลยุง นี่เมื่อจิตมันเกาะอยูมันรับทราบ ถาจิตมนัไมเกาะอยูมันไมเอา 
รางกายมันไมทํา น่ีเปนอันวาไอตัวทุกขจรงิ ๆ  มันอยูที่จติท่ีเราเรยีกกนัวาอุปาทานตวัเขาไปยึดถือ 
 ตะนี้เรื่องทุกขน่ี  ผมบอกแลววาพดูเทาไรก็ไมจบ ทานจะตองหากันใหพบ  ดูคนทุกคน 
ในโลกใหเห็นวาทุกคนมแีตความทุกข และก็ดูสัตวทุกประเภทในโลก เห็นวาสัตวทกุตนมีแตความทุกข  
ไมใชไปแชงเขานะ ไมใชไปแชงใหเขามีความทุกขหาความจริงวาเขามีทุกข ไอความจริงท่ีเขามทีุกขจะ 
มียังไงบาง ก็มีตามที่ผมพูดมาแลวนั่นแหละ ผมขี้เกยีจยอน ยอนไปยอนมาเดี๋ยวรําคาญ เปนอันวาหาให 
ได  ถาเรายังมองโลกมุมใดมุมหนึ่งวาเปนแดนของความสุข อันนี้เขาถอืวาใชไมได จะชื่อวาเปนนกัปฏ ิ
บัติท่ีดีนะใชไมได เขาเรียกวา นักปฏิบัตเิหมือนกันแตเปนนักปฏิบัตทิี่เลวแสนเลว เพราะอะไร เห็นวา 
โลกเปนสุข  มันก็คานความเปนจริง  เพราะชื่อวาจิตเรายังประกอบไปดวยตัณหา  มีกิเลส  มีตณัหา มี 
อุปาทาน ตัวยึดมั่น แลวมนัจะดีไดยังไง มนัก็เลว กิเลสแปลวาความเศราหมอง ไอวตัถุใด ๆ ก็ตามถามัน 
เศราหมอง  ไมแจมใส เรากถ็ือวาวัตถุนั้นเลว มนัหาตัวดไีมได ตะนี้หากวามันเศราหมองแลวเรายังไปดึง 
มันเขาไว  ก็ดงึเอาความสกปรกเขามา  แลวมนัจะสะอาดไดยังไงก็เลวนะซิ   
 อุปาทานเปนตวัเดยีว ไอตวัทะยานอยากตณัหาอยาก อุปาทานดึง ดึงเขามาแลว อกศุล 
กรรมคือทําดวยความโง  รกัษาของเลวไวเปนสมบัติของตน  เลยเอาดีไมได นี่ถานักปฏิบัติก็ตองเปนนัก 
ปฏิบัติทีร่ะบบดีช้ันเลวที่สุด  รึไง  หรือมนัแปลวายังไงหวา  หมายความวายังไง  ดีในอันดับเลวสดุ  หือ  
แปกวาไงกนันี ่  ถาเราไลตวัเลวกัน ไอตวัเลวอันดับหนึ่งนะมันถึงกอนไง ตัวที่จะถึงกอนนี้เขาตองถือวา 
ถาจิตของเราเขาไปเห็นมุมใดมุมหนึ่งของโลก  หรือวาคนใดคนหนึง่ในโลก ไมวาจะทรงรางกายทรง 
ฐานะระดับไหนก็ตามวาเขามีสุข น่ันเราจะรูเลยวาเราโงเต็มที  จัดวาเปนคนบรมโงแลว  บรมโง  ปรมะ 
แปลวาอยางยิง่  โง กแ็ปลวาโงอยางยิ่ง คือยอดของความโง หาใครโงเกินกวาเราไมได ทั้งนี้เพราะอะไร 
เพราะความจรงิของโลกไมมมีุมไหนเปนมมุของความสุข  คุณลองบอกผมทีเถอะ  คุณเห็นไอโลกมุม 
ไหนมันสุขบาง  หือแปก 

 



 
 
 
 
 

๑๙๖ 
 

 ถูกล็อตเตอรี่มคีวามสุขหรือความทุกข หือแปก มาแลว โกลานนอกครูแลว ไมมีสุขหา 
สุขไมได มันจะสุขตรงไหน พอรูวาถกูล็อตเตอรี่ดใีจวาถกูล็อตเตอรี่ ความทุกขมันตามเลย เกรงวาฉลาก 
ล็อตเตอรี่จะหายใชมั้ย  ความจริงตอนซื้อมา ๑๐ บาท  อาจจะวางตรงไหนก็ได  แตรูขาววาถูกรางวัลที่ ๑ 
อีคราวนี้ดีไมดไีมอาบน้ําอาบทาแลว อีใบนี้เก็บกันเต็มทีเ่ลย นี่ทุกขตามมาเลย นี้พอไปรับสตางค เขาเกิด 
หักภาษรีายไดข้ึนมา  อารมณของความทกุขมันก็เกิดเสยีดายสตางคใชมั้ย  พอไดสตางคมาแลว  กลัว 
สตางคหาย  เสร็จ   ดีไมดถีกูใครเขาตมเขาตุนไปก็เจงไปเลย  นีเ่ปนอันวา มุมของโลกหาความสุขไมได 
ในฐานะของคนก็เหมือนกันถาจะคิดวากษตัริยมีความสุขก็ดูเรื่องของพระเจาแผนดิน  พระเจาแผนดนิ ก็
ลองนึกดูวาทานเปนพระเจาแผนดินทานมทุีกอยาง ตองการอะไรก็ได ตองการจะขี่เครื่องบินเมื่อไหร ก็
ได  ตองการจะขีร่ถยนตเมือ่ไหรก็ได   ตองการเสวยพระกระยาหารแบบไหนเมื่อไหรก็ได  ลองถาม 
ทานซิ เคยปวดอุจจาระ ปสสาวะมั้ย  ใชมัย้  เคยปวดหัวมัวตามั้ย  เฉพาะอยางยิ่ง  พระเจาแผนดินองคนี้  
ก็ลองถามทานเคยปวดฟนบางหรือเปลา  หือ  ไอโรคปวดฟนนะมันทกุขบรรลัยเลย  ไมเชื่อลองไปถาม 
คนแกๆ  ฟนถอนๆ ซินะ  ถาปวดดานไหน ประสาทดานนั้นทั้งแถบมันไมดีเลย นี้เปนตัวทุกข  เปนอันวา 
กษัตริยก็ทุกข มหาเศรษฐกี็ทกุข จะมใีครมนัก็ทุกขท้ังหมด    
 เปนอันวาโลกนี้ทั้งโลกมแีตความทุกข นีถ่าเราเรียนอรยิสัจตองหาทุกขใหจบกอน มัน 
ไมมีอะไร  อันนี้มี ๒ อยางเทานั้น  ผมไมเห็นมีอะไรงายนิดเดยีว  ฮึ  ที่ผมเรียนมาในขณะที่ปฏิบัติ  ทาน 
บอกวาตองมองโลกทั้งหมดใหเห็นวาเปนความทุกข  ใหเห็นดวยปญญานะ ไมใชเห็นดวยสญัญา ไมใช 
จําวาทะของทานมาพูด  เราตองใชปญญาเปนเครื่องคิด  เห็นคนที่มีรางกายสมบูรณบริบูรณ  เดินแบบ 
องอาจ เราแนใจวาคนนี้จะมคีวามสุขหรือความทุกข  กห็ากฎของความเปนจริง คือนิพัทธทกุข  ความ 
หนาว  ความรอน ความหิว ความกระหาย การปวดอุจจาระ  ปสสาวะ  อาการปวยไขไมสบาย  นึกเลยวา  
คนนี้เขามีแบบเดียวกับเรา  มันทุกขแลวดไีมดีเขาไปถามเขา  เขาจะบอกอาการทุกขประจําเขาปรากฏคือ 
โรคที่มีอยูในกาย  หรือวาความไมสบายกาย ไมสบายใจอยางหนึ่งที่ประจําอยู เปนอันวาคนทั้งโลกไมมี 
ความสุขจริง ๆ มีทุกข  น่ีจติเราตองเห็นทุกขจริง ๆ เสยีกอน กอนท่ีจะยองไปถึงสมทุัยนะ ยังไมตองยอง 
ไป ถาเรายังไมเห็นวาสวนใดของโลกยังมทีุกข  ตองตําหนิใจทันทวีาใจเรายังเลวมาก  ยังโกหกตัวเอง ยัง 
มีกิเลสเปนเครือ่งบังใจ  
 ไอกิเลสนะความเศราหมองเหมือนกับแวนตา แวนตาถามันใสมองอะไรก็สะดวกเห็น 
ถนัด กิเลสเหมือนกับแวนตาที่ถูกฝุนละอองมาปะ ถาฝุนละอองมันมาปะมาก 

 



 
 
 
 
 

๑๙๗ 
 

เรากไ็มเห็นตามความเปนจรงิ  นี่หาทุกขใหพบ  นี้เมื่อหาทุกขพบแลว  ความจริงอริยสัจนี่เราเรยีนกนั ๒ 
อยาง  ก็หาสมุทัย  วาไอตวัทกุขจริงๆ มันเกิดมาจากไหน  นี้เราก็ตองไปหาซื้อสมุทัย  ไปหาจากรานเจก 
ไมได ก็หาไทยขายซิ หรือไง สมุทัยน้ีเจกทําก็เปนสมุเจก  หรือไง หือ ฝรั่งทําก็เปนสมุฝรั่ง  ไมตองไปหา 
สมุทัย  คําวาสมุทัยในทีน้ี่แปลวา  เหตุใหเกดิทุกขนะ  ไมใชสมุดที่เปนเลมเขาทําดวยกระดาษ 
 ไอตัวอะไรที่มนัทําใหเราเกิดทุกข พระพุทธเจาก็ตรัสไวเลยวามันม ี๓ อยาง ความจรงิ 
นะมันอยางเดยีว แตแบงออกเปน ๓ จุด ไอตัวที่ทําใหเกดิความทุกขจรงิๆ ท่ีมันหาทุกขมาใหเราก็ไดแก 
ตัณหา คําวาตณัหาแปลวา ความทะยานอยากแนะ ไออยากเฉยๆ ทานไมวา บอกวาทะยานอยากซะดวย 
แหม ทําไง ทะยานทําไงนะจะวาความตองการมนัเกดิขึ้น ความดิ้นรนมันปรากฏ ก็เรยีกวาทะยานอยาก 
นะ   นี้ตณัหาทานแจกออกเปน ๓ ระดับดวยกัน ๓ จดุคือ 
 ๑.  กามตัณหา   ของสิ่งใดที่เขายังไมมีอยากใหมันมีข้ึน ใชมั้ย เกิดความอยากนี ่ เรายงั 
ไมมีรถยนตตองการมรีถยนต ตัวอยากมาแลว ถาไอตวัอยากมีปรากฏ ถามันยังมข้ึีนมาไมไดเพยีงใด 
ความสบายกายสบายใจมันกไ็มมี ใชมัย้แปก เพราะเราอยากจะใหมันมีนี่ ตองหาตองดิ้นรน ตองทําทุก 
อยางเพื่อมวีัตถุสิ่งนั้น 
 ๒.  ภวตัณหา   เมื่อไดส่ิงนั้นมาแลว อยากตองการใหมันคงที่ ไมตองการใหมันเปลี่ยน 
แปลง   จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตก็ตาม 
 ๓.  วิภวตัณหา   ถาสิ่งนั้นมนัมีการเปลีย่นแปลงไปตามปกติ ก็หาทางฝน เพราะไมตอง 
การใหมันเปนอยางนั้น มนักแ็บบเดยีวกับกลิ้งครกขึ้นยอดเขา หือ หรอืก็ดันน้ําใหมันไหลขึ้นดานเหนือ 
ขึ้นดานสูง   มนัทําไมได   ทาํแลวก็ไดความลําบาก   ทําไมสําเร็จผล 
 ตะนี้ตณัหา ๓  ประการนี้เปนปจจยัใหเกิดความทุกขแบบไหนก็เห็น จะมองงายๆ อยาง 
พวกเรานี้เพราะอาศัยตณัหา  อยากเกิด มันจึงเกิด  ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียวจะเอาใครมาหิว  โอ  ไอคน
ที่ไมเกิดมนัหิวหรือไมหิว แกรูหรือ ขารู  เปรตหิวนี่หวา  แน หือ  แกวาคนไมเกิดจึงไมเกิด ไมหิว  เปรต
ไมหิวเหรอ  จรินทรวาไง  เออใชได  อยางนั้นตองตอบแบบนั้น  ไอเกิดเปนเปรตกถ็ือวาเกิดแลว  ถามัน
ไมเกิดเปนเปรตมันก็ไมหิว  มันเกิดเหมือนกัน ไมใชหมายเกิดเปนคน ไมตองถือวาเปนคนเสมอ ไป  มัน
เกิด  นี่ถาไมมตีัวเกดิจริง ๆ  มันก็ไมหิวละถามวาเทวดาหิวไหม  หือแปก  เสร็จละ  แปก  นะแก คราวนี้
ละ  ไปไมไดหรอก  แปกเลยหือ  หิวไมหิวเทวดา  หิวอะไร  หือ  เออ ใชยังมีความอยากอยู  อยาก จะหิว 
คือมีความตองการอยู ความจริงถึงแมอาหารเขาไมตองการกจ็ริง แตเทวดาเขายังมีกเิลส นี่เราจดั เขา
เทวดาประเภทที่เปนกิเลส  ไม 



 
 
 
 
 

๑๙๘ 
 

ใชพระอริยเจานะ  เทวดามี ๒ พวก พรหมก็มี ๒ พวกเหมือนกัน  ยังมีตัณหาอยู  เขายังมีความตองการ  
กายไมหิวแตวาใจหิว  หือ  ยังอยากไดโนนยังอยากไดอยางนี้ เปนเทวดาชั้นนี้มรีัศมีกายผองใสสูองคนั้น 
ไมได  ทํายังไงเราจึงมีรัศมกีายเทาเขาหรอืวาดีกวาเขา  เทวดานี่มีความตองการรัศมีกายเปนสําคัญถาม ี
บุญญาธกิารมาก   คือมีรัศมีกายสวาง  สวางมาก  มีบุญญาธกิารนอยกม็ีรัศมีกายสวางนอย  นี่เขาอายกัน 
แครัศมกีาย คือมันเปนแสงสวางออกมา  นี่เทวดาเขามีความตองการ 
 ไอตัณหาความตองการมนัเกิดขึ้น มันอยากไดอยางโนนอยากไดอยางนี้ ถามันยังไมได 
ก็เกิดทกุข  ตองการใหมันไดข้ึน  พอไดข้ึนมาแลวก็เกิดความทุกขดวยการตองระวังรกัษาใชมัย้  ตะนี้พอ 
ไดมาแลว กามตัณหานี่อยากได  พอไดมาแลวปุบ  ดใีจวาไดมา  ตัวตณัหาอีกตัวมันก็โผลมันรูวัตถุท่ีเรา 
ไดมานี่ มันตองเกา มันตองพัง  คนที่เราไดมานี่มันตองแกตองทรุดโทรมและก็ตาย   ส่ิงที่มีชีวิตคือสัตว 
ทั้งหลายที่เราไดมา  มนัตองมีการเปลีย่นแปลง  ตองแกตองตาย  ตะนี้ไอตัวภวตณัหามันปรากฏ  วตัถุกด็ ี
บุคคลก็ดีที่เราไดมาตามความตองการ เราตองการทรวดทรงแบบนี้ ตองการสีแบบนี้ลักษณะแบบนี้ ไอ 
ความตองการไมใหเปลีย่นแปลงมันกเ็กิดขึน้  วาตองการใหมันทรงตวัไดแก  ภวตัณหา  อารมณฝนมัน 
เกิดขึ้น มันเกดิขึ้นแลว  ในเมื่อสิ่งนั้นมันไมตามใจ  มันเคลื่อนไปตามสภาพ เกาไปตามสภาพ ทรดุโทรม 
ไปตามสภาพ  ความไมสบายกายไมสบายใจมันกเ็กิด  เพราะเราไมตองการใหมันเปนแบบนัน้  แตมันยัง 
เปน มันฝน ในเมื่อมันเริ่มเคลื่อนไปแลว วิภวตณัหากโ็ผล หาทางแกซี หาฤาษีมาชุบเลยคราวนี้ ฮึ ไปหา 
ฤาษแีปกมั่ง ฤาษีวิชัยม่ัง ฤาษีจรินทรมั่ง ฤาษีอนันนตมั่ง อะไรนี่ แปกแกไมชอบใคร ชุบยังไงๆ  ผมหนา 
ก็ไมข้ึน หือไง น้ีมาแกเทาไรๆ มันกแ็กไมได ตะนี้ไอสิ่งเหลานั้นมนัเกาลง เกาลง ในที่สุดมันก็ทรดุ 
โทรม  เพราะวาสภาพทกุอยางในโลกมันเปนอนิจจัง  ไมเที่ยง  และกม็ีอนัตตาเปนตัวสุดทาย  นี่เปนกฎ 
ธรรมดา  ในเมื่อบังคับไมไดแลวสิ่งนั้นจะพังไป คนจะตายไป สัตวจะตายไป เกดิทกุขใหญ  นี่เราจะเห็น 
ทุกขใหญได ก็มีอาการเสียใจปรากฏ  เมื่อมีอาการพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  หรือคนทีร่ักคนที่ 
ชอบใจ  สัตวท่ีเรารักสัตวที่เราชอบใจ นี่เปนอันวาความทุกขตาง ๆ เกดิขึ้นมาไดเพราะอาศัยตณัหาไง  
 ตะนี้เราจะตัดทุกข เราตดัตรงไหน ก็ตดัตรงตณัหาตัวเดียว ไมเห็นยาก หือ กิเลสทั้ง 
หมดนี่ เราตัดตัณหาตัวเดียวหมด หมดหรือไมหมดอนันต หมดเหรอ เราตัดไปไดกี่ทอนแลว (ไมไดเลย 
ครับ) เห็นถือจอบทุกวนันึกวาสับตัณหาพังไปไดหมดแลว หือ ไมใชวาตัดไมได ถาเราตัดไมไดเราก ็
บวชอยูไมได ไอตัณหาที่เราตัดนี่คือ ไอตัวละตองอดใจไมช่ือวาตดั อยางคนเขามารักษาศีลอโุบสถวัน 
หนึ่งอยางนี้ช่ือวาตัด 

 



 
 
 
 
 

๑๙๙ 
 

กามตัณหาหมดไปชิ้นหนึ่ง  ฮึ  ไมรูวาชิ้นเล็กชิ้นใหญก็ชางมัน  ตัดทุกวนัมันก็หมดไปทุกวัน อยางทีพ่วก 
เรามาบวชนีถ่อืวาเนกขัมมบารมี  เราจะคิดวาเราละกิเลสไมไดเลยมันก็ไมได  ถาเราตกอยูภายใตอํานาจ 
กิเลสจริง ๆ  เรากร็ักษาศลีอยูไมได  เอาละถึงจะบวช ๒ เดือน ๓ เดือน ๙ วัน ๑๐ วนัก็ตาม ถาบวชดวย 
ความรูสึกจริง มีความเลื่อมใสจริง อดใจไวไดจริงเปนอนัวาตอนนีน้ะเราระงับกิเลสไวได แสดงวากิเลส 
มันเริ่มแพเราบางแลว  มันแพเสียมั่งเราก็มโีอกาสชนะมนั  หาจุดออนของมัน  
 ตะนี้การที่เราจะตัดตณัหาเขาทํายังไง พระพุทธเจาบอกวา ตองเจรญิมรรคทุกขนโิรธ 
คามินีปฏิปทา  คือตองปฏิบัติในมรรค มีสัมมาทิฏฐิ เปนตน  (อาหมดเวลานีว่ันนี้  ก็ไมจบนะสิ  หือ แลว 
ไมจบแลว เวลาไปเสียแลว  เวลามนัไมคอยทาเรา  เวลาไมเกงจริง)  ไอมรรคคือมี ๘ อยาง   ถาไลท้ัง ๘ 
มันก็เจง  มรรคนี่ เขายอลงมาจาก ๘  เหลือ ๓  คือศีล  สมาธิ  ปญญา ใชมั้ย แลวก็หันเขาไปหา  ศีล  
สมาธิ  ปญญา ๓  ตัวน่ี เปนการทําลายกิเลส นี้ศีลเมื่อเรามีแลว กิเลสมันยั้งตวัอยูหนอย เพราะอะไร ศีลมี
อุปมาเหมือนกับกรงเหล็ก  เขาไปครอบกเิลสเขาไว  แตวากิเลสเหมือนเสือ  เสือรายหรือวาสิงห ราย  ถา
มันติดกรงอยูมันก็ดิ้น ค่ึกคัก่ๆ  แตมันกดัใครไมได อยางพวกคณุนี่นะ พวกคุณท่ีมานั่งบวชอยู  กิเลสขัง
มันไวนี่มันดิ้นคึ่กคั่กๆ ดีนะ หมาอยามาดิ้นกุฏิขาพัง ตีตายเลยหรือมาดิน้อยู ถึงแมเราจะฆามัน ไมตายแต
เราขังไวได กช่ื็อวา เราชนะจุดหนึ่งแลว  เห็นไหม  จะขงัไวนานหรือไมนานนี่ไมสําคัญ  เรื่อง เลก็  ช่ือ
วาเราขังไดก็แลวกัน  ถาเราเคยขังมันไดสกัครั้งหนึ่ง  กเ็ชื่อวาโอกาสหนาเราสามรถจะจับมันมา ขังได
อีก เราขังไดใชเวลานอย ก็ตาม  มากก็ตาม  ถาขังบอย ๆ กิเลสมันก็เพลยีเหมือนกัน หรือไง คุณ จรนิทร 
ใชมั้ย ขังแลวไมใหกินขาว กินปลา มนักด็ิ้นไปดิน้มา  มันชักหมดแรงเหมือนกัน  นี่เหมือน กะ พวกเรา
ที่มาบวชนี่ พวกคุณไมไดฆา กิเลสตาย คุณรู  คุณขังกเิลสไว  แตกด็ขัีงไดสัก ๓ เดือนก็ดถีมเถ ไปแลว
นะ 
 เพราะอะไร เพราะวาการขังกิเลสไวคราวหนึ่งชื่อวา เราพักไมใหกิเลสมันกัดกายเรา 
มันกัดใจเรา ใจของเรากมี็ความสมบูรณบริบรูณแข็งแรงขึ้นมาบาง พอมีกําลังที่จะวิ่งหนีอบายภูมิได 
ใชมั้ย ถึงแมวาจะไมพนอํานาจของกิเลสหรอืพนอํานาจของอบายภูมิ น่ีมันก็ช่ือวาเปนของดี ไมใชวา ไม
ดีนะ  
 ตะนี้สําหรับตอจากนี้ไปถาหากวาเราจะพดูกันวา สําหรับมรรค ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน 
น่ีทานขึ้นตวัปญญากอนความจริงท่ีพระพุทธเจาสอนนะ สอนใหใชตัวปญญากอนนะ ไมใชข้ึนศีลกอน 
คือคนตองมีปญญาแลวจึงจะมีศีล แตวาในมรรค ๘ ยนมาเปนศีล สมาธิ ปญญา วาคนมีศีลไดน่ี ถาไมมี 
ปญญาเขาก็จะไม 



 
 
 
 
 

๒๐๐ 
 

รักษาศีลใชมั้ย  หรือคุณจรินทรวาไง  คนไมมีปญญานีย่อมไมเห็นประโยชนของศีล  แตวาปญญามนัยงั 
เล็กเด็กอยูเทานั้นเอง  ฉะนัน้การศึกษาอะไรกต็ามที่เราพอใจในการศกึษา วาเราจะบวชเขามาดวยศรัทธา  
น่ีแสดงวาเราเปนคนมีปญญาแลว แตวาปญญาตัวน้ียังไมมีกําลังกลาพอที่ทําลายกิเลสไดหมด  แตวาเปน 
ปญญาที่สามารถจะหาทางยบัยั้งกิเลสไวได  นี่เปนปญญาตัวเล็ก ๆ  แตวาปญญาตวัเลก็ ๆ น่ีคณุอยาถือวา 
ไมมีประโยชนนะ  ความจรงิมันเปนประโยชน  ไมวาวัตถุสิ่งใดก็ตาม  บานเรือนโรงตางๆ ท่ีเขาสรางมา 
เปนหลังใหญ ๆ ได  เพราะอาศัยวัตถุเล็ก ๆ เปนปจจยั  ถาไมมีวัตถุเล็กเปนเครื่องสนบัสนุน เปนอุปกรณ 
บานหลังใหญมันก็เกดิขึ้นมาไมได ตัวของเราเองก็เหมือนกัน ที่จะเกดิขึ้นมาไดเปนตวัใหญขนาดนี ้ มัน 
ก็มาจากตวัเลก็ ๆ กอน  ทีแรกเดิมทีเดยีวมันก็ไมเปนตวั  ตะนี้เวลานานเขาการสะสมของรางกายมันเกดิ 
ข้ึน  มันก็เปนตัวเต็มตวั  แลวในที่สุดมนักเ็ติบโตขนาดนี ้
 น่ีเปนอันวาของเล็กมีความสําคัญ  ไมใชวาของใหญมีความสําคัญ อาวนี่ไมไดตั้งเวลา 
รุนหลัง ไอนีนึ่กวาเวลามันจะหมด ความจริงไมไดตั้งเวลา ไอเทปมันจวนหมดหรือยัง ออ ยังเหลอืเวลา 
อีกเยอะ  ตะนีก้็มาวากนัถึงมรรค (ยัง  ไปดไูอน่ัน  คิดวาเวลามนัจะหมด  ไมไดตั้งเวลา)  อา   มรรคมีองค 
๘ เรายนมันเหลือ ๓ คือศลี สมาธิ ปญญา  ตะนี้เขาบอกวาในเมื่อมรรคทานขึ้นตัวปญญากอนคือ สัมมา 
ทิฏฐิ ตัวน้ีเปนปญญา สัมมาทิฏฐิแปลวาความเห็นชอบ แตคนท่ีไมมีปญญาจะมีความเห็นชอบไมไดเวลา  
ในกฎถือศีล  สมาธิ  ปญญา ทั้ง ๓ ประการ  ทําไมพระพทุธเจาจึงไมข้ึนปญญากอน  เราก็ตองตอบเขาวา  
คนท่ีจะมีศลีไดตองเปนคนมีปญญา แตวาปญญาตัวน้ียงัมีกําลังกลาไมพอ ยังไมสามารถจะทําลายตัณหา 
ใหหมดไปได  เปนปญญาตวัยับยั้งกําลังของตัณหา  ยับยั้งเลก็ ๆ ไมใชยับยั้งใหญเหมือนกะคอกขงัเสือ  
น่ีเรามาวากนัถึงศีล 
 ความจริงตัวมรรคนี่นะเวลาเราปฏิบัติจริงๆ นะและเวลาปฏิบัติจริงๆ เขาไมมีกันหรอก 
นะ หรือไง ปฏิบัติจริงๆ น่ีเขาพิจารณากนัแคทุกขกะสมุทัยเทานั้น ตัวมรรคกะนโิรธ ๒ ตัวนี่ไมมหีรอก 
ถาเทศนละกอมี  นิโรธแปลวาความดับ  คือมันดับกิเลส ตัณหาทั้งหมด  มันเปนผล ไอตัวมรรคจริงๆ นะ 
มันมีตั้งแตเริ่มตน คือเราเจรญิสมถภาวนาใชมั้ย แลวเวลาเราเจรญิสมถภาวนานี่  เราตองมีศีลกอน เพราะ 
อะไร  เพราะวาถาไมมีศีล  สมาธิมันไมเกิดอยูแลว  เมื่อศีลมีแลว  เวลาที่เราเจรญิสมถภาวนาเราก็ตองมี 
สมาธิ ถาสมาธิไมมีจริง ๆ มันก็เปนสมถะไมได  คือควบคุมอารมณใจไมได  นี้ตัวสมาธิกด็ี  ตัวศีลซึ่ง 
เจรญิก็ดี จะมข้ึีนไดก็เพราะตัวปญญาเปนปจจัย ถาปญญาของเราไมดีเราเปนคนไมมีปญญา มันก็ไมเห็น 
คุณเห็นประโยชนวา   

 



 
 
 
 

๒๐๑ 
 

การมีศลีดี มสีมาธิดี นี่เปนอันวาเราใชปญญากันมาตัง้แตตน แตวาปญญาที่องคสมเด็จพระทศพลเรียง 
ไวในดานศลี สมาธิ ปญญา เปนปญญาตวัสุดทาย วาเปนปญญาที่มีกําลังใหญ ไมใชวาเราในตอนตนนี่ 
เราไมมีปญญา ไมใชยังงัน้  
 ตะนี้การตดัตณัหา  ทานบอกวาใหเปนคนมีศีล  ไอศีลน่ีมันทํารางกาย วาจาใหสงบ แต 
ความจริงมันตองสงบมาถึงใจ เรยีกวาคอยๆ บุกมันลงไป คอยๆ เลาะ ไมใชตีทีเดยีวตายเลยนะ  ครั้งแรก 
มันยากวิ่งเรว็นัก ตีขาซาย ขาซายหัก ไอมีขาขวายังตะเกยีกตะกายได ตีขาขวาใหหักอีกขามีมืออีก ๒ มือ  
มันก็ยังตะกายตอไปได  เอามือสาวไป  ตมีือซายหัก  มมีือขวายังไปไดอีก  ตีมือขวา  ตะนี้ทําไงละ มันก็ 
นอนแหงแก  ไปไมได แตปากมันยังดาได หือทําไงตีปากมันซะอีก ฟนเฟนหักปากพัง เอะนยันตามันยัง 
ดาไดอีก มีตาดา มีมั้ยแปก  ตาดาไดมีมัย้ น่ีเขามองกันไปมองกันมาเดีย๋วชกกันนี่ มนัใชตาดา เหน็ม้ัย นี ่
มันใชตาดาไดแบบนี้  ก็ตองตีตามันอีก กแ็บบเดียวกับเราเจรญิกฎ  ๓  ประการ คือศีล สมาธิ ปญญา ข้ัน 
แรกเรามีศีลกอน  เมื่อเรามศีีลแลวเรยีกวาฝกอดใจ  แบบเล็กๆ ใชกําลงันอยๆ  ควบคุมกําลังใจ พอระยะ 
กฎ  ๕  ประการ  ท่ีเรียกกันวาศีล ๕  ถาพระมีศลี  ๒๒๗  เณรศีล  ๑๐  พระนี่ไปลอเอาศีล  ๕  กไ็มไดนะ  
ตกนรกบอกไมถูกเลยนะ  ไมเปนไรศีล  ๕  ฉันมีฉันไมตองหวง  คุณอเวจีเปนท่ีไปละไมตอง  สบาย ลุง 
พุฒลงบญัชีเขยีนบญัชีมันเมือ่ยมือใชมั้ย พระไปรกัษาศลี  ๕  ไมได  ถาพระองคไหนยิ่งไมมีศลี  ๕ ดวย 
ละกอ  ไมตองหวงแลว โลกนัตนั่นแหละเปนที่ไปเลย  เดี๋ยวนี้มีม้ัยพระไมมีศลี  ๕  แปกมีหรือเปลา  หา  
ไมใชคงหรอก ผมเจอะแยอะเดินหลีกไมพนเลย ทําไมละ ก็พระไมรักษาสัจจวาจามนัก็ขาดศลี ๕ ใชมั้ย  
แลวพระไปบียุ้งบี้มดมันก็ขาดศีล ๕ นี่หวา  ขาดรึเปลา หาไมตั้งใจจะบี้ ทําไมหละ  แลวนีแ่กหากินขางๆ 
นี่ขายอมแพแกไดยังไงละ หือ เจตฺนาหํ  ภิกฺขเว ปุญญํ วทามิ เจตฺนาหํ ภิกฺขเว กรรมมํ วทามิ  เรากลาววา 
ภิกษุท้ังหลายการตั้งใจชื่อวาเปนกรรม ถาเราไมตั้งใจเราจะไปบี้มนัทําไมใชมั้ย เวนแตวาอะไรมันมาจับ 
ขางกาย จะลูบดูคลําดู มนัไปบังเอิญมันแรงไปนิด มันตายไปไมมีเจตนาฆา ตอนนี้ไมถอืวาขาดศีล ๕ นะ   
 น่ีเปนอันวาถาเรารักษาศีลไดตามปกติ ก็เปนการตัดกําลงัของกิเลส ตัดมากไมไดไม 
เปนไร เราตัดนอยเขาไวกอน เหมือนกะตแีขงตีขาไวกอนใชมั้ย ใหมันคลานยากเขา มันขาดมันวิ่งไมได 
มันจะเดินโขยกก็ยังชากวาวิง่ ดีไมดีเราตัดเสีย ๒ ขาใหเดนิโขยกไมไดมันคืบไปก็ยังชากวาวิ่งชากวาเดิน   
 น่ีอันดับแรกพระพุทธเจาใหเปนผูทรงศลีใหบริสุทธิ์เสียกอน คือ ข้ึนชื่อวาศลีเราตอง 
รักษาดวยชีวิต   แตวาในตอนตนๆ จริงๆ ทานก็ไมไดบังคับขนาดนั้น 

 
 



 
 
 
 
 

๒๐๒ 
 

บังคับแตเพียงวาหรือแนะนําไวแตเพียงวา ถาหากวาเรารกัษา ๕ ตวัถาเปนฆราวาส ถาเปนพระไมไดนะ  
พระเณรนี ่ ๑๐  ตัว ก็ ๑๐  ๒๒๗  ก ็ ๒๒๗  นะ จะไปแบงไมไดเดด็ขาด น่ีถาเปนฆราวาสถาเรารกัษา ๕ 
ตัวไมได  เอา ๑ ตัวกอน ใชมั้ย เอามันแค  ๑ กอน  ถา ๑ น่ีเราบังคับไดแนนอนแลวกข็ยับไปเปน ๒ ให 
อารมณมนัชิน  มา ๒ แลวกไ็ปเปน ๓ เปน ๔ เปน ๕ คอย ๆ  ไปถาเราชนะศีล  ๑  ตัวได เราไมละเมิด 
ศีล  ๑  ตัว ไอนี่แสดงวาเราชนะกิเลสไป  ๑  จุดแลว  ไมใชวาเราแพกิเลส   คอย ๆ  ตีเขาไป  วันนี้ศลีมัน 
ก็ไมจบ  จะวาไปก็ไมประโยชน  เทปมันกใ็กลจะหมด  นี่พักกนัดกีวา   
 สําหรับวันนี ้เราก็มาวาถึงอรยิสัจตอ อริยสจั คือทุกข สมุทัย นโิรธ  มรรค ทกุขนี่เราพูด 
มาแลว สมุทัยเหตุใหเกิดทุกข  ไดแกตณัหาก็พูดมาแลว  วันนีว้ากนัถึงมรรคปฏิปทา    แตความจรงิเรื่อง 
มรรคนี่นกัปฏบัิติจริงๆ เขาไมมีกัน เพราะวาการปฏิบัตพิระกรรมฐานตั้งแตเบื้องตน หรือวามหาสติปฏ 
ฐานตั้งแตเบื้องตน  จนกวาจะถึงบดันี้  เราก็ปฏิบัตกิันมาในมรรคอยูแลว  ทีว่าเรามีมรรคอยูแลวก็เพราะ 
วา เรามีทั้งศีล สมาธิ ปญญา ถาเราไมมีศลี เราก็มีสมาธิไมได   ทีนี้เราไมมีสามาธิ   ปญญามันก็เกดิไมได 
ทีน้ีเรามาเรยีนกันในธัมมานปุสสสนามหาสติปฏฐาน นบัตั้งแตขันธ ๕ อายตนะ ๖ แลวก็มาถึงอริยสัจ 
ความจริง  ๓  อยางนี้เราเรียนซ้ํากันโพชฌงค  ๗   ความจริงผมสอนโพชฌงค  ๖  นะ   ตัดไป ๑ (กลัวคณุ
จรินทรจะมีความรูเทาผม)  วันนั้นลืมปต ิคําวาปติ คือความปลื้มกายปลืม้ใจ จิตมีความเจรญิบริบูรณของ 
ปติ  เราเรียนกนัมาหมดแลว ตานี้มาวากนัถงึมรรค ๘  มรรค ๘  ไปไลเบ้ียมันเขามันกยุ็งจะตายไป สัมมา 
อาชีวะ  สัมมาอะไร   สัมมาทิฏฐ ิ  สัมมาสังกัปโป   สัมมาอาชีโว   สัมมาวายาโว  ยุงจะตายโหง  มาไปๆ  
ไปมาๆ  ไปแลวก็มา  มาแลวก็ไป ดไีมดีไปแลวไมมาสง  (หือคุณจรนิทร  แกนี่ไมแน สึกแลวกไ็ปไมมา) 
เปนอันวามรรค  ๘   ถารวมโดยยอก็คือ   ศีล  สมาธิ  ปญญา   ใชไหม   
 ตานี้เมื่อวานนีพู้ดกันไปบางแลว  คืนนี้กลับไปที่กฏุ ิตอนหัวค่ําพระทานมาบอกวาการ 
สอนศีล  สมาธ ิ ปญญา   บอกวาใหรูจักเอาศีลขังตัณหา สมาธิกดคอตัณหา  ปญญาหํ้าห่ันตัณหา   คือฟน
เปนทอนเปนตอน  ทานวายงัง้ัน   นี่ผมก็ตองเรียนมาเหมอืนกันนะ   คือถาเอาตามแบบผมละคุณเรยีนไป
รอยปไมไดอะไรนะ เมื่อคืนทานมาวาอยางนั้น พอตอนเชามืดทานมาบอกอีกจุดหนึง่ คนที่เห็นอรยิสัจนี ่
ถาเราพูดตามแบบก็เห็นยาก  ใหหาจุดปลายทางจริง ๆ ก็คือมรณานุสสติกรรมฐาน   นกึถึงความตายเปน 
อารมณ  น่ีก็ไป ๆ มา ๆ เราก็ท้ิงสมถะไมได  อริยสัจนี่เปนวิปสสนาญาณ   ถาหากวาเราทิ้งสมถะเสียแลว 
วิปสสนาญาณไมมีผล 

 
 



 
 
 
 
 

๒๐๓ 
 

 ผมเคยบอกมาแลว สมถะมีความสําคัญมาก เปนตัวกลอมจิตใหทรงตวัอยู ใหจิตมีกําลงั 
และก็เปนพ้ืนฐานของวิปสสนาญาณ ฉะนั้นถาบุคคลใดเกงสมถะ และมีความคลองแคลวในสมถะสามา 
รถจะเขาฌานแตละระดับไดตามปกติ  คําวาปกติก็หมายความวา   คิดจะเขาฌานเมื่อไหรจิตเขาเปนฌาน 
ทันที ไมยอมเสียแมแตเวลาครึ่งวนิาที ครึ่งวินาทีน่ีอยานกึวามันเรว็มันชาไปนะ แมแตนิดหนึ่งของวินาที  
พอคิดวาเราจะเขาฌาน จิตกเ็ขาถึงฌานเต็มที่ จะเขาฌานไหนก็ได การทรงฌานจะเปนการทรงแบบไหน 
ก็ได   เรยีกวาในกรรมฐาน  ๔๐  กอง   กองใดกองหนึ่งกไ็ดตามอัธยาศยั    นี่ถากําลังจิตเราเปนแบบนี้นะ
ถาเปนฌานในสวนของรูปฌาน   แตนีผ่มมวยหมูลอกรรมฐาน  ๔๐ ไดแบบนี้เขาให   กรรมฐาน  ๔๐  น่ี
หมายถึงอรูปฌานดวย   ถาหากวาเราสามารถทรงฌานในกรรมฐาน  ๔๐  ก็ไดอรูปฌานดวย   คลองตาม 
อัธยาศยั   ตั้งใจเขาเมื่อไร ไดเมื่อนั้น   น่ีหากวาเราใชอรูปฌานเปนพืน้ฐานของวิปสสนาญาณ    เพราะวา 
วิปสสนาญาณนี่มีอยูตวัเดยีว ไดแก การพิจารณาขนัธ ๕ นีเ่ราเรยีนกนัมาแลว 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 ก็มาเลนกบัขันธ ๕ อีก ไอตัณหาตัวนีก้็เขาไปอยากไดขันธ ๕น่ีผมไม 
เห็นมีอะไร ผมวางายจริงๆ ไมมีอะไรยากเลย มันไมมีอะไรยากเลย เปนอันวาวิปสสนาญาณมนัมตีัว 
เดียว คือพิจารณาขนัธ ๕ ลีลาการแสดงธรรมของพระพุทธเจา การสอนของพระพุทธเจาทรงมคีวาม 
ฉลาดมาก ใชระบบหลายๆ วธิี อัธยาศัยของคนนี้ไมตรงกบัจุดนี้กไ็ปชนกับจุดนัน้ เรียกวาชนกันเปาหนึ่ง 
ตั้งเปาไวหลายๆ เปาใหมันติดๆ กัน เรายกปนขึ้นยิงไมถกูเปานี้มันไปถกูเปานั้น เปาใดเปาหนึ่ง จะเปน 
เปาใดก็ตาม  

ตั้งแตเราศึกษาขันธ  ๕ กันมา  ถาเราเขาถึงจริง ๆ เขาเปนพระอรหันตกนันับไมถวนนะ 
ขันธ ๕ นี ่ แลวก็เวลานี้ตอมาเราก็มาเรยีน อายตนะหรือโพชฌงค ตวัโพชฌงคนี่ตวับรรลุ ตัวอายตนะนี่ก ็
ตัวบรรลุ  ตานีม้าตัวอรยิสัจ ก็ตองพิจารณาขันธ  ๕ มันหนีกันไมได ทกุขอะไรมันทกุขละ เพราะเราใคร 
ครวญ  เราพอใจในขนัธ  ๕  มันจึงทุกข  ตัวทุกขจริงๆ มันอยูที่ใจ ท่ีเราทุกขเพราะเราเอาจิตไปยดึถือ ถือ 
วาเปนเราเปนของเรา  แลวใจเราก็ไมยอมรบันับถือกฎของความเปนจรงิ  มันเกิดแลวมันแก  เราก็ดนัไป 
หามแกไว    เกิดแลวจะปวยไขไมสบาย  เราก็ไปดันหามความ 

 
 



 
 
 
 

๒๐๔ 
 

 ปวยไขไมสบาย   จะไปหามไดอยางไรละ   หามไมได  ไอเราทําแบบนัน้มันก็ทกุข  ใจ
เราก็ทกุข   ทุกข เพราะรางกายทรุดโทรม   เราไมอยากใหมันทรุดโทรม  แลวเราก็ไมพยายามศกึษาหา
ความเปนจริงวา รางกายมันเกิดมาแลวมันตองทรุดโทรมเปนปกติ เคลื่อนไปหาความพังทุกวนิาที ความ
ปวยไขไมสบาย มันเกดิขึ้นเปนปกติ โรคะ แปลวาเสยีดแทง ไอการที่เราไมสบายกายไมสบายใจกช่ื็อวา
ปวย เรยีกวาโรค โรคท้ังนั้น ที่พูดวา ชิฆจฉฺา  ปรมาโรคา   ความหิวเปนโรคอยางหนึง่  อันนี้นาน ๆ หิว 
เชากินอ่ิมแลวมัน ก็พักเสยีดแทงไปชั่วคราว  ตอนกลางวนัมันก็จะกนิใหมมันเริ่มหิว มันก็เสียดแทง แต
ไอโรคทีร่ะยําที่สุด โรคเจาหนี้ทวงมันเสียดแทงทกุเวลา   เจาหนี้ทวงหรือไมทวง  กน็ึกอยูเรือ่ยกลัว
เจาหนี้จะมา 

ทีน้ีเรามาวากนัถึงเรื่องทุกข ทุกขนะ อะไร อะไรมันกท็ุกข ทุกขเพราะตัณหาคือความ 
อยาก น่ีเมื่อคืนตอนเชามืดทานมาบอกวา  ถาจะพูดเรื่องอริยสัจ มันกไ็ปชนกับขันธ  ๕  ชนกับอายตนะ 
ชนกับโพชฌงคมันหนีกันไมพน แตทวาพดูไปเขาใจยาก ทานก็เลยบอกวา ใหทุกคนจับมรณานุสสติ 
กรรมฐานเปนอารมณ และจะมีความรูสึกงาย เอะ ไอมรณานุสสติกรรมฐานแปลวาอะไรเลา  ความจรงิ 
ตายนี่มันตายทุกวินาทีนะ จิตมันเคลื่อนไป   ความเสื่อมโทรมของรางกายเคลื่อนไป มรณานุสสติกรรม 
ฐานนึกถึงความตายเปนอารมณ   ทานบอกวาถาเราไปสอน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ทีม่ันไม 
ใชเราไมใชของเรา  เราไมมใีนรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ   ถอืวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร
วิญญาณ ไมมีในเรา เขาใจยาก มันยากจริง ๆ  ถาเรามาคดิกันตวัปลายสุด  ไอรางกายของเรานี่มันตายแน 
น่ีมันเห็นชัดดนีะ  กจ็ริงของทาน  ถูก  เราก็ตายเขาก็ตาย ในเมื่อตายแลวมีอะไรบางท่ีเราจะแบกไปไดนี ่
เรามานั่งยึดถือวานี่เปนของเรา  นั่นก็เปนของเรา  สิ่งที่ไมมีอยากใหมข้ึีน ตัณหาแปลวาความอยาก  กาม 
ตัณหานั้นอยากไดในสิ่งท่ีไมพึงจะมี  ไมมีใหมันมีข้ึน  มีอะไร  อยากรัก ยังไมมีเมียก็อยากมเีมีย ยงัไมมี 
ผัวอยากมผีวั ยังไมมลีูกอยากมีลูก เสร็จละซี  อีตวัอยากเริ่มทุกขแลว กลวัวาจะไมสมความปรารถนา พอ 
ไดมาเริ่มทุกข  เพราะวางานมันเพิ่มขึ้น  พอไออุแวโผลเขามา ยุงใหญเลยนอนไมหลบัแลว  หมอกห็มอ 
เถอะ ไอลกูปวยข้ึนมานอนไมหลับเหมือนกัน รักษาไมไดไอลกูออนนี่เปนหมอแคไหนก็ลกูออนเหมือน 
กัน ดีไมดีหมอก็อุมลูกไปหาหมออื่นอีก  น่ีความจริงมันเปนอยางนัน้ 

น่ีเราจะปองกนัความอยากกนั เรื่องอยากนี่เราพูดกนัมาตั้งแตเมื่อวาน ทีนี้พระพุทธเจา 
บอกวาเราตองกัน เราจะตองดับตัณหาจริงๆ ใหหาตัวมรณานุสสติ ไอตัวตายเขามาเปนที่ตั้งเปนพ้ืนฐาน 
วานี่เราจะตายแลว   เราแบกอะไรไปไดบาง   กอนที่เรา  

 



 
 
 
 

๒๐๕ 
 

จะตายมันก็ตดิไปดวยความทกุข ไอตัวทุกขน่ีเราพดูกนัมาแลววาทุกอยางในโลกมันเปนปจจยัของความ 
ทุกขท้ังหมด  ไมวาเงนิหรือทอง ของใช คนหรือสัตว เหมือนกันหมด ถาเราไดเขามาแลวมันเปนปจจยั 
ของความทุกขทั้งหมด  ไมใชปจจัยของความสุขเพราะมนัเพิ่มภาระและก็เพ่ิมความหวงใย  อารมณจิต 
เขาไปหนวงเหนี่ยว คนก็ด ี วัตถุก็ด ี  สัตวก็ดี ที่เปนที่รกัของเรา  ถาบังเอิญตายไปหรอืพังไป  ใจเราก็ไม 
สบาย  เราไมตองการใหมันเปนอยางนั้น นี่มันเปนอาการของความทกุข  ซ้ํากันมากก็ไมไดเรื่อง ราํคาญ 
หู  ใครรําคาญไมรําคาญ  ผมรําคาญ  พูดไปพูดมา  ปาเขาไป ๒๔ นาทีครึง่  ไมไดเรื่อง 

ทีน้ีทานก็เลยบอกวาถาเราจะตัดตณัหาทุกอยาง กามตัณหาก็ดีที่เราคิดวาของมันยังไมมี 
อยากใหมีข้ึน  ภวตณัหาที่มีแลวอยากใหมนัทรงตวั  วิภวตัณหา เมื่อสิ่งเหลานั้นเคลือ่นไปตามสภาพของ
มัน ถือเปนกฎธรรมดา เรากห็าทางตานทานวารางกายเราจงอยาแกเลย จงอยาปวยไขไมสบายเลย จงอยา 
เปน อยางนั้นเลย  จงอยาเปนอยางนี้เลย มันหามไมได การหามไมไดมนัก็เปนทกุข ตานี้ก็มานั่งพจิารณา 
ขันธ ๕ ทานบอกดูยาก เรากม็านั่งนึกถึงตัวตายกัน นีเ่ราเกิดมาเพื่อตายเราไมไดเกดิมาเพื่ออยู ไอสิ่งที่เรา  
พ่ึงหาไดโดยชอบธรรมและก็ไมเปนโทษยงัมีถมไป  ทีนีต้ัณหานี่ถาตวัต่ํานะทานบอกใหยับยั้งไว อยาก 
ไดในสิ่งที่ไมมี  โทษถือวายงัมีความเบาอยูใชได  น่ีตัวต่ํา 

ถาตัวสูงขึ้นไปตั้งแตอนาคามีข้ึนไปไมไดเลย อยากไดอะไรทั้งหมดในโลกถือวาใชไม 
ได อยากไดแลวก็เกาะ  ถาอยาก  ไดมาแลวไมเกาะไมเปนไร อยากไดสิ่งนี้เพื่อความสะดวกในการเปน 
อยู แลวก็คิดไวดวยวามันจะไดมาหรือไมไดมาก็ชางหัวมนั ถามโีอกาสจะไดมาก็เอา เราจะใช ถาโอกาส 
ที่จะพึงไดมาไมมีก็ตามใจมนั เปนเรื่องธรรมดา เราไมฝนความสามารถและไมฝนโอกาส แบบนีใ้จมัน 
สบายตั้งแตกอนจะไดมา ทีนีพ้อไดมาแลวเราก็ทราบเลยวา ไอเจาตัวนีน้ะมันไมอยูกับเรานาน มันอาจจะ 
อยูนาน แตเราก็ไมอยูกับมนั     ไมมันก็เราสักวนัหนึ่งจะตองจากกัน  และกอนทีจ่ะจากกันมนัจะทรง 
สภาพอยางเดมิอยูไมได  มนัจะมีสภาพเกาๆ  ทรุดโทรมเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา หาทางพัง มันไม 
ไดเปลีย่นไปหาทางดี  เปลีย่นไปหาทางพังนี้อารมณของเรารูอยู  เมื่อเวลามันจะพังจรงิๆ ก็ไมตองตกใจ 
บอกวาฉันรูแลววาแกจะพัง  เมื่ออยากจะพงัก็พัง  แกไขไมได  แกไขไดก็แกไขไป  แกไขไมไดกแ็ลวไป
น่ีความสบายใจมันก็เกิดขึ้น   เวลามนัพังไมถือเปนเรื่องหนักใจ   เรารูอยูแลว   แลวจติของเราพรอมแลว
ถามันเปนอยางนั้นจริง ๆ  เราจะถือวาเปนเรื่องปกต ิ

น้ีอาการอยางนี้จะเกิดขึ้นไดจริงๆ เราตองมัดความตายเขามาเทียบ นี่เปนสมถภาวนาถา 
ใครเขาบอกวาสมถะเกง   หรอืวิปสสนาเกง   ตองบอกตองเกงคูกัน 

 



 
 
 
 

๒๐๖ 
 

เกงคนเดยีวใชไมไดเกงสมถะอยางเดียวก็เจง เกงวิปสสนาอยางเดยีวโดยไมมีสมถะ ไมไดอะไรเลย เกง 
สมถะดกีวามนัยังไดบาง   ใชแตวิปสสนาญาณอยางเดยีวไมมีสมถะ   ไมมีทางจะใชอะไรเลย 

ทานบอกวาใหนึกถึงความตายเปนปกติ เรารูอยูวาเราจะตายเสยีอยางเดียว ถาเราไมลืม 
ความตาย  ความเมามันก็นอย อารมณที่จะเกิดตัณหาคือความอยากมันกเ็บา มันอาจจะอยากอยูบาง แตวา 
อยากพรอมกบัปลอย อยากไดมาพรอมกบัอารมณปลอย มันมีอยูเสมอ จะไดมาหรอืไมไดมา ก็ไมหนัก 
ใจหรือโอกาสยังไมมาถึง เมื่อไดมาแลว เราก็พรอมใจรูอยูแลววามันจะพัง มันจะตองเกา มันจะตองทรุด 
โทรม มันจะพังหรือมันจะไมพัง  แตขโมยอาจเอาไปเสียกอนก็ได ถาอาการอยางใดอยางหนึ่งปรากฏ 
เราก็สบายใจ นี่คือตัวมรณานุสสติกรรมฐานเปนฐาน 

แตวาไอตวันีก้อนที่มันจะเกดิ มันแยเหมือนกันนา กวาจะหาไอตัวน้ีไดตองมีเครื่องมอื 
เขามาชวย  มีเครื่องมืออันดบัแรกหรือทั้ง  ๓  อันดับก็คอื ศีล  สมาธิ ปญญาอยู  แลวเราจะมานั่งพจิารณา 
แบบนี้ หาความตายมาเปนพืน้ฐาน   เอามาเปรยีบเทียบกบัอารมณของวัตถุหรือบุคคล วามันเปนไปตาม 
กฎธรรมดา  มนัเปนไปไมได  อยู ๆ มนัเกดิไมได มันก็ตองมีพื้นฐาน  คือเครื่องมือสําหรับใช เรียกวาจะ 
ข้ึนบันได  จะขึ้นบานขึ้นตึกมันตองมีบันได  อยู  ๆ   จะกระโดดขึ้นไปบนหลังคาตึกนากลัวจะไมสําเร็จ  
ถาตึกเขาสูงแตศาลพระภูมมิาตั้งแคดิน นากลวัจะไดเหมือนกันนะ  กต็ึกเหมือนกันนี่หวา อันดับแรกเมื่อ 
เรานกึถึงความตายเปนอารมณ เมื่อนึกถึงความตายแลวจติมันยังดิน้รนอยู   ไอความทะยานอยากของจิต 
อยากไดโนน  อยากไดนี ่  อยากใหมันทรงตัว    อยากจะฝน   มันก็ทรงอยู    และคิดวาถึงแมวาเราจะตาย
แลว ลกูหลานก็ยังจะไดใช นี่อารมณระยําๆ มันมีอยู ทีนีว้ิธีทีจ่ะปองกนั และจะทําลายอํานาจของตัณหา 
อันดับแรกตามที่พูดเมื่อวานวา 

ใชศีลครอบมนัเขาไว เอาศีลเขาไปขังตัณหา คือความอยาก มันอยากไดโนน อยากไดนี่ 
ใหมันวิ่งคึ่กคัก่ๆ เอาไว มันโผลมากัดไมได อยูๆ เปนพระอยากจะมเีมยี จะไปมไีดทีไ่หน ไอเถนหัวโลน 
ไปยุมยาม  ไมมีใครเขาใหนะ  เรารูตวัเอง  เราหัวโลนนะ  โลนไมโลนเปลา  บางองคลานเสียดวย  ทําไง 
หละ ตัณหามันเกิดแลว   แตวาขังตัณหาไวดวยอํานาจของศีล อยากรกัก็รกัได   แตกร็ักแลว อยาไปยุงกะ 
ใครเขา รักอยูในใจยุงเขาอาบัติกินศลี  ศีลบกพรองไมได  อันดับแรกนี้เอาศีลขังตัณหาเขาไว ทีนี้พอ 
อยากจะรวย  อยากไปคาขายกับเขาบาง   จะไปรับจางเขาบาง  ศีลของพระมันบังคับนี่  ศีลบังคับใหพระ
ประกอบอาชพีใดๆ ไมได 

 
 



 
 
 
 
 

๒๐๗ 
 

ผิด เปนไง ขังไวอีกตวัซิ ไอตัณหาอยากรวยถกูขังไวอีกแลว ดิ้นโครม ๆ ทีน้ีตัณหาอกีตัวมาแลวอยากจะ 
ฆาหมอนี่มันพูดไมถูกใจ ทําอะไรไมถูกใจ ฆามนัเสียเถอะ แหม ฆาไดที่ไหนศีลขาด นี่ศีลขังตณัหาเสีย 
แลว ตัณหาคืออยากฆานะ   ทีนี้ตัณหาตัวหลง ไอโนนกด็ ี ไอนี่ก็ดี โนนของกู นี่ก็ของกู ไอสิ่งท่ีวาเปน 
ของกูแบบนี้พระใชไมได    ใชไดเมื่อไรลงนรกเมื่อนั้น 

พระพุทธเจาทรงสอนวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้อนิจจัง หาความเที่ยงไมได ทุกขัง มี 
สภาพเปนปจจัยของความทกุข อนัตตา มันสลายตวัในเมื่อมันจะพัง มันมีอะไรเปนของเรา ทีนี้ไอความ 
เมาของจิตก็ยังมีอยู ก็ดิ้นอยูในลูกกรง โผลมาไมไดก็ชางมัน เกงก็เกงในลูกกรงนะ ไอเจาศีลตวัน้ีถามัน 
ขังไวจริงๆ  คือวา สิกขา ๓  อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปญญาสิกขา น่ีก็บรรดาพทุธบรษิัทที่ประกาศ 
ตัวเปนสาวกของพระพุทธเจาจริงๆ ตองทรงสิกขา ๓ ประการใหครบถวน ใชคําวาอธิ แปลวายิ่ง คือเอา 
กันจริงๆ ไมใชลอเลน หรือวาหลอกเลน  อธิศีลสิกขา เราจะไมยอมให  สิกขาบทของศีลทุกสิกขาบท ถา 
เปนฆราวาสกศ็ีล  ๕ หรือวาศีล  ๘ เปนเณรศีล  ๑๐ เปนพระศีล  ๒๒๗ ทั้งหมดนี้เราจะรักษาศีลย่ิง คําวา 
ย่ิงเขาทํายังไง 
            ๑.    เราจะไมทําลายศลีดวยตัวเอง 
            ๒.   จะไมยุใหใครทําลายศลี 

๓. จะไมยินดหีรือไมพอใจเมื่อบุคคลอื่นทาํลายศีล แลวนี่รวมความวา ศีลทั้งหมดที่เรา 
มีอยูเราจะไมยอมใหมันบกพรองแมแตนิดหนึ่ง  ทําลายศลีเองก็ไมทําลาย ยุใหใครทําลายก็ไมยุ ยินดีเมื่อ 
เขาทําลายแลวก็ไมยินด ี  อยางนี้เรยีกวารักษาศีลยิ่ง   ทีน้ีในเมื่อจิตใจของเราอยูในขอบเขตของศีล  ลอง
ดูซิวา ไอตัณหาความอยากมนัจะอยากไดสักแคไหน คือวามันจะทรงตวัอยูขางในดิน้คึก่คั่ก ๆ ๆ มนัก็จะ 
ดิ้นอยูเฉยๆ  มันกระโดดมาทํารายใครเขาไมไดใชไหม มันจะมาอยางไร รักกร็ักได ในเมื่อเรามีศลีเขา 
หามกาวกายกบัความรกั มันก็นึกไดอยางเดียว  นึกรักแตแสดงความรักจริงๆ ไมได  ในดานกามารมณ 

ตานี้ความโลภ นึกอยากรวย อยากรวยได แตทําไมได มันละเมิดศีลใชไหม อยากจะฆา 
เขา นึกไดแตทําไมได ถาไปฆาเขาเดี๋ยวศลีขาด ไอตวัหลงคือโมหะ วานั่นเปนของก ู นี่เปนของก ู ก็นึก 
ไดเหมือนกัน แตสะสมจริงๆ ไมได เพราะศีลบังคับอยู   นี่เปนอันวา อธิศีลสิกขา คือวาสิกขาบทตัวตน 
พระพุทธเจาทรงตรัสวา เรามีศีลเพื่อขังตณัหา เรามีศลีตัวเดยีว เราทาํลายกิเลสตัณหาไมได แตวาเราขัง 
ความชั่วคือตณัหาไวได 

 
 



 
 
 
 
 

๒๐๘ 
 

คําวาตัณหานีแ่ปลวาใฝต่ํานะ ถาเราใฝสูงอยากจะไปสวรรค ไปพรหมไปนิพพาน อันนี ้
ทานไมเรียกวาตัณหานะ มนัตัวอยากเหมอืนกัน ทานเรยีกวาธรรมฉันทะ  มีความพอใจในธรรมพวกคณุ 
ตองรูไวดวยนะ เดี๋ยวพวกคุณจะเขาใจถามวา ไอคําวาอยากนี่มนัเปนตัณหา ทีน้ีอยากไปสวรรค อยากไป 
พรหมโลก อยากไปนิพพานเปนตัณหารเึปลา  ถายองไปตอบวาเปนตณัหาเขานี่ มันผิดจังหวะตองระวัง 
ดวยนะ ตองวาอยากเลวไมใชอยากดี เราอยากไปสวรรคนี่คนที่อยากไปสวรรคเปนเทวดาได ตองอยาลืม 
คุณตองมี หิริและโอตตัปปะ อายความชัว่ เกรงกลวัผลของความชั่ว น้ีมันดีหรือเลว อายความชัว่เราก็ไม 
ทําชั่ว เกรงกลวัผลของความชั่วเราก็ไมทําชั่ว ตานี้ถือวาตัณหาเปนกิเลสตัวเลวไมได  น่ีเปนตัวดี  แตเปน 
ตัวดีกาวท่ี ๑ อยาไปนกึแคสวรรคนี่เปนกามาวจร ยังมผีวัมีเมีย มผีูหญงิผูชาย แลวอยาลืมวาสวรรคเปน 
กาวกาวหนึ่งท่ีจะเขาถึงพระนิพพานดีกวาเรากาวลงนรก 

กาวที่สองอยากไปเปนพรหม   ถามวาเปนตัณหาไหม  ก็จะตอบวาเปนตัณหามันไมถกู
พรหมนะเขาเปนคนอยูคนเดียวนะ เอกายโน  อยํ  ภิกฺขเว  จริง ๆ คือมตีัวผูเดยีว  พรหมไมมีคู แลวพรหม 
ก็ไมมีเพศ  นี่เรียกวามีสภาพใกลนิพพานเขาไป อยางนี้ตองเรียกวาธรรมฉันทะ  ถาอยากไปนิพพานนี่เรา 
ไมตองพูดกนั   เปนธรรมจรงิ ๆ ธรรมบรสิุทธิ์  ถึงแมวาเปนเทวดาก็ตองบริสุทธิ์เบื้องตน บริสุทธิคื์อเรา 
ไมทําความชั่ว  คืออยากไปเปนพรหม  จิตเราระงับนิวรณ  ๕  ประการ จัดวาเปนเนกขัมมะบารมี  น่ีมัน 
เลวทีไ่หน  ดีมาก สามารถกดคอกิเลสได ใหมันโงไมได ความจริงเราไมฆามันแตกดคอมันไว แตพอมัน 
ลุกขึ้นมาเมื่อไหรมันลอหงายทองหงายไปหลายองคแลว  พระไดฌานสมาบัติทําหนา ทําตั้งทาหลับตาป  
ไมกี่วนั ไปถามใหมสึกแลว จะกดคอกิเลสหรือกิเลสมนักดคอเขาไวกไ็มรูชักสงสัย  น่ีเปนอันวาศีลที่เรา 
ทรงไวได  ก็ขังตัณหาไวได  น่ีเรยีกวาใชกําลังเบาๆ  มันเปนกําลังเบาขงัไว  มันอยากจะดิน้ก็เชญิดิน้ มัน 
จะดิน้ก็ดิน้ไป ออกมากัดใครเขาไมได  มันจะเอะอะโวยวายกแ็ตอยูในลูกกรง พระพุทธเจาจึงบอกวาใน 
ข้ันตนตองทําอธิศีลสิกขาใหได และกนึ็กถึงความตายไวเปนปกติเปนพ้ืนฐาน ถาเรามีศีลบริสุทธิ์ ถึงแม 
วาเราจะไปนพิพานไมได แตเราก็ไมไปอบายภูมิ เราไมเกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปน 
สัตวเดรัจฉาน  เทานี้พอใจรยึงั 

มีศีลช่ือวาเราขงัตัณหาไวได ความจริงเขาขงัไวแลวมันดิน้ มันดิ้นมันออกไมไดหนัก ๆ 
เขามันก็เพลยีเหมือนกันนะ มันไมมีอะไรจะกิน ปลอยมันอดอยูอยางนั้นใชไหมใครเขามาก็ชะเงออยู 
ขางหนาตาง แตงตัวสวยๆ รูปรางหลอๆ มา ก็นี่ลูกสาวใครหวา น่ีตณัหารัก ตณัหาโลภ แหมเขาขี่รถ 
ยนตสวยๆ   มนัโกจริงนะ โผลหัวไป 

 



 
 
 
 
 

๒๐๙ 
 

ไหนไมได  ไอตัณหาโกรธ  คิดจะไปฆาใครไปไงละ  ปนก็ไมม ี มีดกไ็มมี  มีดพับมกี็ตองหักปลาย  ก็ได 
แตดิ้นอยูในลกูกรง  ดิ้นไปดิ้นมา  ดิ้นมาดิ้นไปมันก็ออกไมไดก็เพลีย  หนัก ๆ เขาดิ้นอะไรดิน้ไปก็ไปไม 
ได  นอนเฉย ๆ ดีกวา  อีตอนนอนบางทีไมเฉยเหมือนกนันา  บางทีกน็ึกดิ้น ไมโผลหนาแตใจนกึโผลอกี 
นะซี  แหมลูกสาวคนนั้นก็สวยดนีะ บานนีก้็รวยดโีวย  ทองนี่มันสําคัญ  แบงคปกใหญ ๆ มาก  ทาจะดี 
นะมีความสุขถาเรามีได  นี่เปนอันวามนัเปนอารมณที่มนัดิ้นอยูขางใน  ถามันดิ้นนาน ๆ มันชักจะเพลยี 
เหมือนกัน     น้ีพอเราขังมันไดแลวดวยอํานาจของศีล   ขังนะไมไดฆา 

น่ีมาระดับที่สอง  ทานบอกวา  ตัณหานี่ถาขังไวเฉย ๆ  ชักไวใจไมไดเหมือนกัน เพราะ 
มันเปนพษิราย  ดีไมดีมันลอดหลุดออกมาเมื่อไร  ฟดไมเลือกเลย  ไอแบบพระบวชนาน ๆ นี่สึกไปเมา 
กินเหลาหัวโงขึ้นไมไดเลย  ขังตัณหาไว  มาอีกจุดหนึ่ง ในเมื่อเราขังมันไวไดดแีลว  ตองขังใหดีเสียกอน 
นะ  ถาเราขังไมดีละกอ  เราทําลายไมได  อยาใหมันหลดุมาได  มาอกีจุดหนึ่งทานบอกใหกดคอตณัหา 
ใหมันจมลง  นี่ยังไมฆานะ เมื่อขังใหมันดิ้นดิ้นไปดิ้นมา ดิ้นมาดิ้นไปจนมันเพลีย ใกลจะหมดแรง ทําทา 
จะไดทาก็จับมนักดคอลงไปเลยกดคอใหมนันั่งเฉย ๆ เขาไว อีตอนกดคอมานี้ทีเผลอมันกโ็ผลมาเหมือน 
กัน  นี่เปนเรื่องธรรมดา 

ตอนกดคอตณัหานี่เขาทําอยางไร  ก็ทําสมาธิใหเกดิ  ตัวสมาธิเปนการกดคอตัณหา 
เพราะอะไร  เพราะวาเราไมไดฆากิเลส  เพียงแตวาใชกาํลังเขายับยั้งกเิลสเทานั้น  ข้ันสมาธิธรรมดา  ถา 
ไมถึงความเปนพระอริยเจาทานบอกวาไวใจไมได  กิเลสมันจะโผลข้ึนมาเมื่อไรก็ได เปนแตระงับกิเลส 
เทานั้น ถึงวาจะเปนการระงบั กดคอแลวฆาไมได มันกย็งัเปนคน เพราะจิตของเรานีส่ามารถจะมีอารมณ 
เปนทิพยได  มันก็ไมเลวนะเราสามารถจะเห็นผี  เห็นเทวดา  เห็นนรก  เห็นสวรรค  ระลึกชาตไิด  รูใจ 
บุคคลอื่น มันเยอะ นีก่ําลังสมาธิแคบ ถาเราไดอภิญญาสมาบัติ อภิญญาสมาบัตินี่ก็ไดข้ันสมาธิข้ันโลกีย 
เหาะเหินเดินอากาศ  เนรมิตอะไรได ไมเห็นมันยากเลย  ตัวสมาธิที่เราจะสรางใหมันเกิดเราจะ ทําแบบ 
ไหน นี่เราก็ตองยอนไปถึงอารมณสมถะเดมิใชไหม เห็นจะไมตองอธิบายกันมาก เพราะวาเราเขาใจกัน 
อยูแลว นึกวาอยางง้ันนะ ความจริงผมไมนึกวาคณุเขาใจเฉพาะสมถะหรอก ผมคิดวาพวกคณุนี่เปนพระ 
อรหันตมาตั้งแตสอนขันธ ๕ แลว ผมคิดวาอยางนัน้วา  เอะ  พระของเรานีเ่ปนพระอรหันตหมดแลวนะ 

ตานี้มายอนถึงตัวสมาธิ ไอตอนที่จะปราบตัณหา ตองปราบเปนขั้นๆ พระพุทธเจาทาน 
เทศนยอนมาแบบนี้เราก็ตองยอนไป จะไปตัดของทานเลยไมได วธิีทําสมาธิกดคอตณัหาเขาทําอยางไร 
เราก็ตองไปนัง่คลําวา   ศัตรขูองสมาธิเบื้องแรก 

 



 
 
 
 

๒๑๐ 
 

มันคือใคร ตองหาศัตรู ไอตวัไหนที่มันทําจิตเราไมใหเขาถึงฌาน รูจกัหนาไหม ตัวนิวรณ ถามันเขามา 
ถึงใจเรามนัสรางความวอนวอนอยูเรื่อยวอนจะลงนรกตัวสมาธิมันจะเปนไดก็คือเราตองระงับนิวรณ ๕ 

๑.  เราตองระงับความพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย การสัมผัสตาม 
ความพอใจ และอารมณที่เกลือกกลัว้กับกามารมณ นี่เปนแคระงับชัว่คราวนะ ขณะที่เราตองการจะให 
จิตเปนสมาธิ ตองตัดมันไดทันทีปบ เวลานี้เจานีโ่ผลไมได ฉันมีกําลังมากกวาแก แกโผลหัวข้ึนมานะ 
ฉันไมใหแกโผล   มันตองสงบ   ฉันตองเกง   เราเปนคนเกง 

๒.  โทสะ  ความโกรธและความพยาบาท  ไอตัวนี้กเ็หมือนกัน  ความจริงเราตดัมันไม 
ได แตระงับมันไดดวยกําลังของจิต นี่เราไมยอมใหมันเกดิขึ้น ไอตัวอะไร ขันธ ๕ รูป เสียง กลิ่น รส นะ 
นะ ไอรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ กามฉันทะตัวนี้เราจะระงับมนัไดดวยอสุภ ๑๐ และกาย 
คตานุสสติกรรมฐานกอน เขาใจแลวใชไหม พูดกันมาแลว เราจะตัดตัวน้ีไดก็อาศยัพิจารณาอสุภกรรม 
ฐานเปนอารมณ หรือวาพิจารณากายคตานสุสติกรรมฐานเปนอารมณ จนกระท่ังขึน้ใจ จิตเปนเอกคัคตา 
รมณ อยางนี้เราจะระงับกามฉันทะไดอยางสบายๆ แตอยาเผลอนะ น่ีกดคอกันเขาไวนะ ไมใชฆาใหตาย 

ตอนน้ีมาถึงดานโทสะและความพยาบาท น่ีเราตองดับเสยีไดดวยพรหมวิหาร ๔ ประ 
จําใจ   มีเมตตาความรกั   กรณุาความสงสาร   แลวมีอารมณไมอิจฉารษิยา   มีจิตวางเฉย  ยอมรับกฎของ
กรรมไอคนเราลงรกัเสียแลว  ลงสงสารเสียแลว  มันจะไปฆาใครเขาใชไหม มาอีก ๔ อยางก็คือ กสณิ ๔ 
เขาเรยีกวาวรรณกสิณ ไดแก กสิณสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว อยางใดอยางหนึ่ง  ทําใหเปนฌานถึง 
ฌาน ๔ นี่พระพุทธเจากําหนดวา กสิณ ๔  อยางนีร้ะงับโทสะได น่ียังง้ีเราชื่อวาเรากดคอตัณหาไวนะ ยัง 
ไมไดตัดนะ แคระงับยับยั้งเทานั้นนะ อีตัวระงับนี่จิตมันถึงปสสัทธิ  ปสสัทธินี่เปนฌาน ผมลืมโพชฌงค 
ไววนันัน้  ผมมาใสเสียวันนี ้ ใครจะวาไงกว็าผมไมเชื่อใครทั้งหมด  เพราะเวลาจิตเขาถึงฌานอารมณมัน 
สงัด  สงัดเขาเรียกวาปสสัทธ ิ จิตก็สงัด   ความรกัก็ไมเกิด  เห็นคนไหนเดินมาเนาหมด 

เจรญิอสุภกรรมฐานนี่เห็นคนเดินผานมาเนาหมดทุกคนนะ   มันเนาหมดเพราะใจเรามี
ความรูสึกตามนั้น ถาหากวาเราพิจารณากายคตานุสสติกรรมฐาน เห็นคนปบมันไมตดิอยูแคผา มันทะล ุ
เขาไปทองเลย เห็นตับ ไต ไส พุง ปอด เลอืด น้ําหนอง อุจจารระ ปสสาวะ มันเลอะเทอะไปหมดแลว 
มันจะเกิดราคะไดอยางไร ทน้ีีไอตัวตณัหาอยากรักสวยรกังามมันก็หมดไป แตความจริงมันไมหมด มัน
ไป 

 
 



 
 
 
 
 

๒๑๑ 
 

ตั้งทา   เพราะเรากดคอมันเอาไว   ทีน้ีมาดานโทสะเรากร็ะงับมันดวยพรหมวิหาร ๔ หรือกสิณ ๔ 
๓.  ตานี้  ถีนมทิธะ ความงวงเหงาหาวนอน นี่ตองดรูางกายดวย ถารางกายของเราเพลยี 

มาก ถามนัเกิดความงวง แสดงวางวงจริงรางกายมันตองการพักผอน  อยาไปฝน ถาฝนเปนอัตตกลิมถาน ุ
โยค ไมเปนเรือ่งใชไมได ไมมผีล  ถาหากวารางกายเราปกติ  ไมอดหลับไมอดนอน  โรคภัยไขเจบ็ไม 
เบียดเบียนพจิารณาแลว  ทีนี้มันงวงเฉยๆ  มันงวงเพราะนิวรณเขาทับ  คือถีนมิทธะ พระพุทธเจาบอกวา 
ใหลืมตากวาง ๆ ไมตองไปหาแมแรงมาถางตานะ  ลืมตากวางๆ เอาน้ําลางหนา ขยี้ตา หรือเดนิไปเดนิมา 
เปนการระงับความงวงไอนี่เปนเรื่องธรรมดา ๆ น่ี   

๔.  ตอไป อุทธัจจกุกกุจจะ   อารมณฟุงซาน นั่งไปแลวตั้งใจจะจับลมหายใจเขาออก 
ภาวนาวาอยางนี้   พจิารณาวาตามแบบนี้มนัไมเอาถาน มนัวิ่งเขาบานเขาชองใครเขาไป มันหาความหยุด 
ไมไดอยางนี้   พระพุทธเจาใหใชอานาปานสุสติคือกําหนดรูลมหายใจเขาออกโดยไมตองภาวนา ไมตอง 
ภาวนา 

๕.  ขอที่ ๕ วจิิกิจฉา ถามีความสงสัยในคาํสอนของพระพุทธเจากจ็ับจุดสั้นๆวาที่ พระ 
พุทธเจาบอกวาคนเกิดมาแลวมันแกจริงไหมถามใจดู ถาจริงบอกวานีแ่กสงสัยทําไม และเมื่อความปวย 
ไข ไมสบายมนัปรากฏ   ถามจริงไหม ตอไปทุกคนตองตายหมด น่ีพระพุทธเจาเทศนแบบนี้ ถามนัเกิด 
สงสัยก็นึกดวูาท่ีพระพุทธเจาเทศนแบบนี้มนัตรงกับความจริงไหมถาตรงกับความจริงเราไปสงสัยทําไม 

น่ีนิวรณ  ๕  ประการนี่  ถาเราสามารถปองกันใหไมมายุงกับใจได  เปนอันวาจิตของ 
เรามีสมาธิ  แลวก็สมาธิจดุนี้ก็แคปฐมฌานเทานั้น  ไอฌานชัน้สูงตอไป  ผมไมพดู  น่ีผมพูดมานานแลว  
ผมไมไดมานั่งสอนสมถะ  น่ีแคปฐมฌานก็มีกําลงัพอทีจ่ะตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหานได  คนเราถาจิต 
ไมมีสมาธิถึงปฐมฌาน  ผมใหน่ังพิจารณาวิปสสนาญาณไปกีแ่สนกปั ก็ไมเปนผลเลย  ผมวากําลังจิตที ่
พิจารณาวิปสสนาญาณไปดวย  รวบรวมกบักําลังใจดานสมาธิไปดวยพรอมๆ กัน  นี่วากนัถึงฝายสุกขวิ 
ปสสโก และกส็ุกขวิปสสโกเด็กๆ จิตตองเขาถึงอารมณปฐมฌาน พอจติเขาถึงอารมณปฐมฌานแลว  จิต 
ก็จะมกีําลัง  ใชกําลังวิปสสนาญาณห้ําห่ันกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานได  ฆาใหตายได  น่ีเพยีงแตเขาถึง 
ฌานเรยีกวาเรากดคอตัณหาเขาไว ใชไหม  แตกดคอไดถึงฌาน ๔ จะมกีาํลังใหญ  แตปฐมฌานกดคอ ไว
บางทีเผลอ  มันกโ็ผลพรวดขึ้นมา  โผลงายเพราะกําลังเรายังเด็ก 

ทางที่ดีใชกําลงัใหถึงฌาน ๔   แลวก็ทรงฌาน ๔ ไวใหไดจะเขาฌานเมื่อไหรกไ็ด จะ 
กําหนดเวลาเพียงไหนก็ทรงไดตามกําหนดของเวลา    อยางนี้กําลังของ 

 



 
 
 
 

๒๑๒ 
 

ตัณหาจะตกเพลียไปมาก   ดีไมดีเรานึกวาเราเปนพระอรหันต  เพราะอะไร   เพราะกอนจะหลับเราก็ทรง
ฌาน  ทรงฌานจนหลับ  ถึงเวลาจะนอนกน็อน   ตั้งอารมณจับจดุเปนสมาธิ     ทรงถึงระดับฌานหลับไป
เลยระหวางหลับเปนฌาน เวลาพอตื่นขึ้นมาไมตองไปเตือนมัน มันสตารทเขาฌานทันที ถาเราทรงฌาน 
ถึงไดอยางนี้  วันท้ังวันนัน้จะมีอารมณเปนสุข นิวรณจะไมรบกวนจิต จติจะสะอาดตลอดเวลา นี่ไอตรง 
ฌาน ๔ นี่บางคนคิดวาตนเองเปนพระอรหันตกันมาเยอะ ตองระวังใหดี ตองรูวาเราทรงจิตขนาดไหน 
ตองรู แตรูแบบไหนละ รูแบบตํารา ตําราเขามีใหแลวเปนเครื่องวัด นี่เรยีกวาเรากดคอตัณหาลงไปได 
กดคอจนกระทั่งคลาย ๆ มนัหลับสนิทเลยนะ บางทีเราคิดวาตาย นี่อยาเผลอเชยีวนะ ถาทําไดขนาดนี้ จง 
อยาเผลออยาคิดวาเราสําเร็จมรรคผลแลวระมัดระวังใหมาก นี่เอาเสียเยอะแลวทําตั้งทาเปนพระอรหันต 
เขาพัก   ไปไปมามาที่ไหนไดสึกเสียแลว   เผลอไป  พอตณัหาโดดมาขี่คอเสียอีกแลว 

อันนี้เมื่อเราทําอธิศีลสิกขาไดแลว เอาสมาธิกดคอตณัหาพอจิตมีอารมณดี ตั้งอารมณ 
ใหได สักเวลาเทาไหรก็ได นี่พูดถึงทรงฌาน ๔ กนัเสียเลย วาทรงฌาน ๔ ไดแลว ตรงนี้เราก็ใช 
วิปสสนาเปนอารมณ ตัดคอตัณหา ฟนมันใหเปนทอนเปนตอนไปเลย ฟนใหแหลกใหรานไปไมยาก 
แบบไอเสือตายฟนตรงไหนก็ได เสือไมตายเราจับมัดดิน้ไมไดแลว ฟนตรงไหนกฟ็นได จะฆาใหตาย 
เมื่อไหรก็ทําได   น่ีกําลังทรงฌาน ๔ นะ   แลวก็สามารถทรงฌาน   ๔   ไดตามอัธยาศยั 

พระพุทธเจาทรงบอกวา คนท่ีทรงฌาน ๔ ได และกร็ูจกัใชอารมณของฌาน ๔ ควบคมุ
วิปสสนาได ถามีบารมแีกกลาจะเปนพระอรหันตภายใน ๗ วัน ถาบารมีอยางกลางจะเปน พระอรหันต
ภายใน ๗ เดอืน มีบารมอียางออนจะเปนพระอรหันต ภายใน ๗ ป เห็นไหมภายในนะ ไอบารมผีมเคย
บอกแลว บารมีเขาแปลวากําลังใจ มีบารมแีกกลา คือมีกาํลังจิตเขมขนนั่นเอง ตอสูกบั อารมณที่เขามา
ตอตาน มีบารมีอยางกลางอารมณมนัเขมขนเหมือนกัน แตวามันเขมบางไมเขมบางเดีย๋ว ก็จริงบาง เดี๋ยว
ก็ไมจริงบาง  ยอ ๆ หยอน ๆ ตึงบางหยอนบาง อยางนีต้องใชประมาณ ๗ เดือน หรืออาจ จะไมถึง ๗ 
เดือนทานบอกภายใน ๗ เดือน ทีนี้มีบารมียอหยอนเปาะแปะ ๆ ตามอัธยาศยั  ถงึก็ชางไม ถึงก็ชาง  
ปลอยตามอารมณ อยางนี้ไมเกิน ๗ ป นี่ผมพูดถึงคนที่ทรงฌาน ๔ได และก็ฉลาดใชฌาณ ๔ ควบ
วิปสสนาญาณ   ถาโงละกอดักดานอยูน่ันแหละ  กี่ชาตกิ็ไมไดเปนพระอรหันต 

ทีน้ีตอมาเมื่อทรงสมาธิไดแลว ก็ใชปญญาเปนเครื่องตดักิเลส อันนี้ไมยาก งายนิดเดยีว 
น้ีงายมากถาทาํถึงฌาน ๔ ทรงฌาน ๔ ไดแลวของกลวย ๆ กลวยสุก ไมใชกลวยดิบ งายบอกไมถูก เรา 
จะมีความรูสึกเลย   แหมทําถงึปฐมฌานนี่มนัยากกวา 

 



 
 
 
 

๒๑๓ 
 

ตัดกิเลสเปนไหน ๆ อีตอนนี้ผมเคยพูดแลวนะวา ถาใครสามารถทรงฌานไดด ี เวลาเจรญิวิปสสนาญาณ 
น่ีมันรูสกึวางายบอกไมถูก ใชเวลาไมชานดิหนอย เพราะกําลังเราดีแลว เหมือนกับกิเลสทั้งหมดเราจบั 
มัดเสียหมดแลว กระดิกกระเดี้ยไมได ดิ้นไมไดเลย   ทีนีเ้ราจะสับจะฟนตรงไหนก็ไดตามอารมณ 
 ตอนน้ีทรงฌาน ๔ แลว เราก็เขาฌาน ๔ เต็มอารมณ เราจะใชวิปสสนาญาณ เมื่อเขา 
ฌาน ๔ เต็มอารมณแลว กถ็อยหลังมาถึงอุปจารสมาธิ เราจะตัดตัวไหนละ ตัดราคะ ความรกั รกัสวยรกั 
งาม เราก็ยกอสุภกรรมฐานขึ้นมาเปนเครือ่งเปรียบ ยกกายคตานุสสติกรรมฐานขึน้มาเปนเครื่องเปรยีบ 
เปรยีบเทียบกนัวาไอสิ่งท่ีเรารักนะ มนัสะอาดหรือมันสกปรก กําลังของฌาน ๔ นี ่ เปนกําลังที่กลามาก 
และปญญามนัเกิด พอถึงฌาน ๔ ปญญามนัเกิดเอง เกิดชัด มีความหลักแหลมมาก คุณยังไมถึงยงัไมรู 
ผมพูดไวเผื่อคณุจะทําถึง ประเดี๋ยวเดียวมนัเห็นเหตุเห็นผลชดั พอมันตัดไดแลวมันไมโผลนะ เดนิเห็น
คนเนาหมด ไมเนาอยูคนเดยีวเราหรือไง แตความจริงมนัเห็นเราเนากอน มันเบื่อตวัเรากอนแลว ก็ไป
เบ่ือคนอื่น รูสภาพเรา  ยอมรับนับถือสภาพความเปนจรงิหมด เห็นคนปบไมตางอะไรกับสวมเดนิ ได 
จะเอาเครื่องหุมหอ สีสันวรรณะขนาดไหนก็ตาม มันบังปญญาของทานพวกนี้ไมได นี่ไมกีว่ัน๒-๓ วัน 
เห็นชัด   เห็นแลวไมตกดวยนะ  พิจารณาขันธ ๕ วาขันธ ๕ เต็มไปดวยความสกปรก ยกเอาอสุภ 
กรรมฐานกับกายคตานุสสติกรรมฐานของสมถะเขามาควบ เอามาควบ คนที่ทําไดเขาเกงกันแบบนั้นเขา 
ตองควบเกง 
 มาถึงดานโลภะ ความโลภ ไปนั่งนึกวาไอคนมันเนาแลว ไอเราก็ตายเราก็เนา จะไป 
โลภมันทําไม มีก็กิน ไมมกี็แลวไป มีเทานัน้ใชเทานี้ ใครเขาไมใหตอเราก็ใชมันเทานี้ หมดก็หมดไป จะ 
ตายเราก็เชญิตาย เราเปนทาสของกิเลสตณัหามานานแลว ตายเมื่อไรสบายเมื่อนั้น แตฌาน ๔ เฉย ๆ ไมมี
วิปสสนาญาณ ก็ไปนอนตีเขลงเปนพรหมดีกวาเปนคนตัง้เยอะ ตานี้มาถึงโลภะ ตัดราคะได โลภะ มัน ก็
เจง ตัดโลภะ ราคะมนัก็ไป ความจริงมันตวัเดยีวกัน มันไมใช ๒ ตัว ผมพูดแยกเปน ๒ ตัวสง เดชไป
อยางนั้น   ใหเขาใจงาย 
 ตอนน้ีพอจะตดัโทสะ มาตดัโทสะ ความจริงเราระงับมันได กดคอมันไดตั้งแตเจรญิ 
ฌานแลวมนัก็เปนของไมยาก แลวก็มาเปรยีบเทียบกับขันธ ๕ รางกายนี่มันจะตายอยูแลว มันจะพัง ไป
น่ังโกรธมันอยู มีประโยชนอะไร ไอคนทีม่ันชอบทําใหคนอื่นโกรธ มนัคนจญัไร มันทําลายความดี ของ
ตัว ทําลายความสุขของตัว คนประเภทนี้เปนคนนาสงสารไมใชนาโกรธ เพราะตวัเขาเองยังหาความ สุข
ใจไมได ยังมทีุกข    ตายแลวก็ไปอบายภมูิ    มันเกิดเปนอภัยทาน   ความโกรธมนักห็าย   เมื่อถึง 

 



 
 
 
 

๒๑๔ 
 

ฌาน ๔ แลวมันก็กลวยจริง ๆ วิปสสนาญาณ นีผ่มบอกใหนะทําฌาน ๔ ก็ ไมยาก เดี๋ยวเดียวเทานัน้ก็ได 
ถามันจะไดเสียอยาง มันไมไดก็แลวไป ถาเราทําใจสบายเดีย๋วมนัก็ได ถาเราอยากไดมันจะไมไดเพราะ 
ตัณหาเขาไปขวางใจ 

ตานี้มาโมหะความหลง มันไมมีอะไรถาตดัไดตัวเดียว อีก ๒ ตัวมันไมมีเพื่อนแลวไป 
ไอโตะ ๓ ขานี่หักเสียขาตั้งอยูไหม พอตดัไดตวัเดยีว ตวัตัดราคะก็โลภะก็ตัวเดียวกนั  พอตัดเจานีไ่ด ๒ 
ตัวหมดแรงเลย ความจริงเรามัดมันแลว เรามัดมนัไวแลว แรงมันก็สูเราไมได พอเอามีดมาฟนเขา มันก็ 
หมดสิ้นไมมีทางดิ้น โมหะความหลง มันจะมาหลงยังไง คนก็เนา สัตวก็เนา เปนของนาเกลียด ทรัพย 
สินตาง ๆ ไมสามารถจะทรงความสุขใหเราเกดิได เพราะเปนปจจัยของความทุกข อารมณมนัเห็นแลว 
ถาเราจะโกรธ เราจะฆาเขา มันก็ไมมีประโยชน เปนการสรางโทษใหเกิดแกตวั เปนการทําลายความสุข 
น่ังเฉย ๆ ดีกวา ไอคนที่เราจะฆามนั เราไมตองฆา ไมฆามันก็ตาย ฆามนัก็ตาย ไมฆาดีกวา เหนื่อย เราจะ
ไปแกลงเขามคีวามทุกขมันเรื่องอะไร เราไมแกลงเขา เขาก็มีความทุกข เมื่อเราแกลงเขาเขาก็มี ความ
ทุกข  เราไมตองแกลงดีกวา  มันทุกขของมันอยูแลว  หมดเรื่อง 

ทีน้ีหันเขามาหาตัว หันเขามาหาตัวอะไรท่ีเปนการทรงตัว ที่เปนเราเปนของเรา มีตรง 
ไหน เรามีบาน ชาวบานเขาก็ปลูกบานอยางเรา บานมันพังไปกีร่อยหลัง แลวเรามีผวั มีเมยี มลีูก มีพี่ มี
นอง มีพอ มแีม ไอคนท่ีเขามีอยางเราแลวมันตายไปในโลก มนัมีประมาณเทาไหร แลวเราจะมานั่งถือ 
วานี่พอของเรา แมของเรา อยาอกตัญพูอแมเขานะ ความดีของทานขามไมไดนะ น่ีหมายถึงรางกาย 
รางกายของทานจะทรงอยูตลอดไป มันจะเปนไดอยางไร มันเปนไปไมได ในที่สุดทานก็ตองตายเมือ่ถึง 
เวลาที่ทานจะตาย กอนที่ทานจะตายเราก็ตองทําความดีใหมากที่สุดเทาที่จะทําได แกไมตองไปนั่งราํพึง 
รําพันวาพอตายเสียแลวยังไมไดสนองคุณ แมตายเสยีแลวยังไมไดสนองคุณ ไอคนแบบนี้มันคนจญัไร 
ไมใชคนดี เวลาอยูไมใหเวลาตายคดิถึงใชไมได ยอดของคนเลว เราตั้งใจสนองคณุทานตามกําลังที่เรา 
พึงสนองได ไมใชตองไปกอบโกยกูยืมเขามา ไมใชอยางนั้น อันนี้เราตองมานั่งคิด พอก็ตองตาย ลกูเราก็
ตองตาย เมียกต็องตาย ผวักต็องตาย ญาตพิี่นองก็ตองตาย ไอเราก็ตองตาย เราเห็นตัวเราเองวา จะตายเสีย
อยาง คนอื่นทัง้หมดก็ไมมีความหมาย ในเมื่อคน ในเมื่อคนเลีย้งตัวเรายังตองตาย ยังตองพัง ทรัพยสิน
ทั้งหลายเหลานี้จะทรงตวัอยูไดอยางไร หากวาเราจะยดึถือวามนัเปนเรา  เปนของเราอยู เราจะเกิดมา
อยางนี้มันก็เตม็ไปดวยความทุกข เกิดเปนเด็ก แลวก็เปนหนุมเปนสาว แลวก็แก แลวก็ตาย แลวทรง
ความทุกขตลอดเวลา    อันนี้จะเกิดประโยชนมาจากไหนใชไหม    ไมมีอะไรเปน 

 



 
 
 
 

๒๑๕ 
 

ประโยชน ผลที่สุดก็เห็นวาในโลกนี้ไมมีอะไรเปนของเรา แมแตรางกายนี้มันก็ไมใชของเรา ถามันเปน
เราจริงๆ มันจะแก เราไมใหมันแกมันก็ตองอยาแกซิ เราไมใหมันตาย ไมใหมันปวยมันก็ตอง ไมปวย 
เราไมใหมันตายมันก็ตองไมตาย นี่มันเชื่อเรารึเปลา รอนจัดเราตองการใหมันไมรอน มันก็ตอง จะรอน 
หนาว เราไมตองการใหมันหนาวมันกจ็ะหนาว เปนอนัวาเราบังคับมนัไมได ในทีสุ่ดเราไมตอง การ ให
มันตายมันก็จะตาย เราจะไปนั่งรําพึงรําพันเพื่อประโยชนอะไรวามันเปนเราเปนของเรา และ ความ
ปรารถนาในความเกดิ เราจะตองการมาเพือ่อะไร 
 เราเกิดมาเพื่อทุกข เราทกุขแคน้ีมันกเ็หลอืกําลังที่จะทน  พระพุทธเจาบอกวา ภาราหเว 
ปฺจกฺขนธฺา ขันธทั้ง ๕ เปนภาระอนัหนัก อันนี้ในเมื่อมันหนัก เรารูวามันหนัก แลวเราจะตองกลับมา 
แบกมันอกีหรอื เรากโ็งซิ เราก็เลกิไมแบก ทํายังไง ตอนนี้เราก็ใชชางมันใชไหม มันจะแกก็ชาง ธรรมดา
ของมัน มันจะปวยก็ชางมัน มันจะตายก็ชางมัน อีตอนที่มันจะเกิดนี่ไมชางมันแลว ถาไมเกิดอีก เพราะ
อะไรขาบังคับแกไมได  เอ็งนี่มันหัวดื้อหัวดาน อกตัญไูมรูคุณ  เลี้ยงเทาไหรๆ มันไมจํา อยากจะ กนิ
เปรีย้ว หาเปรีย้วให อยากกนิเค็ม หาเค็มให อยากกินหวาน หาหวานให อยากจะแตงตัวแบบ ไหนหาให 
อยากจะนั่งรถก็ซื้อให รถใหญไมมีกร็ถถังเรานี ่หาใหมัน หนอยแน มันยังเสือกแกอีกได  ยังเสือกปวย   
ไอนี่คบไมไดเลิกกนั เตสํ วปูสโม สุโข นึกถึงความดีของพระพุทธเจาทรงเตือนวาการเขา ไปสงบกาย
น้ันชื่อวาเปนสุข 

เปนอันวาความปรารถนาในกายไมมีสําหรบัเรานับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป แลวกใ็จทรง 
แบบนั้นเปนเอกัคคตารมณ ความสุขความทกุขใด ๆ เกิดขึน้ถือวาเปนกฎของกรรม เปนเรื่องธรรมดา เรา
จะตองทนสูตอไป ในระยะไมชาเราก็มีความสุข ถารางกายนีพ้ัง แคน้ีก็จบแลว เปนพระอรหันตแหง 
อยางนี้เปนอารมณของพระอรหันต พระอรหันตนี่สังคมกับใครไดทกุชั้น ทําตวัเสมอกัน แตถาจะให 
อารมณของทานเขาไปจับเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ถือวาเปนเราเปนของเรา ผกูมัดทานไมมโีอกาส 
เวลานี้มันก็จบแลว ช่ือวาจบอริยสัจเพียงแคนี้นะ ผมสอนขันธ ๕ แลว อายตนะแลว โพชฌงคแลว  
อริยสัจแลว พวกคุณก็เปนอรหันตแลวนะ  หือ  เปนรึยังหวา  เปนอรหันตไมไดก็เปนพระตาหันไปกอน  
หมดเวลา 

 

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



 
 
 
 

๒๑๖ 
 

สรุปมหาสติปฏฐานสูตร 
 

สําหรับวันนี ้ เรามาสรุปเรื่องมหาสติปฏฐานสูตร    คําวาสรุปนี่แสดงวาที่สอนมาแลว
จบหมด ไอจบหมดแลวน่ี (คุณจรินทร น่ีเปนพระอรหันตตั้งแตเมื่อไหรหวา หือ ยังหรือ เอะ ยังไมเปน 
จบนี่เขาตองเปนพระอรหันต)แตความจรงิมหาสติปฏฐานสูตรถาเราศกึษาจบ ทานบอกวายังไมเปนพระ 
อริยเจาตองปฏิบัติเปนอนุโลมและปฏโิลมไปอีก  จึงจะเขาถึงความเปนพระอริยเจา    ตามพระบาลีทาน 
บอกวา   ถาใครศึกษามหาสติปฏฐานจบแลวก็ถามีบารมแีกกลา   คําวาบารมีนีแ่ปลวากําลังใจตามทีบ่อก
มาแลว  ถาบารมีแกกลากจ็ะสําเร็จอรหัตผลภายใน ๗ วนั   ถามีบารมีอยางกลางจะสําเรจ็อรหัตผลภาย 
ใน ๗ เดือน  แลวกถ็ามีบารมีอยางออนก็จะสําเรจ็อรหัตผลภายใน  ๗  ป  คําวาบารมีหมายความวากําลงั 
ใจ  บารมีแกกลาก็หมายความวา  มีกําลังใจเขมแข็งตอสูกับอุปสรรคทั้งหมด  แลวก็ตอสูกับความเปน 
จริงทกุอยาง  ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง  ละท้ิงอารมณของกเิลส  ยอมตัวตายดีกวาที่เราจะไมรู 
ความจริง  อยางนี้เขาเรยีกวาอารมณแกกลา  รวมความวาคนที่จะถึงมรรคผลนี ่  ถาจะตองติดบานิด ๆ  
ละมัง  (หือ  คุณจรินทร)   คนเขารกัชีวิตกันทั้งนั้นนี่นะ   พวกนี้ยอมตายดีกวาไมไดมรรคผล  มนัก็บา 
หนอย ๆ  แตบาวิ่งเขาไปหาความดี  หากวาถาเรามีกําลังใจออนไปนิดหนึ่งก็ไมเกิน ๗  เดือน  มีกําลังใจ 
เลวที่สดุก็ไมเกิน  ๗  ป   คําวาเลวที่สุดนี่ทําเพื่อหวังมรรคผลเหมือนกนั  แตวายอหยอนไปหนอย 

ตานี้เรามาสรปุเรื่องมหาสติปฏฐานสูตรทีศ่ึกษามาแลววา การปฏิบัติแบบไหนมันถึงจะ 
ไดมรรคผลโดยเร็ว  เรว็หรือไมเรว็ก็ช่ือวาเขาถึงมรรคผล  เอะ  เมื่อกอนนี้เรากว็ากันมาตั้งแตอานาปานุส 
สติกรรมฐาน นั่นเปนการศกึษา  แตวาจะปฏิบัติกนัจริงๆ ละกอ ทานจะตองขึ้นโพชฌงค ๗ กอน  นีไ่หม  
ฉันไมเหมือนชาวบานเขาแลวซิ  ถาเราจะเอามรรคผลกันจริง ๆ  ก็ตองใชโพชฌงค ๗  กอนอันดับแรก 
เพราะกําลังใจของเราตองเขาถึงโพชฌงค  เราตองมโีพชฌงค  ๗  มาเปนกําลังใจ  อันดับแรกกอนคอื 

๑.    ตองเปนคนมีสติ 
๒.    ธัมมวิจยะ  ธัมมวิจยะนีใ่ครครวญธรรมะที่เราพึงปฏบิัติและขอวัตรปฏิบตั ิ
๓.    วิรยิะ  มคีวามเพยีรตอสูกับอุปสรรค 
๔.    มีปติ  สรางปติ ความเอบิอ่ิมใจใหปรากฏกับใจ  น่ีหมายความวาการปฏิบตัิแบบนี ้

องคสมเด็จพระชินสีหบอกวาถึงพระนิพพานแน  ถายังไมถึง   อยางเลวท่ีสุดเรากไ็ปพกัแคสวรรค  ดีข้ึน 
ไปหนอยไปพกัแคพรหม ดทีี่สุดเราถึงพระนิพพาน เรารูความจริงแบบนี้  ปติคือความอิ่มใจมันกเ็กดิ   



 
 
 
 
 
 

๒๑๗ 
 

ก็คิดวา  เรานี่ยังไงๆ กไ็มตกนรกแน ความภาคภูมิใจท่ี เกดิอยางนี้เราเรยีกวาปต ิ
๕.    ทีนี้ปสสัทธิ  แปลวาความสงบ  สงบของปสสัทธิ  มีอยู ๒ จดุ คือ สงบจากนิวรณ 

และสงบจากกเิลส  ใหมีอารมณน่ิง  มีอารมณสงบ  ไมยอมใหนิวรณเขามารบกวนใจ  หรือไมยอมให 
กิเลสเขามารบกวนใจ  แลวก ็
   ๖.     สมาธิ  มีอารมณตั้งมัน่ 

๗.    อุเบกขา  วางเฉย  หมายความวา  ทรงอารมณเดียวเขาไว  ไมยอมรบัทราบอารมณ 
อ่ืนท่ีเขามากวนใจ 

น่ีสิ่งทั้ง  ๗  ประการนี้เรียกวา  โพชฌงค  คือวาองคเปนเครื่องตรัสรูจะตองมีประจําใจ
อยูกอน  ไง  สอนแปลกเสียแลว  กต็องสรุปซีนะ ไมไดขึ้นตอนตน เพราะวาการขึ้นตอนตนทานถอืตาม 
หลักตามเกณฑวาควรจะปฏิบัต ิ  นี่เม่ือเรามีโพชฌงค  ๗  ประจําใจ   โพชฌงค  ๗  น่ีเปนอารมณประจํา
ใจ   คือเราคิดไวเสมอวา 

๑.    เราจะมีสติรูอยู  ในท่ีนีเ้รียกวา  สติปฏฐานนี ่
๒.   เราตองใชปญญา  (ธรรมวจิยะ)  ธรรมะทีพ่ึงจะปฏิบัติ  วาทีเ่ขาสอนเรานี่หรือวา 

ตําราที่กลาวมานี่  มันตรงตามความเปนจรงิหรือยัง 
๓.    มีความเพียร   คือวิริยะ   ถาขาดความเพียรเสียอยางเดียว  ข้ีเกยีจมนัก็ไมไดอะไร 
๔.    ปต ิ  ความอิ่มใจ   เต็มใจในการทีจ่ะปฏิบัต ิ  หวังในผลทีจ่ะพึงได 
๕.    ปสสัทธิ   รักษาอารมณใหสงบอยูเสมอ 
๖.    สมาธิ   มีอารมณตั้งมัน่อยูตลอดเวลา 
๗.   อุเบกขา  กันอารมณอ่ืนไมใหเขามายุง  อุเบกขานีแ่ปลวา  ความวางเฉย อารมณอ่ืน

นอกจากทีเ่ราจะตองการมันเขามายุง    เราขับมันไปเลย 
ทีน้ีเรามโีพชฌงค  ๗  ประจําใจ ความจรงิโพชฌงค ๗ น่ีเราไมตองไปหาที่ไหน ข้ึนอยู 

กับใจ ในเมื่อขึ้นอยูกับใจแลว เรากต็องมีสติคุมอยู วาจติใจของเรานะมันยุงหรือไมยุง  จิตใจของเราทรง 
อยูในอารมณฌานในอารมณสมาธิหรือเปลา จิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปลา  ที่ 
เรยีกวาวิปสสนาญาณ  น่ีก็ใชปญญาตัวน้ีเขาพิจารณา  นีเ่ปนตัวปญญานะ น่ังนึกดูซิ  เวลานี้เรานกึรกัใคร 
เขามั่งหรือเปลา  อยากรวยไหม  อยากรักสิ่งท่ีสวย ๆ คนสวย สัตวสวย วัตถุสวยมรีึเปลา เราพอใจในรูป 



เสียง กลิน่ รส รึเปลา เรามีอารมณโกรธมุงรายกับคนอื่นนี่เรามีหรือเปลา แลวก็มอีารมณฟุงซานไหม 
สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจาหรือเปลา  เรื่องการงวงทิ้งไวกอน ไอตัวงวงมนัแกงาย  อยากงวง 

 
 
 
 
 

๒๑๘ 
 

ก็วิ่งสัก ๕ กโิลก็หายงวง ไง วิ่งไหวไหม  หลวงนาวิ่งไหวไหม  ๕  กโิล  เมื่อไหรวิ่งผมบังสุกลุเมื่อนั้น 
ตานี้เรามาดูใจของเราวาใชธมัมวิจยะกับสติ  สตินึกไววาเราจะทําความดี  ธัมมวิจยะนี่  

เราจะควบคุมอารมณของเราใหอยูในดานของสมาธิและวิปสสนาญาณ  อันดับแรกมามองดูหนานิวรณ  
๕ เสียกอน  วาเจานิวรณ ๕  น่ีมันเขามายุงใจหรือเปลา  น่ีเราก็เห็นนี่ที่เราทรงฌานไมไดตลอดเวลาและ 
เราตองการใหจิตเปนฌานเวลาไหน  มันเขาไปไมไดก็เพราะมนีิวรณ  ตัวใดตวัหนึ่งเขามาอยู  อันดบัแรก 
เราตองจับจุดทําลายนิวรณเสียกอน  นี่แทนที่ผมจะขึ้นไปสอนตัวตน ยองมาลอธัมมานุปสสนาเสียกอน 
แลว เพราะวาคนหัวลานนอกครูมันเปนอยางนี้ (หรือไงแกรัน้รเึปลา ไมรั้นหรือ ไมรัน้ชางแกไมใชพวก 
ขา) 

น่ีขั้นแรกเราตองดูนิวรณกอน ธัมมวิจยะเอาสติเขาคุมไว  ดูกําลังใจของเราเวลานีม้ัน 
ไปมั่วสุมกับนวิรณ ๕ ประการไหม   แลวก็เมื่อใชสติเขาคุม  สติตัวเดียวมันแคนึกยังไมเขาถึงกฎของ 
ความเปนจริง  ตองใชธัมมวจิยะ  คือปญญาเขาพิจารณาอารมณ  อารมณความรัก รูปสวย  กลิ่น  รส และ 
สัมผัส  อารมณอยากรวย  อารมณอยากโกรธ  อยากฆาเขา  มีอารมณฟุงซาน  สงสัยในคําสอนของพระ 
พุทธเจา  น่ีม ี ๕ เขาวา  ๔  เพราะวาตวัโงไมสําคัญ  ถามันมีข้ึนมาหาทางแก  แกทางไหน  ยองไปหาใน 
ตอนตน  กายานุปสสนามหาสติปฏฐานนีว่ิธีปฏิบัติจริงๆ เขาทํากันแบบนี้นะ  ไมใชไปนั่งไลเบี้ยเฉพาะ 
จุดใดจุดหนึ่ง  ตั้งแตตนไปหาปลาย  แรกสดุตองขึ้นตนปญญากอน  ตองมีโพชฌงค ๗ ประจําใจ  จําได 
แลวใชไหม  จําไดก็ได  ไมไดก็แลวไป  สอนมาแลวนะ  ไมตองสอนมาก 

ถาเรามีอารมณฟุงซาน  ไอตัวฟุงซานนี่มแีน  ตัวฟุงซานมันเกดิขึ้น  นึกเสียวามหาสต ิ
ปฏฐานสูตร  เราตองใชทั้งหมดไมใชวาอยางใดอยางหนึง่  ตองใชท้ังหมด  ในเมื่ออารมณใดมันเกิดขึ้น  
ถามีอารมณฟุงซานเกิดขึ้น  ตัวสติมันกน็อยลง  เม่ืออาการฟุงซานเกดิขึ้น  เราหันมาจับอานาปานุสสติ 
กรรมฐาน  ไมตองไปภาวนา  น่ังนับลมหายใจเขาออก  กาํหนดรูลมหายใจเขาออกใหจิตสบาย  ถาจติไม 
ทรงตัวเพยีงใดเราไมยอมเลกิ ตายใหมันตายไป มันอยากเกิดมาไมดีน่ี  มันจะตายไปเปนเปรตใหมันตาย 
ไปใชไหม  ถาเราตายในขณะทําความด ี นี่เปนตัววริิยะ  ถานั่งเมื่อยก็นอนเสีย  อยาไปทนมันนะ ถานอน 
เมื่อยกย็ืน  ยืนเมื่อยก็เดิน เดนิไป นอนอยู นั่งอยู หรือเดนิอยู อะไรก็ตาม  เราควบคมุอารมณอานาปานุส 
สติอยูตลอดเวลา  ใหจิตมันทรงตัวคือ ระงับนิวรณทั้ง ๕ ประการใหได  ถานิวรณมันไมไปเพยีงใด เราก ็
ไมยอมเลิก เราจะรูวานิวรณไปเมื่อไหรนะ (โอ รูไหมไปเมื่อไหร  เขาบอกแกหรือ)  หมายความวารกัษา 



 
 
 
 
 
 
 

๒๑๙ 
 

อารมณไวไดตามเดิม  รูลมหายใจเขาออกตามปกติ  ไมมอีารมณอ่ืนเขามาแฝง นี่รูวานิวรณไปแลว  เรื่อง 
นิวรณไปนี่มันมาไดนะ ถาฌานโลกยีนะ ฌานโลกยีตามปกติเราก็ใชฌานนี่ระงับนวิรณไดทนัที  มกีําลัง 
กลา  พอเลิกออกจากฌานแลว  จิตใจก็เหมือนคนธรรมดา มีความรัก  ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง 
เปนเครื่องปกติ  ตานี้เรียกวาเปนฌานโลกีย  ตองใชใหชิน  มันเปนบทบาทที่เราจะเขาถึงวิปสสนาญาณ 

บางคนบอกวาคนเขายังเจาชูอยู  จะทําอะไรตออะไรทําไมเขาถึงจะเขาฌานได รูอะไร 
ได  เพราะเขามีกําลังใจสามารถบังคับใจใหระงับนวิรณ ตัดนิวรณออกไปเมื่อไหรกไ็ด แตวามันชัว่คราว  
น่ีเมื่อนิวรณระงับแลวก็ช่ือวาอารมณจิตของเราทรงฌานมอีานาปานุสสติ  ตัวน้ีทิ้งไมไดนะ  ถาทิ้งตัวนี ้
เมื่อไหรคุณพงัเมื่อนั้น  ไมมีผล  ไมใชวาอานาปานุสสติผานไป  มาถึงอิรยิาบทก็ท้ิงอานาปานุสสติ  ถึง 
สัมปชัญญะกท็ิ้งอานาปานุสสติ  ถึงปฏกิูลก็ท้ิงอานาปานสุสติ  อยางนีไ้มมีทางไดอะไรเลย  อานาปานุส 
สติเปนพ้ืนใหญมาก  จิตตองทรงเปนกําลงัฌานอยูตลอดเวลา  จะทําอะไรก็ตามกต็องพึ่งอานาปานุสสติ 
กอนใหจิตสบายระงับนวิรณเสียกอน  ตอไปมันเปนการใครครวญ 

มหาสติปฏฐานมีตัวฌานอยูตัวเดยีว คืออานาปานุสสติ  ตัดหลักเลย  ตอมาทรงสตสิม 
บูรณแลวก็จะทําความรูตวั  คือสัมปชัญญะใหสมบูรณ  ทีนี้เรามาดูอิรยิาบถคอยคอยจะเดนิไป  กาวไป 
ขางหนา ถอยมาขางหลัง  จะแกวงแขนซายแกวงแขนขวา  โคงเขาโคงออก เหลียวซาย  เหลียวขวา  ให 
พยายามรูตวัอยูเสมอ  น่ีเราตองคิดวา  เปนเวลาฝกหรือเวลาไดน่ีนะ เวลาไหนที่เราฝกหัดอรยิาบท  เดิน 
ไปขางหนา   ถอยมาขางหลงั  ไมตองไปยกๆ ยองๆ ทําแบบไอโรคสันนิบาตไมใชนะ  แบบเดนิธรรมดา  
อิริยาบทพระพุทธเจาตองการอยางเดียว  อยางเราเดินไปบิณฑบาต เดินไปธุระทํากิจการงานทกุอยาง ให 
รูอยูวาเวลานี้เราทําอะไร อยาไปฝกอยางคอย ๆ ยกนิด ยางหนอย  อันนี้ใชไมได  เดีย๋วไปบิณฑบาตเดิน 
แบบนั้น ๓ ปไมไดกนิขาว   ใหถืออารมณปกติ เราเดินธรรมดา นี่เรากาวเทาซาย เรากาวเทาขวา กาวไป 
ขางหนา  หรือถอยมาขางหลงั   เหลียวซาย  หรือเหลียวขวา ใชสติเขาควบคุม  ทีน้ีสัมปชัญญะความรูตัว  
ผมเคยพูดควบไปเลย  อิริยาบถเดนิแกวงแขนไป แกวงแขนมา  สติเขาควบคุม มีสัมปชัญญะความรูตัวนี่ 
พูดควบเขาไปเลย  ความจริงเขาแยกกันไว  ผมพูดควบไปสงเดชมันงายดี  นี่เราเรียกวาเรามาสรุปกนันะ 

ทีน้ีก็อยาลืมนะเราตองมีโพชฌงคประจําใจ  แลวก็มีอานาปานุสสติประจําอยูตลอด 
เวลาอยาท้ิงนะ  แมแตพระพุทธเจายังไมทิ้ง ถาพวกคณุทิ้งอานาปานุสสติ แสดงวาพวกคุณดีกวาพระ 
พุทธเจา ไปอยูกับเทวทัตนะ  ใครจะไปก็ไป  ไปไหมละ 



 
 
 
 
 
 
 

๒๒๐ 
 

อันนี้เราก็มาดใูนเมื่อเราทรงฌานไอจิตเปนฌานนี่  คําวาฌานแปลวาการเพง  มันเปน 
ของไมยาก ขณะใดที่เรารูลมหายใจเขาออก  ขณะใดที่เรารูอิริยาบถ  ทีเ่รากาวขางหนา  ถอยมาขางหลัง  
เปนตน เรยีกวาเราเหลยีวซายแลขวาเปนสัมปชัญญะ ถามีอารมณอืน่ไมเขามารบกวน อันนี้เรยีกวาฌาน 
หรือเราเรยีกกนัวา สมาธิ นัน่เอง  สมาธิแปลวาตั้งใจมั่น  อารมณอันทรงตัวอยูในขณะนัน้  อันอารมณ
ทรงตัวแบบนี้  ถาหากวามันจะไดสกัวนัละ  ๒ – ๓ นาทีดวยความเตม็ใจ อันนีก้็นาสรรเสรญิ ไมตองไป
น่ังตั้งหนาตั้งตาลอที ๗ - ๘  ชม  มันจะกลายเปนอัตตกิลมถานโุยค  พวกคุณตองระวังใหมาก 

คําวา  อัตตกิลมถานโุยค  น่ังทรมานตวัใชเวลามากเกินไป  ปวดเมื่อยกไ็มเลกิ  อยางนี ้
ไมดีนะ  พระพุทธเจาไมทรงสรรเสรญิ  อะไรก็ตามทีพ่ระพุทธเจาไมทรงสนับสนนุ  ส่ิงนั้นอยาไปทํา  
ถาไปทําแลวคุณแยไมมผีล 

น่ีเรามาวาถึงอะไร ตัวนิวรณตัวตนไมใชตวัตนนะซีมันเปนตัวกลางๆตัวที่ปลายอยูแลว 
อารมณฟุงซาน อุทธัจจะ กกุกุจจะ นี่ปราบดวยอานาปานุสสติ แลวก็ควบคุมอิรยิาบถกับ สัมปชัญญะ 

ทีน้ีมานิวรณอีกตัวหน่ึงกามฉันทะตัวตน ไอตัวอยากมผีวั อยากมีเมีย อยากมลีูก อยาก 
สวย อยากงาม ตัวนีด้ีมาก  (ดีไหมคุณจรนิทร งั้นหรือ สึกไปนี่หยากบัเมีย ตกลงไหม ไมไดหรอื  อุป 
สรรคเก็บไวทาํไม  มันเปนศตัรูน่ีอุปสรรค  นี่เสียทาเขาแลว  นีเ่ปนอุปสรรคจริงๆ  แตเมื่อมาพบเขาแลว 
ถือวาเปนคร)ู นี่เรามีครูพระพุทธเจาทานบอกวา ภารา หเว ปฺจกฺขนธฺา ขันธทั้งหลาย ๕ เปนภาระอัน 
หนัก  เราคนเดียวมีขันธ  ๕  คือรูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณอยางนี้  ยังเลีย้งมันเอาดีไมได  เรา 
ไปหาคนอื่นมาอีกคน  อีก ๕ กลายเปน ๑๐  ถามันโผลมาอีกคน มาอีกก็ ๕ เปน ๑๕ เมื่อมีอีกคนอีก ๕ 
เปน  ๒๐  ก็ไอ  ๕ มันยังแบกไมไหว มนัปาไปเปน  ๒๐,  ๓๐ มันยังไงอยูใชไหม แตวานี่มันแลวไปแลว 
ก็ถือวาเปนคร ู  ดูซิวามีคูครองมันมีสุขหรือมีทุกข  ถาหากวามันมีทุกขก็ถือวามันแลวไปแลว  ถอืวาเปน 
ครู  ชาตินี้ชาติเดียว  เปนชาติสุดทายสําหรับเราที่จะมีคูครอง  ชาติตอไปภายหนาเราจะไมมีมนัแลว เรา 
จะไปไหน เปดนิพพานยองเงียบ 

ตานี้มาตัวรักสวยรักงามปรากฏขึ้นในใจ เรามีอะไรมโีพชฌงคน่ี  โพชฌงคมีสติคุมอยู 
มีธัมมวจิยะคมุอยู  ไอใจของเราเวลานี้ มนัรกัอะไร มนัมีอารมณตองการอะไร ถาเกิดตองการความสวย 
สดงดงามของรูปกายของใครคนใดคนหนึง่เขา  หรือวาวัตถเุปนทีร่ัก  หรือวาเห็นวาเราเปนผูวิเศษ ราง 



กายของเราด ี  อันนี้เราตองเขาไปจับกรรมฐาน ๓  อยางในมหาสติปฏฐานสูตร  คือในกายานุปสสนา 
มหาสติปฏฐาน  คือ 

 
 
 
 
 
 

๒๒๑ 
 

๑.  ปฏิกลูบรรพ  พิจารณาอาการ ๓๒ ของคนและสัตว สัตวมันก็มีอาการ ๓๒ เหมือน 
กัน วามนัสะอาดหรือวามันสกปรก น่ีวนันี้เรามาสรุปกนันะ ไมใชมานั่งอธิบายละเอียด หันไปดคูวามรู 
เดิม ท่ีเราศกึษามาวา ปฏิกลูบรรพในอาการ ๓๒ ของรางกายของคน สัตว และวัตถ ุมันสะอาดหรอืมัน 
สกปรก ถามันสกปรกเราจะไปรักมนัทําไม   ตัดตัวรักสวยรักงามตวันี้  ๑  ละ    ทีน้ีมาอีกตัวหนึ่ง 

๒.  ธาตุ ๔  เพราะรางกายของคนและสัตว ประกอบดวยธาต ุ๔  มธีาตุนํ้า ธาตุดิน ธาตุ 
ลม ธาตุไฟ เรามานั่งคิดวา ธาตุทั้ง ๔ อยางนี้มันสะอาดหรือสกปรก  และมนัทรงตวัอยูตลอดกาล  หรือมี 
การสลายตวัเปนปกติ  นี่นักเจรญิมหาสติปฏฐานเขาตองดอูารมณ อารมณตวัใดมนัเกิด ตัดตวันัน้ทันที  
ไมใชไปนั่งไลเบ้ีย ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ถึง ๑๓ จบ เปนอรหันต   ถาคดิแบบนีล้งนรกมานบัไมถวนแลว  
เขาตองรวบรวมกําลังมหาสติปฏฐานท้ังหมดทุกบรรพเขามาใชในขณะที่อารมณนั้นเกิดทันที  ไมใชทํา 
อยางนีไ้ดแลวก็ท้ิงอยางนั้น  ไปจับขั้นตอไป  ตอไปพอใจสบายก็ท้ิงอยางนี้  ไปจับอยางโนน  อยางนี้ลง 
นรกมานับไมถวน  เพราะวาไมเขาถึงความเปนจริง  ตกอยูในเขตของความประมาท  เราก็มานั่งดธูาตุ ๔ 
เพราะไอธาตุดนินี่เห็นงาย เนือ้ หนัง กระดกู ผม มันสะอาดหรือสกปรก มันก็สกปรก มาดธูาตุน้ําสบาย 
ใจเลย ธาตดุินก็อุจจาระ สะอาดหรือสกปรก ทีน้ีธาตุนํ้ามาดูปสสาวะ น้ําเลือด  น้ําเหลือง  นํ้าหนอง  ใน 
รางกายสะอาดหรือสกปรก  น่ีก็มาจากปฏกิูลบรรพ  ทีน้ียองมาดูอีกทนีะ 

๓.  นวสี ๙  คนตายแลว  ๑ วัน  ๒ วัน  ๓ วัน  จนขึ้นอืดพอง  ขาดเปนทอนเปนตอน  
กระดูกเรี่ยราย  ดูสภาวะของคนตายตรงไหนมันสะอาดบาง  มีไหม  นี่ไมมี  เวลาที่จติรักสวยรักงามเกดิ 
ข้ึนนี่นะ   เขาตองเอาปฏิกลูบรรพ ธาตุ ๔ นวสี ๙ เขามาสังหารทันที เขามาพิจารณาทันที นี่เราใชธัมม 
วิจยะสติเขามาควบคุม เวลาที่เราใครครวญธรรม ๒ หมวดนี้อยูก็ใชสติคุม เรานกึอยูในเหตุนีจ้รงิ ๆ ร ึ
เปลา รวึาอะไรเขาไปยุง  นี่เวลาใครครวญไปเขาเรยีกวาธัมมวจิยะ วาอะไรมันสะอาดบาง อะไรดีตรง 
ไหนบางที่เขานิยมชมชอบ  มันวิเศษ  มันจริงไหม  รางกายของคนสะอาดตรงไหน  หรือวามันสกปรก  
หาความจริงใหพบ  อยาฝน  พระพุทธเจาสอนไมตองการใหฝน  สอนใหหาความจริง  พระองคจงึกลาว 
วา  ปจฺจตฺต ํ ในเมื่อบุคคลเขาถึงแลวจะพงึรูเอง โอปนยิโก  ถาไมเชือ่ เชิญเขามาพิสูจน นีเ่ราตองการ 
พิสูจนดวยจติเปนธรรม  ใชปญญาเปนเครือ่งพิจารณา  ไมใชไปเอาอารมณเดิมเขามาใช 



ตานี้ไอการที่เราจะคิดวาของที่เราวาสวย แลวจะคิดวาไมสวยมันก็ฝนอารมณเดิม มนัก็ 
ตองใชวริิยะ  ความเพยีรตอสูกับอุปสรรค คืออารมณท่ีเขามาคัดคาน วานี้ตองการเอาความจริง ตองการ 
ของจริงไมใชมานั่งคิดวา  ของท่ีมันไมดวีาเปน 

 
 
 
 
 

๒๒๒ 
 

ของดี ยอมแพแกกิเลส อันนีม้ันใชไมได ทีนี้เมื่อพิจารณาไปจนกระทั่งเห็นของเหลานั้นปฏิกลู นาเกลียด 
โสโครก  เกิดเปนนิพพิทาญาณ  ปติความอิ่มใจมันกเ็กิดวา  เออนี่เราชนะแลว ชิตํเม  ชิตํเม เราชนะแลว 
ชนะแลว  แตระวังนะชนะนวิรณ  ๕ เราชนะไมจริง 

ในเมื่อปติความอิ่มใจเกดิขึ้น มันก็บังนิวรณ ๕ เหลานั้นเสีย  ปสสัทธิความสงบมันเกิด  
อารมณสงบจากนิวรณมันก็เกิด ตวัสมาธิมนัก็เกดิ ความตั้งมั่นของ จิตมันก็เกดิ เมื่อความตั้งมั่นของจิต 
เกิด ตัวอุเบกขานี้ไมยอมรับอารมณอ่ืนมันก็มานีโ่พชฌงค ๗ นี้ตอง มีโพชฌงค ๗ ประจําใจ น่ีเราไล เบ้ีย
กันถึงนิวรณตวัสําคัญ คือกามฉันทะไดแลว ในเมื่อไลเบ้ียตัวนี้แลว มนัก็เกือบไลหมดทุกตัวแลวมั้ง นะ  
ไลไปไดเกือบหมดทุกตัว 

ทีน้ีกายานุปสสนาผานไป  ทานบอกวาใหใชสติ แนะมาโพชฌงคอกีแลว หนีไมได 
โพชฌงคนีน่ะ สติเขามาคุมอารมณวาอารมณของเรานี่มนัเปนสุขหรือเปนทุกข หรือวาไมสุขไมทกุข นี่ 
เรยีกวาเวทนานุปสสนา  ตวัสติมันนึกเขามาแลว ยังไมใชตัวปญญา ก็ใชธัมมวิจยะ ก็มานั่งนึก อะนี่เรา 
กินขาวอยูน่ี เวลากินขาวมันสุขหรือมันทุกข  ถาไปโดนกางเขาทุกขถนัดเลย (วาไง ฟนมันไมมแีบบ นี้
ละ พวกเอากระดูกไกมาให  กินไมไดละทุกขสะบัด)  เรานั่งอยูมันสุขหรือมันทุกข  มันเมื่อยไหม เรา 
เดินอยูมนัสุขหรือมันทุกข เหนื่อยไหม รอนไหม มันปวดไหม  เมื่อยไหม ดูอารมณ อารมณของเราเวลา 
น้ีมันสุขหรือมันทุกข  หรือไมสุขไมทุกข   หรือมันสบาย  ตานี้ความสุขเกิดขึ้นเรานกึวาไอตัวสุขระยํา นี่
มันแคน้ีเอง   เดี๋ยวมันก็ทุกข   ทีน้ีเมื่อความทุกขเกิดขึ้น  ก็ถือวามนัเปนเรื่องธรรมดาของขันธ ๕ เดี๋ยว 
มันก็สุข  เดี๋ยวมันก็ทุกข  ทุกขก็เปนเรื่องธรรมดา  มันพังอยูเปนปกต ิ

พออารมณสบายเกิดขึน้ บอกเออ  อารมณนี่ดีแฮะ สุขก็ไมสุข  ทุกขกไ็มทุกข  ไมเนือ่ง 
ดวยกามารมณ  ไมเนือ่งดวยกิเลส  ไมเนือ่งดวยอะไรทัง้หมด มีความสบาย  ก็คดิวาอารมณท่ีไมของแวะ 
กับความสุขกด็ี  ความทุกขก็ดี  นี่เปนอารมณของพระนพิพาน  อารมณอยางนี้เปนอารมณท่ีเราตองการ  
เมื่อเวลาความสุขความทุกขมันเกิดมาเมื่อไร ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของมันเพราะเราโง  เราจึงเกดิ เกดิ 
มาเพื่อหาความสุข  หาความทุกข  มันจะทุกขนานสักเทาไรเราไมตองการ  เวลาความทุกขมันเกดิ  เราก ็



ปลอยมนั  ทีว่าปลอยนี่มันทุกขไมนาน  ไมชามันก็ไป  ถามันพังเมื่อไรเราหมดทุกขเมื่อน้ัน  เพราะอะไร  
เพราะวาถาพังเมื่อไรเราไปนพิพานเมื่อน้ัน  ข้ึนชื่อวาขันธ  ๕  จะไมมีสําหรับเราตอไปอีก 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒๒๓ 
 

ความสุขเกิดขึน้เพราะอาศยัวัตถกุ็ดี ปจจยัเปนสุขของโลกก็ดี เราตองคิดไวเสมอวา นี่ 
มันหลอกเรา น่ีมีสติคุมเขาไว และมีธัมมวิจยะควบคุมใครครวญ ถาอารมณมนัหลงความสุข ก็ตองใช 
วิรยิะเขาโต  เอาความเพียรเขาโต  เอาธัมมวิจยะเปนเพือ่น ธัมมวิจยะนี่บอกไอตวัสุขระยําตัวนี้มันเปน 
ปจจัย ของความทุกข น่ีเราจะทําลายความสุขที่เปนกามารมณ  เราอาศยัอะไร เรายองเขาไปดูมันซ ินวสี 
๙ ใชไหม  จะเปนวัตถุกด็ี  บุคคลก็ดี ดนูวสี ๙ ถาตายแลวพังแลวเมื่อไหร มีอะไรจะเปนประโยชน กับ
เราบาง ในเมื่อเราตายแลว และเมื่อวัตถุท้ังหลายพังแลวจะมีอะไรเปนประโยชน  หาประโยชนไมได  ที
น้ีไอตัวสุขจริง ๆ  มันไมมี   มันเปนตวัหลอกลวง   เปนตัวทุกข 

ทีน้ีเมื่อเวทนาเกิดขึ้น เราตองไปดูเวทนา เรียกวาไมหลงในสุขแลว ก็ไมรําคาญในทกุข  
ความจริงไอทกุขนี่รําคาญ  ถารําคาญก็ตองรําคาญดวยกนัท้ัง ๒ อยาง รําคาญทั้งสุขรําคาญทั้งทุกข วา 
ไมมีความพอใจทั้งสุขเวทนา และกไ็มมีความพอใจทั้งทุกขเวทนาแตวาไมกลุมนะ ยอมรับนับถือธรรม 
ดา ไอเวทนานี่มันเกดิขึ้นมาสักแตวาเปนเวทนา  เพราะไมชารางกายสลายตวัเมื่อไหรมันก็พังหมด  มัน 
ไมมีอะไรดี  ความจริงมหาสติปฏฐานทุกจุด  พระพุทธเจาสอนเปนวปิสสนาญาณหมดเรา  เรียนกันมา 
แลว วันนี้เปนเพียงสรุป  เรยีกวาใหใชกําลังใจ  ใชกรรมฐานทุกอยางในมหาสติปฏฐานทุกอยางไดทุก 
ขณะจิต  อยาไปนั่งไลเบี้ย  เฉพาะอยางนัน้อยางนีน้ะ  อีกหลายแสนชาติหลายแสนกัป  มนัก็ไมไปถึง 
ไหนใชไหม  นี่มันตองใชใหมันถูก  น่ีมาอีก  เมื่อเราใชสติก็ดี ใชธมัมวิจยะกด็ี หรือวาวริิยะกด็ีเขาไป 
ตอสูกับความสุขหรือตอสูกับความทุกขตามความเปนจรงิ โดยคิดวาสุขก็ไมใชของจริงทกุขมันก็ไมใช 
ของจริง  สุขมาจากไหนทกุขมาจากไหน  ทุกขมาจากขันธ ๕ สุขก็มาจากขันธ ๕  ถาขันธ ๕  คือ 
รางกายของเราไมมี  ไอตวัสุขตัวทุกขประเภทนี้มันก็ไมปรากฏกับใจ  ทีนี้ขันธ ๕  ไมมี  เราจะเอาใจไป 
ไวตรงไหน ไปวางไวท่ีนิพพานใชไหม วางไวที่อ่ืนเดี๋ยวมันก็มาชนไอตัวน้ีอีก วางเอาไวตรงโนนแหละ 
ใครจะวาอยางไรก็ชาง 

บอกวาเวลานีท้านเขาถึงนพิพานไมมีจริง ถายังนั่งคยุกันอยูนี่มันถึงวัดทาซุงไมไดถึง 
พระนิพพาน  ถาตายแลววาไมไดจะรูรวึาใครเขาจะเปนพระอรยิเจา พดูสงเดชไป เราอยาเอาอารมณ ของ



เรา ไปเทยีบกบัอารมณของบุคคลอื่น น่ีอยาเชียวนะดีไมดีไปเจอะพระทําบาๆ บอๆ พวกแกกําลัง เรียน
กรรมฐานกันอยู  ระวังใหดนีะ  ผมโดนมาแลวไปธุดงค  โพกจีวรคาดหัวมา  สังฆาฏิคาดเอว อังสะ คาด 
พุง มาแทงปลาไหล แหมลากปลาไหลมาพวงเบอเรอเลย แทงปลาไหลใหญ ๒, ๓ องคก็ดูวานี่ พระ
อะไร ดันเสือกมาแทงปลาไหลพวงเบอเรอมองไปมองมา  เอะ  ไอน่ีโกหกแลวนี ่นี่เรานั่งอยูเชงิเขา ไอ
ดินแถวนั้นมันเปนหิน  ดันเสอืกแทงปลาไหลมาได   มีสอมที่ไหน 

 
 
 
 
 

๒๒๔ 
 

เหล็กที่ไหนแทงได แทงไปแทงมายองเขามาใกล  เห็นเราไมวาอะไรยองเขามาใกล พอเขามาใกลเราก ็
เลย บอกวาไอคนเราถามันบาจริงมนัไมนาวาอะไรใหอภยั  ไอคนแกลงบานานวดเสียดวยขอนไม กม็อง 
ตาเปง  ถามวาใคร บอกวาแกแหละไอพวกแกมนัแกลงบา ไอคนแกลงบามันระยํากวา คนบามาก คนบา 
วินัยเขายกให บากฎหมายก็ยกให ไอคนแกลงผดิทั้งวนิัย ผิดท้ังกฎหมาย  เขาเลยโมโหโยนปลาไหลทิ้ง 
โครม ไมบากไ็ดวะ กลายเปนรากไมไปหมด เห็นไหมนั่นเขาทํายังไงรูไหม เขามาดใูจ เรานี่จะมายุงกับ 
ใจเราหรือไปยุงกับเขา ถาไปยุงกับเขากจ็ะหาวาเราเลวมาก  ใหชําระของเราใหบริสุทธิ์ นั่นพระอรหันต 
ที่มานะ พระอรหันตอภญิญา ๖ ใชไหม เขาทําอะไรใหดกู็ได เขามาลองดูไอเถร ๓ ตวัท่ีไปธุดงคนีม่ัน 
จะจริงหรือไมจริง มันดูหนามันรึมันดูหนาคนอื่น 

น่ีถาเราไปเพงเล็งคนอื่น วาคนนั้นชัว่ คนนีด้ี แสดงวาเราเลวมาก เราควรจะดูใจของเรา 
ตางหากวา เรามันดีหรือเรามันเลว ถาเราดีเสียอยางเดียวใครเขาจะเลวรอยแปดพันเกาก็เรื่องของเขา ถา 
เราดแีลว ก็หาคนเลวไมได เพราะเรารูเรือ่งของคน คนมาจากอบายภูมิก็มี คนมาจากสัตวเดรจัฉานก็มี 
คนมาจากมนษุยก็มี  มาจากเทวดาก็มี  มาจากพรหมก็ม ี  มันจะเสมอกันไมได  ถาพวกมาจากอบายภูม ิ 
สอนยาก ปวยการสอน เหนื่อย มาจางใหผมสอนชั่วโมงละลานผมไมสอน  แตลานแคหัวลานไมได 
อะไรเลย ผมสอนคุณนาทลีะลานใชไหม  คนจายก็จายถงึลาน  จายเทากันพอด ี น่ีมาวาถึงเวทนา เราอยา 
เมาเวทนา ไอเวทนาก็สักแตวาเวทนา มันจะทรงอยูขณะหนึ่ง ไมชาก็สลายตวั รางกายพังแลวก็สลายตัว 
น่ีถือวาอารมณวิปสสนาญาณนะทกุอยางลมหายใจเขาออกก็เหมือนกนั หายใจเขา  หายใจออกกร็ูอยู ก ็
สักแตวารู  เพราะนี่ไมชามันก็เลกิหายใจ 

อิริยาบถเดินไปเดินมา เรากนึ็กวาไอที่เขาเดินแบบอยางเรา เขาก็ตายไปหมดแลว ไมมี 
ประโยชน เราเดินประเดี๋ยวเดียวแลวเราก็จะไมกลับมาเดนิอีก เราจะไปนิพพาน สัมปชัญญะเหลียวซาย 
เหลียวขวา คูหนา คูหลัง เหยียดแขนซาย เหยยีดแขนขวา งอเขางอออก นี่เรียกสมัปชัญญะ ตัวรูตัว เมื่อ 
คิดอยางนีแ้ลวไอการทําแบบนี้มันก็สักแตวาทําทั้งนั้น ไมชาตายแลวก็เลิก มาถึงปฏกิูลบรรพ ธาตุ ๔ 
นวสี ๙ โอย  นี่มันสกปรกดวยประการทั้งปวง น่ีจําใหดนีะ ถาไปเห็นอะไรสวยสดงดงามชอบใจกจ็ับไอ 



๓ ตัวนี่ตวัใดตวัหนึ่งปฏกิูลกไ็ด ธาตุ ๔ ก็ได นวสีก็ได พิจารณาหาความจริง  เห็นหนาคนปบผาทองเลย  
มองเขาไปขางในทองดูซิมันสวยตรงไหน มันดีตรงไหน มันสะอาดหรอืสกปรก  ทีนีม้าอีกตัวหนึ่งจิตตา 
นุปสสนา ตองใชสติเขาคุมอีกแลว 

 
 
 
 
 
 
 

๒๒๕ 
 

โพชฌงคนะท้ิงไมไดคุณเอย ชาวบานชาวเมืองเขาขึ้นไหนกอน ผมขึน้โพชฌงคกอน 
ตานี้มาตอนนี้ เรากใ็ชสติกับธัมมวจิยะ สตินึกดู เอนี่เราปฏิบัติมหาสติปฏฐานสูตรแบบนี้ เมื่อไหรจะได 
มรรคผล มนัทําอยางไรมันถึงจะดี ไอตัวที่เราจะบรรลมุันบรรลุตรงไหน บรรลุที่กาย บรรลุที่หัว  บรรลุ 
ที่หนา บรรลทุี่ขา บรรลุท่ีแขน บรรลุที่ตวั บรรลุตรงไหน (ใจหรือ) เราบรรลุท่ีจิตที่ใจ ทีนี้เรา กใ็ชสติ 
ธัมมวจิยะนี่มนัตัวปญญา วาที่เขาจะบรรลมุรรคผลที่เขาจะปฏิบัติไดจริงๆ  เขาทํากนัอยางไร  เราก็ไป ดู
พระบาลีทีพ่ระพุทธเจาทรงตรัสเปนพุทธภาษิตวา  มโนปุพฺพํคมา  ธมมฺา  มโนเสฏฐา  มโนมยา  ธรรม 
ท้ังหลายมีใจเปนหัวหนา  มีใจประเสริฐสดุ  สําเรจ็ดวยใจ  ใชไหม  ทานไมไดบอกวา  เอาหัวลานเขาไป 
บรรลุ  เอาฟนหลอเขาไปบรรลุ  เอาดาวพนัโทเขาไปบรรลไุมได อันนีม้าที่ใจ ธัมมวจิยะเขามาพิจารณา 
วา  เออ เขาบรรลกุันท่ีใจนะ พระพุทธเจาทานวางั้น ธรรมทั้งหลายมใีจเปนหัวหนา มีใจประเสรฐิสุด 
สําเร็จดวยใจ ทํายังไงก็หันไปหาสติ  อยาลืมนะ  อยาทิ้งอานาปานะ  ทุกวันกอนหลบั  ตื่นขึ้นแลวก็ทรง 
อยู  อยาทิ้งอานาปานุสสต ิ  ถาคุณท้ิงเมื่อไหรแสดงวาบานคุณไมมีเสาเมื่อนัน้ ตัวอานาปานี่ท้ิงไมได คุม 
กันยันตายเลย เวลาท่ีเราจะสิ้นลมปราณกต็องคุมลมหายใจเขาออกเวลาปวยปบเริ่มจบัลมหายใจเขาออก 
เจรญิอานาปานุสสติ เพราะวาอานาปานุสสติเปนกรรมฐานระงับกายสังขาร คือระงับทุกขเวทนา อาการ 
เครียดจากโรคมันจะมนีอย ทุกขเวทนามนีอย ถาเขาถึงฌานก็ไมรูสึกเจ็บรูสึกปวดเลย ตัวน้ีทิ้งไมได พระ 
พุทธเจาเคยบอกกับพระสารีบุตรกับพระอานนทวา เราเองก็เปนผูมากไปดวยอานาปาเหมือนกัน หมาย 
ความวาแมแตพระองคกําลังเปนพระพุทธเจาอยูน้ันก็ยังทรงอานาปาเปนปกตินี่ทิ้งไมไดนะ คุณอยาไป 
ทิ้งนะ อยาไปเชื่อเทวดาที่ไหน เอางี้ก็แลวกนัอยาไปเชื่อเทวทัตเขาวาทําไดถึงฌานแลวทิ้งไปเลย ไมตอง 
หวงพิจารณาอืน่ไปเลย แลวมันเปนมรรคเปนผล นั่นเปนความรูของเทวทัต แตความจริงไมใช เทวทัต 
ทานดีกวานั้น เทวทัตทานทรงอภิญญาสมาบัติ น่ันไมใชเทวทัต นั่นมันเลย เทวทัตไปหนอย เอะ ก็ เทว 
ทัตอยูอเวจี  เลยไปไหนละ 

น่ีเราก็ใชสติเขาควบคุมใจ ธมัมวิจยะปญญามันตองเกิด กอนปญญาเกดิก็พระพุทธเจา 
บอกวา การบรรลุอยูที่ใจทีจ่ิต มีจิตแลวก็ตองเอาสติเขาคุม เออ เราตองพิจารณาจิต ตอนน้ีเรามานั่ง 



พิจารณาจิต เอาสติเขาคุมวานี่เราจะวาเรื่องจิต  จะคุมอารมณของใจ เจาตัวสติก็คุมเลย ตัวสติน่ีเปนตัว 
สมถะเขาคุมอารมณไว เราจะนึกเฉพาะอารมณของใจอยางเดียว ไมใชไปนึกอารมณของถวยของชาม ที่
ไหนอีก  เอะ  ธัมมวจิยะก็มาใครครวญ ธัมมวิจยะนีเ่ปนตวัปญญา วาเวลานี้จิตของเรามีราคะไหม ไป รัก
ใครเขามั่งหรือเปลา   รักสวยสดงดงามรึเปลา   คนรึสัตว  หรือวัตถุก็ชาง  หมดสภาพ 

 
 
 
 
 
 

๒๒๖ 
 

เหมือนกัน จิตของเรามโีทสะไหม โกรธใครเขาบางไหม อยากจะฆาเขา อยากจะกลัน่แกลงใครเขามีบาง 
รึเปลา นี่จิตของเรามโีมหะไหม ความหลง หลงไอนัน่ก็ของกู นี่ของกู นึกวาตัวเองจะไมแกจะไมปวย 
ไมตาย ทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้มันเปนเราเปนของเรา จะอยูกับเราตลอดกาลตลอดสมัยอารมณอยางนี้ 
เปนอารมณของความโง  คือโมหะ ไอคนไมโงกไ็มหลง  ไอตัวหลงนีก่็มาจากตวัโง  เราก็มานั่งนกึดู 

ตวันี่นะคุณผมบอกจุดสําคญัไวใหก็ได วาทุกคนที่บรรลุมรรคผล  หรอืแมแตทรงฌาน 
โลกีย เขาใชจติตานุปสสนามหาสติปฏฐานเปนประจําทกุวัน  พวกคณุอยาทิ้งเชียวนะตวัน้ี  ตวัท่ีบรรลุ 
จริงๆ อยูตรงนี้  แลวก็นักปฏิบัติทุกองคท่ีบรรลกุ็จบันี่เปน เนต ิ เนตแิปลวาแบบแผน  ถือวาเปนตวัอยาง  
ถือวาเปนครูใหญ  ใชดอูารมณใจไมตองไปดูอะไร  เพราะวาไอกิเลสมันเกิดที่ใจ  เชาก็มาดู  พอตืน่ขึ้นมา 
แลวปบนกึรกัใครเขามั่งรึเปลา  อยากรวยบางรึเปลา  อยากจะฆาใครบางไหม  อยากจะแกลงใครบางไหม  
น่ีเรานกึวาเราไมแก  ไมเจ็บ  ไมตาย   บางรึเปลา  นึกวาของทั้งหลายเหลานี้เปนเราเปนของเราบางรึเปลา  
ดูอารมณของใจ  เอาอะไรเขามาด ู  สติคุม   ธัมมวจิยะพจิารณา 

ไอนี่พอตื่นเชานึกขึ้นมา  โอนี่จะไปบิณฑบาตที่ไหนเลาหวา  จะไดตมยําสักหมอ  เอา 
แลวไอตวัโลภมาแลว  ติดในรสนี่เวทนา  สุขเวทนาเกิด  ตัณหาเกิดแลว  พอมันนกึขึ้นมาอยางนัน้วานี ่
เอะ ระยํา  นีม่ันระยํา  เอ็งระยําแลว  ไอวัตถเุครื่องกินกินไปเพื่อยังอัตตภาพรางกายเทานั้น เรื่องรสไม 
สําคัญ  รสดี รสเลิศ รสประเสริฐ แบบไหนก็ตาม มันก็แก มันก็ปวย มันก็ตาย ทัง้นั้น ติดรสมนัทําไม 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง เวลาจะกนิอาหาร พระพุทธเจาใหพิจารณาเปนอาหาเรปฏิกลูสัญญา อาหารเปนพืน้ 
ฐานของการสกปรก นี่มันเสือกเกิดขึ้นมาทําไม อารมณแบบนีไ้มเอากูจะตายแลว กูเลีย้งมึงเทาไหรกูก ็
ตาย เลี้ยงมึงเทาไหนกูก็แก  ตามใจมึง  ใครจะใหตมยํา  ใหกะป  นํ้าพริก  กินทั้งนัน้ไมตามใจเอง็  วา 
อยางนี้นะ  ถาขี้เกียจวากไ็มตองวา  นึกในใจเทานั้น  ดันวาออกปาก  ดไีมดีพวกนําไปปากคลองสานละ 
กอเสร็จละ  นึกในใจ  เอาใจวาไป 

ทีน้ีมันเกดิไปรักใครเขา  ลูกสาวบานนั้นกส็วย  ไอหนุมบานนี้ก็งาม  นึกซิวา  คนที่เรา 
ชอบสกปรกหรือสะอาด โนนวิ่งเขาไปหาปฏิกลูบรรพ  มันตองวิ่งกนัไปวิ่งกันมาอยางนี้ไปหานวสี ๙  



ใชอาการของความตายไปหาธาต ุ ๔  ไมเปนเรื่อง  คนสกปรกเลอะเทอะ  ไอคนหรอืวาสัตวนี่มนัไมตาง 
อะไรกับสวมเคลื่อนที่ ผมวาสวมดีกวามั้ง  มีอยางเดยีว ออ ๒ อยาง มีอุจจาระกับปสสาวะ แตในทองคน 
สิ่งสกปรกมากกวานั้น แลวถาเราจะแบกสวมไป  สวมนี่มันไมกวนใจเรานะ เราวางที่ไหนมันก็อยูท่ีนั่น 
ไอคนนี่แบกไปมันยังพูดกวนใจ  มันยุงกวาสวมตั้งเยอะใชไมได  ถาจิตมันมี 

 
 
 
 
 
 

๒๒๗ 
 

โทสะกน็ึกไอเจาระยํานี่มาอกีแลว เอ็งไปโกรธเขาเรื่องอะไร จะไปฆาไปตีเขาทําไม เขาจะตองตาย  เขา 
มีทุกขอยูแลว อํานาจของราคะความผูกพนัก็ดี โทสะความโกรธคดิประทษุรายก็ดีมนัเปนไฟ  หรือวา 
โมหะความหลงคิดวาเปนนัน่เปนนี่ ไอสามจุดนี่มันเปนไฟ ไฟที่เผาใจใหเรารอน ถาความรกัเกดิขึน้รอน 
บรรลัยเลย  (หือจรินทร  อีตอนกอนแตงงานนะเดินได  หือ  ท่ีไปควบคุมทหาร  ไปฝกทหารมาเหนื่อย 
เกือบตาย  เดินอีกแลวกลางคนื รอนนะ  มันอยูไมได  ราคคฺคิ ไฟคือราคะ ทีนี้พอไดคูครองรอนอีกแลวซี 
กลวัไมมีอะไรจะกนิ พอทะเลาะกันขึ้นมารอนอีกแลว แหมทําไมถูกใจเลย พอมีลกูมาอีกคนเพิ่มความ 
รอนตองหามากขึ้น รอนไมดนีะ รอนไมเปนเรื่อง คุณพูดกับผม  ผมไมมีเมียนะ  ผมพูดยังง้ีถาผมมผีมไม 
พูดนะ  ถาพดูแบบนี้กลับบานพวกลอแน  พูดก็ตองยอง ๆ  เงียบ ๆ  และหามไปบอกชาวบาน) 

ทีน้ี โทสคฺคิ น่ีก็รอนไฟคือโทสะ คนโกรธมีอารมณเรารอนหาความสุขไมได กนิไมได 
นอนไมหลับ อยากจะฆาเขา อยากจะแกลงเขา  อยากจะตีเขา อยากจะประทุษรายดวยประการทั้งปวง 
อารมณอยางนีม้ันไมสงบ 

แลวโมหะ ไอตัวหลงคิดวาเราไมแก คิดวาเราไมตาย คิดวาคนและสตัวทั้งหลายทีเ่ปน 
ของเราจะไมจากเราไป ทรพัยสินทั้งหลายมันจะอยูกับเราตลอดกาลตลอดสมัย นีก่็เปนอาการของความ 
โง มนักร็อน รอนตรงไหน พอเราแกเขาจริงๆ เรากเ็ดือดรอน คิดวาเราจะไมแก คนของเรา สัตวของเรา 
แกเขาเรากเ็ดือดรอน วัตถธุาตุทั้งหลายเกา เราเดือดรอน เกรงมนัจะพัง ตานี้ไอของพัง รวึาคนตายเดอืด 
รอนใหญ เพราะคิดไมถึงวาจะเปนอยางนัน้ อารมณเรารอนมันก็เกดิ นี่แยแลวใชไหม เปนอันวาถาจิต 
ของเรามรีาคะก็ดี มีโทสะก็ด ีมีโมหะก็ดี เราจะใชสติเขาไปควบคุมใหรูอยูวา ออ  ไอนี่มาแลวรึ ถามันม ี
ราคะก็วิ่งเขาไปหาโนนปฏิกลูบรรพ ธาตุ ๔ และนวสี ถาจิตมีโทสะก็ไปหาพรหมวิหาร ๔ นะในนีท้าน 
ไมมี แตความจริงถาจิตเขาถงึฌาน โทสะกห็าย เราก็วิ่งเขาไปหาพรหมวิหาร ๔ เอาเกบ็ไวทําไม เอามาใช 
ถาจิตมโีมหะก็น่ังดูคนแกซ ิ นั่งดูกระดกูของคนตาย น่ังดูบานหลังเกา ๆ ที่มันพังไปแลว ดูถวยชามใน 
บานของเราทีม่ันแตกไปแลว เสียหายไปแลว วานี่เอ็งจะมาสอนใหขามาเกาะอยูไดอยางไร  ไอของเหลา 
น้ีมันพังเปน น่ีวัตถุนะ เราดูกระดกูของคนตาย คนตายจริงๆ  คนที่มันอยูในโกศมันไมมีแคนี้ มันมี 



อาการ ๓๒ เหมือนเรา แลวในที่สุดเขาเกบ็ไวแคนิดเดยีว ๒ – ๓ ช้ิน  ไอสวนที่เกบ็ความจริงมันก็เก็บ 
ไมนานไมชามันก็สลายไป  ไมมใีครเขารักษานี่เราจะมานั่งเมามนัในวัตถแุละรางกายเพื่อประโยชน 
อะไร 
 

 
 
 
 
 

๒๒๘ 
 

สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันก็คลายๆ กับความฝน ชีวิตเหมือนความฝน รปูโฉมโนมพรรณ 
เหมือนดอกไมใชไหม ชีวิตเหมือนความฝน เราเกิดมาแลวไมชามันกต็าย นี่คนในโกศนี่ คนในโลงนี่ เขา
มีชีวิตเหมือนเรา เขาอยูไมนานเทาไหร ไมชาเขาก็ตาย เหมือนกบัวาเราฝนไป รูปโฉมโนมพรรณ 
เหมือนดอกไม คือวาดอกไมเกิดขึ้นมาทแีรกก็ตูม ในที่สดุคอย ๆ แยมแลวก็บาน เรยีกวาสวยท่ีสุด แลวก็ 
คอย ๆ รวงโรยไปทีละนอยทีละนอย ในท่ีสุดก็สลายตวัใชไหม มันไมมีอะไรคงสภาพ นี่เราจะมาเมามัน 
เพ่ือประโยชนอะไร เปนอันวาคิดวาราคะก็ดี  โทสะกด็ี โมหะกด็ี ไมควรมีในจิตของเรา เพราะเปน 
อารมณทีเ่ปนโทษ เราไมตองการเรื่องรัก เลิกเปนโทษ โกรธจะไปโกรธเขาทําไม ไมตองไปฆาเขา โกรธ
คิดฆา คิดทําลายเขา ไมฆาเขา ไมทําลายเขา เขาก็ทุกข เขาก็ตาย ไมตองโกรธ หลงคิดวานี่เปนเรา นั่น
เปนของเราเลกิ เพราะรางกายเปนทุกข เราเกิดมานีเ่ราเปนทุกข  ก็เพราะเราคิดวาความเกิดเปนของดี นี่
ความจริงเราโง ถาเราไมเกิดเราสบายกวานี ้ คําวา ไมเกิด เกิดเปนสัตวนรก เปนเปรต เปนอสุรกาย เปน
สัตวเดรัจฉาน  เปนมนุษย  เปนเทวดา  เปนพรหม  ก็ถือวาเกิดท้ังนั้น  เพราะตัวเกิดมแีลวก็มีตวัตาย 

ตานี้เราไมตองการความเกดิแลวจะไปไหนละ แลวไมเกิดจะไปอยูทีไ่หน นิพพาน 
พระนิพพานไมมีตาย อันนีพ้ระนิพพานไมมีตาย ถามพระพุทธเจาวาพระนิพพานมีเกิดไหม พระพุทธ 
เจาบอก จะรับวาเกดิก็ไมใช จะไมเกิดก็ไมใช ถาวาไมเกดิภาวะมันม ีถาจะวาเกิดก็มีตาย ตองเรียกวาเกิด 
รึไมเกิดกไ็มรู  เรยีกวาไปพระนิพพานกแ็ลวกัน เรียกวาไปก็แลวกันนะ น้ีคําวาพระนพิพานมีภาวะนี่ นา 
กลวัผมจะเปนคนเดียวเสียละมัง ดีไมดีไปอยูกับเทวทัตนี่สอนผิดชาวบานเขา เขาวานิพพานสูญกนัทั้ง 
บานทั้งเมือง นี่ผมวาไมสูญ ผมวาตามพระพุทธเจานี ่ ในพระไตรปฎกไมมีที่ไหนเลยที่พระพุทธเจาบอก 
วานิพพานสูญใชไหม ทีน้ีเราก็มานั่งไลเบี้ยจิตตัวเดียวนะคุณเอย เราก็ไปไหนไปไหนสบายๆไมตองหวง  

จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน คุณจับไวเปนอารมณตลอดวันเลย ไมตองไปยุงตัวอ่ืนๆ 
จับตัวเดียว  อะไรจะเกิดมนัก็เกิดทีจ่ิต แลวก็ตัดมนัไปเลย ตัดตามแบบ ตานี้ถาจิตมนัไปติดเอาโมหะเขา 
ไอตัวหลงก็มาดูขันธ ๕ ใชไหม วานั่นเปนกู เปนของกู มาดูขันธ ๕ ไอขันธ ๕ มันรางกาย มันพังไปทุก 
ทีๆ จะมีอะไรนี่มาดูขันธ ๕ แลวมาดูอายตนะ อายตนะไอตานี่มองเห็นรูปปบ ยายคนนี้พ่ึงคลอดดอก 



แดก ๆ อีก ๑๐ ปกวาไปดู เริ่มเปนสาวเปนหนุมขึ้นมาแลว อีก ๒๐ ปเศษ ๆ ไปดูฟนเริ่มหายไปแลว หัว 
เริ่มหงอกไปแลว ดีไมดีหัวลาน อีก ๓๐ ป แลวจะคลานขี้เสียแลวหมดเรื่องกัน น่ีไมเปนเรื่อง  ไปนั่งรกั 
กันทําไม เมื่อขันธ ๕ ไมเปน 

 
 
 
 
 
 
 

๒๒๙ 
 

เรื่อง  อายตนะเปนสื่อดูเห็นรปู หูฟงเสียง หูฟงเสียงแลวกด็ับไป กไ็มมีอะไรนี่ วันนี้มาแนะนํากันเทานั้น 
น่ีวธิีปฏิบัติอยาทิ้งโพชฌงค ความจริงขันธ ๕ กับอรยิสัจและอายตนะตวัเดยีวกันนะ ขันธ ๕กด็ี อายตนะ 
ก็ดี อรยิสัจกด็ีตัวเดียวกัน เปนวิปสสนาญาณในมหาสติปฏฐานสูตร แตวาพระพทุธเจาทรงสอนทุกจุด 
ควบวิปสสนามาหมด แตละจุดเราทําอะไรก็ตามตองควบเปนแบบวิปสสนาญาณ 

ตอนน้ีมาถึงอริยสัจ ความจริงไอความจรงิตัวนี้กต็องไปมองดูขันธ ๕ เหมือนกันทาน 
บอกวาทุกขมนัทุกขที่ไหน มันทุกขที่ขันธ ๕ ใชไหม หลวงนานะ ฟนไมดีเจอะไกมกีระดูกเขา เคี้ยวไม 
ถนัดทุกขเสียแลว ไอฟนไมดมีันขันธ ๕ กายเรานี่ไปเจอหนังสือตัวเล็กๆ เขาตาไมดีอานไมออกเสียแลว 
ตัวทุกขมันอยูตัวน้ี ดีไมดน่ัีงๆ กําลังฟงเขาสอนปวดทองขี้เสียแลว หือ อีคราวนี้ทุกขใหญเลยน่ี หนาดาน 
ที่สุด  ไมตามใจมันเดี๋ยวปลอยพรืดพราด ไมไดเจานายใหญมันไมเกรงใจใคร น่ีก็เปนตัวทุกขใชไหม นี่ 
ทุกขก็อยูทีก่ายเราไมไดไปอยูท่ีไหน  น่ีสาวหาตนเหตุของความทุกขมาจากไหน   มาจากอยาก  เขาวา 
ตัณหาแปลวาอยาก    เราไมอยากเสียอยางเดียวมันจะมีอะไรทุกข 

อันดับแรกที่สดุ เราไมอยากเกิดเสียอยางเดยีวใชไหม นีท่ี่เรามีทุกขกันมากเพราะอะไร  
อยางคุณจรินทรน่ีเปนตัวอยาง เปนรอยตรสีบายดีแลว คนเดียวเดินเกะๆ กะๆ  เปนรอยโทไดเงินเดือน 
มากขึ้นอีกหนอยก็ดแีลว เปนรอยเอกก็ดีแลว เอะ เปนรอยเอกนี ่๓ ดาวนี่หวา ไมไดเรื่องตองมีเมยีสักคน 
อยาก เห็นไหม  เดี๋ยวเปนนายพันนี่ไมมีใครเขาเอาแกไป แตงกับนายรอยถึงจะโก  ตองไปหาเมียมาอีก 
คน ตัวอยากเพิ่มทุกขเขาไปอีก นี่เขาเรยีกวาความอยาก นี่เรามีตวัเปลาๆ มันก็สะอาดดีแลว มันไมสวย 
ไปหาเพชรมาประดับ ทองมาประดับ ดไีมดีไอพวกมันจี้มันปลน ตายไปหลายรายแลว ตวัทุกขมันได 
เพชร ไดทองไปไหนก็ไมสะดวกตองระวัง เพราะเกรงอันตรายจะเกดิแกทรัพยสิน ถาไมไลความอยาก 
ไปมันก็ไมจบ มันก็ตองไปไลอยาก คือไอตัวสรุป เรียกวาอยากเกิด ตัวอยากเกดิมาจากไหนละ เห็นวา 
นิวรณเปนของดี ผมไมอธิบายละ นวิรณมอีะไรบาง (เวลาหมดเหลืออีก ๒ นาท)ี เห็นวาขันธ ๕ เปนของ 
ดี ขันธ ๕ มองยากหนอยนะ อายตนะภายในมันก็ดเีหมือนกัน อายตนะภายนอกมันชวนเหลือเกิน แหม 
ยายคนนั้นตาคนนั้น ตาแจวสวยจัง แหมคนนั้นเสียงเพราะ โอโฮ คนนีก้ลิ่นตวัหอมจัง แหมกับขาวนีร่ส 



อรอย เอะ รางกายนี่สัมผัสนิ่มนวลดจีริง ตัวอยากเกดิเปนอยางนี้ ไอตวัท่ีติดในอายตนะภายนอกนี่ หรือ 
วา มัวเมาในอายตนะภายในคือเรา ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ คืออายตนะภายในเรา เมาในเราเมาในรปู เสียง  
กลิ่น  รส  สัมผัส  นี่เปนอายตนะภายนอก  เปนคนอื่น 

 
 
 
 
 
 
 

๒๓๐ 
 

ไอตัวเมาตวันีอ้ยากมีตวั และก็อยากไดตวัน่ีแหละเปนตัวอยากเกิด ไอตัวนี้เปนตัวเปนปจจยัของความ 
ทุกข ท่ีเราเกิดขึ้นมาไดเพราะเรามัวเมาในอายตนะภายในและอายตนะภายนอก 

พระพุทธเจาจงึทรงสอนอริยสัจหาความจรงิวา  ตัวเราจะมีทุกขไดกเ็พราะตัวอยากเปน 
สําคัญ ถาเราไมอยากในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส และไมอยากมี ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ มันก็หมดเรื่อง 
กัน ไปนพิพานได ตอนนี้กไ็มมีอะไร นี่เรากแ็นะนํากนันะ น่ีก็สอนกนัจนจบแลว อันดับตนตองเริ่มตน 
โพชฌงคใหเตม็อัตราศึก มีสติ มีปญญา ใครครวญ มีความเพยีร มีปติความอิ่มใจในผลแหงการปฏิบัต ิ
พยายามสรางปสสัทธิคือความสงบใหเกิดขึ้นในการระงบันิวรณ ๕ เมือ่ระงับนิวรณ ๕ ไดแลว สมาธิมัน 
ก็เกิด ไอสมาธิเกดิ อุเบกขามันก็เกดิ ตอนนี้ก็ใชสติสัมปชัญญะไปควบคุม จิตตานุปสสนามหาสติปฏ 
ฐานตัวเดียว นีผ่มมันนอกคร ูผมไดมาแบบนี้ เพ่ือนผมก็ไดมาแบบนี้ ลกูศิษยผมหลายคนเขาดีกวาผมเขา   
ก็ไดมาแบบนี ้ แลวกพ็ระอรหันตทุกองคก็ไดมาแบบนี ้ เพราะการควบคุมจิตตวัเดยีว นีผ่มจึงสอนคุณ 
ตามแบบนี้ แมแตพระพุทธเจาเองก็สอนใหควบคุมจิตเหมือนกัน หากวาเราไมเผลอเรื่องอารมณของจิต 
เสียอยางเดยีว แลวกร็ูวาอะไรเปนคณุอะไรมันเปนโทษ ราคะ โทสะ โมหะ เปนโทษสําหรับจิต ปลิดทิ้ง 
ไปดวยการเจรญิสมถวิปสสนาในมหาสติปฏฐานสูตรตามที่แนะนํามาแลว วาอะไรมันเกิดขึน้ วางตัว 
แบบไหน ทานบอกมาแลวนี่เปนวธิีปฏิบตัิเพื่อเขาถึงมรรคผลจริงๆ ถาคุณทําไดจริงๆ ไดแน แลวก็สํา 
หรับวันพรุงนีจ้ะพูดอารมณของกรรมฐาน ตั้งแตขณิกสมาธิถึงอารมณของพระนิพพาน เปนอันวา ๒ วัน 
น่ีเปนวนัสําคัญท่ีสุด หมดเวลาแลว 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 

๒๓๑ 
 

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 

โดย 
 

พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน  (วีระ  ถาวโรมหาเถร) 
 

อบรมพระกรรมฐาน  ๒๘  มกราคม  พ. ศ.  ๒๕๑๗ 
 

การเจริญกรรมฐานวนันี้จะขอเวลาใหยาวสักนิด  เพราะวาจะพูดตามหลักของมรรคผล 
ตั้งแตตนจนกระทั่งจบ  สรุปเพียงยอ ๆ  ใหทานพุทธบริษัทไดเขาใจวาพระอรหัตตมรรค  พระโสดาปฏิ 
มรรค  สกิทาคามีมรรค  อนาคามีผล  และอรหัตตผลเปนอยางไร  จะพดูถึงกฎของฌาน  ของสมาธ ิ วาม ี
อารมณเขาถึงสมาธิเปนประการใด  สําหรับทานทียั่งไมไดปฏิบัตเิลย  อันดับแรกใหรูถึงลมหายใจเขา 
ออก  เวลาหายใจเขา  รูอยูวาหายใจเขา  เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก  ดวยคําภาวนา  ดวยอํานาจ 
พุทธานุสสติกรรมฐาน  คือเวลาหายใจเขานึกวา  พุท  เวลาหายใจออกนึกวา  โธ  เวลาหายใจเขากด็ ี หาย 
ใจออกกด็ี  ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายปลอยไปตามสบาย  อยาฝนลมหายใจ บางทลีมหายใจ 
เบาไปก็อยาบงัคับใหลมหายใจแรง  วาทั้งนี้เราไมตองการใหบังคับลมหายใจแรงหรือเบา  ใหเปนไป 
ตามปกติ  เอาแตเพยีงวา  กาํหนดจิตรูอยูวาเราหายใจเขาหรือหายใจออก  การภาวนาควบคูอยูดวยหรือ 
เปลา  อันนี้จัดวาเปนสมถภาวนา 

สําหรับดานสมถภาวนานี้ตองการอยูอยางเดียว  คือควบคุมอารมณใหตั้งอยู  ใหมสีติ 
สัมปชัญญะการนกึรูอยู  นึกวาเราหายใจหรือภาวนาเปนปกติ  ถารูอยูหายใจเขาหรือหายใจออก  หายใจ 



สั้นหรือหายใจยาว หรือภาวนาถูกตองหรอืเปลา อันนี้เปนสัมปชัญญะ เปนจุดเริ่มตนของการเจรญิกรรม 
ฐาน  ถึงแมจะเปนบทเริ่มตนก็ตามที  คือวาอานิสงคของการเจรญิพระกรรมฐานเพียงเทานี้  บรรดาทาน 
พุทธบริษัททําได  คือภาวนารูอยูบาง  กําหนดลมหายใจเขาออกบาง  ช่ัวขณะหนึ่งก็มีอารมณอ่ืนเขามา 
แทรก  เมื่อรูวามีอารมณอ่ืนเขามาแทรกก็เปลี่ยนใหม  ตั้งตนใหม  กําหนดรูลมหายใจ 

 
 
 
 
 

๒๓๒ 
 

หรือคําภาวนาเสียใหม  อยางนี้เรยีกวา  ขณิกสมาธิ  เพยีงขณิกสมาธิเทานี้  ถาบรรดาทานทั้งหลายทําได 
ช่ัวขณะหนึ่ง  ทําไดทุกๆ วนั คือวันหนึ่งทําไดช่ัวขณะเดียว  ๒ – ๓ นาที  อยางนี้  องคสมเด็จพระชนิสีห 
บรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสรญิวา บรรดาทานนั้นไมวางจากฌานก็หมายความวาจะสามารถ 
ทรงความดีของทาน  สามารถบนัดาลใหพุทธบริษัทมีความสุขใจในชาติปจจุบันนีไ้ด  เมื่อตายจากชาติ 
น้ีไปแลวก็จะหลีกหนีนรกไปได  ไปสูสวรรคช้ันกามาวจรบาง  พรหมโลกบาง  ตามสมควรแกสมาธิที่ 
จะได  อันนี้สําหรับสมาธิของผูที่มาใหม 
 ตอไปนี้เปนเรือ่งของผูมาเกา คือมรรคผลตามลําดับ ตั้งแตพระโสดาบัน พระสกิทาคามี  
พระอนาคามี  และพระอรหันต  บรรดาทานพุทธบรษิัทก็ทราบชดัวา  ระดับจิตเขาสูระดับใดเราเรยีกวา 
พระโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี หรืออรหันต ทีนี้มาพูดถึงกิเลสที่จะพึงละเพื่อความเปนอรหันต  
ความจริงก็มีไมมาก  ถาบรรดาทานท้ังหลายเขาใจ  กิเลสที่เราจะตัดไดจริง ๆ  ม ี๑๐ ตัว  เราเรยีกกนัวา 
สังโยชน 
 สังโยชน  แปลวา  กเิลสเปนเครื่องรอยรดั  กิเลสทั้ง ๑๐ ตัวนี้  เปนเครื่องรอยรัดบรรดา 
ทานพุทธบรษิทัอยู กแ็สดงวาทานทั้งหลายไมสามารถจะกาวเขาไปสูโลกุตรญาณ หรือเรียกวาความเปน 
พระอรยิเจาได  และยังจะตองเปนทาสของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรมอยู  จะตองเวยีนวาย 
ตายเกดิในวฏัฏะเต็มไปดวยความทุกข  หาความสุขไมได  ถาหากวาเราสามารถทําลายกิเลสท้ัง ๑๐ ประ 
การ  หรือเรยีกกันวาสังโยชน ๑๐ ม ี

๑. สักกายทฏิฐิ  เห็นวาสภาพรางกาย  คือเรา  เปนของเรา  เรามีในรางกาย รางกายม ี
ในเรา 

๒. วิจิกจิฉา  สงสัยในคําส่ังสอนของพระพุทธเจา สงสัยในคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัต ิ 
วาจะมผีลดีตามที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงตรัสไวหรือไม 

๓. สีลัพพตปรามาส  รักษาศีลไมจริง  สีลัพพตปรามาสเรียกวาลูบคลําศลี  ถาแปลเปน 
ไทยชัด ๆ ก็คือ  รักษาศีลไมจริง  ไดแตเรยีกการรกัษาศลี  รักษาศีลไมจริง  ปลอยใหศลีบกพรอง 



๔. กามฉันทะ  พอใจในรูป  เสยีง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ในดานกามารมณ 
๕. มีความโกรธ มีความพยาบาท จองลาง จองผลาญ คิดประทุษรายคนและสัตวอ่ืน 
๖. รูปราคะ  ติดอยูในรูปฌาน  เมื่อมีรูปฌาน  และคิดวารูปฌานที่ตดิอยูเปนของวิเศษ  

ไมกลาปลอยไป 
๗. อรูปราคะ  ติดอยูในอรูปฌาน 

 
 
 
 

๒๓๓ 
 

๘. มานะ  คิดวาเราดีกวาเขา  เราเลวกวาเขา  เราเสมอเขา 
๙. อุทัจจะ  มีอารมณฟุงซาน  สําหรับอุทธัจจะตอนนี้จะฟุงซานในดานกุศล  เมื่อนอม 

จิตของตนใหตัดเขาไปโดยเฉพาะเอกัคคตารมณ 
๑๐. อวิชชา  ความโง 

 คือกิเลสที่เราจะกาวเขาไปสูพระนิพพาน  เราติดแตเฉพาะ ๑๐ ตัวนี้เทานั้น  ไมใชตัด 
เลอะเทอะชนดิที่พุทธบรษิัทบางทานตองการ  ที่เขากลาวกันวา กิเลสพันหา  ตัณหารอยแปด  แทจริงก็ 
มีอยู ๑๐ อยาง 
 วันนี้ตอนตนจะพูดถึงพระโสดาบัน ในหนังสือไตรภูมบิอกเรื่องราวของนรกไดชัด แต 
ความจริงก็ชัดเพียง ๑๐ เปอรเซ็นตเทานั้น  เนื้อแทจริง ๆ  ยังอยูประมาณ ๙๐ เปอรเซ็นต  หรือย่ิงกวานั้น  
แตเทานีก้็พอแลว  คิดวาจะเข็ดหลาบกันเตม็ทีถาตกขุมใดขุมหนึ่ง  คนทั้งหลายเกดิมาในโลก  ถึงไมทํา 
ความชั่ว  จะพนนรกก็หาไดไม  หรือเวรกรรมอันนี้เราไมทําในชาตินี้  แตกรรมในชาติกอน ๆ  ที่ตามมา 
ไมทันยังมีอยู ฉะนั้นองคสมเด็จบรมครจูงึวาทานทั้งหลาย จะชําระหนี้กรรมท่ีเปนบาปใหหมดไปแลว 
ไปนิพพาน  อยางนี้ไมมโีอกาสแน  ฉะนั้นทางที่จะพงึแกคือ หนีกรรมชั่วดวยการสรางกรรมดใีหมาก  
องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาจึงไดสอนวา  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เรือ่งศีลก็เคยพูดใหทราบแลว  ดาน 
สมาธิเคยพดูใหทราบแลว  วนันี้พูดกันถึงเรื่องปญญา 
 ปญญาที่จะพึงใชคือการกําจดักิเลส ๑๐ ประการ  ซึ่งเปนการตัดใหขาดเปนสมุจเฉทป 
หาน  คําวาสมุจเฉทปหาน คือตัดใหมันขาดเด็ดไปเลย อยาใหมันพึงเกดิขึ้นมาได ใชสักกายทิฏฐิตวัเดยีว  
ความจริงการฆากเิลสทั้ง ๑๐ ตัวใชอารมณอารมณเดียว คือ  สักกายทิฏฐิ  แปลวาความเขาใจอัตภาพราง 
กาย ที่เราเรยีกกันวาขนัธ ๕ วาเราเปนเราเปนของเรา  เรามีในขันธ ๕ ขันธ ๕ มใีนเรา  คือวารางกายนั้น 
เปนของเรา  เรามีในรางกาย  รางกายมีในเรา  ขันธ ๕ คือรางกาย 
 การพจิารณาทานบอกวา  อันดับแรกทําจติใหเปนสมาธเิสียกอน จะมสีมาธิอันดับไหน 
ก็ชาง  ทําใจใหสบาย  ควบคุมจิตใหอยูในขอบเขต  พจิารณาวารางกายอันดับแรก  ความเกดิเม่ือเราเกดิ 



มาแลว เวลาทีท่รงอยูเปนสุขหรือเปนทุกข ตอนตนตองหาทุกขใหพบ หากิจการงานตางๆ ท่ีเราทํา หรือ 
อารมณทีเ่ราทรงอยูเปนอารมณของความทุกข ไมใชอารมณของโลกยีวิสัย  อันนีย้ังไมอธิบายเวลามีนอย  
ตอไปเมื่อหาทุกขพบ การหาทุกขพบนี่ตองหากันจริงๆ  หาท้ังทุกขในตัวเราหรือทุกขในคนอื่น  ถาเรายัง 
เห็นวา  ใครคนใดคนหนึ่งในโลกทีย่ังเดนิไปเดินมา  ซึ่งมีกิรยิาหรือความประพฤตปิฏิบัติ  หรือวาทรง 
ชีวิตอยูในโลก  มีความสุขดวยอํานาจของรางกาย 

 
 
 
 
 

๒๓๔ 
 

ยังใชไมได  อยางนี้เรียกวาอารมณยังไมเขาถึงความเปนพระอรยิเจา ความจริงอารมณแคนีก้็ตามยงัไมถือ 
วา เปนพระอรยิเจา ตองเอาอารมณคือปญญาเขาพจิารณาใหเห็นความทุกขจริงๆ ของรางกาย คือวาคนที่ 
กําลังทรงรางกายอยูน้ีมีทกุขอยูตลอดเวลา  เราก็ตาม  เขาก็ตาม  หาความสุขอะไรไมได รวมความวาโลก 
ทั้งโลกไมมจีุดใดจุดหนึ่งที่เปนความสุขเลย  อยางนี้เรียกวามีปญญาเขาถึงระดับวิปสสนาญาณ  เมือ่เห็น 
ทุกขแลวมิใชวาทําใจใหหดหูตอไป ก็แสวงหาเหตุของความทุกข คนควาขึ้นมา  เมื่อความทุกขมีอยู เหตุ 
ที่จะสรางความทุกขไมมี  มนัก็ไมเกิด  มันตองไมมี  ถาไมมีเหตุ  ผลมนัก็มีไมได 
  ตอนน้ีเราก็มาพบกับตัณหา  คือความอยาก  อยากอะไรกช็างเวนไวแตอยากไปนิพพาน 
อยางเดยีวก็หมดปญหา  อยากรวย  อยากดี  อยากมีทรัพย  อยากเปน  อยากมียศถาบรรดาศักดิ์  เปนความ 
อยากของโลกอันจัดวาเปนอํานาจของตัณหา  ตัณหานี่พดูสั้นๆ เราก็หาทางกําจัดตณัหาดวยการพจิารณา 
ขันธ ๕  วาไมใชเรา  ไมใชของเรา  เมื่อขันธ ๕ มันจะพัง  มันจะทําลายตัวของมันเอง  และอะไรมันจะม ี
ในโลก  ท่ีเปนเรา  ที่เปนของเรา 

เมื่อเราพจิารณาเห็นแลว  โลกเต็มไปดวยความทุกข เราอยูนี่เราก็มีความเปนทุกข ทุกข 
ดวยอํานาจของตัณหา  จนอารมณของเราเกิดเปน  นพิพทิาญาณ  ความเบื่อหนาย  เบื่อที่รางกายนีม่ันไม 
ดี  เห็นวารางกายนี่เอาดีอะไรไมไดเลย  มแีตความทุกข  ลืมตาขึ้นมากม็ีแตความทุกข  จนกวาจะถงึเวลา 
หลับตาใหม  ไมมีอะไรพนจากความทกุข  เห็นทุกส่ิงทุกอยางเต็มไปดวยความทุกข แตเห็นวาความทุกข 
เปนของธรรมดาที่มีสังขารทรงอยู  ฉะนั้นจึงหาทางตัดเหตุของความทุกข  คือความทะยานอยาก  ทําใจ 
ใหเปนสันโดษ  พอใจในกฏของธรรมดา  เห็นคนแกก็น่ีเปนเรื่องของความเปนธรรมดาของคนเกิด เห็น 
คนตายกถ็ือวาคนตายเปนเรือ่งธรรมดา  เพราะเกดิมามนัก็ตาย  การปวยไขไมสบายก็ถือวาเปนเรื่องของ 
ธรรมดา  ความแก  ความตายจะมกีับเรากถ็ือวาเปนเรื่องธรรมดา  ใจสบายไมเดือดรอน  ไมหวั่นไหว  ก็ 
ตกใจบางเหมอืนกัน  แตวามันปลดออกไปไดงาย  คือวาธรรมดา  เปนเรื่องของกรรม 

และระยะนัน้ก็เชื่อม่ันในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  วาพระพุทธเจาทรงไดสั่งสอนไว  
ใหทานและรักษาศีล เจรญิภาวนาวาเปนของดีแน เปนการแกอารมณของชาวโลก เปนการแกของ 



อารมณที่ตดิอยูภายใตอํานาจของตัณหา  คือวาคําสอนขององคสมเด็จพระบรมศาสดาสอนถูก เราไม 
สงสัย  แลวกต็ั้งใจรักษาศลีใหบริสุทธิ์  เรารักษาศลีย่ิงกวาชวีิต  คือวาตายเสยีดีกวาที่จะยอมใหศีลขาด  
คือวามีอารมณเขมขน 
 

 
 
 
 
 
 

๒๓๕ 
 

แบบนี้แลวจิตใจดีเปนปกติ  ไมใชฝนนะเขาใจวามี  ไมใชขืนใจ  มีอารมณถือวาทุกสิง่ทุกอยางในโลกที ่
เราเขามากระทบ จะเหน็ดเหนื่อยดวยการงานก็ดี  หรืออาการปวยไขไมสบายก็ตามที  คือวาความเจ็บ 
ความไขเขามาทับถม  หรือวาความตายเขามาหาเราก็ตาม  เห็นวาเปนเรือ่งธรรมดา  การถกูนนิทาวาราย 
ก็เปนเรื่องธรรมดา  ใครเขานินทาเราก็ไมหนักใจ  ใครเขาสรรเสรญิเราก็ไมดีใจ  เราจะดจีะชัว่ไดก็การ 
กระทําของเรา  ไมใชผูอ่ืนมาพูดใหเราดี  หรือผูอ่ืนมาพูดใหเราชัว่  ทําใจใหสบายมีศีลบริสุทธิ ์พรอมกัน 
น้ันมีอารมณจบัอยูในพระนพิพานเปนอารมณ  อารมณอยางอื่นที่เราตองการไมมี  ภาระหนาที่ทําตาม 
หนาที่ทุกอยาง  ความตองการของเราตองการอยางเดยีวคือความไมเกิด  ไมเกิดเปนมนุษย  ไมเกิดเปน 
เทวดา  ไมเกิดเปนพรหม  ตองการอยางเดยีวคือพระนิพพาน 
 น่ีโดยยอกลาวมา  อยางนี้พระพุทธเจากลาววา  ทานเขาถึงพระโสดาบัน  อารมณที่เขา 
ถึงพระโสดาบนัก็จะมีความรกั  ความอยากรวย  ยังมีความโกรธ  ความหลง  ยังตองการความสวยสด  
งดงามแตก็ไมเปนภยั  ความรักก็รกัอยูในขอบเขตของพระธรรมวนิัยและกฎหมาย  ความร่ํารวยทีเ่ราจะ 
พึงหาไดก็หามาโดยชอบธรรม  ไมใชไปคดไปโกงใคร  ความโกรธในใจมีอยู  แตไมไปประทุษรายใคร  
ความหลงในรางกาย  คือหลงในความสวยสดงดงามยังมอียู  แตคิดไวเสมอวา  รางกายของเรานี้มนัแก 
ไปทุกวนั  โดยการแตงตวัใหเหมาะสมกับสังคมเทานั้น  ไมใชคิดวาการแตงตัวใหสวย  การประดับตัว 
ใหงาม  จะทําตัวใหเลอเลิศมีความสุข  แตก็ยังอายสังคมอยู  ถายังแตตัวไมเสมอเขายังไมถึงใจ  ยังไม 
เปนที่พอใจ  อารมณของพระโสดาบนัมีอยางนี ้

พระโสดาบนัความจริงกยั็งมีความรกั ยังมีการแตงงาน ยังมีบุตรมธีิดา จะมีสามีภรรยา  
เพราะกิเลสตาง ๆ ยังมีอยูครบ  แตวามีอารมณระงับ  มีความรูสึกตัวอยูเสมอวากายมนัจะแก  มันจะเจ็บ  
มันจะตาย  ความหวั่นไหวในการแก  ปวยไขไมสบายมนีอยคอย ๆ  หมดไป  แลวก็มั่นใจในคําส่ังสอน 
ของพระพุทธเจา  มีศีลบริสทุธิ์  มีจิตยอมรับนับถือกฏของธรรมดา  แลวก็มีพระนิพพานเปนอารมณ  นี่ 
วากันวาเปนสายของสุกขวิปสสโก ถาอารมณของทานพทุธบรษัิททรงไดขนาดนี้เรียกวาพระโสดาบัน 



พระโสดาบนันี้ตัดอบายภูมิ  คือโทษทีจ่ะทําใหลงนรก  เปรต  อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน 
ไมมี  ถาเปนพระโสดาบนัชัน้หยาบ  ก็มาเกิดเปนมนุษยอีก ๗ ชาติ  ขณะเกิดเปนมนษุยก็ตองรับเศษของ 
กรรมชัว่ที่ทําไวแตปางกอน  ถาเปนพระโสดาบันระดับกลางกม็าเกิดเปนมนุษยอีก ๓ ชาติ  ถาเปนพระ 
โสดาบันระดบัละเอยีดก็มาเกิดเปนมนุษยอีก ๑ ชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 

๒๓๖ 
 

 ตอจากนั้นไป รักษาอารมณไวตามนั้น คือพิจารณาขันธ ๕  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  
วิญญาณ  ท่ีเรยีกกนัวารางกาย  ไมใชเรา  ไมใชของเรา  อารมณบางลงไป  เห็นวาทุกสิ่งในโลกนี้ไมมี 
อะไรเปนของเรา  คําวา  กู  ของกู  นอยลงไป  มันชักไมมี  มีความรูสึกวามีเหมือนกัน  แตรูไวเสมอวา 
มันกับเราไมชาจากกนั  ความรูสึกเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรยัมีระดับสูงขึ้น  มีอารมณละเอียดมากขึ้น  
นิดหนอยกเ็กรงอันตรายจะเกดิขึ้นกับใจ  และการรักษาศีลมั่นคงยิ่งขึน้  มีอารมณละเอยีดยิ่งกวาพระ 
โสดาบัน  แตละสังโยชนเทากัน  ๓ อยางเหมือนกัน  ตอนนี้อารมณจติที่เราจะพจิารณาจะสังเกตไดงาย  
คือกามราคะ  หรือวาความโกรธมันจะมนีอยเต็มที  จะมีโกรธเหมือนกันแตวามนัดื้อเหลือเกนิ  มันม ี
ความไวนอย  บางทีใครเขาดาขึ้นก็งง  ความโกรธมันไมเกิด  เห็นคนเห็นความสวยสดงดงามที่เคยตอง 
การมีความปรารถนา  แตความปรารถนามันไมเกดิ  เห็นคนเปนเรื่องธรรมดาไป  ทีนี้เวลาที่จะกาํหนด 
จิตรูอารมณตัวน้ีจริงๆ อันนี้เรียกวา  สกิทาคามี  เอากันใหชัดคือ  กามฉันทะ  ความตองการในกามารมณ  
จะมีเหมือนกบักามตายดาน  ไมมีความตองการในกามารมณอยางปกติเลยแมแตนอย 

บางคนคิดวาตอนนี้เราเปนพระอนาคามี  อันนี้ตองระวัง  ตองระวังไว เพราะการเจรญิ 
วิปสสนาญาณควบกับอํานาจของสมถภาวนา  ในขณะทีจ่ะพิจารณาขันธ ๕  ก็ใชสมถะไปดวย  การที ่
ควบคุมใจอยูในขอบเขตเปนอารมณสมถะ  สมถะกับภาวนานี่แยกตวักนัไมออก  อารมณที่คุมอยูมนัเขา 
ถึงระดับฌาน  ตั้งแตปฐมฌานขึ้นไป กําลังใจจึงจะมีอํานาจตัดกิเลส  อันนี้อารมณของสมถะ  ถามกีําลัง 
นึก  ความรูสกึนึกตองการ ในรูป  รส  กลิ่น  เสียง  มนัจะนอย  ความโกรธหวั่นไหวมันก็นอย  นี่เปน 
อํานาจของอารมณของสมถะ  แลวก็มีปญญาคือพิจารณาเขาดวย  ก็กดกําหนัดลงมากขึ้น  ความรูสึกนอย 
ลง บางทีมรีะยะตั้งเดือนสองเดือน ความรูสึกในกามารมณไมมีเลย  ตอนน้ีเรานึกวาเราเปนพระอนาคามี  
เทาที่ผานหลายทาน  พระพุทธเจาทานนิพพานไปแลวไมรูจะถามใคร  อยางนี้เกิดความเขาใจตนเองวา 
เปนพระอนาคามี  แตวาขณะนั้นระวังใหดี  ตอนที่มีอารมณเงียบสงัดตัง้จิตอยูในอํานาจของสมาธิ  และ 
วิปสสนาในบางครั้ง  อารมณในความปรารถนาสวยสดงดงามมันปรากฎ  และอารมณของความโกรธ  



ความเคียดแคน  ก็จะเกดิขึ้นในใจของบุคคลที่ทําใจตั้งนาน  ถาเกิดแลวมีความรูสึกเรากร็ะงับไดทัน  
อยางนี้เรียกวาอารมณเปนอนุสัย  ถาใจของทานทั้งหลายเขาไดถึงตอนนี้  ทานเรียกวาพระสกิทาคามี  ถา
ถึงขั้นสกิทาคามี ตายแลวถาไมเกิดเปนเทวดา พรหม  ก็ตองเกิดเปนมนุษยอีกครั้งหนึ่ง  แลวก็นพิพาน 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒๓๗ 
 

 ตอนน้ีผานพระสกิทาคามีมาแลว  ตอนนี้เปนตัวแนคือ  การกําจัดกามฉันทะ  พจิารณา 
ขันธ ๕ เพยีงขอเดียว  คือสักกายทฏิฐิ  ในที่สุดอารมณความพอใจในกามารมณหมดส้ินไปจากใจ   ตอน 
น้ีความตองการนิดหนึ่งไมม ี  เห็นเนื้อหนังของคนเหมือนซากศพ  หรือเหมือนกับแผนดนิ  เหมือนกับ 
ตุกตาซึ่งไมมีความหมายในการสัมผัส ความตองการในกามารมณนิดหนึ่งก็ไมมี  ถาจะสังเกตงายๆ ทาน 
กลาววา  ถาถงึระดับนี้นํ้าอสุจิแหงแลว  ไมมีความปรารถนาในกามารมณเลย  การสมัผัสระหวางเพศจะ 
ไมมีความรูสึกวาผูหญิงผูชาย  มีความรูสกึอยางเดยีว  ความตองการไมมี  แลวกก็ารกระทบกระทั่งใน 
ดานของอารมณในความโกรธ  ใครเขาทําใหใจกระทบนดิหนึ่งหลนหายไปเลย  คือหลุดไปทนัท ี  อยาง 
น้ี ทานเรียกกนัวาพระอนาคามี 
 ถามีอารมณจิตของทานถึงตอนนี้ใหทราบชดั  แตวาใหมนัแนนะ  ซอมไว  ซอมใจ ถา
ไมมีความรูสึกในกามราคะ  ก็หาวิธย่ัีวใหมันเกิด  มนัไมตองการความสวยสดงดงาม  ก็เดินเขาไปหา สิ่ง
ที่เราเคยตองการในกาลกอน  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  จะตองไปหาสิ่งนั้น  แสวงหาสิ่งนั้น  ดูซิวา
ใจมันตองการไหม  ถาพิสูจนเทาไร ๆ  ใจมันไมตองการ  ใชได  ถาเพียงเราอยูคนเดียวไมตองการ สิ่ง
น้ัน  จะถือวาไดไมได  มันตองพบของจริง  ทีนี้ดานโทสะก็เหมือนกนั  ถาอยูเฉย ๆ  ยงัไมมีใครมาดา  ยัง
ไมมีใครเขามาทา  ทําทาไมเขาใจ  วาหนกั ๆ  เราเคยโกรธ  เราไมโกรธ  เห็นวาคนแสดงอยางนั้นมี 
อารมณเหมือนคนบา เราไมถือคนบา ไมวาคนเมา ใจสบาย  มีความปกติใจ มีความเงยีบกริบ ไมสลดใจ  
อยางนี้เราแนใจแลววาเราเปนพระอนาคามี 
 น่ีบอกใหสําหรับทานเขาสูภาวะสุกขวิปสสโก  สําหรับเตวิชโช  ฉฬภิญโญ  ปฏิสมัภิ 
ทัปปตโต  ไมตองบอกเพราะรูตวัเอง  สําหรับสุขวิปสสโก  สมัยพระพุทธเจาทานตองบอกเหมือนกัน  นี่
เรยีกวาตัดสังโยชนได ๕ ประการ  เปนพระอนาคามี  ถาตายจากความเปนมนุษย  จะไปเกิดเปนเทวดา 
หรือพรหมก็ตาม  จะไมกลับลงมาเกดิอีก  บําเพ็ญบารมีบนนั้นไปนิพพานเลย 



 น่ีเหลืออีกอยางคือ  อรหัตตผล  อันนี้ตองตัดสังโยชนอีก ๕ ประการ  ตัดสังโยชนใน 
ความผกูพันในรูปฌาณ  รูปฌานนี้ความจริงเราทิ้งไมได  เราตองใชวิปสสนาญาณควบคุมตลอดไว  เพื่อ 
เปนการตัดกิเลส  ทําความมัวเมาในรูปฌาณใหหมดไป  รักษาไวเปนการควบคุมใจใหตัดกิเลสเทานั้น  
ไมใหถือวาดีเลิศเปนวิเศษ  ถาหลงถาติดเพียงแคนั้นไปไมได 
 ทีน้ีมานะ  ความถือตัวถือตน  ตอนนี้สังเกตงาย  เรารังเกียจคนที่มีฐานะต่ํากวาเราบาง 
ไหม  รังเกยีจคนที่แตงกายไมสะอาดบางไหม  รังเกียจสัตวเดรัจฉานประเภท 

 
 
 
 
 

๒๓๘ 
 

ใดบาง  ถายังมีความรังเกียจอยู  ตวัมานะกย็ังตัดไมได  ถาเราไมมีความรังเกยีจ  จะถือวาคนชั้นใดกต็าม  
ระดับใดก็ตาม  สัตวประเภทใดก็ตาม  ลวนเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  ทุกคน  มีสภาวะเสมอดวยเรา  ความรัก  
สุข  ทุกข  ดวยกัน  มจีิตอยางเดียวคือ  เมตตา  ปรารถนาจะสงเคราะห  อยางนี้เรียกวาเราตัดมานะได 
 อีกขอหน่ึงคือ  อุทธัจจะ  ตอนน้ีไมนอมไปในอกุศลกรรมแลว  เหลือแตกุศลอยางเดยีว 
เปนความฟุงซาน  แสวงหาความดี  แตวาฟุงซานเกินพอดีกับขอบเขตที่เราตองการ  เราตองการอยาง 
เดียวคือตัดกเิลส  แตหมอก็ยอมคิดสรางโนนสรางนี่  จะทําดีอยางโนนอยางนี้  ไมคิดทางโทษ  คิดทางดี  
แตวาไมเลีย้วเขามาหามุมเพื่อพระนิพพาน  โดยเฉพาะอยางนี้ทานเรยีกอุทธัจจะ  คือวามีอารมณสายใน 
ดานกุศล  ทีนีเ้ราพจิารณาใจของตนเปนอยางไรตอนนี้  จะมีอารมณอยางเดยีว  คืออารมณมนัเฉย  ตัด 
อุทธัจจะได  คือจิตมุงเฉพาะอยางเดียวคือพระนิพพาน   จะทําอะไร  คิดอะไรหนอยก็ตาม   เราทาํเพื่อ 
พระนิพพานอยางเดยีว  เราทาํเฉพาะอยางนีเ้รยีกวาเราทําลายอุทธจัจะได 
 ขอสุดทาย  อวิชชา  ความโง  ที่จริงตัดมาได ๙ แลว  อันนี้ก็ไมมีความหมาย  ข้ึนชือ่วา 
เยื่อใย ในโลก  จะเปนคนก็ตาม  สัตวก็ตามหรือวาวตัถกุ็ตาม  ความพอใจในการเกิดเปนเทวดา  พรหมก็ 
ตามไมมีสําหรับเรา เห็นวามนุษยก็ดี เทวดาก็ดี  พรหมกด็ียังไมดีจริง ยงัมีอารมณไมละเอยีด ยังประกอบ 
ไปดวยอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ไมมีอะไร  สิ่งที่เราตองการนั่นคือพระนิพพานโดยเฉพาะ  มีความสุข 
สดชื่นตลอดเวลา  รางกายเปนอยางไร  กิจการจะหนักสักเทาไรก็ตาม  หรือจะมีอารมณอะไรมากระทบ 
กระท่ังก็ตาม  ความปวยไข เจ็บไขก็ตาม ความตายจะมาถึงก็ตาม มีอารมณสดชืน่ เห็นเปนเรื่องธรรมดา 
ของคนที่เกิดมาในโลกนี้ มนัเปนอยางนี้  เราอยากโงมากอนจึงมาเกดิ  น่ีเราเกิดมาเพราะความโง  ก็ 
ปลอยใหความโงมันกินขันธ ๕ ไปตามอธัยาศัย  มันจะกนิใจของเราไมได  มนักดัแคเปลือก  แตมนัไม 
ถึงเนื้อถึงใจ  จะทุกขจะรอนอะไร  ถาเปลือกพังเมื่อไร เรามีความสุขเมื่อน้ัน  แตวาเราไมพยายามทําลาย 
เปลือกในรางกาย 



 น่ีพูดมาในเรื่องของอารมณวปิสสนาญาณโดยเฉพาะ  จะใหบรรดาทานพุทธบรษิัท 
ทราบวา  อารมณที่จะเขาถึงพระโสดาบนัก็ดี  สกิทาคามี  อนาคามี  อรหัตตผลกด็ี  มีอารมณอยางไร  พดู 
ไวแตโดยยอ  ไวเปนเครื่องวัดกําลังใจของทานพุทธบรษิัทวา  เวลานีอ้ารมณเขาถึงไหนแลว  วาเวลานี้ 
องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงพระนิพพานไปแลวไมมีผูใดจะพยากรณได  เราจะไดอะไรเพียงใด  เรา 
จะตองพจิารณาเอง  แตระวังใหดีถาเราเจริญภาวนา  ถามกีําลังฌานกลา  กําลังฌาน 

 
 
 
 
 
 

๒๓๙ 
 

ประเภทนี้ทําจติใหเปนอุเบกขา  บางทีจิตของเราอยูในขัน้โลกยี  แตวาความรกั  ความโลภ  ความโกรธ  
ความหลง  มันถูกระงับดวยกําลังฌาน  เราอาจจะเขาใจวา  เวลานี้เราเขาถึงภาวะพระนิพพาน  หรือเปน 
อรหันตเสียแลวก็ได  ระวังอารมณตอนนี้มาก ๆ  
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๐ 
 

อบรมพระกรรมฐาน  ๓๐  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 

คนเราทั้งหมดเกิดมาแลวก็ตองตาย  ทีนี้เมือ่ตายแลวก็ไมใชวาจะถึงสิ้นสุดแหงชีวิต  ถา 
หากวาจิตที่จะพึงปฏิบัติ  คือไมสามารถจะกําจัดกเิลส  ตณัหา  และอุปาทาน  และอกุศลกรรมได  เราก็ 
ตองเกิด  อาจจะไปเกดิเปนสตัวนรก  เปรต  อสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉาน  ดวยอํานาจอกุศลกรรม หรอืวา 
เกิดเปนมนุษยดวยอํานาจของศีล ๕  หรือกรรมบถ ๑๐  หรือวาเปนเทวดาดวยอํานาจของหิริโอตปัปะ  
หรือเกิดเปนพรหมดวยอํานาจของฌานสมาบัติ และยิ่งไปกวานัน้ก็อาจจะถึงพระนิพพานดวยอํานาจการ 
กําจัดกเิลส ตณัหา อุปาทาน และอกุศลกรรม ฉะนั้นการเจรญิกรรมฐานของทานทั้งหลายก็คือวา  ทุกคน 
ทราบแลววาเราเกิดมาแลวตองตาย  ในการเจรญิพระกรรมฐานนี่ก็มีความมุงหมายคดิวา  ถาเราตายแลว 
เราจะไมไปสูทุคติ  การทีบ่รรดาทานท้ังหลายมาเจรญิพระกรรมฐาน  กถ็ือวาเปนการปฏิบัติตามคําสั่ง 
สอนขององคพระพิชิตมารครบถวนคือ 

๑. ในตอนตนบรรดาทานพุทธบริษัทพากันสมาทานศีล  สําหรับศีลนี่  ขอบรรดา 
ทานพุทธบรษิทัรักษาไวตลอดชีวิต  เพราะวาเปนการกันอบายภูมิ  คือนรก  เปรต  อสุรกาย  สัตวเดรัจ 
ฉานไดด ี

๒. ตั้งใจแผเมตตา  คือมีจิตเต็มไปดวยเมตตาและกรณุาเปนปกติ  คิดเสมอวาเรา 
จะไมเปนศัตรกูับใคร  เราจะไมคิดประทษุรายใคร  ไมวาคนหรือสตัว  เราจะเปนมิตรกับคนและสัตว 
ทั้งหมดในโลกนี ้

๓. ตั้งใจสํารวมจติ  คิดอยูในดานของการกุศล  เชน  กําหนดรูลมหายใจเขา ออก  
ใชคําภาวนาตามอัธยาศยั  คําภาวนาเคยใชอยางไหนคลองแคลว  กใ็ชอยางนั้นไมควรเปลี่ยน  ใชตามนั้น  



ถาไมเคยใช  เวลาหายใจเขานึกวาพุท  เวลาหายใจออกนึกวาโธ  อันนี้เปนการรวมรวมจิตใหเปนสมาธิ  
ถาคลองแบบไหนใหทําแบบนั้นไมขัด เพราะวากรรมฐานที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์สอนไวมถีึง ๔๐  
แบบ  เปนอันวา  ถาภาวนาอยูหรือกําหนดลมหายใจเขาออกอยู  เปนการปองกนัอกุศลจิตอยู  ไมอยางใด 
ก็อยางหนึ่งในนิวรณ ๕ ประการ  คีอ  อภิชฌาความเพงเลง็อยากไดทรพัยของผูอ่ืนมาเปนของตนโดยไม 
ชอบธรรม  ความโกรธ   ความพยาบาท  จองลางจองผลาญบุคคลอื่น  ความงวงเหงาหาวนอน  อารมณ 
ฟุงซาน  และก็ความสังสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  ปองกันเหตุชั่วทั้ง ๕ ประการนี้  ไมใหเขามา 
กวนใจในเวลาที่เราภาวนาหรือกําหนดลมหายใจเขาออก 

 
 
 
 

๒๔๑ 
  

 ถาภาวนาไป  กําหนดรูลมหายใจเขาออกชั่วขณะเดยีว  ก็ปรากฎเกิดมีจิตซานขึ้นสู 
อารมณภายนอก  พอรูสึกตวัก็จับขึน้ตนกนัใหม  ทําอยางนี้สลับกันไป   อยางนี้เรยีกวาขณิกสมาธิ  เปน 
สมาธิเล็กนอย  ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัทสามารถจะทรงอารมณไดอยางนี้ไดตลอดชวีิต  คือเวลา 
ใกลจะตายก็มจีิตนอมสวนกศุลนี้ แบบนี้ทาํไดบางไมไดบาง ทรงอารมณไดบาง แลวจิตกแ็ลบสูอารมณ 
อ่ืนบาง  เมื่อนกึขึ้นมาได  รูสกึตัวกก็าวเขาจบัใหม  ตั้งตนกําหนดรูลมหายใจเขาออก  และคําภาวนา 
 คุณธรรมที่บรรดาทานท้ังหลายโดยถวนหนาทําไดเพยีงแคนี้  องคสมเด็จพระชินสหี 
กลาววาเปนผูไมวางจากฌาน  บอกวาทานทรงคณุธรรมไดเพยีงแคนี ้เวลาตายจากความเปนมนษุย ขณะ 
ที่ตายจิตจับอํานาจของพุทธานุสติ  คือพระพุทธคุณ  และลมหายใจ เขาออกไดบาง  สลับกันไปอยางนี้  
ทานกลาววา  ถาตายจากชาตนิี้ไดเปนเทวดาไดแบบสุขสบาย  คือวาเปนเทวดาไดแนนอน หากวามีความ 
ดีสูงขึ้นไปกวานี้  คือ จิตของทานนอมเขาถึงปติ มีขนพองสยอง เกลา รางกายโยกโคลง นํ้าตาไหล  หรือ 
วาอาการซูซา  มีจิตใจเอิบอ่ิม  มีความสุขใจ  ถาทรงอารมณได แบบนี้  จิตจะมีสมาธิแนบสนิทดกีวาบท 
กอนๆ  จะทรงสมาธิไดนาน  จะมีอารมณอ่ิมเอิบอยูเสมอในการ ไดเจรญิสมาธิ  บางครั้งจะเห็นภายลอย 
ไปลอยมา  หรือเสียงที่ไมมตีัวปรากฎขึ้น  แตวามภีาพปรากฎก็ดี  มีเสียงปรากฎกด็ี  ก็จงอยาตดิในภาพ 
หรืออยาติดในเสียง  อยางนีท้านเรยีกวา อุปจารสมาธิ  เปนสมาธิที่สูงขึ้นไปกวาเดิม 
 ถาบรรดาทานพุทธบริษัททรงคุณธรรมไดขนาดนี้  องคสมเด็จพระชนิสีหกลาววา  ถา 
ตายจากความเปนมนุษย  ก็เกิดเปนเทวดาในชั้นยามาได เรียกวาเขาไดแนนอน สวรรคน่ีเขาเลือกคนเกิด 
เหมือนกัน  ไมใชสักแตวาทําความดีกจ็ะเลือกเกิดไดตามอัธยาศยั  ก็คุณธรรมอันใดไมเหมาะสมกับ 
สววรคช้ันไหน  ก็จะไปเกิดในสวรรคช้ันนั้นไมได  นี่ถาหากทรงจิตถงึอุปจารสมาธ ิ ก็เกิดมาเปนเทวดา 
ในสวรรคช้ันยามาได 



 หากวาบรรดาทานท้ังหลายมีอารมณสูงกวานั้น  ขณะกําหนดรูลมหายใจเขาออกก็ด ี 
ภาวนาอยูกด็ี  หูไดยินเสยีงภายนอกชัด  แตไมรําคาญในเสียงนั้น  สามารถกําหนดรูลมหายใจเขาออก  
และคําภาวนาพิจารณาไดตามสบาย  โดยไมรําคาญในเสยีงนั้น  อยางนีเ้รยีกวาทานผูนั้นเขาถึงปฐมฌาน  
และทําจิตไดถงึขนาดนี่ทานกลาววา  ถาตายจากชาตน้ีิก็เกิดเปนพรหมได 
 น่ีวากนัอยางยอๆ  แบบสบายๆ  และหากวาทานพุทธบรษิัทมีอารมณจติสูงขึ้นไปกวานี้  
คือคิดเห็นวา  อัตภาพรางกายก็ดี  หรือวาทรัพยสินในโลกกด็ี  เปนสิ่งมีชีวิต  ไมมีชีวิตก็ตาม  ไมมีความ 
หมาย  ไมมีอะไรทรงตวัอยูได  มีการสลายตัวไปในที่สุด 

 
 
 
 
 

๒๔๒ 
 

เราคิดเปนปกติอยูวาในโลกนี้ไมมีอะไรเปนของเรา  ไมวาทรพัยสมบตัิที่มีชีวิตกด็ี  ไมมีชีวิตกด็ี  ไมใช 
ของเรา  แมแตรางกายกไ็มใชของเรา  ไมชามันก็ตาย  เพราะวาเราเกดิมาก็ตาย  ขณะที่ทรงกายอยูก็เปน 
ทุกข  เต็มไปดวยความทุกข 
 จิตคิดถึงเพียงนี้  ก็คิดตอไปวาความเกิดเปนของไมดี  เปนเหตุของความทุกข  เราไม 
ตองการเกิดตอไป  ข้ึนชื่อวาขันธ ๕  คือรางกาย  จะเปนกายของเรากด็ ี กายบุคคลอืน่ก็ดี  กายสัตวอ่ืน ก็
ดี  หรือวัตถุทีเ่ปนแทงเปนกอนก็ดี  ไมมีอะไรเที่ยง  จดัวาเปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได  ขณะที่ทรง ตัว
อยู มีความเปลีย่นแปลงอยู  ในที่สุดก็สลายตัว  โลกเต็มไปดวยความกลบักลอก  สิ่งนี้เราไมตองการ  คิด
อยูเสมอวา  อัตภาพรางกายแบบนี้กด็ี ทรัพยสินที่มีชีวติ  ไมมีชีวิตก็ด ี เราไมตองการ  เปนเหตุแหง ความ
ทุกข  ส่ิงที่เราตองการคือพระนิพพาน  การเกดิเปนมนุษยก็ดี พรหมกด็ ี  เราไมตองการ  เพราะยัง ไมถึง
ที่สุดแหงความทุกข  เปนเทวดาหรือพรหม  ถาหมดบญุวาสนาบารมกีต็องกลับมาเกดิอีก  ก็มา แสวงหา
ความทุกขอีก  อยางนี้ไมชอบ  สิ่งที่เราตองการคือพระนพิพาน  แลวกต็ั้งใจไวเสมอวา  เรานี ้ไมมีอะไร  
แมแตอัตภาพรางกายก็ไมใชของเรา  เราไมตองการอกี  ไมชาก็สลายตัว  เมื่อความแกเกดิขึ้น เราก็ไม
ตกใจ  เพราะรูวามนัจะแก  ความปวยเกดิขึ้นก็ไมตกใจเพราะรูวามันจะปวย  หากวาของรกัของ ชอบ
พลัดพรากจากไปเราก็ไมตกใจ  คิดวาความตายนี้เปนของธรรมดา เพราะเราเกดิมาเพื่อตาย  แลวคิด 
ตอไปวา  ตอไปนี้เราไมตองการความเกดิอีก  ข้ึนชื่อวาความเกิดนี้ชาตนิีเ้ปนชาติสุดทายสําหรับเรา 
 ถาทานทั้งหลายคิดไวอยางนีเ้ปนประจํา  และดวยความจริงใจ  เห็นอะไรก็ตามเปน 
อนิจจัง  ไมเทีย่งและก็เปนทกุขัง  ประกอบไปดวยความทุกข  ในที่สุดก็มีการสลายตวั  ไมมีรูป  เสียง  
กลิ่น  รส  สัมผัสใดๆ  ทั้งส้ิน  มีความเบื่อหนายในรูป  รส  กลิ่น  เสียง  สัมผัส  แมแตรางกายของเราก ็



เบ่ือ  อยางนี้องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  เปนอารมณของพระอรหันต  ถาหากตายจากโลกนี ้
ไปแลวทานก็เขาถึงพระนิพพาน 

 
 

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

๒๔๓ 
 

อบรมพระกรรมฐาน  ๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
  
 สําหรับการเจรญิพระกรรมฐาน  ความมุงหมายก็มีอยูวา  อันดับแรก  ตั้งใจจะทําตนให 
พนจากอบายภูมิท้ังสี่  มีนรก  เปรต  อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน  เปนตน  การเจริญพระกรรมฐาน  ถาจะให 
ดี ขอใหทานพทุธบรษิัททั้งหลาย นึกถึงความตายเปนอารมณ ความจริงคนที่นึกถึงความตายเปนอารมณ  
ไมใชนึกแลวจะใหทอถอย  ไมกระทําการงานใด ๆ  เพราะวากฎของความเปนจริงมีอยูวา คนเกดิมาแลว 
ตองตาย ไมวาคนหรือสัตว วัตถุใดๆ ทั้งหมด  เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน  มีความแปรปรวนเสื่อมไป 
ในระหวางกลาง  และในขั้นสุดทายก็มีความตายในที่สุด  มีความพังในที่สุด ใหนึกถึงวาความตายนี่เปน 
เรื่องธรรมดาทีเ่ราจะกาวเขาไปถึง 
 การที่พระพุทธเจาสอนใหบรรดาทานพุทธบรษัิท  นึกถึงความตายเปนอารมณก็เพราะ 
วา  มีความตองการใหทานท้ังหลายมีความไมประมาทในชีวิตวา  ความตายมีจริงในบคุคลทุกคน  และ 
ก็ทุกคนเห็นคนตายเปนปกต ิ แตทวาสวนใหญลืมคิดวาตนเองก็จะตาย  น่ีเปนเรื่องสําคัญ  และเมื่อความ 
ตายมาถึงแลว  ก็ไมใชสิ้นสุดของชีวิตจะมเีพียงเทานั้น  ความตายที่พวกเราเรยีกวาตาย  มันตายแตเพียง 
ขันธ ๕  คือรปู  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ  หรือท่ีเรยีกกนัวารางกาย  แตสวนอทิสสมานกายที่สิง 
อยูในกายที่เปนผูบญัชาการใหทําอะไรทกุอยาง  พูดอะไรทุกอยาง  ผูนีไ้มตาย  เมื่อรางกายตายแลว อทิส 
สมานกายที่สิงอยูในรางกายก็ไปสูภพชาตใิหม  ถากิเลสของเรายังไมหมด  การไปสูภพสูชาติใหมก็ไม 
หมายความวาจะไปเกิดเปนคนเสมอไป  คนทุก ๆ  คนท่ีตายจากความเปนคนนั้น ยากนักท่ีจะกลับมาเกิด 



เปนคนใหม ไมวาสักรอยลานคนตายแลวกลับมาเกิดสัก ๑ คนก็แสนยาก สวนมากตายแลวก็ไปอบายภูม ิ
เปนสวนใหญที่สุด  อบายภมูิที่จะไปคือนรก  เปรต  อสรุกาย  เดรจัฉาน  ๔ อยางนี้ทานเรยีกวา อบายภูม ิ 
น่ีเรยีกวาประมาณของคนทีต่าย รอยละแปดสิบเปอรเซน็ตเปนอยางนอยนะ ที่ตายแลวไปสูอบายภูมิ  ที่ 
จะไปสูสุคติเปนมนุษยก็ดี เทวดากด็ี พรหมก็ด ีจะกันไวถงึ ๒๐ เปอรเซ็นตก็เกรงใจเตม็ที ถาเอากันจริงๆ  
ละกอ  จะสูสุคติจริง ๆ  ไมถึง ๕ เปอรเซน็ต  เปนสวนใหญเทาที่พบ 
 ถาบรรดาทานพุทธบริษทสามารถทาํทิพจกัขุญาณใหปรากฎขึ้นมาได หรือวามีมโนม 
ยิทธิได  บรรดาพุทธบรษิัททั้งหลายจะพสิูจนไดชัดเจน  วันหนึ่ง ๆ  ไปดักอยูที่ทาง ๓ แพรง  คือทางที่ 
จะไปสวรรค  ทางที่จะไปพรหม  ทางที่จะไปนรก  เราจะพบแตคนทีนิ่ยมลงนรกมาก  เรยีกวามากกวา 
คนท่ีนิยมไปสวรรค  ทั้งนีเ้พราะอะไร 

 
 
 
 

๒๔๔ 
 

เพราะวาคนที่เกิดมาในโลกสวนใหญประมาทในชีวิต เห็นชาวบานเขาตายเลยไมคิดวาตัวเองจะตายบาง  
เห็นความตายของบุคคลอื่นเปนกีฬา แตทวาคิดวาตัวเองไมตายนี่มนันาคิด  ความจริงคนทุกคนเกดิมา 
แลวตองตาย ถาหากความดสีนับสนุน ตายแลวก็ไปสูสุคติ มีการเกิดเปนมนุษย เทวดา พรหมบาง ถาด ี
ถึงท่ีสุดก็ไปนพิพาน แตกอนท่ีจะตายถาความชั่วสนับสนุนกล็งอบายภูมิในคนประเภทนี้มีเปอรเซน็ตสูง 
 การที่พทุธบรษิัทมาเจรญิพระกรรมฐาน  ตามแนวที่พระบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา 
สอนไว  อันดับแรก  พระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหบรรดาทานพุทธบริษัททรงสต ิ
สัมปชัญญะ  สติ  คือความระลกึนึกเขาไว  สัมปชัญญะ  รูตัว  คือนึกไวเสมอวาเราจะตองตาย  แลวก็รูตวั 
วาเวลานีก้อนที่เราจะตาย  เรามีทุนสําหรบัความดี  หรอืทุนสําหรับความชั่วเขาไว  วัดใจไวใหเปนปกติ  
เวลานี้ปจจัยท่ีเรามีอยูในใจของเรา  คือทุนแหงความประพฤติ  เปนทุนของอบายภูมิ  เปนทุนของสวรรค  
หรือวาทุนของพรหม  หรือทุนของพระนพิพาน อันนี้ละที่มีความสําคญั  ถาหากวาเราไมตั้งใจวัดความด ี
ความชั่วของเราเขาไว  เผลอตัวไปเมื่อไร  เวลาตายไปควาเอาทุนนรกเขาก็มีความทุกขหนัก 
 ฉะนั้น  การท่ีทานพุทธบรษิทัตั้งใจมาเจรญิพระกรรมฐาน  จะเปนทีส่ํานักนี้กด็ี  สาํนัก 
อ่ืนก็ดี  ก็มผีลเสมอกัน  หมายความวา  ทุกสํานักถาเปนสาวกของพระพทุธเจาก็สอนเหมือนกัน  ไอที่จะ 
ดีเพียงใดไดผลเพียงใดเปนเรื่องของพุทธบริษัทเอง  อาจารยผูสอน  อาจารยผูแนะนําก็ปฏิบัติตนอยาง 
พระพุทธเจา  ที่เรยีกวา  อกขาตาโร  ตถาคตา  พระพุทธเจากลาววา  ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก  ทานทั้ง 
หลายจะดีเพยีงใดก็อาศยัการประพฤติปฏบิัติทําตนของตนเอง  ไมใชวาครูบาอาจารย  ไมใชวาพระพุทธ 
เจาจะยกใครไปพรหม  ไปนิพพานยังง้ัน  บอกใหแลวกป็ระพฤติปฏิบัติกัน  ถาอาจารยองคไหนบอกวา 



สามารถจะยกใครไปสวรรคก็ได  ไปพรหมโลกได  ไปนิพพานไดดวยกําลังของอาจารย  ก็แปลกใจ 
เหมือนกัน  เรือ่งนั้นเปนเรื่องของทาน  มาพูดเรื่องเราดีกวา 
 การเจริญพระกรรมฐานวนันี้ขอพูดตอนตน  เพราะมีคนมาใหม ๆ  ในตอนตน  กอนจะ 
ทําอะไรทั้งหมด  ขอใหทานใชสติสัมปชัญญะคุมใจไวตลอดวัน  ไมใชเฉพาะเวลานี ้  วาเราจะไมเปนผู 
กังวลในเหตุที่ยังไมมา  ยังมาไมถึง  หมายความวา  เรื่องอะไรกต็ามที่มนัแลวกใ็หมันแลวกันไป  ที่ยังไม 
มาถึงยังไมตองคิด  เพราะวามันยังไมมา  เวนท่ีไดขาวนัน้เขาสงมาแลววา  เราจะตองมีงานปฏิบัตอิะไร  
น่ันเปนเรื่องทีว่ามีมาแลว  หรือเรื่องเขามาถึงแลว  เรื่องท่ียังไมมาถึงไมตองไปคิดกอน  เอาปจจุบันใหดี  
สําหรับปจจุบันนี่มีหนาท่ีอยางไร  ปฏิบัติงานในปจจุบันใหดีเปนใชได เพราะคนเราทุกคนไมมีอดตีและ 
อนาคต  ตามปกติก็มีแตปจจบัุน  เพราะวาทุกคนจะหาเมื่อ 

 
 
 
 
 
 

๒๔๕ 
 

วันวานนีก้ับพรุงนี้ไมพบเหมือนกัน  เราพบแตวันนี้เสมอ ช่ือวากรรมอะไรก็ตามถือวาเปนกรรมปจจุบัน 
เสมอ  ถาเราแกปจจุบันใหดพีนจากอบายภูมิ  เรื่องอดีต  อนาคตไมตองเปนหวง  อดตีท่ีแลวกแ็ลวกันไป  
สําหรับอนาคตที่จะไปถึงมนัก็ดี เพราะวาวันนี้เราทําดี ในวันพรุงนี้ที่จะทํามันไมมี  ก็มีวันนี้วนัเดยีว แลว 
ก็เฉพาะอยางยิง่  เวลานี้ก็เปนเวลานี ้ เวลาอีกประเดีย๋วหนึ่งสําหรับเราก็ไมม ี และเวลาที่ลวงมาแลว สํา 
หรับเราก็ไมมี  ปจจุบันปรากฎวาเปนเวลานีอ้ยูตลอดเวลา 
 ฉะนั้น  ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  อันดับแรกคือเจรญิพระ 
กรรมฐานเพื่อปองกันอบายภูมิ  สวนแรกที่เราจะเขาถึงคือ  หน่ึง  ทานบารม ี  เรื่องทานบารม ี  ขอทาน 
พุทธบริษัทอยาขาด  แตวาอยาใหเกินวิสัย  สําหรับเรื่องวตัถุ  ทีนี้ทานอกีทานหนึ่งเปนทานที่ไมตองลง  
ทุน  มีคุณมาก  ขอใหบรรดาทานพุทธบรษิทัทุกทาน  ขอใหใหเปนประจํา  ใหมากเทาไรไดก็ด ี  เพราะ 
ไมรบกวนทรพัยสิน  คือ อภัยทาน  ถาบคุคลใดเขาเคยลวงเกินเราในอดีตก็ตาม  ในปจจุบันก็ตาม  คือวา 
เราไดใหอภยัแกบุคคลนั้น  ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะคนที่ทําใหเราไมชอบใจ เขาไมตั้งใจจะทําชั่ว คนทุก 
คน ที่มีความประสงคดี  แตทีทํ่าความผดิพลาดไปเชนนี้  เพราะอํานาจของเจานายบังคบั เจานายคนไหน 
บังคับเขา  เจานายภายนอกนี่ไมมีความสําคัญ สั่งงานแลวเราหลีกเลีย่งได แตวาเจานายที่มันบังคับบัญชา 
อยูขางในใจมคีวามสําคัญมาก  เจานายคนนี้คือ  กิเลส  ตณัหา  อุปาทาน และอกุศลกรรม 
 กิเลสนี้คือความเศราหมองของจิต  ตัณหาไดแกความทะยานอยาก  อุปาทานไดแกการ 
ยึด  ยึดถือเกนิพอดี  และอกศุลกรรมท่ีเขามาสิงจิตใจใหคิดวาชั่วเปนด ี  ไอเจานาย ๔ คนนี่มีความสําคัญ 
มาก  คือ  กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และอกศุลกรรม  ยุยงสงเสริมใหคนดี ๆ  ตกอบายภูมินับไมถวน  เรา 



ขืนคบ ขืนปลอยตัวใหเปนทาสของบุคคลทั้ง ๔ อยูเพียงใด  ทานทั้งหลายจะไมมโีอกาสรับความสขุ  นี่ 
คนท่ีเขามาทําใหเราไมชอบใจ  เพราะวาตกอยูภายใตอํานาจของเจานายทั้ง ๔ คน  เราเห็นวาเขาเปนทาส 
อยู  ในเมื่อบุคคลที่ถกูเจานายบังคับ  เจตนาแทเขาไมตองการจะดา  ไมตองการจะวาจะกลั่นแกลงเรา แต 
ที่ทําไปเพราะถูกบังคับ  เราก็ไมควรจะโกรธเขา บุคคลที่เราควรจะประกาศตนเปนศัตรูอยางยิ่งคอื กิเลส  
ตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรม  ตวัท่ีบังคับเขา  ตัวเขานะเราใหอภยับุคคลนั้น  แตเราตองเปนศัตรูกับ 
กิเลส  ตณัหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรม  คิดฆามนัเสียใหสิ้นไป  ถาฆาตัวราย  ๔ ตวั  นี่แลวเมื่อไร  เรา 
จะมีความสุข  คนอื่นจะมีความสุข  ทานอันนี้คืออภยัทาน 
 ขอใหบรรดาทานพุทธบรษิัทให  ใหมากที่สุด  เพราะไมตองลงทุน  ถาทานมีอภัยทาน 
อยูเปนปกติ  อยากจะพูดวา  ตกนรกไมเปนซะเลย  ยังจะไมอยากพดูถึงศลี 

 
 
 
 
 
 

๒๔๖ 
 

ถามีอภยัทานเปนปกติเพยีงอยางเดยีว  บรรดาทานพุทธบริษัท  บญัชนีรกเขาไมอยากจดกนัแลว เขาเกรง 
เมื่อยมือ  แลวก็ยังอยาเพิ่งประมาท  มันอาจจะมีไดเหมือนกัน 
 ตอแตนี้ไปก็ขอใหบรรดาทานพุทธบรษิัท  ถือศีลใหบริสทุธิ์  ทรงพรหมวิหาร ๔  คือมี 
เมตตา  ความรัก  กรณุา  ความสงสาร  มุทิตา  ตัดความอิจฉาริษยาออกจากใจ  อุเบกขา  สิ่งใดท่ีมันเกิด 
ข้ึนกับเราก็ดี  ที่เนื่องกับเรากด็ี ถาเกินวิสัยกไ็มดิ้นรน ถือวาเปนเรื่องธรรมดา มีทรงคณุธรรม ๒ ประการ 
น้ีใหประจําอยูในใจ  ใหทรงอยูตลอดเวลาตลอดสมัย  แคนี้เลีย่งนรกได ๑ ศอก  เรียกไดวาเราเดนิเฉียด 
ปากนรกได ๑ ศอก  ยังไมถงึเอาขาเขาไปแหย  และตอจากนั้นไป  เพือ่ทรงสติสัมปชัญญะของทานพุทธ 
บริษัทไดสมบูรณแบบ  ขอใหกําหนดรูลมหายใจเขาออก  เพ่ือฝกสติสมัปชัญญะ  เวลาหายใจเขารูอยูวา 
หายใจเขา  เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก   แลวเวลาหายใจเขาใหนึกถึงความดีของพระพุทธเจา  
หายใจเขานกึวาพุท  หายใจออกนึกวาโธ  เพียงคูนีแ้หละ  มีความดีเหลอืลน  ถาบรรดาทานพุทธบริษัท 
ทําไดตามที่กลาวมาแลวคือ 

๑.        มีอภัยทานเปนปกต ิ
๒. รักษาศีลตามสภาวะที่ตนจะรกัษาได  ศลี ๕  ศีล ๘  ศลี ๑๐  หรือศีล ๒๒๗  

รักษาใหไดบรสิุทธิ์  มีพรหมวิหาร ๔  เปนปกติ  มีสติกําหนดรูลมหายใจเขาออก  นกึถึงความดีของพระ 
พุทธเจา  คําวา  พุทโธ  ไวเปนปกติ  เพียงเทานี้นรกเขากไ็มตองการแลว  แตอยาประมาทนะ  เพราะเปน 
ฌานโลกยี  ฌานโลกยีถาประมาทเมื่อไรเหตุรายก็เกดิเมื่อนั้น  ฌานโลกยีแมวามีสภาพไมมั่นคงนัก  ไม 
คงทนนัก ความงอนแงนคลอนแคลนงาย ถาหากวาไมประมาท ทรงอารมณความดีอยางนี้ไวตลอดเวลา  



บาปกรรมใด ๆ  ที่บรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลายโดยถวนหนา  ท่ีทํามาแลวกาลกอน  ถึงแมวาจะหนัก 
เทาไรก็ตาม  ถาหากวาทานสามารถทรงความดีเขาไวเพยีงเทานี้จนกระทั่งถึงวันตาย  อาตมาแนใจและ 
เชื่อแนวา  บรรดาทานพุทธบริษัทหนีกฎของกรรมและบาปนั้นไดแน 
 สําหรับทานท่ีฝกใหม  การที่จะทรงคําภาวนาและพิจารณาลมหายใจเขาออกไดตลอด 
เวลาทีเ่รานั่งอยูยอมเปนของยาก  เพราะเปนการฝกใหม  ไมใชผูทรงฌาน หากวาทานภาวนาไปและ 
พิจารณาลมหายใจเขาออกไป  ถาเผอญิมันลืม  พอรูสึกตวัก็ตั้งตนใหม  มีกําหนดรูลมหายใจเขาออกได  
และภาวนาไดไมนานกล็ืมเสยีอีก เผลอไปแลวก็เริ่มตนขึ้นมาใหม  เพยีงเทานี้เราเรียกวาขณิกสมาธิ แปล 
วาสมาธิเล็กนอย  หากวาทานทําไดเพียงเทานี้แลว  ทําไดไมดีไปกวานี้  แตวามีอภัยทาน  มีศีลบรสุิทธิ์  มี
พรหมวิหาร ๔ ทรงความดเีพียงเทานี้ก็จดัวามีความดเีปนเลิศ ทั้งนี้เพราะวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาค 
เจา  ไดเคยทรงตรัสไววาบุคคลผูใดมีเมตตาจิตก็ดี  วันหนึ่ง 

 
 
 
 
 

๒๔๗ 
 

เพียงชัว่ขณะจติเดียว  เรากลาววาบุคคลผูน้ันเปนผูที่ไมวางจากฌาน  และก็การทรงสมาธิไดเลก็ๆ นอยๆ  
ไดบางไมไดบาง  ลืมบางเผลอไปบางแบบนี้  ถาบรรดาทานพุทธบรษิัทท้ังหลายยังไมเคยตาย  แตความ 
จริงเคยตายมาแลว  แตยังไมไดซอม  ตายแลวก็เกดิใหม  อาจจะยังไมทราบ  สําหรับอาตมาเคยซอมตาย 
มาแลว  ความจริงไมไดซอมมันจะตายของมันเอง  ตอนนั้นความจรงิไมไดมีความดีอะไรนกั  เปนแต 
เพียงทานผูใหญเกณฑใหภาวนา  พุทโธ  ก็ทําบางไมทําบาง  อยางท่ีพูดมาแลวเมื่อกีน้ี้ แตทีน้ีทุกขเวทนา 
มันบีบคั้นเขามากเต็มที จติก็ไมรูจะเกาะอะไรเปนที่พ่ึง ตอนนั้นปรากฎวาจิตรวม สมาธิที่เรี่ยราด ทําบาง 
ไมทําบางกลับเปนสมาธิหนัก  มีอารมณตัง้มั่น  อันนี้เคยถามบรรดาทานพุทธบรษิัทหลายทาน  เวลาใกล 
จะตายวาเวลานี้มีความรูสึกวาเปนอยางไร  ที่เคยทําบางไมทําบาง  ดีบางไมดีบาง  ทานบอกวามอีารมณ 
รวมเหมือนกนั  เปนอันวาการทําสมาธิจติไดบางไมไดบาง  เผลอบางไมเผลอบาง ทรงสมาธิบางไมทรง 
สมาธิบาง  มีอภัยทานและศีลบริสุทธิ์  เมตตาบารมีทรงความดีในสมาธิพอเล็กนอย  อยางนี้เปนอันวา  
ทานพุทธบรษิทัทั้งหลายสามารถจะหลีกนรกไดตามตองการ  วันนีข้อพูดเฉพาะตอนตน ๆ  เพียงเทานี ้ 
สําหรับทานพุทธบรษิัทท่ีทรงความดีย่ิงกวานี้ก็ขอใหปฏบิัติตามอัธยาศยั 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๔๘ 
 

อบรมพระกรรมฐาน  ๒๘  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 

  การนั่งสมาธิใหน่ังตามอัธยาศัย หมายความวาจะน่ังพับเพียบกไ็ด น่ังขัดสมาธิก็ได 
เวลาเมื่อยจริงๆ เปลีย่นอิริยาบถก็ได อันนี้ไมหาม เพราะการเจรญิพระกรรมฐานความสําคัญอยูที่ฝกจติ 
ไมใชฝกกาย ถาจะเครงเครยีกกับกายเกินไปแลว ถาจะนั่งแบบนียั้งไมถึงเวลาเลิกก็ยังไมเลิก ถาบังเอิญ 
ปวดเมื่อยข้ึนมา แลวถายังขนืทนอยู ก็แสดงวาจิตก็ไมเขาถึงสูสภาวะสมาธิ วิปสสนาญาณ ฉะนั้นพุทธ 
บริษัททกุทานเวลานี้ เราตองการฝกใจไมใชเราตองการฝกกาย ฉะนั้นการนั่งถาบังเอิญมันฝนเกินไป 
ปวดเกินไปก็เปลี่ยนอิรยิาบถได แตก็ตองคอยๆ เปลี่ยนเพื่อไมใหจิตมันเคลื่อน 
  ในการเจรญิพระกรรมฐาน ก็เพื่อจะหวงัความสุขในโลกปจจุบัน และสัมปรายภพ 
ไมใชวาจะนั่งหวังความดีเอาในชาติหนา ที่เชื่อความดีในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจาตองการเอาดีใน 
ชาติน้ี คือตั้งแตเดีย๋วนี้เปนตนไป คนเราตายไปจะลงนรกก็ดี จะเปนเปรต อสุรกายก็ดี สัตวเดรจัฉาน 
เปนมนุษย เปนเทวดา เปนพรหม หรอืเปนพระอรหันตเขาสูพระนิพพาน ตองเปนกันกอนเวลาตาย 
ไมใชตายแลวจึงเปน อยางคนที่จะตกอบายภูมิก็ตองเปนเปรต เปนสัตวนรก อสรุกาย เปนสัตวเดรจัฉาน 
ตั้งแตชาติน้ี หมายความวาอารมณจิตของเราไมดี เปนอารมณจิตของอบายภูมใินชาตินี ้ ตายแลวจึงจะไป 
อบายภูมิ ถาเราจะเปนมนุษย จิตก็ตองเปนมนุษยตั้งแตชาตินี้ อารมณของจิต ถาเราจะเปนเทวดา พรหม 
หรือเขาพระนพิพาน อารมณจิตก็ตองเขาพระนิพพานแตชาตินี้เหมือนกัน 



  การสรางความดีในเขตพระพุทธศาสนา ใหมุงความดีในปจจุบัน ไมใชรอในอนาคต 
ถาเราหวังความดีในอนาคตนี่เห็นจะไมแนนัก และตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจ 
พิจารณากายกนัเสียกอน หากฎแหงความจริงกนัเสียกอน การภาวนาใดๆอันนี้ขอใหปฏิบัติในพระธรรม 
ธรรมคําสั่งสอน ในพระบรมสมเด็จพระสคุตเปนอันดับแรกของการพจิารณา อันดับแรกขอใหพิจารณา 
กฎของความเปนจริง วาการเกดินี่เราเกิดมาเพื่ออะไร น่ีเราตองถามตัวเราดู ถายังนึกไมออกก็จะบอกให 
วา ทุกคนเกิดมาเพื่อตาย เราเกิดมานี่เราเกดิมาเพื่อตาย เพราะวาการเกดิมี การตายมใีนที่สุด ไมมีใครเกดิ 
มาแลวไมตาย ถาเกดิมาแลวกอนจะตายก็มคีวามทุกข ความทุกขน้ีพรรณาหมดไมได 
  จะพรรณาไดยอๆ คือวา ตามปกติรางกายเราไมมีความเทีย่ง มีความแปรปรวน เดนิเขา 
ไปหาความสลายตัวทุกวนั เรยีกวาเดินเขาไปหาความตายทุกวัน 

 
 
 
 
 
 
 

๒๔๙ 
 

ตอนท่ีรางกายเดินเขาไปหาความตาย ทานเรยีกวาความเสื่อม คือเปนอนิจจัง ไอตวัเสื่อมนี่เราไมชอบ  
ไมมีใครชอบความเสื่อม จะเปนความเสื่อมดานอารมณก็ดี เสื่อมดานรางกายกด็ี ธาตุ ๔ ธาตุน้ํา ธาตุดิน 
ธาตุลม ธาตุไฟก็ดี เราไมชอบ อีกประการหนึ่งมันเสื่อมแลวก็มีอาการปวยไขไมสบาย อันนีเ้ราก็ไมชอบ 
เหมือนกัน โรคภัยไขเจ็บนี้ไมมีใครตองการ นอกจากนั้นก็มีความปรารถนา ความไมสมหวัง ความรอน 
ความหิว ความกระหาย ความไมทรงตัวของรางกายเราก็ไมชอบ ในท่ีสุดความตายก็เขามาถึงเราไมชอบ 
การพลดัพรากจากกันเราก็ไมชอบ การไมชอบอยางนี้ก็เปนการฝนกฎธรรมดา เรยีกวาเราใชอารมณผดิก ็
ถูก เพราะอะไรจึงถูก เพราะเราไมตองการใหรางกายเสื่อม แก ทรุดโทรม หรือปวยไขไมสบาย ไมตอง 
การพลดัพรากจากของที่รกั ของชอบใจ ไมตองการตาย น่ีเปนอารมณของมนุษยท่ียงัมีกิเลส ตณัหา อุปา 
ทาน อกุศลกรรม สิงใจอยูมาก ไมตองการความจริง แลวไอสิ่งที่เราไมตองการนี่เราฝนมันไดไหม หา 
คนฝนไมได หมอรักษาโรคใหคนอื่นหายไดแตวาหายไมจริงเพราะอะไร เพราะไมชาคนนั้นก็ตาย บางที 
หมอรักษากต็ายเสียเอง หมอรักษาโรคเองได แตหมอก็เปนโรคตายเหมือนกัน น่ีก็เปนตามธรรมดาราง 
กาย เมื่อเราเกดิมาแลวก็มีความเสื่อม ไอความเสื่อมนี่มันเปนอาการของความทุกข เพราะเราไมตองการ 
เปนอยางนัน้ และในที่สุดกต็ายแกไขไมได 
  ในอันดับแรกของพุทธบริษทั ใหนึกถึงความตายเปนอารมณ ใหเห็นความตายเปน 
ธรรมดาของชีวิต การเสื่อมไปของรางกายคือตองแก ตองปวย ตองกระทบกระทั่งอารมณทีไ่มปรารถนา 
การพลดัพรากจากของรกัของชอบใจ หรอืวาความตายเขามาถึง ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถาถือวาเปน 



เรื่องธรรมดาไดก็ตองยอมรับนับถือกฎแหงความเปนจรงิ ถาถืออยางนี้ไมไดยังปลดไมได ความทุกขใน 
ใจมันกเ็กิด ทําไมพระพุทธเจาจึงสอนบรรดาทานพุทธบริษัทใหนึกถึงความตายเปนอารมณ ท้ังนี้เพราะ 
วาเปนของจริง 
  พระพุทธศาสนาตองการอยางเดียว ใหบรรดาพุทธบริษทั ยอมรับกฎของความเปนจริง 
ถาเรายอมรับกฎของความเปนจริง รูกฎของความจริงอยู ความจริงทัง้หลายเหลานีไ้มพนจากความตาย 
น่ีเราก็จะสบายใจ สมมุติวาพุทธบริษัททั้งหลายรูตัววาจะแก จะปวย รูตัววาของรักของชอบใจ จะเปนสิ่ง 
ของมีชีวิต ไมมีชีวิตก็ตาม อันนี้เราจะตองพลัดพรากจากมัน ถาสภาวะอยางนี้เกดิขึ้น มันตองเกดิแน เรา 
ไมตกใจ เรารูอยูแลววาเราจะแก เมื่อเห็นคนแกใหนึกวาไมชาเราก็แกแบบนี้ เห็นใครเขาปวยไขไมสบาย 
หนักก็ดี เบากด็ี โรคอะไรกช็าง ก็คิดวาในสภาวะของเขาเปนอยางนัน้ ในไมชาเรากเ็ปนอยางเขา  ถาเรา 
มีสิ่งของรักจะเปนวัตถุหรือสิ่งมีชีวติ คิดไว 

 
 
 
 
 
 

๒๕๐ 
 

เสมอวาสิ่งเหลานี้จะไมอยูกบัเราตลอดไป สักวันหนึ่งเรากับมันจะจากกัน มันจะจากเรา เราจะจากมัน ก ็
ถือวาเปนเรื่องธรรมดา เวลาความตายจะเขามาก็เปนเรื่องธรรมดา เพราะเราเกิดมาเพือ่ตาย พระพุทธเจา 
ทานกลาววา ความตายเปนกีฬาของชีวิต และท้ังหมดในโลกที่เกิดมาแลวไมมีใครเหนือความตาย ทุกคน 
จะตองตาย 
  อารมณนี้ขอใหนึกอยูเสมอ ถาคิดไวเปนปกติธรรมดาแลวจิตจะสบาย เมื่ออาการอยาง 
น้ันเกดิขึ้น นี่เราเจรญิพระกรรมฐานเพื่อหาความสบาย ไมใชมานั่งแชงตัวเอง แลวควรคดิวา การคิดถึง 
ความตายไมใชการนั่งแชงตวัเอง เพราะธรรมดาเปนอยางนี้  บรรดาพทุธบรษิัทมีอาการปวยไขเกดิขึ้น ก็ 
ถือวาเปนเรื่องธรรมดาตองรกัษาเกีย่วกับการระงับทกุขเวทนา  ตอนนัน้ตองคิดวาการรักษาจะหายก็หาย 
ไมหายก็ตามใจ ถาหากวากฎของกรรมทําไวหมดอายุขัย ก็ใหถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถาหากวาเรือ่งของ 
ทุกอยางเปนธรรมดาได โลกธรรมแปด การไดลาภ เสื่อมลาภ ไดยศ เสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ ทุกข สุข 
ที่ปรากฎในอารมณของทกุทาน ทําใหเกิดขึ้นมาสลายตวัไป จะเปนอะไรกต็าม ถือวาเปนเรื่องธรรมดา 
ของคนที่เกิดมา เทานี้ก็สบาย จิตของทานจะสบาย 
  ในที่สุดก็ทราบวาเราจะตองตาย ทีนีก้คิ็ดไวอีกทวีา ความตายจะเขาถึงพุทธบริษัท ตอง 
เขาถึงแน ไมมทีางหนีพน ทุกคนจะกําหนดเวลาตายไมได อยาเขาใจวาอายุเรายังนอย เรายังจะตายทหีลัง 
คนแก น่ีหาความแนนอนไมได คนเกิดทีหลังตายกอนมีเยอะแยะ ความตายของเราไมแนนอน มันจะ 
ตายทาไหนก็เปนเรื่องของความตายทั้งนั้น จะปวยไขตาย ถูกอุบัติเหตตุาย กนิอาหารตาย นอนหลบัตาย 



อยางนี้ใชได เราคิดวาความตายเกดิขึ้นกับเรา เราไมหนกัใจ เพราะอะไร คนที่คิดถึงความตายคือคนท่ีไม 
ประมาท แลวก็คิดตอไปอีกนิดวา ตายแลวสูญหรือไมสูญ พระพุทธเจาตรัสไววาตายแลวไมสญู เพราะ 
อะไร ตายแลวยังมีเปรต นรก อสรุสกาย สัตวเดรัจฉาน เปนที่ไป เรียกวาอบายภมูิ แลวยังมเีกดิเปน 
มนุษย เทวดา พรหม มีนิพพานเปนที่สุด  ถามันสญูจริงๆ กไ็มมีการไปสูภพอยางนัน้ได ทน้ีีภพทีเ่รา ไม
ปรารถนาจะไป ก็คืออบายภูมิท้ัง ๔ นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรจัฉาน หรือวาเกิดเปนมนุษยท่ีไมดี 
หมายความวาทุพพลภาพ มคีวามเปนอยูไมเปนสุข อันนี้เราไมตองการ เราตองการวา ถาเกิดเปนมนุษย 
ก็ขอใหเปนคนร่ํารวย รางกายดี สมบรูณ บริบรูณ มีความสุขนานาประการ หรือวาเกิดเปนเทวดา เปน 
พรหม แตวาพระนิพพานคนรังเกยีจกันมาก เพราะวาคิดวานิพพานมีสภาวะสูญ หาความสุขจริงไมได 
  ความจริงพระนิพพานมีความสุขท่ีสุด ใครเห็นพระนิพพานได ไปพระนิพพานได จะ
รูสึกวาพระนพิพานนาอยูนาไป อันนี้ก็ชาง ใครจะไปหรือไมไปก็ตาม 

 
 
 
 
 
 

๒๕๑ 
 

ใจ มาคิดกันไวกอน พอเราตาย แดนที่เราไมตองการไปคืออบายภูมิ ไดแก นรก เปรต อสุรกาย สัตวเดรจั 
ฉาน ใครขืนลงไป พระพุทธเจาตรัสอีก ๑๐ องคก็ยังไมไดโผลข้ึนมาถาไปหนัก ถาไปเบาก็ยังดี เพราะวา 
ความดีในอบายภูมินิดหนึ่งกย็ังไมมี ก็ไมควรจะไป คนทุกคนก็คิดวา ตายไปก็เกรงวาจะลงนรก เปรต 
อสุรกาย เดรัจฉาน ทีนี้จะทาํอยางไรดี จึงจะปองกนัไมใหตกนรก สิ่งที่เปนกําแพงปองกันอบายภมูิได 
เปนอันดับแรกก็คือ ศีลหา หรือกรรมบถ ๑๐ สําหรับฆารวาสธรรมดา และคนที่มีกําลังกายแกกลาก็เอา 
ศีลแปด พระมีศีล ๒๒๗ ถามีศีลบริสุทธิ์ มีอารมณจับอยูในศลี ระมัดระวังศลีไมใหบกพรอง เรยีกวา สี
ลานุสสติกรรมฐาน 
  ทานทั้งหลาย ถามีศีลเปนเครื่องปองกันเปนกําแพง กําลงัใจจับอยูในศลี ไมบกพรองใน 
ศีล ไดช่ือวาอบายภูมิทั้งสี่ไมมีแกทาน และขอใหบรดาพุทธบริษัททกุทานในอันดับแรกตั้งใจไวใหดีวา 
ชาติน้ีหรือกี่ชาติก็ตาม เราเกดิมาเพื่อตาย ตายมีสภาวะไมถึงที่สุด ตองการจุติ ถาเรายังไมถึงพระนิพพาน 
เพียงใด กไ็ปสูภพชาติใชกฎของกรรม คือเสวยผลของความดี ไปจุติทางสายอื่นไมวา เปนมนษุยกด็ ีเทว 
โลกกด็ี พรหมโลกกด็ี ยังไง ๆ กยั็งดีกวาไปเกิดในอบายภูมิ สวนอบายภูมิน้ันมแีตความทุกข 
  บรรดาทานพทุธบรษััทจงตัง้ใจไววา  ถาเราตายคราวน้ีไมขอไปเกิดในอบายภูมิ มีนรก 
เปนตน อยาไปเลย เราไมไปอบายภูมิเราจะไปไหน ไปไหนก็ชางเถอะ แตวาอบายภูมิเราไมไป การท่ีเรา 
จะไมไปอบายภูมิก็ตองมีศลีเปนประจํา อยางอื่นจะบกพรองก็ชางเถอะ มีศีลบริสุทธิ์ไว 
 



 

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

๒๕๒ 
 

อบรมพระกรรมฐาน  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 

  การเจริญพระกรรมฐาน  ความมุงหมายกม็ีอยูวา  ตองการทรงสติสัมปชัญญะ  เพราะ 
วาคนเราจะดหีรือไมดี  ข้ึนอยูกับสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ  สติแปลวาความระลึก  สัมปชัญญะแปลวา 
ความรูตวั  ถาเรานกึอยูวาทําอะไรไปแลว  รูตัวอยูวาเราทาํดีหรือทําชั่ว  อันนี้ช่ือวาเปนความดีสวนหนึ่ง  
แมวาจะทางโลกกต็ามทางธรรมก็ตาม  มีสภาวะเหมือนกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในทางพระพุทธศาสนา  
ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหรูสติสัมปชัญญะโดยการฝกสมถภาวนา  สําหรับสมถภาวนามีความประสงค 
อยางเดยีว  คือทรงสติใหสมบูรณ  เมื่อทรงสติสัมปชัญญะสมบรูณแลว  ใหใชปญญาพิจารณาตามกฎ 
เกณฑของความเปนจริง  ที่พระพุทธเจาทรงสอนใหมีสติสัมปชัญญะก็เพราะวาจะใหนึกอยูเสมอ  ใหรู 
ตัวอยูเสมอ  นึกไววาที่เราเกดิมาก็เพ่ือตาย  ถามีความเกิดอยูเมื่อไร  ความตายก็มีเมื่อนั้น  ทีนี้ขณะที่เกิด 
แลวทรงตัวอยู  รูตวัอยูเสมอวา  เวลานี้รางกายของเราเดนิเขาไปหาความตายอยูทกุขณะ  ในขณะที่ทรง 
ชีวิตอยู  เรามคีวามสุขหรือมีความทุกข  ท่ีพระพุทธเจาทานเรยีกวาสติสัมปชัญญะ 
  ทีน้ีมาวากนัตามกฎที่พระพุทธเจาทานใหรูอยางนี้เพื่ออะไร  เพราะวาคนก็ดีสัตวก็ด ี  ที่ 
เกิดมาแลวทั้งหมด  นับตั้งแตวันเกิดจนถึงวันตาย เราหาความสุขจริงๆ ไมไดเลย ความสุขท่ีเราคิดวาสุข 
ที่วาสุขจริง  หมายความวาส่ิงของที่เราตองการ  ถาเราไดส่ิงหนึ่งสิ่งใดไดตามตองการ  ความสุขใจมันก ็



เกิด  ดีใจพอไดของอยางนั้น แตวากอนทีเ่ราจะไดของมาอยางแตละชิน้  กวาจะไดเงินมาแตละบาท  เต็ม 
ไปดวยความทกุข  ทุกขเพราะการหาทรัพยสินเพื่อใหไดมาเปนของตน  เรยีกวาเรามคีวามทุกขอยูตลอด 
เวลา  ครั้นเมือ่ไดของเหลานั้นมาแลว  เราดใีจประเดี๋ยวเดยีวเรยีกวาเปนความสุข ตอมาความทุกขมันก็ 
ติดตามมา  เกีย่วกับการระวงัรักษาเกรงวาของเหลานั้นจะเกา  จะเสื่อม  จะสลายไป  อันนี้เรียกวาเปน 
อาการของความทุกข  รวมความส้ัน ๆ วาเราเกิดมาแลวก็เพ่ือตาย  นับตั้งแตวนัเกดิจนถึงวันตายก็เต็มไป 
ดวยความทุกข  วันนีจ้ะไมพดูใหชัดเพราะตองใชเวลามาก 
  พระพุทธเจาทานทรงเห็นวา คนเราถาเกิดมาแลวก็ตาย  ตายแลวก็เกดิ  เกิดใหมเม่ือไรก็ 
ตายเมื่อนั้น  แลวเกดิเม่ือไรก็เต็มไปดวยความทุกข  อยางนี้ก็ช่ือวาหาความสุขจริงไมได  ตองเวียนวาย 
ตายเกดิอยูตลอดเวลา เกิดเมือ่ไรก็มแีตความทุกข  มีความตายในที่สุด ฉะนั้น พระพทุธเจาทกุๆ พระองค 
อาศัยที่พระองคบําเพ็ญบารมถีึงสี่อสงไขยกาํไรแสนกัป ถาเปนศรัทธาบารมีก็แปดอสงไขยกําไรแสน 
กัป   ถาเปนวริยิะบารมีก็มีสบิหกอสงไขยกําไรแสนกัป  ท้ังที่บําเพ็ญบารมีอยางนี้ก็เพ่ือปรารถนาโมกข 

 
 
 
 
 

๒๕๓ 
 

ธรรม คือ ธรรมเปนเครื่องพน  คือพนจากความเกิด  ถาเราไมเกดิเสียอยางเดียวความทกุขมันก็ไมม ี 
ความตายมัน ก็ไมม ี
  ในฐานะที่ทานทั้งหลายประกาศตนเปนสาวก ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ 
ขอใหรูถึงความมุงหมายที่พระพุทธเจาสอน  ใหบรรดาทานพุทธบรษัิทใหทานก็ด ี  รักษาศีลก็ด ี  ทรง 
เมตตาในพรหมวิหาร ๔ ก็ด ี  หรือวาเจรญิสมาธิก็ด ี  เจรญิวิปสสนาก็ด ี  ท้ังหมดนี้พระพุทธเจาตองการ 
อยางเดยีว  ใหบรรดาทานพทุธบรษัิทเขาถงึความดับไมมเีชื้อ  คําวาดับไมมีเชื้อในท่ีนีห้มายความวา  เรา
ดับกิเลสทั้งหมด  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรายกรากเหงาของกิเลสทั้ง ๓ ประการนีพ้นไปจากจิตเมื่อไร  
บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลาย  ไดช่ือวาเปนผูที่ไมมีความเกิดตอไป 
  ฉะนั้น  กอนทีเ่ราจะยกกิเลสทั้ง ๓ ประการคือ  รากเหงาของกิเลสทั้ง ๓ ประการนี้พน 
ไปได  ข้ันแรกเราตองมีทานบารมีกอน  หมายความวามีการใหทานเปนปกต ิ จะมากจะนอยก็ขอใหเปน 
ไปตามกําลังทรัพย  หรือศรทัธาที่จะพึงหาได  แตวาการใหทานครั้งใดก็อยาหวังไดผลตอบแทน  ใหมี 
อารมณจิตคิดไวอยางเดียววา  เราใหทานคือตัดความชั่ว  คือกิเลสภายในที่เรียกกันวา  โลภะ ท่ีมีความ 
โลภเต็มอัตรา  ไมสามารถจะใหทานได  ถาเราใหทานบอยๆ  แสดงวาความโลภของเราก็มกีําลังต่ําลง  
แลวในที่สุดความโลภไมปรากฎ  มันสิ้นไปเมื่อไร  เราจะรูสึกวาเปนคนพอ  ถาเรารูตัววาเราพอเมือ่ไร  



ความตะเกียกตะกายมีนอย  หมายความวาเราหามาไดดวยสัมมาอาชีวะ  ความขยันขันแข็งเพยีงใดก็ด ี 
ยินดใีนทรัพยท่ีเราหามาไดโดยสุจริตอยางนี้  ก็เรียกวาความโลภของทานสลายตวัลงไปมากแลว 
  ประการที ่ ๒ ความโกรธ  ถาเรารูจกัใหอภัยผูที่ทําความผิด  หรือทําไมชอบใจเรา  
ความโกรธทีจ่ะสลายไปไดตองอาศัยเมตตา  พรหมวิหาร ๔ เปนสําคัญ  ถาอารมณใหอภัยมีมากเทาไร  
ก็แสดงวาความโกรธของเราสลายตวัลงไปเทานั้น 
  แลวก็ประการสุดทาย  เรารูตัวของเราอยูเสมอวา  เราเกดิมานี่เพื่อตาย  และขณะที่ทรง 
กายอยูก็เต็มไปดวยความทกุข  ถาเรายังจะเวียนวายตายเกิดอยูตอไป  เราก็หาความที่สุดของทุกขไมได  
เราจะถึงท่ีสุดของทุกขไดกคื็อเราไมเกิด  วิธีท่ีเราไมเกดิก็มีอยูวธิีเดยีว  คือ  ตัดฉันทะกับราคะ  ฉันทะ 
แปลวาความพอใจ  การเกดิเปนมนุษยก็ด ี เทวดาก็ด ี พรหมก็ดี  เราไมตองการ  สิ่งที่เราตองการคือพระ 
นิพพาน  ราคะ  เราเห็นวาโลกมนษุยก็ด ี  เทวโลกก็ด ี  พรหมโลกก็ด ี  ไมมีความสวยสดงดงาม  มันสวย 
เหมือนกัน  มันสวยแลวกม็ีการสลายตวัไปในที่สุด  สูระบบของพระนิพพานไมได  มีการทรงตัวอยู 
ตลอดเวลา  ถาอารมณของทานพุทธบรษิัทท้ังหลายโดยถวนหนาม ี

 
 
 
 
 

๒๕๔ 
 

ความปรารถนา  มีความเห็นแบบนี ้ ก็เชื่อวาอารมณของทานเขาสูจุดพระนิพพาน 
  การที่เขาถึงอารมณพระนิพพานได  ในอันดับแรกก็พูดมาแลววา  บรรดาทานพทุธ 
บริษัทตองมีทานการใหอยูเปนปกต ิ  มากหรือนอยไมสาํคัญ  แตวาเวลาจะใหเรามีความคิดอยูอยางเดียว 
วา  เราตดัความโลภ  ตัดกิเลส  กอนหนึ่งหรือช้ินหนึ่ง  ใหบอย ๆ ครั้ง  มันก็บอยช้ินไป  น่ีมันก็สลายตัว  
ความโลภท่ีมนัไมไดเกิดความเมาเหลือนอยลงมา 
  ตอไปพระพุทธเจาใหทรงสติสัมปชัญญะ  คือเจรญิสมาธิในทางสมถภาวนา  ทานให 
กําหนดรูลมหายใจเขาออกกด็ี  ใชคําภาวนาอยางหนึ่งอยางใดก็ด ี แลวใหเราทรงสติสัมปชัญญะไววา  ที่ 
เราตั้งใจเจรญิสมถภาวนา  เราตองการจะรูลมหายใจเขาออก  อาการอยางนี้เปนสต ิ  เรารูอยูแลววาเมื่อ 
เราหายใจแลว  เรารูวานี่เราหายใจเขา  เวลาหายใจออกใหรูวานี่เราหายใจออก  หายใจเขายาวหรอืสั้น  
หายใจออกยาวหรือสั้นเรารู  ตัวนีเ้ปนตวัสัมปชัญญะ  ถาเราทรงสติสัมปชัญญะ  เรารูลมหายใจเขาออก 
ก็ด ี ภาวนากด็ ี อันนี้ช่ือวาอารมณจิตเปนสมาธ ิ อารมณจติของเราเปนสมาธิอยูนานเทาไร  ความโลภก็ดี  
ความโกรธก็ด ีความหลงกด็ ีมันก็ตก  มีกําลังตกลงไปเทานั้น การทรงสมาธิจิตไดนาน  การอบรมกําลัง 
จิตของตัว  เชนการรกัษาอารมณอยูในขอบเขตไดตามเวลาที่เรากําหนด  สักครึ่งชั่วโมงกด็ ี๑๕ นาทีก็ด ี
หรือ ๑๐ นาทีก็ด ี  ช่ัวโมงหนึ่งก็ด ี  ถาเราสามารถทรงไดแบบนี ้  ตอไปองคสมเด็จพระประทีปแกวบรม 



ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  สอนใหตัดความชั่วคือกิเลสใหสิ้นไป  ดวยการพิจารณารางกาย  คือ  ขันธ ๕  
เรยีกกนัวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ 
  น้ีถาจะมาไลเสียท้ัง ๕ อยางก็ยุง  สําหรับอารมณรวมความวาขันธ ๕ ประการนี้ไดแก 
รางกาย  เราไดเห็นวารางกายนี้ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา ทั้งนี้ก็เพราะวา  กาย 
ถาเปนของเราจริง  เราไมตองการใหมันแกมันก็ตองไมแก  เราไมตองการใหมันปวยมันก็ตองไมปวย  
เราไมตองการใหมันหนาวมนัก็ตองไมหนาว รอน หิว กระหาย  เราไมตองการใหมันตายมันก็ตองไม 
ตาย  ในที่สุดเวลาตายไปพระพุทธเจาบอกวา  คนทําชั่วไปตกนรก  คนสรางความดไีปสวรรค  ไปพรหม 
โลก  ไปนิพพาน  มันก็ตองไปกับเราดวย  ที่แทแลวรางกายมันไมไดไปกับเรา  เวลาเราสิ้นลมปราณ  จิต 
ที่อาศัยรางกายไปเสวยสุข  เสวยทุกขดวยอํานาจกฎของกรรม  รางกายมันก็นอนทับถมแผนดินอยู  เนา 
เปอยจมลงไปในแผนดิน  เปนอันวาเราพิจารณาไดวา  อัตภาพรางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา  ในเมื่อ 
มันไมใชของเราเสียอยางเดยีว  ทรัพยสินท่ีเราพึงหามาไดในโลกนี้จะเปนอะไรของเรา  ที่พระพุทธเจา 
สอนใหบรรดาทานพุทธบรษิัทคิดแบบนี ้ ถาเราใชสักกายทิฏฐ ิ คือ  พิจารณาเห็นวาอัตภาพรางกายไม 

 
 
 
 
 

๒๕๕ 
 

ใชเราไมใชของเรา เราไมมใีนรางกายรางกายไมมีในเรา  ตัดความเมาในรางกายเสยี  ตัดตัวยึดถือในราง 
กาย วารางกายนี้เปนเรืองรางที่อาศัยเพยีงชั่วคราว ไมชามันก็สลายตัว ถาเรายังทรงความชั่วเราจะมีราง 
กายตอไปถาหากบุคคลผูใดมีแตความดีประจําใจโดยเฉพาะรางกายพงัเมื่อใดกถ็ึงซ่ึงพระนิพพานเมื่อน้ัน 
  ฉะนั้น  ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ท่ีประกาศตัวเปนสาวกของพระพุทธเจา  
จง ตั้งใจรกัษาความดีไวเปนอันดับตนคือ ๑ มีทานบารมเีปนปกต ิก็เปนการตัดความโลภ ๒ มีเมตตาบาร 
มี คือสรางความรักคิดวาสัตวก็ดีมนุษยกด็ีในโลกนี ้ทุกฝายมีความรักสุขเกลยีดทกุขกัน เราจะไมใหโทษ 
กับบุคคลใดถาใครคิดประทษุรายเรากด็ีหรอืกลั่นแกลงเราก็ด ีจะใหอภยัแกบุคคลนัน้เปนอภยัทาน อันนี้ 
จิตของบรรดาทานพุทธบรษิทัมีความสุขถาจิตมีความใหอภัยเรยีกวาจิตนอมไปแลวในสวนพระนิพพาน 
  และในขัน้สุดทายใหคิดไวเสมอทุกคนวา  ความเกิดจะไมมีสําหรับเราตอไป  เรามีชาติ 
น้ีเปนชาติสุดทาย  นี่เปนอารมณสําหรับคิด  แตวาอารมณสําหรับคดิจะไมสามารถใหจิตของทานพุทธ 
บริษัทมีความสุข  เพราะมอีารมณกระสบักระสาย  ใหทานท้ังหลายตั้งใจเสียใหม  ทรงอารมณใหเปน 
สมาธิคือ  ๑.  กําหนดรูลมหายใจเขา  หายใจออก  เวลาหายใจเขานกึวาพุท  เวลาหายใจออกนึกวาโธ  นี่ 
สําหรับผูมาใหม  การหายใจเขาออกเรียกวา  อานาปานสุสติกรรมฐาน เปนกรรมฐานที่ทรงพลังมาก  ถา 
นักปฏิบตัิทุกคน  ไมสามารถจะทรงอานาปานุสสติกรรมฐานได  ก็ไมสามารถจะทรงกรรมฐานกองใด 



กองหนึ่งไดเชนกัน  คือวาเปนกรรมฐานบาท  คําภาวนาวาพุทโธ  หายใจเขานึกวาพุท  หายใจออกนกึวา 
โธ  อันนี้กลาวถึงคณุความดีของพระพุทธเจา  จัดเปนพุทธานุสสติกรรมฐาน  เราจะใชเวลาประมาณ 
๒๐ – ๓๐ นาที 
  ถาบรรดาทานพุทธบริษัททรงความด ี  คือนึกถึงลมหายใจเขาออก  นึกถึงพุทโธ  สามา 
รถทรงความดไีวไดจริง ๆ ๒ – ๓ นาที อาตมาคิดวาทานทรงความดีไวไดพอสมควร เพราะวาทรงความ 
ดีแคนีว้ันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียว  พระพุทธเจาทรงกลาวกับพระสารีบุตรวา  สารีปุตต  ดูกร  สารีบุตร  คน 
ท่ีมีความด ี  คอืมกีารทรงอารมณเปนสมาธกิ็ด ี  มีเมตตาบารมกีด็ ี  วนัหนึ่งชั่วขณะจติหนึ่ง  เรากลาววา 
บุคคลน้ันเปนผูไมวางจากฌาน นี่ก็หมายความวา ความดีที่บรรดาทุกทานทรงเพียงชัว่ขณะจิตเดียว เวลา 
ทานตายไปจากภพชาตน้ีิ  อยางนอยท่ีสุดกม็ีสวรรคเปนท่ีไป ถาเวลาจะตาย ถามีอารมณตั้งมั่น มีอารมณ 
เปนฌานกเ็ขาถึงพรหม ถาเวลาจะตายจริงๆ เกิดมาคิดวาอัตภาพรางกายมันไมใชเรา มันไมใชของเรามัน 
เต็มไปดวยความทุกข  เราไมตองการความเกิดอีก  ข้ึนชื่อวาความเกิด  เราเกดิมาแลวเพราะความโง  
เพราะเพ่ือ 

 
 
 
 
 

๒๕๖ 
 

กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน และอกุศลกรรม ตอแตน้ีไปเราจะไมเกดิมันอีก เพราะเกดิมาแลวมนัเต็มไปดวย 
ความทุกข  ส่ิงใดที่เปนปจจยัของขันธ ๕ ก็ดี  หรือวาเปนปจจัยของกเิลสที่จะนํามาเกดิก็ด ี เราไมตอง 
การ  สิ่งที่เราตองการคือพระนิพพาน  ถาจติของทานจับพระนิพพานเปนอารมณ  ทานจะตายทานไป 
นิพพาน 
 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๕๗ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๓   เมษายน   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 

 
 การอธิบายในวันนี้  เห็นวาบรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายเกาก็มี  ใหมก็มี  ถาจะพูด 
เฉพาะอันดับสูงอยางเดียว  บรรดาทานพทุธบรษิัทมาใหมจะไมเขาใจ  ฉะนั้น  วันนี้ขอพูดระดับตนแลว 
ก็ปลายนิดหนอย  สําหรับระดับตนก็ขอแจงใหทราบวา  การเจรญิพระกรรมฐาน  พระพุทธเจามคีวาม 
มุงหมายในดานสมถภาวนา  ก็คือใหมีการทรงสติสัมปชัญญะ คําวาสตหิมายถึงความสํานึกอยู สัมปชัญ 
ญะ หมายความวารูตวัอยู  และสติสัมปชัญญะทีใ่ชอยูเวลานี้ ความจริงนี่นักเจรญิสมาธิน่ีเอาสติสัมปชัญ 
ญะไปใชไดทกุแบบ  ทุกสถานที่ แลวก็งานทุกประเภท  เพราะวาบุคคลใดทําจิตถึงฌาน  เปนผูทีม่ีสติ 
สัมปชัญญะดข้ึีนประมาณ ๕๐ – ๖๐ เปอรเซ็นต  อยางนี้จะมีการตัดสินใจในงานเฉพาะหนาไดเปนอยาง 
ดีไมคอยผิดพลาด  วากนัถึงทางสายโลก  ทีนี้ทางธรรม  พระพุทธเจาทรงสอนใหบรรดาทานพุทธบรษิทั 
ทั้งหลาย  ทรงสติสัมปชัญญะก็เพ่ือจะใหนึกไว  รูตัวไววาเราเกิดมาเพื่อแก  เพ่ือเจ็บ  เพ่ือพลัดพรากจาก 
ของรัก  ของชอบใจ  แลวก็เพื่อตาย  คนทุกคนเกดิมาแลวก็ตองแก  ตองเจ็บ  จะตองพลัดพรากจากของ 
รัก  ของชอบใจเปนปกติ  คือวาเปนปกติ  ไมใชเรื่องผิดธรรมดา  เปนธรรมดาของผูท่ีเกิดมาแลวตองเปน 
อยางนั้น  ฉะนัน้  ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทรูไวเสมอและนึกไวเสมอวา 



 เราเกิดมาเพื่อปวยไขไมสบาย  ถาความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น  คือวาเปนเรื่องธรรมดา 
ปกติของมันเปนอยางนี้อยาตกใจ  อยาดิ้นรนจนเกนิไป  เรื่องการรักษาพยาบาลเปนการระงับเวทนาเปน 
ของธรรมดา  ถาหมอสามารถจะรักษาไดหายไดถือวาเปนโชคดีของเรา ถาหมอไมสามารถรกัษาใหหาย 
ได หรือไมสามารถจะทนทกุขเวทนาได ก็ถือวาเปนกฎของกรรม เปนธรรมดาของเราเกิดมาตองประสบ 
อยางนี้เอง ถาความแกปรากฎก็เหมือนกัน เรื่องที่จะพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เหมือนกัน คือวา 
เปนปกตธิรรมดาของคนที่เกดิมาจะตองประสบ 
 ฉะนั้น  เมื่อความแกเกิดขึน้ก็จงอยาตกใจ  เรารูตัวอยูแลววาเราจะตองแก  สภาพของ 
คนแกเปนอยางไร  เราก็ทราบอยูแลว  และของที่เปนของที่รักที่ชอบใจจะพลดัพรากจากเราไป  กถ็ือวา 
เรารูอยูแลววา  สภาวะของมนัจะเปนอยางนี้  ทําจิตใจใหพรอมอยูเสมอ 
 แลวท่ีสุดความตายก็มาถึง  นี่เรารูอยูวาเราเกดิมาเพื่อตาย  ที่พระพทุธเจาทานแนะให 
ทรงสติคือนึกเอาไว  สัมปชญัญะรูอยูวาเราจะตองเจ็บ  จะตองพลัดพรากจาก 

 
 
 
 
 
 
 

๒๕๘ 
 

ของรักของชอบใจ  และความตายเปนที่สุด  ท้ังนี้ก็เพื่อประโยชนอะไร  ก็มีอยูวากเ็พ่ือทานพุทธบรษิัท 
ทั้งหลาย จะไดไมลืมจากความเปนจริง และเมื่อเรารูตัวอยูตามความเปนจริงแลว  และก็ทราบแลววาการ 
ตายมีสภาพไมสูญ  ไอสิ่งที่มันตายจริงๆ  ก็คือ ขันธ ๕ คือ รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร วญิญาณ  มันตาย  
แตวาจติใจหรอือทิสสมานกายที่สิงอยูภายในกายนี้มันไมตาย  ถารางกายนี้มนัพังเมื่อไรมนัก็ออกจาก 
รางกายเมื่อนัน้ ถาความดีตดิมันไปมันก็พาไปสูความสุข  ไปเขาแดนของความสุข มีสวรรค เปนตน  แต 
ถาความชัว่เกาะตามจิตใจไปก็พาลงอบายภมูิ  นรก  เปนตน  นี่ท่ีองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสมัมา 
สัมพุทธเจา  สอนใหบรรดาทานพุทธบรษัิทนึกไวและรูตัวไววา  เราจะตองแก  จะตองปวยไข  เมื่อถึง 
แลวเราจะไมหนักใจวาความปวยเปนธรรมดา  ของรกัของชอบใจมาพลัดพรากจากไป  เราจะไมหนักใจ 
เพราะเราทราบอยู 
 ทีน้ีตอนจะตาย  พอความตายเขามาถึงเรากไ็มหนักใจ  เพราะอะไร เพราะคนเราถารูอยู 
วาจะตาย  ก็ตองเตรยีมพรอมมีอาการเหมอืนกับยายบาน ถาเรารูตวัวาเราจะตองยายจากบานหลังนี้ไปอยู 
ที่อ่ืน  เราก็ตองเตรยีมพรอมไวกอน  วาอะไรบางจําเปนสําหรับเรา  สถานที่นัน้มีอะไรบางที่จะบันดาล 
ความสุขใหแกเรา  ความขาดแคลนความสุขจะไมมี  แลวก็เตรียมทุกสิ่งทุกอยางเขาไว  เตรยีมตวัเขาไว 



เพ่ือการเดนิทางไปสูบานใหมที่เราจะไปใหม  บานใหมที่เราจะไปอยูมีอยู ๒ บาน  บานหนึ่งมีแตความ 
ทุกขยากขาดแคลนทั้งหมด  มีแตความทุกขรอน  อีกบานหนึ่งมีแตความสุขความสบาย 
 ทีน้ีบาน ๒ บานนี้ไดแก  อบายภูมิ  กับ  สุคติ  ทีนี้ถาหากวาเราตองการเปนคนยากจน  
เต็มไปดวยความเรารอน  เราก็เลกิเคารพในศีล ๕  ในกรรมบถ ๑๐ เสยีเพยีงเทานีก้็ตกนรกได  ไมมีใคร 
เขาขัดคอ  ทีน้ีเมื่อเราไมตองการบานหลังนั้น  เราตองการความสุข  มสีวรรค  พรหมโลก  และนพิพาน  
เปนที่สุด  เราตองการความสุขขั้นสวรรค  เราใหทานเปนปกติดวยความเต็มใจ  รกัษาศีลเปนปกติดวย 
ความเต็มใจ ๒ ประการนีพ้าเราไปสวรรคไปแบบสบาย  ถาเราตองการไปพรหมโลก  เราก็เจรญิสมาธ ิ 
ใหอารมณตดิตั้งอยูในอารมณของฌานอยางใดอยางหนึง่แลว  เวลาจะตายก็เขาฌานตาย  ก็ไปเปนพรหม 
ตามบุญวาสนาบารมี  ทีนี้ถาหากวาทานพทุธบรษิัททั้งหลาย  เห็นวานรกก็ดี  เปรตกด็ี  อสุรกายกด็ ี สัตว 
เดรจัฉานกด็ี  มันเปนทุกข  การเกิดเปนคนก็ตาม  เปนเทวดาก็ตาม  เปนพรหมก็ตาม  มีความสุข  แตวาม ี
ความสุขไมตลอดกาลไมตลอดสมัย  เมื่อบุญวาสนาหมดไปเมื่อไร  กก็ลับไปเสวยทกุขใหม  เราไมตอง 
การ  สิ่งที่เราตองการคือนิพพาน 

 
 
 
 
 
 

๒๕๙ 
 

 ทีน้ีคนที่เขาจะไปนิพพานเขาทํากันอยางไร  ความจริงการไปนพิพานเปนของไมยาก  
ถาเรารูจักวธิีการเสียอยางเดยีว ไมมีอะไรจะยากเลย  ไปนิพพานงายกวาไปนรกตั้งเยอะ  ไปนรกตองใช 
กําลังใจใหญ  ตองใชสรรพาวุธ  ตองวางแผนการมาก  วนัหนึ่งเราจะตองไปฆาคนบาง  ไปฆาสัตวบาง  
ประทษุรายคนบาง  เตรียมการหนัก  เกรงวาเขาจะสู  เราจะลกัขโมยของใครกน็าหนักใจ  กวาจะขโมย 
มาไดก็ตองใชความพยายามหนัก  เราจะทาํชูกับธิดา  ภริยา  สามีของใครก็หนักใจ  ไมใชเรื่องเลก็  ถา 
เราจะโกหกชาวบานก็ตองระวังวาจาอยูตลอดเวลา  ตองคอยนึกอยูเสมอวา  คนนีเ้ราเคยพูดอะไรไวบาง  
คนโนนเคยพดูอะไรไวบาง ก็เกรงวาเขาจะจับไดวาโกหก ถาเราจะกลายเปนคนบาคนคลั่งในการดื่มสุรา  
ก็นาหนักใจ  เพราะตองลงทนุซื้อ  นี่ก็เปนอันวา  การไปนรกยากกวาการไปสวรรค  ยากกวาไปนิพพาน  
หรือไปพรหมโลก 
 น่ีเราตองการไปสวรรค  ไปนิพพาน  ไปพรหมโลกทําอยางไร  ถาเราคดิวาการใหทาน 
เปนของหนักสําหรับเรา  แตความจริงการใหทานนีใ้หนิดใหหนอยกช่ื็อวาเปนการใหทาน  อันนีแ้มขาว 
สุกสักเม็ดหนึง่  นํ้าตาลสักเม็ดหนึ่ง  เราใหเพื่อความประสงคดี  ดวยความเต็มใจ ก็ช่ือวาเปนผลของทาน  



บันดาลใหไปสวรรคได  หรือวาเราจะรักศีลตามกําหนดเวลา  จะหลบัหรือตื่นนึกถงึศีล  ทานการใหอยู 
ตลอดเวลา อยางนี้เรยีกวาจาคานุสสติกรรมฐานหรือวาสลีานุสสติกรรมฐาน อยางนี้ก็ไปสวรรคไดสบาย 
 เวลาทานพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจมาเจรญิสมถภาวนา  หรือวิปสสนาภาวนา  ถาเราจะ 
ไปสวรรค  ไปพรหมโลก  ไปนิพพานกนัอยางไมตองลงทุนมาก  ทีนี้บรรดาทานพุทธบรษิัทเวลาถึง 
โอกาสทําสมาธิ  ขอใหทานรวบรวมกําลังใจ  ตดัอารมณฟุงซานเสีย  กาํหนดรูลมหายใจเขา  หายใจออก  
เวลาหายใจเขาภาวนาวา พุท  เวลาหายใจออกวา โธ  การกําหนดรูลมหายใจเขาออก  เปนอานาปานสุสติ 
กรรมฐาน  เปนกรรมฐานใหญ  แลวคําวา  พุทโธเปนพระนามความดีของพระพุทธเจา  เพียง ๒ อยางนี ้ 
เพียงเวลา ๒ – ๓ นาที ที่จะใหตอไป ถาบรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายทรงอารมณไวได โดยจติไม 
กังวลกับเรื่องอ่ืน จิตวางจากสิ่งอ่ืนๆ รูแตลมหายใจเขาออกและคําภาวนา เพียง ๒ – ๓ นาทีเทานี้ อาตมา 
จะพอใจมาก 
 สําหรับคําภาวนาก็ดี ลมหายใจเขาออกก็ดี  ถาทานพุทธบริษัททั้งหลายเคยปฏิบัติมาใน 
สํานักอ่ืนอยางไร  ไมใชคําภาวนาอยางนี้ไมเปนไร  จงอยาเปลีย่น  ถาเปลี่ยนแลวจะเปนการตั้งตนใหม  
อารมณภาวนาไมวาเปนอะไรเหมือนกนัหมด  นี่เรยีกวาเราไดสวรรคกนั  แคทําจิตใจใหเปนขณกิสมาธิ 
เรากไ็ปสวรรคได  แตยังเลอืกชั้นไมได  ถาอยางดีเพยีงรุกขเทวดา  หรือภุมเทวดา 

 
 
 
 
 

๒๖๐ 
 

 ถาหากวาทานพุทธบริษัทมีอารมณแกกลา  สามารถทรงสมาธิอยูไดนาน ๆ ดวยจิตใจ 
เอิบอิ่ม  จิตใจชุมชื่นจะทรงอยูนานได ๕ นาที ๓ นาที  แลวก็เคลื่อนไปสูอารมณอื่น  แลวกร็ูตัวก็จบัดึง 
เขามาใหม  มีอารมณสบายใหม  อยางนี้ทานเรยีกวาอุปจารสมาธิ  ถาทรงไดอยางนี ้  หายไปบาง  สลาย 
ไปบาง  สลับกันไป  คําวา อุปจารสมาธจิะตั้งอยูนานไมได  เพราะยังเปนสมาธิเด็ก  อยางนี้องคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา  คนนัน้ตายไปแลวเกิดบนสวรรคช้ันยามา   ถาคนสวดมนตเปนชวีิตจิตใจ  
ถาวาไมสวดมนตแลวนอนไมหลับ  ไมสบายใจ  อันนี้ไปเกิดชั้นยามาเหมือนกัน 
 ถาทานพุทธบริษัททรงสมาธิไดดีกวานั้น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาตาม 
แบบสบาย ไดยินเสียงขางนอกพูดกนั รองเพลงกัน เขาวากัน เขาดากนั ฟงชัดทุกถอยคํา แตเราไมรําคาญ 
ในเสียงนั้น  อยางนี้ทานเรยีกวาปฐมฌาน  เปนฌานที ่๑  ถาทรงไดสัก ๒ – ๓ นาท ีมันก็เคลื่อนแลวก็จับ 
ข้ึนตนใหมแบบนี้ทานกลาววา คนประเภทนี้เวลาตายจะทรงอารมณน้ีได ถาตายแลวไปเปนพรหม ความ
จริงรูปพรหมมี ๑๖ ช้ัน จะไมอธิบาย เอาแคพรหมกแ็ลวกัน แคปฐมฌาน ถาฌานดีไปกวานั้น ก็สูงไป
กวานี ้



 ถาหากเราตองการไปนิพพาน  ถาอารมณของเราสบาย  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใช 
คําภาวนาตามสบาย  ถาทิ้งคาํภาวนานั้นเสีย  กลับมาพิจารณารางกายที่เราเรียกกนัวาขนัธ ๕ รูป  เวทนา  
สัญญา  สังขาร  วิญญาน  พิจารณาวาอัตภาพรางกายนีเ้ปนของไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มันเกดิแลว 
เดี๋ยวมันกต็าย  ขณะที่ทรงกายอยูมันก็เปนทุกข  ความปวยไขไมสบายก็มากีดกัน  ความพลัดพรากจาก 
ของรักก็มารบกวน  ในที่สุดรางกายเราก็พัง  เปนอันวารางกายนี้มันไมใชเรา  ไมไดเปนของเรา  เราไมมี 
ในรางกาย  รางกายไมมใีนเรา  ถารางกายเปนเรา เปนของเรา มันก็ตองไมปวย ไมแก ไมตาย เราไมตอง 
การอยางนั้น  เราหามมันไมได  ที่พระพุทธเจากลาววา  ความตายเปนของเที่ยง แตชีวติความเปนอยูเปน 
ของไมเที่ยง  นี่เปนของจริง  ในขณะที่มันทรงอยูก็เต็มไปดวยความทกุข 
 ฉะนั้น  ถาเราอยากไปนิพพาน เราก็มาวางขันธ ๕ คือรางกายไปเสยี คิดวาอัตภาพราง 
กายนีไ้มใชเรา  ไมใชของเรา  เปนศัตรรูายของเราในทีสุ่ด  เพราะสิ่งใดที่เรารักยิ่งกวารางกาย  สําหรับ 
ภายนอกที่เราหวงแหนนะ  มันหวงแหนไมเทากับรางกาย  ปรนเปรอทุกอยาง  หิวก็หาอาหารมาให  
หนาวก็เอาผามาหม  รอนกห็าเครื่องทําความเยน็มา  เวลาปวยไขไมสบายกร็ักษาใหมีความสุข  แตวาเจา 
รางกายนี่มันจะตามใจเราสักนิดก็ไมม ี  ถาเปนคนก็จดัวาเปนคนที่คบไมได  มีความอกตัญไูมรูคุณคน  
ฉะนั้น 

 
 
 
 
 

๒๖๑ 
 

ถารางกายมนัไมด ี  มันเกิดมาแลวมีแตความทุกข  จะตองแก  จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  
จนตายลงไปในที่สุด  ถาเราเกิดเมื่อไรก็มีความทุกข  เราก็เลกิคิดอยากจะเกดิลงเสีย  ตั้งใจเอาไววาความ 
เกิด  ถือเอาชาตินี้เปนชาติสดุทาย  ชาติตอไปไมมีสําหรับเรา  เราไมตองการเกิดเปนมนุษย  เปนเทวดา  
เปนพรหม  เราไมเห็นวามนษุย เทวดา พรหม  เปนแดนสวยสดงดงามที่จะดึงเราไว  สิ่งที่เราตองการคือ 
พระนิพพาน 
 ถาบรรดาทานพุทธบริษัททกุทาน  มีความตองการอารมณพระนิพพานเวลานั่งอยูกด็ี  
ตองการพระนพิพาน  ทํางานอยูหรือเดินไปคุยกับเพื่อนธุระตาง ๆ  อารมณของเรารกัพระนพิพานเปน 
ปกติ  เวลาปวยไขก็ตามคิดวารางกายเต็มไปดวยความทกุข  เต็มไปดวยโรคภัย  เราไมตองการ  สิ่งที่เรา 
ตองการคือพระนิพพาน  วางมานะเสีย  คิดเสียวา  ญาตกิ็ด ี  พ่ีก็ด ี  นองก็ด ี  ลูกก็ด ี  หลานก็ด ี  คิดเสียวา 
พอแมก็ด ี  สามีภรรยาก็ตาม  ส่ิงทั้งหลายเหลานี้ไมใชของเรา  ทานญาตผิูใหญทั้งชายและหญิงไมชาก็ 
พนไปจากเรา เรากจ็ะตายไปจากทาน เรามทีุกขตกนรก ทานก็ชวยเราไมได ถาเราไปสวรรค ไปพรหม 
โลก  ไปนิพพาน  ก็ไมมีใครสามารถดึงเรากลับได 



 ฉะนั้นสิ่งท้ังหลายที่เราตองการคือพระนิพพานอยางเดียว คิดถึงพระนิพพานเปนอา 
รมณ  และก็มองเห็นโลกท้ังโลกเต็มไปดวยความทุกข  แลวไมใชทําจิตผลุบโผล  จงนอมใจทาน  นึกถึง 
สมเด็จพระบรมครูวาเราเกิดมาแลว  ทําหนาที่ทุกอยางใหครบ  แตทวาสิ่งท่ีเราตองการในอันดับสุดทาย 
เวลาจะตายคือพระนิพพาน น่ีถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานทรงอารมณไดตามที่กลาวมา เปน 
อารมณดานกศุล  เปนเหตุใหบุคคลผูน้ันเขาถึงสวรรคบาง พรหมโลกบาง และพระนิพพานบาง เรียกวา 
ทํางายมากกวาทําชั่วที่จะไปอบายภูมิ  ฉะนั้น  ก็ขอใหบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย  ถารูตัววาจะตาย  
ทานอยากจะไปทางไหนก็เลอืกเอาตามอัธยาศัย  พระไมมีหนาที่ไปหามปรามหรือบังคับบัญชา 
 

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

๒๖๒ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๑๓  เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 
 การเจริญพระกรรมฐานนี้มคีวามมุงหมายอยู ๒ ประการ  ประการแรก  ผลทีจ่ะพึงตอง 
การอันดับตน ก็คือเราตองการพนจากอบายภูมิทั้ง ๔ ประการ ไดแกการเกิดในนรก เปนเปรต อสรุกาย  
สัตวเดรัจฉาน  นี่เปนประการตนท่ีองคพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  มีความปรารถนาให 
พุทธบริษัทพน  จึงไดมีพระมหากรณุา  ทรงสงเคราะหประชาชนมาสิ้นเวลา ๔๕ พรรษา  จึงนิพพาน  
และหลังจากนัน้องคสมเด็จพระพิชิตมารก็มคีวามมุงหมายตอไป  ถาหากวาบรรดาทานพุทธบรษิัททั้ง 
หลายมีความประสงค  มีความเคารพในพระองค  มีความประสงคใครจะใหพนทุกขจริง ๆ  พระองคก็มี 
ความปรารถนาจะใหเปนเชนนั้น  คือ  เวลาจะเจรญิพระกรรมฐานใหมุงจิตเฉพาะพระนิพพาน  เรยีกวา 
มีความปรารถนาในความดับไมมีเชื้อ  คําวาดับไมมีเชื้อหมายความวา  ดับกิเลสเปนสมุจเฉทปหานทั้ง 
หมด  เม่ือจิตใจของทานพทุธบรษิัทคลายจากความสกปรก  หมายความวาพนจากสิ่งสกปรกทั้งหมดที่ 



เราเรยีกกนัวา  กิเลส  ตณัหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรม  เปนจิตที่สะอาดที่สุด  ทานกลาววาบุคคลนั้น 
เขาถึงซึ่งพระนิพพาน 
 ฉะนั้น  ขอใหบรรดาทานพุทธบรษัิททุกทาน  พึงทราบความประสงคของพระพุทธเจา  
ในการท่ีทานพุทธบริษัทท้ังหลายมาสมาทานพระกรรมฐาน โดยใชคําวา อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตมุหา 
กัง  ปรจิจชาม ิ  แปลวา  ขาพเจาขอมอบการถวายชีวิต  แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  คําวามอบ 
กายถวายชีวิตก็หมายความวา  เราตองการบูชาพระรตันตรัยดวยชีวิต  หมายความวาเราจะเคารพในพระ 
พุทธคุณ  พระธรรมคณุ  พระสังฆคณุ  และจะปฏิบัติตามพระองคดวยชีวิต  กลาวคือ  จะไมปลอยใหจิต 
ของเราตกเขาไปอยูในระบบของความชั่ว  ถาทําอยางนี้เรียกวาเปนพุทธบรษิัทจริง  เราจะทรงความดีใน 
ระดับกามาวจรสวรรคก็ด ี  หรือดานพรหมก็ตาม  หรือถึงที่สุดระดับพระนิพพานกด็ี  อยางนี้ช่ือวาเปน 
พุทธสาวกแท 
 แตถาหากวาเรามาสมาทานพระกรรมฐาน อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ  
ขาพเจาขอมอบกายถวายชีวติแดพระพุทธเจา  แตทวาเราไมยอมรับนับถือในคําสอนของพระองค  สมา 
ทานศีลแลวก็เอาศีลเหวี่ยงทิง้ไป  ลืมไปเสียไมปฏิบัติ  ฟงคําตรัสของพระพุทธเจาในดานธรรมปฏิบัต ิ
ไมปฏิบัติ  ฟงคําสอนแลวทิ้งไป  อยางนี้ถึงแมวาจะมกีารบูชาผาสารพัดก็ตาม  หรือวามถีวายเรยีบรอย  
บูชาดวยธูปเทยีนสักการะคารวะ  เครื่องสักการะมีดอกไมธูปเทียนเปนกาํหนดการ  ก็ยงัไมถือวา 

 
 
 
 
 

๒๖๓ 
 

เขาถึงความเปนพระพุทธสาวกของพระพทุธศาสนา  ในการที่เปนพระพุทธสาวกจรงิ ๆ  ก็ตองแสดงตน  
และนอมจิตใจยอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเปนสําคัญ  ถายังปฏิบัติสูงไมได  ก็ตั้งใจไววา 
จะปฏิบัติในดานมนุษยธรรมใหครบถวนบริบูรณ  วาเราเปนผูมีมนุษยธรรม  ตายจากคนแลวสามารถจะ 
เกิดเปนคนไดทันที 
 ถาเรามีเจตนาดีย่ิงไปกวานั้น  ก็ทําเทวธรรมใหปรากฎ คําวาเทวธรรมแปลวาธรรมทีท่ํา 
ใหบุคคลเปนเทวดา  มี ๒ อยางคือ  หิริ และ โอตตัปปะ หิริแปลวา ความละอายตอความชั่ว  โอตตปัปะ 
แปลวาความเกรงกลวัผลความชั่วที่จะมีแกตน ถาบุคคลใดใจมีความสะอาดก็ดี มีความกลวัก็ดใีนผลของ 
ความชั่ว ไมทําความชั่วทั้งในที่ลับและที่แจง ช่ือวาบุคคลนั้นเปนผูมีเทวธรรม   เมื่อตายจากความเปนคน 
ก็เปนเทวดา  ถามีอารมณสูงขึ้นไปกวานั้นก็ตั้งหนาปฏิบตัิพระกรรมฐาน  ทรงสมาธใิหจิตเปนฌานและ 
ขณะที่เราจะสิน้ชีวิตนีไ้ปดวยกําลังของฌาน  เขาฌานตายก็ไปถึงพรหม 



 และในที่สุดถามีความปรารถนามากไปกวานั้น  ก็ทําจิตใหดับจากอํานาจของกิเลส  
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม คือวายอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เห็นวาอัตภาพรางกาย 
น้ีไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  ตดัอารมณความปรารถนาในความเกดิเปนมนุษย  
เปนเทวดา  เปนพรหมเสีย ตดัอารมณที่เห็นวาโลกมนษุยก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี เปนของสวยสด 
งดงาม  ส่ิงที่เราตองการคีอพระนิพพาน  มีพระนิพพานเปนอารมณ  ตัดโลภะความโลภเสยีได  ตัดความ 
โกรธเสียได  ตัดความหลงเสียได อยางนี้เราตายเมื่อใดกถ็ึงพระนิพพานเมื่อนั้น  นี่ท่ีเราเรยีกวาในระดับ 
สูงสุด 
 แตวาสําหรับวนันี ้จะขอพูดแตความดใีนระยะตน ขอบรรดาทานศาสนกิชนใครครวญ 
พิจารณาใหเปนปกติที่เรียกกนัวา  เอกกัคคตารมณั  คือมอีารมณอนัเดยีว  มีจิตใจไมโยกยายเปลี่ยนแปลง 
น้ัน  ถาหากวาบรรดาทานพทุธบรษิัททําได  โดยหมายความวาชาตนิี้ท้ังชาติ  จะมีความสุขใจพอสมควร 
ไมใชถึงอรหนัต  หลังจากตายจากชาตนิีไ้ปแลว ทานจะไมมโีอกาสตกไปในอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรก เปรต  
อสุรกาย สัตวเดรัจฉาน ถามกีารเกิดอยางต่าํก็เปนมนษุย หรือไมงั้นก็เกดิเปนเทวดาหรือพรหม  เกดิเปน 
มนุษยถามีความพากเพยีรนอย  มีอารมณตดัความชั่วไดนอย ก็เกดิเปนมนุษยอีก ๗ ชาติก็ไปนิพพาน  ถา 
มีความดีปานกลาง  ก็เกิดเปนมนุษยอีก ๓ ชาติกไ็ปนพิพาน  ถามีความดีสูงสุดก็เกิดเปนมนุษยอีกชาติ 
เดียวก็นิพพาน  อารมณที่เขาถึงพระนิพพานไดในระหวางชาติ หน่ึงชาติ สามชาติ เจ็ดชาติน้ี องคสมเด็จ 
พระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวอยางนี้คือ 

 
 
 
 
 

๒๖๔ 
 

 หนึ่ง ถาบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายพิจารณาเห็นวา รางกายของเราก็ดี รางกายของ 
บุคคลอื่นก็ด ีของสัตวทั้งหลายก็ดี หรือสิง่ไมมีชีวิตก็ตามมันไมเที่ยง เมื่อเกิดขึ้นแลวก็มีความแปรปรวน 
ไปไมคงสภาพ  ความไมเท่ียงปรากฎก็มแีตความทุกข  ในที่สุดก็มกีารสลายตัว ไมวาสิ่งที่มีชีวิตมีสภาพ 
เหมือนกัน มีการเกิดขึ้นในเบือ้งตน ก็มีการพังหรือการสลายตวัไปในทีสุ่ดเหมือนกัน  ไมมีอะไรมีสภาพ 
ย่ังยืน 
 อันนี้เมื่อเห็นวามีสภาพอยางนั้นแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็สอนใหพิจารณาตอ 
ไป วาอัตภาพรางกายของคนก็ดี สัตวก็ด ี สิ่งที่มีชีวิต ไมมีชีวิตก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่งรางกายของเรา  
เมื่อมันมีความเกิดขึ้นแลวก็มคีวามแปรปรวน มีความทุกข ในท่ีสุดมันก็สลายตวั อยางนี้เรายังจะเห็นวา  
อัตภาพรางกายเปนเรา  เปนของเรา  เรามใีนรางกาย  รางกายมีในเรา  หรืออยางนี้ องคสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจาทรงแนะนําวา  ความจริงรางกายนี้ไมใชของเรา  เราไมมใีนรางกาย  รางกายไมมีในเรา  ราง 



กายนี้ประกอบไปดวยธาตสุี่ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตลุม ธาตุไฟ ประกอบเขาเปนกายชั่วขณะ แลวกมี็ความ 
แปรปรวนไป  แลวก็สลายตวัไปในที่สุด  ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริง  เราไมตองการใหมันแกมัน 
ก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันเปลี่ยนแปลงมันกไ็มเปลี่ยนแปลง เราไมตองการใหมันปวยไขไมสบาย 
มันก็ตองไมปวยไขไมสบาย  ในที่สุดเราไมตองการจะตายมันก็ตองไมตาย 
 แตถาเราพิจารกาตามความเปนจริงวา อัตภาพรางกายมนัไมเท่ียงเลยสักนิด เราจะปรน 
เปรอดวยอาหารก็ตาม เครื่องแตงตัวก็ตาม เครื่องบํารุงความสุขแบบไหนก็ตาม มีความประสงคจะประ 
คับประคองมนัไวใหมีการทรงตัว  แลวรางกายไมยอมปฏิบัติตามเรา  แมวาเราจะเอาใจอยางไรก ็ตามที  
มันไมยอมทําปฏิบัติตามที่เราปรารถนาทุกประการ อันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจาทรง 
กลาววา  รางกายนีไ้มใชเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  เมื่อเรารูวามนัไมใชเรา  เรา ไมใช 
มันแลว  ก็ตัดความเมามันเสยี  อยาลุมหลงวาเรากับมันจะอยูไปชัว่ฟาดนิสลาย 
 เรามีความรูสึกอยูเสมอวา  รางกายคือสิ่งท่ีมาของความทุกข  เรียกวาเปนส่ือของความ 
ทุกข  แลวกม็นัเปนอิสรภาพ  คือไมยอมขึ้นกบัใคร  จะบํารุงบําเรอเทาไรมันก็ไมยอมเชื่อฟง  ชีวติเปน 
ของไมเที่ยง  แตวาความตายเปนของเทีย่ง  เมื่อพิจารณามาจนขัน้นีแ้ลว  ก็ตัดความเมาในรางกายเสีย  
คิดวารางกายมแีตภาวะท่ีมนัจะตองพังสลายไปไดทกุขณะ  คิดกันอยางภาษาไทยแท ๆ  กเ็รยีกวามนัแก 
ทุกวัน  แลวกท็รุดโทรมทุกวัน  ในที่สุดมนัก็จะตาย  ถามันเปนเราจริง  เปนของเราจริง  ถาเวลาเราไป 
สวรรค  ไปนรก  มันก็ตองไปดวย  แตนีไ่มไดไป 

 
 
 
 
 
 

๒๖๕ 
 

 ถาบรรดาทานพุทธบริษัทพิจารณาอยางที่แลวมา  ความเมาในรางกายจะไมปรากฎ  เรา 
จะตัดบทความหลงไหลใฝฝน นึกถึงรางกายวาเปนเรา เปนของเราเสียได เมื่อความเมามันไมม ี เราจะ 
ตองตาย  รางกายจะตองพัง  เราจะตองเกิดใหม  จะตองประกอบกนัดวยความดี  เราทราบอยูแลววา  
ความตายเปนท่ีสุดของความทุกข  ถาเราสรางความชัว่  ความชั่วก็ตามตัวเราไป  เรากจ็ะเขาไปสูอบาย 
ภูมิ เปนตน  เปนแดนที่ประกอบไปดวยความบริสุทธิ์  ถาอารมณของเราประกอบไปดวยกุศลโดยเฉพาะ  
ก็ไปเกดิตามกาํลังของกุศล 
 อันนี้ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ใครครวญตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ในตอน 
ที่บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายพิจารณาอยู  ความเบาใจจะปรากฎ  ความแกจะมาถงึก็ดี  ความปวยไข 
ไมสบายมาถึงก็ดี  ความตายเขามาถึงกด็ี  เราจะไมหนักใจ  เพราะเรารูอยูแลววามันจะตาย  ความตายนี ่
จงอยาคิดวาจะตายในวันพรุงนี้  เราจะตายในวนัมะรืนนีห้รือ  จงคดิไวเสมอวา  พอเราหายใจเขาแลวไม 



หายใจออกมันก็ตาย  หายใจออกแลวไมหายใจเขามนัก็ตาย  ตองคิดวาเราตองตายอยูตลอดเวลา  นีเ่ปน 
อารมณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทีท่รงอยู   เม่ือบรรดาทานพทุธบรษิัทคิดถงึความตาย รางกาย 
มันก็ไมใชเราไมใชของเรา  ความเสียดาย  ความเมา  ความหลงใหลในรางกายก็จะผอนคลายลง  แตม ี
สติสัมปชัญญะควบคุมรูตัวอยูเสมอ  ถามันแกก็รูวามนัแก มันปวยเรากร็ูวามันปวย  มนัจะตายถึงเวลา 
เราก็สบาย  คือวาถึงวาระแลวมันก็ตาย  นี่เปนขอที่หน่ึงที่เราจะกาวพนอบายภูม ิ
 มาขอที่สอง  ขอใหบรรดาทานพุทธบรษิัททุกทาน จงพิจารณาตามคําสั่งสอนของพระ 
พุทธเจา วาพระพุทธเจาทรงตรัสวามนุษยก็ดี สัตวก็ดี เกดิมาแลวในเบือ้งตน มีความแปรปรวน โตขึ้นที 
ละนอยๆ  เมื่อโตถึงที่สุดก็แกลง ๆ  ในทีสุ่ดก็ตาย  อันนี้เปนความจรงิหรือไมจริง  พระพุทธเจาทรงพูด 
ถูกไหม  ถาเราเห็นวาพระพทุธเจาพดูถูก  แลวก็มั่นใจในกําลังปญญา  และพิจารณาเห็นตามความเปน 
จริง  อยางนี้เชื่อวาบรรดาทานพุทธบรษิัทชายหญิง  ไมสงสัยในคําพดูของพระพุทธเจา  แลวกไ็มถือวา 
ตัวเองเกงกวา  เขาลือกนัวาท่ีน่ันดีอยางนั้น  ที่นี่ดีอยางนี้   แลวก็ลือไปลอืมา  แตความจริงความดีน้ันอยู 
ที่ไหน  อยูที่คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  แลวบุคคลที่จะทําให 
เราดไีดน้ันไมใชใคร  คือเรานั่นเอง 
 เมื่อเรารักคําสัง่สอนของพระพุทธเจาแลวปฏิบัติตาม เราก็เขาถึงความดเีอง ไมมีฤาษ ี
องคใด หรือวาพระองคใดวิเศษเกินกวาองคสมเด็จพระโลกเชษฐ สามารถจะบนัดาลใหคนนั้นเปน 
เทวดา   ใหคนนี้เปนพรหม   คนนี้เปนอรหันต   ถามใีครคนนั้น 

 
 
 
 
 
 

๒๖๖ 
 

เขาบอกวาทําได อยางนั้นกโ็ปรดทราบวา นั่นเขาเกงกวาพระพุทธเจาแลว ทั้งนี้เพราะอะไร แมแตองค 
สมเด็จพระประทีปแกวทรงยอมรับวา อักขาตาโร ตถาคตา แปลวา ตถาคตเปนเพยีงผูบอกเทานั้น สวน 
ความดีความชัว่ก็เรื่องของพทุธบรษัิทจะปฏิบัติ  ถาบุคคลใดทําในดานของความดี  บุคคลนั้นกเ็ขาถึง 
ความสุข  น่ันก็คือผลของความดีท่ีเราบําเพ็ญได ถาใครทาํความดีไมไดก็ตองรับผลของความชั่วของตัว  
น่ีเปนเรื่องแนนอนที่พระพทุธเจาตรัส 
 ฉะนั้น  ขอบรรดาทานพุทธบรษิัทจงทราบวา  ความดีหรือความชั่วท่ีจะทําตวัใหพน 
อบายภูมิหรือไม  มันก็ข้ึนอยูกับตวัเรานัน้ไมใชใคร  ไมใชวาพระพทุธเจาจะมาตรสั  เราขึ้นสวรรคไป 
เทวโลกหรือนิพพาน  หรือวาผูวิเศษตนใดจะสามารถทาํอยางนี้ได  เราเทานัน้ที่ตองทําตนเองใหเปนที ่
พ่ึงแหงตน  ตามที่พระพุทธเจาทรงกลาวไววา  ตนเองยอมเปนที่พึ่งของตน  คนอืน่ใครใดเลาจะเปนที่ 



พึ่ง  เราฝกฝนตนดแีลว  เราจะถึงบุคคลอื่นพึ่งไดโดยยาก  หมายถึงพระนิพพาน  น่ีถาทานพุทธบรษิัท 
ทุกทานใครครวญเห็นตาม  ช่ือวาทานทั้งหลายไมสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
 หลังจากนัน้ไป  ก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคิดวา  ถาเราจะตายจริง ๆ  สิ่ง 
ที่จะปองกนัอบายภูมิ ๔ ประการ  คือนรกภูมิ  เปรต  อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน  เราจะไมตองมาเกิดใน 
แดนนัน้ก็คือ  ศีล  ก็คือวาถาทรงศีลหาไดปกติ  พระทรงศีล ๒๒๗  เปนปกติ  ถาเราสามารถทรงศลีได 
เปนปกตี  ศีลไมบกพรอง  โดยไมตองระวัง  ไมตองแกไข  และอารมณของเราจดจอพระนพิพานโดย 
ตรง  คิดวาถาเราตายจากชาตินี้แลว  อ่ืนใดเราไมปรารถนา  ดินแดนที่เราปรารถนานั่นคือพระนพิพาน  
แลวก็นอมจิตคิดถึงความดีขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา  ทรงอารมณเปน 
สมาธิ  คือสงบรูลมหายใจเขาออก  เวลาภาวนานึกวา  บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายเคยภาวนาอยางไร  
พึงปฏิบัติตามนั้น  ถายังไมเคยภาวนาอยางอื่น  กภ็าวนาวา  พุทโธ  เวลาหายใจเขานกึวาพุท  หายใจออก 
นึกวาโธ  เวลาที่เราภาวนา  อยานึกวาเราตองการดีอยางนั้น  เราตองการดีอยางนี้  มุงหนาโดยเฉพาะวา  
เราจะกําหนดรูลมหายใจเขาออก โดยการที่ลมหายใจเขาเรานกึวา พุท ลมหายใจออกเรานึกวา โธ คําวา  
พุทโธ  คือพระนามประการความดีของพระพุทธเจา 

 

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

  
   
 
 
 
 
 

๒๖๗ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๑๔   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

 
 ตอแตนี้ไปเปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน  สําหรับการเจรญิพระกรรมฐานใน 
วันนี้สวนใหญเปนคนเกา  ฉะนั้นกจ็ะขอพูดถึงธรรมะเบื้องสูงเลยที่เดยีว  เพราะวาในฐานะที่เรามีชีวิต 
อยูมาครบป  ก็ช่ือวาเปนความดีมาก  การทรงชีวติอยูเปนของจะพึงปรารถนาไดยาก  เพราะวาความตาย 
เปนของเที่ยง  แตความเปนอยูเปนของไมเท่ียง  ตามธรรมดาความตายยอมจะคืบคลานมาหาเราทุกขณะ 
จิต และชีวิตของเรากไ็มแนวาจะตายเมื่อไ รข้ึนชื่อวาความตายยอมไมมีนิมิตและเครือ่งหมาย จะตายเชา  
ตายสาย  ตายบาย  ตายกลางวัน  ตายเย็น  ตายกลางคืนเรากร็ูไมได  ทน้ีีเมื่อความตายมีจริง  แตสภาวะ 
ของเรายังไมถงึที่สุดของความทุกข  เพราะวาเมื่อตายแลวก็ยังจะตองเกดิอีกตอไป  ถาเรายังไมสิ้นกเิลส 



เปนสมุจเฉทปหาน  มีการเกดิแตละคราวเปนของยาก  ขณะที่เกิดอยูกเ็ต็มไปดวยความทุกข  เพราะชีวิต 
มีสภาพไมเทีย่ง  รางกายมีความแปรปรวน  และก็มกีารสลายไปในที่สุด 
 ถาหากวาเราเปนมนุษยมาพบพระพุทธศาสนา  ยังจะมีความประมาทอยูวาเราควรจะ 
เกิดตอไป ก็ช่ือวาเราอยูในภาวะของอวิชชา  คําวาอวิชชาแปลวาความโง  มีอารมณไมเขาถึงความเปน 
จริง  ฉะนั้น  ขอใหบรรดาทานพุทธบรษิทัชายหญิงจงมีความภูมใิจวา   เวลานี้เราเกิดมาทันศาสนาของ 
องคพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ในขณะที่อริยมรรค  อริยผลยังบรบูิรณและสมบรูณ  
ฉะนั้นการทําตนใหเขาถึงอริยมรรค  อริยผล  ความจริงเปนของไมยาก  องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจา 
ทรงกลาววา  บุคคลใดเกิดมาเปนมนุษยพบพระพุทธศาสนา  แลวมีความศรัทธาความเชื่อ ปสาทะความ 
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา  มีจิตนอมไปในกุศล  แสดงวาบคุคลนัน้มีบารมีเขาถึงปรมัตถบารมี  คําวา 
บารมน้ีี ขอใหบรรดาทานพทุธบริษัททราบชัดวา  แปลวากําลังใจ  หากวาบรรดาทานท้ังหลายสรางกําลัง 
ใจใหตามบารมีท่ีกําหนด  อันนี้องคสมเด็จพระบรมสคุตกลาววา ทานจะเขาถึงพระนิพพานไดในชาติ 
ปจจุบัน 
 การจะเขาถึงพระนิพพานนั้น  อันดับตนองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัม 
พุทธเจาทรงแนะนําใหเจรญิอริยสัจ  คือใครครวญอริยสัจ  เห็นวาสภาวะของโลกทั้งหมดเต็มไปดวย 
ความทุกข โลกที่เราเกิดจะเปนสมัยใดก็ตาม โลกไมเคยประทานความสุขใหบุคคลหรือสัตว เราจะเห็น 
ไดงาย ๆ วาคนทั้งหลายที่เกดิมาในโลกนี้ มีภาระไมรูจกัจบ อันดับแรกที่เราจะเห็นจะพบไดเปนประจํา 
วันก็คือ  ความหิว 

 
 
 
 
 

๒๖๘ 
 

ความกระหาย  ความหนาว  ความรอน  การปวดอุจจาระ  ปสสาวะ  ทุกสิ่งทุกอยางนี้เปนอาการของ 
ความทุกข ถาเราไมบรโิภคอาหารเราก็มีความหิว เมื่อความหิวเกิดขึ้นความสุขมันก็ไมมี ถาปวดอุจจาระ 
ปสสาวะขึ้นมา เราไมไปถายทอดความทกุข อันนี้ความสุขมันก็จะเกดิขึ้นมาไมได ถาวาเรากินแลวเรา 
ถาย  แลวก็ใชวามันจะจบ  กิจเหลานี้มันกม็ีเปนประจําวนั  เปนอันวาขึ้นชื่อวาโลก  ถาเราเขามาถงึเพียง 
ใด  ความสุขจริง ๆ  จะไมมกีับบุคคลนัน้  น่ีวากนัเฉพาะมนุษยโลก  ถาเทวโลกหรือพรหมโลกก็เหมือน 
กัน เขาจะกลาววาเทวโลกกด็ี พรหมโลกก็ดี มีสภาวะเปนทิพย มีความสุข ไมตองบรโิภคอาหาร ไมมี 
ความแก  ไมมีความปวยไขไมสบาย  ความทุกขใด ๆ  ในการประกอบกิจการงานไมมี  แตวาโลกทั้ง 
สองนี้  ถาเราไมถึงอรหัตตผลเพยีงใด  ที่สดุของเราคือจตุิ  เมื่อหมดบุญวาสนาบารมี 



 เปนอันวามนษุยโลกกด็ี  เทวโลกก็ดี  พรหมโลกก็ดี  ไมมีอะไรดีจริง  ไมเปนดนิแดน 
ของความพนทุกข  ฉะนั้น  องคสมเด็จพระสัมมาสัมพทุธเจาจึงใหบรรดาทานพุทธบรษิัทตัดสินใจเพื่อ 
พระนิพพาน  การเขาพระนพิพาน พระนพิพานเปนแดนอมตะ แปลวาไมตาย  นิพพานเปนเอกันตบรม 
สุข  ชื่อวาเปนสุขอยางยิ่ง  นิพพานเปนสถานที่วา  คือวางจากอารมณขดัของ  นิพพานัง  ปรมัง  สุญญัง  
นิพพานวางอยางยิ่ง สูญตวันี้แปลวาวาง คือวางจากอารมณท่ีขัดของ จากอารมณท่ีสะสุดใจ เปนปจจัย 
ของความทุกข  อันนี้ไมมีในพระนิพพาน  หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทจะเขาพระนิพพาน  ไมวาจริยา
อยางใด  ก็จะพูดตามแนวทีอ่งคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนเปนปกต ิ
 ในอันดับแรก ใหบรรดาทานพุทธบรษิัทพิจารณา  เห็นวาโลกทั้งสามโลกเต็มไปดวย 
ความทุกข  ทุกขตัวนี้บรรดาทานพุทธบรษิทัก็ทราบอยูแลว  ทุกคนตองหากินนี่เปนทุกข  ทุกคนตองหา 
เครื่องแตงกาย  อันนี้ก็เปนอาการของความทุกข  เพราะการหาทรัพยสนิไดมาดวยความเหนื่อยยาก  ทุก 
คนตองมีการปวยไขไมสบาย  อาการปวยไขไมสบายเปนอาการของความทุกข  เพราะมีอาการเปลี่ยน 
แปลง  ทุกคนจะตองแก  ความแกเปนอาการของความทกุข  ทุกคนตองประสบกับอาการกระทบกระทั่ง 
ในอารมณไมชอบใจในอาการของความทกุข  เพราะทุกคนจะตองพลดัพรากจากของรักของชอบใจ  นี ่
เปนอาการของความทุกข ในที่สุดเราก็ตองตาย ในเมื่อเราไมปรารถนาในความตาย แตมันจําจะตองตาย  
เปนอาการของความทุกขท่ีมันฝนใจเรา  ฉะนัน้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนใหบรรดา 
ทานพุทธบรษิทัทราบชัดวา  โลกท้ังสามโลกไมมีอะไรทีไ่มเปนทุกข  ดนิแดนที่สุขจรงิคือพระนิพพาน 
 
 
 
 
 
 
 

๒๖๙ 
 

 ทีน้ีเรารูจักอาการของความทุกขแลว เราจะเขาพระนิพพานไดหรือยัง อันนี้องคสมเด็จ 
พระผูมพีระภาคเจาทรงกลาววายัง  ยังเขาพระนิพพานไมได  ผูที่เขาพระนิพพานยังไมได ตองคลําหา 
ตนเหตุของความทุกขเสียกอน  วาความทกุขที่มีนั้นมันมาจากไหน  อะไรเปนปจจยัใหเกิดความทุกข  
อันนี้พระพุทธเจาทรงกลาววา  ปจจัยที่ใหเกิดความทกุขนั้น  ก็ไดแกความอยากที่เราเรยีกกนัวา  ตณัหา  
ข้ึนชี่อวาความอยากทุกอยาง  อยากมี  อยากมียศถาบรรดาศักดิ์  อยากมีวาสนาบารม ี  อยากมีทรพัยสิน  
มันเปนปจจัยของความทุกขท้ังหมด  เพราะความอยากอยางเดยีว  สรางความเหนื่อยยากใหแกเรา  โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  ถาเรามีความปรารถนาอยูอยางหนึ่งคือ  อยากเกิดเปนคนอยูตอไป  อันนี้ช่ือวาเปนปจจยั 



สรางความทุกขไมถึงที่สุด เรียกวาไมจบเขตของความทุกข ฉะนัน้ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทที ่
ปรารถนาจะเขาถึงพระนิพพานทุกทาน   ตดัความอยากเสีย   ความอยากทีจ่ะพึงตดัก็มีอยู   ๒   อยางคือ 

๑. อยากเกดิในโลกนี้  อยากเกดิในเทวโลก  อยากเกดิในพรหมโลก  ตดัเสียใหหมด 
๒. อยากเห็นวาโลกนี้สวยสดงดงาม  เทวโลกและพรหมโลกสวยสดงดงาม  เลิกอยาก  

มีความปรารถนาอยางเดยีวคือพระนิพพาน  ตั้งใจไวโดยเฉพาะพระนิพพาน 
 แลวมาพิจารณารางกายของเรา วาอัตภาพรางกายคีอรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ  
ทั้ง ๕ ประการนี้  ไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราไมมีในขันธ  ๕  ขันธ   ๕ ไมมีในเรา  ขนัธ  ๕ เปนแตเพียง 
ธาตุ  ๔  คือ  ธาตุน้ํา  ธาตดุนิ  ธาตุลม  ธาตุไฟ  เขามาประชุมกัน  แลวก็เสื่อมตวัไปทีละนอย ๆ ในที่สุด 
รางกายก็พัง ถาเรายังมีความปรารถนา อยากเกิดอยูเพยีงใด พอใจในมนุษยโลก เทวโลกกด็ี พรหมโลก 
ก็ดี เรากจ็ะเขาถึงที่สุดของความทุกขไมไดตราบนัน้ 
 เปนอันวาองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  มีความประสงคอยู 
อยางเดยีวคือ  หากวาบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลาย  ตั้งใจเขาถึงพระนิพพาน  ใหทุกทานตั้งใจฝกราง 
กายอยูอยางเดยีวเทานั้นกเ็ขาถึงพระนิพพาน การฝกรางกายก็มีอยูวา  เราเกิดชาตินีเ้ปนชาติสุดทาย  ชาติ 
ตอไปไมมีสําหรับเรา  มองทุกสิ่งทุกอยาง  จะเปนคนกด็ ี สัตวก็ดี  สภาวะที่เปนรูปธรรม  อันเกิดแกการ 
กอสรางหรือธรรมชาติตางๆ คือวาในท่ีสุดสิ่งเหลานี้ก็สลายตัว แมแตเราก็เชนกนั เห็นวาโลกมีแตความ 
สับปลับหาความจริงไมได เราเกดิความเบือ่หนาย เรียกวานิพพิทาญาณ เกิดเทาไรมีแตสภาวะความ ทุกข   
เพียงแคน้ีจิตของเราใหตัดตรงลงไปชัดวา   ชาตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๗๐ 
 

เปนชาติสุดทาย   ช่ือวารางกายประกอบไปดวยความกลบักลอกความเลวหาที่สุดไมได   เราจะไมพบ 
ตอไป 
 แลวทําอะไรกต็าม ทุกอยางขึ้นชื่อวาความดี จะเปนเรื่องดีเลก็นอย ดีมาก ดีปานกลาง ก็
ชางเถอะ   ขอบรรดาทานพุทธบริษัทถือวา   น่ีเราจะสะสมความดีเพื่อกําลัง เพื่อไปพระนพิพาน เพียง 
เทานี้ถาบรรดาทานพุทธบรษิัททุกทาน   ถามีอารมณเอกัคคตารมณ   เจตนาของทานพุทธบรษิัททุกทาน 
ก็จะสมความตัง้ใจ   คือวาเวลาตายเมื่อไร ก็จะเขาสูพระนิพพานเมื่อนัน้ เอาละทานพุทธบริษัททุกทาน 
กิจแหงการพดูก็ขอยุติเพียงเทานี้ 



 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๑ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๕  พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

 
 สําหรับวันนี้ขอใหบรรดาทานพุทธบรษิัททุกทาน พยายามตัดกังวลเสยีใหหมด อาตมา 
เองก็เหมือนกนั ก็ขอตัดกังวล  คํารองใดๆ ก็ขอระงับไวกอน เพราะวาวันนี้เปนวนัสําคัญมาก ถาเราจะ 
พูดกันตามภาษาของมนุษยก็เรยีกวา  วันนี้เปนวนัประจบครบรอบปรินิพพานขององคสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจา  แลวก็เปนวนัครบรอบปแหงการตรัสรูและประสูติของพระพุทธเจา  เพราะวาพระพทุธเจา 
ทรงประสูติ  ตรัสรู  และปรนิิพพาน วันกลางเดือนหก มนุษยนับวนันี้เปนวนัขึ้น ๑๔ คํ่า เดือนหก  แตวา 



พวกทีไ่มใชมนุษยเขานับวนันี้เปนวนัขึ้น ๑๕ คํ่า เดือนหก ท้ังนี้เพราะวา มนุษยของเราไปเลื่อนวนัเสีย 
วันหนึ่งในระหวางสงครามโลกครั้งที่สอง เปนอันวาคนอื่นเขาไมยอมตามมนุษย ฉะนั้น วันนี้จึงจดัเปน 
วันสําคัญ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายพยายามตัดกังวลใหหมด เพราะวาวนันี้เปนวันดีวนัหนึ่ง  
วาโลกเราไดพบพระพุทธเจา โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนตน โลกเราไดพบบุคคลที่จะเกดิมาเปนพระ 
พุทธเจา คือวนัประสูติ และในกาลตอมาปรากฎวา โลกเรามีพระพุทธเจาเกิดขึน้คือวนัตรัสรู และกว็ันนี้ 
เปนวันแสดงเหตุปจจัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสวา ข้ึนชื่อวาขันธ 
หา  เปนของไมเที่ยง  เปนทุกขและอนัตตา  เพราะวาสภาพของพระองคตองสลายไปวันนี ้
 ฉะนั้น วันนี้จึงจัดวาเปนวนัสําคัญ ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานที่มีความเคารพ 
ในพระพุทธเจา   ในการบูชาแบงออกเปนสองประการดวยกันคือ  อามสิบูชาอยางหนึ่ง  และปฏิบตัิบูชา 
อยางหนึ่ง สําหรับอามิสบูชานั้น ไดแก ดอกไมธูปเทียนเและส่ิงของที่เรามาบูชาความดีของพระพทุธเจา  
อันนี้พระพุทธเจาก็ไมไดปฏิเสธวาการบูชาดวยอามิสบูชาจะไมมีอานิสงส แตวาสมเด็จพระพุทธองค 
ทรงตรัสกับพระอานนทวา  อานันทะ  ดกูอน  อานนท  เพราะวาในวันนั้น  ในวันที่พระพุทธเจาทรงปร ิ
นิพพาน  ปรากฎวาเทวดาและพรหมทั้งหลายโปรยปรายดอกชบาลงมาจากสวรรค  เปนเหตุใหเมืองกุสิ 
นาราในระหวางนั้น  เฉพาะในเขตตนรังท้ังคู  พระก็ด ี คนก็ด ี ท่ีจะเดินเขาไปหากัน  จะไปเฝาพระพุทธ 
เจาก็ตาม  ตองลุยดอกชบาไปถึงแคเขา  เปนอันวาเทวดาและคนทั้งหลาย  บูชาพระพทุธเจาดวยดอกชบา 

ของสวรรค 
 พระอานนทจงึเขาไปกราบทูล  องคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  

วาวนันี้เปนวันอัศจรรยที่สุด เพราะวามนุษยไมเคยเห็นดอกไมของสวรรค แตทวาในเขตตนรังทั้งคู องค 
สมเด็จพระทรงธรรมจะมาปรินิพพาน  ปรากฎวาเต็มไป 

 
 
 
 
 

๒๗๒ 
 

หมด  ทั้งบริเวณเมีแตดอกชบา  บุคคลและพระจะเดินไปเดินมาตองลุยดอกชบาแคเขา  แตตอนนี้องคสม 

เด็จพระผูมพีระภาคเจา  ไดทรงมีพุทธฎีกาตรัสแกพระอานนทวา  อานนัทะ  ดูกอน อานนท  การบชูานี่ม ี

อยู ๒ อยางคือ อามิสบูชาอยางหนึ่ง ปฏิบัติบูชาอยางหนึ่ง สําหรับอามิสบูชาท่ีบรรดาทานพุทธบรษิทั ทั้ง 

หลาย  และเทวดากด็ี  บูชาตถาคตดวยดอกไมธูปเทียน  และเครื่องสักการะตาง ๆ  อยางนี้ก็มีอานสิงส 
มาก  เพราะวาการบูชาดวยอามิสก็ดี  ถึงแมวาจะเปนการบูชาแตภายนอก  แตวาจดัเปนสัมโมทนียกถา  

กลาวคือมีจิตและวาจากลาวนอบนอมตอพระพุทธเจา  เรียกวายินดีในความดีของพระองค  อันนี้กเ็ปน 

เหตุใหบรรดาทานพุทธบรษิทัจะไดพบความดี  คือพระนิพพาน  เชนองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาใน 



กาลตอไปภายภาคหนา  แตทวา  เราบูชาดวยอามิสบูชานี ้  ผลทีจ่ะพึงไดช้ันที่สุดภายหลัง  หมายถึงพระ 

นิพพานชาไปหนอย แตถึงกระนั้นกด็ี ถาเราไมสามารถจะทําปฏิบัติบูชาถึงขั้นที่สุด อามิสบูชาก็สามารถ 

บันดาลใหมนษุยเปนเทวดาได 
 แตถึงกระนั้น  องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสแกพระอานนทวา  อานันทะ ดูกอนอานนท  
อามิสบูชานี้  ถึงแมจะมีอานสิงสมากเพียงใดก็ด ีตถาคตไมสรรเสรญิเทากับปฏิบัติบชูา วาการปฏบิตัิบูชา 

น่ีเปนการตดักเิลสเปนสมุจเฉทปหาน ถึงแมวาบุคคลนัน้จะบูชาดวยเพียงเบาๆ การใหทานก็ดี รักษาศีล ก็
ดี  อยางนี้เรียกวาเบา  แตถึงอยางนั้นก็ดี  ก็ช่ือวาทานผูนั้นกาวเขาไปหาพระนิพพานใกลเขา 
 น่ีละบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย วันนีจ้ัดวาเปนวนัสําคัญของเทวดา เขาถือวาวันนี้ 
เปน วันกลางเดือนหก  เปนวันตรงกับพระพุทธเจาประสูต ิ ตรัสรู  และปรนิิพพาน  ฉะนั้น หากวาบรรดา 

ทานพุทธบรษิทัทุกทาน  ประสงคในการเวยีนเทยีน  ก็ขอไดโปรดทราบวา  การเวยีนเทียนนี้มีอานิสงส  
ถาเราเวียนเทียนดวยความเคารพพระพุทธเจา  เคารพในความดีของพระองค  และจติใจกน็อบนอมดวย 

ความด ี  ปรารถนาในความดนีั้นมาสูตน  นีห่มายความวา  ถาเวียนเทียนดวยจิตเปนกุศลก็มีความดีไมใช 
นอย เราก็เกิดเปนเทวดาได แตถาหากวาเราไปเวยีนเทยีนเพื่อความสนุก อันนี้ทาจะไมเปนเรื่องแลว เวียน 

เทียนตามประเพณ ี เขาไปเวยีนกนั เราก็ไปกับเขา เขาเดนิหนาเรากไ็ปขางหนากับเขา เขาถอยไปขางหลัง 

เรากถ็อยไปกบัเขาดวย  ไมรูวาเขาไปทําไม  ถอยไปทําไม  ถาเปนอยางนี้คุณไดบางก็เปนเศษของบญุเต็ม 

ท ี แตวาการเวยีนเทยีนถึงจะเปนผลดีเพียงใดก็ตาม การแสดงนอบนอมก็เปนสวนของอามิสบูชา แตไม 
ใชวาอาตมาจะปฏิเสธวาไมดี  เพราะวาพระพุทธเจาทานกลาววาดี  อาตมาก็ถือวาด ี  อยางนอยที่สุดก็เปน 

เทวดาได  กําเนิดเปนคนก็เปนคนชั้นดไีด 
 
 
 
 
 
 

๒๗๓ 
 

 แตถาบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลาย  บังเอิญวาเราไมมโีอกาสจะไดเวียนเทยีน  และ 

คิดวาเราไมไดเวียนเทียนแลวคราวนี ้  เราหมดความดีเสียแลวในครั้งนี ้  อันนี้เปนการคิดผิดอยูสักหนอย  

ถาหากวาเราไมมีโอกาสไดเดินเวยีนเทียน  แตวาเราใชเครื่องสักการะอามิส  มีธูปเทียนเปนตน  มาบูชา 

ความดีขององคสมเด็จพระทศพล  อันนีผ้ลก็ไมตางกับการเวียนเทียน  และบางทีจะดกีวาพวกเวียนเทยีน 

ตามประเพณมีาก 
 แตวาทางทีด่ีท่ีสุดที่ทานพุทธบริษัท ทั้งหลายมาพรอมกันอยางประเภทที่ไมไดนดั 

หมายในวันนีแ้ลวก็ตั้งใจเจรญิสมณธรรม คือการเจรญิสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐานฉะนัน้โดย 



เฉพาะอยางยิ่งวันนี้ขอใหทานพุทธบรษิัทมุงจิตเฉพาะองคพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา   ดู 
นํ้าพระทยัของพระองควา  วนัท่ีพระองคจะเปนพระพุทธเจา  วันนี้พระองคมีอารมณจิตเปนประการใด  

ตั้งใจไวอยางนั้นใหเหมือนกับพระองคั  ในฐานะทีเ่ราเปนพระพุทธสาวก  หรือวาเปนพระ  เปนเณร  เปน 

อุบาสก อุบาสิกา เขาเรียกกนัวา ศากยบุตรพุทธชโินรส น่ีหมายความวาประกาศตนเปนลกูพระพทุธเจา  

ในเมื่อเราเปนลูกของพอ  เมือ่พอทําอยางไรแลวก็ไดดี  ลกูก็ควรจะปฏบัิติตาม  และวนันี้เปนวันสําคัญที ่
พระองคทรงออกมหาภิเนษกรมณมาถึง ๖ ป  แตวาองคสมเด็จพระชนิสีหไมเคยไดอะไรเลย  ในตอนตน 

ทรงทรมานพระกายยิ่งกวากายคนใด ๆ  ทัง้หมด  แตปรากฎวาองคสมเด็จพระบรมสคุตไดอยางเดียว คือ 

ความลําบาก 
 ฉะนั้นในตอมา  องคสมเดจ็พระผูมพีระภาคเจาขออาศัยพระบารม ี  ตั้งใจจะโปรดพุทธ 

บริษัทมาในอดีตชาต ิ  ใชเวลาถึงส่ีอสงไขยกําไรแสนกัป  เพราะอาศยัเจตนาดีของพระองค  ที่จะรื้อสัตว 
ขนสัตวใหพนจากทุกข อาศยับารมีอันนี้ดลใจองคสมเดจ็พระชินสีห ทรงคิดวาการทรมานกายแบบนี้ไม 
เปนประโยชน  ไมสามารถจะทําพระโพธญิาณใหปรากฏใหขึ้นมาได  ปญญาจึงเกิดขึ้นกับพระจอมไตร 

บรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาวา การเขาถึงพระโพธญิาณ จริงๆ น้ันคงจะเปนทางใจ ไมใชการฝกทางกาย  

ฉะนั้น องคสมเด็จพระจอมไตรตั้งใจเสวยพระกระยาหาร ที่อดมานาแลว จนรางกายซูบผอม ในวนันั้นก ็

พอดีนางสุชาดา เดิมทีเปนคนไมมีลกู อยากจะไดลกูขึ้นมา กไ็ปบนเทวดาที่ตนไทรวาถาไดลกูเมือ่ไรจะ 

ถวายขาวมธุปายาสอยางดแีกเทวดา ตอมานางก็มีบุตรจึงไดทําขาวมธุปายาสขึ้นถาดหนึ่งทําอยางดีเพราะ 

เปนคนรวย  และก็ตั้งใจไปถวายเทวดาที่ตนไทร  ตอนนัน้พระพุทธเจานั่งอยูตรงนั้น  ตั้งใจจะหาอาหาร 

เปนเครื่องบรโิภค  พอนางสชุาดาเขาไปพบ  ปรากฎวาเห็นพระนั่งอยูตรงนัน้  สมยัน้ันพระแบบนัน้ไมมี  
เพราะเขาใจวาองคสมเด็จพระชินสีหเปนเทวดา  ก็เลยเอาขาวมธุปายาสที่ใสถาดทองคาํเขาไปถวาย  พระ  

 
 
 
 

๒๗๔ 
 

องคก็ทรงรับ  เมื่อรับแลว พระองคไมมภีาชนะเพราะบาตรหาย  จึงมองหนานางสุชาดาๆ รูพระทยัจึงได 
กลาวคําถวายถาดทองคําขึ้นดวย เมื่อพระองคทรงไดรับขาวมธุปายาส กท็รงนํามาตดัเปน ๔๘ ทอน แลว 

ก็เสวยมาเปนลําดับ และเมือ่รางกายดแีลว  และเสวยขาวมธุปายาสหมด  องคสมเด็จพระบรมสคุตก็นํา 

ถาดไปลอยทีแ่มนํ้าเนรญัชรามหานที  และตั้งจิตอธษิฐาน ถาขาพเจาจะไดสําเรจ็พระสัมมาสัมโพธิญาณ 

แลว ขอใหถาดทองคํานี ้จงลอยทวนกระแสน้ํา เวลานั้นน้ําไหลเชีย่วมากเพราะเปนเวลาฤดูน้ําหลาก และ 

ตอนน้ันเปนตนน้ํา ปรากฎวาเปนเหตุอัศจรรย คือถาดลอยทวนกระแสน้ําไปไดหนอยหนึ่ง ก็ไกลอยู 
เหมือนกัน แลวถาดนั้นกจ็มลงไป ตามตํานานทานบอกวา ถาดอนันั้นจมลงไปแลว ไปซอนกันอยูที ่
วิมานคือถ้ําที่อยูของพระยานาคราช  ตาพระยานาคตนนีแ้กนอนนาน  ปรากฎวา  พระพุทธเจาทรงอบุัติ 



ข้ึนครั้งหนึ่ง  ถาดทองคํากใ็ห ปรากฎไปอยูท่ีวิมานแกครัง้หนึ่งท่ีเมืองบาดาล  เม่ือถาดกระทบหินดังกรกิ  

แกกล็ืมตาขึ้นมาแลวก็บนวา  อะไรนอนยงัไมทันจะเต็มตื่น  พระพุทธเจาตรัสอีกองคแลวร ึ  น่ีคนนี้มี 
ความสุขมาก 
 หลังจากนัน้  องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาจึงออกจากที่น้ัน  เดินมาสูโคนตนโพธิ ์  ก ็

พอดีพราหมณถือหญาคามา ๘ กําถวายพระองค  พระองคก็ปูลาดเปนอาสนะหันหลังเขาพิงตนโพธิ ์  หัน 

หนาไปทางทิศตะวนัออก นัง่ขัดสมาธิตั้งจติมั่น ตอจากนัน้องคสมเด็จพระพิชิตมารกท็รงสมาบัติ ท่ีทาน 

เคยไดมาแลวถึงฌานแปด กเ็ขาตั้งแตฌาน ๑ – ๒ – ๓ จนถึงฌาน๘ ทรงฌาน ๘ แลวกส็ลับกันไปสลบักัน 

มา  พอยามที ่  ๑  ปรากฎวาไดปุพเพนวิาสานุสตติญาณ  คือทรงระลึกชาติได  ถอยหลังชาติตาง ๆ เขาไป  

พอยามที่สองก็ไดจุตูปปาตญาณเปนญาณที่รูวา คนหรอืสัตวที่มาเกิดนั้นมาจากไหน ตายแลวไปเกิดที ่
ไหน  พอยามที่ ๓  ก็ปรากฏวาองคสมเด็จพระพิชิตมารก็ไดทรงเขาถึงพระอรยิสัจ  มปีญญาเกดิจากสมาธิ  
และยามที ่๔  ก็บรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณ  เปนพระอรหันตองคแรกของพระพุทธศาสนา 
 ฉะนั้น  การท่ีองคสมเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา  ไดบรรลุอภเิษก  สัมมาสัม 

โพธญิาณในวนันั้น เราตองกลับไปดูน้ําพระทยัของพระองค วาทํามาแลวตั้ง ๖ ป ที่มันไมไดดีนะเพราะ 

อะไร  และก็ทําวันนัน้เพยีง ๑๒ ช่ัวโมงนัน้ก็ไดดีเพราะอะไร อันนี้ทานพุทธบรษัิททั้งหลายพึงเขาใจตาม 

เจตนาของพระองค  คือไอตอนท่ีทํามาแลวไมไดดถีึง ๖ ป เพราะวาไมไดฝกทางใจ มุงถือกายเปนสําคัญ  

เอาดีกันทางกาย มีการทรมานพระกายเปนตน และแสดงลีลาตางๆ  โดยทางกาย เรยีกวาฝกกายไมไดฝก 

ใจ  อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรปฏิบัติมาถึง  ๖  ป  ก็เอาดีไมได  ฉะนั้นใน 
 
 
 
 
 

๒๗๕ 
 

วันนี้องคสมเดจ็พระจอมไตรเอาใหม  มาเอาดีกันทางใจ  เวลาที่พระองคแยกทางจากพราหมณมาแลว  

ตรงที่องคสมเด็จพระประทปีแกวน่ัง  เวลานั้นพระองคทรงตั้งจิตอธิษฐานวา  การน่ังคราวนี้ถาเราไมได 
สําเร็จพระสัมมาสัมโพธญิาณเพยีงใด ถึงแมวาเลือดและเนื้อของเรานีจ้ะแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมลุก 

จากที่นี ้ ถาหากวาไมสําเร็จพระสัมมาสัมโพธญิาณ น่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาปฏิบตัิเอาด ี

ดวยการเอาชีวิตเขาแลก  ทอดอาลัยในชีวติ  ทอดอาลยัในรางกาย  วาถาเอาดีไมไดก็เชิญใหมันตายไป 

เสียดีกวาที่เราอยูเปนโมฆบรุุษ คือเปนบคุคลผูไรประโยชน การท่ีพระองคทรงตดัสินใจอยางนี้เปนเหต ุ

ใหพระชินสีหบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาไดสําเรจ็พระสัมมาสัมโพธญิาณ 
 แลวก็ขอพูดตอไปอีกนิด บรรดาพระทั้งหลายตอนหลังก็เหมือนกันเทาที่เคยทราบประ 

วัติมาวา พระที่ทานจะไดดจีริงๆ  นะ  บรรดาทานพุทธบรษัิทชายหญิง หรือภิกษสุามเณรทั้งหลาย  จง 



โปรดทราบวา ทานปฏิบัติเอาดีดวยการเสียสละเลือดเนื้อและรางกาย ทั้งนี้ไมใชผูกคอตาย หรือมีดเชือด 

เนื้อไมใชอยางนั้น  ทุกทานที่ไดด ี  โดยมากทานจะคิดวา  ชีวิตและรางกายของเรานีม้ีคานอยมากจริงๆ  

และโดยเฉพาะอยางยิ่งจะเห็นวา ชีวิตและเลือดเนื้อเปนของไรคา เปนเหตุนํามาซ่ึงความทุกข ฉะนั้นเวลา 

ทานจะตั้งจิตมุงมั่นเฉพาะอยางใดอยางหนึง่  วาคราวน้ีเราจะตองการไดฌานแลวก็เปนฌานระดับนี ้ วา 

กันตอนตน ทานมักจะตั้งใจไววา ถาเราเอาดีไมไดก็เชญิมนัตายไป ถาทกุขเวทนาใดๆ มันปรากฎในขณะ 

น้ัน  แกบอกวาเชิญตายเสียไดในขณะนัน้กด็ี เพราะวารางกายนี้คือโทษ เราเปนทาสเธอมาหลายแสนชาต ิ

หลายแสนกัปแลวตอแตน้ีไปเราจะไมเปนทาสของเธอตอไปแลวก็คิดแลวก็ตั้งใจจรงิใหมันเปนแบบนั้น  

มันจะตายกใ็หมันเชิญตาย แลวก็ตั้งใจเจรญิสมาธจิิตไมหวงอะไรทั้งหมด  มุงอยางเดยีวโดยเฉพาะสมาธิ 
 ถาจิตตั้งอยางนี้แลวไมกี่นาที อารมณก็จะเขาถึงระดับฌาน แลวก็ทรงไดด ี  มาตอนดาน 

วิปสสนาก็เหมือนกัน  เขาก็คิดกันแบบนีว้า  ถาหากเราเอาดีไมไดก็เชญิมันตายเสีย  รางกายเปนขันธหา  

มันเปนเรือนรางท่ีกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรม  มันสรางขึ้นมาหลอกเราใหเราอาศัย  แลวมัน 

ก็ตั้งใจทรมานดวยประการทัง้ปวง  อันนี้เราทราบแลว  วาการเปนทาสของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และ 

อกุศลกรรมไมมีประโยชน  ฉะนั้นเรือนรางที่กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และอกุศลกรรมสรางไวเราไมตอง 

การ  มันจะพังก็เชิญพัง  ถาจติของเรายังเปนทาสของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  หรือรักรางกายเพยีงใดเรา ก็
มีทุกขเพียงนัน้  ถาหากวาเราพนจากอํานาจ 

 
 
 
 
 
 
 

๒๗๖ 
 

ของกิเลส  ตัณหา  อุปาทานเสียไดเราก็มีความสุข  คือเขาพระนิพพาน  และก็ตั้งใจเอากายเขาแลก  ความ 

เปนพระอริยเจาก็เขามาถึง 
 เอาละทานพุทธบรษิัท  วันนีเ้ปนวันสําคญั  ที่นําเรื่องนี่มาพูดกับทานพุทธบรษิัท  ก็เพื่อ 

จะไดทราบน้ําพระทัยขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  วาการที่พระองคเปน 

พระพุทธเจาได เพราะการตดัสินใจแบบไหน แลวช่ัวระยะเวลา ๖ ปที่ผานมา ที่เอาดีไมไดก็เพราะอะไร 

เปนปจจยั  ฉะนั้น  ตอแตนี้ไปขอใหบรรดาทานพุทธบรษิทัท้ังหลาย  นอมใจถึงพระพทุธคุณ  คือคุณของ 

พระพุทธเจาทีม่ีพระมหากรณุาธิคุณตอพวกเรา  ทรงทรมานพระองคมาถึงสี่อสงไขยกําไรแสนกัป  เพื่อ 

ปรารถนาจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณ เปนพระพทุธเจาแลว หรอืเปนพระอรหันตแลวสมเด็จพระ 

ประทีปแกวไดมีพระมหากรุณาธิคุณ  จะอยูเฉยๆ รอเวลาพระนิพพานก็จะมีความสุขมาก แตอาศัยที่องค 



สมเด็จพระผูมพีระภาคเจามพีระมหากรณุาธิคุณแกพวกเรา ฉะนัน้พระองคจึงไดทรงทรมานพระกายอยู 
ถึง ๔๕ พรรษา เทศนโปรดพุทธบริษัท เพื่อปรารถนาจะใหพวกเราปฏิบัติตามใหพนทุกขเพื่อหวงัความ 

สุขขางหนา  คือพระนิพพาน 
 ฉะนั้น  ตอจากนี้ไป  ขอใหบรรดาทานพทุธบรษิัททุกทาน  จงนึกถึงถอยคําขององคสม 

เด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาที่ทรงตรัสวา  สัพเพ สัตตา มริสสันติ มรณัง ตัง หิ ชวีิตัง  
ซึ่งแปลเปนภาษาไทยชดัๆวา สัตวและคนทัง้หลายเกดิมาเทาไรตายหมดเทานั้น ไมมีใครเหลือ และขณะ 
ที่ทรงชีวติอยูก็เต็มไปดวยความทุกข มีขันธหาอยูเพยีงใดก็มีความทุกขอยูเพียงนั้น องคสมเด็จพระพิชิต 
มารทรงทอดอาลัยในขันธหา  แลวก็ทิ้งขันธหาได  เวลานี้องคสมเด็จพระจอมไตรมีความสุขในพระนิพ 
พาน  ฉะนัน้พวกเราเหลาพทุธบรษิัททุกทาน  วันนี้จัดเปนวันสําคญั  แลวเราก็จดัวาเปนพุทธสาวกและ 
ศากยบุตรพุทธชิโนรส คือวาเปนลกูของพระพุทธเจา วนันี้ก็ตั้งใจโดยเฉพาะวานับตัง้แตวันนี้เปนตนไป  
ถาเราเอาดีไมไดก็เชญิมันตายไปเสีย  เราจะควบคุมอารมณของเรา 

๑. ไมยอมใหความโลภ  อาศยัการยื้อแยงทรัพยสมบัติคนอื่นมาเปนของเรา 
๒. เราไมยอมใหความโกรธหรอืความพยาบาท  เขามาครอบคลุมใจจนเกนิไป หรือ  

ฆาไปตดัไปทลีะนอย ๆ เสีย   จนกวามันจะหมด 
๓. แลวในที่สุดเราจะปลดความโงท่ีเห็นวา  ทกุสิ่งทุกอยางในโลก  แมแตรางกายเปน  

เรา  เปนของเรา  คือวารางกายนี้ไมใชของเรา  ถามนัเปนของเรามันก็ตองไมแก  ไมปวย  ไมตาย รางกาย 
ของคนและสัตวเกดิแลวไมคงที่  เมื่อเกิดแลวก็มีความแก  มีความปวยไขไมสบาย  มีการตายไปในทีสุ่ด 

 
 
 
 
 

๒๗๗ 
 

 ฉะนั้น  ก็ขอตัง้จิตตามองคสมเด็จพระพุทธเจาวา  ถาชีวิตเลือดเนื้อของเราจะอยูกับ ราง 
กายเราไปเพียงใดก็ตามท ี  ถาวันนีถ้าเราไมสามารถจะทําจิตใหชนะกิเลสเสียช่ัวขณะหนึ่งได  เราจะยอม 
ตายเสีย  หมายความวาจะไมยอมอยูเปนมนุษย  เปนอันวาวนันี้ไมใชเรา  เราตองการเปนพระอรหันตใน 
วันนี ้ เพราะวาในชวงเวลา  ๓๐  นาที  เราตองการใหอารมณของเราดี  วางจากกิเลสจริง  ๆ  เห็นวาความ 
โลภเปนโทษ ความโกรธเปนเทษ ความหลงเปนโทษ วางความโลภ ความโกรธ ความหลงลงสัก  ๒– ๓ 
หรือ ๕ นาที ก็จะเปนการดมีาก ช่ือวาเปนการบูชาองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาดวยปฏิบัติบูชา จัดวา 
เปนความดีทีพ่ระองคมีความประสงค 
 ตอแตนี้ไปขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกคนตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น  นึกถงึ 
อํานาจพระพทุธคุณ  คือคุณของพระพุทธเจา แลวก็ตั้งใจกําหนดรูลมหายใจเขาออก  ตั้งจิตไวโดยเฉพาะ 



พระนิพพาน แลวกภ็าวนาวา พุทโธ เวลาหายใจเขานกึวาพุท เวลาหายใจออกนกึวา โธ  ถาทรงอารมณ 
จิตไวไดอยางนี้สักกี่นาทกี็ตาม  ช่ือวาทานบรรดาพุทธบริษัททุกทานไดบูชาพระพุทธเจาดวยปฏิบัติ บูชา
แลว 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗๘ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๖   พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 

 
 สําหรับการเจรญิพระกรรมฐานนี่แบงออกไปเปน  ๒ นัย  สมถภาวนา  และวิปสสนา 
ภาวนา  สมถภาวนาแปลวา  อุบายเปนเครือ่งสงบ  หมายความวาทําจติใจใหสงบตั้งอยูในอารมณเปนอัน 
เดียว  ความประสงคในสมถภาวนาก็มีอยูวา  ตองการจติสงบเทานั้น  ไมใชหวังในการเห็นภาพหรอืแสง 
สีใดๆ ทั้งหมด  ฉะนัน้ในเวลาที่เจรญิสมถภาวนา  ถาบังเอญิอารมณจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาถึง 
อุปจารสมาธแิลวก็บางทีภาพจะปรากฎ  ก็ขอจงอยาไดกําหนดจิตถือเอาภาพนัน้เปนสาํคัญ  ใหถือวาเมื่อ 
มาแลวก็ดับไป  เมื่อไปแลวก็มาก็ชางเราไมสนใจภาพ  แตวาเรื่องนีเ้ปนเรื่องยากเหมอืนกัน  จิตเขาไปยุง 



กับภาพ  สนใจในภาพ  สมาธิมันกต็ก  ท่ีเราจะเห็นสมาธินั้นตกไดก็เพราะภาพนั้นหายไป  ในการที่จิต 
เขาไปสูอุปจารสมาธิ  ก็กลาววาจิตมีสภาพเปนทิพย  เพราะวานวิรณคือความเลวของจติพนตัวไป  ตาม 
ธรรมดาจิตของคนเรามีสภาพเปนทิพยเหมือนกันทั้งหมด  แตวาเราไมสามารถจะเห็นอะไร  จะเห็นผ ี 
เห็นเทวดา เห็นพรหม เห็นนรก เห็นสวรรคไดก็เพราะวานวิรณ คือความชั่วมนัเขามาสิงจิต มาบังจิต คํา 
วานวิรณคือคุณธรรมกัน้ความดี  เปนกเิลสชนิดหนึ่งที่มาพอกจิตเสียหนาจนไมสามารถจะเห็นอะไรได 
 ทีน้ีเวลาทําจิตเปนสมาธิ  รักษาอารมณเฉพาะอยางหนึ่งอยางใด  กําหนดรูลมหายใจเขา 
ออกก็ดี หรือภาวนาวา พุทโธ ธัมโม สังโฆกด็ี อยางอื่นก็ได พอใจสบาย จิตเขาสูอุปจารสมาธิใกล จะถึง 
ปฐมฌาน  ตอนน้ีสภาพของจิตจะมีสภาพเปนทิพย  คือนวิรณทั้ง ๕ ประการจะตกไปจากจิตทั้งหมด  จิต 
จะเริ่มมีสภาพผองใส  สามารถจะมองเห็นสภาวะทีเ่ปนทพิยได  แตวาอารมณทีเ่ขาถงึอุปจารสมาธิไดนี ่
เปนอารมณไมมั่นคง สามารถจะเคลื่อนตัวได คือจะทรงไมไดนาน ฉะนั้นการเห็นภาพรูสึกวาจะมีความ 
ไวมาก  คลายฟาแลบแลวกห็ายไป  กต็ัวหายนี่แหละ หมายความวาสมาธิมันเคลื่อนตัวลงไมถึงระดับนั้น 
ภาพจึงหาย 
 ฉะนั้นจึงขอเตอืนบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายวา  อยาสนใจกับภาพหรือแสงสีอัน 
ใด ๆ  ทั้งหมด  ใหถือความมุงหมายที่พระพุทธเจาตองการ  ไวใหเปนสําคัญ  ความมุงหมายที่พระพุทธ 
เจาตองการ คือการเจรญิสมถภาวนา ตองการอยางเดยีวคือใหจิตเปนสมาธิ คือวาตองการความสงบของ 
จิต  ไมใหจิตมีอารมณฟุงซาน  สมมุติวาเรากําหนดรูลมหายใจเขาออก  จะไมภาวนะอะไรก็ได  รูลมหาย 
ใจเขาออก รูลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  จิตไมเปนกังวลกับคนอืน่  อยางนี้เราเรียกกันวา  เอกัคตารมณ 

 
 
 
 
 
 

๒๗๙ 
 

คือวาจิตมีอารมณเปนอันเดยีวกัน คือวาเปนสภาวะของฌาน เปนฌานในกรรมฐาน  เรียกวาสมถภาวนา  
หรือวาเราจะภาวนาไปดวย  ภาวนาวา  พุทโธ  ธัมโม  หรือ  สังโฆ  เวลาหายใจเขาวา  พุท  เวลาหายใจ 
ออกวา  โธ  อยาง  ธัมโม  หายใจเขาวา  ธมั  หายใจออกวา  โม  เหมือนกัน  สังโฆกเ็หมือนกัน  หายใจ 
เขาวา  สัง  หายใจออกวา  โฆ  เรียกวาการภาวนาแบบงาย ๆ  ทนีี้ถาพุทธบริษัทท้ังหลายเคยภาวนาวา 
คาถาบทใดคลองตัวมาแลว  ก็อยาเปลีย่น  ใหปฏิบัติตามเดิม  ถาเปลีย่นแลวอารมณมันจะขัด  จะเปน 
การเริ่มตนใหม 
 ข้ึนชื่อวาการภาวนากด็ี  การพิจารณากต็าม  ในกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม  มอียู  
๔๐  อยางดวยกัน  ก็มผีลเสมอกันคือ  ตองการอารมณเปนสมาธิ  โดยเฉพาะอยางยิง่ในดานสมถภาวนา  



เขาตองการอารมณเปนสมาธิ  แลวก็มถีึง ๔๐  แบบ  อันนี้พระพุทธเจาก็ตองการใหตรงกับอัธยาศยั  ของ 
บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลาย  การเจรญิพระกรรมฐานในดานสมถภาวนา  ความจริงสมถภาวนานี่ม ี
ความสําคัญมาก  ถาบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย  ไมสามารถจะทรงสมถภาวนาได  ถาไปเจริญวิปส 
สนาภาวนาจะไมมีผลอะไรเลย  เพราะวากาํลังไมพอ  เหมือนกับเราอยู ๆ  ก็ไมไดเรียนความรูตอนตนไว 
เลย  แมแตหนังสือตัวเดยีวก็อานไมออก  อยู ๆ  ก็ตั้งใจวาเราจะทําปรญิญาใหได  กเ็ขาไปเรยีนเพือ่หวัง 
ปรญิญากับเขาในมหาวิทยาลยั แลวก็จะไดอะไรออกมา นอกจากเดินเขาไปแลวกเ็ดนิออกมา ท้ังนีเ้พราะ 
พ้ืนฐานเดิมใดๆ ไมมีอยูเลย แมแตหนังสือต่ํา หนังสือสักตัวเดียวก็อานไมออก จะเขาไปทําปรญิญา กบั 
เขาไดอยางไร 
 ขอนี้อุปมาฉันใด วิปสสนาภาวนากเ็หมือนกัน  วิปสสนาภาวนาถาไมมสีมถเขาควบคมุ 
จะไมมผีล ถากําลังของสมถะมากเพยีงใด การเจรญิวปิสสนาภาวนาก็รวดเรว็เขาฉันนั้น สมมตุิวาถา 
บรรดาทานพทุธบรษิัทสามารถจะทรงฌาน  ๔  ในดานสมถภาวนาได  เมื่อทําจิตเขาถึงฌาน  ๔  ควบคุม 
อารมณจิตอยูในฌาน  ๔  สามารถทรงอยูไดสักครึ่งชัว่โมงเปนประจํา  หมายความวา  เปนเวลากลางวัน 
ก็ตาม กลางคนืก็ตาม เวลาไหนก็ตาม คิดวาเวลานี้เราจะทรงฌาน ๔ สกั ๑  ช่ัวโมง  พอนั่งปบจับอารมณ 
เปนสมาธิจิตทรงฌาน ๔ ได ๑ ช่ัวโมงพอด ี แลวจิตจึงเคลื่อนลง  ข้ึนชือ่วาฌาน  เราจะกําหนดใหมันขึ้น 
เมื่อใดกไ็ด ตั้งอยู ๒  ช่ัวโมง มันก็จะทรงอยู  ๒ ช่ัวโมง ถึง  ๒ ช่ัวโมงพอดี จิตมันจะเคลื่อน และก็เขาไม 
ได  ถาจะเขากก็ําหนดจิตใหม  ตั้งตนกันใหม  จึงจะตอไปได  อยางนี้ช่ือวาผูทรงฌาน 
 ในเมื่อทานไดฌาน  ๔  แลว  ถาบรรดาทานพุทธบรษัิทจะเจรญิวิปสสนาญาณ  องค 
สมเด็จพระพิชิตมารก็บอกวาใหเขาถึงฌาน  ๔  เสียกอน  ทําจิตใหเขาถึงฌาน  ๔ 

 
 
 
 
 
 

๒๘๐ 
 

ใหสบาย เมื่อจติสบายแลวถอยหลังจิตไปถึงอุปจารสมาธ ิเวลาทีจ่ิตเขาฌานนะมนัไมเกดิ มันเปนอารมณ 
น่ิง   คือรักษาอารมณเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  ไมใชวานิ่งเลย  ทรงอารมณไวคือไมยอมเขาไปสูสภาพ 
อยางอื่น ขณะที่ทรงฌานจะพิจารณาวิปสสนาญาณไมได วิปสสนาญาณเปนการพิจารณา เปนตวัคิด นี่ 
เมื่อไดฌาน  ๔  แลวจติสบาย  เปนเอกคัตารมณและอุเบกขา  อารมณเปนอันเดยีว  แลวก็วางเฉยจาก 
อารมณใดๆ ท้ังหมด ไมยอมรับอารมณใดๆ เมื่อจิตสบายแลวก็ถอยหลังมาถึงอุปจารสมาธ ิก็มาพจิารณา 
ขันธ ๕ คือรางกาย ไดแก รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ  ถาเราวากันอยางนี้เปนภาษาแขกเขาใจยาก  
ถาจะใหเขาใจกันงายๆ  ก็เอาแตเพียงวา พิจารณารางกาย รางกายของเรานี้เปนแตเพียงธาต ุ๔ มาประชุม 
กัน  จะทรงตวัอยูช่ัวคราวเมือ่มีความเกิด  เกิดใหแตเบื้องตน  ความแปรปรวนเคลื่อนไปสูความตาย  คือ 



แกเขาไปทกุวนั ๆ  ทุกวนิาทีก็ปรากฎ  และในขณะที่ทรงตัวอยูก็มีความทุกขในเหตนุานาประการ  ทุกข 
แกความปวยไขไมสบาย  ทุกขแกความหิวกระหาย  ความหนาว  ความรอน  ทุกขจากการพรากจากของ 
รักของชอบใจ  ทุกขจากความตายเขามาเบียดเบียน  ทุกขเพราะอารมณท่ีมีความปรารถนาไมสมหวัง  
ทุกขเพราะอาศัยจากการกระทบกระทั่ง จากอารมณที่ไมชอบใจ เปนตน ความจริงทุกขมีมากกวานี้ แลว 
ก็มีความเขาใจเอาเอง  รางกายของคนเรามคีวามเกิดขึน้ในเบื้องตน  แลวก็มีความตายเปนในที่สุด  แตวา 
กอนท่ีจะตายมันก็เต็มไปดวยความทุกข  ดวยเหตุนานาประการ 
 การที่องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนใหพวกเราละอัตภาพ
คือรางกาย ตามในพระบาลบีททายในบทบังสุกุลวา เตสงั วูปสโม สุเข ซึ่งแปลเปนใจความวา การเขาไป 
สงบกายนนั่นชื่อวาเปนสุข  การเขาไปสงบกายก็หมายความวา ตัดความอาลัยในกายเสียใหหมด คิดเสีย 
วารางกายนี่เปนสภาวะของกเิลส สรางขึ้นเปนพ้ืนฐาน เปนอาการที่กิเลสสรางขึ้นใหเราอาศัย เราคือจิต 
หรืออทิสสมานกายที่อาศยัอยูในราง แลวกิเลสก็บังคับบัญชาเราทุกอยาง ใหเราปฏบิัติตามความปรารถ 
นาของตน  เมื่อเราตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส  เปนทาสของกิเลสก็เต็มไปดวยความทุกข  หาความสุข 
อะไรไมได  เมื่อตายไปแลวกิเลสก็สรางบานใหใหมก็ไปอยูใหม ดีไมดีกิเลสพาลงนรกไป แลวก็มาเปน 
เปรต  อสุรกาย  เปนสัตวเดรัจฉาน  เปนคน  ก็เต็มไปดวยความทุกข  หาความสุขสบายใจไมได  มีกิเลส 
บีบคั้นดวยประการทั้งปวง  ของชั่วกิเลสกบ็อกวาด ี  แตของดีกิเลสสอนเราบอกวาชัว่  คนเราเกิดมาแลว 
ตองตายไปในที่สุด กิเลสพยายามสอนเสี้ยมเราวาเราไมตาย ไปเผาศพใครเขาไดกีร่อยกี่พันศพมาได ไม 
เคยนึกเลยถึงความตาย  เมื่อเรายังไมตายความแกคืบคลานมาทุกวนิาที  กิเลสก็สอนเราอยูน่ันแหละวายัง 
ไมแก  ทีน้ีเมื่อถึงวาเราแกแลว 

 
 
 
 
 
 

๒๘๑ 
 

เมื่อเห็นวาบุคคลอื่นเขาตาย กิเลสมันก็สอนใหมวาเรายังไมตาย นี่กิเลสสรางความชัว่ คือความประมาท 
ใหเกิดแกจิตเราอยูตลอดเวลา 
 ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมศาสดาจึงมาสอนเสียใหม  ถาพวกเรายังตกอยูภายใตอํานาจ 
ของกิเลสเพยีงใด  เราก็มีความทุกขเพียงนัน้  นี่สภาพของการเสีย้มสอนของกิเลส  นีมั่นมีตัวทุกขเปนผล 
ก็คือความอยาก อยากใหรางกายมีทรัพยสินตางๆ อยากใหรางกายเราสวย เม่ือมันสวยไมพอก็เสรมิเติม 
แตง  สิ่งใดไมมีก็อยากใหมีข้ึนมา  ไอตัวอยากตัวนีเ้รยีกวาอยากตน  เรยีกวา  กามตัณหา 
 ภวตณัหา เมื่อมันมีข้ึนแลวกอ็ยากใหมันทรงตัว เอาตัวเราเปนสําคัญ มันเปนเดก็ก็อยาก 
ใหเปนหนุมเปนสาว  พอเปนหนุมเปนสาวแลว  ตอนน้ีเราก็อยากใหความเปนหนุมเปนสาวมีตลอดกาล 



ตลอดสมัย  ไมอยากแก  ถึงใครจะมาบอกก็ตามวาเรานีต่องแก  แตความจริงนัน่จิตใจของเราไมตองการ 
ความแกเลยสักนิด  และก็ไมคิดวามันจะแก  อันนี้เปนภวตัณหา  อยากใหทรงอยู 
 ทีน้ีวภิวตณัหา พอแกข้ึนมาแลวความคร่ําคราเกดิขึ้นมา ถามันเปนวัตถกุเ็ดือดรอนละซิ  
เราบอกวาไมใหมันแกน่ี  ทําไมมันถึงแก  ตองไปหายากนัแก  วิธีแกไขความแก  แตวาแกยังไงก็ตามมัน 
ก็แกไมได  ในที่สุดมันก็ตองแก  ผลสุดทายมันก็ตองตายไปในที่สุด 
 น่ีพระพุทธเจาสอนใหเราทราบจากความเปนจริง กส็อนบรรดาทานพุทธบรษิัทชาย 
หญิง  เมื่อทานทั้งหลายทราบแลววา  อัตภาพรางกายมีการเกดิแลวในเบือ้งตน  มีความแปรปรวนในทาม 
กลาง  และก็สลายตวัไปในทีสุ่ด  ถาเรายังมคีวามมัวเมาในทรัพยสิน  มัวเมาในรางกาย  เมื่อรางกายอันนี้ 
ตายลงแลว จิตที่อาศัยอยูในรางกายก็ไปถอืภพถือชาติใหม เมื่อมีความเกิดขึ้นเพียงใดเม่ือใดก็ตาม ความ 
ทุกขสภาพเชนนี้มันก็ปรากฏ ไมวาชาติไหนทั้งหมดมีสภาวะเหมือนกัน จะเกดิสักกี่แสนชาต ิความทุกข 
มันก็ปรากฎตัง้แตวันเกิดจนถึงวนัตาย 
 ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงกลาววา โมกขธรรมคือธรรมเปนเครือ่งพนความ ตาย
มีอยู  ฉะนัน้องคสมเด็จพระบรมครจูึงสอนใหบรรดาทานพุทธบรษิัทหาทางกําจัดตวักิเลสคือ 

๑. มีการใหทาน  ก็เปนการสังหารความโลภทีเ่กิดในจิต การใหทานก็ตองใหตามควร  
อยาบีบคั้นตัวเกินไป 

๒. การสมาทานศลี  เปนการระงับโทสะภายนอก  คือตั้งขอกันโทสะกับความชั่ว  ๕  
อยาง  น่ีเขาเรียกวา  ลอมคอกเขาไวแตยังไมไดฆา 

 
 
 
 
 
 

๒๘๒ 
 

 ตอมาโทสะตวัน้ีก็มาฆากันดวยการพรหมวิหาร  ๔  มีเมตตา  เปนตน  เมื่อเห็นคนก็ด ี 
สัตวก็ด ี  แทนที่เราจะคิดเปนศัตร ู  ก็ทําใจของเราใหเกดิความรกั  รักของเขาไมใชวารกัตัว  ไมใชวารัก 
เนื้อรกัหนัง  รกัความเปนสุขของเขา คิดวา  เออ  สัตวก็ด ี  คนก็ด ี  แมแตเรากเ็หมือนกัน  รกัสุข  เกลียด 
ทุกขเหมือนกนัหมด  เมื่อเรามีความรกัประเภทนี้เกิดขึน้แลว  เกิดความรูสกึประเภทนี้ขึ้น  เราก็ไมทํา 
อันตรายกับคนและสัตวอ่ืนใหไดรับความลําบาก  แทนที่จะทําอันตรายเรา  ก็มีความกรณุาความสงสาร 
โอกาสจะพึงมเีราก็สงเคราะหใหเขามีความสุขตามอัตภาพ  ถาจิตใจเราทรงไดอยางนี้  องคสมเด็จพระ 
ชินสีหกลาววา  สังหารโทสะใหมีกําลังเบาลง  แตยังไมหมด 



 ตอไปองคสมเด็จบรมสุคตกบ็อกวา  กําจัดโมหะความโงเสียกอน  ถาความโงพังเมื่อไร  
เราทิ้งความทุกขลงเมื่อนัน้ ราคะก็ด ี โลภะก็ด ี โทสะกส็ลายตวัไปหมด ถาเราสามารถสังหารตัวการคือ 
ความโง  ไดแก  โลภะความโลภ  โทสะความโกรธ   โมหะความหลง  เราจะสังหารมันไดอยางไร  ตอง 
อาศัยการพิจารณาตามความเปนจริงตามทีก่ลาวมา  ใหคิดวาวัตถกุ็ดี ส่ิงที่มีชีวิตก็ดี ในโลกนี้มีอะไรทรง 
ตัวบาง  มีอะไรไมเกาไมแกไมพังไมสลายตัวบาง  มีบางไหม  แลวกน็ั่งนึกดูความจริงจะหามันไมได  
เพราะซื้อมาไมกี่วันมนัก็เกา  ผาที่เรานุงเราไดมาไมกีว่ันมันก็เกา  ไดมาใหม ๆ  ของที่สวย ๆ  ก็สวยแต 
ใหม ๆ  ไดมาไมกี่วนัมันกเ็กา  แลวปลอยไวนาน ๆ  มันก็สลายตวั  แมแตตึกรามบานชองใหญโตอยาง 
ปราสาทหินพิมาย ไปดูแลวไมนาจะพังมนัก็พัง สิ่งเหลานี้มีการแข็งแรงกวารางกาย แลวก็มาดูสภาพราง 
กายของเรา เกิดขึ้นแลวก็มคีวามคร่ําคราลงไปทุกวัน มีความทุกขในทุกวนั ในทีสุ่ดก็ตาย เมื่อตายแลว 
จิตของเรายังไมดีก็ยังไมตาย ตองเวียนวายไปถือภพถือชาติ ตกอยูภายใตอํานาจของกเิลสไมมีความดี 
 ฉะนั้น  องคสมเด็จพระชินสหีจึงสอนใหบรรดาทานพุทธบรษิัท  พิจารณาหาความจริง  
ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา วาความแกกด็ี ความปวยไขก็ดี  ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก ็
ดี ความกระทบกระทั่งจากอารมณทีเ่ราไมถูกใจกด็ี ความตายก็ดเีกิดขึน้ ก็เห็นวานี่มนัเปนเรื่องธรรมดา  
แลวก็คิดเปนปกติอยูเสมอวา  น่ีถาเราอยูตอไปก็จะตองแกอยางคนแกท่ีเรามองเห็น  คือแกทุกคนนี่  เห็น 
คนเขาปวยไขไมสบายก็คิดวา  สักวนัหนึ่งสภาพอยางนีก้จ็ะเกดิขึ้นกับเรา  ในที่สุดเห็นคนตายเรากคิ็ดวา 
ไมชานี่เราก็ตาย  ถาสิ่งท้ังหลายเหลานี้  ความแกก็ดี  ความเจ็บปวยก็ด ี  ความพลดัพรากจากของรกัของ 
ชอบใจก็ดี  การกระทบกับอารมณทีไ่มปรารถนาก็ตาม  ความตายกต็ามเขามาถึง  เราถือวานี่เปนเรื่อง 
ธรรมดาของคนและสัตวทีเ่กดิมาในโลก  ตองมีสภาพเปนอยางนี้  เราก็เลยไมตกใจ  คิดวาธรรมดาของ 
รางกายเปนอยางนี้ 

 
 
 
 
 

๒๘๓ 
 

อันนี้องคสมเด็จพระชนิสีหกลาววามนัเปนของไมด ี รางกายมีสภาพสับปรับไมนาคบ ถาเราขืนคบมัน 
เพียงไร เรากม็ีความทุกขอยูเพยีงนั้น ฉะนั้นเราจะเชื่อองคสมเด็จพระพิชิตมาร โดยทานกลาววา เตสัง 
วูปสโม สุโข ใหเขาไปสงบกายเสีย คําวาสงบกายก็คือเราไมตองการกายอีก รางกายมนัมีทุกขขนาดไหน 
ก็ปลอยมันเรื่อยไป ถือวามันเปนเรื่องของกฎธรรมดา ก็คิดไวเฉพาะหนาวาเราเกดิชาตนิี้เปนชาติสุดทาย 
ชาติใหมไมมีสําหรับเรา  แดนที่เราจะไปคือพระนิพพาน 
 ถาบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานกําหนดอารมณไวไดอยางนี้  และพยายามกําจดัความ 
โลภ คือการใหทาน ขังคอกความโกรธดวยการรักษาศลี ทําลายกําลังของความโกรธดวยพรหมวิหาร ๔  



และชําระจิตของเราใหเขาถึงความดีดวยการเจรญิวิปสสนาญาณ  คือพิจารณาขันธ  ๕  ตามทีก่ลาวมา   
ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  พยายามใครครวญอยางนี้  วันหนึง่สักสองสามนาที  
หรือ  ๑๐  นาทีก็ตาม  ทําอารมณของทานใหผองใส  ภายในไมชาเทาไร  บรรดาทานพุทธบรษิัททั้ง 
หลายก็จะถึงท่ีสุดของความทุกข  ก็คือหมายความวาไปหมดขีดของความทุกข  มันจะมีความสุขสวน 
เดียว  นั่นคือพระนิพพาน 
 
 

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

๒๘๔ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๒๐   พฤษภาคม  พ.ศ.   ๒๕๑๗ 
 

 ในอันดับแรก ขอบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น ควบคุมสติสัมป 
ชัญญะ กําหนดควบคุมลมหายใจเขาหายใจออก หายใจเขารูอยูวาหายใจเขา หายใจออกรูอยูวาหายใจ 
ออก ถาจะใชคําภาวนา หากวาไมเคยปฏิบตัิมากอน หายใจเขานกึวาพทุ หายใจออกนึกวาโธ การกาํหนด 
รูลมหายใจเขา หายใจออกกด็ี รูคําภาวนาก็ดี ช่ือวาเปนการทรงสติสัมปชัญญะ การเจรญิพระกรรมฐาน 



เบ้ืองแรกที่เรียกวา  สมถภาวนา  พระพุทธเจาทรงมีความมุงหมายใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  
ทรงสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ  เมื่อสติสมัปชัญญะสมบูรณแลว  สามารถควบคุมอารมณใดไดอารมณ 
หนึ่งท่ีเรียกกนัวา  เอกกัคตารมณ  ไดเฉพาะเวลา  ๑๕  นาที  ๒๐  นาที  หรือ  ๕  นาที  ๑๐  นาที  หรือ 
ย่ิงกวานั้นก็ตาม  เมื่อการทรงสติคุมอารมณไวไดโดยเฉพาะ  เรียกวาทรงสมาธิได 
 อันนี้ตอไปพระพุทธเจาสอนใหบรรดาพุทธบรษิัทปลงขันธ  ๕  เห็นทุกขของการเกิด  
วาการเกิดมีขึน้แลว  ก็พิจารณาหาความทกุข  ในขณะที่มีชีวิตอยู  มคีวามสุขหรือความทุกข  ถาเราใช 
ปญญาพิจารณาตามความเปนจริง  จะเห็นวาการทรงชีวติอยูเต็มไปดวยความทุกข  เฉพาะความสุขหรือ 
ความทุกขนี้  อาตมาพูดมาแลวหลายรอบ  สําหรับในสํานักนี้  ตอจากนี้ไปก็ไมใหเสียเวลามาก  เวลานี้ก ็
ดึกมากแลว จะขอพูดถึงบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายดานอารมณ เมื่อคืนท่ีแลวมาพูดถึงอารมณของ 
สมถภาวนา สมถภาวนาเมื่อสรุปแลวก็เรียกวาเปนอารมณมัดใจ เปนการตั้งใจใหอยูในขอบเขตที่เราตอง 
การใหทรงอยู  ถาหากวาเราตองการใหอารมณของเราไมฟุงซาน  เปนสุขจากอารมณภายนอกตามที่เรา 
ตองการ  เชนเราเจรญิพุทธานุสสติกรรมฐานตามตองการนั้น  โดยเฉพาะวาเวลาน้ี  เราคิดถึงความดีของ 
พระพุทธเจากใ็หคิดอยูเฉพาะในเขตนั้น หรือวาพิจารณากายคตานุสสติกรรมฐาน กใ็หจิตคิดพิจารณาอยู 
เฉพาะอาการ  ๓๒  หรือวาเราเจรญิมรณานสุสติกรรมฐาน  กใ็หจิตคิดอยูเฉพาะความตาย  ถาอสุภกรรม 
ฐาน ก็ใหพิจารณาเฉพาะความสกปรกของรางกาย เปนอันวาการเจรญิสมถกรรมฐาน เรามดัใจอยูใน 
ขอบเขตติดวงลอมอยูในใจ  ไมใหใจไหลไปสูอารมณภายนอกที่เราไมตองการ 
 เมื่อเราสามารถจะคุมอารมณใจไวไดโดยเฉพาะเวลาเทาไรกต็าม  ถือวาเปนผูทรงฌาน  
น่ีการทรงอารมณสมถภาวนา  ถึงแมวาเราจะทรงอารมณไดสูงเพียงไรก็ตาม  ตั้งแตขณิกสมาธิ  ถงึฌาน  
๘  คือรูปฌาน  ๔  อรูปฌาน  ๔  การที่ทรงสมถภาวนานี ้

 
 
 
 
 

๒๘๕ 
 

เราจะรูสึกวาไมอยากจะเคลือ่นกาย  ไมอยากจะเคลื่อนใจมากนัก  เพราะเกรงวาสมาธิท่ีทรงไวจะเคลื่อน 
คลาดหรือเสื่อมไป ฉะนัน้ บรรดาทานทั้งหลายที่ทรงฌานในดานฌานโลกยี จะเห็นวาจริยาของทาน 
พวกนี้อยูในอาการเครงครัดมัธยัสถ เคลื่อนไหวนอย ไมอยากจะทําอะไรทั้งหมด เพราะมีความตอง การ
อยูอยางเดียว   กําหนดจิตใจใหตังอยูในองคของสมาธิ   น่ีเปนความตองการ 
 เมื่อสามารถทรงอารมณเปนสมาธิไดแลว ตอไปก็ปฏิบัตติามคําสั่งสอนขององคสมเด็จ 
พระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา  ในดานวิปสสนาญาณ  สําหรับวิปสสนาญาณนี้เปนอารมณ 
คิด  ๆ อยูในขอบเขต  พิจารณาวิปสสนาญาณนี้ตามที่บรูพาจารณสอนไว  วาในระยะตน  ใหควบคุมอา 



รมณใจอยูในอํานาจของสมถภาวนาใหนานที่สุดที่จะทรงได เมื่อทรงอยูไดดวยดีแลว ตอไปก็ใชอารมณ 
สมาธิน้ีพิจารณาขันธ ๕  เห็นวาขันเธ  ๕  นี่เต็มไปดวยความทุกข  หาความสุขอะไรไมได  แลวก็มีการ 
สลายตวัไปในที่สุด  เปนอันวาขันธ  ๕  นี้  แมวาเราจะปรนเปรอขนาดไหนก็ตาม  มันก็ไมตามใจเรา  
เราไมตองการใหมันแก  มันก็จะแก  เราไมตองการใหมันปวย  มนัก็จะปวย  เราไมตองการใหมันพลัด 
พรากจากเรา  หรือเราพลัดพรากจากมนั  เราก็ทําไมได  ในที่สุดเราไมตองการอยากใหตายมันก็จะตาย  
หามไมได  ขันธ  ๕  คือรางกายนีไ้มใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  นี่วาโดยยอ  เรา 
พิจารณาขันธ  ๕ 
 การเจรญิวิปสสนาญาณก็มอียูหลายแบบดวยกนั  แตกร็วมอยูในขันธ  ๕  วาเปนโทษ  
เปนทุกข  จะพิจารณาแบบไหนกต็าม  ถาเลยขันธ  ๕  ไปไมใชวิปสสนาญาณ  เพราะวาพระพุทธเจาตรัส 
ไวโดยเฉพาะ นี่วากนัถึงวธิิการพิจารณา กพ็ูดกันมามากแลว ไมจําเปนจะตองพูดตอไป สําหรับวนันี้จะ 
พูดถึงอารมณ  เมื่อบรรดาทานพุทธบรษิัททรงสมาธิไดพอสมควร  แลวก็ทรงวิปสสนาญาณคดิพจิารณา 
ขันธ  ๕  ถาอารมณจิตของบรรดาทานพทุธบริษัทเขาถงึโคตรภญูาณ  คือสามารถจะทําจิตของตนใหเขา 
สูโลกุตตระเปนพระอริยเจา  ระหวางที่จิตเขาสูในระหวางโลกียกับโลกตุตระ  ตอนนีจ้ะเห็นวา  จิตมีอา 
รมณเบาขึ้นมาหนอย  การมดัใจคลายตวั  ใชปญญาพจิารณาขนัธ  ๕  โดยเฉพาะอารมณจิตในตอนนี้  จะ 
มีความรกัพระนิพพานขึ้นนอกจากสิ่งใด เปนทุกขของขันธ ๕ มากขึ้น นอกจากนีก้็ยอมรับกฎของธรรม 
ดาเปนปกต ิ เพียงวามีปญญาในดานวิปสสนาญาณพอสมควรไมมากนัก ตอไปเมื่อจิตเขาสูพระโสดาบัน 
อารมณรกัพระนิพพานมีมากขึ้น 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งในตอนนี้  ในระหวางทีจ่ติเขาสูโคตรภญูาณก็ดี  หรือพระโสดาบนัก็ 
ดี  ถาบรรดาทานพุทธบรษิัทท่ีเคยฝกทิพจกัขุญาณมากอน  ก็จะมีความรูสึก 

 
 
 
 
 
 

๒๘๖ 
 

แปลใจวา  คําวา  พระนิพพานท่ีตําราทั้งหลายเขยีนวา  มสีภาพสูญ  ท้ังนี้มันจะกลับเปนตรงขาม  เห็นวา 
พระนิพพานมสีภาพ หมายถงึวาทานท่ีไดทพิจักขญุาณจะแปลหนอยตรงที่  นี่คําวาไมสูญเปนอยางไร  
แลวไดเห็นกรณีทิพยวิเศษ  ที่มีความสวยสดงดงามยิ่งกวาเทวดาหรือพรหม  และมอีารมณเบาเปนพิเศษ  
น่ีวากนัถึงฝายที่ไดทิพจกัขุญาณ  สําหรับทานที่ไมไดทพิจักขุญาณกจ็ะมีความเบาขึ้น หมายความวาเรา 
จะเบื่อโลก  เหน็ทุกขของโลกพอสมควร  แลวก็มีอารมณรกัพระนิพพาน  ยอมรับกฎของธรรมดา  คําวา 
ชางมันยอมเกดิขึ้นกับใจของเรา 



 ราคะ  โทสะ  โมหะ  หรือวาโลภะ  โทสะ  โมหะ  ไดแกความโลภ  ความโกรธ  ความ 
หลง  หรือวาความรกัสวยรกังาม  ความโกรธ  ความหลง  ยังมีแกพระโสดาบัน  แตทวาอารมณของเรานี้  
ความโลภก็ดีความรกัในของสวยของงามกด็ี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี อยูในขอบเขตของกุศล หมาย 
ถึงวาเราจะรักในรูปสวย รูปเสียง กลิน่รส ที่เราพอใจ วาความโลภอยากจะรวยก็ตาม เราจะพอใจอยูใน 
ดานเฉพาะศีลธรรม  คือไมละเมิดศลี  ๕  ความโกรธมี  แตการประทุษรายบุคคลอื่นไมมี  น่ีแสดงวาเรา 
ตั้งเขตความโลภ  ความโกรธ  ความหลงขึน้ได 
 ทีน้ีพระโสดาบันยังมีการแตงงาน มีบุตรธดิา เพราะไมสามารถจะทําลายกิเลสในดาน 
ราคะใหสิ้นไป  แตวากําลังใจทรงอยู  สิ่งที่จะพึงสังเกตวา  พระโสดาบันเขาทรงอะไรไวบาง  เราจะเห็น 
ไดงาย ๆ  คนที่เปนพระโสดาบันแลวเปนพระอรยิเจา จะไมยอมปรามาสพระรัตนตรยั  คือมีใจมั่นคงใน 
พระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ  จะไมยอมพูดแมแตเลน ๆ  วา  พระพุทธเจาไมใชพระพุทธ  พระธรรม 
ไมใชพระธรรม  พระสงฆไมใชพระสงฆ  แลวก็จะสามารถทรงศลี  ๕  ไดเปนปกติ  คําวาสมุจเฉทนี้เด็ด 
ขาด  คือ  ไมยอมละเมดิศีล  ๕ 
 เรื่องของศีล  ๕  นี่ตองเขาใจใหดีนะ  โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมสุา  ขอมุสาท่ีเราพูดไปไม 
ตรงกับความเปนจริง  แตไมทําลายประโยชนของผูฟง เปนการรกัษาประโยชนของผูฟง  อันนี้ไมช่ือวา 
ขาดศีล  ๕  ขอน้ี อันนี้ตองเขาใจไวดวย พระโสดาบนัอาจจะมลีลีาพูดไมตรงกับความเปนจริง แตรักษา 
ผลประโยชนของบุคคลอื่นมาก  อยางเดก็ถาจะเดินไปใกลปลายทาง  จะตกลงไปขางลางจะถึงอันตราย 
กับชีวิต  ถาเราบอกวา  ถาเดนิไปชิดปลายทางแลวจะเกดิอันตราย  เดก็จะไมเชื่อ  เราบอกวา  ถาเดนิไป 
ตรงนัน้มีสัตวราย  ตุกแกหรืองูอยู  ถาหนูเดินไปทางนัน้จะเปนอันตราย  แลวเด็กก็ไมไป  อยางนี้จะถือ 
วาขาดศลี  ๕  ไมได  เพราะรกัษาประโยชนของบุคคลอื่น  นี่เปนอันวาจะสังเกตได 

 
 
 
 
 
 
 

๒๘๗ 
 

 สําหรับบุคคลที่เขาถึงพระรตันตรยั  คือมพีระโสดาบนั  จะมีอารมณเคารพในพระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ อยางมัน่คง สามารถจะยกมือข้ึนไหวพระพุทธรปูท่ีเขาเขียนตดิกระดาษกด็ี ปนดวย 
ดินก็ดี  หรือเขามัดดวยฟางก็ตาม  หรือเขาหลอดวยโลหะก็ตาม  ยกมือไหวดวยความสะดวกใจ  ดวย 
ความเคารพยิ่ง แลวกร็กัษาศลี ๕ เปนปกต ิโดยไมตองระมัดระวัง นี่เปนอาการของพระโสดาบนั  โดย 
เฉพาะอารมณ  อารมณของผูที่ถึงพระโสดาบัน  ก็มีอารมณชางมนัอยูมาก  คําวาชางมันก็หมายความวา  
เขาดาก็ดี  เขาวาก็ดี  โกรธเหมือนกัน  แตไมเขาไปตีเขา  ไมเขาไปทํารายเขา  ความโกรธยังมี  แลวก็มีอา 



รมณยับยั้งไดมาก แลวความรักก็มีรกัอยูในขอบเขต ความรักสวยรักงาม ก็ยังมเีปนไปตามปกติ เปนไป 
ตามอารมณ  แตไมหลงจนเกินไป  แลวมอีารมณรกัพระนิพพานเปนปกติ  ตองการอยางเดียว  ถาตาย 
จากชาตินีแ้ลวจะไปนพิพาน  นี่เปนอารมณของพระโสดาบันอยางยอ 
 สําหรับพระสกิทาคามี  พระสกิทาคามีนี่  ความจริงก็มีอารมณอยางพระโสดาบนั  แตก็ 
ละเอยีดเขาไปอีกหนอย  ความรัก   ความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ความจริง  ความรักกับความโลภ 
มันตนเหตุตัวเดียวกัน  ยังมอียูแตวามีอารมณเบาบางมาก  ทรงศลีกย็งัทรงบริสุทธิ์  มีความละเอียดกวา  
แตทวาอารมณท่ีนาคิดสําหรับพระสกิทาคามีก็มีอยูตอนหนึ่ง  ตอนนั้นถาบรรดาทานพุทธบรษิทัปฏิบัติ 
ถึง  ก็ระมัดระวังใหมาก  นั่นคือ  กามราคะ  พระสกทิาคามียังไมสามารถจะตดักามราคะใหส้ินไปได  
เพราะวากําลังใจที่กระทบกระทั่งวัตถุ  ที่เนื่องในกามราคะ  ความรูสึกในเพศจะไมมี  ผูหญิงจับมือชาย  
ผูชายจับมือหญิงก็เหมือนกนั  จับตัวเพ่ือเกี่ยวกันไมมีความรูสกึอะไร  การกระทบกระทั่งกับสิ่งท่ีเราเคย 
รัก  จิตใจมันก็เหือดแหงไป  สําหรับที่อารมณอยางกระทบ  แตทวาบางครั้งบางสวนท่ีทานเขาถึงสกิทา 
คามี ถาไมเขาใจใหดีๆ  ก็จะเห็นวาเราเปนพระอนาคามีไปเสียแลว แตความจริงยังไมถึง ตองสังเกตไว  
เวลาทีจ่ิตสงัด ความรกัที่มันเปนอุปนิสัย หรือเรยีกวาเปนอนุสัยตวัละเอียด มันยังคงอยู เวลาที่จิตสงัดๆ  
อยู  เจรญิสมาธิก็ดี วิปสสนาญาณก็ดี หรอืยามอยูแบบสบายๆ อารมณความรักจะขึ้นมาเตือนใจนิดหนึ่ง  
มันจะสอนวา  สิ่งนั้นสวย  สิ่งนั้นงาม  เสยีงเพราะ  รูปสวย  อยางโนนอยูอรอย  อยางนี้เปนตน  มันจะ 
ปรากฎขึ้นมานิดหนอย  เมือ่จิตใจเราเห็นวามันโผลหนาขึ้นมาแลว  กคิ็ดวาบางตวัมนัทําลายไปแลว  แต 
มันยังอยู พอรูตัวเพยีงเทานี้  อารมณอยางนีม้ันก็จะหายไป มันเปนตัวอนุสัย  มันกวนใจเวลาเราเผลอ  ถา 
เทียบกับกองทพัก็เรียกวามนัเปนกองโจร ไมใชสงครามประจัญหนา มนัจะมาตอเมื่อเราเผลอเทานั้น นี่ 
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานที่เจริญเขาถึง  ก็ขอใหระวังใหมาก  จงอยาเผลอตวั คิดไวเสมอวาเรา 
ยังดีไมพอ 

 
 
 
 
 
 

๒๘๘ 
 

 น่ีตอไปถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย มีอารมณเขาถึงพระอนาคามี ตอนนี้เราจะม ี
ความรูสึกวา  มีสิ่งที่หยาบๆ  พอจะสังเกตไดสําหรับพระอนาคาม ี พอถึงอนาคามีศลีจะเขามาถึงตวัเอา 
เองโดยไมตองสมาทาน  โดยไมตองตั้งใจรักษา  เปนอันวาศลี  ๘  เปนศีลสําหรับพระอนาคามี  เรื่อง 
การบรโิภคอาหารเย็นเลกิกนั  ความหิว  ความกระหายในอาหารกไ็มมี  มันเหือดหายไป  อันนี้สงัเกตได 
งาย  แตทวาตองระวังใหได  ถาเราเปนโรคที่มันไมหิวอาหาร  ก็อยาคดิวาเราเปนพระอนาคามีเสียแลว  
ทีน้ีขอสังเกต  ที่องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงตรัสไวในเหตุหรือในผล  หรือในคุณสมบัติของพระ 



อนาคามี  คือหน่ึง  ความรูสกึในเพศไมมีเลย  หมดเด็ดขาด  และวัตถุปจจัยทีใ่หเกิดความรูสกึในเพศ  คือ 
อสุจิ  ที่มีอยูในรางกาย  รางกายสรางมาเทาใดก็จะเกิดเหือดแหงไป  นี่เปนขอสังเกตที่สังเกตไดงาย  ถา 
เรายังสงสัย  ก็ใหหมอไปรักษา  บอกหมอวาเวลานีเ้ปนโรคกามตายดานเสียแลว  ใหหมอชวยรกัษา  ถา 
หมอชวยรกัษาเต็มความสามารถ  ไมสามารถจะดึงความรูสึกในเพศใหเกิดขึ้นได  ก็จงทราบวาเราเขาถึง 
ระยะของพระอนาคามีแลว  แลวก็ตอไปอกีขอหน่ึงไดแกโทสะ  ความโกรธ  หรือความพยาบาท ไอการ 
รูสึกกับการกระทบจิต  ที่คิดวาเขาทําไมถูก  พูดไมถูก ไมมีอยูจะขังความโกรธ  ความไมพอใจ  คิดประ 
ทุษรายไมมี  ใครสรางความพอใจใหเกิดขึน้ก็มีอยูอยางเดียวคือ  อารมณของเมตตา  วาอารมณของผูนียั้ง 
มีความหนาไปดวยกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรมอยูมาก อารมณใจของทานผูเขาถึงพระอนาคา 
มี มีมีความสุขมาก  คือ  หนึ่ง  ดานศีลไมตองระวัง  สบาย  ศีล ๘  ถารกัษาไดมนักร็ะงับการใชจายไปได 
มาก  ประการที่ ๒  ความวุนวายของใจในความรัก  ในรูป  ในเสียง  ในกลิ่น  ในรส  การสัมผัสไมมีเลย  
สบาย  ไมมีความยุงใจ  แมเหตุวัตถุปจจยัใหเกิดความรกัท่ีรางกายสรางใหก็เกิดเหือดแหงไป ความโกรธ  
ความพยาบาท  การคิดประทษุรายตอผูใดกไ็มมี 
 เปนอันวา ไฟ ๒ กองคือ ราคัคคิ ไดแกไฟราคะ เผาผลาญใจ โทสัคค ิไดแกไฟโทสะที ่
เผาผลาญใจ ไมมีเสียแลว  เปนอันวาไฟ  ๓ กอง  มันดบัไปเสียแลว  ๒  กอง  คือเปนพระอนาคามีเหลือ 
อยูกองเดยีว ไดแกโมหัคคิ  คือไฟโมหะ ทน้ีีไวดวงเดียว น่ีมันก็เหลือรบัหรี่ ใกลจะดบัมีดับแหล ตอไป ก็
พิจารณาขันธ  ๕  คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  วามันไมเที่ยง  หาความเที่ยงไมได  มัน 
เปนทุกข  แลวก็มีการสลายตัวไปในที่สุด  การตดักิเลสทัง้หมดก็ตัดที่ขันธ  ๕ โดยเฉพาะ  เมื่ออารมณใจ 
มันละเอียดแลว สังโยชนท้ัง ๑๐ ประการมนัก็สลายตัวไป เมื่อพิจารณาไปแลวจะเห็นวา รูปราคะ คือรูป 
ฌาน ที่เราเจรญิในสมถภาวนาเอาเปนเอาตาย บางครั้งกเ็มาในรูปฌาน นั่งทรงตวัอยูไดตั้งหลายๆ ช่ัวโมง  
บางคนก็นั่งทรงอยูไดตลอดวัน 

 
 
 
 
 
 

๒๘๙ 
 

ตลอดคืนไมเบือ่ คิดวาเปนของดี เปนของประเสริฐ หรือคิดวาพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระ 
ชินสีหมีดีอยูเพียงนี้  นั่นเขาเรยีกวาหลงอยูในรูปฌาน  ความจริงการทําฌานแบบนัน้  เปนอัตตกลิมถา นุ
โยค เมื่อทรงจิตใหสบายแลว ก็ใชทําสมาธิใหเกิดปญญาพิจารณาขันธ ๕ แบบที่พระพุทธเจาทรงสอน  
ถาไมอยางนั้น มันก็จะคางอยูแคนัน้ ที่ตอนนี้ความหลงในรูปฌานไมมีแลว เราก็คิดวา รูปฌานเปนกําลัง 
หรือบันไดใหเรากาวไปสูวิปสสนาญาณเทานั้น การหลงใหลใฝฝนในอรูปฌานวาประเสริฐเลิศกวาสิ่ง 



ใดก็ไมมี  คือทราบแลววาองคสมเด็จพระพุทธชินสีหสอนฌานก็เพื่อเปนกําลังควบคุม  องคสมเด็จพระ 
ธรรมสามิศรตองการอยางเดยีวคือ  ใหเราตดักิเลส 
 ตอไปความมานะ ถือตัว ถือตน วาเราวิเศษกวาเขา เสมอเขา เลวกวาเขาไมมี เห็นวาคน 
และสัตวท้ังหลายที่เกิดมาในโลกนี้ก็เปนเพียงธาตุ ๔ คือ ธาตุนํ้า ธาตดุิน ธาตุลม ธาตุไฟ นีก่ลาวโดยยอ 
ควบคุมกันเขามาเปนกาย  สวนจิตใจนั้นไมไดมีเรื่องเลย  คนก็ด ี สัตวก็ดี  มีสภาพเหมือนกันหมด  มีการ 
เกิดขึ้นในเบื้องตน  มีความเปลี่ยนแปลงไปในทามกลาง มีการสลายตวัไปในที่สุด แลวเปนอันวาการถือ 
เราถือเขาหมดไป 
 ตอไปอารมณจิตที่คิดฟุงซานอยูในดานกิเลส  เปนเหตุใหเกิดความทุกขก็ไมมี  และใน 
ข้ันสุดทาย กําลังใจของเรากส็ามารถตดัอวชิชา  คือความโงไปได  การที่เราจะตัดอวิชชาความโงไปได  
ก็ตองมีอํานาจใจ  ทีนี้ใจของเราจะมีสภาพแบบนี้  เห็นวาโลกมนษุยกด็ี  เทวโลกกด็ ี  พรหมโลกกด็ี  หา 
อะไรดีไมได เต็มไปดวยความทุกข เราเกดิในมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ก็ไมนารักตรงไหน เพราะ 
ทั้งโลก  ท้ัง  ๓  โลกน้ี  ถาเราจะติดอยู  แวะของอยูตราบใดก็ชื่อเรายังเปนทาสกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  
และอกุศลกรรม  เปนอนัวาจติใจของเราในขณะนัน้  และตอไปจิตใจของเราไมพอใจในมนุษยโลก  เทว 
โลก  พรหมโลก  เห็นวาโลกท้ัง ๓  โลกนีเ้ต็มไปดวยความทุกข  หาความสุขไมได  เราไมตองการ  ส่ิงที่ 
เราตองการคือพระนิพพาน อารมณใจก็โปรง หมดการเกาะในดานกิเลส ตัณหา อุปาทานและอกุศล 
กรรม  เห็นรางกายของเรานี้ท่ีทรงอยูเต็มไปดวยความสกปรก  การทรงชวีิตอยูเต็มไปดวยความอดึอัด  
แตไมใชเบื่อหนาย  ไมใชกลดักลุม 
 เราเบื่อในรางกายแตก็ไมพดู  ถือวาเปนเรือ่งธรรมดา  ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฎขึ้นมา 
เฉพาะหนา  รูสึกวาเปนธรรมดา  การจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจกถ็ือวาเปนเรื่องธรรมดา  เรา 
จะตายหรือใครจะตายก็ถือเปนเรื่องธรรมดา  ขันธ  ๕   มันเกดิมาเพื่อแก  เพ่ือเจ็บ  เพื่อตาย  จิตใจเราก็ 
เบาบาง  ทางใจจะหาทุกขอะไรไมได  แมแต 

 
 
 
 
 

๒๙๐ 
 

ใครจะมาดา  มาวากระทบประการใดกร็ูสึกเปนปกติ  ไมมีอาการขึ้นลง  พบคนนินทาวารายมากๆ ก็เกดิ 
เมตตากรุณา  คือความรกัความสงสาร  วาคนประเภทนีน้ั้นมีชีวิตอยูกม็ีความทุกขมากแลว  เมื่อตายจะ 
เสวยอบายภูม ิ
 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิท  ๒ คืนนี่พูดลัด ๆ  มาเฉพาะอารมณ  วาบรรดาทานพทุธ 
บริษัทพอมีความเขาใจไวบาง  วาอารมณสมถภาวนาเปนยังไง  อารมณวิปสสนาภาวนามีผลเปนอยางไร  



ถาทราบชัดแลวกถ็ือเอาวาทราบชัด ขณะใดที่จะเจริญสมถภาวนา เวลานั้นจําเปน จําเปนจะตองมีอา 
รมณ เครงครดัอยูมาก  เพราะใจตองมดัอารมณเขาไว   ไมฟุงซาน ทีนี้การตอไปจะเจรญิวิปสสนาญาณ 
เขาถึงพระโสดาบัน  สกิทาคามี  อนาคามี  เวลานี้ยังอยูในเกณฑระมดัระวังใจ  การเคลื่อนไหวทางกายก็ 
ดี ทางวาจาก็ดี ทั้ง ๒ ประการนี ้มีอยูการระวังตวั ถาถึงอรหัตผลเพยีงใด ความเบาใจก็ปรากฎ อีตอนนี้ม ี
ความเปนอยูสบายทุกอยาง การจะพดูจะจาอะไรก็ตาม จะเคลื่อนไหวยังไงก็ตาม จติใจของเราก็มคีวาม 
สุข  เพราะวาติดเพียงรางกาย  ถึงยังไง ๆ ก็ตาม อบายภมูิทั้ง ๔ หรือวาโลกทั้ง ๓ คือ มนุษยโลก เทวโลก  
พรหมโลก  ไมใชสมบัติของเราแลว มีสมบัติอยูสายเดยีว ตามที่สมเดจ็องคพระประทีปแกวบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจาตรัสไวก็คือนิพพาน 
 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิททุกทาน  วันนี้พูดสูงไปสําหรับนักปฏิบตัิใหม  แตวาจาํใจ 
จะตองพดู  เพราะวาพดูถึงเหตุของการปฏบิัติมามากแลว  มาเที่ยวน้ีก็ขอพูดถึงผลของการปฏิบัตโิดยยอ 
พอจะไดความบาง ไมไดความบางวาบรรดาพุทธบรษิัทจะไดจําไวเปนกําลังใจ หรอืเปนบันไดแหงการ 
ปฏิบัต ิ ตอแตนี้ไป  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  
ใชคําภาวนาและพจิารณาตามอัธยาศยั 
 
 

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

๒๙๑ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๒๑  พฤษภาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 

 
 ตอจากนี้ไป  เปนเวลาของการเจรญิพระกรรมฐาน  ตอนนี้จะขอพูดเฉพาะอารมณอีก 
เหมือนกัน  แตวาจะขอพูดแตโดยยอ  ที่บรรดาทานพุทธบรษิัทท้ังหลายพากนัสมาทานพระกรรมฐานวา  
อิมาหํ  ภควา  อตตภาวํ  ตุมหากํ  ปริจจชามิ  ซึ่งแปลวาขาขอนอบนอมพระรัตนตรัย  มีพระพุทธเจาเปน 



ตน  ขอมอบกายถวายชวีิตแดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทีพ่ระองคทรงบรรลแุลว แลวก็นํามาสั่ง 
สอนพวกเรา  ทีน้ีใชคําวามอบกายถวายชวีิตก็หมายความวา  เราจะปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธ 
เจา โดยไมอาลัยตอชีวิต ส่ิงใดที่องคสมเดจ็พระธรรมสามิศรทรงหามวา จงอยาทํา จงละ สิ่งนัน้เราตัง้ใจ 
วาจะละตามทีพ่ระองคทรงตรัสแลวก็ปฏิบตัิตามนั้น แลวก็สิ่งใดทีพ่ระองคทรงสงเสริมใหปฏิบัตวิาเปน 
ความดี เราก็ปฏิบัติตามคําขององคสมเด็จพระชินสีหดวยความเคารพ อยางนี้เรียกวามอบกายถวายชีวิต 
 น่ีสําหรับวันนีจ้ะพูดถึงอารมณที่พระพุทธเจาทรงสอนพทุธบรษิัท  วาใหรักษาอารมณ 
ประเภทนี้ไวดวยชีวิต ทั้งนี้ก็เพราะวาถาบุคคลใดปฏิบัติได ทานท้ังหลายเหลานัน้ไดช่ือวาเปนผูชนะโลก  
น่ีการที่บรรดาทานพุทธบรษิทัท้ังหลาย ตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานก็ด ีและสมาทานศีลก็ดแีลวก็มกีาร 
ใหทานอยางท่ีเมื่อก็นี้เขามีการบอกบญุกนั เรื่องการทอดผาปาสรางสํานักวิปสสนา และสรางพระอุโบ 
สถ  อยางนี้เรยีกวา  การถวายทานแกพระพทุธศาสนา  ทั้งนี้ก็เพราะวาเราตองการจะหนีโลก  ท้ังนี้เพราะ 
อะไร  เพราะวาโลก  พระพุทธเจาแปลวา  มีอันท่ีจะตองฉิบหายไป  คําวาฉิบหายไปนี้  ความจริงถาเรา 
เปนคนไทย  รูสึกวาจะหนกัไปสําหรับศพัทน้ี แตวาตามพระบาลีทานใชศัพทนี้ โดยเฉพาะคําวาฉิบหาย  
ก็หมายความวา  ตองมีการแตกสลายไป  พังไป  ทําลายไปในที่สุด  ไมมีอะไรทรงตวั  จะเปนมนษุยก ็
ตาม  สัตวก็ตาม หรือวัตถุทีไ่มมีชีวิตก็ตาม ไมมีอะไรทรงตัวอยูเปนปกติ เมื่อมันปรากฎในเบื้องตน ก็ม ี
ความเสื่อมไป  แลวก็มีความสลายไปในทีสุ่ด  นี่อารมณอยางนี้ที่พระพุทธเจาสอน  ใหบรรดาทานพุทธ 
บริษัทคิดไวเปนปกติ  คือรางกายของเรามคีวามเสื่อม  แลวก็มีสลาย  เรียกวาทําใจใหเปนปกติ  นี่วากัน 
เฉพาะโดยหลกัใหญ ๆ 
 แตวาวันนีจ้ะขอนําโลกธรรม  ๘  ประการ  แตวาจะนํามาพูดเพยีง  ๒  ประการเทานัน้ 
ใหบรรดาทานพุทธบริษัททกุทาน  ที่มีความเคารพในพระพุทธเจา 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒๙๒ 
 

และประกาศตนวา  ขอมอบกายถวายชีวิตแดพระพุทธเจา  เปนการทดสอบใจของเราวา  เรานี้มอบกาย 
ถวายชีวติแกพระพุทธเจาจริง ๆ  หรือเปลา  หรือวาวันหนึง่  เดือนหนึ่ง  เรายอมรับนับถือ  หรือมอบกาย 
ถวายชีวติแดพระพุทธเจา เดอืนหนึ่งกี่ครั้งหรือวาวนัหนึง่มีเวลาเทาไร ดวยพระธรรมทั้ง ๒ ประการนี้จะ 
เปนเครื่องวินจัฉัยจิตใจของบรรดาทานพทุธบรษิัท  หรอืโลกธรรมทั้ง ๒ ประการ  คือ  นินทา  ปสังสา  



น่ีเปนภาษาบาลี  คําวานินทา  เราก็ทราบแลววา  การกลาวใหโทษ  นี่การกลาวใหโทษโจษกนัดวยความ 
ช่ัว  น่ีเปนการนินทาที่เรารับทราบอยูแลว  ปสังสา  ไดแก  อาการสรรเสรญิ 
 อารมณทั้ง  ๒ ประการ  นี่เปนที่หวั่นไหวของบรรดาทานพุทธบรษิทัท้ังหลายอยูมาก  
ฉะนั้น  องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจา  จึงเตือนใหบรรดาทานพุทธบรษิัทมีความระมัดระวัง  และก็อยา 
ยึดถืออารมณนี้เปนสาระ ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะพระพุทธเจาทรงตรสัวา คนที่เกิดมาในโลกนี้แลวไมมี 
ใครพนนินทา เรยีกวา นัตถ ิ โลเก อนินทโิต คนท้ังหลายที่เกิดมาในโลกนี ้ ทุกคนพนการนนิทาไมได 
แลวก็คนทีเ่กิดมาในโลกนี้ท้ังหมด ไมมีใครพนคําสรรเสรญิเหมือนกนั  เรยีกวานินทากับสรรเสรญิ เปน 
ของประจําโลกที่เรยีกวาโลกธรรม  หรือธรรมประจําโลก  ในเมื่อปรากฎวาโลกยงัมีอยูเพียงใด  เราทั้ง 
หมดก็ตองกระทบกับคํานนิทาสรรเสรญิดงันี้ 
 แมแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ที่พระองคทรงบําเพ็ญบารมีมาถงึ ๔ อสงไขย 
กําไรแสนกัป  ท่ีทําอยางนี้เพราะอาศัยความลําบากมาก วาตั้งใจจะโปรดพุทธบริษัท คือชาวโลก ใหพน 
จากความทกุข  เพราะวาพระพุทธเจาทรงทราบแลววาคนใดทีย่ังเกดิอยูในโลก คนนั้นไมพนความทุกข  
มีความทุกขเปนประจํา  ถาหากวาบุคคลใด  ไมสามารถจะทําใจของตนใหพนจากโลกได  คนนั้นไมพน 
ความทุกข  มีความทุกขเปนประจํา ถาหากวาบุคคลใด สามารถจะทําใจของตนใหพนจากโลกได บุคคล 
น้ันก็จะเขาถึงความสุขได คือตอไปบุคคลนั้นก็จะไมมีความเกดิในโลก จะเปนโลกมนุษยก็ดี เทวโลกก ็
ดี พรหมโลกกด็ี เราพนแลว เมื่อพนแลวจะไปไหน องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา เราไปพระนพิพาน 
 สําหรับพระนพิพานอยูท่ีไหน  ก็จงรักษาอารมณใจของตนใหเปนสมาธิ  ถาเขาถึงอุป 
จารสมาธิ แลวกฝ็กทิพจักขญุาณใหปรากฎ เมื่อเราสมารถจะเห็นผี เหน็เทวดา เห็นพรหมโลก เห็นสัตว 
นรก  เปรต  อสุรกาย  ไดแลว  ตอจากนัน้ไปทําวิปสสนาญาณ  ตามทีอ่งคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสอน  
คือพิจารณาขันธ  ๕  คือวา  ถาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาสูโคตรภญูาณ  คือจะเปนพระโสดาบัน  
หรือวา 

 
 
 
 
 
 
 

๒๙๓ 
 

การเขาสูโคตรภูญาณเรว็เกนิไป ไมสามารถจะทรงตวัยับยั้งไวได เขาถงึพระโสดาบนัเสียเลย ในตอนนี้ 
ก็ใชญาณของเราที่เปนโลกยี ก็จัดวาเปนญาณโลกตุตระ คือเปนญาณของพระอรยิะเจา ตอนนี้แหละ ทิพ 
จักขุญาณของบรรดาทานพทุธบรษิัททุกทานจะเห็นพระนิพพานชดัเจนแจมใส น่ีเปนอยางนี้เพราะอะไร  
เพราะพระนิพพานเปนแดนไกล  คําวาไกลนี้ก็หมายความวา  ไกลสําหรับคนที่มีจิตเต็มไปดวยกิเลส 



 แตทวาบุคคลใด  มีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ  แลวก็มอบกายถวาย 
ชีวิตจริง ส่ิงใดที่พระพุทธเจาวาไมดี จงอยาทํา แนะนําวาอยางนั้น เราก็ไมเคยละเมิด สิ่งใดที่พระพุทธ 
เจาทรงสรรเสรญิ  แลวยกยองวาเปนความดี  เราทําอยางนั้น  ตามคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระชินสีห  
ถาเปนอยางนีพ้ระนิพพานกอ็ยูไมไกล  ความจริงอยูใกลๆ   เรานั่นเอง  น่ีหากวาเราจะไปพระนพิพานได 
ก็ลองมานั่งสอบอารมณใจ วาใจของเราเปนทาสของโลก หรือวาเวลานี้ใจของเราเปนอิสระแลว  ถาใจ 
ของเรายังเปนทาสของโลกอยูเพยีงใด  เราก็ไมสามารถจะพนไปจากโลกได  คําวาพระนิพพานยอมไม 
ปรากฎกับเรา  ถาใจของเราเปนอิสระ  ไมเปนทาสของโลกเมื่อไร  ขณะนั้นเราก็จะเขาสูพระนิพพานได  
หรือวาอยางนอยท่ีสุด  เราก็เขาสูกระแสพระนิพพาน คือวาไมมีการถอยหลัง มีแตการเดนิหนาเขาไปหา 
พระนิพพาน  การจะเขาสูกระแสพระนิพพานได  กไ็ดแกการเขาสูกระแสพระโสดาบนั 
 ทีน้ีโลกธรรมทั้ง ๒ ประการ  นินทาก็ดี  สรรเสรญิกด็ี  ท่ีกลาววาเปนของประจําโลก  
ก็จงคิดพจิารณาดวูา องคสมเด็จพระบรมครูบําเพญ็บารมีมาถึง ๔ อสงไขยกําไรแสนกัป มีความลําบาก 
มากก็เพราะอาศัยพระมหากรณุาธิคุณ จะสงเคราะหสรรพสัตวทั้งหลายในโลกที่เกิดมา มีความโง รูเทา 
ไมถึงการณ  และก็จะแนะนําทางใหเขาไปสูพระนิพพาน  ถาปฏิบัติตามทาน  ก็จะถึงพระนิพพานทกุคน  
แมองคสมเด็จพระทศพลเกดิมาเปนมนุษยครั้งสุดทาย พระองคออกสูแสวงหาอภิเนษกรมณ สิ้นเวลาถึง 
๖ ป ในตอนระยะตน องคสมเด็จพระชินสหีปฏิบัติตามแบบของพราหมณ เปนการทรมานตนมากที่สุด 
ไมมีใครเหมือน  ตอมาก็มาทิ้งทุกขกริิยานัน้  เห็นวาไมใชทางบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณ  สมเด็จ 
พระพิชิตมารอาศัยบารมีที่บําเพ็ญมา  จึงเขามาปฏิบัติทางใจ  ใชเวลาไมถึง  ๑๒  ช่ัวโมง  ก็บรรลุอภิเษก 
สัมมาสัมโพธญิาณ  เปนพระอรหันตองคแรกในโลก 
 เมื่อเปนพระอรหันตแลว  ถาพระองคขาดพระมหากรณุาธคุิณ  จะไมสอนพุทธบรษิัทก ็
มีความสุขพอ  แตวาไมใชอยางนั้น องคสมเด็จพระภควนัตทรงทรมานพระกายถึง ๔๕ พรรษา  สมัยนั้น 
รถเรือก็ไมมีอยางสมัยน้ี  หนทางก็ไมดเีทา  แตองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ก็ทรงเสด็จสอนบรรดา 
ทานพุทธบรษิทั  ถึงแมวา 

 
 
 
 
 
 

๒๙๔ 
 

จะเปนเขตกันดารเพียงใดก็ตามที องคสมเด็จพระชนิสีหก็ไมทอถอย แตทวาความดีของพระองคที่อาศยั  
มีพระมหากรณุาธิคุณปานนี ้ ถึงกระนั้นกด็ี  องคสมเด็จพระชินสีหก็ไมพนคนนนิทา  เราจะเห็นวา  เมื่อ 
พระองคเสด็จไปสูเมืองโกสมัพี  ในตอนนั้น  นามาคันธิยา  ซึ่งเปนมเหสีของพระเจาอุเทนบรมกษัตรยิ  
มีความไมชอบใจ  ตั้งแตสมัยกอนจะมาเปนชายาของพระเจาแผนดิน  ก็จางคนดา จางบรรดาประชาชน 



คนพาลทั้งหลายตามดา พระพุทธเจาจะไปเทศนที่ไหน พวกน้ีก็ไปยืนดาท่ีนั่น จะบณิฑบาตที่ไหน พวก 
น้ีก็ตามไปดาท่ีนั่น ดามาไดถึง  ๕, ๖ วนั  จนพระอานนททนไมไหว ที่เปนพระโสดาบัน ชวนพระพุทธ 
เจาหนีไปอยูทีอ่ื่น  พระพุทธเจาก็บอกวา  ถาเราไปจากทีน่ี่  ถาเมืองโนนท่ีเราไป  เขาดาเราจะวาอยางไร  
พระอานนทกบ็อกวา  ไปเมอืงอื่นอีกที่เขาไมดาเรา  พระพุทธเจาจึงไดถามวา  ถาเขาดาเราทกุเมือง  แลว 
เราจะไปอยูท่ีไหน เปนอันวาพระอานนทกจ็นใจ ยอม ไมหนีละอยูกับพระพุทธเจา พระพุทธเจาจึง บอก 
วา  คําอธิกรณคือเหตุ มันเกิดที่ไหน คําอธิกรณยังไมสงบเพียงใด เราไมไปจากทีน่ั่น เพราะเราเปนผู 
บริสุทธิ ์
 น่ีละบรรดาทานพุทธบรษัิท น่ีแมแตองคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ 
เจา  ไมใชถูกนินทาอยางเดยีว  คนไปยนืดาเฉพาะหนาก็ยังไมหวัน่ไหว แตทวาพอถึง ๗ วนัแลว พวกดา 
พวกนี้ก็เลิกดา ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะเหนื่อย  ดาเทาไร ๆ  พระองคก็ไมถอยไป  น่ีแหละบรรดาทาน 
พุทธบริษัททั้งหลาย  ขอบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานพยายามสอบใจของทานวา  อาการทั้ง  ๒ ประ 
การนี้ เปนอารมณท่ีนาหวั่นไหวที่สุด คือ หนึ่ง การนินทา และประการที่สองก็ไดแก  คําสรรเสรญิกด็ี  
พระพุทธเจาบอกวาเปนโลกธรรม  คือเปนสมบัติของโลก  คือหนีไมพน  เราจะเกดิมาในโลกสมัยไหน 
ก็ตาม  กัปไหนก็ตาม  หนีไมได  เพราะสิง่ทั้ง  ๒  ประการนี้  มีอยูประจําโลก  ทีนี้พระพุทธเจาก็ทรง 
สอนทานพุทธบรษิัท  มีพระเปนตน  ในสมัยที่องคสมเดจ็พระทศพลถกูปริพาชก  ฝายผูเปนลุงดา แตวา 
หลานชายสรรเสริญ มาในตอนเชา พระมาบิณฑบาตฟงขาวเรื่องนั้น แลวก็กราบทลูองคสมเด็จพระประ 
ทีปแกวใหทรงทราบ วาเมื่อคืนนี้สุปปยปรพิาชกนั่งดาตลอดคืน สวนนนัทิยมาณพ ผูเปนหลานสรร เส
รญิพระรัตนตรัยตลอดคืน  เมื่อพระพุทธเจาฟงแลว  แทนที่จะโกรธหรีอแทนที่จะยนิดี  คือวาโกรธ สุป
ปยปรพิาชก  หรือวาสรรเสรญินันทิยมาณพ ความจริงพระองคไมใชอยางนั้น ทรงอุเบกขาเฉย คําดา ที่
เขาดา สาปแชงดาพระองค ๆ  ก็ทรงเฉย  ไมมีความรูสึกสะดุงสะเทือน  แมในคําสรรเสริญทีเ่ขายกยอ 
ปอปนสรรเสรญิวา  พระองคดีเหมือนกัน  พระองคฟงแลวก็ไมดีใจ  ทั้งนี้เพระอะไร  เพราะพระองคละ 

 
 
 
 
 
 

๒๙๕ 
 

แลวซ่ึงโลกธรรมทั้ง ๒ ประการ 
 ฉะนั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารจึงสอนบรรดาพระสงฆทั้งหลายวา ภกิขเว ดกูอนภกิษุ 
สงฆท้ังหลาย  นินทา  ปสังส ข้ึนชื่อวานนิทาและสรรเสริญนี่เปนของประจําโลก เราเกดิเมื่อไร เราก็หนี 
พนไมได  ขอบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลายจงอยายึดถือเขาไว  ถาหากวาเราดีเสียแลว  เขาจะนนิทาวายงัไง  



เรากไ็มชั่วไปตามคํานินทา ถาหากวาเราเปนคนชั่ว เขาจะมาสรรเสรญิ เราก็ไมไดดีไปตามเขาสรรเสรญิ  
ฉะนั้นคํานนิทาก็ดี  สรรเสรญิกด็ี  ท้ัง  ๒  ประการนี้  ใชอะไรไมได  จงอยาเขาไปยุง  วางเสียใหหมด  
แลวองคสมเดจ็พระบรมสุคตก็เทศนโปรดวา  ถาเราจะดหีรือจะชัว่  กอ็ยูที่กรรมของเราเอง  ถาเราทําด ี
เสียอยางเดยีว  ใครเขาจะนนิทาวาชั่ว  เรากไ็มช่ัวไปตามเขา  ถาเราเลวแลวใครเขาจะมาสรรเสรญิวาดี  ก ็
ไมดีไปตามคําของเขา  ฉะนัน้คําพูดท้ัง ๒  ประการนี้  คือนินทาก็ด ี  สรรเสรญิก็ดี  ขอทานทั้งหลายจง 
อยาสนใจ  พูดกันตามแบบภาษาไทยงาย ๆ วาโยนทิ้งไป 
 ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ลองเอาธรรมทั้ง ๒ ประการนี้ไปไวสําหรับ 
สอบใจของทาน ถาหากวาทานทั้งหลายไดยินชาวบานเขานั่งนินทา หรอืวามีคนมาบอกขาว เราก็นัง่ดูใจ  
พิจารณาใจของเราวา  เราโกรธคนนินทาไหม  ถาเรามีความรูสึกโกรธ  ก็จงทราบไดวา  น่ีเรายังไกลพระ 
นิพพานอยู  เรียกวาเราแพกเิลส  เรยีกวาการนินทา เ ปการสอบจิต น่ีเปนของดี  ทีนีถ้าหากวาเราไดยิน 
ใครเขาสรรเสรญิวา  เราดแีบบนั้น  เราดีแบบนี้  เราดใีจไหม  ถาหากวาเราดใีจ  ก็จงทราบไววา  กาํลังใจ 
ของเรานี่ใชไมได  เปนทาสของกิเลสเสียแลว  ทั้งนี้ก็เพราะวา  องคสมเด็จพระประทีปแกวบอกวาให 
เราโยนทิ้งไป น่ีเราจะมาเก็บนินทาและสรรเสรญิไวเพ่ือประโยชนอันใด วาธรรมทั้ง ๒ ประการนีไ้มได 
ทําใหใครดีข้ึนมาได  ไมไดทําใหช่ัวข้ึนมาได  ความดีหรือความชัว่อยูที่ตัวประพฤต ิ  วาปฏิบัติดหีรือ 
ปฏิบัติชอบ 
 ธรรมทั้ง  ๒  ประการนี้  สําหรับวันนีจ้ะใหไวเปนขอสอบจิตใจของบรรดาทานพทุธ 
บริษัท  เพราะเปนของหางาย  บางทีวันหนึง่  สองวัน  หรือวันเดยีวอาจจะมาซอนกนัถึง  ๒  ราย  ๓  ราย 
ก็ได  ขาวการนินทาสรรเสรญิ  ถาเราไดรบัคํานินทา  ดใูจของเราวาพอใจในการนินทา  หรือวาโกรธคน 
นินทา ถาโกรธคนนนิทาก็จงนึกวาความจริงคนนนิทานี่เปนคนตาไมด ี หูไมดี หรือมิฉะนั้นก็อาจจะขาด 
สติสัมปชัญญะขาดการใครครวญ  พระพทุธเจากลาววา ใครครวญเสยีกอนแลวจึงทําดีกวา เมื่อเราพิจาร 
ณาดูตวัของเราวา  นี่เราเลวตามที่เขาพูดหรือเปลา  ถาเราไมไดเลวตามคําที่เขาพูด  กจ็งทราบดวยวา  คน 
พูดนั่นใชไมไดเลย  เปนคนที่ไรสติสัมปชญัญะ  ขาดสต ิ

 
 
 
 
 
 

๒๙๖ 
 

ขาดปญญาเปนเครื่องพจิารณา  และคนทีข่าดปญญาพิจารณาแลว  เหน็คนดีกลายเปนคนชั่วไป  กแ็สดง 
วาบุคคลนัน้เปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม เขาไมไดมอิีสระ การนนิทาวาราย  ความ 
จริงเขาไมตองการอยางนั้น  แตวาเจานายเขาเสี้ยมเขาสอน  คําวาเจานายก็ไดแก  กิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  
ใหราบไปจากใจของเรา  ดวยอํานาจการถวายทานหรือการใหทาน  การสมาทานศลีเจรญิสมถกรรมฐาน  



หรือวิปสสนากรรมฐาน พยายามทําไป ไมชาไมนานเทาไร สิ่งทั้ง ๔ คือ กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศล 
กรรม  มันก็คอย ๆ  ตายไป  มันตายไปทลีะนอย  ทกุๆ  วัน ในขณะทีม่ีปญญาพิจารณาเห็นหนามัน  เห็น 
วามันเปนโทษ  เปนทุกข  ในที่สุดมันก็จะสลายไปจากใจ 
 สําหรับคําสรรเสริญก็เหมือนกัน  ถาเราฟงแลว  ถาเราดีใจ  ก็จงทราบดวยวา  น่ีเราเปน 
ทาสของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม  เพราะวามันยอมยําทําหัวใจใหเรายนิดีตามคําสรรเสริญ  
ความจริงเราไมไดดีตามคําเขาพูด  หรือวามีดีอยูบางแตมนัไมถึงนั่น  แตทําไมจิตใจของเรานี้  จึงยอม รับ
นับถือคําสรรเสริญจนเกินพอดี  แลวกจ็งนึกถึงถอยคําขององคสมเด็จพระชินสีห  วานี่เปนโลกธรรม  ที่
มันจะดึงเราใหติดอยูในโลก  เมื่อเราติดอยูในโลกนี ้  เราก็มีทกุขตลอดกาล  หาความสุขไมได  อาศัยที ่
เรายอมมอบกายถวายชวีิต  แดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  จงพยายามทําใจใหพน  คือโยนคําสรร 
เสริญทิง้ไป แลวก็จงทราบไวดวยวา การนนิทาก็ดี สรรเสริญก็ดี นี่เปนสมบัติของกิเลส ตัณหา อุปาทาน  
และอกุศลกรรม ที่จะชักนําใหเราตกอยูในอํานาจของมนั  แลวก็มันจะเหยยีบจะย่ําเราใหเขาสูถึงความ 
ทุกข  ตามที่เคยประพฤติเคยประสบมา 
 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลายโดยทั่วหนา  ธรรมท้ัง ๒ ประการ  คือนินทาก็ด ี 
สรรเสรญิกด็ี  อันนี้จะระงับไปจากใจไดดวยดีภายในไมชา  ก็ไดแกการประพฤต ิ ตามท่ีองคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจากลาววา  จงวางตั้งไวในขันติบารมี  หรือวาอุเบกขาบามี  ท่ีตั้งแบบนี้  ทรงแบบนี้  พดู 
แบบนี้กฟ็งยาก  หมายความตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัส คือใชแบบเปนภาษาไทยชัดๆ  
เรยีกวาชางมัน  ใครมันจะดาจะวาก็ชางหัวมัน  เพราะเราไมไดเลวไปตามเขาวา  พอเขาสรรเสรญิขึน้มา  
เราไมยอมดใีจ  จงรูไววา  น่ีกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม  มนัจะใหเราเปนทาสของมันตอไป  
ถาเราดีใจตามคําสรรเสรญิ  พอเขาสรรเสรญิเราก็มารับฟงแลวก็ทําเฉยๆ  วาตอไปก็จงคิดวาชางมัน ใคร 
นินทาก็ชางมนั  ใครจะสรรเสริญก็ชางมัน  เราไมยอมรบันับถือ  เพราะเราทราบอยูแลววา  เราจะดหีรือ 
เราจะ ช่ัว  ตัวเราเทานัน้เปนผูรู  และเอาพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครูเปนเครื่องวัด 
 

 
 
 
 
 
 

๒๙๗ 
 

 วาเวลานี้องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย  สอนใหเรามีเมตตา  เรารูจักมีศีล  เรารูจัก 
บริจาคทานเปนสังคหวัตถุ  รูจกัระงับนวิรณ  ๕  รูจกัทรงสมาธิ  รูจักความจริงของขันธ  ๕  วามันมี 
ความเกิดขึน้ในเบื้องตน  มีความแก  แลวก็มีความตายในที่สุด  อันนี้เรายอมรับนับถือ  เชี่อพระพทุธเจา 
จริง ๆ หรือเปลา  นี่มานั่งวัดใจของเราตรงนี้ดีกวา  อยาเอาใจของเราเขาไปยุงกับการสรรเสรญินนิทา 



 เอาละ  บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา วันนี้ขอใหอารมณโดยเฉพาะ 
ความจริงวาจะพูดนอย ไหงพูดมากมาได แตน้ีไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายตั้งกายใหตรง ดํารง
จิตใหมั่น กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอธัยาศยั จนกวาจะไดยินสญั ญาณ
บอกหมดเวลา 
 
 

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

๒๙๘ 
 

อบรมพระกรรมฐาน   ๒๒   พฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

 



 อันดับตอไปนีไ้ปเปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน  เมื่อคืนวานนี้ไดพูดถึงสัง 
โยชน ๑๐ ประการ อันเปนแนวปฏิบัตใิหเขาถึงพระนิพพาน เริ่มตนตัง้แตพระอริยบุคคล พระโสดาบัน  
และตามที่พูดนั้น กเ็พื่อใหบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายไดทราบชัดวา การปฏิบัติเพื่อเขาพระนพิพาน 
น้ัน  ไมใชจะปฏิบัติเปะปะๆ ไปตามเรื่อง  จะตองรูจกัวา  จุดใดเราจะทําลายซึ่งกเิลสเปนเครื่องรอยรดัใจ  
เมื่อเรารูจดุแลวก็พยายามปฏิบัติไปตามลําดบั อันดับแรก ก็ตั้งใจบรรลพุระโสดาบนักอน ครั้นเมือ่ถึง 
ระดับพระโสดาบัน  ก็พระสกิทาคามี  ซึ่งละสังโยชน  ๓  เหมือนกนั  จากนั้นแลวก็ตั้งใจดําเนินปฏิบัติ 
เพ่ือเปนพระอนาคามี  จากนัน้ก็ปฏิบตัิเพ่ือความเปนอรหัตตผล  นี่ตามแนวทีว่าบรรดาทานพุทธศาสนิก 
ชนตั้งใจไวอันดับแรก  แลวก็วธิีปฏิบัตจิรงิ ๆ  ที่ทานแนะนําไวในวิสุทธิมรรค  ทานกลาววา  ถาบุคคลผู 
ใดปฏิบตัิตนเขาถึงพระโสดาบันแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงแนะนําใหทํากรรมฐาน  ทําจิตให 
หลุดพนในทีน่ั่งเดียวนัน้เอง  หมายความวา  ถากําหนดอารมณจิตเขาถงึโสดาปตตผิล  ก็ในขณะที่นัง่นั้น 
แหละ ไมจําเปนตองคางวันคางคืน ตั้งใจกําหนดจิตของตน ตัดกิเลสใหหมดเปนสมุจเฉทปหานใหสิ้น 
ไปในเวลาที่นัง่นั้น 
 น่ีหมายความวา ถาวาสนาบารมีของทานถึง ถาหากวาวาสนาบารมีไมถึง ก็อยาทรมาน 
ตัวจนเกินไป  เมื่อรางกายมนัเสวยทกุขเวทนาหนักก็ตองผอนคลายตั้งใจคิดไวในใจวา  นี่เวลานี้เราเปน 
พระโสดาบนัก็ช่ือวามีบญุใหญ ที่องคสมเด็จพระจอมไตรสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ทานที่เปนพระโส 
ดาบันแลว  ยอมไมเขาอบายภูมิทั้ง ๔ คือ  ไมเกิดเปนสตัวนรก  เปนเปรต  เปนอสุรกาย  เปนสัตวเดรัจ 
ฉาน  ความเปนพระโสดาบนั  ถาอยางออนเราก็จะเกดิเปนมนุษยอีก  ๗  ชาติ  ก็จะเขาถึงพระนพิพาน  

ถาเปนพระโสดาบันมีบารมอียางกลางที่เรยีกกนัวา โกลังโกละ  ก็เกิดอีก ๓ ชาติ เขาถึงพระนิพพาน 
ถา เปนพระโสดาบันอยางสูงสุดเรยีกวา  พระโสดาบนัละเอยีด  ทานเรยีกวา เอกพชิี  จะเกิดเปนมนุษย
อีก ชาติเดยีวกจ็ะเขาพระนิพพาน 
 พระสกิทาคามกี็เหมือนกัน  ละสังโยชน  ๓  อยางเดียวกัน  มีอารมณละเอยีดกวานีก้็ 
เกิดเปนมนุษยอีกชาติเดยีวเหมือนกัน น่ีถาหากวาเราเปนพระโสดาบนั เรากน็อนใจไดวา เราไมตกอบาย 
ภูมิ  แตวาอยานอนใจเกินไป  ควรปฏิบัติตนใหเขาถึงอรยิผลเบื้องปลาย คือ อรหัตตผล  เพื่อจะไดทําตน 
ใหพุทธบริษัทเขาถึงความสขุในที่สุด  น่ีการเขาถึงอรหัตตผล  หรือพระโสดาบนันั้นเปนอยางไร  วานนี ้ 

 
 
 
 
 

๒๙๙ 
 

บอกวาจะพูดตอ แตความจริงไมตั้งใจจะตอใหยาว เพราะไมมีท่ีตอ หมดแลว หมดเรื่องตอ แตวาจะพูด 
ถึงวธิีปฏิบัติใหเขาถึงพระนพิพานใหส้ันเขา  ทั้งนี้  เพื่อบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะไดไมยุงยาก 



ในการปฏิบัติ  ถาหากวาทานพุทธบรษิัทตัง้ใจเพยีงพระอริยเจาขั้นสุกขวิปสโก  ก็ขอใหปฏิบัติตามนี้ ฟง 
กันยอ ๆ 
 เมื่อคืนมันแบบยุง ๆ  เพราะวายาวไป  ถาจะไมบอกไวก็จะไมรูวา  กเิลสที่เราตั้งใจจะ 
ละนั้นมีอะไรบาง  ไมใชวากิเลสตัณหา  ๑๐๘  ความจริงมันมี ๑๐  ตวัเทานัน้  ถาหากวากเิลส  ๑๐ ตัวนี ้
มันก็มรีากอยู ๓ราก  คือ โลภะ โทสะ โมหะ ถาหากวาเรากําจัดกเิลสท้ัง ๓ ประการไดแลว กิเลสท้ังหมด 
มันก็พนไป  ไมมีอะไรจะปรากฎอีก  อันนีบ้รรดาทานพทุธบรษิัทฟงมาบอย ๆ  จะไมพูด  จะพูดถงึการ 
ปฏิบัติใหเขาถงึมรรคผลแบบงายๆ  แลวกใ็ชเวลาไมมากนัก ทีน้ีองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาทรงสอน 
ทานพุทธบรษิทัใหระมดัระวงัการปฏิบัติ การปฏิบัติพระกรรมฐานไมวาสํานักไหน มนัก็มีการปฏิบัติให 
เขาถึงอยู  ๓ จุด  คือ  ๑. กามสุขัลลิกานุโยค  ๒. อัตตกิลมถานโุยค  ๓. มัชฌิมาปฏิปทา  แบบกามสุขัลล ิ
กานโุยคกด็ี แบบอัตตกิลมถานุโยคก็ดี ทั้ง ๒ อยางนี้ ขอบรรดาทานพทุธบรษัิทจงจําไววาเปนการปฏิบัติ 
ไมเขาถึงมรรคผล จงอยาใหจติของตนไปกระทบกระทั่งแนวปฏิบัติทั้ง ๒ ทางนี้เดด็ขาด คําวากามสุขัลลิ 
กานโุยค  หมายความวา  เวลาเจรญิสมาธิ  วิปสสนาญาณก็ดี  มีจุดหมายอยูในความใคร  หรือยังมีความ 
อยาก  ยังอยากดี  อยากประเสริฐ  อยากวิเศษ  หมายความวา  การปฏิบตัิของเรานัน้  ตองการใหชาวบาน 
เขาเห็นวาเราด ี ตองการใหชาวบานเขาเห็นวาเราเปนคนประเสริฐ เราเปนคนวิเศษ  ทุกอยางนีน่ี้พระ 
พุทธเจาเรียกวา กาม ความใครเปนอํานาจของตัณหา ถาอารมณจิตของบรรดาทานพทุธบรษิัทมีอารมณ 
เขามาของก็จงคิดวา  นี่ตณัหาเขามาเปนเจาหัวใจเสียแลว  เปนอาการทีอ่งคสมเด็จพระประทีปแกวบอก 
วา  ไมใชทางเขาถึงมรรผล  ตองพยายาม  ระงับใจเด็ดขาด  อยาไปพบกับอารมณนี้เด็ดขาด 
 ดวยการปฏิบตัิพระธรรมคําสั่งสอน  ดวยองคสมเด็จพระบรมโลกนาถศาสดาสัมมาสัม 
พุทธเจาสอน ไมตองการปฏิบัติเพ่ือความชมของบุคคลอื่น และกไ็มสนใจในการปฏิบัติตนของบุคคล 
อ่ืน เราตองการอยางเดียวคือ จิตบริสุทธิ์ นี่เปนความสําคัญ และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ความอยากอกีอยาง 
ในดานสมถภาวนา  เวลาปฏิบัติสมาธกิ็เกดิอารมณอยากเห็น  นี่ก็อยากเหมือนกัน  คําวาอยากเปนตณัหา  
เปนความเลว  คําวาอยากเมื่อเกิดขึ้นกับใจกจ็งคิดวา  นี่เราเลวเสียแลว  ไมใชแนวทางเขาถึงมรรคผล  แม 
แตฌานโลกียก็ไมได  จะคบมันทําไม 

 
 
 
 
 
 
 

๓๐๐ 
 

 อีกสวนหนึ่งคอื  อัตตกิลมถานุโยค  ตัวนีท้านแปลวาขยนัเกินไป  คําวาขยันเกินไปนี่ 
อาตมาแปลนะ ความหมายของทานเรยีกวา ทรมานเกินไป ทรมานกายเกินไป จะปวด จะเมื่อย จะเครียด  



ดวยประการใดก็ชาง  เราตั้งสัจจะไววา  เวลานี้เราจะนั่งใหน่ิง ๆ  สัก ช่ัวโมง  ๒  ช่ัวโมง  ๓  ช่ัวโมง  ถา 
ทางกายมันทรมานเต็มที เราก็คิดวาเราเลกิไมได เราเปนคนมีสัจจะ อยางนีผ้ิด ไมใชดี เปนอาการของ 
ความเลว  การทรมานกายใด ๆ  ไมมีมรรคผลใด ๆ  แมแตฌานโลกยีกไ็มปรากฎ  เปนอันวา  การปฏิบัติ  
๒ อยางนี้โยนทิ้งไปจากใจ ถาโยนทิ้งไปแลวเกรงวามนัจะมายุงอีก กข็ยี้มันไปเสียเลย อยาใหมันเกิดขึ้น 
มาอีก  ทําลายมันเสียใหหมด 
 สวนท่ีจะเขาถงึจริงๆ ก็คือ มัชฌิมาปฏิปทา การปฏิบตัิพอดีกับอารมณ ปฏิบัติพอดีกบั 
รางกายที่จะทรงอยูได ถาเกดิการทรมานเกินไปกเ็ลกิ เพราะวาเวลาปฏิบัติไมใชมีเวลาเดยีว ทั้งการปฏิ 
บัติ มีไดถึง ๔ อิริยาบถ คือ นั่งก็ได ยืนก็ได เดินก็ได นอนก็ได อยาถอืการนัง่เปนสําคัญ ถาถือการนั่ง 
เปนสําคัญ จะเปนการทรมานกาย  ทําลายความดีที่พึงได  นี่พูดถึงวิธีปฏิบัติใหเขาใจวา  สวนไหนจะเขา 
ถึงมรรคผล 
 ตอจากนีก้็จะขอนอมนําเอาพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระทศพล ทีพ่ระพุทธ 
เจาชอบเทศนทุกจุด ถาเทศนพระสูตรหรอืชาดกเมื่อไร ตอนลงทายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา 
ก็ยกอรยิสัจขึน้พูดในตอนทาย ท้ังนี้เพราะการเลาเรื่องในพระสูตร เปนการเลาเรื่องใหสูกันฟงวา คนนั้น 
เขาทํามาอยางนั้น  เขามีมรรคผลอยางนี้  คนโนนทํามาอยางโนน  แลวมีมรรคผลอยางนี้  น่ีตอนทายที่ 
องคสมเด็จพระชินสีหยกอรยิสัจขึ้นมาเทศน เพ่ือใหบรรดาทานพุทธบรษิัทรูแนวทางที่จะเขาถึงมรรค 
ผล อริยสัจทั้ง ๔ นี้ องคสมเด็จพระชินสหีก็บอกวา ถาจะปฏิบัติกันจริงๆ ก็มี ๒ อยางเทานั้น คือ ทุกข 
กับ  สมุทัย  สาํหรับ  นิโรธะ  เปนผลไมตองทํา  ทําถึงแลวไดเอง  สําหรับ  มรรค  คําวา  มรรค  ๘  เมื่อ 
ยอแลวก็ไดแก  ศีล  สมาธิ  ปญญา  เปนตัวปฏิบัติ  เปนกําลังของการปฏิบัติ  ไมตองหาที่ไหนอีก  นี ่
สําหรับมรรคที่เราจะเขาถึงพระนิพพาน 
 วันนี้องคสมเดจ็พระพิชิตมารสอนวา  ใหบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายคลําหาความ 
ทุกขใหพบ วาการที่เราเกิดมาตั้งแตเกดิมาถึงวนันี้ หรือคนทั้งหลายท่ีเกิดมาแลว ตั้งแตวันเกิดถึงวนัตาย  
พิจารณาดวูา  สวนไหนของโลกมันเปนสวนของความสขุบาง  อันนี้ตองใชปญญาพิจารณา  คําวาทุกข  
แปลวาทนไดยาก  อาการทีต่องทนขึ้นชื่อวาเปนความทกุขทั้งหมด  ฉะนั้น  องคสมเด็จพระบรมสุคตจึง 
ใหคนหาความทุกขใหพบ  น่ีขอใหบรรดาทานพุทธบรษิัทคนเอาเองวา  เวลานีเ้รานั่งอยู  เราสุขหรือเรา 
ทุกข  ถาเราจะนั่งอยางนี้สักตลอดคืนมนัจะเปนอยางไร  อาการที่บรรดาทาน 

 
 
 
 
 

๓๐๑ 
 

พุทธบริษัทนั่งนี่ตองฝน อาการที่เราตองการนี่เปนอาการของความทุกข แตเวลานีเ้รานั่งเพื่อจิตเปนกุศล  
ทนทุกขสักนดิก็ไมเปนไร  แตใหรูวาเวลาที่เรานั่งอยูนีก่็เปนทุกข วนันี้เราบริโภคอาหารกี่ครั้ง  การที่เรา 



ตองบรโิภคอาหารมันเปนควมาสุขหรือความทุกข  ถาความหิวปรากฎ  เราไมบริโภคอาหารมันสุขหรือ 
มันทุกข  พิจารณาเอาเอง  แลวอาหารที่เราจะหามาเพื่อการบรโิภค  หรือไดมาดวยความสุขหรือความ 
ทุกข  เรานอนอยูเฉย ๆ  อาหารมันปรากฎ  หรือวาเราตองไปหามา  เราตองประกอบการคา  รับราชการ  
เปนลกูจาง  ทาํกสิกรรม  อยางนี้ตองใชกําลังกาย  กําลังใจ  กําลังความคิด  กําลังทรัพย  มันก็เปนอาการ 
ของความทุกข  รวมความวา  อาหารเกิดมาไดจากอาการของความทุกข  นี่ถาเรากินอาหารเขาไป  เรากิน 
อะไร  เรากนิทุกข  เม่ือกินทุกขแลว  เลือดทุกหยดเปนเลือดเกิดจากความทุกข  ก็เชือ่วาเปนเชื้อสายของ 
ความทุกข 
 รางกายเราทุกอิริยาบถทุกวนั  มันก็เต็มไปดวยความทกุข  ทุกขเพราะความรอน  ความ 
หนาว  ความหิวกระหาย  ความปวยไขไมสบาย  หรือความปรารถนาไมสมหวัง  การกระทบกระทั่งกับ 
อารมณทีเ่ราไมตองการ  และในที่สุดความตายก็มาถึง  อาการอยางนี้  บรรดาทานพทุธบรษิัทจะเห็นได 
ตามความเปนจริงวา มันเปนอาการของความทุกข นี่กลาวโดยยอ  เมื่อเราทราบวามนัเกิดมามันตองทุกข  
น่ีชาตินี้เราเกดิมาแลวเราทุกข  เราคนเดียวนะ  ถามีคูครองก็ทุกขข้ึนมาอีกพวกหนึ่ง  ไมใชคนหนึ่ง  ถามี 
บุตรธิดากเ็พิ่มทุกขหนักขึ้นมา  ทานเคยมีกันแลวหรือยัง  การมีลกูมีเตา  มันมีความสุขหรือความทุกข  มี 
คูครอง มีความสุขหรือความทุกข น่ีพูดใหคิด ตองใชปญญาเปนเครื่องคิด ถาบรรดาทานพุทธบรษิัททั้ง 
หลายยังมองในโลกนี้ มุมใดมุมหนึ่งหรือวาจุดใดจดุหนึง่วามีความสุข ก็แสดงวาบรรดาทานพุทธบริษัท 
ยังไมเขาถึงคําสั่งสอนของพระพุทธเจา หรอืจะกลาววา ยังไมถึงความเปนสาวกของพระพุทธเจา ก็ยังได  
เพราะอะไร  เพราะไมเชี่อพระพุทธเจา 
 การเชื่อพระพุทธเจา ๆ  บอกวาเราเกิดมาเพื่อทุกข  และการอยูก็เต็มไปดวยความทกุข  
ชีวิตทั้งชีวิตหาความสุขจริงไมได มันมีแตความทุกข พอฟงอยางนีแ้ลวก็เชื่อไมได พระพุทธเจาไมสรร 
เสริญ ถือวาเปนอธโิมกขศรัทธา ถือวาใชความโงเปนเครื่องเชื่อ  ตองใชปญญาพจิารณาตามความเปน 
จริง  ใหเห็นวาเปนทุกขดวยปญญา  ทีนี้เราเห็นวา  เราเกดิมาชาติน้ีมันทุกข  ลองคิดกันตอไปวา  ถาเรา 
เกิดอีกแสนชาติน่ีมันจะสุขหรือมันจะทุกข  เราเกดิเมื่อไรก็มีอาการอยางนี้เมื่อนั้นเหมือนกันหมด  เกิด 
แกเจ็บตาย  ตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  มีความหิว  ความกระหาย  ความรอน  ความปวยไข 
ไมสบาย  ความปรารถนาไมสมหวัง  การกระทบ 

 
 
 
 
 
 

๓๐๒ 
 

กระท่ังกับอารมณที่ไมถูกใจ  การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  มีความตายไปในที่สุด  ทกุชาติที่ 
เราเกิดมีอาการอยางนี้ทั้งหมด 



 ในเมื่อชาตินีเ้ราเห็นวาอาการอยางนี้มันทกุข  แลวชาตติอไปถาเราเกดิมีอาการอยางนี้  
มันจะสุขหรือมันจะทกุข นีคิ่ดเอานะ วันนี้พูดใหคิดเพราะเปนวันสุดทาย ถาคิดเหน็เมื่อไร บรรดาทาน 
พุทธบริษัททั้งหลายจะเขาถึงพระอรยิเจาเมือ่นั้น  ยังไมบอกวาจะถึง  ไมบอกวาถึงเลย  บอกวาจะเขาถึง  
ทีน้ีเมื่อเห็นตัวทุกขแลวคลําตอไปวา  ตนเหตุของความทุกขมันอยูทีไ่หน  มันตองคิดตนตอของความ 
ทุกข ตนตอนีพ่ระพุทธเจาบอกวามาจากตณัหา ความอยากสิ่งใดที่มันไมมี อยากใหมันมีข้ึน ท่ีมันมีแลว 
อยากใหมันทรงตัว  ไมมกีารเปลี่ยนแปลง  เมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงปรากฎ  ก็อยากดึงมันเขาไวไมให 
สลายตวั  อารมณอยางนี้เปนอารมณฝนกฎของธรรมดา  เรายอมรับนับถือกฎของธรรมดา  น่ีคนมีสต ิ
สัมปชัญญะสมบูรณคือใคร  พระพุทธเจายกไวใหพวกเดียว  คือ พระอรหัตตผล  ทานพระอริยบุคคล 
อันดับสูงสุดเทานั้นจึงจะมสีติสัมปชัญญะสมบูรณ 
 ทีน้ีเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะสมบูรณแลว เราก็ตัดความอยากเสียได สติ นึกเขาไววา 
ทุกขเพราะอะไร  สัมปชัญญะ  ก็มีความรูตัววา  นี่อาการของความอยากมันเกิดขึ้นไหม  เราอยากจะเกิด 
ตอไป  เปนอาการอยากทกุข  รวมความวา  ความทุกขท้ังหมดนี่เกดิจากความอยาก  ถาเราไมอยากเสีย 
อยางเดยีวมนัก็ไมทุกข  งานทุกอยางทําตามหนาที่  วาสนาบารมีมันสงผลในชาติกอน  เราบําเพญ็ทาน 
บารมีไวมากเพียงใด  มันกส็งใหสูง  เราก็มีความสุขเพราะการมีทรพัย  แลววาทรัพยท่ีเราไดมามนัไมใช 
สุขจริงๆ  มนัเปนจุดหมายปลายทาง  คือเปนตนเหตุของความทุกข  เพราะอะไร  ไมมีรถยนต  อยากม ี
รถยนต พอเริม่อยากกเ็ริ่มทกุข เพราะตองเริ่มหาเงินซ้ือรถยนต เมื่อมรีถยนตมาใชแลวก็เริ่มทุกข เราจะ 
ใชมันไดก็ตองเสียเงินคาน้ํามัน  เสียเงินในการบํารุงรกัษาก็ทุกขอีก  หาทรัพยมาอกี  นี่ถาหากวารถยนต 
ของเราเกดิทุพพลภาพดวยประการใดก็ดี ความทุกขมันก็เกิด เราไมไดใชมันตามที่เราตองการ ก็ตองไป 
ซอมๆ ก็เสียเงนิ นี่พูดใหเห็นงายๆ วารางกายของบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลายก็เต็มไปดวยความทุกข  
อยากมากทกุขมาก  อยากนอยทุกขนอย  ไมอยากเลยไมมีความทุกข  อาการที่อยากมากก็คือ  อยากทรง 
ตัวอยู ไมอยากปวยไขไมสบาย อยากใหมันไมปวยไขไมสบาย อยากใหไมแก อยากใหมันไมตาย อาการ 
อยากอยางนี้เปนการฝนกฏของธรรมดา น่ีถาหากวาเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียอยางเดยีว มีสติ 
รูเขา 

 
 
 
 
 
 
 

๓๐๓ 
 

ไว ที่พระพุทธเจาบอกก็ดี ไมบอกก็ได เราเห็นอยูแลววา คนที่เกิดมาแลวตองแก ตองปวย ตองตาย คน 
เขาตายใหดูเยอะแยะ  แกใหดูเยอะแยะ  ปวยไขไมสบายใหเห็นเปนปกติ  นึกเขาไวซวิา  คนเราก็ดี  สัตว 



ก็ดี ที่เกดิมาแลวนี้ รางกายไมมีการทรงตวั มันมีการเปลีย่นแปลง ประเดี๋ยวก็สมบูรณพูนสุข ประเดี๋ยวก ็
ปวยไขไมสบาย  แลวก็เดินเขาไปหาความแกทุกวัน  มีความตายไปในที่สุด  เรากจ็งคิดไววาเรามีสภาพ 
เชนนั้น 
 วันนีร้างกายทรงอยูระดับนี้ เรากเ็ดินเขาไปหาความแกทุกวัน แกทุกวินาที การเดนิเขา 
ไปหาความแกทุกจุดทุกวินาที  ก็เรียกวาเราตองการความตายเขามาทกุที เราเดินเขาไปหาความตาย สิ่ง 
ทั้งหลายเหลานี้มันเปนธรรมดา  นี่ความแกมันปรากฎ เราทุกขทําไม  เรารูตัวอยูแลววามนัจะแก  หรือ 
เวลามนัปกตริางกายสมบูรณ  กร็ูตัวอยูวา  สักวันหนึ่งรางกายมันตองปวยไขไมสบาย  เมื่อความปวยไข 
ไมสบายปรากฎ เราก็ไมหนกัใจ เพราะรูอยูแลว ทีน้ีทรพัยสินคาถาเรามีอยู ของรักของชอบใจมีอยู ถา 
มันพลดัพรากจากเราไป  เราก็ไมหนักใจ  เพราะเรารูอยูแลววา  สิ่งท้ังหลายเหลานี้มนัไมคงตัว  มันจะ 
ตองพลัดพรากจากเรา หรอืเราพลัดพรากจากมัน ถาความตายเขามาถึง เราถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา 
เพราะเราเกดิมาเพื่อตาย  เทานี้แหละสบาย 
 ถาเราจะตายหรือยังไมตาย คิดไวเสมอวารางกายของเราทีม่ีอยูอาศัยธาตุ  ๔  เปนปจจยั  
จะเกดิเมื่อไรกต็ามมันเต็มไปดวยความทุกขหาความสุขไมได  นี่เราก็มานั่งนึกวา น่ีเราเกิดมาเพราะความ 
โง หรือวาเกิดมาเพราะความฉลาด ไมมีคนในโลก หรือไมมีคนที่ไหนปรารถนาความโง คนทกุคนตอง 
การความสุข  ไมมีใครตองการความทกุข  คนทุกคนที่เกดิมาตองการความสุข  และเมื่อเกิดมาพบความ 
ทุกขเพราะอะไร เพราะจติของเรามันเปนทาส คือ ทาสของตัณหา คือความอยาก ทน้ีีตัณหามันสรางให 
เราเกิดมันก็บันดาลใหเราทกุข เรารูแลวไอเจานี่ไมด ีวานับตั้งแตน้ีไปเราเปนไท ไมเปนทาส หมดอํานาจ  
คือพนจากอํานาจของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน  และอกศุลกรรม  ตั้งใจไวเลยวารางกายไมดีเปนจดุหมาย 
ปลายทาง  เปนดินแดนของความทุกข  ถาเราเกิดอีกกี่แสนชาติ  มันก็ทกุขอยางนี้  เมือ่รางกายประเภทนี้ 
เปนดินแดนของความทุกข เปนเชื้อสายนํามาซึ่งความทุกขใหเกิดแกจิต เราเชื่อแลวท่ีองคสมเดจ็พระ 
ธรรมสามิศรวา  เราวางสังขารรางกายเสียได  เราวางไดเมื่อไร  เรามีความสุขเมื่อนั้น  เพราะถาเราไมเกิด 
เสียอยางเดยีวมันมีความสุข  แลวเราก็ตั้งใจไววาเราจะไมเกิดอีก 
 คิดไวตั้งแตวนันี้เปนตนไปวา รางกายเลวๆ น้ีมันจะไมมอีีก เราจะมรีางกายนีเ้ปนราง 
กายสุดทาย  ชาติตอไปไมมสํีาหรับเรา  เหน็รางกายของบุคคลอื่นก็เหมือนกัน 

 
 
 
 
 
 

๓๐๔ 
 

วา  มีสภาพเปนของนาเกลียด  เต็มไปดวยความสกปรกโสโครก  รางกายของเราก็นาเกลยีด  เต็มไปดวย 
ความสกปรกโสโครก  เราไมพอใจในรางกาย  ทรพัยสนิทั้งหลายท่ีมอียู  เราจะอาศยัเฉพาะในขณะที่มี 



ชีวิตเทานัน้ ส่ิงเหลานี้ถายังทรงชีวิตอยู กห็าดวยสัมมาอาชีวะ ดวยความชอบ อยาไปคดไปโกงเขา ถาเรา 
ตายเมื่อไร  เราก็ไมเสียดายมัน  เพราะอะไร  รางกายมนัไมมี  มันพัง  สมบัติท้ังหลายเหลานีก้็เปนสมบัติ 
ของบุคคลอื่นไป จิตใจของเราตองการอยางเดียวคือ ความถึงที่สุดของความทุกข เราไมมีรางกายอกี นี่ 
เราตองการความไมมีรางกาย  ถาใครเขามาดาเรา  เราจะไปโกรธเขาดวยประโยชนอันใด  มันจะดาเราวา 
อยางไรก็ชางมัน ไมตองโกรธ เราไมโกรธเพราะอะไร เขาจะมาดาวาเราเปนววัเปนควาย กล็องไปสอง 
กระจกดูวา  เราเปนจริงหรอืไม  หรือไมเชนนั้นกเ็อามอืคลําท่ีศีรษะ  มันมีเขาหรือเปลา  ถาหาเขาไมได 
เรากไ็มใชวัวไมใชควาย  แลวก็คิดอยางไง  คิดสงสารวาไอเจานี่ตามันไมดี คนแทๆ  เขาก็ไมมี  มันวาเรา 
เปนควาย  คนนี้สติไมดีแน  หรือไมเชนนัน้ก็ตาไมดี  คนตาบอดเราควรจะใหอภัย  แลว คนมีจิตใจไม 
ประกอบดวยสติสัมปชัญญะ  คนมีสติสัมปชัญญะฟนเฟอนเราก็ควรจะใหอภยั ใหอภัยเพราะเขามีจิตใจ 
ไมสมบูรณในสติสัมปชัญญะ  แลวก็ตัดความโกรธเสียได 
 การไมเมาในสังขารรางกายเปนการตัดโมหะ น่ีเราก็มานั่งดูใจของเรา วาเราเชื่อไหมวา  
เรามรีางกายมนัไมดี  รางกายมันเปนโทษ  เรายังเมาในรางกายอยูหรือเปลา  เราคิดถงึความตายบางไหม  
เมื่อความเจ็บไขไมสบายมาถงึตัวเรา  เรามคีวามหวาดหวัน่มาก  หรือมีความหวาดหวัน่นอย  เวลาความ 
เจ็บไขไมสบาย  ความแกเขามาถึงเรา  เสียดายชีวติไหม  พิจารณาเอา  ถามันยังเสียดายมาก  แสดงวาเรา 
ยังเปนทาสตณัหาอยูมาก  ถาความเสยีดายไมมีหรือมีนอยนิดหนึ่ง  มนักระทบบางแลวก็หายไป  อันนี ้
ควรจะดีใจวา  เราเขาถึงคําสัง่สอนขององคสมเด็จพระจอมไตร แลวเราก็มานั่งดใูจวา ที่พระพุทธเจาทรง 
สั่งสอนวา  รางกายตองเกิด  ตองแก  ตองตาย  ในท่ีสุดเราเชื่อทานจริง ๆ  หรือเปลา  ถาความหวาดหวั่น 
ในความแก ความเจ็บไข ความตายยังมอียู จงรูวานีเ่รายังไมเชื่อพระพุทธเจา ถาความหวั่นไหวไมมี 
แสดงวาเราเชือ่พระพุทธเจาแลว 
 เมื่อเชื่อแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวใหยึดศีลเปนเครื่องกําบังอบายภูมิ ศลี ๕ ประ 
การ  มันกนันรก  กันเปรต  กันอสุรกาย  กันสัตวเดรจัฉาน  คือวาเราพิจารณารางกายเปนโทษ  น่ีศีลเรา 
บริสุทธิ์หรือเปลา  การรกัษาศีลยังตองระวังหรือเปลา  หรือวาอารมณใจของเราเปนปกติ  ถาอารมณใจ 
ของเราเปนปกติ  เรามั่นใจไดวาอบายภูมิไมเปนของเรา  แลวกพ็ิจารณาไปอีกนิดวา  อารมณใจของเรา 
เวลานีร้ัก พระนิพพาน  รักสวรรค  รักพรหมโลก  หรือวารักความเปนมนุษย  ถารักความเปนมนุษยก็ดี   

 
 
 
 
 
 

๓๐๕ 
 

รักสวรรคกด็ี  รักพรหมโลกก็ดี  เราถือวาอารมณจิตของเรานีย้ังเปนโลกียชนอยู 



 ถาหากวาพิจารณาจิตของตนวา  อารมณของเรารักอยางเดียว  คือพระนิพพาน  อันนี้  
องคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา ทานผูนัน้เปนพระโสดาบันและพระสกิทาคามี ไมเห็นยากเลย น่ีพิจาร 
ณาเทานี ้  เอาตัวทุกขเปนตัวตั้ง  ทีนี้ตอไปอารมณของเราเห็นวา  การเกิดไมด ี  รางกายเต็มไปดวยความ 
สกปรก  ลดอารมณความปรารถนาในกามารมณเสียได  เห็นวาการเกดิตัณหาในกามารมณเปนปจจยัให 
เราเกิด  จะตองทนทุกขอีก  ตัวตัดมันเกิดขึน้  จิตใจไมปรารถนา  และความโกรธ  ความพยาบาทกไ็มมี  
ทีน้ีก็เปนพระอนาคามี  ก็ไมมีอะไร สําหรบัเรื่องราวของพระอรหันตกม็ีไมมาก ไมขอพูดตามลําดบั เปน 
แตเพียงจิตของเราเขาถึงจุดอันหนึ่ง  มีอยู  ๒  อยางดวยกันคือ  ฉันทะกับราคะ  เราไมมีความพอใจใน 
ความเปนมนษุย  เปนเทวดา  หรือพรหม  ไมนิยมจุดทั้ง ๓ จดุนี้  แมแตจุดใดจุดหนึ่งเราไมพอใจ สวนที ่
เราตองการคือพระนิพพาน  และเราไมเห็นวาโลกมนุษย เทวโลก พรหมโลก วาสวยสดงดงาม มันสวย 
ไมจริง เต็มไปดวยความสกปรก หาความแไนนอนไมได เราตองการพระนิพพาน จิตใจของเรามีความ 
สบาย  ไมเกาะแมในทรัพยสิน  มันมีอยูกม็ไีป  หาไดเทาไรพอใจเทานัน้  แลวกพ็รอมเสมอวา  เรากับมัน 
ตองแยกจากกนั  และตอไปเราก็ไมติดใจ  ในการกระทบกระทั่งจิตจากบุคคลผูพูด  หรือคําที่ไมถูกใจเรา  
เห็นเขาทําอยางนั้นแทนที่จะโกรธกลับมีเมตตา 
 
 

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

๓๐๖ 
 



อบรมพระกรรมฐาน   ๖   มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 

 ตอแตนี้ไปเปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน  การเจริญพระกรรมฐานที่บรรดา 
ทานพุทธบรษิทัปฏิบัติ  ในอนัดับแรกเราสมาทานศีลกนักอน  แลวก็ตอไปสมาทานพระกรรมฐาน  เพื่อ 
ปฏิบัติในดานสมถภาวนา  และวิปสสนาภาวนา  นี่การเจรญิพระกรรมฐานนี้  เราปฏิบัติเพ่ือเอาดทีางใจ  
เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา  “ธรรมทัง้หลายมีใจเปนหัว 
หนา  มีใจประเสริฐสุด  สําเรจ็ไดดวยใจ”  เปนอันวา  คนเราจะดีหรือจะชั่วก็อยูที่ใจตวัเดียว  ถาใจดีเสีย 
อยางเดยีว  อารมณใจดี  กายและวาจาก็ดไีปดวย  กายกด็ ี วาจาก็ดี  จะทําดี  จะพูดดี  หรือวาจะทําชัว่  จะ 
พูดชั่ว  ข้ึนอยูกับอารมณของใจ  หรือวาใจเปนผูสั่ง  ฉะนั้น  องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  จึงแนะนํา 
ทานพุทธบรษิทัทั้งหลายเพื่อหวังประโยชนสุขแหงตน  คือพยายามฝกใจใหเขาถึงความดี 
 ทีน้ีการเจรญิพระกรรมฐานกช่ื็อวา เราตองการความดี ตองการความสุขหรือความทุกข  
มันอยูที่อารมณของใจ  นี่การเจรญิพระกรรมฐานในอนัดับแรก  วันนี้จะขอพดูแบบเจรญิพระกรรมฐาน 
งายๆ เพื่อหวังผลตั้งแตเล็กถงึใหญ ในอันดับแรกขอใหบรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลาย ขอใหทําตนให 
เขาถึงความเปนมนุษยเสียกอน  เพราะวาคนสวนใหญ  เมื่อเกิดเปนมนุษยแลวตายแลว  มักไมไดกลับมา 
เกิดเปนมนุษย  สวนมากมกัจะลงอบายภูม ิ  มากกวาไปสูสุคติโลกสวรรค  หรือวากลบัมาเกิดเปนมนุษย  
การที่เราจะกลบัมาเกิดเปนมนุษยได  ตองมีศีล ๕  เปนที่พ่ึง ท้ังนี้หมายความวา  เราเปนผูมีใจรักษาศีล ๕ 
และรกัษาศลี ๕ ไวเปนปกต ิ ถาบรรดาทานพุทธบรษิัทนึกถึงศลี ๕ เปนปกติ  แลวก็ระมัดระวังไมใหศีล 
๕ บกพรอง  ความจริงในระดับเบ้ืองตนเราเกดิเปนมนษุยกจ็รงิแล  แตสติสัมปชัญญะมันก็ฟนเฟอนไป 
บาง  ตามอํานาจของอกุศลกรรม  มันจะบนัดาลใหจิตใจของเราเห็นผิดเปนชอบ  ฉะนั้นในตอนนี้  องค 
สมเด็จพระมหามุนี จึงสอนใหบรรดาพุทธบริษัทเปนผูทรงสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ และจงทราบไววา  
เราเกิดเปนมนษุยแลวน้ี จะกลับมาเกดิเปนมนุษยอีกไดกต็องอาศัยศีล ๕ หรือกรรมบถ ๑๐ เฉพาะเวลานี้  
สิ่งที่นิยมสมาทานกันก็คือ  ศีล ๕  กถ็ือวาใชได 
 ฉะนั้นนับตั้งแตน้ีเปนตนไป ขอบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายจงตั้งใจคิดวาอยางเลว 
ที่สุด เราจะกลับมาเกดิเปนมนุษยใหได ทีนี้วธิีที่เราจะเกิดเปนมนุษยไดจริงๆ ก็ตองเคารพในศลี ๕ คิด 
ไวเสมอวา ศลี ๕ เปนปกติ  เปนศีลที่เราจําจักตองรักษา  

 
 
 
 
 
 
 

๓๐๗ 
 



และตั้งใจไววา ศีล ๕ มีอะไรบาง คือ  ๑.ไมฆาสัตว   ๒.ไมลักทรัพย   ๓.ไมประพฤติผิดในกาม ๔.ไม 
กลาววาจาที่ไมจริง   ๕.ไมดื่มสุราเมรัย  ท่ีทําใหจิตใจตกอยูในความประมาท  อาการทั้ง ๕ อยางนี ้ องค 
สมเด็จพระบรมโลกนาถกลาววา  ถาใครละเมิดกไ็มมโีอกาสจะกลับมาเกิดเปนมนุษย  ความจริงมาได 
เหมอืนกัน  แตวานานนัก  เพราะตองไปเสวยสุขในนรกบาง  เปรต  อสุรกายบาง  สัตวเดรัจฉานบาง 
 ฉะนั้นเราตองการจะกลับมาเกิดเปนมนุษย  ก็ตั้งใจตั้งแตบัดนี้เปนตนไปวา  เราจะไม 
ปลอยใหศีล ๕ ประการบกพรองไปจากใจ  เราจะไมละเมิดศีลดวยตนเอง  จะไมแนะนําใหบุคคลอื่นละ 
เมิดศีล  และจะไมยินดีเมื่อบุคคลอื่นละเมิดศีล  และในระยะตนมันกจ็ะเผลอไปบาง  น่ีเปนเรื่องธรรมดา  
ถาหากวาทานทั้งหลาย ตั้งใจเอาจิตเขาควบคุมไวเปนปกติ ภายในไมชาอาการของจิต คือสติสัมปชัญญะ 
ก็จะมีความเคยชิน  จะเห็นวาเรื่องของศีล ๕  เปนเรื่องธรรมดา  เปนเรือ่งที่รักษาไดงายไมยาก 
 ตอนน้ีเมื่อบรรดาทานพุทธบริษัทสมาทานศีล ๕  และนกึถึงศลี ๕ อยูเปนปกติ  อันนี้ 
พระพุทธเจาเรยีกวา  สีลานสุสติกรรมฐาน  เปนกรรมฐานกองหนึ่ง  การเจรญิพระกรรมฐานนีไ่มได 
หมายความวา  ใชเวลานั่งสมาธิเสมอไป  ถาเราใชแตเวลาที่นั่งสมาธมิีเวลาสงดั  จติใจเราจึงจะกําหนด 
ถึงศีล  อยางนี้ใชไมได เนือ้แทการเจรญิกรรมฐานกองใดกองหนึ่งกต็าม ตองใชอารมณของเรานี้นึกถึง 
พระกรรมฐานเปนปกติตลอดวัน  อยางนีจ้ึงจะไดช่ือวา  ทานเขาถึงพระกรรมฐาน  และพระกรรมฐาน 
เขาถึงทาน  น่ีกรรมฐานสําหรับสีลานุสสติกรรมฐาน  ถาบรรดาทานพทุธบรษิัททําได  อยางต่ําทานก็จะ 
เกิดมาเปนมนษุย หรือวาอาจจะไปเกิดเปนเทวดาก็ได ถาบารมีหรือความดีของศีลมากขึ้น เมื่อเราบําเพ็ญ 
จิต  ใจของเรามีความสบายในดานการรักษาศีล  ๕  เปนปกติ  มั่นใจไดวาเราตายแลว  อาจจะกลับมาเกิด 
เปนมนุษยได  และถาเปนมนษุย  ก็เปนมนษุยท่ีมรีางกายผองใส  มีอายยุืน  ไมมีโรคภยัไขเจ็บรบกวน  มี 
ทรัพยสมบัติอยูอยางสบาย  ไมมีใครรบกวนเหมือนกัน 
 ตอจากนั้นก็ขยับจิตของเราขึ้นไป วาเราเปนมนุษยไดแลว บริบูรณสมบูรณแลว ตอจาก 
น้ีไปเราจะเกิดเปนเทวดา จะเอาคุณธรรมของเทวดามาใสใจ ทําใจของเราใหเปนใจของเทวดา หรือเรยีก 
วาทําอทิสสมานกาย  หรือกายภายในใหเปนเทวดา  การทํากายภายในหรือใจของเราใหเปนใจเทวดานั้น  
องคสมเด็จพระภควันตกลาววาใหเราทรงคณุธรรม ๒ ประการ กลาวคือ หิริและโอตตัปปะ หิร ิแปลวา  
อายความชัว่ โอตตัปปะ  เกรงผลของความชั่ว  ข้ึนชื่อวาความชั่วแลว  เราจะไมทําท้ังในที่ลับและท่ีแจง  
น่ีเปนคุณธรรมอยางหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 

๓๐๘ 
 



 ทีน้ีมาพูดกนัสําหรับนักเจรญิกรรมฐาน ถาเราเจรญิในสีลานุสสติกรรมฐานหรือวา พทุ 
ธานุสสติกรรมฐาน ธัมมานสุสติกรรมลาน สังฆานุสสติกรรมฐาน จาคานุสสติ เทวตานุสสติก็ตาม หรือ 
วากรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม  ไมเลอืกในกรรมฐานทั้ง ๔๐ กองมีผลเสมอกัน  บรรดาทานพุทธ 
บริษัททกุทานมีศีลบริสุทธิ์  แลวก็ตั้งใจเจรญิสมาธิ  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  หายใจเขารูอยูวาหายใจ 
เขา  หายใจออกรูอยูวาหายใจออก  เราจะใชคําภาวนา  หรือพิจารณาบทไหนก็ไดตามอัธยาศยั  อันนี้ไม 
ขัดของเพราะมีผลเสมอกัน 
 น่ีการทรงจิตภาวนาของทานนั้น ถาจิตของทานวางจากความชั่ว หมายความวาอารมณ 
ที่คิดจะไปลัก ไปขโมยเขา ไปฆาเขา จะทํารายเขา จะโกหกมดเท็จเขา จะละเมดิความรักของบุคคลอ่ืน 
อยางใดอยางหนึ่งไมมีในจติ จิตมีอารมณสบาย รักษาเฉพาะลมหายใจเขาออก และอารมณภาวนา ทรง 
ไวไดช่ัวขณะจิตหนึ่ง  หนึ่งนาที  สองสามนาที  จิตก็เคลื่อนไปสูอารมณอื่น  นึกถึงเรื่องราวตาง ๆ  ภาย 
นอก  ซึ่งไมใชอารมณของกรรมฐาน  ถาหากวาพอมีสติสัมปชัญญะนึกไดข้ึนมาวา  เราเผลอไปเสีย  เอา 
อารมณภายนอกเขามาใช  ก็กลับเขามาหวนจับอารมณใหม  ทรงลมหายใจเขาออกและใชอารมณภาวนา 
ดวยความเคารพในพระพุทธเจา ทําอยางนีก้็ทรงไวไดบางไมไดบาง สลับกันไป ทานเรยีกวา ขณกิสมาธิ  
แปลวาสมาธิเล็กนอย ถาหากวาทานพุทธบรษัิททรงความดีประเภทนี้ไวได องคสมเด็จพระจอมไตร 
บรม ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาววา ทานเกิดเปนเทวดาขั้นใดขัน้หนึ่งท่ีต่ํากวาอากาสเทวดา คือ ภูม ิ
เทวดาก็ดี  รุกขเทวดากด็ี  ไดแบบสบาย  อันนี้เรียกวาเทวดาเด็ก ๆได 
 ตอไปถาอารมณใจของทานพุทธบริษัทสูงขึ้น เวลาที่เจรญิพระกรรมฐานอยูกด็ี ยามวาง 
ไมไดเจรญิพระกรรมฐานก็ด ี  มีอารมณใจชุมชื่น  มีอารมณผกูพันอยูในดานของพระกรรมฐานเปนปกต ิ 
คิดเสียวาเราพอใจในการเจรญิพระกรรมฐาน  เราวางเมือ่ไร  เราทําเมือ่นั้น  นึกถึงอารมณของพระกรรม 
ฐานขึ้นมาก็มคีวามอิ่มใจ มคีวามสุขใจ นีอ่งคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา ทานเขาถึงอุปจาร 
สมาธิ  ถาอารมณของทานพุทธบรษิัทเขาถงึอุปจารสมาธแิลว  องคสมเด็จพระประทปีแกวกลาววา  ทาน 
ผูนี้ตายจากความเปนมนุษยก็ไปเกดิเปนเทวดาชั้นยามา นี่สําหรับผูทรงอุปจารสมาธ ิหรือวาพอใจในการ 
สวดมนตเปนปกติ  นี่กถ็ือวาไมยากลําบากอะไรนกั 
 ถาหากวาทานพุทธบริษัทมีอารมณสูงขึ้นไปกวานัน้  มีจิตใจสบายรักษาอารมณหายใจ 
เขาออก  หรือวาคําภาวนาอยางใดอยางหนึ่งตามอัธยาศยั  หูไดยินเสยีงภายนอกแตอยางสบาย  ใครเขา 
พูดอะไร เขาวาอะไรรูเรื่องหมด แตปรากฎวาใจของเราไมรําคาญในเสยีงนั้น สามารถความคุมคําภาวนา   

 
 
 
 
 
 

๓๐๙ 
 



หรือการพิจารณา  หรือลมหายใจเขาออกไดแบบสบาย  ไมรําคาญในเสียง  การควบคุมอารมณอยูอยาง 
น้ีจะชาหรือจะเรว็สัก ๒-๓ นาที  ๕ นาท ี  ๑๐ นาที  ก็ได  ไมเลือก  ทรงไดนานหรือไมไดนานก็ตามใจ  
อันนี้พระพุทธเจาไมได บังคับไว  อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา  ทานทั้งหลายเขาถึงปฐมฌาน  
การเขาถึงปฐมฌานก็ดี  ฌานท่ี ๓ ที ่๔ ที่ ๕ ถึงฌานที่ ๘ ก็ตาม เปนคณุธรรมที่จะทาํใหบรรดาทานพุทธ 
บริษัทไดเกดิเปนพรหม หากวาทานทรงความดีอยางนี้ไวไดจนกระทั่งกวาจะตายและเวลาเมื่อเจ็บใหมๆ  
ก็คิดวาเวลานี้เราอาจจะตาย  ก็ทรงอารมณยอยางนี้ได  เมือ่ตายทานกเ็กดิเปนพรหม 
 ทีน้ีถาหากวาบรรดาพุทธบรษิัทยังไมนิยมวา  การเกิดเปนพรหมยังไมพนวฏัฏสงสาร  
ตองการพระนพิพานเปนทีไ่ป  อันนี้ก็ขอใหบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายจงคิดวา  โลกทั้งโลกมีตัว 
เรา  เปนตน และมีบุคคลอืน่ สัตวอ่ืน วัตถุอ่ืนทั้งหมดเปนสภาวะไมเที่ยง มันไมมอีะไรทรงตวั มีความ 
เกิดขึ้นในเบื้องตน  มีความเปลี่ยนแปลงในทามกลาง  มคีวามทุกขในขณะที่ทรงอยู  และก็มีการตายในที ่
สุด ถาเรายังมกีารยึดมั่นตัวเราเปนของเราก็ดี ญาติพีน่องหรือบุคคลท่ีเนื่องถึงเรากด็ี หรือวัตถุใดๆ ก็ตาม 
ที  ถายังถืออยูแบบนี้ก็ไดช่ือวา  เราตองกลบัมาเกิดในโลก  มีความทกุขอยูตอไป  องคสมเด็จพระจอม 
ไตรทรงแนะนําวา  การเกิดเปนทุกข  แดนที่ไมทุกขมีอยู  เราจะเกดิเปนมนุษยก็ดี  เทวดาก็ดี  พรหมก็ดี  
ยังไมสิ้นความทุกข  ย่ิงเกดิในนรก  เปรต  อสุรกาย  สัตวเดรจัฉานดวยแลว  กลับทุกขใหญ 
 องคสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําวา   การถึงพระนิพพาน  สิ้นความทุกขข้ึนชี่อวา 
ความขัดของของจิตนิดหนึ่งก็ไมมี  คนที่จะถึงพระนิพพานไดนี้  องคสมเด็จพระชินสีหบอกใหปลอย 
กายเสีย  ถาเราปลอยกายเสยีไดอยางเดยีว  วัตถุตาง ๆ  หรือ บุคคลอื่นเราก็ปลอยได  เพราะสิ่งที่เรารัก 
มากที่สุด  ตองการมากที่สุดก็คือกาย  วธิิปลอยกายก็คอย ๆ  คิดวา  เราเกิดมาจะตองตาย  เวลาท่ีทรงกาย 
อยูก็เต็มไปดวยความทุกข  หาความสุขไมได  ถาเราเกิดมาใหมก็ดี  ไมมีประโยชนอะไร  เพราะรางกาย 
ก็ดี ทรัพยัสมบัติก็ดี น้ีมันไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในมัน มันไมมีในเรา ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะ 
รางกายเปนธาตุ ๔  คือ  ธาตุนํ้า  ธาตุดิน ธาตุลม  ธาตุไฟ  เปนเรือนรางท่ีจิตเขามาอาศัยช่ัวคราว  เม่ือราง 
กายพังแลว  จติก็คีอเราก็ตองไปสูความสุขหรือความทกุข  หาชาติหาภพเปนท่ีเกิด  เมื่อเกิดขึ้นอีกก็ตอง 
ประสบกับความทุกข แบบนี้กระทบกับความไมเทีย่ง พบกับความเปนทุกข พบกับการสบายตวั ถาหาก 
วาเราปลอยรางกายเสียไดเมือ่ไร  คิดเสยีวาการเกิดเปนทกุข  เราไมตองการความเกดิ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๑๐ 
 



เกิดเปนมนุษยก็เปนทุกข  เกดิเปนเทวดาหรือพรหมก็ไมสิ้นความทุกข  ทําจิตไวเปนปกติ 
 คิดไววาการเกดิมีขันธ ๕ เปนมนุษยก็ดี  เปนสัตว  หรือวาเกิดมีอทสิสมานกายเปน 
เทวดา  หรือพรหมก็ตาม  เราไมตองการ  สิ่งที่เราตองการก็คีอพระนพิพานอยางเดยีว  ตองพยายามทํา 
จิตปลอย  คิดเห็นอะไรก็ตามเห็นวามันพังเปนปกติ  รูตวัรางกายของเราวา  สักวนัหนึ่งขางหนามันจะ 
ตองพัง  มีญาติ  มีพี่นอง  มีสามีภรรยา  มบีุตรธิดา  มีทรัพยสินตางๆ  เราก็คิด รางกายแตละบุคคล หรือ 
ทรัพยสินท้ังหลายเหลานี้เปนของโลก เราไมสามารถจะครอง หรือจะอยูไดตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อถึง 
วาระที่สุด  ตางคนก็ตางตาย  ตางคนก็ตางพัง  สิ่งทั้งหลายเหลานี้เราไมตองการมนัอีก  ข้ึนชี่อวา  มนุษย 
โลกกด็ี  เทวโลกกด็ี  พรหมโลกกด็ี  เราไมตองการ  และเราจะไมเห็นวามนุษยโลก  เทวโลก  พรหมโลก  
เปนดินแดนทีส่วยงาม  เราเห็นวาเปนดนิแดนประกอบไปดวยความทกุข  เราตองการดินแดนที่มคีวาม 
สุข  คือพระนพิพาน  และจากนั้นกต็ั้งใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ถาความแกเกดิขึ้น  ความปวยไข 
ไมสบายเกิดขึน้  ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้น  ความตายเกดิขึ้นแกเรา  หรือแกบุคคล 
อ่ืนก็ตาม  ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดาของโลก  เราไมยุง  เราไมหนักใจ 
 และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  โลกธรรมทั้ง ๘ ประการ  ก็คือ  การไดลาภแลวก็เสื่อมลาภ  ได 
ยศแลวยศเส่ือมไป นินทาหรือวาสรรเสรญิ สุขหรือทุกข เหตุทั้ง ๘ ประการนี้  เขาใจรูไวเสมอวามันเปน 
สมบัติของโลก  เมื่อเกิดมาในโลกแลวมนัตองพบ  เมือ่พบแลวก็ทําใจเฉย ๆ  มีลาภเกดิขึ้น  กจ็งนึกวา 
ลาภมนัจะตองเสื่อม  เมื่อมันเสื่อมเรากไ็มเสียใจ  เกิดหามาไดก็ไมดีใจเกินไป  ไดรับยศก็ไมดีใจเกนิไป  
ถือวายศมันสลายตวัได  เมื่อยศสลายตวักไ็มเสียใจ  เพราะรูตวัอยูแลว  เมื่อพบใครเขานินทา  ก็คิดวานี ่
มันเรื่องธรรมดาของคนที่เกดิมาจะตองถูกนินทา  แมแตองคสมเดจ็พระสัมมาสัมพุทธเจามีคุณอยาง 
ประเสริฐ  ก็ยงัมีคนนินทาวาราย  เราก็ไมสนใจกับคํานนิทา  ใครเขาสรรเสรญิวาดี  ประเสริฐยังไง  เราก็
พิจารณาตวัเรา  ถาเราไมดีตามคําพูดของเขา  เราไมรับฟง  ฟงเหมือนกนัแตไมยินดดีวยกับคําสรร เสริญ  
ทีน้ีความสุขกบัความทุกขอันเนื่องดวยโลกียวิสัยเกดิขึ้นกับใจ  กถ็ือวานี่เปนเรื่องหลอกลวง  หาความ
จริงมิได  ขึ้นชื่อวาโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ  เราจะตองวางเสีย  จะตองทิ้งเสีย  คือคอย ๆ  ทิ้ง  คอย ๆ 
วางไป  เมื่อกระทบกับอารมณอยางใดอยางหนึ่งขึ้น  ก็ถือวานี่เปนเรือ่งธรรมดา  เราจะอดทนตอ สูกับ
มันไปจนกวาจะสิ้นลมปราณ  เมื่อเราสิ้นลมปราณ  คือรางกายน้ีสลายตัวเมื่อไร  เราจะไปพระนพิ พาน
เมื่อน้ัน 

 
 
 
 
 
 

๓๑๑ 
 



 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิททุกทาน  แนะนําพระกรรมฐานขั้นตนจนขั้นสุดทายอยาง 
งาย ๆ  เวลาบรรดาทานพูทธบรษัิทจับหลกัการปฏิบัติตามลําดับบารมี  หรือกําลังท่ีจะปฏิบัติไดอันนี ้ ถา 
หากวาบรรดาทานพุทธบรษิทัพอใจกรรมฐานตอนใดตอนหนึ่ง  พอแกอัธยาศยัของตน  ก็ขอใหบรรดา 
ทานพุทธบรษิทัทั้งหลายปฏบิัติตามความพอใจของทานที่จะพึงประสงค  ตอจากนี ้ขอบรรดาทานพุทธ 
บริษัทพากันตัง้กายใหตรง  ดํารงจติใหมั่น  ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศยั  จนกวาจะไดยินสัญ 
ญาณบอกหมดเวลา 
 
 

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

๓๑๒ 
 



อบรมพระกรรมฐาน   ๒๒   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

 
 การเจริญพระกรรมฐาน  แบงออกเปน  ๒  สายคือ  สมถภาวนาสายหนึ่ง  และวิปสสนาภาวนา 
สายหนึ่ง  แตวาการปฏิบัติทัง้ ๒ สายนี้  ถาแยกออกจากกันเดด็ขาด  กไ็มมีผลดีสําหรับทานพุทธบริษัท 
เลย  ฉะนั้นสมถะกับวิปสสนาทั้ง ๒ ประการ  ตองควบคูกันอยูเสมอไปถึงจะมีผล  การเจริญแบบนั้นทั้ง 
๒ อยาง  จะทาํอยางไรก็จะของดไวกอน  วันนี้ตอนตนขอพูดเรื่องนั่ง  เพราะวาบรรดาทานพุทธบรษิัท 

ทั้งหลายมามากทั่วกนั  บางทานก็เคยปฏิบตัิมาแลว  บางทานก็ยังไมเคยปฏิบัติ  ฉะนั้นเวลาที่นัง่ทํา
สมาธิ  ขอบรรดาทานพุทธบริษทันั่งตามสบาย  จะนั่งขัดสมาธิก็ได  นั่งพับเพียบก็ได  
ขัดสมาธิแบบธรรมดาก็ ได  ๒ ชั้นก็ได  ถาเราอยูที่บานของเรา  จะนั่งเกาอี้หอยขาก็ได  ทัง้นี้
ก็เพราะวาเราฝกใจ  ไมใชเราฝกกาย  ตองทําความเขาใจอันนี้ใหถูก  การปฏิบัติพระกรรมฐาน 

หรือการฝกพระกรรมฐานนี ้ เราฝกใจ เราไมได ฝกกาย  การท่ีจะมาบังคับกายนั่งเฉพาะอยางใดอยาง
หนึ่ง  หรือวาฝนอยูเฉพาะอยางเดยีว  หรอืวานั่ง อยางเดียวไมยอมนอน  ใชเวลานานๆ  จนกระทั่งเปน
การเบยีดเบียนตัวเองอยางนี้  พระพุทธเจาไมทรง สรรญเสรญิ  ถือวาเปนอัตตกลิมถานโุยค  เปนการ
ทรมานตวั  และก็จงอยาลืมวาเวลาที่เราตายไป  เรา ไมไดเอากายไป  เราเอาใจไป  จะไปตกนรก  ไป
สวรรค  ไปพรหม หรือไปนิพพานก็ตาม  กายเนื้อน้ีเรา ไมไดเอาไปดวย  เราทิ้งไวท่ีนี่  ฉะนัน้  องค
สมเด็จพระชนิสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  จึงสอนให บรรดาทานพุทธบรษิัทรูจักรักษาใจ  แลวก็
ปลดใจ  สําหรบัเรื่องทางกายก็เพียงวา  มรีะเบียบพอสมควร กับหมูคณะของแตละบคุคล  แตละสถานที ่
 และเวลาการปฏิบัติพระกรรมฐานจะเอาดี  อยาไปตั้งเวลาใหเกินกฏ  ถาเราไปตั้งเวลา 
วา  เวลานี้เราจะนั่ง ๑  ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง  แลวเวลามนัยงัไมถึง  แตทางกายมันถูกเบยีดเบยีนหนัก  ปวด 
เมื่อยจนทนไมไหว  ถาเราจะเลิกก็คิดวานี่มนัเสียสัจจะ  เลิกไมได  เราตองตรงกับเวลา   ถาบรรดาทาน 
พุทธบริษัทปฏิบัติอยางนี้  ก็เปนอันวาเอาดีกันไมไดเลย  น่ันเราไปเอาดีทางกาย  ไมใชเอาดทีางใจ  
เพราะอะไร  เพราะวา  อาการปวดเมื่อยปรากฏ  มนัเปนการฝนอิรยิาบถเสียแลว  ทีน้ีใจของเรามันจะม ี
อารมณผองแผวไดอยางไร  มันก็ไปยุงแตการเมื่อย  การปวด  ตามแบบฉบับที่องคสมเด็จพระทศพล 
บรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาสอน  ทานสอนแบบมัชฌมิาปฏิปทา  คือวา แบบสบาย ๆ ไมใชลําบาก 

 
 
 
 
 
 
 

๓๑๓ 
 



 คําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ไมเคยพูดใหใครทําแบบลําบาก  ทรงยืน 
หยัดตลอดมา  ตั้งแตเริ่มตนเทศนวันแรกกบับรรดาปญจวัคคียฤษีทั้ง ๕  มีทานอัญญาโกณฑญัญะ  เปน 
ตน  อันนี้องคสมเด็จพระทศพลบอกวา  ใหละสวนสุด  ๒ อยาง  ๑. อัตตกิลมถานโุยค  การทรมานตัว  
และ  ๒. กามสุขัลลิกานุโยค  มีจิตหยอนเกินไป  หมายความวา  ขณะใดที่เรามีจิตทรงสมาธิ  เราจะทําจิต 
ใหตั้งอยูในดานของสมาธิวปิสสนาญาณ  ไอความอยากมันเกดิขึ้นมาในใจ  อยากจะไดอยางนั้น  อยาก 
จะเปนอยางนี้  ตัวอยากนี้มนัเปนตณัหา  อยางนี้เรียกวา  กามสุขัลลิกานุโยค  ถามีอารมณอยางนี้มาเจอื 
ปน  เรยีกวาเรากระทบสวนต่ํา  ความเลวสวนต่ํานัน้ก็ไมเขามรรคผล 
 แมแตฌานโลกียของเบื้องสงู  คือไปกระทบเบียดเบียน  ไปทรมานกายเขา  องคสมเด็จ 
ผูมีพระภาคเจาวา  ไปเจอะกบัผลอีกเหมือนกัน  ฉะนั้น  องคสมเด็จพระทศพลใหทําแบบสบาย  นัง่เมื่อย 
ก็ยืน  ยืนเมื่อยก็เดิน  เดินเมือ่ยก็นอน  นอนแลวทนไมไหวมันเมื่อยก็ใหหลับไปเลย  เพราะวาใจของเรา 
มีสภาพทองเทีย่ว  ฟุงซานมาหลายแสนกัป  เพียงเวลาประเดีย๋วเดียว  เราจะบังคับใหจติทรงอยูในสมาธิ  
๑ ชั่วโมง  ๒  ช่ัวโมง  มนัจะเกินพอดีไป  ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททานใด  ขณะที่เราตั้งใจที่จะ 
ทรงสมาธ ิ  คือนอมจิตอยูในสวนของกุศล  ทําจิตของเราใหวางจากความชั่ว  แลวกจ็ิตทรงไวซึ่งความดี  
มีเมตตา  เปนตน 
 เทานี้องคสมเด็จพระทศพลบอกวา  บคุคลใดมจีิตวางจากอารมณชัว่  ทรงไดซึ่งความด ี 
มีเมตตา เปนตน  วนัหนึ่งบุคคลหนึ่งทําไดชัว่ขณะเดียว  เพียงเทานี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาว 
วา บุคคลน้ันเปนผูไมวางจากฌาน เพียงเทานี้องคสมเด็จพระพชิิตมารก็ทรงสรรเสรญิวาเปนคนดี 
เพราะวาความดีท่ีเราสะสมไวทําใหจิตวางจากกิเลส  โดยถาจิตไมนอมเขาไปในความชั่ว  คือความโลภ  
อยากไดทรพัยสัมบัติของบุคคลอ่ืนมาเปนของตน  ความโกรธ  ความพยาบาทคิดประทษุรายบุคคลอ่ืน  
หลงวาส่ิงนั้นเปนของกู  สิ่งนี้เปนของกู  ความจริงไมมอีะไรเปนของเรา  ตายแลวเอาไปไมได  แตเราก ็
เขาใจวาเปนเรา  เปนของเรา  ถาอารมณทั้ง ๓ ประการไมเขามายุงกับใจ  เพียงชัว่นาทหีรือ ๒ นาทีกต็าม  
อาศัยการตั้งใจดีของบรรดาทานพุทธบรษิัทเพียงเทานี้  องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์กลาววาเปนผูไมวาง 
จากฌาน  นีก่ห็มายความวาตกนรกยาก  ถาทําไดวันหนึ่งชั่วขณะจิตเดียวแลวเทานี้  เรือ่ยไปจนกวาเราจะ 
ตาย  ทีนีถ้าเราปวยไขไมสบายใกลจะตาย  อารมณก็ทรงอยูแบบนี ้ ข้ึนชื่อวาการยื้อแยงทรพัยสมบตัิเปน 
ของไมดี  โกรธพยาบาท  คิดจะฆาและทําลายก็เปนของไมดี  เรามีเมตตา  ที่เรียกกนัวาอภัยทาน  แลวเรา 
หลงในรางกาย  ในทรัพยสนิ  วานัน่เปนเรา 

 
 
 
 
 

๓๑๔ 
 



เปนของเรา  แลวก็คิดวานั่นมันไมดี  ความจริงเราตายแลวเอาอะไรไปไมไดเลย  เลยไมหลงเสีย  วางใจ 
สบายในขณะที่เจ็บปวย  แลวก็ตายไปในขณะนัน้  เพียงเทานี้บรรดาทานพุทธบรษิัท  นรก  เปรต  สัตว 
เดรจัฉาน  ข้ึนชื่อวาอบายภูม ิ  ไมใชสมบัตขิองทาน  ทานไมมีโอกาสจะไปลงนรก  เปนเปรต  อสุรกาย  
สัตวเดรัจฉาน  ถาหากวาจิตของทานเมื่อใกลจะตาย  ทําไดดังท่ีกลาวมาแลว 
 ตอไปนี้สรุปอารมณใหเขาใจงาย ๆ  จะขอเอาความมุงหมายที่องคสมเด็จพระผูมพีระ 
ภาคเจาสอน  ใหบรรดาทานพุทธบรษิัทเจรญิสมถภาวนา  และวิปสสนาภาวนามาพูดใหทานฟงเขาไว  
ถาทานทั้งหลายพยายามทําไป  จนกระทัง่เขาถึงจุดของความดี  ก็ช่ือวาทานพุทธบริษัทท้ังหลายเขาถึง 
ที่สุดของพระพุทธศาสนา  ความมุงหมายที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาบอกใหเจริญความดี  คือดวยการ 
ใหทานก็ดี  รกัษาศีลก็ดี  ทรงสมาธจิิตก็ดี  หรือเจรญิวิปสสนาก็ดี กลาวโดยยอ ในคําสอนของพระพุทธ 
เจาที่เรียกวา  ธรรมนูญการสอนในพระพทุธศาสนา  ก็ไดแก 
 ๑.  สพพปาปสส  อกรณํ     การไมทาํความชั่วท้ังหมด 
 ๒.  กุสลสสูปสมปทา         ไดแกการทําความดีทุกอยาง 
 ๓.  สจิตตปรโิยทปนํ           รักษาจิตใจของเราใหสะอาด 
 เอตํ  พุทธาน  สาสนํ พระพุทธเจากลาววา พระพุทธเจาทุกๆ พระองคมีบทแหงคําสอน 
น้ีเปนสําคัญ  น่ีเรยีกวาบทแหงการประกาศพระศาสนาตวับทใหญ  เรียกกันวาพระธรรมนญูพระศาสนา  
ที่พระพุทธเจาสอนแบบนี้ก็เพราะวา  การใหบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลาย  ยอมรับนับถือกฎของ 
ธรรมดา  กฎของธรรมดาทีบุ่คคลที่เกิดมาทั้งหมดในโลกนี้จะไดรับผลเสมอกัน  มนัมีอะไรบาง  ขอนํา 
มากลาวแตเพยีงยอ ๆ  คือ 
 เกิด  เมื่อเกิดมาแลว  ความเกิดแลวเหมือนกัน ช่ือวาเกดิ จะเกดิเปนคนจน คนมี ผูหญิง  
ผูชาย ก็มีสภาวะที่ตองเกิดมชีีวิตเหมือนกนั เมื่อเกิดแลวรางกายของเราไมทรงอยูในสภาพเดิม ที่เรยีกวา 
อนัจจัง คือเคลื่อนตวัข้ึนไปตลอดเวลา รวมความวามันเดินเขาไปหาความแก แลวความตายในที่สุด เดก็ 
เกิดขึ้นมาเล็กแลวนมันโตขึน้เราเรยีกวาเจรญิ  แตความจริงไมใชเจรญิ  เดินเขาไปหาความเสื่อมๆ เพราะ 
อะไร เพราะมนัเดินเขาไปหาความพังเขาไปทุกวัน โตขึน้มาวันละหนอยก็แสดงวา เขาใกลความตายเขา 
ไปวันละหนอย  ผานเวลาไป ๑๐ นาที ๒๐ นาที ๑ วัน ๒ วัน ๓ วัน  หรอืนับเปนป  แสดงวาชีวิตรางกาย 
เรานีก้าวเขาไปหาความตายใกลเขาไปทุกที  น่ีเปนกฏของธรรมดาของคนและสัตวที่เกิดมา  คงมีสภาพ 
เหมือนกัน 

 
 
 
 
 

๓๑๕ 
 



 ทีน้ีชีวิตของเราเมื่อเกิดขึ้นแลว  มาพบกับความไมเทีย่ง  ในการทรงตวัจากเด็กมาเปนผู 
ใหญ  จากเปนคนหนุมคนสาวมาเปนคนแก  จากคนแกมาเปนตาย  นี่เปนประการที่ ๑  เราเรียกกันวา 
อนิจจัง  แลวตวัไมเทีย่งตัวนี้เห็นเปนอนัตตาไปดวย 
 อนัตตาแปลวาบังคับไมได  จะมีใครบางทีจ่ะบังคับวาเราเปนเด็กอยูแคนี้  เราไมยอม 
เปนคนหนุม  คนสาว  เราทาํไดไหม  เราเปนคนหนุม คนสาว  เราไมอยากแก  เราบังคับใหรางกายของ 
เราแกไดไหม  ก็ลองคิดดู  ใครบังคับไดกต็ามใจ  ถาบังคับไมไดกถ็ือวา  น่ีเปนธรรมดาของคนที่เกิดมา 
ในโลก  มันเปนอยางนี ้
 แลวตอไปในขณะที่ทรงตัวมีอะไร ความปวยไขไมสบายติดตามเขามา ความหิว ความ 
กระหาย  ความหนาว  ความรอน  ความปรารถนาไมสมหวัง  ความหวงใยในทรัพยสนิตาง ๆ  หวงใยใน 
รางกาย  หวงใยในชีวิต และพลดัพรากจากของรักของชอบใจ มันตามมารอยแปดพนัประการ  อยางนี้ 
ทานเรยีกวาความทุกข  นี่คือคนและสัตวที่เกิดมาในโลกนี้  มีธรรมดาอยูอยางนี้  ที่เราฝนมันไมได  คือ 
เกิดมาแลวก็เสือ่ม ข้ึนไปหาความเสื่อม ขณะที่ทรงตวัอยูมีแตความทกุข  คือเราตองประกอบกิจการงาน 
ทุกวัน  ก็เพราะอาศัยความทกุขเปนปจจัย  ทุกขเพราะเกรงวาจะไมมีกนิ  จะไมมีใช  ถาไมยังงั้นก็ไมตอง 
ไปทรมาน  ทํางานใหเหนื่อย  เมื่อมีทรัพยสินเขามาแลวมันก็ทุกขอีก  ทุกขเกรงวาจะปกครองไวไมได  
ทุกขวานี่เรามแีลว  แตมีนอยไป  นี่มันก็ทกุขเหมือนกัน  ขณะที่มีทรพัยสินอยูแลวความปวยไขไมสบาย 
เกิดมันก็ทุกข  ประสบกับอารมณท่ีเราไมชอบใจมันก็ทุกข  คนอื่นเขาจะตายเราก็ทุกข  แสดงวามันทุกข 
ไปหมด 
 เปนอันวาการเกิดมาแลวมีความเสื่อม มีความแปรปรวน ความทุกขทั้งหลายเหลานีเ้รา 
ไมตองการ  แตเราก็หามมันไมได  ถาเราหามมันไมไดแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงบอกวายอม 
รับนับถือมันเสีย อยาไปขวางมัน ถาเรายิง่ขวางมันมากเทาใด เราก็ย่ิงมีความทุกขมากเพียงนั้น การยอม 
รับนับถือ  นับถือกันอยางไร  ยอมรับนับถอืวา  ถาเรายังมีความเกิดตอไปเพียงใด  ความเปลีย่นแปลงคือ 
ความเสื่อมท่ีเรียกกันวาตวัไมเที่ยงจะพบกบัเราอีก  ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  ก็จะประสบ 
กับเราอกี  อาการทุกขทกุอยางที่กลาวมามันพบ  ในที่สุดเราก็จะตาย  อันนี้เราพูดถึงชาติตอไป 

 มาวากันวาปจจุบันนี้เราวางใจแบบไหน  การเจริญสมถะและวิปสสนา  มีความตองการ
อยาง เดียว คือใจสบาย  เราเกดิมาแลวถาความเสื่อมทางรางกายปรากฎ  ถือวานี่เรือ่งธรรมดา  รูตัวไว

กอนเลย วา มันจะตองเปนอยางนั้น เห็นคนอื่นเขาปวย เห็นคนอ่ืนเขาแก เห็นคนอื่นเขามีรางกายทุพพล
ภาพ เห็น  

 
 
 
 

๓๑๖ 
 



คนอื่นเขามีความเศราโศกเสยีใจ ดวยอํานาจของความรกัเสียไป เราก็คิดวาสักวนัหนึ่ง อาการอยางนีม้ัน 
จะมาเจอกับเรา  ใหเห็นวาทกุขกาย  เราก็เห็นวาอาการทัง้หลายเหลานีม้ันตองพบกับเราแน ขณะนีเ้รายัง 
มีคนเอาใจ เราก็คิดวาสักวันหนึ่งขางหนาหรือไมนานนกั ในอนาคตอนัใกล เราจะตองไปกระทบกระทั่ง 
กับคนที่ขัดใจเราเขา  วนันี้มคีนเขาสรรเสรญิเรา  เราก็จงทราบวาวันหนึ่งขางหนา  เวลาหนึ่งขางหนาจะ 
ตองมีคนนินทาวารายเรา  ทีนี้อาการแบบนี้เกิดขึ้นเราจะทําใจแบบไหน  พระพุทธเจาบอกวาใหทําใจให 
สบาย  ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา 
  เกิดมาถาความแกปรากฎ  เรารูตัวดีแลววาเราจะแก  ก็เปนธรรมดานะ  เรารูแลว  อยาก 
จะแกก็เชญิแก  ทีนี้ความปวยไขไมสบายปรากฎ  ถูกละความปวยไข  ปรากฎนั้นเปนทุกขเวทนา  หายก ็
หาย  ไมหายจะตายก็ชาง  ถอืวาเปนเรื่องของธรรมดา  อดใจเขาไววา  รางกายเราเกดิมาธรรมดาเราเปน 
อยางนี้  ทีนี้ของรักของชอบใจ  ในสิ่งที่มชีีวิตหรือไมมชีีวิตก็ตาม  จะตองพลัดพรากจากกัน  แลวจิตใจ 
เราพรอมอยูแลววา  สิ่งที่เรารักไมชาก็จากกับมัน  หรือมันจากกบัเรา  ถาอาการอยางนี้ปรากฎ  ออ  นี่เรา 
ทราบแลวมันจะจากบานไปในที่สุด  เมื่อความตายมาถงึเรากย้ิ็มรับ  เพราะอะไร  เพราะเรารูอยูแลววา 
รางกายเรานี้มนัก็ตองตาย 
 ขณะทีย่อมรับนับถือกฎของธรรมดา  ตอไปเราจะคิดอะไร ก็คิดวาขึน้ชื่อวาความเกิด 
มันเปนเหตุของความทุกข  ความทุกขทุกอยางตามที่กลาวมาอาศัยความเกิดเปนปจจยั  ถาเราไมเกดิเสีย 
อยางเดยีว  ความทุกขประเภทนี้ไมมี  ในเมื่อเราคดิทกุอยางของเราสบายคือวา ทุกอยางเปนเรื่องของ 
ธรรมดา  เรากคิ็ดตอไปวา  ไอตัวธรรมดาแบบที่ทรงไวทรมานอยางนี้เราไมตองการ  ข้ึนชื่อวาความเกิด 
ขอใหถือวาชาตินี้เปนชาติสุดทายของการเกิด  จะเกดิเปนคนก็ตาม  เกดิเปนสัตวก็ตาม  เปนเทวดาก็ตาม  
เปนพรหมก็ตาม  คือเลิกกันที  เราไมเอาแลว  ข้ึนชื่อวาการเกิดแบบนีไ้มมีทางพนทกุข  มันเต็มไปดวย 
ความทุกข  ถาเราไมคิดจะเกิดเราจะไปไหน  มันจะไปไหนก็ชางมัน  ไมตองไปตั้งกฎตั้งเกณฑ  ยังไงก ็
ได  หรือวาเราจะตั้งใจไวก็ดเีหมือนกัน  เพราะกําลังใจมนัยังออน  ไมมีที่เกาะมนัก็จะแยเอา  แลวก็เกาะ 
ไวจดุเดยีวคือพระนิพพาน  เราตองการอยางเดียวคือ  มนุษยโลกก็ดี  เทวโลกก็ดี  พรหมโลกก็ดี  เราไม 
ตองการ  จุดที่เราตองการคือพระนิพพาน 
 แลวก็คิดตอไปวา  คนที่เขาจะเขาถึงเสนพระนิพพานได  อาศัยอะไรเปนเครื่องปจจัย  
ปจจัยท่ีจะเขาถึงพระนิพพานได ประการแรกคีอไมโลภ ไมย้ือแยงทรพัยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนของ 
ตน เราประกอบกิจดวยสัมมาอาชีวะเลีย้งชวีิตโดยชอบไมผิดกฎหมายไมผิดศลีไมผดิธรรม ประการที่ ๒ 

 
 
 
 
 

๓๑๗ 
 



ระงับความโกรธดวยการมีศลีบริสุทธิ์ ประการที่ ๓ ระงบัความหลง ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  การ 
ยอมรับนับถือกฎ ของธรรมดาเมื่อกี้น้ีเปนการยอม 
 ถาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา  ตัดโมหะ  ตัดอวชิชา  ไดดวยการยอมรับนับ 
ถือกฎของธรรมดาไดเปนเอกกัคคตารมณ  มีจิตแนวแนวาเราไมหลงมนัแน  มันจะแกก็เชญิแก  มันจะ 
ปวยก็เชญิปวย  มันจะตายกเ็ชิญตาย  ก็สบายใจ  แกตายเมื่อไรฉันก็ตายเมื่อนั้น  ขึ้นชือ่วาความเกดิตอไป  
ตอไปไมมีสําหรับฉนั  การเปนคนกไ็มมี  เปนสัตวก็ไมม ี เปนเทวดา  เปนพรหมก็ไมมี  สิ่งท่ีเราตองการ 
คือพระนพิพาน  คิดแบบนีแ้ลวก็ตั้งใจ  หรอืควบคุมอารมณใจเขาไว  ถือเอาการหายใจเขา  หายใจออก  
เปนการทรงสติสัมปชัญญะ  ท่ีเราเรียกกนัวาสมถภาวนา  ตัวสมถภาวนานี่เปนกาํลังสําคัญมาก  ถา 
บรรดาทานพทุธบรษิัทขาดตัวสมถภาวนาเสียอยางเดยีว  ก็หาความบรสิุทธิ์ไมได  วปิสสนาญาณกไ็มมี 
ที่ตั้ง  มันมาเกิดไมได  มีหลายทานที่พูดวา  การเจริญสมถะไมมผีลแหงการบรรลุ  ตองอาศัยวิปสสนา 
ญาณ  อยากจะถามวาถาไมมีแผนดิน  แลวบานมันจะตัง้อยูตรงไหน  สมถะเปนกําลังใหญ  เลีย้งทั้งศีล  
เลี้ยงทั้งวิปสสนา  ใหเขาใจไวดวย  จะไมอธิบายมาก  เวลามันนอย 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๑๘ 
 



อบรมพระกรรมฐาน   ๒   กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 

 ในการเจรญิสมถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน  ก็ไดพดูกันมาแลวแตตนวาเปน 
พระธรรม  ที่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน เพื่อโปรดพุทธบริษัท ปรารถ 
นาจะใหพนทุกข  คําวาทุกขแปลวาทนไดยาก  ฉะนัน้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงสอนใหรูจัก 
เหตุของความทุกข  คือความอยาก  ที่เรียกกันวาตัณหา  แตวาในท่ีนี้จะไดพดูเรื่องตณัหาเสียกอน  องค 
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา สอนใหประดาทานพุทธบรษิทัรูจกัรากเหงาของ 
อกุศล  ท่ีองคสมเด็จพระทศพลทรงยกขึ้น  ๓ อยางคือ  โลภะ  ความโลภ  โทสะ  ความโกรธ  โมหะ  
ความหลง  ทัง้  ๓  อยางนี้เชี่อวาเปนรากเหงาของความชั่ว  ที่พระพุทธเจาใหทรงละ  ก็เพราะวาเราเกิด 
มาแลวเพื่อตาย  ทุกคนเกิดมาแลวเพ่ือตาย  เหมือนกันทุกคนหมด  ไมมีใครคนใดหนหนึ่งท่ีจะหนีความ 
ตายพน 
 ฉะนั้น  ถาคนทุกคนยังเคารพในความโลภ  ปรารถนาอยากไดทรัพยสินของตนที่พึงหา 
มาไดโดยชอบธรรม  คิดวามันจะอยูกับเราหรือ  เราจะอยูกับมันตลอดกาลตลอดสมัยก็ด ี  อยางนี้ช่ือวา 
เปนผูหลง คือหลงผิด คิดวาสิ่งที่จะทําลายตัวลงไดมันจะอยูตลอดกาลตลอดสมัย เมื่อทรัพยสินเหลานั้น 
ก็ดี  รางกายของเรากด็ี  ตองตายจากกันไป  เรากเ็กิดความเสียใจ  มีอารมณเปนทกุข 
 อีกประการหนึ่ง  ความโกรธ  ถาเราคิดจะประหัตประหารคนอื่นใหไดรับความทุกข  
หรือไดรับความตาย  ก็จะไมเกิดประโยชนอะไร  เพราะวาคนทุกคนเกิดมาแลวและเต็มไปดวยความ 
ทุกข  ไดรับความตายในที่สดุ  ถาเราจะไมกลั่นแกลงเขา ๆ ก็มีความทกุขอยูแลว  เราจะไมฆาเขาใหตาย  
เขาก็ตายอยูแลว  ไมจําเปนจะตองทํา  ถาเราไมคิดอยางนัน้  จิตใจของเราก็จะมวัหมอง 
 ประการที่ ๓  ไดแกความหลง  คือวาไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดา กฎธรรมดามีอยู 
วา  ทุกส่ิงทุกอยางในโลก  จะมีชีวติอยูกด็ ี  ไมมีชีวิตก็ตาม  มีความเกดิในเบื้องตน  แลวก็มีความแกใน 
บั้นกลาง  มกีารสลายตัวไปในที่สุด  ถาเปนวัตถุเราก็เรยีกวาเกา  ถาคนหรือสัตว  เราเรยีกวาแก  และใน 
ที่สุดก็ตาย  เปนอันรวมความวา  เราเกดิมาแลวก็ตองตาย  แลวก็เต็มไปดวยความทกุข 
 ทีน้ีการเกดิเปนเทวดาก็ด ี  พรหมก็ด ี  เปนคนก็ด ี  สัตวในอบายภูมิ  มีสัตวนรกเปนตน 
ก็ดี  ท้ังหมดนีว้าไมใชแดนของความสุข  และไมใชแดนที่พนความทกุข  หรือ 

 
 
 
 
 
 

๓๑๙ 
 



วาเสวยความสุขไดที่แทจรงิ  เมื่อเปนเทวดาหรือพรหม  เมื่อหมดบุญวาสนาบารมีอยางดีที่สุดก็มาเกิด 
เปนคนตลอดกาลตลอดสมยั 
 เรื่องของความทุกขนี่ก็เคยพดูกันมามากแลว  วันนีก้็จะขอยนเขาไวยังไมพูด  ทีนีเ้รามา 
บวชกันทําไม  มาปฏิบัติพระกรรมฐานกันเพื่อประโยชนอะไร  ทั้งนี้ก็เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตร 
ตองการใหมีสติสัมปชัญญะ  รูตัวและรูถึงกฎของธรรมดาเอาไววา  เราเกิดก็ตองแก  ปวยไข ไมสบาย  
พลัดพรากจากของรักของชอบใจ  และมีความตายเปนในที่สุด  อันนี้เปนสิ่งที่เราจะหลีกเลีย่งไมได  ถา 
เราเกิดมาแลวเราหนีไมพน  แตวาทางทีจ่ะตองพนความแก ความเจ็บ  ความตายนี้มีอยู  ก็คือความไมเกิด  
ถาเรายังจะพึงตองการความเกิดอยูเพียงใด  เราก็ตองทุกข  ตองแก  ตองปวย  ตองตาย  ตองพลัดพราก 
จากของรกั  ของชอบใจ  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงหาทางสอนพุทธบริษทัใหพนจากความ 
เกิด  นี่เปนอันวา  ท่ีเรามานั่งทําบุญกนั  ใหทานก็ดี สมาทานศีลกด็ี  เจรญิสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรม 
ฐานก็ดี  เราทําเพื่อความไมเกดิ  ถาหากเรายงัเกิดอยูเพียงใด  มีความทุกขอยูเพียงนั้น  พอเลิกเกิดเราก็เลกิ 
ทุกข  เลกิเกดิเขาทํากันอยางไร 
  อันดับแรก  ก็รูจกัการใหทาน  ตัดความเห็นแกตวัเสีย  เรียกวาตดัโลภะ  คือ ความโลภ  
อันดับที่สอง   ก็คือขังใจไวในขอบเขตของความดี  ทรงศลี  และตอไปก็ทรงจิตใหอยูในอารมณ  ใหพน 
จากอารมณของความชั่ว  หรอืท่ีเรียกกนัวานิวรณ ๕  ประการ  ดวยการทรงสมาธิ  ในอันดับที่สุด  ก็ตัด 
ปจจัยของความเกิดกเิลส  ตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม  ดวยอํานาจของวิปสสนาภาวนา  น่ีเปนความ 
มุงหมายในหลักสูตรที่องคสมเด็จพระบรมศาสดาสอนใหเราปฏิบัตนิํามากลาวโดยยอ 
  การปฏิบัติพระกรรมฐานตอนตน วนันี้ขอพูดถึงตอนตน ในระยะตนใหพยายามควบ 
คุมอารมณของเราอยูในกฎเกณฑที่เราตั้งไว  สมมุติวากําหนดรูลมหายใจเขาออก  ที่เราเรียกกนัวา  อานา 
ปานนุสสติกรรมฐาน  คําวาอานาปานนุสสติกรรมฐานนนี้รูเฉพาะลมหายใจเขาออกอยางเดยีว  ไมมีการ 
ภาวนา เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจเขายาวหรือส้ัน หายใจ 
ออกยาวหรือสั้นก็ใหรูไว  ท้ังนี้เพราะอานาปานุสสติกรรมฐาน  เปนการควบคุมใจของเราใหอยูในขอบ 
เขต เพราะวาอานาปานุสสติกรรมฐานเปนการควบคุมใจ ไมใหสอดสายไปสูอารมณภายนอกทีเ่รยีกกนั 
วา  อุทธัจจะ  สําหรับอานาปานุสสติกรรมฐานนี้  ถาหากวาเราคิดแตจะพิจารณาลมหายใจเขาออกมันจะ 
คุมไมได  เราจะใชคําภาวนาอยางหนึ่งอยางใดก็ไดตามถนัด  ถาหากวาทานพุทธบริษัทเคยเจรญิมาแบบ 
ไหน  จะเปลี่ยนแปลงคําภาวนาก็มีผลเสมอกัน  ถาทกุทานยังไมเคยเจรญิภาวนาจากทีอ่ื่น  ก็ภาวนาสัน้ ๆ   

 
 
 
 
 

๓๒๐ 
 



เวลาหายใจเขานึกวาพุท  เวลาหายใจออกนึกวาโธ  ควบคูกันไปกับลมหายใจ  การนึกถึงลมหายใจเขา 
ออกอยูกด็ี  การภาวนาอยูกด็ี  ถาสติเราจะทรงอยูเพยีงนี้  กําหนดรู  ลมหายใจเขาออก  รูคําภาวนา  ก็ 
เรยีกกนัวาสมาธ ิ
 คําวาสมาธินี้ไมใชวา  หมายความวาหลับไมรูเรื่อง  เปนการปลงใจไวในอารมณอยาง 
ใดอยางหนึ่ง  คําวาสมาธิหมายถึงความตั้งใจ  สมาธิไมไดหมายความวานั่งหลับหรือนอนหลับ  ไอท่ีวา 
น่ังจนไมรูสึกอะไรเลย  หาความรูสึกอะไรไมได  อันนีไ้มใชสมาธิ  เปนเรี่องของความหลับ  แตวาหลับ 
จริงๆ  ก็ไมใชจะไมรูสึกอะไรเลย บางทีก็นอนฝน ยังมีความรูสึก  คําวาสมาธิแปลวาความตั้งใจมัน่ ตอง 
มีอารมณอยูโดยเฉพาะ  ถาเรากําหนดรูลมหายใจเขา  รูลมหายใจออกอยูตลอดเวลา  รูคําภาวนาอยูตลอด 
เวลา  อยางนี้เรียกวาสมาธิ  แตวาการสะกดจิตคิดวาจะบังคับอารมณของเราใหรูลมหายใจเขา  ลมหายใจ 
ออก   รูคําภาวนาตลอดเวลาที่เราตั้งใจเขาไวยอมจะเปนไปไมได  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะสมาธิของใจ 
ไมทรงตวั ใจมีสภาพทองเทีย่วอยูตลอดกาลตลอดสมัยหลายแสนกัปมาแลว  เราจะไปนั่งบังคับใหมันอยู 
ในขอบเขตโดยเฉพาะในเวลาจํากัดกเ็ปนไปไมได 
 ฉะนั้นเปนอันวาทานท้ังหลาย เวลาที่ทรงสมาธิ คือกําหนดรูลมหายใจเขาออก ก็ดีหรอื 
คําภาวนาก็ดี  สักครูหนึ่ง  หรือประเดี๋ยวหนึ่ง  แลวก็คอยไตไปหาอารมณอ่ืน  พอรูตวัก็กลับมาเริ่มตนกัน 
ใหม  ประเดีย๋วมันก็แรดไปหาอารมณอ่ืนเที่ยวไปเสียอีกแลว  พอจบัไดก็ข้ึนตนใหม  ในเวลาที่ข้ึนตน 
ใหมก็คุมใจไวใหดี  วาเราจะทรงใจใหเปนสมาธิ  ดวยการกําหนดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก หรือคํา 
ภาวนา  สลับกันไปสลับกันมาของอารมณของจิตที่เราคดิวา  นี่เราตั้งอยูในคําภาวนา  เรารูลมหายใจเขา 
ออก  ประเดีย๋วมันก็หนีไป ประเดี๋ยวมันกม็าตั้งใหม อยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตร เรียกวา ขณกิสมาธิ  
แปลวาสมาธิเล็กนอย 
 ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัท  สามารถจะทรงจิตไดเพียงขนาดนี้ตลอดชวีิต  อันนี้ 
องคสมเด็จพระธรรมสามิศรก็กลาววา  จติของทานนอมไปอยูในดานกุศลสวนใหญ  เปนอนัวาถาเรา 
ตายไปจากชาตินี้  เราก็เปนเทวดาได  แตวายังตองเกดิ  พอเปนเทวดาก็ช่ือวาเปนเทวดาฝายกามาวจร 
สวรรค  ยังไมใชพระอริยเจา  จะกลาววาไมดีก็ไมได  เทวดากยั็งมีดี  คือ  เรามีดีข้ันเปนเทวดา  ก็ดกีวา 
เกิดเปนคนธรรมดา 
 อันนี้หากวาบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลายโดยถวนหนา ทรงอารมณไปกวานัน้ เวลา 
ที่ทรงจิตเปนสมาธิ  อารมณใจชุมชื่น  มีความเอิบอ่ิม  มีการทรงตัวดีแลว  บางทีก็มีขนพองสยองเกลา มี  

 
 
 
 
 

๓๒๑ 
 



นํ้าตาไหล รางกายโยกโคลง ตัวลอยข้ึนไปบนอากาศ แลวมีอาการซูซาซาบซาน คลายๆ กับตวัมันโปรง  
ไมมีอะไร  มีรางกายหรือหนาตาใหญโต  มีความรูสึกเปนอยางนัน้  แลวในขณะเดียวกันก็มีความสุขสด 
ช่ืน  อยางนี้ทานเรยีกวาอุปจารสมาธ ิ
 ในตอนนีจ้ะมอีารมณจิตสงัด  คือมีอารมณเงียบดีมาก  การที่บรรดาทานพุทธบรษิัท 
ทรงอารมณจิตไดถึงอุปจารสมาธิ  เวลาตายแลวทรงอารมณไวไดดีอยางนี้  องคสมเด็จพระชินสีหกลาว 
วา  คนประเภทนี้ถาตายไปแลว  ก็ไปเกิดบนสวรรคช้ันยามาได 
 ทีน้ีตอไป  ถาอารมณใจของพุทธบริษัททั้งหลายมีอารมณใจตั้งมัน่ขึ้น  คือรูลมหายใจ 
เขาออกกร็ู  รูคําภาวนากร็ู  หูไดยินเสียงภายนอกไดชัดเจนแจมใส  ใครจะพูดใครจะรองเพลง  สนุัขจะ 
เหา  สุนัขจะหอนประการใด  เสียงรองเพลงเสียงละครกต็าม  กรอกหอูยูตลอดเวลา  เราไดยินทกุคาํแลว 
ก็ฟงชัด  แตทวาจิตใจของเรายอมสงัดดวยอํานาจของเสียง คําวาสงัดดวยอํานาจของเสยีงนี้ หมายความ 
วา  ไมใชหูไมไดยิน  หูไดยินเหมือนกนัแตไมรําคาญในเสียง  เราสามารถจะคุมอารมณไดแบบสบายๆ  
จะชานานเทาไร  หรือจะเรว็ๆก็ตามที  อารมณเพียงนี้  องคสมเด็จพระชนิสีหกลาววา ทานผูนัน้ทรง 
ปฐมฌาน 
 ปฐมฌานนี้ทานจัดเปน ๓ ช้ัน คือ ช้ันหยาบ  ช้ันกลาง  ช้ันละเอียด  อาการของฌาน ก็
จะไมพดูเพราะเสียเวลา เปนวาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ถาทรงอารมณไดอยางนี้ ช่ัว ขณะ 
เวลาที่มานั่งกนันี้ก็ครึ่งชั่วโมง  เวลาดับไฟใชเวลาครึ่งชัว่โมง  หากวาทรงจิตอยูไดดงัเวลาที่กลาว มานี้
แลวสัก ๒ – ๓ นาที หรือ ๕ นาที ก็เชื่อวามีอานิสงสใหญ  เปนอันวาจิตใจของทานเขาถึงปฐมฌาน  
ทานที่เขาถึงปฐมฌานแลวน้ี  องคสมเด็จพระชนิสีหหลาววา   ถาทรงฌานแบบหยาบ  ตายจากความเปน 
มนุษยก็จะไปเปนพรหมชั้นที่ ๑  ถาทรงฌานแบบอยางกลาง  ตายจากความเปนมนษุยกจ็ะไปเปนพรหม 
ช้ันที่ ๒   ถาทรงปฐมฌานอยางละเอียด  ตายจากความเปนมนุษยก็จะไปเปนพรหมชั้นที่ ๓ 
 ทีน้ีสมมุติวา จิตของทานพุทธบริษัทเขาถึงปฐมฌาน หรืออุปจารสมาธิก็ตามมคีวาม 
ปรารถนาที่จะ ทําจิตใหบรรลุถึงมรรคผลไดโดยงาย องคพระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาสอน 
วิธไีววา ในระยะตน บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทรงสมาธิจิตใหสมบูรณบริบรูณตามที่จะทรงได เม่ือใจ 
สบาย  ไมมีอารมณอ่ืนเขามารบกวน  เรียกวานวิรณ  ตอนนี้องคสมเด็จพระชินวรณทรงสอนใหพิจารณา 
ขันธ ๕  ไดแก  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  และวญิญาณ  ขันธ ๕  ถาพูดแบบนีก้็หนักใจ  เดีย๋วกจ็ะมา 
น่ังนึกวาอะไรเปนรูป  อะไรเปนเวทนา อะไรเปนสัญญา อะไรเปนสังขารและวญิญาณ เรื่องมันกจ็ะเละ  

 
 
 
 
 

๓๒๒ 
 



กันใหญ  เอากนัแบบงายๆ  ขันธ ๕ ก็คือรางกายของเรา  ใหพิจารณาวารางกายของเรากด็ี  ทรัพยสินทั้ง 
หลายซึ่งไมมีชีวิตก็ตาม  มีชีวิตก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหลานัน้มันไมใชเรา ไมใชของเรา มันไมมีในเรา และ 
เราไมมใีนมัน  ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะวารางกายประกอบไปดวยธาต ุ๔  คือ  ธาตนํุ้า ธาตุดิน ธาตุลม 
ธาตุไฟ  รวมเขาเปนกายชัว่ขณะ  มันเกิดขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลส  ตัณหา  อกุศลกรรม เปนผูสราง 
 เปนอันวารางกายเกิดมาเพราะคนชั่วสราง  คําวาคนชั่วกคื็อ  กิเลส  ความมัวหมองของ 
จิต  ตัณหาความทะยานอยาก  อุปาทานความยึดม่ัน  วานัน่เปนของเรา  น่ีเปนของเรา เปนตน และอกุศล 
กรรมคืออารมณช่ัวที่เกิดกับจิต  แลวก็ทําผดิๆ  จากทํานองคลองธรรม อาการ ๔ อยางนี้เปนผูเสี้ยมสอน  
เปนผูแตงตั้ง  สรางรางกายใหเราเกิด  ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาดวยอํานาจของความชั่ว ๔ อยาง  เราจะมีความ 
สุขไดอยางไร  ตามธรรมดาคนชั่วปกครองคน ก็แนะนําคนที่อยูภายใตบังคับบัญชา  ทําแตความชัว่ตาม 
ตัว ตามตนเอง  ก็เพราะวาตวัเองบูชาความชั่ว  คิดวาเปนความด ี
 องคสมเด็จพระชินสีหก็เลยสอนวา  รางกายเรานี้  กิเลส  ตณัหา  อุปาทาน  และอกศุล 
กรรม  สิ่งที่เปนความชั่วท้ัง ๓ ประการ  มนัสรางขึ้นแลวมันไมไดมอบใหเราตลอดกาลตลอดสมัย  เมื่อ 
ถึงเวลากาลแลว  มันก็สรางความเปลีย่นแปลงใหอยูทุกขณะทางรางกาย  ในขณะเดอืนแรกเปนเดก็เปน 
เล็ก  มันก็คอย ๆ สรางใหโตทีละหนอย  ทีละหนอย  ความผองใสแขง็แรงก็ปรากฎ  เมื่อถึงกําหนดถึง 
ความเปนหนุมเปนสาว  ถึงที่รางกายบริสุทธิ์  บริบรูณ  แข็งแรงพรอมมูลทุกอยาง  กด็ีใจวารางกายของ 
เรากด็ี  แตไมชานานเทาไร  เจากเิลส ตัณหา  อุปาทาน  อกุศลกรรม  ที่เปนเจาของรางนี้มันก็สรางใหม  
ทําลายความด ี  ความบริบูรณพูนสุขของรางกายใหรอยหรอลงไปทลีะนอย  ทีละนอย  ผมทีเ่คยดาํก็ขาว  
สายตาที่เคยยาวก็กลับสั้น  รางกายท่ีเคยแขง็แรง  ก็งอนแงนคลอนแคลน  เนื้อหนังท่ีเคยเปลงปลั่งตงึเตง 
ก็ปรากฎวายอหยอนไป  เปนอันวากําลังใจ  กําลังกายกท็รุดโทรมลงไปหมด  น่ีเปนสาเหตุท่ีความชั่ว ๔ 
อยาง  มันกําหนดใหเปนไปในที่สุด ข้ันสุดทายมันก็ทําลายใหสิ้นสูญไป เรียกวาอนัตตา ทีน้ีเมื่อรางกาย 
ของกิเลส ตัณหา อุปาทาน มันสรางมา ใหเกิดขึ้นมาแลว มันทําลายแลวเราจะไปไหน 
 คําวาเราก็คือจติ  ที่เรยีกวา อทิสสมานกาย  คือเขาไปสิงอยูในกายเนื้อน้ี  กายประเภทนี้ 
เราจะรูไดดวยอาการของความฝน  การที่เราฝน  เรานอนอยูตรงนี้  แตทวาไปโนนไปนี่  ไปนั่นไปไหน 
ก็ไป  พอถึงเวลตื่นขึ้นมา  อารมณอยางนัน้มันกลับมาสูกาย  ถารูสึกวาหนีใครเขามา  กายที่นอนอยูตื่น 
ข้ึนมามันจะเหนื่อย  เปนอันวาอทิสสมานกาย  ท่ีเราเรียกกันวาจิต  คือกายท่ีเราฝนนั่นแหละ  ท่ีเราไมสา 
มารถจะได 

 
 
 
 
 

๓๒๓ 
 



เจโตปรยิญาณ  ไดทิพจกัขญุาณ  แตรูไดภายใน  คือกายท่ีเราฝน  เราฝนไป  เราทองเที่ยวไป  เราไมได 
เอากายเนื้อไปดวย  มีความรูสึกเหมือนกับเราไปในฝน  ฉะนั้น  อทิสสมานกายคือกายในนี้  ถากายนอก 
พังเมื่อไร  มันก็ตองไป  เราพังเมื่อไรกต็องไป  ไปไหน  ถาจิตใจของเราสกปรกก็ไปนรก  เปนเปรต  
อสุรกาย  สัตวเดรัจฉาน ถาจิตสะอาดเล็กนอยก็ไปสูสวรรคชั้นกามาวจร  ถาจิตมีอารมณตัง้มั่นกวานัน้  
มีอารมณตั้งมัน่ก็ไปพรหม  ถาเปนกายทีส่ะอาดที่สุด  ไมมีความชั่วสักนิดเจือปน  และไมมีความโลภ  
ความโกรธ  ความหลง  ก็ไปพระนิพพาน 
 ฉะนั้น องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสอนบรรดาทานพทุธบรษัิท อยาหลงกายภายนอก  
จงอยาหวงกายภายนอกวาเปนเรา  เปนของเรา  สิ่งทั้งหลายเหลานีไ้มใชเรา  ไมใชของเรา  ถามนัเปนเรา 
จริง เปนของเราจริง พอถึงความเปนหนุมเปนสาว เราไมตองการแก มันก็ตองไมแก ในขณะที่เราทรง 
ชีวิตอยู  เราไมตองการความปวยไขไมสบาย  มันก็ตองไมปวยไขไมสบาย  เราไมตองการตายมนัก็ตอง 
ไมตาย อันนี้เราขอรองมนัไมได ขัดมันไมได เปนอันวารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเราแน เราพจิารณา 
เห็นอัตภาพรางกายไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  รางกายเปนแตเพยีง 
ธาตุ ๔ คือ ดนิ น้ํา ลม ไฟ  ประชุมกันเปนเรือนรางใหเราอาศัยอยูช่ัวคราว  จิตใจของเรากย็อมรับนบัถือ 
กฎของธรรมดา 
 เมื่อมันจะแกเรากนึ็กไวในใจวา  รูแลววามันจะแก  แกอยากแกก็เชญิแก  มันหนาทีข่อง 
แกฉันไมเกีย่ว ถาเวลาฉันจะใชเธอ ฉันก็ประคับประคองไวเพ่ือกําลังงาน เมื่อใชไปนานๆ เธอไมสามา 
รถ จะรับใชไดจะพังก็พังไป  ฉันไมวา  ถาการปวยไขไมสบายเกิดขึน้  เราก็ไมหนกัใจ  เราทราบอยูแลว 
วารางกายจะปวยไขไมสบาย  เมื่อความตายมาถึงเราก็ไมหนักใจ  คิดวาเปนเรื่องธรรมดา 
 ถาจิตใจของทานพุทธบรษิัทท้ังหลาย  พิจารณาเห็นวาความเกดิ แก เจ็บ ตายเปนของ 
ธรรมดา  จนกระทั่งมีอารมณใจสบาย  มคีวามรูสึกสบาย  แลวก็นอกจากนั้นไมสงสัยในคําสั่งสอนของ 
พระพุทธเจา  คําวาไมสงสัยนี้  ไมใชวาจะใชอารมณของความคิด  เปนอาการความเห็นดวยปญญา  ไม 
สงสัยวาพระพทุธเจากลาววา คนหรือสัตวกต็าม  เกิดมาตองแก  ตองเจบ็  ตองตาย  วตัถุท้ังหลายหรือสิ่ง 
ที่มีชีวิตเปนอนิจจังหาความเที่ยงไมได  มแีตความทุกข  แลวก็สลายตวัไปในท่ีสุด  ในที่สุดใจเราก็สบาย  
ถาอาการอยางใดจะเกดิขึ้นละก็บอกวา  เรารูแลววาเธอจะเปนอยางนัน้  มันเปนอนจิจัง ถาความไมสบาย 
กายไมสบายใจเกิดขึ้นก็เปนทุกข  เราก็บอกวาเรารูแลววามันเปนทุกข  เมื่อเวลาจะสลายตัว  หรือจะพลดั 
พรากจากของรักของชอบใจ  เราก็ไมตกใจ  มีอารมณเปนปกติ  ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา 

 
 
 
 
 

๓๒๔ 
 



 อยางนี้ช่ือวาเราไมสงสัยคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  เชื่อดวยแลวก็ทรงจิตไดดวย  
เรยีกวาไมสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  เมื่อเราไมสงสัย  และเชื่อดวยวาเมื่อเราจะตายจากชาติ นี้
แลว  เราจะตองพบความดี  พกทรพัยสินไปใหมาก  ชาติหนาจะไดไมมีความยาก  ไมมีความลําบาก  สิ่ง
ที่เราจะนําเปนทรัพยติดตวัไปอันดับแรกกคื็อศีล สําหรับฆราวาสคือ ศีล ๕ บริสุทธิ์ โดยไมตองระมดั 
ระวัง  ตั้งใจไวดี ๆ  สําหรับพระก็ทรงศีล ๒๒๗  เณรก็ทรงศีล ๑๐ ครบถวนบริบรูณ คือใหเรียกวารกัษา 
ศีลยิ่งกวาชวีิต แมแตตวัจะตายก็ช่ัง ไมเปนไร ขอรักษาศีลใหบริสุทธิ์ก็แลวกัน เราจะไดไมมีความทุกข  
แลวอารมณของทานบรรดาทานพุทธบรษิทัก็รกัพระนิพพานเปนอารมณ เห็นวาพระนิพพานเทานัน้เปน 
แดนท่ีมีความสุข  หาความทุกขมิได 
 ถาจิตใจของทานบรรดาพุทธบรษิัททั้งหลาย ทรงอารมณอยางนีไ้ดเปนปกติ พระพทุธ 
เจาเรียกวา  ทานทั้งหลายเปนพระโสดาบนั เปนอันวาบาปกรรมความชั่วทั้งหลายท่ีทําไวแตตอนตนเปน 
อกุคล  จะไมถึงกับบรรดาทานพุทธบรษิัท  คือทานจะไมตกนรกมาเปนเปรต อสุรกาย สัตวเดรจัฉาน  
และการที่ทานจะเกดิ  ก็มีความเปนเทวดาและมนุษย  เมือ่ความดีเขาถึงที่สุดเปนพระโสดาบัน  ข้ันเอก 
พิชี มาเปนมนษุยอีกชาตเิดียวก็ไปนิพพาน เปนพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นกลาง และเกิดเปนมนุษย 
อีก ๓ ชาติ ก็เปนอรหัตผล  ไปนิพพาน  เปนพระโสดาบันขั้นออนเรยีกวา  สัตตะขัตตุง  ก็เกิดเปนมนุษย 
อีก ๗ ชาติ  ก็ไปพระนพิพาน  เรื่องนรก  เปรต  อสุรกาย  สัตวเดรจัฉาน  ไมมีโอกาสไป  พระโสดาบัน 
ไมลงอบายภูม ิ
 เอาละทานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย  ที่พูดมานี่กน็านเกินควร  ขอใหทานทั้งหลาย 
ตั้งใจมั่นในความดี  สําหรับทานที่ปฏิบัติ  แลวก็ทรงธรรมเบื้องสูง  คือวิปสสนาญาณในตอนแรก  ก็ตั้ง 
ใจทรงสมาธิใหไดสบาย ๆ กอน  ถาจิตไมมีกําลังก็ไมสามารถจะตดักิเลสเปนสมุจเฉทปหานได  สําหรับ 
ทานที่มาทีหลงัยังไมเคยปฏบิัติมาก็กําหนดรูลมหายใจเขาออก  เวลาหายใจเขานกึวาพุท  หายใจออกนึก 
วา โธ  เพียงเทานี้ก็ช่ือวามผีลอานิสงสมาก  ยากที่จะพรรณาความนีไ้ด 
 
 

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

๓๒๕ 
 



อบรมพระกรรมฐาน   ๓   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 
 วันนีจ้ะถอยหลังกลับไปพดูถึงการเจรญิพระกรรมฐาน  เราหวังผลกนัอยางเดยีว  โดย 
เฉพาะอยางยิ่งคือ ตัดความทุกขหรือวาเขาถึงความดับท่ีไมมีเชี้อ หมายถึงวา เราหากิเลสกันไมไดเลกิคบ 
กิเลส  ข้ึนชื่อวากิเลสเล็ก กิเลสใหญ  เราไมตองการทั้งสิ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือรากเหงาของกิเลส ๓ 
ประการ  ทีเ่ราจะทิ้งนัน้คือความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  ๓ อยางนี้เปนรากเหงาของกิเลส  อันเปน 
ทั้งรากและกเ็ปนท้ังเหงา ถาเราขุดทั้งรากและเหงาท้ิงเสียไดเมื่อไร กิเลสท้ังหลายกไ็ดช่ือวาเปนตัวเล็กๆ  
ก็สลายตวัไป  ก็เหมือนกับการโคนตนไม ถาเราไปริดกิ่ง ริดใบ ตนไมก็ยังไมตาย มีโอกาสที่จะงอกงาม 
ข้ึนมาใหมฉันใด แมกิเลสก็เหมือนกัน ถาเรามัวไปตัดกิเลสเลก็ๆ อยู กิเลสใหญก็สามารถจะงอกงามขึ้น 
มาได  กิเลสเล็กมันก็เพ่ิมพนูขึ้นมาไดอกี  ฉะนั้น  องคสมเด็จพระธรรมสามิศร  จึงสอนใหบรรดาทาน 
พุทธบริษัททําลายกิเลสใหญเสียใหส้ินไป 
 ฉะนั้น  การเจรญิพระกรรมฐานของทานบรรดาพุทธบริษัท  ความสําคัญก็มีอยูวา  เรา 
ตองการทําลายกิเลส  ๓ ประการ  คือรากเหงาของกิเลส  ไดแกความโลภ  ความโกรธ  ความหลง ใหสิ้น 
สูญไปจากจิตของเรา นีถ่าหากวาเราบําเพญ็พระกรรมฐาน บําเพญ็บารมีเพ่ือทําลายกิเลส ถาบังเอญิกิเลส 
ทั้งหมดไมสามารถจะหมดจากจิตเปนสมุจเฉทปหานได  แตทวาใจของบรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลาย 
นอมอยูในกุศล  ก็สามารถจะชวยตนใหมีความสุข ทั้งในชาติปจจุบันและสัมปรายภพ  คือชาติหนา หรือ 
ในชาตินี้  อารมณวุนวายของจิตนอยลงไป  ความวุนวายของจิตนอยลงไปก็ช่ือวาเรามีความสุขมากขึ้น  
การที่เราหาความสุขไมได  กเ็พราะเราทําลายความวุนวายของจิตไมได  อํานาจสมถภาวนาเปนสมุฏฐาน 
ข้ันตน ท่ีพระพุทธเจาทรงสอนใหระงับความวุนวาย ไดแก ระงับนิวรณ ๕ ประการ ถาหากวาจติใจของ 
เราสามารถระงับนิวรณ ๕ ประการได  ใจก็เริ่มมีความสุขอยางท่ีเราไมเคยพบมากอน 
 ตอจากนั้นไปองคสมเด็จพระชินวรณถือวา  ถาทําลายกําลังของนิวรณ ๕ ประการ  ให 
มีกําลังลดไปได  จิตใจก็มโีอกาส  ใจก็มกีําลัง  สามารถจะทําลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานในตอนนี้  
องคสมเด็จพระพิชิตมารสอนใหเจริญวิปสสนาญาณ  อันนี้เราจะเก็บไปพูดในวันตอ ๆ ไป 
 สําหรับวันนีจ้ะขอแนะนําสําหรับบรรดาทานพุทธศาสนกิชน ใหรูจักวธิีปฏิบัตใิหเขา 
ถึงการที่จะตัดกิเลสที่เปนสมุจเฉทปหาน  เปนธรรมดาอยูน่ันเอง  ที่จะตองคอย ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๒๖ 



 

ทํา คอยๆ ไป  คอยๆ ปฏิบัต ิ เราปฏิบัตริะยะวันหนึ่ง ๒ วัน เดือน ๒ เดือน  จะถือวาใหบรรลุอรหัตตผล 
เปนพระอริยบคุคลเบื้องสูง  อาจจะเปนไปได  และอาจจะเปนไปไมได ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะถาบารม ี
ของเราเพยีบพรอมบริบูรณมาจากชาติกอนเพียงเราฟงคําสัง่สอน  ขององคสมเด็จพระชินวรบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจา  เพียงแคหัวขอ  เราก็บรรลุอรหัตตผลได  บางทานถาหากบุญญาบารมีนอยกวานัน้นิด 
หนอย  พระองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาอธิบายซ้ําใหเขาใจ  คืออธิบายละเอียดลงไปกวานัน้  เราก ็
สามารถจะบรรลุอรหันตได  ถาหากวามีบารมีต่ําลงไปกวานั้น  กเ็ห็นจะตองพดูกันบอย ๆ  บางทีก็พูด 
อะไรก็ไมสามารถจะบรรลุอรหัตตผล  หรือไมสามารถจะเปนพระอรยิบุคคล  แมแตพระโสดาบนั  แต 
เรากเ็ขาถึงสรณคมณได  การเขาถึงสรณคมณได  ช่ือวาบรรดาทานพทุธบรษัิททั้งหลายมีความสุขใจมาก  
มีความสุขที่ในชาตินี้  ท่ีมีอารมณจิตไมวุนวาย เมื่อตายจากความเปนมนุษยแลว จะเกิดเปนมนุษยใหม ก็ 
เปนมนุษยท่ีบริสุทธิ์บริบรูณ มีความมั่นคงในฐานะความเปนอยู สติปญญาก็เฉลียวฉลาด มแีตความสุข 
แวดลอม  ถาเราไมเกิดเปนมนุษย  เกดิเปนเทวดาก็มีสมบัติมาก  มรีัศมีกายใสมาก  ถาเกดิเปนพรหมก็มี 
ฌานเปนพิเศษ  คือมีธรรมปติมาก 
 ทั้งนี้ก็เพราะวา  การเขาถึงศาสนาขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค เปนศาสนาที่สอน 
เพ่ือความบริสุทธิ์  ถาหากวาเรามีบารมียิ่งไปกวานั้น  เปนเทวดาก็ดี  เปนพรหมกด็ี  หรือวาเปนคนกด็ ี 
อาศัยบารมีเดมิที่ปฏิบัติในชาติน้ีไดดีบาง ไมไดดีบาง  แตวามจีิตมุงหมายแนนอนวา  เรารกัพระกรรม 
ฐานของพระพุทธเจาในบทใดบทหนึ่ง  เมื่อเรากลับไปเกิดเปนมนุษยใหมก็ดี เปนเทวดากด็ี  เปนพรหม 
ก็ดี  ถาบังเอิญไปพบองคสมเด็จพระชินสหี  คือพระพทุธเจา  หรือพระอรหันตองคใดองคหน่ึง  ทรงรู 
ในอัธยาศัย  เทศนซ้ําความพอใจของเราอกีครั้งเดียว เราก็สามารถจะเขาถึงพระนิพพานเปนพระอรหันต 
ได  ตัวอยางเชนนี้มีมากในพระไตรปฏก  น่ีก็พูดเพียงแคนี้  เพียงยอ ๆ  โดยละเอยีด มนัก็ไมจบ 
 ใหเขาใจวา  การท่ีบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายตั้งใจปฏิบัติความด ี  ทําจิตใหสงบ  
ระงับกิเลส  ถึงแมวาไมสามารถจะตดัเปนสมุจเฉทปหาน  ยังไมถึงซ่ึงพระนิพพานก็มีความสุขใจได  
เมื่อชาติน้ีเรามคีวามสุขเพียงแคนี้ ชาติตอไปอาศัยบุญบารมีเดิมสนับสนุน แลวก็ทําบุญเกื้อกูลใหม แลว 
ก็มีความสุขยิ่งๆ ข้ึนไป ทน้ีีทําอยางไรละ เราจะเขาถึงศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรม ศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจา ตามสายปฏิบัติอันแทจรงิได  การเจรญิพระกรรมฐาน  หรือการบําเพ็ญกุศลในพระ 
พุทธศาสนา  บรรดาทานพทุธบรษิัทท้ังหลายโดยถวนหนาจะพดูกนั  เราตองการอยางเดียวคือ  ปฏิบัต ิ
พอเปนนิสัย  ถาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนตั้งใจเพียง 

 
 
 
 
 

๓๒๗ 



 

แคนี้  ถือวากําลังใจของทานออนเต็มที  ยังไมเขาถึงความดีในพุทธศาสนา  ถาตั้งใจเพยีงเทานั้นแลวก็หา 
ความดีไมได ถาเราจะเขาถึงความดีได ก็ตองดูจรยิาที่องคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจาทรงสอนและทรง 
รับรองไวกับนิโครธปรพิาชก  เรื่องราวปรากฏในอุทุมพริกสูตร  แตวาในตอนนีจ้ะนํามาพูดแตเพียงใจ 
ความโดยยอ 
 อันดับแรกทีเ่ราจะทําตนใหเขาถึงความพนทุกข เรียกวาทุกขเลก็ๆ ยังไมใชทุกขใหญๆ   
เราตัดทกุขเล็กเสียกอน  ทุกขเล็กคือความวุนวายของจิต  ในตอนแรกองคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรง 
สอนวา  เราจะตองทําใหไมวุนวายเกี่ยวของกับอารมณของบุคคลอื่น  หรือปฏิปทาของบุคคลอื่น  ใคร 
เขาจะดี ใครเขาจะชั่วก็ชางเขา มันไมใชเรา เขาปวยไขไมสบาย เขาติดคุก ติดตะราง เขามีความบา ความ 
คลั่ง คุณภาพในการใดก็ดี ถอืเปนเรื่องของเขา น่ีไมไดหมายความวาสอนใหบรรดาทานพุทธบรษิทัขาด 
เมตตา  องคสมเด็จพระบรมศาสดาหมายความวา  ใครเขาจะดี  ใครเขาจะชั่ว มันไมใชตัวของเรา  เราจะ 
เอาใจเขาไปยุง เห็นวาเขาดีกวาเรา เราไปอจิฉาริษยาเขา คิดวาคนประเภทนั้นทําไมคนจึงเคารพบูชาคน 
ดีอยางเราทําไมไมมีใครเคารพบูชา  อยางนี้อยางหนึ่ง  อีกอยางหนึ่ง  ถาบังเอิญเราเปนคนมีลาภ สักการะ 
มาก  ก็เกดิความมีจิตเหยียดหยามบุคคลอื่น  วาบุคคลนัน้สูเราไมได  บุคคลนี้สูเราไมได  เราดีกวาเขาที่มี 
ลาภสักการะ  ที่มีคนเคารพนับถือมากนี่ประการหนึ่ง  และยิ่งไปกวานั้นก็ข้ึนชื่อวาความดีหรือความชั่ว  
ความสุขหรือความทุกขของบุคคลใดอื่น  เขาจะเปนยังไงชางเขา 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การปฏิบตัิพระกรรมฐาน อยาพยายามนั่งใหบุคคลอื่นเห็นเพือ่เปน 
การแสดงตวั  เขาจะไดนยิมวาเราเปนคนเจรญิพระกรรมฐาน  หรอืวาการเขาไปสูในตระกูลในบานใคร 
ก็ตาม  ถาเขาไมถามไมจาํเปนกอ็ยาควรบอก  วาเราเปนนกัเจรญิสมถภาวนา  หรอืวิปสสนาภาวนา  อยา 
แสดงตวัใหปรากฎ  ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาองคสมเดจ็พระจอมไตรบรมศาสดากลาววา จริยาอยางนี้ 
กลาวมาแตเพยีงโดยยอ ๆ  ๓ – ๔ ขอ  แตความจริงมีดวยกนัทั้งหมด ๓๐ ขอ  องคสมเด็จพระบรมโลก 
เชษฐบอกวา  ถาปฏิบัตอิยางนี้  คดิอยางนี้ เชี่อวาเปนการเอาอุปกิเลสเขามาสูใจ  ทีน้ีแทนที่เราจะไลกิเลส 
ความชัว่ออกจากใจ  กลับกลายเปนดึงเอาความชัว่มาสูใจ   
 ขอนี้บรรดาทานศาสนิกชนท้ังหลายตองจําใหมาก เพราะวาเปนคําสอนขององคสมเด็จ 
พระผูมพีระภาคเจา  ทรงยืนยันนโิครธปรพิาชกวา ในอนัดับเบ้ืองตน เราสอนใหบรรดาพุทธศาสนิกชน  
ที่เปนสาวกของเราปฏิบัติแบบนี้เปนอันดับแรก  และในเมื่อเราไมยุงกบับุคคลอื่นแลว  เรายุงกับใคร  เรา 
ก็หันเขามายุงกับใจของเราเอง เราคิดวาเวลานี้เราเปนใคร องคสมเด็จพระจอมไตรสอนใหมีสติสัมปชัญ  

 
 
 
 
 

๓๒๘ 



 

ญะ  ใหรูตวัวาเวลานี้นะเราเปนใคร  ไมใชรูตัววาเวลานี้เราเปนผูใหญบาน เปนกํานนั  ไมใชอยางนั้น ให 
รูตัวแตเพียงวา  เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจา  คําวาสาวกแปลวาผูรับฟงคํา 
สอนของพระพุทธเจาแลวกป็ฏิบัติตาม  ทีน้ีพระพุทธเจาสอนใหเราทําความรูสึกแบบไหน  องคสมเด็จ 
พระจอมไตรทรงสอนไวโดยเฉพาะวา  อัตตนา  โจทยัตตานัง  ซึ่งแปลเปนใจความวา  เจาจงเตือนตน 
ของตนเอง  หรือเปนโจทกฟองความชั่วของตัวเองในตอนนี้ องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนํา 
วาการฟองกไ็ดแกการพิจารณาอารมณของจิตวา  นับตั้งแตเชามาจนถงึเวลานี้  จิตของเราดีตรงไหนบาง  
เลวตรงไหนบาง เราเอาจิตใจของเราเขาไปยุงกับชาวบาน วาเขาดีอยางงั้นเขาเลวอยางนี้บางหรือเปลา ถา 
หากวาจิตใจของเราไปยุงกับเรื่องของชาวบานเขา หรือขาดการพิจารณาจิตใจตวัเอง  จงประณามใจของ 
ตัวเองวา  ใจของเราเลวเกินไป 
 ถาหากวาวันใด จิตใจของเราไมไปยุงกับอาการของปฏปิทาของบุคคลอื่น  สนใจแต 
เพียงจรยิาของเรา  รูอาการการกระทําของเราวา  ทําความดีหรือความชั่ว  วันนี้เราทําการทางกายดีทุก 
อยาง  ไมฆาสัตวตัดชวีิต  เปนตน  สําหรับดานวาจาเปนไง  พูดเฉพาะความจริง  วาจาท่ีเปนประโยชน  
วาจาใดที่ไรประโยชนหรีอเสียดแทงจิตใจบุคคลใดใหไดโทษ  สําหรับอารมณจิตคิดอยางเดยีววา  เรา 
จะปฏิบัติตรงเฉพาะพระพุทธเจาสั่งสอน  เราจะควบคมุเฉพาะกําลังใจของเรา  เราจะไมเขาไปยุงกับ 
ปฏิปทาของบคุคลอื่น 
 น่ีถาจิตใจของเราดีอยางนีว้ันไหน ก็ควรจะชมมันได เออ วันนีเ้อ็งดี ดีแลวถามีอารมณ 
อยางนี้  ก็สามารถจะพนอบายภูมิ  ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอนในการ 
ปฏิบัติเพื่อเขาถงึพระนิพพานในการเบื้องตนแบบนี้  และการทรงความดีแบบนี้  คือไมเอาจิตใจไปยุงกับ 
ความดี  ความชั่ว  ความมีลาภ  ไมมีลาภของบุคคลอื่น  ดวยจติเพงเล็งในอํานาจใหโทษ  คือเขามีมากกวา 
เรา เราก็อิจฉาเขา เขามีนอยกวาเรา ก็เหยยีดหยามเขา แบบนี้มันเปนอารมณของความชั่ว เราหลีกไปเสีย  
เอาใจของเรามาปฏิบัติงานอยางเดียว  คือควบคุมอารมณของใจวาวนันี้เรามเีมตตาบารมีบางหรือเปลา  
เรามีจิตใจนอมมา  ในทางสงเคราะหบุคคลและสัตวอื่นหรือเปลา  จิตใจเราเคารพในศีลหรือเปลา  จิตใจ 
ทรงไวซ่ึงความสงบ  อยูในธรรมหรือเปลา  ถาเห็นวาจติใจเราทั้งหมดทรงอยูในความดีที่กลาวมา  องค 
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสรรเสรญิวา  ทานผูน้ันเขาถึงสะเก็ดความดีของพระศาสนา 
แลว น่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงยนืยันกับนโิครธปรพิาชกอยางนี้วา ความดีเทานี้ที่เรากลาวมา 
ไมใชวาดีเลศ  ดีประเสรฐิ  ไมเปนสาระ  ไมเปนแกนสาร  เปนแตเพียงวาอารมณใจของทานผูนัน้  เขาถึง  

 
 
 
 
 

๓๒๙ 



 

สะเก็ดของพระศาสนาที่เราสอน 
 ทีน้ีขอใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทุกทานจําไวนะ  พูดแบบนีจ้ะไมซ้ําเพราะอะไร  
จะพูดตอไป  จะเขาถึงความเขาเปนอรหัตตผล  ถือวาวนันี้เปนวันเริ่มตน  การปฏิบัติในเขตพระศาสนา 
ตามกฏท่ีแทจริงที่พระพุทธเจาทรงตรัส  ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัที่เปนพระสงฆก็ด ี  สามเณรก็ดี  
อุบาสก  อุบาสิกาก็ดี  จงพยายามคุมใจของเรานีใ้หอยูในขอบเขตของความดี  แคสะเก็ดของความดีใน 
พุทธศาสนาไวกอน แลวก็จงสอบจิตสอนใจของเราไวเสมอ เวลาตืน่ใหมๆ หรือเวลากอนจะนอน สอบ 
ดูวากําลังใจเราที่ผานมาหนึ่งวันแลวนั้น  มนัดีหรือมันเลวตรงไหน  แลวเอาจิตใจของเราสงไปสอดสาย 
หาความดี  ความชั่วของบุคคลอื่นหรือเปลา  หรือวาเราสนใจเฉพาะกําลังใจของตน  และกําลังใจของเรา 
น้ี  นอมรับคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระชินสีหดวยการปฏิบตัิตามหรือเปลา  พิสูจนใจอยางนี้ไวทุกวนั 
ตื่นขึ้นมาเมื่อไรพิจารณาไววา เราจะไมยุงกับใคร ทั้งดานความสุขหรอืความทุกขที่เขาปฏิบัติ เขาจะรวย  
จะจน เขาจะด ี  เขาจะชั่วเปนเรื่องตวัของเขา  เราเทานั้นที่เราจะตองชําระสนิมใจของเราใหหมดไปดวย 
การไมเกีย่วของกับบุคคลใดอื่น  จะรักษาจิตใจของเราใหอยูในเขตของความดี  ท่ีองคสมเด็จพระชินสีห 
บรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาทรงสั่งสอนคือ 

๑. จิตประกอบไปดวยเมตตา มคีวามกรุณาปรารถนาจะสงเคราะหไดแกการใหทานท่ี 
เปนวัตถุทาน และทานที่สําคัญอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือ อภยัทาน ใหอภัยแกบุคคลที่ทําความชั่ว  ทําความผิด 

๒. จิตของเราจะตัง้อยูในศลีอยูเสมอ  รักษาศลีดวยชีวิตหรือย่ิงกวาชวีิต เราจะไมยอม 
  ใหจิตของเราละเมดิความชัว่  กลาวคือ  ตวัของเราไมเปนคนมัวหมองจากศีล 
 ๓.    เราจะยอมรับนับถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจาดวยปญญา  และความจริงใจ  องค 
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสมาสัมมาสัมพุทธเจาสอนวา ทุกสิ่งทุกอยางที่ปรากฎในโลก และสิ่งท่ีมีชีวิต  
และไมมีชีวิตก็ตาม  อันดับแรกตกอยูในสภาวะความไมเที่ยง   หาการทรงตัวไมได ในขณะที่ทรงตัวอยู 
ยังไมสลายก็เต็มไปดวยความทุกข  ในท่ีสดุก็สลายตัวเรยีกกนัวาตาย  คือวาส่ิงทั้งหลายนี่เปนธรรมดา 
 ถาอาการไมเท่ียงปรากฎ  มนัก็ไมมีกจิเดือดรอน  มีความรูอยูวา  รูแลววามันไมเทีย่ง  
เมื่อความทุกขเกิดขึ้นจากทางกายกด็ี  ทางใจก็ด ี  จะประการใดก็ตาม  อยางนี้เรากไ็มสะดุงตกใจ  คิดวา 
อาการอยางนี้  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนแลว  เรารูแลววามนัจะเปนอยางนี้ความลาํบาก 
ใจมันกไ็มมี  เมื่อความตายเขามาถึง การพลัดพรากจากของรักของชอบใจปรากฎ  เรากร็ูตวัอยูแลวทั้ง 
หมด  วาองคสมเด็จพระบรมสุคตสอนเอาไวแลว เราจะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจ อารมณใจ  
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ก็ไมสะเทือน  ไมเดือดรอน  มีความสบายเปนปกติ  ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา 
 ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  มีอารมณอยางนีเ้ปนปกติ ระมดัระวัง 
ใจไว  ขึ้นชื่อวาทานทั้งหลายปฏิบัติความดี  เขาถึงสะเก็ดศาสนาขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจาแลว  ที่พูดอยางนี้ก็เพราะจะใหบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายมีความรูเพ่ือสอบใจตัว 
เอง  แลวก็จงกําหนดใจไววา  นี่สะเก็ดความดีของพระศาสนา  ที่เราศกึษานี่มแีคนี้  แลวเวลานี้จิตใจของ 
เรากถ็ึงสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนาแลวหรือยัง  ใหสอนใจเขาไว 
 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย  ตอแตนี้ไปอาศัยท่ีบรรดาทานพุทธบรษิัททั้ง 
หลาย  มีความเคารพในองคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ในอันดับแรกทีม่าถึง  
บรรดาทานพทุธบรษิัททุกคนก็มีจิตเปนกศุล  ตั้งอยูในทางบารมี  ตางคนตางหาวัตถุทานเปนอามสิทาน  
มาถวายพระบาง  เลีย้งดกูันบาง  อันนี้จดักันวาเปนความดีข้ันแรก  ประการที่ ๒  ก็ตั้งใจสมาทานศีลที ่
เปนความดีสําคัญ  ขอที่ ๒ นี่มาปดอบายภูมิได  ถาทรงศีล ๕ ไวได ประการที่ ๓  ก็ตั้งใจเจรญิสมถ 
กรรมฐาน  และวิปสสนากรรมฐาน เพ่ือทําจิตของเราใหพนจากอํานาจของกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน  ตอ 
แตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอารมณสมาธิจิต  คือกําหนดจิตใหอยูในอารมณอยางใด 
อยางหนึ่งคือ การกําหนดรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหาย 
ใจออก  ถาทําไดแบบนี้ทานเรยีกวา  ขณิกสมาธิ  ทีน้ีถาเลยไปกวานี้นิดหนึ่ง  เวลาหายใจเขาหรือหายใจ 
ออกยาวหรือสั้น  ก็รูวาหายใจออกยาวหรือสั้น  และจิตใจก็เต็มไปดวยความแชมชื่นมีความสุข  อยางนี ้
เรยีกวาอุปจารสมาธิ  ทีน้ีถากําลังจติสูงไปกวานัน้ ถาบรรดาทานพุทธบริษัทมีอารมณชุมชื่น  มีใจสบาย  
และไดยินเสยีงภายนอกเปนสุนัขเหา  สุนัขหอน  คนพูดก็ตาม  ฟงชดัทุกอยาง  แตวาใจของบรรดาทาน 
พุทธบริษัทไมหวั่นไหว  คุมอารมณไดสบาย  รูลมหายใจเขา  รูลมหายใจออก รูลมหายใจเขายาวกร็ู  ลม 
หายใจเขาส้ันก็รู รูลมหายใจออกยาวกร็ู รูลมหายใจออกสั้นกร็ู คุมอารมณไดสบาย ไมรําคาญเสียงภาย 
นอก  อารมณอยางนี้  องคสมเด็จพระชินสหีกลาววา ทานเขาถึงปฐมฌาน ก็เปนกําลังสําคัญในดานสมถ 
ภาวนา 
 และตอแตนี้ไป  ขอบรรดาทานพุทธบรษิทัทั้งหลายโดยถวนหนา  ตั้งกายใหตรง  ดาํรง 
จิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ภาวนาดวยพุทโธตามอัธยาศยั  และพิจารณาตามอํานาจวิปสสนา 
ญาณ  และสมถกรรมฐานตามอัธยาศยั 

******************* 
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อบรมพระกรรมฐาน   ๑๔   กรกฏาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 
 
 ในการท่ีทานพุทธบริษัทท้ังหลายไดสมาทานศีล  และสมาทานพระกรรมฐานเสร็จ 
แลว  การสมาทานพระกรรมฐาน  บรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย  ไดตั้งใจกลาววาจาวา  ขอมอบกาย 
ถวายชีวติแกองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  การกลาววาจาเบื้องตนนี้มีความสําคัญมาก  คือคําวามอบ 
กายถวายชีวิต  ไมไดหมายความวาเราจะฆาตัวตายเพื่อบูชาพระพุทธเจา  เปนแตเพียงหมายความวา  เรา 
ตั้งใจสละชีวิตและเลือดเนื้องของเรา  ทําความตามที่พระพุทธเจาทรงสัง่สอน  ทั้งนี้ก็เพ่ือหวังผล  คือ 
ความไมเกดิตอไปในภายภาคขางหนา  ความปรารถนา  การไมเกิดเพราะอาศัยทําความดี  ความจริงเรา 
จะตั้งมโนปณธิาน  ความปรารถนาหรือไมก็ตาม  เราจะมีเจตนาเพื่ออยางนั้นหรือไมก็ตาม  ถาการทํา 
ความดีแตละครั้งหลาย ๆ ครั้งเขาในท่ีสุดความชั่วก็สลายตัวไป เราเองก็เขาถึงซึ่งพระนิพพานตามความ 
เจตนาหรือไมเจตนา  ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะวาการทําความดี คือการใหทาน  การรกัษาศีลใหจิตตัง้อยู 
ในเมตตาปราณี  คือพรหมวิหาร  และใหอารมณจิตทรงญาณ  สภาวะจติผองใสไมยึดอยูในโลกธรรม  
ความดีทั้งหมดนี้  ถาหากเราปฏิบัติถึง  แมวาเราไมมีเจตนาจะประสงคพระนิพพาน  เรากจ็ะตองเขาถึง  
ในเมื่อความชัว่คือกิเลสถูกตดัเปนสมุจเฉทปหาน  ในเมื่อกิเลสมันไมเหลือก็ไมมีความเกิด 
 แตทวาการบําเพ็ญบารมีใด ๆ  หรือสรางความดีใด ๆ  ถาปราศจากอธิษฐานบารมกีวา 
จะเขาถึงจุดปลายทาง  กร็ูสกึวามันเลีย้วซายเลีย้วขวา  หรือไมคอยจะทรงนกั  ฉะนั้น  องคสมเด็จพระผูม ี
พระภาคเจาทรงแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทใหมี อธิษฐานบารมี  ในการที่ทานพุทธบรษิัททั้งหลาย 
ตั้งใจกลาววาจาวา  อิมาหัง ภควา อัตตภาวัง ตุมหากัง ปริจจชามิ  แปลเปนใจความวา ขาพระพุทธเจาขอ 
มอบกายถวายชีวิต  น่ีก็หมายความวา  เราจะเอาชีวติของเราเขาแลกกับความดีท่ีองคสมเด็จพระชินสีห 
ทรงแนะนําไว 
 ถาหากวาทานผูใดปฏิบัตดิวยความตั้งใจ  คิดวาเวลานี้เราตั้งใจทําความดี  คือ (๑) เรา 
ตองการใหทาน  เปนการตัดความโลภ   (๒) เรารักษาศลีเพ่ือระงับปญจเวรทั้ง ๕ ประการ  มีอบายภูมิทั้ง 
๔ เปนตน  (๓)  เรายังไมตาย จิตคิดสงเคราะหคนทั้งหลายใหมีความสุข ตามความสามารถทีเ่ราจะพึงได 
โดยไมจํากัดขดี  (๔) เราจะรกัษาความดีท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐสอน  คือทรงกําลังใจใหไมหวั่น 
ไหวในโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ  คือ  การไดลาภมา  เราไมเมาในลาภ  ลาภเสื่อมไปเราไม 
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เสียใจ ไดยศมาเราไมเมาในยศ ถายศสลายไปเราไมเสียใจ  ถารับคําสรรเสริญเราไมดีใจ  หรือการนนิทา 
เราไมหวัน่ไหว  ความสุขหรอืความทุกขในใจ  ท่ีปรากฎกับโลกถือวาเปนเรื่องของธรรมดา 
 ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา  ทรงความดีแบบนีแ้ละก็คิดดวยวา ใน 
ขณะที่ทําความดี  แมชวีิตและเลือดเน้ือของเรานีจ้ะส้ินสูญไปก็ตามท ี เรายอมสละชีวิตเพื่อความดี  ท่ีพึง 
ไดมาดวยการปฏิบัติ  ตามพระธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา  อยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  
อาศัยเจตนาและความตั้งใจจัดวาเปนอธษิฐานบารม ี แตวาทําความด ี คือแลกความดดีวยชีวิต  อันนี้องค 
สมเด็จพระธรรมสามิศรบอกวา  บรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย  จะเขาถึงความดดีวยความรวดเรว็  คือ 
คาดไมถึง 
 ตัวอยางมีคือ  เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาออกแสวงหาที่เงียบสงบ ในขณะนั้นองค 
สมเด็จพระผูมพีระภาคเจาปฏิบัติตามแบบฉบับของพราหมณทั้งหลายสิ้นเวลา ๖ ป แลวก็องคสมเด็จ 
พระชินสีหปฏบิัติแบบเครยีด  ซึ่งไมมีพราหมณคนใดสามารถปฏิบัติตามได  ก็ไมสําเร็จมรรคผล  ตอมา 
เมื่อองคสมเด็จพระทศพลทรงเลี้ยงพระวรกายพอมกีําลังแลว  จึงตั้งมโนปณิธานวา  วันนีเ้ปนวนักลาง 
เดือน ๖  เปนวันพระจันทรเต็มดวง  เราจะนั่งอยูทีโ่คนตนไมโคนนี้  ถาหากวาเราไมสามารถจะบรรล ุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณเพยีงใด แมชีวิตและเลือดเนื้อของเราจะเหือดแหงไปก็ตามที เราจะไมยอมลุก 
จากที่จนกวาจะบรรลุสัมมาสัมโพธญิาณ  นี่เปนอันวาสมัยนัน้องคสมเด็จพระพชิิตมารยังไมไดบรรลุ 
อภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณ  แลวคิดเอาชีวิตเขาแลกกับพระโพธญิาณ  กเ็ปนอันวา  องคสมเด็จพระพชิิต 
มารทรงบรรลเุปนอรหันตองคแรกในโลก  ในตอนนี้ยังไมทันจะถึงอรณุรุงสวาง  เปนอันวาความดีใน 
พุทธศาสนาทีจ่ะพึงไดถึงจุดสูงสุด ก็ไดแก ตัวตัดภาระและความหวงใย หรือที่เรยีกกนัวาระงับกาย 
สังขาร  หรือไมหวงขันธ ๕ นั่นเอง  เห็นวาขันธ ๕ ไมมคีวามหมาย  ถาขันธ ๕ จะทรงอยูเพียงใดเราก็ม ี
ทุกขเพียงนั้น 
 การปฏิบัติความดีก็คือการระงับขันธ ๕  ถาขันธ ๕ ไมตดิตามเราไปในภพใด ๆ  กช่ื็อ 
วาขณะนั้นเรามีความสุขที่สุด  การท่ีทานพุทธบริษัทปฏิญาณตนแบบนี้จัดวาเปนความดี  วาเปนไปตาม 
พระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจากระทํามาแลวในวันอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณ  กําลังใจอันนี้  
บรรดาทานพทุธบรษิัททุกทานปฏญิาณแลว  ก็ใหจิตคิดไวเสมอวา  เราจะพยายามทรงความดีย่ิงกวาชีวิต  
วาชีวิตของเรานี้จะตายไป  หรือวาเลือดเนือ้ทั้งหลายจะเหือดแหงไปก็ตามที  เราจะไมยอมละความดีที ่
เรา บําเพ็ญแลว  เชนเดียวกับองคพระประทีปแกวปฏิบัตมิา 

 
 
 
 
 

๓๓๓ 



 

 น่ีการที่ทานพุทธบรษัิททั้งหลายโดยถวนหนา  วางภาระ  คือระงับกายสังขาร  โดยคิด 
วาธรรมที่องคสมเด็จพระพิชิตมารตรัส  มีคุณวิเศษยิ่งกวาชีวิต  อันนี้ก็เปนเหตุใหบรรดาทานพุทธบริษัท 
จะเขาถึงธรรมอันดี  มีความสูงสุดในที่สุดของความทุกข  ไดแกพระนพิพาน  การท่ีเราจะเขาถึงพระนิพ 
พานได  อันนีอ้งคสมเด็จพระจอมไตรสอนไวในเบื้องตน วาคนทุกคน เราจะตองนกึถึงความตายไวเปน 
ปกติ  คือใหมีสติสัมปชัญญะอยางที่เราศึกษาพระกรรมฐาน  สติคือนึกไววา  เราเกดิมาแลวก็ตาม  สัมป 
ชัญญะรูตวัอยูเสมอวา  วันเวลาลวงไปเทาไร  เรากเ็ดินใกลความตายเขาไปเพียงนั้น  ถาหากวาเรายังมีจิต 
ยังไมบริสุทธิห์มดจดพอ  ยังมีกิเลสแมแตนอยนิดหนึ่งเขามาอยูในใจ  เมื่อเราตายจากภพนี้แลวเราก็ตอง 
ไปเกิดใหม  ความเกดิเปนปจจัยของความทุกข  เมื่อเราเกิดออกมาแลวเรากพ็บกับความหนาว  ความหิว  
ความกระหาย  ความรอน  ความกระทบกระทั่งจากกําลังกาย  ความปวยไขไมสบาย  ความปรารถนาไม 
สมหวัง  และความขัดของในอารมณ  ความแก  ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  และความตาย 
ในที่สุด และนี่ถาหากวาเรายังมัวเมาอยูในชีวิต คิดวาความเกิดเปนของดี เปนอันวาเราทั้งหมดจะไมพบ 
กับความสุขท่ีแทจริง 
 ฉะนั้น  องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจา  ทรงเตือนบรรดาทานพุทธบรษัิทชายหญิง โดย 
เฉพาะอยางยิ่ง  ภิกษแุละสามเณรทั้งหลาย  องคสมเด็จพระจอมไตรใชคําวา  ภิกขเว  เพราะวาเวลาพระ 
พุทธเจาเทศน  พระนั่งขางหนา  ประชาชนนั่งขางหลัง  ฉะนั้น  พระองคจึงทรงตรสัเฉพาะพระสงฆทั้ง 
หลาย  ก็เนื่องกับบุคคลทั้งหลายรวมกัน คําวา ภกิขเว ดกูอนภกิษุทั้งหลาย ข้ึนชื่อวาชีวิตเปนของไมเที่ยง  
แตความตายเปนของเที่ยง  ในเมื่อเรารูตัววาเราจะตองตาย  แลวก็มีความเขาใจแลว  ถาหากวาจิตใจของ 
เรายังไมผองแผวจากสัมผัสกิเลสเพยีงใด เราก็ตองพบกบัความเกิดอีก ความเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาแลว ก็ตอง 
พบกับความทกุข  ความผิดหวังอยูตลอดเวลา  หาความสุขที่แทจริงไมได เมื่อเราจะตายแลวเราก็คิดวา  
ช่ีอวาความเกดิเปนตนเหตุแหงความทุกข  แลวเราจะหาความสุข  เราก็ตองละโลกเสีย  อยาเอาอารมณ 
อะไรเขาไปรวมในโลก โลกที่เราจะปลอยในอันดับแรกก็คือกายของเรา คําวาโลกหมายถึงแผนดนิ คํา 
วาโลกหมายถงึตนไม คําวาโลกหมายถึงสัตวและบุคคลอื่น นอกจากเรา สิ่งที่สําคัญท่ีสุดคือรางกายของ 
เรามันมีโรค  คือเปนที่อาศัยของบรรดาโรคภัยไขเจ็บและส่ิงตาง ๆ  ทีม่ีอยูภายใน  น่ีจัดกนัวา  รางกาย 
ของเราก็เปนโลกอันดับหนึ่ง  ถาเราเวนจากโลกอืน่ ๆ  ได  แตยังติดอยูในโลกคือกาย  เราก็มาเกดิอีก  นี่ 
การที่เราจะไมติดอยูในโลกคือกาย  เราจะคดิอยางไร  เราก็คิดวา  รางกายเรานี้เกิดขึ้นมาดวยอํานาจของ 
ความโงเปนปจจัย  ถาเราไมโงแลวเราก็ไมเกิด  เพราะวาการ 

 
 
 
 
 

๓๓๔ 



 

เกิดนี่เราเกิดมาแลวนับแสนกัปไมถวน  ไมใชวาพวกเราจะมาเกดิเปนมนุษย เปนคนเพียงชาตินี้ชาติเดียว 
 เรื่องนี้จะเปนเครื่องพิสูจนได ก็ตองอาศัยที่บรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลายมีความ 
พอใจในสมณธรรมปฏิบัติ  ท่ีองคสมเด็จพระทรงสวัสดโิสภาคยทรงแนะนํา  นี่หมายความวา  พวกเรา 
น่ีเปนบุคคลทีจ่ําจะตองเกิด  หรือไมจะตองเดินเขามาในขอบเขตของพระพุทธศาสนา  เปนแตเพยีงได 
ยินวา  ที่ไหนเขามีแหลงของความดี  คือธรรมของพระพทุธเจา  พวกเราก็เกิดศรัทธาปสาทะ  ความเชื่อ 
มั่นและความเลื่อมใส  และก็ปฏิบัติความดีดวยความเตม็ใจ ไมมีใครกะเกณฑบังคบั บริจาคทานกันดวย 
กําลังใจแท ตั้งใจรักษาศลีดวยใจบริสุทธิใ์จ และตั้งใจประกอบไปดวยเมตตาปราณีสงเคราะหประชาชน 
ทั้งหลายดวยธรรมทาน  เชน  พิมพหนังสือแจก  เปนตน  นอกจากนัน้  บรรดาทานพุทธบรษิัทก ็พอใจ 
ในการเรยีนสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรมฐาน  มีกําลังจิตที่จะสรางบารมีเขามาถึงระดับนีน้ั้น  แสดงวา  
เราเกิดมานับแสนกัปไมถวน  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะบารมีที่ตั้งใจจะเจรญิสมถกรรมฐาน  วิปสสนา 
กรรมฐานอยางเดียว  เราจะเจรญิไดดถีึงเพยีงไหนหรือไมน้ันไมสําคัญ  สําคัญอยูที่ตัวพอใจ  และกต็ั้งใจ 
ไววา  นี่เราจะปฏิบัติวิปสสนาญาณใหเขาใกลพระนพิพาน  นึกถึงพระนิพพานใหไดโดยกําลังใจโดยแท  
อันนี้ถาจะกลาวกันโดยบารมแีลว  แสดงวาบารมีของทานพุทธบริษัท  เขาถึงปรมัตถบารมี  เปนบารมีที่ 
เขาใกลพระมนิพพานเปนทีสุ่ด 
 ฉะนั้น  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงมั่นใจในบารมีของตน  แลวก็มั่นใจในคําส่ังสอน 
ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  วาการปฏิบตัิตามที่พระพทุธเจาส่ังสอนนี้มีจริง  
ทีน้ีการปฏิบัตตินตามที่พระพุทธเจาทรงสัง่สอนนี้  และปฏิบัติถกูกนัมานานแลวหลายอยาง  ถาจะจับจุด 
สําคัญเขามาสักอยาง  เพ่ือเปนเครื่องเตือนใจพุทธบรษิัท  เพราะเวลานี้เราตองการทีจ่ะละจากโลก ข้ึนชื่อ 
วาโลกแลวไมมีอะไรดี  จะเปนมนุษยโลกก็ดี  เทวโลกกด็ี  หรือพรหมโลกกด็ี  ไมมอีะไรดีจริง  จะมีดีอยู 
บางก็เปนสวนนอย  ในที่สุดก็จะนํามาซึ่งความทุกข  เพราะคําวาโลก  ไมไดแปลวากลม  เราคิดวาโลก 
แปลวากลมนี้  พระพุทธเจาไมแปลอยางนัน้  พระพุทธเจาทานแปลวา  โลกมีอันท่ีจะเปนการสูญหายไป  
เปนอันวาโลกไมมีอะไรทรงตัว หาความจริงไมได หาความมั่นคงไมได โลกไมมีอะไรเปนอัตตาโลก 
เปนอนัตตาทั้งหมด  ถาปรากฎวาเรายังพอใจในโลกใดโลกหนึ่ง  ก็ช่ือวาเราพอใจในความทุกขคือความ 
พอใจในสิ่งท่ีมีอันฉิบหายไป  คือบรรลยัไป  และหมดไป  สูญไปขางหนา  หาอะไรทรงใจไมได 
 ทีน้ีถาหากเราไมพอใจในโลก ไมตองการพบโลกอกี จะเปนมนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี   
 

 
 
 
 
 

๓๓๕ 



 

พรหมโลกก็ดี  เราจะทําอยางไร  ในเรื่องการพิจารณากายคตานุสสติคือ ขันธ ๕ บนธรรมาสน  เรยีกกัน 
วา การพิจารณาวัตถไุอรูปนีม่ันเปนวตัถุ อันนี้สวนลึกลงไปอีกนิดหนึ่งก็คือ พิจารณาธรรมทีนั่กอภธิรรม 
นิยมเรียกวานามธรรม  หรอืวาธรรมในสวนนี้คือธรรมประจําโลก  ถาเราเกาะติดธรรมประจําโลกอยู 
เพียงไร  คือวามีอารมณหวัน่ไหวเมื่อเขาไปกระทบ เราก็ตองเกิดอยูในโลกอกี  ช่ีอวาเรายังตดิอยูในโลก 
อีก  อันนี้ธรรมประจําโลกทีเ่ราจะตองละ  เราจะตองปลอย  คิดไวเสมอวามันไมมีอะไร  อันนี้ธรรมประ 
จําโลกที่เราจะตองละ  เราจะตองปลอย  กม็ีอยู  ๘  ประการดวยกันคือ  ลาภ  ไดลาภแลวก็เสื่อมลาภ  ได 
ยศแลวก็เสื่อมยศ สรรเสริญ  นินทา  สุข  ทุกข  ๘ อยางดวยกัน 
 ของท้ัง ๘ ประการนี้  องคสมเด็จพระพิชิตมารบอกวา  อยาไปสนใจมนั  คืออยาไปติด 
มัน  ในฐานะที่เรายังเปนมนุษย ั มันตองมาพบ  ตองชนกับมันแน  แตวากําลังใจของเราเทานั้น  องคสม 
เด็จพระทรงธรรมทรงบอกวาวางมันเสีย  มันมาก็เชญิมนัมา  มันอยากมาเพราะเรามีรางกาย  มันมาแลว 
ก็ตองรับมนัแบบเสียไมได  คือการมลีาภสกัการะเกิดขึ้น  เปนส่ิงของเงินทองก็ตาม  ส่ิงเหลานี้มีความจํา 
เปน  เมื่อเรามรีางกาย  ถาเราไดลาภมาแลวจงอยาดีใจ  จงทราบวา  ลาภหรือส่ิงของเหลานี้มันจะมปีระ 
โยชนเมื่อเราทรงชีวิตอยูเทานั้น  ในขณะที่ทรงชีวติอยู  ก็มีความจําเปนที่จะตองมีมนั  แลวก็คิดไวในใจ   
มันเกิดได  มนัก็สลายตัวได  เมื่อไดมาแลวก็เก็บรกัษาไวใชเมื่อมีความจําเปน  เมื่อลาภของสิ่งของไดมา 
มันหมดไป  เราก็ไมตกใจ  ไมเสียใจ  ถือวาเปนเรื่องของธรรมดา  ใจสบาย มีหนาทีจ่ะตองหา จําจะตอง 
หา ก็หามาดวยสัมมาอาชีวะ ไดมาแลวก็หมดไป กลุมเกาไดมาก็หมดไป กลุมใหมทีไ่ดมาใหมมันก็หมด 
ไป  ทําใจสบายไมเมาในลาภ  คือไมดีใจเกินไป  เมื่อหมดไปแลวก็ไมตกใจ 
 ทีน้ี ยศถาบรรดาศักดิ์ที่เขาแตงตั้งให ก็คิดวามันมีสภาพเหมือนกัน เปนอนัตตา  เขาให 
เราได เขาก็เอาคืนเราได ลาภไดมาก็ไมดใีจนัก รับมาก็เพ่ือการประคบัประคองในสวนที่จะชวยประคอง 
ชีวิต  ทํารางกายใหดีข้ึนโดยลาภสักการะที่มากับยศ  แตไมเมาในยศ  แตเมื่อยศหมดไปเราก็ไมตกใจ  
เพราะวาเปนเรื่องธรรมดา  เคยพบมาแลวใจสบาย 
 ทีน้ีคํานินทา เมื่อเกิดขึ้นเรากไ็มตกใจ  นัตถิโลเก  อนินทิโต คนเราเกดิมาเห็นจะไมพน 
ถูกคนนินทา  พระพุทธเจากลาววา  คนที่ไมถูกคนนินทาเลยไมมีในโลก  แมแตองคสมเด็จพระผูมพีระ 
ภาคเจาเองก็โดนหนัก  หนักกวาพวกเราเสียอีก  ทีนี้เมือ่คํานินทาเกิดขึ้น  เราก็ดูตวัเราวามีการทําใหเขา 
นินทาหรือเปลา  ถาเราไมเลวตามนั้นเราก็ยิ้มได  ไอคนท่ีนินทาเราหตูาไมดี  แสดงวาสติสัมปชัญญะไม 
สมบูรณ  ทีนีถ้า 

 
 
 
 
 

๓๓๖ 



 

คํานินทานั้น  ถาตรงกับความชั่วของเรา  เรากย็กบุคคลนั้นใหเปนครไูปเลย  คิดวาเขานี่ดีจริง อุตสาหตัก 
เตือนเรา  เห็นวาเราชั่วเราจะไดแกไข  ถาหากคําสรรเสรญิเกดิขึ้นมาเมื่อไร  อยาไปดีใจกับคําสรรเสริญ  
เมื่อเขาสรรเสรญิเราแลว  เรากน็ั่งดูตวัเราวาเราดีจริงตามคําเขาพูดหรือเปลา  ถาเราดีจริงตามคําเขาพูด  
เราก็คิดตอไปวา  น่ีความดีของเรากย็ังไมแคไหน  ถาเราดีจริง ๆ  เรากต็องเปนพระอรหันต  ถาถึงความ 
เปนพระอรหันตแลว  ยังไมนิพพานเพียงใด  ก็ช่ือวายังหาความสุขยังไมถึงที่สุด  เราก็ยังไมดีใจ  ถาเปน 
พระอรหันตแลว  ก็ยังพยายามหาอารมณสอบจิตใจตอไปเพื่อพระนพิพาน 
 ทีน้ีถาคําสรรเสริญนั้น ถาพจิารณาแลวเรามีไมถึง เราคิดวาคนพวกนี้ทีส่รรเสรญิเรา เขา 
ตั้งใจจะใชเราเปนทาสนั่นเอง  เราไมพอใจ  คือไมรับเอาไว  คือไมใชโกรธ  ทําใจสบาย ๆ  ในความสุข 
หรือความทุกขอันใดที่เกิดขึน้ได อาศัยคําวา โลกยีคีอ เปนสวนของโลก  เราตองคดิวาสิ่งท่ีเกดิขึ้นนี้เปน 
ปจจัยของความทุกข  ความสุขท่ีเกิดขึ้นมนัไมใชสุขจริง  มันเปนอามิสสุข  คือมันเปนที่สิ่งของ คือของ 
ทั้งหลายเหลานั้นหมดไปใจมันก็ไมสบาย  ไมถือวาเปนความสุข ความทุกขใดที่เกิดขึ้นมากับกายเรากับ 
จิตใจของเราในสมัยที่ทรงชวีิตอยู  เราก็ทราบไดวาองคสมเด็จพระบรมครูบอกแลว  ถาเกิดอยูก็มีทุกข 
 เปนอันวา  ถาบรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายตองการจะไมไปเกิดอีก  เราจะหนโีลก ก็
ตองหนีโลกธรรมทั้ง ๘ ประการเสียกอน  คือพยายามคดิ  คอย ๆ ปลด  คิดวาคนเขารวยมาก  เขามีลาภ 
มาก  เขาก็ตาย  ตายแลวเอาอะไรไปกไ็มได  คนจนก็ตาย  คนรวยก็ตาย  คนมียศใหญกต็าย  คนไมมียศก็ 
ตาย  คนไดรับการนินทาก็ตาย  ไดรับการสรรเสรญิก็ตาย  คนมีความสุขในโลกียวิสัยกต็าย  คนมีทุกขก ็
ตาย  ตายเหมือนกัน  ในเมื่อยังมีโลกธรรมทั้ง ๘ ประการ  ถาเราเขาไปยดึถือมันมนัก็ตาย  ถาเราไมยึดถือ 
มันเราก็ตาย  มันก็ตายเหมือนกัน  ทีนีถ้าเรานับถือโลกเราก็ตองเกิดอีก  มีความทุกข  ถาเราไมยึดถือโลก  
เราตายไปแลว เราไมตองเกิดอีก เราก็มีความสุข เราก็ตองเลือกวา เราไมยึดถือ  คิดวาเมื่อเราจะตาย ก็ขอ 
ตายชาตินี้ชาตเิดียว  ที่เราเกดิเปนคนไดกอ็าศัยความโงเปนปจจยั  เวลานี้เราพบองคสมเด็จพระจอมไตร 
บรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาแลว  องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงชีช้องบอกทางแกเราเปนปจจัย ให 
เปนทางพนจากความทุกข  น่ันคือพระนิพพาน 
 การที่เราจะเขาถึงพระนิพพานไดกเ็พราอาศัยจิตใจของเรา  ละโลกธรรมท้ัง ๘ ประการ 
คือพยายามคอย ๆ ปลดไปทลีะนอยๆ  แลวมันจะหลดุเอง  การทีจ่ะละ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๓๗ 



 

โลกธรรมทั้ง๘ ประการไดนั้น ตองอาศัยความตายเปนปจจัย คิดวาไหนๆ  เรากจ็ะตายแลว เลกิทกุขกัน 
เสียที  ชาตินี้เปนชาติสุดทายสําหรับเรา 
 เอาละทานพุทธบรษิัททั้งหลาย  พูดไปเวลาก็มาก ท่ีนํามาพูดอยางนี้ ขอใหบรรดาทาน 
พุทธบริษัทนําไปคิดพิจารณาวา  โลกธรรมทั้ง ๘ ประการนี้มันเปนกบัดักใจ  นํามาซึ่งความทุกข  จะได 
พยายามเลกิเขาไปทีละนอยๆ  อยาสรางความทอใจ ในเมื่อโลกธรรมยงัเปนปจจยัซึ่งพอใจของเรา คอยๆ 
ปลดไป  พิจารณาไปดวยอํานาจปญญา  ถาเรามีปญญาแกกลา  จะเห็นวาโลกธรรมทัง้ ๘ ประการนี ้ เปน 
สิ่งที่มิใชวิสัยเราควรจะยึดถอื  แลวก็จะสามารถตัดดวยเหตุ  ตัดดวยความฉลาด  ดวยอํานาจของปญญา 
 เอาละตอไปนีข้อใหทานพุทธบรษัิททั้งหลายโดยถวนหนา พยายามตั้งกายใหตรง  
ดํารงจติใหมั่น  ทรงสติสัมปชัญญา  รกัษาอารมณใหเปนสมาธิ  คือทรงอารมณโดยเฉพาะอยางใดอยาง 
หนึ่งตามที่เราตองการ  โดยเฉพาะอยางยิ่งคือ  กําหนดใจที่องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสรรเสรญิวาเปน 
การระงับกาย  ก็ไดแก  อานาปานนุสสติ  คือกําหนดรูลมหายใจเขา  หายใจออก  เวลาหายใจเขารูตัววา 
หายใจเขา  เวลาหายใจออกรูตัววาหายใจออก  อยาลืมลมหายใจเสีย  หรือจะภาวนาดวยก็ได 
 
 

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

๓๓๘ 
 



อบรมพระกรรมฐาน   ๑๕  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 
 การเจริญกรรมฐานเราถือวาเราฝกทีใ่จ  ไมใชฝกท่ีกาย  การจะมุงดีเอาตรงกายที่เรียกวา  
ตองทํากายแบบนั้น  แบบนี้  จึงจะเหมาะจะสม จึงจะสําเร็จผล  อันนี้ไมถูก  เมื่อการเจรญิพระกรรมฐาน 
มีอารมณอยูอยางเดยีวคือ  บังคับใจใหอยูในขอบเขตของกุศล  โดยเฉพาะอยางยิ่งกรรมฐานจัดออกเปน 
๒ แบบ คือ  แบบที่หนึ่งเรียกวา  สมถภาวนา  สมถภาวนานี้มีอารมณอยู  ๔๐  อยางดวยกัน  แตวนันี้เห็น 
จะไมพดู  อารมณทั้ง ๔๐ อยาง  เพราะถาขนืพูดไปก็ไมจบ  สําหรับวิปสสนาภาวนา  ก็มีอารมณอยูอยาง 
เดียวคือ  พิจารณาขนัธ ๕  นี่สําหรับสมถภาวนาทั้ง ๔๐ แบบ  มีความมุงหมายอยางเดียว  คือ ทําจติให 
ทรงฌาน สําหรับวิปสสนาภาวนาก็มีความมุงหมายอยางเดียวกันคือ  ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง  
ความประสงคของการเจรญิพระกรรมฐานมี ๒ นัย 
 ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบรษิทัที่เจรญิสมถภาวนา  หรือวิปสสนาภาวนาก็ตาม  อันดับ 
แรก  คิดใหทราบไวกอนวา  จงอยาหลงในภาพนิมิต  ขณะที่ปฏิบัติไปบางคนที่คิด  บางทีจะไดยินเขา 
พูดบอกวา  เขาเคยเห็นแสงสวางบาง  เห็นภาพอยางนัน้บาง  อยางนีบ้าง  ก็คิดวาสําเร็จมรรคผล  การเขา 
ใจอยางนั้นเปนการเขาใจผิด การเห็นภาพลอยมาลอยไปชั่วขณะเดยีวกห็ายไป แลวเขาใจวาเปนการสํา 
เร็จ มรรคผลนั้นยังไกลตอความเปนจริงมาก  เพราะวาการเห็นภาพกด็ี  การเห็นแสงเห็นสีก็ดี  นั่นเพียง 
จิตเขาสูอุปจารสมาธิข้ันตนเทานั้น แลวก็เมื่อเห็นแลว กไ็มสามารถจะบังคับใหทรงตัวอยูได  เพราะภาพ 
ปรากฎขึ้น  แสดงวาจิตเขาสูอุปจารสมาธยิังไมถงึปฐมฌาน  ถาเมื่อภาพเคลื่อนไป  ก็จะทราบวาเวลานั้น 
จิตตกจากสมาธิอันดับนั้นลงไปแลว  น่ีการเห็นภาพก็ดี  การเห็นแสงสีใดๆ ก็ตาม จงอยายดึถือวาเปน 
เรื่องสําคัญ  นี้เปนอันดับตน  นี่มาพูดถึงผลของการเจรญิพระกรรมฐาน 
 การที่พระพุทธเจาทรงสอน  ใหบรรดาทานพุทธบรษิัทเจรญิพระกรรมฐาน  ก็มีความ 
มุงหมายอยูอยางเดียว คือ ตดัความทุกข  ความทุกขนี่มนัมีมาจากไหน  เอาเหตุตนจริงๆ  ของความทุกข  
ก็คือความเกดิเปนปจจยั  เมือ่ถือวาความเกิดเปนเหตุ  ถาเราไมเกิดเสยีอยางเดยีว  เราก็ไมมีทุกข  เพราะ 
ทุกขสวนใหญที่ปรากฎแกเราก็อาศัยขันธ ๕  เปนเหตุ  เราปรารภรางกายเปนสําคัญ  ที่เราตองเหนื่อย 
ตองยาก  ตองลําบากมีความเดือดรอน  บางทีก็มีเรื่องมรีาว  ก็เพราะอาศัยรางกายคือขันธ ๕  เปนปจจัย  
เปนเหตุตน  ฉะนั้นองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  จึงได 

 
 
 
 
 
 
 

๓๓๙ 



 

คนควาหาอุบายทําลายตนเหตุของความทุกข  คือความเกดิเสีย  นี่เราจะทําลายตนเหตุของความทุกขดวย 
อะไร  อันนี้หลักใหญ ๆ  พระพุทธเจากลาวไวมี ๓ นัยดวยกันคือ  ตนเหตุของความเกิดก็คือ 

๑. ความโลภ  เปนปจจยัอันดับตน 
๒. ความโกรธ  ความพยาบาท  เปนอันดับท่ี ๒ 
๓. ความหลง หรอืความโง  มวัเมาอยูในลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  มัวเมาในชีวิต  มัว  

เมาในทรัพยสิน  คิดวาเราจะไมตาย  จะไมพลัดพรากจากมันไป  น่ีเปนอันดับที่  ๓ 
 รวมความวา  การท่ีเหตุที่เราจะมีทุกขั  ก็เพราะอาศยัความเกิด  เราจะเกิดไดจรงิ  ความ 
จริงเหตุแหงความเกิดนี่  พระพุทธเจากลาวไวหลายนัย  ทีนี้เรามาถึงเหตุใหญก็มีอยู ๓ อยาง  ความโลภ 
อยางหนึ่ง  ความโกรธอยางหนึ่ง  ความหลงอยางหนึ่ง  ทีนี้ถาเราจะตดัตนเหตุของความเกดิ  เพื่อไมให 
เกิดตอไป  เราก็ตองตัดความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  คําวาโล ภในที่นี้หมายความวา เปนการแสวง 
หาอาชีพมาโดยไมชอบธรรม  เรียกวาหามาไดดวยการคดโกงเขาบาง  เบียดเบียนชวีิตของบุคคลอื่นบาง  
ทําลายความสุขของบุคคลอื่นบาง  แลวก็ไดทรัพยสินมาเพื่อตน  อันนีพ้ระพุทธเจาเรียกวาความโลภ 
 แตถาหากวาเราจะหามาไดดวยความสุจรติ ในการรับราชการ ทําการคา เปนลกูจาง ทํา 
นา  ทําไร  หรอืใชอาชีพใด ๆ ก็ตาม  ท่ีเปนไปโดยสุจรติ  เราไมคิดคดไมคิดโกงบคุคลใด  ไมเบยีดเบยีน 
บุคคลใดเกินพอดี  เรียกวาปฏิบัติไปตามระเบียบเทาที่มีเขานิยมกนั  อยางนี้พระพุทธเจาไมเรียกวาโลภ  
จะไดมากสักเทาไรกต็าม  ยังถือวาเปนสนัโดษ  แปลวายินดีในทรพัยสินที่เราหาไดมาโดยสุจรติธรรม  
อันนี้  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทเขาใจคําวาสันโดษใหดี  บางคนเขาพูดบอกวาสันโดษ ก็เลยหมายความ 
ถึงขี้เกยีจไปเลย  ถือวามีเทาไรใชเทานั้น มีเทาไรกนิเทานัน้ ไมตองหาใหม อันนี้พระพุทธเจาไมไดกลาว 
อยางนั้น  กลาวแตเพียงวา  คําวาสันโดษ  ก็คือหาไดโดยชอบธรรม  เรยีกวาเราไมคดไมโกงเขา  การคา 
ขายตองมีกําไร  ตองมีกําไรพอดี  ของดีบอกวาดี  ของเลวบอกวาเลว  วากันตามราคาสมควร  ในเมื่อการ 
หามาไดโดยไมเบียดเบยีนชวีิตของบุคคลอื่น ไมใชวาไปทําลายชวีิตของบุคคลอื่น  เพ่ือมาดํารงชวีติของ 
ตน  และก็บํารุงฐานะของตน  อันนี้ช่ือวาไมใชสันโดษแลว  เปนโลภะ  เปนการเบียดเบียน  เมือ่คําวา 
ความโลภตัวนีเ้ราจะตัดได  องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาทรงแนะนําใหใหทาน  น่ีการใหทานนะให 
มากก็ดี  ใหนอยก็ดี  มากก็ตาม  นอยก็ตาม  ใหของดีก็ตาม  ของเลวก็ตาม  แตเราใหดวยความเต็มใจ  ให 
ดวยกายสงเคราะห  ไมหวัง 

 
 
 
 
 
 
 

๓๔๐ 



 

ผลตอบแทน  การใหครั้งหนึง่ก็ช่ือวาทําลายความโลภหลดุไดช้ินหนึ่ง  มันจะหลดุมาก  มันจะหลดุนอย 
ก็ตาม  แตทวาถาเราใหบอยๆ  มันก็หมดไปเอง  เหมือนหินกอนใหญๆ   ถาเราไปเราะ  ไปเคาะ  ไปตีมัน  
วันหนึ่งหลุดมากอนเล็กๆ  ถาเราทําทุกๆ  วนั  มันก็หมดไปไดฉันใด  แมแตความโลภที่มันเกาะอยูในใจ 
ก็เหมือนกัน ถาความโลภเกิดขึ้นความตระหนี่มนัก็ปรากฎ ใหทานไมได ถาบุคคลใดใหทานไดนั่น 
แสดงวา  ความโลภเสื่อมตวัลงไปแลว  คอย ๆ  สลายตัวลงไป  มกีําลังออน  ถาเราใหไดมาก  กแ็สดงวา 
ความโลภหลดุไปมาก  ใหนอยกแ็สดงวาความโลภหลดุไปนอย 
 คําวานอยหรือมาก ในทีน่ี้จะไปเทียบอัตราของไมได ตองวัดกนัดวยฐานะ คนท่ีมีความ 
ร่ํารวยเปนเศรษฐี  มหาเศรษฐี  อาจจะบริจาคสละทรัพยเปนเงินลาน ๆ ได  มีคาเปนลาน  ถาหากวาเรา 
เปนคนฐานะไมดี  แตเงินของเราสบาย  เพยีง ๙ สตางค ๑๐ สตางค  แตก็ใหดวยความเต็มใจใหดวยการ 
เสียสละ  ไมหวังผลตอบแทน  ก็ช่ือวาใหมากเหมือนกัน  คําวามากหรือนอยก็ข้ึนอยูกับกําลังใจ  หมาย 
ความวามากเทาท่ีเราจะใหไดตามฐานะ  นี่เรียกกันวามาก  นี่การบริจาคทานที่เปนการตัดความโลภ  เรา 
จะตัดกันจริง ๆ  ก็ตองรูจกัตดัดวยกําลังของจิต คือ 

๑. เวลาจะให  ตองทําใจของเราใหบริสุทธิ์  คิดวาเราใหดวยการไมหวังผลการตอบ  
แทน ใด ๆ 

๒. วัตถุทานที่เราจะให  ก็ตองเปนวัตถุทานที่บริสุทธิ์  ไดมาดวยความบรสิุทธิ์  ดวย  
กําลังกาย  กําลงัความคิด  ไมใชเบียดเบียน  หรือยื้อแยงลกัขโมยบุคคลอ่ืนเขามาใหทาน 

๓. บุคคลผูจะรับทานก็เปนคนที่บริสุทธิ์  ไมใชโจร  ไมใชขโมย  ถาเปนพระเปนเณร   
ก็เปนพระเณรที่มีศีลบริสุทธิ ์  หรือมีสมาธิตั้งมั่น มีวิปสสนาญาณแจมใส อยางนี้มีอานิสงสมาก ใหนอย 
แตความโลภของเราก็ทําลายตัวลงไปมาก  เพราะกําลังของผูรับก็ดี  กาํลังของทรพัยท่ีใหก็ดี  กําลงัของ 
บุคคลผูใหก็ด ี  เปนกําลังใหญ  นี่การใหทานชื่อวาเปนการทําลายความโลภ  เปนปจจัยใหเขาสูพระนิพ 
พานดานหนึ่ง  คือทําลายเหตขุองความเกิด 
 น้ีตอมาความโกรธ พระพุทธเจาใหระงับยบัยั้งดวยกําลังของศีลเปนอันดับแรก เพราะ 
วาคนเราถาจะมีศีลไดก็ตองอาศัยมีเมตตา  ถาคนใดไมมีเมตตา  คนนั้นจะสมาทานศลีสักกี่แสนครั้งก็ไม 
มีประโยชน  ศีลไมปรากฎวาไดมีกับคนบคุคลผูนัน้  ศีลของเราไมใชจะมีเพยีงดวยอํานาจของสมาทาน 
อยางเดยีว  ถาเราสมาทานศลีอยางเมื่อกี้นี้  เราสมาทานศลี ๕ เรยีกวารบัศีล ๕  แตทวาจิตใจของเราไม 
ปฏิบัติในศีล  ไมเคารพในศลี  สมาทานแลวก็ละเมดิศีลตามธรรมดา  อยางนี้สมาทานกี่ครั้งกไ็มเกดิ 

 
 
 
 
 
 

๓๔๑ 



 

ประโยชน  นี้ศีลนี่เราจะสมาทานกับพระ  หรือไมสมาทานก็ไมสําคัญ  ถาเราปฏิบัติใจ ทํากาย ทําใจ  ทํา 
วาจาของเราใหทรงศีลไวไดคือ 

๑. ไมฆาสัตวดวยเจตนา  หมายความวารูอยู  เราไมทําไมตั้งใจจะฆา ถาบังเอิญเดนิไป  
เหยียบมัน  ไปกระทบมันโดยไมตั้งใจ  มันตาย  อยางนี้ศีลไมขาด 

๒. ไมตั้งใจลักขโมยของ ๆ บุคคลใด 
๓. ไมย้ือแยงความรักของบุคคลอื่น 
๔. ไมมีเจตนากลาวคําความเทจ็เพื่อทําลายประโยชนของบคุคลอื่น คํามุสานี้ถาจะ  

ขาดกันจริง ๆ  ก็ตองอาศัยเปนเหตุเปนปจจยั  เปนการทําลายประโยชน  การพดูไมตรงตอความเปนจริง  
เพ่ือรกัษาผลประโยชนของบคุคลนั้น  ทานไมเรยีกกันวามุสา  คือไมขาดศีลขอนี ้
 ขอที่ ๕  เราไมดื่มสุราเมรัย  เหตุทั้ง ๕ ประการนี้  ถาเราทรงไดเปนปกติ  เราจะสมา 
ทานกับพระหรือไมสมาทานก็ตาม  ก็ช่ือวาเราเปนผูมีศลี ถาเรามีศลีไดแลวทรงศลีไวได  ก็อยาลืมวาศีล 
ที่ยังทรงไวไดจริง ๆ  ก็เพราะอาศัยมีจิตเมตตา  ถาไมมีเมตตาตัวเดยีว  ศีลทุกตวัหรือตัวใดตวัหน่ึงก็ยอม 
ไมปรากฎ  ในเมื่อเราทรงศลีดวยอํานาจของเมตตา  กําลังของโทสะและพยาบาทมนัก็ตกลง  เมื่อโทสะ 
กับพยาบาท  ๒ ประการนี้มนัไมถกูกับศลี  หรือไมถูกกบัเมตตา  แลวตามธรรมดาจติของเรามีสภาพรับ 
อารมณ ๆ เดียว  เวลาไหนถามีความรกัเกดิขึ้น  ขณะนัน้เราก็ไมเกลยีดคนบุคคลนัน้  ถาความเกลยีดเกดิ 
ข้ึน  บุคคลนัน้เราก็เห็นวาดไีมไดสักจุดหนึ่ง  แสดงวาจิตของเรานี้ ในขณะใดขณะหนึ่งมันทรงอารมณ 
เดียวกันโดยเฉพาะ  จะไมมอีารมณ  ๒  อยางเขามาซอนกัน  ฉะนั้นเมื่อจิตของเรามีเมตตาแลว  ความ 
โกรธ ความพยาบาท มันก็บงัเกิดกับเราเม่ือน้ัน ทีนี้การที่จะทําลายโทสะ ความโกรธ หรือความพยาบาท  
การจองลางจองผลาญ  ก็เพราะอาศัยศลีเปนปจจยั 
 ขอที่สาม  เราตั้งใจจะไมเกิด  ก็ทําลายเหตุสําคัญ  คือ โมหะไดแกความหลง  ความหลง 
ในที่นี้กไ็ดแก คิดวาเราจะไมแก คิดวาเราจะไมเจ็บ คิดวาเราจะไมตาย ทรัพยสินที่มีอยู  มันจะอยูกบัเรา 
ตลอดกาลตลอดสมัย  เราจะไมพลัดพรากจากมัน  น่ีเปนความคิดของโมหะ  คือความหลง ๆ  ตวันี้ควร 
เรยีกวาความโง  ถาคนเราไมโงมันก็ไมหลง  ถาโงเสียอยางเดยีวมนักห็ลงทุกอยาง  น่ีการที่พระพทุธเจา 
สอนใหบรรดาทานพุทธบรษิัทเจรญิพระกรรมฐาน ก็เพื่อเปนการทําลายความหลงตวันี้ 
 ข้ันแรก  บรรดาทานพุทธบริษัท  ถาจะปฏิบัติพระกรรมฐานใหไดดกี็คอย ๆ ทําไป  
คอย ๆ กาวไปทีละนอย ๆ  อยาเพิ่งคิดมาวานั่งพระกรรมลาน  ทําพระกรรมฐาน 

 
 
 
 
 
 

๓๔๒ 



 

เพียงวันหนึ่ง  สองวัน  เกาวนั  สิบวนั  เดอืนหนึ่ง  สองเดือน  เราจะเปนพระอรหันต  คิดอยางนี้มนัก็ไม 
ถูก  ทําใหจิตใจวุนวาย  คิดวาเราจะทรงจิตของเราไวเพื่อทรงความดตีามกําลังท่ีมนัจะทรงได  แลวเรา 
คอย ๆ ทํา  คอย ๆ ไป ความดีจะสะสมขึน้มามาก  แลวก็จะใหมรรคผลเรว็  น่ีการเจรญิพระกรรมฐาน 
ในตอนตน  ถาจะใหดี ในอนัดับแรก กอนจะภาวนาและพิจารณาอะไร  ก็ตั้งใจระงับความกังวลเสยีกอน  
ขึ้นชือ่วาความหวงใยใด ๆ  เวลานีค้ิดวาไมมสีําหรับเรา  การงานและทรัพยสินใด ๆ  ท่ีมีอยู  มันจะมีอะไร 
เกิดขึน้กับการงานก็ด ี  ทรพัยสินก็ดี  หรอืบุคคลท่ีอยูรวมกับของเรากต็าม  เวลานี้เราชวยอะไรไมได  
เพราะเราอยูหางไกล  และอยูในเวลาพกัผอน  เพราะฉะนั้นเวลานี้เราตองคิดวา  เราเปนตัวของเราเองให 
ไดดีเฉพาะจดุ  นี่หมายความวา  เราเลกิกงัวลกนัแลวนะ  เราไมหวงใยอะไรทั้งหมด  วันนี้คิดวา หนึ่ง 
เวลานี้  เปนตวัของเราเองโดยเฉพาะ  กิจการงานใด ๆ ไมมี  เราจะสรางสมาธจิิต  คําวาสมาธิน่ีไมใชนั่ง 
หลับ  แลวก็ไมใชนั่งแลวไมรูสึกตวั ไมใชอยางนั้น สมาธิจริงๆ  มีสตสิัมปชัญญะ  มีความรูสึกตวัพรอม 
มูลบริบรูณทุกอยาง  ใหเขาใจไวดวย 
 อันดับแรกขอใหบรรดาทานพุทธบริษัท  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  กรรมฐานองคนี้ 
เปนสําคัญมาก  ถาบรรดาทานพุทธบรษิัททิ้งกรรมฐานตอนนี้  หรือไมไดตอนนีแ้ลว  ตอนอ่ืนกไ็มมีประ 
โยชน  ทําไปเทาไรกไ็มเกดิผล  อันแรกจรงิ ๆ  ตั้งในใจไว  ตั้งกายใหตรง ดํารงจติใหมั่น  เวลาหายใจเขา 
รูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก ไมตองภาวนาอะไรกไ็ด  เวลาหายใจกจ็งอยาบังคับ 
วาใหหายใจแรง  หายใจเบา  หายใจยาว  หายใจส้ัน  อยาไปบังคับมัน  คอย ๆ ปลอยมันไปตามปกติ  แต 
รับรูเขาไววาเวลานี้หายใจเขา  เวลานี้หายใจออก  อันนี้เรยีกวาอานาปานุสสติกรรมฐาน  เปนกรรมฐาน 
มีกําลังทรงฌานไดถึงฌาน ๔  หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทจะภาวนาดวยก็เอาอยางงาย ๆ  เพราะวาม ี
ประโยชนมาก  เวลาหายใจเขานึกวา พุท  เวลาหายใจออกนึกวา  โธ  คําวา พุทโธ  เปนพระนามของพระ 
พุทธเจา  ถาเปนกรรมฐานเรียกวา  พุทธานุสสติกรรมฐาน เม่ือทํา ๒ อยางพรอมๆ กันไป ในคราวเดยีว 
พรอม ๆ กันไปเรยีกวา  ทําคราวเดียวพรอมกัน ๒ อยาง  เพราะวาทัง้ ๒ หลักการนี่ยอมมีคุณอยางสูง 
เหมือนกัน 
 ถาบรรดาทาพทุธบรษิัททุกทาน  สามารถกาํหนดรูลมหายใจเขา  หายใจออก  หรือคํา 
ภาวนาในชวงเวลา ๓๐ นาทตีอไปนี ้ เราทรงอารมณจิตไดดีอยูเพียงสักสองนาที สามนาที อาตมากจ็ะดี 
ใจมาก  เพราะวาทานมีอารมณวางจากกเิลสไดแลวชัว่ขณะหนึ่ง  ถามอีารมณวางจากกิเลส  คือมีอารมณ 
สงัด คําวาสงัดในที่นี้เรยีกวารูลมเขา รูลมออก แลวกภ็าวนาดวย โดยไมมีอารมณอ่ืนใดเขามาแทรกอยาง  

 
 
 
 
 
 

๓๔๓ 



 

น้ี  พระพุทธเจากลาววาเปนบุคคลผูไมวางจากฌาน  คือทานพูดกับพระสารีบุตรวา  “สารีปุตตะ  ดกูอน 
สารีบุตร  บุคคลใดมีเมตตาจิต  คิดเมตตา  แผเมตตา  ไปในทิศทั้งปวง  มีอารมณจติคิดวาเราจะไมเปน 
ศัตรูกับใคร  เราจะเปนมิตรกับคนและสัตวทั้งหมด  แลวทําจิตใหสบาย  วางจากอารมณอาฆาตมาดราย  
วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่ง  เรากลาววาบุคคลนั้นเปนผูไมวางจากฌาน  หรือวาบุคคลใดสามารถทําจิตให 
ยับยั้ง  หยุดจากอารมณของกิเลส คือความโลภ  ความโกรธ  ความหลง  โดยฝกจากสมาธิ  ทรงอารมณ 
ไวเฉพาะในคําภาวนาวา พทุโธ  และลมหายใจเขาออก  วนัหนึ่งชั่วขณะจติหนึ่ง  เราก็กลาววาบุคคลนั้น 
เปนผูไมวางจากฌาน”  คําวา  ฌาน  ในท่ีนีห้มายความถึงความเงียบหรอืตั้งใจ  ตั้งใจอยูในดานของกุศล  
ถาบรรดาทานพุทธศาสนิกชน  ทรงความดีของจิตในวนัหนึ่ง ๓ นาที  ก็คิดวา ๑๐ วัน มันก็ ๓๐ นาท ี 
๑๐๐ วัน ๓๐๐ นาที  ความดมีันสะสมตัว  เมื่อเวลาใกลจะตาย  อารมณจติที่เราทําไดบาง  ไมไดบาง ไดดี 
บาง  ไมดีบาง  ในระยะตน  มันจะเขาไปรวมตัวกันตอนนั้น  จนกลายเปนมีสติสัมปชัญญะสมบรูณ  เมื่อ 
เวลาจะตาย  จติใจจะนอมไปในกุศล  ถาตายจากความเปนคน  อยางเลวก็เปนเทวดา  ถาจิตสามารถควบ 
คุมอารมณใจไดถึงฌานก็จะเปนพรหม 
 เอาละ  ตอจากนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  พากันตั้งกายใหตรง  ดํารงจิต 
ใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาและพิจารณากันตามอธัยาศยั  จนกวาจะไดยินสัญญาณ 
บอกหมดเวลา 
 

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

๓๓๔ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   ๑๖   กรกฏาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๗  (๑) 

 
 ตอจากนี้ไปก็เปนโอกาสแหงการเจริญพระกรรมฐาน  วันนีจ้ะพูดถึงหลักเกณฑของ 
การเจริญพระกรรมฐานตอจากวันกอน  ท้ังสําหรับผูมาใหมจะไดรูระดับของการเจรญิพระกรรมฐาน 
เปน ระยะไป  เรื่องการเจรญิพระกรรมฐานนี่มีแบบแผนแนนอน  ถาจะวากันแบบสุมส่ีสุมหามันก็ได 
เหมือนกัน  แตวาผลไมปรากฎ  ทีนี้อันดบัตนกอนท่ีเราจะรูอะไรทั้งหมด  ก็ขอใหทราบวา  การเจรญิ 
กรรมฐานเราทําที่พึ่งของจิต  ใหจิตมีความสุขท้ังในชาติปจจุบันและสัมปรายภพ  คือคนท่ีมีสมาธิจิตดี 
สามารถระงับนิวรณ ๕ ประการได  มีศลีบริสุทธิ์  มีอารมณสบาย  หมายความวาจิตเต็มไปดวยธรรมปติ  
มีความสุขอยูตลอดเวลา  แตวาถาเราจะทรงแตเฉพาะฌานโลกยี  ระบบสมาธิก็จะทรงดีบาง  ไมดีบาง  
บางครั้งก็ดี  บางครั้งก็ไมดี  แตถาจะใหมีความสุขจริง ๆ  ก็ตองมีวปิสสนาญาณเขาชวย  เพราะวิปสสนา 
ญาณเปนตวัตดั  สําหรับสมถภาวนา  หรือท่ีเรยีกวาสมาธิเปนตวัยับยั้ง  ยับยั้งอะไรเขาไว  ตัวสมาธินียั่บ 
ย้ังนิวรณ  ๕  ประการ  คือ  อารมณช่ัวของจิต 
 การที่เราทําแบบนี้  ก็เพราะวาเรารูตัววาเราจะตาย  คนทุกคนท่ีเกดิมาในโลกไมมีใคร 
ทรงอยูตลอดกาลตลอดสมัย  เกิดแลวตองตายแน  แลวกอนท่ีจะตาย  เราก็ตองการความสุข  เมื่อเราตาย 
แลว  เราก็ตองการความสุขเหมือนกัน  เพราะการตายมีสภาวะไมสญู  ถาเรายังไมถึงซึ่งพระนพิพาน 
เพียงใด เราก็ตองเวียนวายตายเกิดอยูในวฏัฏะ แลวจะพบกับอารมณอันเปนทุกข  อันนี้พระพุทธเจาทรง 
ทราบชัด  ถึงทรงปฏิบัติใหจติมีความสุขในชาติปจจุบัน  และสัมปรายภพ  คือชาติหนา 
 น้ีการเจรญิพระกรรมฐานเพือ่หวังเอาดีจริง ๆ  อันดับแรกก็คิดไวเสมอวา  เราตองตาย  
แลวความตายไมมีนิมิตเครื่องหมาย  ความตายเปนของเทีย่ง  แตวาชวีิตเปนของไมเทีย่ง  คําวาชีวิตแปล 
วาความเปนอยู  หรือวาการทรงอยู  ถาชวีติคือความเปนอยู  หรือการทรงอยูมนัเที่ยงจริง ๆ  เราก็ตองไม 
แก  เราตองไมเจ็บ  เราตองไมตาย  น่ีอาศยัความทรงอยูมนัไมเที่ยง  ดีไมดมีันก็เถลือกไถลกลายเปนผีไป  
ครั้นเมื่อตายแลวก็ไมแนนกัวาจะมีความสขุ คนที่หนีความทุกข หาความตายเปนที่พึง่นั้นความจริงไมใช 
คนหาความสุข เพราะวาถาตายไปแลว เขาเสวยทุกขในอบายภูมิ จะไมมีเวลาผอนคลายความทุกขเลยจน 
กวาจะสิ้นสุดของกรรม  นีก้ารเจริญพระกรรมฐานก็เปนการยับยั้ง  โดยเฉพาะอยางยิ่งสมถภาวนา  ท่ีเรา 
เรยีกกนัวาสมาธิ  เปนการยบัยั้งอารมณของความชั่วของจิต  ๕ ประการ  ท่ีเรียกกนัวานวิรณ ๕  นวิรณ 

 
 
 
 
 
 

๓๔๕ 



 

แปลวาคุณชาติเปนเครื่องกัน้ความดี  หรอืธรรมเปนเครื่องกั้นความด ี  ถาคนใดมนิีวรณ ๕ ประการอยาง 
ใดอยางหนึ่งในจิต จะเปนเวลาไหนก็ตาม จะเปนเวลานีก้็ตาม หรือวาเวลาอืน่ใดก็ตาม ถานวิรณอยางใด 
อยางหนึ่งมันเขามาสิงจิตเรา  อารมณจิตของเราจะมีความสุขไมได  จิตจะเต็มไปดวยความวุนวาย จิตจะ 
เต็มไปดวยความกังวลและความทุกข หาความสุขไมได ถาขณะใดจิตของเราระงับนิวรณ ๕ ประการได  
ขณะนัน้จิตมีความสุขแลวกจ็ะมีอารมณสมาธิตั้งมั่น มีธรรมปติทรงตัว ทรงฌานไดตลอดกาลตลอดสมัย  
ถาสามารถจะเขาฌานเมื่อไรก็ได แลวเราก็สามารถจะใชพลังจิตของเราใหรูสภาวะตางๆ ที่มนุษยธรรม 
ดาไมสามารถจะรูก็ได อยางท่ีเราสมาทานพระกรรมฐานวาขอทิพจกัขุญาณ จุตูปปาตญาณ เจโตปริย 
ญาณ  ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ  อตีตังสญาณ  อนาคตังสญาณ  ปจจุปปนนังสญาณ  ยถากมัมุตาญาณ 
 ทิพจักขญุาณหมายถึงอารมณจิตเปนทิพย  หมายความวาเราจะรูอะไรตออะไรไดดวย 
อารมณจิตของเรา  ทีเ่ห็นเทวดาก็ได  เห็นพรหมก็ได  เห็นผีได  เห็นสตัวนรกก็ได  เห็นอะไรก็ไดที่เปน 
อทิสสมานกาย  ที่เราไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา  หรือวาเราสามารถจะรูวาคนตายแลวไปเกดิที่ไหน  
เพราะอาศัยกรรมอะไรเปนปจจัย  คนและสัตวที่เกิดขึน้มานี่มาจากไหน  อาศัยกรรมอะไรเปนปจจยั  เรา 
สามารถจะถอยหลังชาติภพของเราไดวาเราเกิดมาแลวกีช่าติ  เกิดเปนอะไรมาบาง  มีความสุขมีความ 
ทุกขเปนประการใด ในชาตนิี้ในชาตนิั้น ๆ  กับชาติน้ีมสีภาวะเหมือนกันไหม  คือเราสามารถรูวากําลัง 
จิตของเรา  เวลานี้ในจิตของเรามีกเิลสประเภทไหนหนัก  ประเภทไหนเบา  แลวกจ็ติเปนกิเลสประเภท 
น้ัน  สามารถจะทําลายเสยีไดดวยธรรมอะไร  คือวาสามารถจะทรงใหเห็นวากําลังจิตของบุคคลอื่นและ 
สัตวอ่ืน มีกิเลสอะไรเปนสําคัญ  และยิง่ไปกวานั้นกส็ามารถจะรู  สามารถรูไดดวยอํานาจญาณเปน 
พิเศษวา  คนนีท้ี่ตายไปแลวจะไปเกดิที่ไหน  อันนี้เรียกวาเปนญาณตาง ๆ ที่เราทํานายกันมา 
 สําหรับอตีตังสญาณ  อนาคตังสญาณ คือรูเรื่องราวในอดีตและอนาคต  ปจจุปปนนัง 
สญาณ  รูเรื่องราวในปจจุบนั  ยถากัมมุตาญาณ  รูอํานาจผลของกรรมนี้ในดานของสมถภาวนาในสวน 
ของวิชชา ๓  แตวาถาเราทําสมาธิยิ่งขึ้นไปกวานั้น  ถาเราสามารถจะทรงอภญิญา ๖ ได  คือสามารถจะ 
แสดงฤทธิ์ได  มีหูเปนทิพย  เพราะวาสวนตาง ๆ  ก็เหมือนกับที่กลาวมาแลว  ผลทีจ่ะพึงทําไดอยางนี้ก ็
คือจิตชนะนวิรณ  น่ีเปนของไมยาก 
 ทานทั้งหลายท่ีตองการจะรูวาพระพุทธเจามีจริงไหม  พระอรหันตมจีริงไหม  เทวดามี 
จริงไหม  พรหมโลก  พระนิพพาน  และนรก  เปรต  อสุรกาย  มจีริงหรือไมจริง  กต็องเปนคนท่ีมีกําลัง  
 

 
 
 
 
 

๓๔๖ 



 

จิตแกกลา  มกีารชนะนวิรณ  จิตไมยอมแพนิวรณ ๕ ประการ หากวาจิตของเราไมแพ นิวรณ ๕ ประการ  
เปนผูชนะอยูแลว  เราสามารถจะรูอะไรไดตามอัธยาศัยตามที่กลาวมา  เรียกวาถานวิรณ ๕ ระงบัไป 
ฌานก็ปรากฎ  เมื่อไดฌานแลวเราก็ฝกทิพจักขุญาณ  เราก็จะไดญาณตาง ๆ  ตามที่กลาวมาแลว  ถาตอง 
การจะมฤีทธิก์ฝ็กกสิณ ๑๐  ใหไดฌาน ๔  ทั้งหมดใหคลองแคลว  เราก็สามารถจะแสดงฤทธเิดชตาง ๆ 
ได  เหาเหินเดนิอากาศ  ดําดนิ  เดินน้ําอะไรก็ไดท้ังนัน้  น้ีสําหรับนิวรณ ๕ ประการ ในการท่ีเราจะระงับ  
คําวาระงับไมใชระงับเฉพาะเวลานี ้ อยาลมืนะ  ระงับตลอดที่เรามลีมหายใจอยู  เรียกวาระงับตลอดเวลา 
ที่เรามีความรูสึก  เวนไวแตหลับ  นีก่ารระงับนิวรณทานใหระงับตลอดเวลา  ระงบันิวรณขอท่ี ๑ ทาน 
เรยีกชื่อไว ๒ อยาง  คือกามฉันทะอยางหนึ่ง  และอภิชฌาอยางหนึ่ง  ๒ อยางนี้มีอรรถเสมอกัน  และ 
ความแปลตางกัน  กามฉันทะ เรียกวาความพอใจในรูปสวย  ในเสียงเพราะ  ในกลิน่หอม  ในรสอรอย  
ในสัมผัสที่พอใจ  และอารมณที่ชอบใจ  สําหรับอภิชฌาแปลวา  การเพงเล็งอยากจะไดทรัพยสินของ 
บุคคลอื่นมาเปนของตน  น่ีเรียกวาเราใชอารมณจิตกนัจรงิ ๆ  เราฝกอารมณจิตกนัจริง ๆ 
 ในเมื่อกามฉนัทะมันเกดิขึ้น  เห็นรูปสวยๆ  เราก็คิดหาความเปนจริงเปนเครื่องแก  
เพราะวาไอความสวยมันไมสวยจริง  ไมคงทนถาวร  แลวก็สลายตัวไป  ประเดีย๋วกเ็กา  ประเดีย๋วก็พัง  
เสียงก็เหมือนกัน  ผานหูแลวก็หายไป  กลิน่ผานประสาทจมูกแลวก็หายไป  ไมทรงอยู  รสผานปลายลิ้น 
กับโคนลิ้น  ปลาย ๆ ลิน้กบักลางลิ้น  เมือ่ถึงโคนลิน้กไ็มรูสึกรส  สัมผัสแตะตองแลวเมื่อเลิกแลวมนัก็ 
หายไป  อารมณใจเราที่ปรารถนาตามความพอใจมันก็แคนั้นแหละ  นึกไปนึกมาเดีย๋วมันก็หายไป ไมใช 
มันจะมีความสุขความสมหวังตลอดกาลตลอดสมัย 
 ทีน้ีถาเราชนะนิวรณ ๕ ประการได จะเห็นวารูปก็ดี  เสียง กลิน่ รส สัมผัสและอารมณ 
ทางใจเปนอนจิจัง  มันเปนของไมเท่ียง  ถามันเทีย่งจรงิ ๆ  รูปสวยมนัจะตองสวยตลอดเวลา  ไมมีการ 
เศราหมอง  และไมมกีารเปลี่ยนแปลง  ไมมีการผุพัง  ไมมีทางทําลายตัว  แตความจริงนี่มันไมเทีย่ง  มัน 
ทรงขึ้นมาแลวมันก็เสื่อมไปทุกขณะ  เกาไป  เศราหมองไป  ในที่สุดกพั็ง  เสียง กลิน่ รส และสัมผัสก็ม ี
สภาพเหมือนกัน  ทีน้ีอาการเพงเล็ง  อยากไดทรัพยสมบัติของคนอื่นมาเปนของตนโดยไมชอบธรรม  นี ่
ยังไมไดลกัไมไดขโมยนะ นึกอยากจะได นึกอยากจะหยบิเอา จะลวงเอา จะถือเอา  โดยที่เขาไมอนุญาต  
หรือวาของราคาแพงเราไมมปีญญาจะซื้อ  ไมมีเงินจะซื้อ  ถาคิดวา  ถาเจาของเผลอเมื่อไร  เราจะขโมย 
เมื่อน้ัน น่ีแคคิดเทานี้นะ ทานหาม  ทานถอืวาเปนนวิรณเพราะอารมณจิตของเราเปนเครื่องบอกความดี 
และความชัว่ 

 
 
 
 
 
 

๓๔๗ 



 

 คนเราจะดจีะชั่วมันอยูทีใ่จเทานั้น  ถาใจดี  กายวาจากด็ี  ถาใจชั่ว  กายวาจาก็ช่ัว  การ 
แสดงออกทางกายกด็ี  ทางวาจาก็ดี  มันบอกเรื่องของใจ  ดานการฝกก็ฝกแคใจตัวเดียวพอ  ถาใจเราดี 
แลวกแ็ลวกันไป  แลวกด็ีกนัหมด  ทีนี้เมื่ออารมณใจของเราอยากจะขโมยเขา  ความเรารอนมันก็เกดิขึ้น 
ในจิต  ไดช่ือวามีอารมณจิตเศราหมอง  ทั้งสองอยางที่ผานมา  กลาวมาโดยยอ  ถาจิตเขามาของ  มันเปน 
ปจจัยใหเขาสูอบายภูมิ  มนีรกเปนตน  เรื่องฌานเรื่องสมาธิไมตองพูดกัน  ถาอารมณของอยูในส่ิงที่ 
กลาวมาแลว  เรื่องสมาธิหรือฌาน  ไมตองไปคุยใหชาวบานเขาฟง  เราไมมีผลแน 
 น้ีขอท่ี ๒  ความพยาบาท  การจองลางจองผลาญ  โกรธ  ไมชอบใจ  และจองเวรไว  ยัง 
ไมหายโกรธ  อันนี้เรียกวาพยาบาท  หรือผูกโกรธเขาไว  คิดจะหักลางเขาดวยประการทั้งปวง  อารมณ 
น่ีเปนไฟ  โทสะชี้ไปก็ทําจติใจใหเรารอน  มีความกระวนกระวาย  หาความสุขใจไมได  ถาความโกรธ 
เกิดขึ้น  ความอาฆาตมาดรายเกิดขึน้  ฌานไมมี  น้ีการทําลายความโกรธ  ความพยาบาท  เมื่อมาคิดขึ้น 
มาแลว  ก็คิดเสียวา  คนเราเกิดมาตายเหมือนกันหมด  ฆาเขา ๆ ก็ตาย  ไมฆาเขา ๆ ก็ตาย  ในเมื่อเขาจํา 
จะตองตายอยูแลว  เราจะไปฆาเขาเพื่อประโยชนอะไร  ถาพระพุทธเจาใหหักลางนวิรณตวันี้ดวยอํานาจ 
เมตตาจิต  สรางจิตในความรัก  ในบุคคลนั้นและสัตวนัน้ ที่ทําใหเราไมพอใจ  มีความสงสารคิดวาเขานี่ 
ชางโงจริง ๆ  การทําใหเราโกรธคนเดียว  ก็ช่ือวาสรางศตัรูข้ึนมาอีกหนอยหน่ึง  เพราะบุคคลในโลก ไม
มี บุคคลคนเดยีว  ตองมีพอ มีแม  มพ่ีี  มีนอง  มีพวกมีพอง  มีเพ่ือนฝูง  ถาเปนศัตรูกบับุคคลใดคน หนึ่ง  
โดยเฉพาะเพื่อนฝูงของเขา  พอแมพ่ีนองกพ็ลอยเกลียดเราดวย  นี่คนทีส่รางความโกรธ  ความพยา บาท
ขังใจ  ก็ช่ือวาเปนบุคคลผูสรางศัตรูไว  เพื่อทําลายตนเอง  ในเมื่อมีศัตรูเราจะหาความสุขที่ไหน  กิน 
ไมได  นอนไมหลับนี่เรียกวาฆาตวัเองไปทีละนอย  ๆ  นี่คนประเภทนี้เปนบุคคลผูนาสงสาร  ในสมัยที่ 
มีชีวิตอยูก็มีความเรารอน  มีความทุกข  ตายแลวก็ยังตองไปไหมในนรก  แลวกเ็ลยแผเมตตาจติใหเสีย  
ใจก็สบาย  ไมคิดผูกอาฆาตมาดราย  ไมผกูโกรธ  จติเราก็มีความสุข 
 ทีน้ีขอที่สามของนิวรณก็คือ ความงวง ขณะที่เรามานั่งพระกรรมฐาน  ถาความงวงมนั 
เกิดขึ้น มนัก็ตดัความดีเสยีเหมือนกัน จิตไมยอมรับรูอารมณตางๆ เพราะมนังวง เลยเขาหาความดไีมได 
 ขอที่ ๔  อุทธจัจกุกกุจจะ  อารมณฟุงซาน  มีอารมณการคิดไมทรงตวั  มีสติสัมปชัญ 
ญะ ไมสมบูรณ  อยางทีเ่รากําหนดรูลมหายใจเขา  หายใจออก  นึกภาวนาวาไปได  นึกไปไดประเดี๋ยว 
เดียว  มนักย็องไปคิดเรื่องอะไรตออะไรเสียแลว  อยางนี้เรยีก อุทธจัจะ  ฟุงซาน  ถาเสียงมาภายนอก  
อาการพามาภายนอก  เรามองเห็นแลว 

 
 
 
 
 
 

๓๔๘ 



 

เกิดความรําคาญ  น่ีเขาเรยีกวา กุกกุจจะ  ความฟุงซานกบัรําคาญทั้ง ๒ ตัว  จัดเขาเปนธรรมกั้นความดีที่ 
เรยีกวานวิรณ หรือวาทํานบกั้นความดีเหมือนกัน  ฉะนัน้จะทรงสมาธไิดจิตตองรักษาอารมณ ๆ เดียว  
ไมใชไปคิดเรือ่งนอกลูนอกทาง  แตก็เปนธรรมดาของจติ  ที่มันทองเที่ยวมานานเราจะไปหามมนัมากก ็
ไมได  อยูๆ  เราจะมาขังใหมนัอยูเฉยๆ มนัอยูไมได มันกต็องไปบางเปนธรรมดา  แตวาหากเราหัดบังคับ 
มันอยูเสมอ ๆ  วันละนิดวันละหนอย  ตามกําลังที่พอจะทําได  ถามันเหลือเฟอจริง ๆ  กต็องหมั่นปลอย 
มันไป  ทําบอย ๆ ความชินเกิดขึ้น  อารมณฌานก็ปรากฎ  นี่การทรงอารมณก็จะอยูไดนาน  นี่อุทธจัจกุก 
กุจจะ นี่พระพุทธเจาสอนใหระงับดวยอานาปานนุสสติกรรมฐาน  ถาจิตมันฟุงซานจริง ๆ  ก็กาํหนดรู 
ลมหายใจเขาออก  ไมตองภาวนาอะไร ถาไปภาวนามันเขาละก็มันจะชวนคิดใหญ ใหใชพิจารณาแตลม 
หายใจเขาออก ประเดี๋ยวมันก็สงบ 
 ขอสุดทาย  วิจิกิจฉา  ความสงสัยในผลของการปฏิบัติ  ที่เรากําลังทําอยู  ถาเกิดความ 
สงสัยเขาแลว มันไมเอาแน เพราะมันไมแนใจ  ถาความสงสัยเกิดขึ้นแลวเราก็คิดวา  เออ  นี่พระพทุธเจา 
ทานเปนพระพุทธเจาได  และเมื่อเปนอรหันตองคแรกแลว ก็สอนใหคนอื่นเปนอรหันตตาม  ทานที่เปน 
พระอรยิเจานบัไมถวน  เขาก็ปฏิบัติเหมือนเราแบบนี้  กเ็ราจะมานั่งสงสัยอยูคนเดยีวเพื่อประโยชนอะไร  
ตัดกังวล ตดัความสงสัยเสีย อยางนี้เพียงเทานี้ แลวก็คิดวา เราทํานีเ่ราทาํตามที่พระพุทธเจาทรง ส่ังสอน  
ก็พระพุทธเจาเอง  กอนที่ทานจะบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณเปนพระพุทธเจา ทานก็ทําอยางนี้  แลว 
พระอรหันตทัง้หลาย  พระอริยะทั้งหลายท่ีบรรลไุปแลวก็ทําอยางนี้ ก็เวลานี้เราทําเชนเดียวกับพระพุทธ 
เจา  และพระอรหันตทั้งหลาย  ทําไมเราจะมานั่งสงสัยเพื่ออะไร  เมื่อเขาถึงจุดใดจุดหนึ่ง  ความดยีอม 
ปรากฎ  ผลยอมปรากฎ  เลกิสงสัยเสีย  ทีนีเ้มื่อเรามาระงบันิวรณทั้ง ๕ ได คือ 
 ๑.   จิตไมเขาไปสนใจในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส  และอารมณที่พอใจในกามคณุ 
 ๒.   ระงับอภชิฌา  ความเพงเล็ง  จะอยากไดทรพัยสมบตัิของบุคคลอื่นเขา 
 ๓.    ระงับความโกรธ  ความพยาบาท 
 ๔.    ไมงวง 
 ๕.    ไมฟุงซาน 
 ๖.     ไมสงสัยรําคาญ 
 น่ีขอหนึ่งแยกออกเปน ๒ ตอน  เรยีงเปน ๖ ความจริงทานมี ๕  แตทานพูดไว  ๒ นยั   

 
 
 
 
 
 
 

๓๔๙ 



 

บางครั้งทานกพู็ดถึงกามฉันทะ  บางครั้งทานก็พูดถึงอภิชฌา  เลยมาพูดรวมกนัเสียหมด  รวมความวา 
เราเปนนักเจรญิพระกรรมฐาน  เพื่อหวังความสุขในชาติปจจุบัน  กม็ีฌานเปนสําคัญ  โดยเฉพาะสมถ 
ภาวนา  ก็พยายามระงับนวิรณ ๕ ประการนี้ใหระงับไปไดจริง ๆ  มันระงับตลอดวนัตลอดสมัยนะไมได  
เพราฌานโลกยีก็ตองระงับไดในขณะที่เราตองการจะใช  หรือยังไมใชมันระงับไดก็ย่ิงดใีหญ  ถาจิตใจ 
ของบุคคลใดระงับนิวรณ ๕ ประการไดทั้งวันทั้งคืน  ไมยอมใหนิวรณ ๕ ประการเขามาสิงจิต  ก็ช่ือวา 
จิตของทานทั้งหลายทรงฌานตลอดเวลา  เพราะฌานกับนิวรณมนัไมถกูกัน 
 นิวรณนี่เปนอารมณช่ัวที่เขามาสิงจิต  ถานิวรณขอใดขอหน่ึงตามที่กลาวมา เขามายุง 
กับใจ  ฌานก็เขาไมได  สมาธิก็เกิดไมได  ถาจิตวางจากนิวรณเมื่อไร  จิตเปนสมาธ ิ เปนฌานทันที  นีว่ัน 
น้ีวากนัถึงลําดบัตนท่ีจะใหผลในการเจรญิภาวนา  ฉะนัน้  ขอบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลายโดยถวน 
หนา สําหรับทานที่เจรญิสูงขึ้นไปแลว กใ็หทําตามอัธยาศยั หรือวาถายังไมสูงเกินไป เรียกวาธรรมทัง้ ๕ 
ประการนี้ยังยุงอยูกับใจของเรา  กจ็งพยายามหาทางระงับมันตลอดกาลตลอดสมัย 
 น่ีความจริงเรื่องนี้เราพูดกนับอยๆ แตวายังมีเด็กรุนหลังเขามาดวย  กเ็ลยมาพดูกนัใหม  
เราตองพยายามระงับใหได  คนที่จะระงับนิวรณไดหรือไมไดนี่ไมตองบอกกันหรอก  ไมตองซัก  ไดยิน 
เสียง ยังไมทันเห็นตัวกร็ูวาระงับนิวรณไดรึเปลา  นี่คือพอจะเห็นเดนิเห็นหลังไว ๆ  ก็รูวาบุคคลทั้งหลาย  
ทานผูนีเ้ปนผูระงับนิวรณไดรึเปลา  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะคนทีม่ีนิวรณกับที่ไมมีนิวรณมีอาการตาง 
กันเยอะ  คนมนีิวรณดูสีหนาหาความชุมชื่นไมได  และคนใดที่ไมมนิีวรณเปนเครื่องครวญกวนใจ  จะมี 
อารมณชุมชืน่  จะมีสีหนาชุมชื่นอยูตลอดเวลา  เพราะจติประกอบไดดวยธรรม  เพราะสิ่งที่เปนอกุศล 
เรยีกวาความเลวไมเขาไปยุงกับใจ  มีแตความดีที่เขามาอยูกับใจ  คืออารมณสมาธินี้เปนเหตุผล 
 ฉะนั้น  การที่จะสังเกตคนที่ทรงนวิรณ  หรือไมทรงนิวรณไดเปนของไมยาก  และ 
บรรดาทานพทุธบรษิัท  นี่พูดตามองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทานทรงตรัส แลวเคยปฏิบัตผิานมา ก็
เปนเชนนัน้  วนันี้ก็พูดกันถึงแตเฉพาะนิวรณ ๕ ประการ  ขอทุกทานพยายามทรงใจ  ระมัดระวังใจ  อยา
ใหนิวรณท้ัง ๓ ประการเขามายุงกับจิตของทานได  ขอโทษไมใช ๓ มัน ๕ เมื่อกี้พดู ๖ ดันลดลงเปน 
เหลือ ๓  เมื่อนิวรณท้ัง ๕ ประการเขาสิงใจไมได  ก็ไมตองกลวัวาจิตจะไมเปนสมาธิ  สมาธิจะทรงบร ิ
บูรณสมบูรณทุกประการ 
 ตอนี้ไปขอทุกทานที่ตั้งใจทําความดี  จงพากันตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่นตัดกังวล 
เสีย ให หมด กําหนดจิตเฉพาะลมหายใจเขาออก  เราจะรูอยูวานีเ่ราหายใจเขา 

 
 
 
 
 
 

๓๕๐ 



 

เรารูอยูนี่เราหายใจออก  จะภาวนาหรือไมภาวนาก็ตามใจ  ถาภาวนากภ็าวนาตามอัธยาศัยที่เคยฝกมา  ถา 
คนท่ียังไมเคยฝกเลย  โดยมากทานบรุาณาจารณมักจะใหคาถางาย ๆ  จะไดไมกังวลเวลาภาวนา  คือเวลา 
หายใจเขานกึวาพุท  เวลาหายใจออกนึกวา โธ  เทานีถ้าคนืหนึ่งทานทรงความดีขนาดนี้ไดจริง ๆ  คนืละ 
๓ นาที  ผมจะพอใจมาก  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา  คนที่นึกถึง 
พระพุทธเจาเปนอารมณ  จิดเปนพุทธานุาสติกรรมฐาน  เปนคนทรงความดีงาย  เขาพระนิพพานงาย  
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง  ถาทรงความดีประเภทนี้ไวไดสกัวันหนึ่งชัว่ขณะจติหนึ่ง  ทานกลาววาทานผู 
น้ันเปนผูไมวางจากฌาน  ท้ังนี้ก็เพราะวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงรับรองวา  คนประเภทนีต้ก 
นรกยากจริง ๆ  และตอจากนี้ไปขอบรรดาภิกษุสามเณร  และพุทธบรษิัทชายหญิง  ตั้งกายใหตรง  ดํารง 
จิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศยั  จนกวาจะไดยินสัญญาณ 
บอกหมดเวลา 
 
 

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

๓๕๑ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   ๑๖   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
 

 การเจริญพระกรรมฐานนะ  ตองรูระเบยีบปฏิบัตใินการเจรญิ  และก็ตองเจรญิพระ 
กรรมฐานใหถกูตองตามระเบียบจึงจะมผีล  มิใชอยู ๆ  แลวก็จะมานั่งภาวนากนัวา พุทโธ  พุทโธ  พุทโธ 
อยางเดยีว ดีไมดีมันก็ไมพุทโธ ธัมโม สังโฆ ดวย  จิตใจก็สอดสายไปอารมณอ่ืน  นีก้ารเจริญพระกรรม 
ฐาน  เรามีความมุงหมายอยางเดียวคือ  ตัดกิเลสใหสิ้นไป  เพราะวาอารมณจิตทิพยของเราที่เขมแข็ง  ทั้ง 
ดานการตัดกิเลสมันก็ตองมวีิธีปฏิบัติเปนระยะๆ ไป  เมื่อคืนที่แลวไดพูดถึงหลกัเกณฑของนวิรณ ๕ 
ประการ  นิวรณ ๕ ประการที่กลาวมานั้น  ทานทุกทานจงจําไวและใหถือเปนแนวปฏิบัติ  ใหมีกําลังใจ 
ใหเหนือนิวรณอยูทุกขณะ  ถาขณะใดกําลงัใจของทานมกีําลังตกต่ํา  คือเลวกวานิวรณ  หรือออนแอกวา 
นิวรณ  นิวรณก็จะเขาครอบงําจิต  จิตของทานก็ไมสามารถเปนสมาธิได  ถาหากวาในขณะใดจติของ 
ทานมีกําลังเหนือนิวรณ  สามารถขับนิวรณใหพนไปจากอารมณจิตได  ขณะนั้นจิตของทานก็จะทรงอยู 
ในระดับของฌาน  มีปฐมฌานเปนตน  นี่สําหรับการเจรญิพระกรรมฐานที่เราเอาดีกันไมได  ก็เพราะวา 
มีกําลงัใจต่ํากวานวิรณ  เราไมสามารถจะบงัคับนิวรณใหตกลงไปจากจติของเราได 
 การเจริญพระกรรมฐานเพื่อวิชชา ๓  อภญิญา  ๖  และปฏิสัมภิทาญาณ  โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งถาวิชชา ๓  เปนของไมยาก  เพราะอะไร  ถาจิตตกจากนวิรณ  นิวรณตกจากจิตเมื่อใด  จิตก็ม ี
สภาพเปนทิพย  เมื่อจิตมีสภาพเปนทิพย  ถาเราสามารถจะทรงสภาพเปนทิพยของจติไดนานเทาไรกย็ิ่งด ี 
ในขณะนั้นทานจะเรยีกกันวาทิพจักขญุาณ  เราสามารถจะเห็นรูปที่เปนทิพย  หรือรูปท่ีไมสามารถจะ 
เห็นดวยตาเนือ้ได  ท่ีเรียกวาอทิสสมานเกาย  เราจะเห็นสววรค  และจะเห็นนรก  เปรต  อสุรกาย  หรือ 
พรหม แมแตพระนิพพานเราก็ทราบชัด ถามีวิปสสนาญาณพอสมควร  นี่เราเห็นกนัไมได  ก็เพราะวา 
อารมณจิตของเรามีอํานาจไมเหนือนิวรณ  หรือจะเหนือนิวรณบางก็ช่ัวขณะนิดหนึ่งเทานั้น  จิตไมสามา 
รถจะทรงตวัในสภาวะความเปนทิพยได  ก็เลยเห็นอะไรไมได  เมื่อเห็นไมได  หนัก ๆ เขามันจะกลาย 
เปนมิจฉาทิฏฐ ิ  จะหาวาความรูในพระพุทธศาสนาไมมีจริง  ที่กลาวไวหาอะไรเปนของจริงไมได  แต 
ความจริงของมัน ความรูในพระพุทธศาสนามแีนนอน  มีผลตามท่ีพระพุทธเจาทรงตรัส  แตวาเราไมรู 
จริงเทาความรูท่ีพระพุทธเจาทรงให เรื่องนีต้องเปนเครื่องคํานึงเขาไว 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕๒ 



 

 ฉะนั้นนวิรณทั้ง ๕ ประการที่กลาวมาแลวเมื่อคืนนนี้  ขอทุกทานจงเปนผูชนะนวิรณ 
อยูตลอดเวลา  คําวาจงเปนผูชนะนิวรณนี่  จงอยางคิดวาผมเปนผูใหพรใหทานทั้งหลายเปนผูชนะนวิรณ 
ได  ดวยวาจาของผม  หรือดวยอาศยักําลงัใจของผมจะเขาไปชวยใหทานชนะนิวรณ  อันนี้เปนไปไมได  
คําวา  “จงเปนผูชนะ” ก็หมายความวาเตือนทาน แนะทาน จี้จุดใหทุกทานเปนผูชนะนิวรณไมวาอาจารย 
องคใดท้ังหมดที่จะบอกวา  สามารถเอาอารมณจิตของตน  เขาไปกระตุนจิตของบรรดาลูกศิษยทัง้หลาย 
ใหไดอยางนัน้  ไดอยางนี้  ถาเขาบอกอยางนี้ก็แสดงวา คนนั้นไมใชสาวกของพระพทุธเจา  ถาสาวกของ 
พระพุทธเจาจริง ๆ  จะตองปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจาสอน  แนวท่ีพระพุทธเจาสอน  พระพุทธเจา 
ทรงกลาววา  อักขาตาโร  ตถาคตา  แปลวา  ตถาคตนะ  เปนแตเพยีงคนบอกเทานั้น  ไมใชจะทําให 
บุคคลใดบุคคลหนึ่งไดดีขนาดนั้น ขนาดนี้ เมื่อบอกแลว ถาไมปฏิบัตติาม หรือปฏบิัติไมถึงกเ็อาดีไมได  
น้ีแมแตพระพทุธเจาเอง  กย็งัไมสามารถจะยกใครใหข้ึนไปเปนเทวดา  เปนพรหม  เปนพระนพิพานได 
ดวยกําลังของพระองค  พระองคมีกําลังอยางเดียว  คือกําลังปญญา  สอนบรรดาพุทธบริษัทใหเขาใจ  ให 
ปฏิบัติตาม  ถาหากวาไมสามารถจะปฏิบตัิตามได ก็เปนเหตุสุดวิสัยเหมือนกัน  ฉะนั้น  พระพุทธเจายัง 
ชวยยกไมได  ผมเองกย็กทานขึ้นไมไดเหมือนกัน  ถาบอกแลวทานไมปฏิบัติตามก็เปนเรื่องของทาน ผม 
ชวยเหลืออะไรไมได 
 วันนี้เรื่องของนิวรณขอผานไป  ดีหรือไมดี  ชนะหรือไมชนะ  แพหรอืไมแพเปนเรือ่ง 
ของทาน  ไมใชเรื่องของผม  น้ีวันนี้ก็จะพดูถึงกาวท่ี ๒  ในเมื่อเราทรงศีลบริสุทธิ์  ตดักังวลได  มนีิวรณ 
๕ ระงับแลว อารมณจิตจะเปนฌาน ถานวิรณ ๕ ระงับเมื่อไร อารมณจิตของทานก็เขาถึงปฐมฌานทันท ี 
จําไวดวยนะ ถาจิตของทานเขาถึงปฐมฌานไมได ก็จงนกึวาทานแพนิวรณทุกคนแหละ ใครจะดีหรอืไม 
ดี ก็จงรูใจของตวัเอง  อยาไปมัวนั่งใหคนอื่นเขาชมวาด ี  หรอืจะใหคนอืน่เขาบอกวา เราถึงนั่น เราถึงนี่  
อันนี้มันใชไมได  ไอเรือ่งถึงหรือไมถึงมันอยูท่ีเราจะเปนผูรูแตผูเดียว  ไมใชคนอื่นจะมาบอกวาถงึหรือ 
ไมถึง 
 วันนี้ ขอตอไปที่บรรดาทานพุทธบริษัทจะทิ้งไมไดก็คือ พรหมวิหาร ๔ไดพูดมาแลววา 

๑. จิตจะตองไมกงัวล 
๒. ศีลจะตองบรสุิทธิ์ 
๓. เราตองระงับนิวรณไดตามขณะจติ  หรือตามความปรารถนาที่เราจะระงับ 
๔. อารมณฌานกด็ี  อารมณศีลของเรากด็ี  ไมสามารถจะทรงตัวได  เพราะ 

 
 
 
 
 
 

๓๕๓ 



 

อะไร  จิตมันไมมีความเยือกเย็น  ถาหากวาจิตเรามีความเยือกเย็น  เรากจ็ะสามารถทรงศลีบริสทุธิ์ได  
แลวก็สามารถจะทรงสมาธิใหทรงตัวอยูไดตลอดเวลา  เมือ่ฌานทีเ่ราตองการจะทรงตวัไดตลอดนี้  ศีล ก็
ดี  ฌานก็ดี  จะทรงอยูไดตลอดเวลา  ก็เพราะอาศยัพรหมวิหาร ๔  พรหมวิหาร ๔ น้ีเปนตวัเลีย้งทั้งศีล  
ตัวเลี้ยงทั้งฌาน  ตัวเลี้ยงท้ังวิปสสนาญาณ  พรหมวิหาร ๔ มีอะไรบาง  คือ 

๑. เมตตตา  ความรัก 
๒. กรณุา   ความสงสาร 
๓. มุทิตา  มีจิตออนโยน  ไมอิจฉา  ริษยาใคร 
๔. อุเบกขา  ความวางเฉย 

 น่ี ๔ ตัวดวยกนั  พรหมวิหาร ๔  ทีนี้การจะทรงพรหมวหิาร ๔  เขาทรงกันอยางไร ตาม 
ปกติจิตของเราตองคิดอยูเสมอวา  เราจะไมเปนศัตรูกับใคร  เราจะเห็นใจคนและสัตวทั้งหมดที่เกิดมา 
ในโลกนี้  ถือวาเรารูจักรักสขุเกลยีดทุกขฉนัใด  คนและสัตวทั้งหมดทั้งโลกมีอารมณเหมือนเรา  นี้เมื่อ 
เราเกิดมาแลวก็ตองการความสุข  ถือวาคนอื่นตองการความสุขเหมือนกัน  คนเราในโลกเกิดมาแลว  ไม 
ตองการใหใครเกลยีด  เรากเ็ลยไมตองการจะเกลยีดคนอื่นเหมือนกัน  เพราะถือวาคนที่ถูกคนอื่นเกลยีด 
ก็ไมสบายใจ  เราเองถูกชาวบานเขาเกลียด  เราก็ไมสบายใจ  เราก็จงทาํตัวของเราไมเกลยีดบุคคลอ่ืน  นี้ 
การจะทําตวัไมใหชาวบานเขาเกลยีด  ตองถือไวโดยเฉพาะวาสิ่งนัน้ถาเปนไปโดยธรรม โดยวนิัยเทานั้น 
ที่เราจะอนโุลมได  ถาบุคคลใดที่ตองการใหเราทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง  หรือพูดอยางใดอยางหนึ่งท่ีผิดธรรมผิด 
วินัย  น้ีถึงแมวาจะเปนเรื่องไมพอใจของบคุคลนั้นเราปฏบิัติไมได  ทั้งนี้เพราะอะไร  เพราะเราเปนสาวก 
ของพระพุทธเจา  เราไมใชสาวกของเดยีรถีย  เราจะไมยอมเชื่อถอยคาํของเดียรถยี  เราจะเชื่อพระพุทธ 
เจา  ในเมื่อเราปฏิบัติตามแนวที่พระพุทธเจาสอน  เขาไมชอบใจเปนเรื่องของเขา  ถือวาเราทําถูกแลว  
แตวาเราไมโกรธไมเกลยีดบคุคลนั้น ถึงแมเขาจะโกรธจะเกลยีดเรา เราก็ไมโกรธ ไมเกลยีด กลับสงสาร 
คิดวาเขาเปนผูเขาใจผิด  สรางความเดือดรอนใหเกิดแกตนเอง  ในชาตปิจจุบันและในสัมปรายภพ  หรือ 
ในชาตินี้ตวัเขาก็หาความสุขไมได  มีแตความเดือดรอน  ตายก็มีอบายภูมิเปนท่ีไป  แทนท่ีเราจะโกรธ  
เราจะเกลยีดเขา  เรากก็ลับสบายใจ  คิดวา  เออ  คนนี้นาสงสารจริง ๆ  นีท่ําใจอยางนี้เปนปกต ิ

๒. กรณุา  ความสงสาร คําวากรณุาแปลวาความสงสาร ก็อยางท่ีพูดแลวเมื่อกี้น้ี เห็น  
เขาทําผิด  หรือเห็นคนอื่นเขายากไรไมสบาย  ไมมีความสุข  ขาดแคลนดวยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เรากเ็กิดมี 
ความเมตตาสงสาร  ที่เรยีกวากรณุาคือความสงสาร  ถาเรา 

 
 
 
 
 
 

๓๕๔ 



 

สามารถจะสงเคราะหได  เราจะสงเคราะหดวยวัตถ ุ เมื่อสงเคราะหดวยวัตถ ุ เราไมมีวัตถจุะพึงใหก็แนะ 
นําดวยปญญา  แทนที่จะเห็นวาบุคคลใดไดทุกข  คิดวาสมน้ําหนาดีแลวอยางนีเ้ราไมคิดอยางนั้น  ถาเรา 
มีความรกัอยางหนึ่ง  มีความสงสารอยางหนึ่ง  ทั้ง ๒ ประการ  ใจก็เริ่มมีความสุข  ตรงกันขามกับบุคคล 
ที่สรางศัตร ู  สรางความเคยีดแคนใหเกิดแกบุคคลอื่น  นั่งก็ไมสบาย  นอนก็ไมสบาย  ตื่นก็ไมสบาย  
หลับไมสบาย  หวาดระแวงอันตรายอยูเสมอ  ใครเขาพดูด ี พูดเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องบุคคลอ่ืน  ก็เลยคิดวาเขา 
พูดเรื่องตัวอยูเสมอ  จะนอนหรือจะเดิน  จะยืน  เห็นใครมาผิดปกต ิ  ก็ระแวงคดิวาเขาจะมาทําราย  นี่ 
เปนอาการตรงกันขามของบุคคลที่ไรเมตตาและกรณุา 
 น้ีขอท่ี ๓  มุทิตา  มีจิตออนโยน  มีอารมณไมอิจฉาและรษิยาใคร  เห็นบุคคลอื่นใดไดดี 
แลวก็พลอยยนิดีดวย  ดีใจกบัความดีของเขา  เพราะคิดวาตอไปถาเราทาํไดอยางนี ้ สรางความดีอยางเขา  
ผลความดกี็จะใหเหมือนเขา 
 ขอที่ ๔ อุเบกขา  วางเฉย  ไอเหตุการณใด ๆ  ก็ตามที่เปนเหตุสุดวิสัย  จะผุดเกิดขึ้นกับ 
เรากด็ ี  หรือเพ่ือนของเรากด็ี  หรือบุคคลที่เนื่องของเราก็ด ี  ถาเกินวสิัยที่เราจะแกไขใหไดกถ็ือวานี่กฎ 
ของธรรมดา  ไมทําจิตใหเดือดรอน  ไมทําจิตใหหวั่นไหว  เพราะถอืวาสิ่งใดก็ตาม  ถาเปนเรื่องของ 
ธรรมดาแลว  เราแกไขไมได   อยางคนจะตาย  เราจะไปหามความตายไมได  คนจะแกเราจะหามความ 
แกไมได  ความหนาวมา  เราจะหามหนาวก็ไมได  รอนมาเราจะหามรอนก็ไมได  ความปวยไขไมสบาย 
ปรากฎ  เราจะหามความปวยไขไมสบายก็ไมได  อยางนี้เปนตน  เรยีกวาเปนของธรรมดา  สิ่งใดถาเปน 
ธรรมดา  เรารูอยูวาธรรมดามันตองเปนอยางนั้น  ถาปรากฎขึ้นกถ็ือวานี้เปนกฎของกรรม  หรือวาเปน 
ธรรมดาของบุคคลท่ีเกิดมาในโลก  มันตองเปนอยางนี ้ ใจอยูเฉย ๆ  แตวามันกไ็มขาดเมตตตา  แตคิดวา 
โอกาสใดถาจะพึงม ี  ถาเราสามารถจะชวยได  จะผอนคลายได  เราจะชวยผอนคลายใหเขามีความสุข  
ตามกําลังท่ีเราจะพึงผอน 
 น่ีคุณธรรมทั้ง ๔ ประการ  มี เมตตา  กรณุา  มุทิตา  อุเบกขา  ทั้ง ๔  ประการนี ้ ถามีแก 
บุคคลใด  บุคคลประเภทนัน้ศีลจะบริสุทธิ์ตลอดเวลา  เพราะศลีทุกตัวนี้อยูดวยอํานาจของเมตตากับ 
กรณุา  ถาไมมเีมตตาและกรณุาแลว  ศีลกีต่ัวก็ตาม  พระบอกวามีศลี  ๒๒๗ ไอศีล  ๒๒๗  ถาไมเมตตา 
เสียตัวเดียว  ตัวเดยีวมนัก็ไมมีศีล  มันจะเอาศีลมาจากไหน  เพราะศีลมาจากเมตตา  ทีน้ีในดานสมาธิจิต  
ในดานการทรงฌาน  เรากพิ็จารณาด ู  เรามีอารมณความรัก  เรามีอารมณความสงสาร  เรามีมุทิตาจิต  
ยินดกีับบุคคลอื่นท่ีเขาไดด ี อุเบกขา  เรามคีวามวางเฉย  อยางนี้นวิรณก็เคลยีเคลาจิตเราไมไดเลย นวิรณ  

 
 
 
 
 
 

๓๕๕ 



 

ไมสามารถทําจิตของเราใหหวั่นไหวได  ความรกัก็ด ี  ความโลภก็ด ี  ความโกรธก็ด ี  มันจะเกิดขึน้มาได 
อยางไร มันไมมีอะไรจะเกดิ ความหลงใหลใฝฝนในรปู เสียง กลิน่ รส และสัมผัสมันก็ไมม ี น่ีเรารักเขา 
แลวกร็ักเรา คิดวาตางคนตางตาย จะไปนั่งหลงใหลใฝฝนดวยประโยชนอะไร แมแตตัวของเราเองก็ประ 
คับประคองไมไหวแลว ทําไมจะตองเขาไปประคับประคองบุคคลอื่นอีก ซ่ึงประคองเทาไรก็ไมมีใครดี 
ข้ึน  ในที่สุดกต็ายเหมือนกัน 
 ทีน้ีความอิจฉาริษยาก็ด ีความโกรธ ความพยาบาทก็ด ีถามีเมตตาและกรุณาแลวคน นั้น
มันก็ตัดไป  มันจะเกิดขึ้นมาไมได  ไมพอใจนิดหนึ่งเดีย๋วก็สลายตัวไป  จะจองลางจองผลาญนัน้ไมม ี 
เพราะพรหมวหิาร ๔ เปนตัวฆาโทสะอยูในตวัเสร็จ  นี่เปนอันวา ทานพุทธบรษิัททุกทานท่ีเปนพระ  
เปนเณรกต็าม หรอืฆราวาสก็ตาม ถาหากวาจะเจรญิพระกรรมฐานใหดี จติจะตองตัง้อยูในพรหมวิหาร 
๔ ตลอดเวลา  หากวาจิตของทานพลาดจากพรหมวิหาร ๔ เมื่อไร  ทานก็หมายความวา  แมแตศีลทาน ก็
ไมมี เมื่อศีลทานไมมแีลว สมาธิทานจะมีไดอยางไร ถาหากวาจิตของทานทรงเมตตาอยูตลอดเวลา คําวา 
ทรง หมายความวาจะตองมปีระจําใจ  ประจําวาจา  ประจํากาย  อยูตลอดเวลา  ไมใชวาไปนั่งนกึวา  
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ไมใชอยางนัน้  คําวาทรงเปนตัวปฏิบัต ิ  ถาปฏิบตัิได  จิตตกอยูในอาํนาจ 
ของพรหมวิหาร ๔ มีความรกัเปนปกต ิ มีความสงสารเปนปกต ิ ไมมคีวามอิจฉารษิา  ยินดีกับบุคคลอื่น 
ที่เขาไดด ี  สิ่งใดถาเปนกฎธรรมดา  สิ่งนั้นเราไมตกใจ  ไมดิ้นรน  เราวางเฉย  น้ีตัวปฏิบัต ิ  เมื่อจิตคิด 
อาการอยางนีต้องทําไดดวย  ถาทรงไดอยางนี้แลวกฌ็านสมาบัติจะเกดิแกทานไดทกุขณะจิตที่ทานตอง 
การ เมื่อทานทรงฌานสมาบัติดีแลว จุตูปปาตญาณ เจโตปรยิญาณ ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ อตีตังส 
ญาณ  อนาคตงัสญาณ  ปจจปุปนนังสญาณ  ยถากัมมุตาญาณ  ในดานของวิชชาสาม  หรือวา ทรงอภิญ 
ญา ๖ หรือวาจะทําใหถึงสมาบัติ ๘  หรือวาเจรญิวิปสสนาก็ไดงาย ๆ  ทุกอยางเปนของไมยาก 
 ฉะนั้น ถาอารมณจิตของบคุคลใด ถายังมีความบกพรองในความปรารถนา ในการ 
เจรญิพระกรรมฐาน เมื่อความมุงหมายของเรา ในการตองการทิพจักขญุาณเปนเบื้องแรก เราอยากจะ 
เห็นสวรรค  อยากจะเห็นนรก  อยากจะเหน็พรหมโลก  ถาเรายังเห็นไมไดก็จะรูวา  ศีลของเราไมดี  ถา 
ศีลดีกจ็งคิดวา  เราบังคับนวิรณไมได  หรือถาบังคับนิวรณไดบางขณะ  ก็จงคิดวาพรหมวิหารของเรายัง 
ไมด ี ถาเราตดักังวลได  ศีลด ี นิวรณระงับ  พรหมวิหารบริสุทธิ ์ ทรงมกีําลังมาก  อยางนี้เรื่องวิชชาสาม  
อภิญญา ๖  มันเปนของงาย ๆ  เปนของไมยาก 

 
 
 
 
 
 
 

๓๕๖ 



 

 เอาละวันนี ้ เวลาสําหรับพูดหมดเพียงนี ้ ตอจากนี้ไปขอใหทุกทานตั้งกายใหตรง ดํารง 
จิตใหมั่น  คิดวาตัวเราเกิดมาแลวตองตายทุกคน  ท่ีเราทําอยางนี้ก็มีความประสงคอยางเดยีววาถาเราจะ 
ตายแลว ก็ใหมันตายอยางคนมีความสุข มีความสุขเพราะอํานาจกุศลดลจิต ประคบัประคองจิต เมื่อจิต 
ออกจากรางนีแ้ลว จะไดไมไปสูอบายภูม ิ ตั้งใจไว  ตอจากนี้ไปขอทุกทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  
กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  ใชคําภาวนาแลวพิจารณาตามอัธยาศัย  จนกวาจะไดยินสัญญาณบอก 
หมดเวลา 
 
 

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

๓๕๗ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   ๑๗  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

 
 ตอนี้ไปเปนโอกาสการเจรญิพระกรรมฐาน ในระยะ ๓ วันแรก ไดพูดถึงสมุฎฐานที่จะ 
ทําใหจิตเปนสมาธ ิ หรือวาเขาถึงวิปสสนาญาณไดด ี ตามแบบฉบับท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอนมาแลว 
วันนี ้ก็จะขอพูดถึงอารมณสมาธิ  ใหบรรดาทานทั้งหลายท่ีมาใหม  จะไดเขาใจวาการทรงอารมณตอน 
ไหน แบบไหน เขาถึงระดบัไหน เขาเรยีกกันวาอะไร นี่การทรงสมาธิเราจะใชวิธภีาวนา หรือวาพิจาร 
ณาก็ด ี  กําหนดรูลมหายใจเขาออกก็ตาม  เพงรูป  เพงกสิณก็ตาม  อารมณของสมาธิยอมมผีลเสมอกัน   
ก็มีอาการเสมอกัน  สมาธิแบงออกเปน  ๒  จําพวกหรอื  ๓   แบบคือ 

๑. ขณิกสมาธ ิ
๒. อุปจารสมาธ ิ
๓. อัปปนาสมาธ ิ

 คําวาขณิกสมาธ ิ แปลวาสมาธิเล็กนอย  ขณะที่เราภาวนาไปก็ด ี หรือเพงรูปกสิณก็ตาม  
ภาพนิมิตก็ตาม หรือวาจะพจิารณาอะไรกต็าม จิตจะทรงอยูในรูปนัน้ชั่วขณะหนึ่ง สมมุติวาเรากําหนดรู 
ลมหายใจเขาหายใจออก  หรือวาใชคําภาวนาวา พุทโธ  คําภาวนานี่ผมไมถือวาจะตองใชคําภาวนาวา 
พุทโธเสมอไป  จะภาวนาวาอยางไรใชไดเหมือนกันหมด  เพราะวาคําภาวนาทกุอยางเปนเครื่องโยงจิต 
ใหเขาถึงสมาธ ิ  เรื่องของการภาวนานี ่  ถาภาวนาเหมือนกนัไมเหมือนกนั  หรือพจิารณาเหมอืนกัน ไม
เหมือนกนั  อนันีอ้ยาถอืวาเปนขอเถียงกนั  วาของคนนัน้ผิด  ของคนนั้นถูก  ของเราดกีวาของเขา  ของ
เขาดีกวาของเรา  ถามีความคิดอยางนีไ้มถูกดวยกนัท้ังสองฝาย  เพราะวากรรมฐานนี่พระพุทธเจา สอน
ใหเขาถึงสมาธ ิ มีถึง ๔๐ แบบ  แตละแบบยอมมีคาํภาวนาหลายอยาง  เวนไวแตกสณิ  อยาง พุทธานุสส
ติก็มีคําภาวนาถึง ๙ แบบ  ธัมมานุสสติ  สังฆานุสสติ  น่ีมีคําภาวนาเรียกวามาก ๆ ดวยกัน  คําภาวนา
อยางไหนก็ตาม  ในเมื่อเราภาวนาก็ด ี  พิจารณาก็ด ี  ก็ช่ือวาปฏบิัติตามพระธรรมคําส่ังสอน ของ
พระพุทธเจาทัง้หมด  ถือวาเหมือนกัน  อยางไปถือคําภาวนาเปนเครือ่งวัดความดีความชั่ว  ความถูก 
ความผดิ  อันนี้ใชไมได  เปนมานะแทนทีจ่ะเปนของดีกลับเปนกิเลส  ทําใหเราลงอบายภูมิไป  นี่ ปฏิบัติ
กันเกือบตาย ถาไปอวดอางกันเรื่องภาวนาบาง พิจารณาบาง อะไรพวกนีว้า ของฉันดีกวาเธอ ของ เธอ
ดีกวาฉนั  แบบนี้มันเปนตวักิเลส  แทนท่ีเราจะละกเิลส  กลับไปนํากิเลสเขามาสูจิต  อันนี้ใชไมได   

 
 
 
 
 
 

๓๕๘ 



 

น้ีคําภาวนาหรอืพิจารณาขอผานไป 
 มาพูดถึงอารมณของสมาธ ิ  ถาจิตเราเขาถึงขณิกสมาธ ิ  ก็แปลวาสมาธิเล็กนอย  คําวา 
สมาธิ  แปลวามีอารมณตั้งมัน่  และจิตนอมเขาไปในสวนของกุศล  จึงเรยีกวาสัมมาสมาธิ  นี่เราทําใน 
ดาน สัมมาสมาธ ิ เพราะวาขณะที่ทรงอยูตามเวลาที่เรากําหนดเราสมารถจะกําหนดรูลมหายใจเขาออก ก็
ดี  หรือรูคําภาวนากด็ีอยูช่ัวขณะหนึ่ง  คือวาสักนาทีหนึ่ง  ๒ นาที  ๓  นาที  อะไรกต็าม  เปนอยางมาก  
แลวทีนี้จติมันก็เลยไป  คิดเรื่องอะไรตออะไรเพลินไปเสียอีก  ออกนอกลูนอกทาง  น่ีพอรูสึกตัวข้ึนวา  
น่ีเราไมไดภาวนาหรือไมไดพิจารณา  ก็กลับตั้งตนใหม  พอกลบัตั้งตนใหมจติของเราก็ทรงอยูใน 
อารมณที่ตองการ ช่ัวประเดีย๋วเดียวมันก็ไหลไปสูสภาวะอยางอื่น ไปคิดเรื่องอื่นเขามาแทน อยางนี้ทาน 
เรยีกวา  ขณิกสมาธิ  แปลวาสมาธิเลก็นอย  หมายความวาทรงอยูไดช่ัวขณะเดียว 
 ทีน้ีขณิกสมาธนิี่  ความจริงจะถือวามผีลนอยก็ไมได  พระพุทธเจาทรงกลาววา พระที่ 
บวชเขามาในพระพุทธศาสนา  ปฏิบัติตนในดานศลี  และสิกขาบททัง้หมด ๒๒๗  ไมบกพรอง พรอม 
ดวยอภิสมาจารที่เหลือจากนัน้  แลวก็เรยีกวาไมบกพรองตลอด ๑๐๐ พรรษา  ไมใชอาย ุ๑๐๐ ปนะ  บวช 
นะ ๑๐๐ ป  มีศีลไมบกพรองทุกสิกขาบท  แตวาไมไดเคยเจรญิสมาธิจติเลย  ทานกลาววาสูบุคคลที ่บวช
หรือไมบวชกต็าม  แตวาเคยเจรญิสมาธิจติวันหนึ่งไดสมาธิช่ัวขณะจติเดียวไมได หมายความวา อารมณ
ของเรานะวางจากกิเลส  มีจิตสบาย  รูลมหายใจเขาหายใจออก  รูคําภาวนา  และรูการพิจารณา  ดวยจติ
เปนกุศลแท เพียงชั่วขณะจติหนึ่งเทานี้  ยอมมีประโยชนมากกวาพระที่บวชเขามาในพระพุทธ ศาสนา  
มีศีลบริสุทธิถ์งึ ๑๐๐ ป  นี้เปนพระพทุธพจนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ณ วาระหนึ่ง  
พระองคทรงกลาวกับพระสารีบุตรวา  “สารีปุตตะ  ดกูอนสารีบุตร  บคุคลใดแผเมตตาจติไปในทิศทั้ง 
ปวงก็ด ี  หรือวาทรงสมาธิจติ  ทําจิตใหวางจากนวิรณ  หรอืวางจากกิเลส  วนัหนึ่งชัว่ขณะจิตเดยีว  เรา 
กลาววาบคุคลน้ันเปนผูไมวางจากฌาน” 
 ตานี้ถาพดูถึงอานิสงส ทานท้ังหลายอยาสงสัยวาคนที่เขารักษาศีลบริสทุธิ์มาตั้ง ๑๐๐ ป  
กับคนที่ทรงสมาธิจิตไดวนัหนึ่ง ช่ัวขณะจิตหนึ่ง  ทําไมพระพุทธเจาจึงเปรยีบเทีบวาสูคนที่ทรงสมาธิจิต 
วันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งไมได  เพราะวาการรักษาศลีน่ี  เราจะรกัษาศลีบริสุทธิ์เพียงใดก็ตาม  เราจะเปน 
พรหมไมได  อยางดีท่ีสุดกจ็ะเกิดไดแคกามาวจรสวรรค  จะขึ้นเปนพรหมไมไดแนนอน  และกยั็งไกล 
พระนิพพาน  แตถาบุคคลใดสามารถทําจติใหเปนสมาธ ิ  คือมีอารมณวางจากกเิลสหรือนิวรณ ๕ วัน 
หนึ่ง ช่ัวขณะจติหนึ่ง  เรียกวาประเดี๋ยวเดียว  แตอารมณจติที่สั่งสมอยูไดทุก ๆ วันๆ หนึ่งได ๒ นาที  ๓  

 
 
 
 
 

๓๕๙ 



 

นาที  วางจากกิเลสจริง ๆ  เมื่อมันวางจริง ๆ  กิเลสมันกแ็หวงเขาไปหนอยหนึ่ง  ถามันแหวงทุก ๆ วัน  
วันหนึ่งปหนึ่งมี ๓๖๕ วนั  และถา ๑๐ ป เทาไร  ๒๐ ปเทาไร  ทีนี้เมื่อมันหลาย ๆ ปเขา อารมณจิตมันก ็
รวม  มนัสามารถจะทรงฌานเมื่อไรก็ได 
 ทีน้ีสมาธิจิตเปนเหตุใหไดทรงฌาน เมื่อคนที่ทรงฌานไดจึงจะไปเปนพรหมได ทีนี ้
การรักษาศลีนะจะนานเทาไรก็ตาม ไมมีโอกาสเปนพรหม มีอานิสงสตางกันอยางนี้ แลวก็คนทีม่ีสมาธิ 
จิต ปญญายอมเกิดขึ้นไดงาย  สัญญาทรงตัวสติสัมปชัญญะดี มีปญญาดี รูเทาทนัสังขารไดงาย  เปนเหตุ 
ใหเขาพระนิพพานไดงาย  นีว่ากันถึงดานสมาธ ิ
 ทีน้ีมาถึงอุปจารสมาธิ  สมมตุิวาทานทั้งหลายในวันหนึง่มานั่งกัน  ๓๐ นาที  ตามเวลา 
ที่ตั้งให  เวนเวลาทีพู่ด  ถาเวลานั้นทานทรงสมาธิไดสัก  ๒ – ๓ นาที  มันก็ไหลไปบาง  แลวกจ็บัมาก็ 
ทรงอยู ประเดี๋ยวก็หายไป อยางนีถ้าหากทานทรงอยูไดช่ัวชีวิตของทาน ทานไมละไมเลย แตวาก็ไมด ี
ไปกวานี้ ทีน้ีเวลาจะตายอารมณของทานยอมนอมอยูในกุศล  การทรงสมาธินี่เปนการฝกจิตใหนอมเขา 
ไปอยูในสวนของกุศล  ไมใชวาพอเวลาจะตายก็มาบอกอรหัง มาบอกวาพุทโธ  อันนีไ้มมีผล ตองฝกไป 
ตอนน้ี  เมื่อเวลาจะตายจริง ๆ  อารมณจิตจะรวม  อาจจะเปนฌานก็ได 
 ถาสมมุติวาทานไมไดฌาน สมาธิไมสูงไปกวานัน้ เวลาปวยหนักใกลจะตาย จิตทรงอยู 
ในอุปจารสมาธิ  อันนี้ตายแลว  ทานไมตองผานสํานักพระยายม  ตรงไปสวรรคทนัที   แตวาจะเปน 
สวรรคช้ันไหนก็สุดแลวแตอารมณจิตที่จะเคลื่อนออก  แตถาจิตที่เคลื่อนออกทรงอยูในเขตของขณิก 
สมาธิ แลวถาจิตนอมไปในพุทธานุสสติกรรมฐานเปนอารมณดวย หมายความจิตเปนสมาธิ รูลมหายใจ 
เขาออกดวย  หรือวาจิตถาหากวาจิตนอม  จิตของเราจะเขาสูถึงขั้นขณกิสมาธิ  ก็ไปเกิดบนสววรคช้ัน 
ดาวดึงสได  เพราะมีตัวอยางมาก  อยางทานมัฏฐกุณฑลเีทพบุตร  เมื่อกอนเธอไมเคยทําบุญอะไรมาเลย  
เพราะเปนลูกของพราหมณข้ีเหนียว  ครัน้เวลาจะตายนึกถึงคณุของพระรัตนตรัย  มีพระพุทธเจาเปนตน  
เพียงชัว่ไมกีน่าทีทานก็ตาย  ตายแลวกไ็ปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก  มีวิมานทองคํา 
มีนางฟา  ๕๐๐  เปนบรวิาร  ตัวทานเปนเทวดาหัวหนาในวิมานนัน้  นีผ่ลของขณิกสมาธ ิ
 น้ีสมาธิทีร่องขึ้นไป  สูงขึ้นไปอีกนิดก็เรียกวา อุปจารสมาธ ิจิตที่จะเขาถึงอุปจารสมาธ ิ
เปนจิตที่ตองมปีติ  เขาถึงปติ คําวาปติแปลวาความอิ่มใจ  คนที่จะเขาถึงปติได  มีขอสังเกตจิตของตนเอง  
คือตลอดวนัตลอดเวลา อารมณมันชุมชื่นไปในดานของกุศล ถาจะพดูวาจะทาํบุญกนัแลวละก ็ แหมใจ 
มันสบาย  ใจมนัดี  จะใหทานก็ดี  จะรักษาศีลก็ดี  จะฟงเทศนก็ดี  เจรญิสมถกรรมฐาน  วิปสสนากรรม  
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ฐานก็ดี  อยางท่ีพวกทานชวยกันสรางวิหารของพระพุทธศาสนาอยูทกุวัน  ถาทานทัง้หลายทําดวยความ 
เต็มใจ ทําดวยความหวงใย ไมสักแตเพยีงวาทําไปเพียงวนัหนึ่งๆ  นอนอยูก็คิดวา เออ  พรุงนีจ้ะทําอะไร 
แลววนันี้เราทาํอะไร เราก็ทาํอยางไรมันถงึจะดี ในขณะที่ทํา จิตก็คิดอยางเดยีววานี่เราทําบุญเอาเปนทุน 
เพ่ือตาย  เราบวชเขามาในพระพุทธศาสนาแลว  เรื่องของการบวชนี่มีอานิสงสอยางหนึ่ง  มีศลีบริสุทธิ์นี ้ 
เราบวชก็มีศลีบริสุทธิ์  มีอานิสงสประเภทหนึ่งเปนสวนหนึ่ง  การเจรญิสมาธเิราก็มีอานิสงสอีกสวน 
หนึ่ง  น่ีการสรางวิหารทาน  การใหทาน  นี่ก็มีอานิสงสอีกสวนหนึ่ง  เปน ๓ สวนดวยกัน  เรยีกวาบวช 
ไดกําไร  จิตใจชุมชื่น  คิดวาเรานีไ่มเสียททีี่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา  ทําดวยความเต็มใจ  เวลาที่จะ 
เจรญิสมถวิปสสนาก็พรอมเสมอ คิดวานี่เราทําที่พึ่งของตนใหเกิด อันนี้เราเรียกกันวาปติ เกิดความชุม 
ช่ืน  เกิดความอิ่มใจ  อาการของปติมี ๕ อยาง  แตอาจจะผานไมเหมือนกัน  บางคนผานตนแลวกถ็ึง 
ปลาย  แตสําหรับผูปรารถนาพุทธภูมิและผูฝกอภญิญาผานทุกอยาง  สําหรับดานสุกขวิปสสโกไมผาน 
ทุกอยาง 
 คือวาอาการของปติ  ๑. ขณะนั่ง ๆ  ภาวนาไป  เกิดขนพองสยองเกลา  เรยีกวา ขนลกุ 
ชันหรือวา  ๒. นั่ง ๆ  ภาวนาพอใจสบาย  น้ําตามันไหลเฉย ๆ  หรือวา  ๓. มีการโยกโคลง  หรือ  ๔. มี 
ตัวลอยข้ึน  หรือ  ๕. มีอาการซูซา  ตวัโปรงคลายวาหนาใหญตวัใหญสูงขึ้น  ความจริงมันไมมอีะไร  
มันนั่งอยูเฉย ๆ  แตอาการรูสึกมันเปนอยางนั้น  อยางนี้เราเรียกกนัวาปติท้ังหมดนี่นะ  หรือวามีอารมณ 
สุดเขาไปถึงสขุ  เลยปตไิปนดิ ก็เรยีกวาสุข พอน่ังปบมันเกิดมีความสบาย ไมเมื่อย  ไมปวด  มีความสุข   
จะนั่งนานสักเทาไรกไ็มรูสึกเบื่อ ไมรูสึกหนาย มีความเอบิอ่ิม มีความสุข อารมณจิตตอนนี้ทานเรยีกกัน 
วาอุปจารสมาธ ิ
 แลวก็เมื่อจิตเขาถึงอุปจารสมาธ ิถาสามารถจะทรงอุปจารสมาธิไดสักนาที ๒นาท ีตอน 
น้ีจะปรากฎเห็นภาพ จะมภีาพบางอยาปรากฎ คือวาปรากฎขึ้นเปนภาพคน ภาพพระ ภาพอะไรก็ได  เปน 
แสงสีตาง ๆ  ทําไมจึงเปนอยางนั้น  ทั้งนีก้็เพราะวาในขณะที่จติเขาถึงอุปจารสมาธิ  จิตเปนทิพยที ่เริ่มดี
แลว  ใกลปฐมฌาน  เขาเรียกวา  อุปจารฌาณ  จิตเริ่มเปนทิพย  สามารถเห็นภาพทีเ่ปนทิพยได  สามารถ
ไดยินเสียงจากที่เปนทิพยได  เวนไวแตเพียงวาใหจิตของเราเคลื่อนจากสมาธิ  ภาพที่เราเห็นจะ หายไป  
น่ันความจริงภาพก็ไมไดหาย  แตจิตของเรามันเลวลง 
 ทีน้ีมาตอนนีแ้หละ  ถาหากวาบังเอญิมภีาพแสงสีปรากฎ  ก็จงอยาสนใจในภาพนัน้  
วางอารมณรักษาอารมณไวตามเดิม  ถาไปสนใจในภาพสมาธิจะเคลื่อน  อันนี้ตองจาํใหดี  อยาหลงภาพ   
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ไอพวกเรานี่กม็ี  บางทีเจอะภาพอะไรตออะไรลอยไปลอยมา  อุปาทานมันก็เกิด  กคิ็ดวาเปนอยางนั้น  
เปนอยางนี ้ เมื่อกอนเคยคุยกัน  ฟง ๆ  แลวกร็ูสึกวาผดิ  มันไมถกู  ภาพที่เราเห็นดวยอุปจารสมาธนิี่  จะ 
ยึดถือเปนอารมณไมไดเด็ดขาด  เพราะวาไมใชทิพยจักขญุาณ  ทิพจักขญุาณจริง ๆ  น่ีเขาใหกําลังจิต ให
เปนทิพยแท ๆ  สามารถจะรูวาระตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย  ไมใชตองการรูแตเพียงภาพที่ลอยมา 
 อันนี้อยาลืมนะ  ถาเขาถึงตอนนี้อยาลืม  แลวก็เวลานี้อารมณจิตของเราชุมชื่นมาก  และ 
เขาถึงอุปจารสมาธิ  เพราะปติเปนสําคัญ  มีความอิ่มใจ  มันไมอิ่มมันไมเบื่อในการเจรญิสมถวิปสสนา  
ดีไมดีบางคนทําเลยเถดิไป  ไมกินไมนอน  งวงมันก็ไมงวง  หิวมันก็ไมหิว  ทํามันเพลดิเพลินสบายใจ  
ตอนน้ีแหละโรคประสาทมันจะกิน  เพราะรางกายมันตองการพักผอน  ตองใหมันพักผอนตามเวลา  
อยาไปฝนมัน อยาไปทําใหมนัหนักเกนิไป จะคิดวานี่มันดึกเทานีแ้ลวเราก็ยังไมงวง  วันท้ังวันเราไมหิว  
เราไมกินเราไมนอน  ถาเปนอยางนัน้ไมชาโรคประสาทมันก็เกดิ  เพราะรางกายขาดธาตุอาหาร  รางกาย 
ไมไดพักผอน  ผลรายจะเกดิแกรางกายของตัวเอง 
 หากวาทานทั้งหลายเขาถึงตรงนี้ก็ตองระวังใหดีนะ อยาทําใหมันเกินเวลาท่ีเรากําหนด 
คิดวา เอาแคนี ้ ถาชั่วโมงหนึง่พอดี ๆ  ไมดกึเกินไป  ไมหัวคํ่าเกินไปแลวก็ทําแคนั้น  เห็นวาถามันจะดึก 
เกินไปเราก็เลกิ  มันจะเครยีดเกินไปก็เลิก  น่ังเมื่อยกน็อนเสีย   บังคับจิตใหมันหลับไป  ถาเราภาวนา จน
หลับ  ก็ช่ือวาหลับในสมาธ ิ  หรือวาหลับในฌาน  ในระหวางหลับ  ถือวามีสมาธหิรือฌาน  ตืน่ขึ้นมา 
ใหม ๆ  ถายังไมไปไหน  กภ็าวนาทําจิตใหเปนสมาธิ  น่ังก็ได  นอนก็ไดผลเสมอกนั  นีถ่าจติของทาน 
เขาถึงอุปจารสมาธิ  และก็ทรงไวไดบาง  ไมไดบาง  มนัไมสม่ําเสมอกัน  เพราะเปนฌานโลกีย  บางที 
วันนีด้ี  พรุงนีไ้มเปนเรื่อง  ถามันเปนอยางนี้ละก็  ถือวาจิตของทานทรงอยูในอุปจารสมาธ ิ  ถาเรียกตาม 
ฌานเขาเรียกวา  อุปจารฌาน  คือใกลจะเขาไปถึงฌานแลว  หรือวาขอบของฌาน 
 ถาจิตของทานทรงอยูในอุปจารสมาธิเปนปกติ ถาตายในระหวางทีจ่ิตทรงอุปจารสมาธิ  
ทานกลาววาบคุคลนั้นจะขึ้นไปอยูบนสวรรคช้ันยามา นี่วาเปนเทวดาชั้นยามา เปนเทวดาแนนอน ไม 
ตองผานสํานกัพระยายม เอาละนี่พูดใหฟงตามลําดับ เพราะวาทานผูมาใหมก็มี หรือบางทีทานผูเกาก ็
อาจ จะไมเขาใจเหมือนกัน  บางทีฟงกันมาเปนป ๆ  ไมรู  เคยไดยินเสียง  ฟงคุยกนั  คุยกันแลวไมคอย 
จะถูก  ทีนีถ้าเราเขาใจไมถูก  เราก็ปฏิบัติไมถูก  ผลที่มันจะไดรับก็คือผลไมถูก  ไมถูกละมนัก็ไมมีผล 
 น้ีตอจากนีจ่ะพูดเปนลําดับทุกคืน  จนกวาจะเขาถึงจุดสุดทาย  ตางคนตางจํากันเขาไว  
อยาใหมันผดิพลาด  พวกท่ีอานหนังสือไมออก  หรือผูท่ีอานหนังสือออก 
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ไดยินเสียงพดูผิดก็ม ี เพราะอะไร  เพราะไอสิ่งที่ถูกไมไดอาน  หรือวาอานไมไดจํา  น่ีมันใชไมไดนะ  นี้ 
ถาจะทําไปนี่เราทําเพื่อชวยตัวเรา ในขณะที่ทรงชีวติอยู ใหจิตมีความสุข ไมเดือดรอนดวยนินทาปสังสา  
หรือการนินทาและสรรเสรญิ  ตัวน้ีแหละสําคัญ  เพราะนินทาและสรรเสรญินี่เปนตวัเสียดแทงใจ  อันนี้ 
เราจะไดยับยั้งใจใหจิตมันสบาย อะไรก็ตามที่มันเกิดดวยอํานาจของกฎธรรมดา เรากไ็มเดือดรอนเพราะ 
ถือวาเปนกฎของกรรม  แลวตอจากนี้ไปกห็มดเวลาแลว  ขอใหทุกทานตั้งใจตามอธัยาศัย  จนกวาจะได 
ยินเสียงสัญญาณบอกหมดเวลา 
 
 

************************* 
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อบรมพระกรรมฐาน   ๑๘   กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

 
 วันนีจ้ะพดูถึงอารมณของฌาน  จะพูดอยางยอ ๆ  ใหเขาใจเปนลําดับ  เมื่อวานนีไ้ด พูด
ถึงอุปจารฌานเสร็จไปแลว  ตานี้ก็เปนเรือ่งของฌาน  การเจรญิสมาธิกอนทีจ่ะเจรญิก็จงอยาลืมคิดวา  
เราทําเพื่อมีความเปนอยูเปนสุข  ในสมัยท่ีมีชีวิตอยูก็เพือ่ความสุขและความทรงอยู  และเมื่อตายแลวก็ 
เพ่ือความสุข  สุขทั้งอยูและก็สุขทั้งตาย  น้ีการเจรญิสัมมาสมาธิก็ตองมีศีลบริสุทธิ์  มีนิวรณระงบั  มี 
พรหมวิหาร ๔  ตัดกังวลตามที่กลาวมาแลว 
 วันนีจ้ะพดูถึงอารมณของฌาน  ฌานแบงออกเปน ๘ อยาง  คือรูปฌาน ๔ และอรปู 
ฌาน ๔  นี่สําหรับคําวาฌานเราแปลกันวาเพง  ฌานัง  แปลวาการเพง  การเพงหรือวาจอง  หรือมอง ดวย
ความตั้งใจ  อันนี้เรียกวาฌาน  น้ีคําวาฌานในที่นีก้็หมายความวาอารมณจับอยูเฉพาะจุดใดจดุหนึ่ง  ไม
เคลื่อนจากจุดนั้น  อันนี้เรยีกวาฌาน  สมมุติวาขางหนามีไฟสีแดง  เปนไฟธูปแลวลืมตาดูสีไฟ  แลวก ็
หลับตานึกภาพสีแดงของไฟ  ยังจําไดวาภาพอันนั้นปรากฎ  อันนี้เปนอาการของฌาน  ถาภาพนั้นเลือน 
ไปเรยีกวาฌานหายไป  น่ีมาวาถึงอาการของฌานโดยทัว่ ๆ ไป 
 วันนีก้็จะพูดถงึตั้งแตปฐมฌาน คําวาปฐมแปลวาหนึ่ง ปฐมฌานแปลวาฌานที่หน่ึง คํา 
วา ฌานท่ีหน่ึงมีองค ๕ คือ มีวิตก  วจิาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา  คําวา  วิตกหมายถึงวาการนึก  อยางเรากํา 
หนดรูลมหายใจเขาออก เราก็นึกถึงลมอยูตลอดเวลา เรานกึรูตองการนกึใหรูวาเวลานี้เราตองการรูลม 
หายใจ ทีนี ้วิจาร เรารูอยูวาอาการหายใจนี่ หายใจเขาหรือวาหายใจออก หายใจสั้นหรอืหายใจยาว อันนี ้
เปนวิจาร เปนตัวที่ ๒ ปติมีความอิ่มใจ  มีความชุมชื่นเบิกบาน  อ่ิมเอิบในการกระทําแบบนั้น มีความสุข 
สุขละเอียด ไมอิงไปดวยอามิส มีความสุขสันตหรรษา พรรณาไมไดวาสุขขนาดไหน มีความเยือกเย็น 
พรอม ไปดวยความอิ่มเอิบ เอกัคคตา มีอารมณทรงเปนอันเดียว  คือหมายความเราตองการจบัลมหายใจ 
เขาออก  จิตมนัก็อยูท่ีลมหายใจเขาออก  หรือวาเราภาวนาอยูจิตก็จับเฉพาะคําภาวนา  หรือเพงภาพกสณิ  
อยางใดอยางหนึ่ง  จิตจับอยูเฉพาะภาพกสิณนั้น ๆ  อยางนี้เปนอาการของปฐมฌาน 
 อันนี้ถาจะพดูอยางนี้กร็ูสึกวาฟงเขาใจยาก ฟงไดเหมือนกัน แตมันจําไมไหวแลวมัน 
หลายอยาง  ตานี้ตัดยอลงใหสั้น  ขณะใดทีจ่ิตเราทรงอยูในปฐมฌาน  ขณะนัน้ถาเรากาํหนดรูลมหายใจ 
เขาออกก็ดี  หรือภาวนาก็ดี  หรือพิจารณาก็ดี  หรือเพงภาพอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม  ที่ทําอยูอยางนัน้มี  

 
 
 
 
 
 

๓๖๔ 



 

อารมณสบาย  ไดยินเสยีงภายนอกกรอกหูเขามาทุกอยาง  เสียงคุย  เสียงพูด  เสียงเพลง  เสียงวิทยุ  เสียง 
ขยายเสียง เสียงทะเลาะกนั เสียงสุนัขกัดกนั อะไรก็ชาง เสียงดังกองไดยินชัด รูเรื่องชดัเจนทกุอยาง  แต 
ไมมีอารมณรําคาญ เราทําไดตามปกติ ไมมกีารรําคาญ เสียงดีไดยินรูเรือ่งก็รูเรื่อง  แตงานการที่เราทําคือ 
การพจิารณาลมหายใจเขาออก  หรือการภาวนาไมพลาดไมพลั้ง  ทรงอยูไดสบาย ๆ  อาการอยางนี้เปน 
อาการของปฐมฌาน 
 ตานี้เมื่อจิตเขาถึงปฐมฌานแลวมนัมีอาการทรงตัว มีความสบาย จิตไมเขาไปยุงกบั 
นิวรณ  ๕  ประการ  คือ  ความรักในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  และสัมผัสไมรบกวน  เรือ่งอภิชฌา  ความเพง 
โทษ เพงเล็งอยากจะไดของของชาวบานมาเปนของตนโดยไมชอบธรรม ก็ไมรบกวนจิต ไมมีแลวความ 
โกรธ ความพยาบาทก็ไมมี  เรื่องโกรธฌานโลกยีจะถือวาตัดโกรธได  ไมใชอยางนั้น  ระงับโกรธ  ความ 
งวงเหงาหาวนอนก็ไมมี  อารมณฟุงซานจะทิ้งอารมณภาวนา  หรือพิจารณาถึงอาการเพงที่เราตั้งใจก ็ไม
มีความสงสัยในคุณธรรมที่ตนปฏิบัตวิา จะมผีลหรือไมมีผลก็ไมม ี นี้เปนอันวาจิตเราเขาถึงปฐมฌาน  
เปนอาการที่เขาถึงปฐมฌาน ก็อยานกึวามนัจะทรงไดตลอดกาลตลอดสมัย ดไีมดีมันกท็รงไดแค ๒ นาที  
๓ นาที  มันกห็ายไป  จิตมนัตกจากฌาน  ที่เรียกกนัวามีอารมณพลดัจากฌาน  นี่คนท่ีเขาถึงปฐมฌาน 
ใหม ๆ  ในอนัดับแรกบางทีพอรูสึกสบาย  มันมีอาการหวิว  มีความรูสึกคลายตกจากที่สูง  แลวก็ไม 
สามารถจะทําจิตใหทรงระดบัเดิมได อันนีท้านเรยีกวา โคจรจิต จิตของบุคคลนั้นเขาถึงปฐมฌาน แตไม 
สามารถจะทรงฌานอยูได เพราะใหมๆ ถามีอาการอยางนี้ก็ไมตองวิตกกังวล ปลอยมัน มารักษาอารมณ 
ดีไวตามเดิมใหปกติ  นาน ๆ  เขาอาการทรงปฐมฌานจะปรากฎนานถึง ๒ นาที  ๓ นาที  หรือ  ๕  นาท ี 
แลวมันก็จะเคลื่อนไป เมื่อเราจะเริ่มตนจับใหม มันจะเขาไปได แลวจะเคลื่อนไปใหม เปนไปตามเรื่อง 
ของมัน  เพราะอาการเคยชนิยังไมม ี
 น้ีการไดฌานแลว เราจะทําฌานใหทรงอยูตลอดเวลาชัว่โมง สองชั่วโมง สามชั่วโมง 
อันนี้เขาตองฝกเปนพิเศษ  ฝกตั้งกําหนดเวลาตั้งแต  ๑๐ นาที  ใหมันถอนตัวเอง  กําหนดวาเราจะนั่งแคนี ้ 
แตบัดนี้ตอไป ๑๐ นาท ี เราจะอยูในสมาธิคือฌาน  ถาถึงเวลา ๑๐ นาที  มันก็จะเคลื่อนถอยตัวเอง  หรือ 
วา  ๒๐ นาที  ๓๐ นาท ี  ช่ัวโมง  ๒ ช่ัวโมง  ๓ ช่ัวโมง  เราตองคอย ๆ ฝกมนัถึงจะคงอยูไดตามที่เรา 
ตั้งใจไว   นี่เปนอาการของปฐมฌาน 
 มาถึงทุติยฌาน ฌานที่ ๒ อันนี้ไมมวีิตกวจิาร ตดัท้ิงไป มีปติ สุข เอกกัคตา ปต ิแปลวา 
ความอิ่มใจ  ความสุขแปลวาความสุขใจ  สุขมากอธิบายไมถูก  เอกกัคตา  มีอารมณอันเดียวฌานที่ ๒  ม ี 

 
 
 
 
 
 

๓๖๕ 



 

องค  ๓  ตามที่กลาวมา  นีฟ้งอยางนีก้็ไมเขาใจ  แตวาบอกตามแบบที่ไดเพื่อจะไดรู  อันนี้ขอสังเกตถึง 
บุคคล ที่เขาถึงฌานที่ ๒  เมื่อเราภาวนาไปหรือตั้งใจไวในอาการของฌานที่ ๑  ฌานที ่๑  ยังมีการภาวนา 
ลมหายใจเขาออกก็ยังจับอยูแตอยางหยาบ  พอถึงฌานที่ ๒  ลมเริ่มละเอียดไปกวานัน้  ลมรูสึกเบา  ลม 
หายใจเขาออก  ทีน้ีตวัภาวนาและพิจารณานี้เรื่องวิตกและวิจารหายไป  มันหยุดเฉย ๆ  จิตมีความชุมชื่น 
มากกวา มีความสุขยิ่งกวา อารมณทรงสมาธิไดดีกวา ไมภาวนาแตลมหายใจยังรูสึกแตวาเบาลง อาการ 
อยางนี้บางคนพอเขาถึงเขา  พอจิตมันตกมาจากฌานที ่๒  เหลือฌานที่ ๑ บาง  อุปจารสมาธิบาง  ตกใจรู 
ตัววา เอะ  นี่เราหลับไปหรือยังไง  ทําไมเราจึงลืมภาวนา  คิดวาจะไมไดบุญ  เลยควาคาํภาวนาจับตน ชน
ปลายไมถกู  อันนี้เพราะอะไร  เพราะตกใจคิดวาคําภาวนาเทานั้นจึงจะเปนคุณ 
 แตความจริงแลวอาการของฌานที ่๒  เปนอาการที่มีบญุยิ่งกวา  นี้จําไวดวยวา  อาการ 
ของฌานที่ ๒  ไมมีคําภาวนา ภาวนามนัตายไปเอง จิตสบาย รักษาอารมณเปนอันเดยีวมีความสุข  อันนี้ 
อาการของฌานที่ ๓  เรียกวาตัดปติเสียได  เหลือแตสุขกับเอกกัคคตา  น่ี อาการของฌานที่ ๓  น่ีก็ไมม ี
ความอิ่มใจ ความอิ่มเอิบหายไป ความสุขสดชื่นมันสบาย ๆ  บอกไมถกู ความสุขในฌานที ่๓  มนัมีแต 
ความสบาย เยือกเย็น มีอารมณสบาย ลมหายใจเบาลงไป ลมหายใจนี่เบาลงไปมาก เกือบจะไมรูสึก  
เสียงไดยินทางหูแวว ๆ  เสียงดัง ๆ นะไดยินทางหูแวว ๆ  แทนท่ีจะดังมาก  มันดงันอย  ทีน้ีรางกายม ี
อาการคลายตวัเกร็ง ความจริงนั่งตามธรรมดา หรือนอนก็เหมือนกันมนัธรรมดา รูสึกลมหายใจเบา เสียง 
ในภายนอกแวว ๆ  จติสบาย  จิตทรงสมาธ ิ  เครยีด  อาการคลายตึงเปง  คลายใครเขามัดไวอยางนั้น  นี ้
เปนอาการของฌานที่ ๓ 
 น้ีอาการของฌานท่ี ๔  ทานกลาววา  ไมปรากฎลมหายใจเขาออก  หมายความวา 
ภาวนาไปกด็ ี พิจารณาอะไรก็ตาม หรือกําหนดรูลมหายใจก็ตาม พอถึงฌานที ่ ๔ แลวก็ตัดหมด คํา 
ภาวนาก็ไมม ี การพจิารณากไ็มมี  แมแตลมหายใจก็ไมรูสึก  แตความจริงรางกายมันหายใจเปนปกติ  แต 
ที่ไมรูก็เพราะวาจิตมันแยกจากกายเด็ดขาด ความจริงจติมันเริ่มแยกจากกายตั้งแตปฐมฌาน คือฌานที ่
หนึ่ง 
 ตามปกต ิ ถาเราไดยินเสียงภายนอกเปนเสียงท่ีเราไมตองการ เรารําคาญและหนวกหู  
เมื่อฌานเขาถึงฌานที่ ๑  เราไดยินเสยีงทุกอยาง  รูเรื่องทกุอยาง  แตไมราํคาญ  และไมหนวกหูเปนอยาง 
น้ัน ที่วาจิตมนัแยกจากประสาท  เรื่องของประสาทก็ประสาท  เรื่องของจิตก็จิต  เพราะฉะนั้น  ฌานที่ ๒  
มันตัดวิตก วจิาร ตัดตวันกึไปเสียเลย ไมอยากนกึไมอยากคิด จิตแยกหางออกไปอีกหนอย พอถึงฌานที่  

 
 
 
 
 
 

๓๖๖ 



 

๓ มันหางออกไปมาก  จนกระทั่งประสาทหูรับสัมผัสเสียง ไดเต็มท่ี  แตวาความรูสึกของจิตนอย  ที่ 
เรยีกวาไดยินเสียงแวว ๆ  ลมหายใจก็เหมอืนกัน  รางกายหายใจเปนปกติ  แตวารูสึกวาหายใจเบา  มา 
ฌานท่ี ๔ นั้นตัดขาด จิตกับรางกายตัดกันขาดเลย ไมรับรูเรื่องของรางกาย แมแตลมหายใจ รางกายกําลัง 
หายใจอยู  มันก็ไมรับรู   มันตั้งเปนเอกัคคตารมณ  ตรงกบัอุเบกขา  คําวา  เอกัคคตารมณ  มีอารมณเปน 
หนึ่งโดยเฉพาะ  ถาเราจะเพงหรือพิจารณาบทแบบใดแบบหนึ่ง  มันจะทรงอยูเพียงเทานั้น  ไมมีการ 
เคลื่อนไป  มีอาการในใจรูสึกโพลง  มีแสงสวาง  มีความสวางมาก  มีอารมณเยือกเย็น  แลวก็มีอารมณ 
เด็ดเดีย่ว  อุเบกขาวางเฉยจากอาการภายนอก  ยุงจะกนิ  ริ้นจะกดั  เสียงจะดังไมไดยินไปทุกอยาง  ความ 
มีสติสัมปชัญญะสมบรูณ  ไมใชนั่งหลับ  นี่เปนอาการของฌานที ่๔  นี้ถาเขาถึงฌานที่ ๔  ฌานที ่๔  นี้ม ี
ความสําคัญมาก  เพราะวาเปนฌานมาตรฐาน  ทานจะเหาะเหินเดินอากาศ  จะแสดงฤทธิ์ก็ดี  หรือหาก 
ใครที่ไดวิชชา ๓ จะใชฌานตางๆ ท้ังหลายเหลานี้ เพื่อเปนการรูก็ตาม  เขาใชกนัตรงฌาน ๔  น่ี นกัมโน 
มยิทธิทกุคน ก็ตองทําจิตใหถึงฌาน ๔ จึงจะไดมโนมยทิธ ิหรือวามีการถอดกายภายในออกไปทองเที่ยว 
ในภพตางๆ น่ีฌานทั้ง ๔ อยางนี้มีความสําคัญ ทุกทานจะตองเขาใจไว อยางนี้เรยีกกันวา รูปฌาน  
สําหรับอีก ๔ อยางไดแก อรปูฌาน คือ 
 ๑.    อากาสานญัจายตนะ                   พิจารณาอากาศ 
 ๒.   วิญญานญัจายตนะ                      พิจารณาวญิญาณ 
 ๓.    อากิญจญัญายตนะ                      พิจารณาวาไมมีอะไร 
 ๔.    เนวสัญญานาสัญญายตนะ          มีสญัญาคือความจํา  ทําเปนเหมอืนไมมีสัญญา 
 น่ีเขามาเอารูปฌานที่ ๔  นี่เจรญิแลวจิตจะละเอยีดมาก  วิธีเจริญอรูปฌาน ๔ ทานใหจับ 
กสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นมาเปนบาท  อันนีห้มายความวา  เราตองเจรญิกสินท้ังหมดไดคลองแคลวดแีลว  
สามารถจะเขาฌาน ๔ ในกสิณกองใดกองหนึ่งก็ไดตามความปรารถนาทุกขณะจิต 
 ทีน้ีใหตั้งกสิณกองใดกองหนึ่งขึ้นเปนมาตรฐาน  เมื่อเพงรูปกสิณนั้นแลว  ถาเราจะเพง 
อากาศ  ก็คิดในใจวา  ขอรูปกสิณนี้จงหายไป  ใหอากาศจงปรากฎ  แลวเราก็พจิารณาวา  อากาศนี้หาที่ 
สุดไมได  เวิ้งวางกวางขวางมาก  ชีวิตของเรากเ็หมือนกันหาท่ีสุดไมไดเชนเดยีวกับอากาศ  อาการทรง 
อยางนี้ใหจิตเขาทรงถึงฌาน ๔  บางทีมนัก็ไมยากเพราะมันเปนฌาน ๔ อยูแลว  เปนแตเพยีงเปลี่ยน 
อารมณจากรูปมาเปนไมมรีูป 

 
 
 
 
 
 

๓๖๗ 



 

 เมื่อไดอากาสานัญจายตนะแลว  ก็เจรญิวญิญาณญัจายตนะ  พิจารณาชีวิตอินทรียวาหา 
ความสุข  หาความที่จะหาความทรงตัวไมได  อาการมนัคลาย ๆ กับวิปสสนาญาณ  จนจิตชินเขาถึง 
ฌานท่ี ๔  กเ็รยีกวาไดฌานนี ้ น่ีมันตั้งอยูในฌาน ๔ อยูแลว 
 มาอีกอันก็อากญิจญัญายตนะ  คือวาโลกท้ังโลกไมมีอะไรเหลือเลย  มนัพังมันสลาย 
หมด  รางกายเราก็พัง  มันสูสิ่งท่ีมีชีวิตหรอืไมมีชีวิตมันก็พังหาดีอะไรไมไดนี ่
 เนวสัญญานาสัญญายตนะ มีความเบื่อโลก มีความเบื่อในความเกดิ คิดวาการมีขันธ ๕ 
คือรางกายเปนของไมดี เราหนาว เรารอน เราหิว เราก็กระหาย ตองทํามาหากินเพื่อรางกายโดยเฉพาะ   
เลยตั้งจิตคิดไววา  เราไมตองการรางกายมันอีก  แตวาไมใชไปคานวิปสสนาญาณ  จติมันไปมั่วอยูแคไม 
ตองการรางกายมันอีก  แตกยั็งกอชาติกอภพ  ตองการเกดิเปนอรูปพรหม  คือพรหมที่ไมมีรูป  เราคิดวา 
ถาหารูปไมไดแลว  เราก็มีความสุข  ไมมีความหนาว  ความรอน  ความหิว  ความกระหาย 
 สําหรับวันนีพ้ดูถึงฌานทั้ง ๘ ประการ  ใหฟงโดยยอ ๆ  แตโดยเฉพาะอยางยิ่งในดาน 
อรูปฌาน  ดูเหมือนวาพวกทานจะไมเขาใจถาไมพูด  พูดใหฟงจะเขาใจหรือไมเขาใจก็ผานไป  ท้ังนี้ก็ 
เพราะวา  อรปูฌาน ๔ ไมมีความสําคัญ  ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะวาเพียงแคเราไดรปูฌาน ๔ พอใจแลว  
ถาเราจะเจรญิอรูปฌาน ๔ ตอไปก็ทําไดโดยไมยาก  เพราะตั้งอารมณไวแคฌาน ๔ เปนมาตรฐาน  นอก 
น้ันเขาทําเปลีย่นแปลงอารมณนิดหนอย  ใหจิตทรงอยูแคฌาน ๔ ละก็งายนดิเดยีว  ถาเราไดฌาน ๔ 
คลองในฌาน ๔ ในรูปฌานแลว  อรูปฌานทั้ง ๔ อยาง  เรากเ็จรญิไดสาํเร็จภายใน ๗ วัน 
 น่ีสําหรับอาการของฌานนี่  บอกใหบรรดาทุกทานไดรับทราบ  ก็เพื่อจะไดกําหนดจติ 
ของตนใหรูไว  อยาหลงอาการทั้งหลายเหลานั้น  อยาคิดวาเราเปนผูวิเศษ  ในเมื่อเราเขาถึงปฐมฌาน 
เปนตน  เมื่ออาการมนัเขาถึงฌานแลว  ตอนเชาก็ด ี  เชามืดกอนท่ีเราจะไปไหน  ตั้งอารมณจิตใหอยูใน 
ฌาน  ตั้งไวสกัชั่วโมงหนึ่ง  วันนั้นทั้งวันมันจะมแีตความสุขใจ  มันมแีตอารมณเยือกเย็น  มีแตอารมณ 
ทรงธรรม  เมือ่จิตคิด จะเปนบาปมันไมม ี น้ีการทรงฌานดีอยางนี้  แตวาขณะที่พูดนีเ้ปนฌานโลกีย  จะ 
ใหมีการทรงตลอดกาลตลอดสมัยสม่ําเสมอไมได  บางวนัไปนึกรกัรูปสวย ๆ เขาบาง   แลวก็นึกโกรธ 
ใครไมชอบใจเขาบาง  มีความโงเขามาทับใจบาง  มีอารมณฟุงซานเขามาเกาะใจเสียบาง  ใหเกิดความ 
เคลือบแคลงสงสัย  เปนอันวาฌานที่ทานไดสลายตวัเหมือนบานที่เสาผุมันพังงาย  แตทานสามารถ 
ระงับนิวรณ ๕ ไดเมื่อไร  ฌานระดับท่ีทานตองการคือปฐมฌานมันกจ็ะปรากฏทันที 

 
 
 
 
 
 

๓๖๘ 



 

 น่ีเปนอันวาจิตของเราจะเขาเปนฌานไดหรอืไมได ก็ทั้งนี้ก็เพราะอาศัยอยางเดียว  
นิวรณ ๕ ประการ  ถาเราเปนผูชนะนวิรณ ๕ ประการ  นิวรณอยางใดอยางหนึ่งไมรบกวนใจเรา  เราก ็
เขาถึงฌานไดทันที  แลวก็มคีวามสุขกายสขุใจตลอดวนั ตลอดกาล ถาขณะใดจิตของเราไปเผลอ ไปพบ 
กับนิวรณเขา  อันนั้นเรยีกวาฌานหนแีลว  เราเกิดคิดวาไมหนี  คิดวามันยังทรงอยู  เกิดความเขาใจผดิ  
คิดวากองมจิฉาสมาธิ 
 เอาละวันนี้พูดแตเพยีงเทานี้  ตอจากนี้ไป  ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  ตั้งกาย 
ใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาแลวพิจารณาตามอธัยาศยั  จนกวาจะได 
ยินสัญญาณบอกหมดเวลา 
 
 

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

๓๖๙ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   ๑๙   กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 
 

 ตอนี้ไปเปนโอกาสแหงการเจรญิพระกรรมฐาน วันกอนๆ ไดพูดถึงเรื่องฌานจบลงไป 
แลว  แตก็อยางยอ ๆ  ทั้งนี้เพื่อเปนการเตือนใหเขาใจชัด  หากวาผูใดไมเขาใจกไ็ปอานใน คูมอืพระ 
กรรมฐาน  เพราะในที่นัน้เขยีนไวครบถวนบริบรูณ  แตที่นํามาพูดกเ็พ่ือเปนการเตือนใจ  ทั้งนี้ก็เพราะวา  
เห็นวาการเจรญิกรรมฐานของพวกเราบกพรองอยู  ไอคําวาบกพรองนี่ก็หมายความวา  บกพรองในการ 
ตั้งอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิบัติตามเวลานี่ไมคอยจะขาด น่ีก็ถือวาดีไปอยางหนึ่ง คือวาการ 
ปฏิบัติตามเวลานี่จะถือวาดีทเีดียวยังใชไมได  เพราะความดีของอารมณตองทรงตลอดวัน  ไมใชวาจะมา 
ทรงกนัแตเฉพาะเวลาที่เรามานั่งกันอยางเวลานี ้
 ในประการหนึ่งสําหรับอารมณ อารมณน่ีสําคัญมาก เราไปเจริญพระกรรมฐานกันเพือ่ 
รักษาอารมณ ตามที่พระพุทธเจาทรงตรัสวา “มโนปุพพังคมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโน มยา ธรรมทั้ง 
หลาย มใีจเปนหัวหนา  มใีจประเสริฐสุด  สําเร็จไดดวยใจ”  ทีนี้ใจอยางเดียวเปนเครื่องสําคัญที่จะทําให 
เราลงนรก  ข้ึนสวรรค  เปนพรหม  ไปนิพพาน  เกดิเปนมนุษย  เปนสตัวเดรัจฉาน  ถาอารมณใจของเรา 
ดีเสียอยางเดียว  ทุกขคดีใด ๆ ทั้งหมด  ยอมไมมีแกเรา ถาอารมณใจเลวอยางเดยีว  เราจะแสดงทาทาง 
กรยิาภายนอกดีอยางไรก็ตาม เมื่อมีชีวิตอยูก็มีแตความรุมรอน หาความสุขใจไมได ตายแลวก็มีอบายภูมิ 
เปนที่ไป 
 ฉะนั้นการเจรญิพระกรรมฐาน เปนการเจรญิเพื่อฝกใจ ระงับใจ หรือวาทําใจระงับจาก 
กิเลส ใหกิเลสพนไปจากอารมณของใจ ทีนี้การที่กิเลสจะพนจากอารมณของใจ เรากจ็ะรูไดเพราะกาํลัง 
จิต หรือกําลังกาย กําลังวาจาของแตละบุคคล เมื่อแตละบุคคลจะมกีิเลสอะไร หนาแนนเพยีงไร แสดง 
ออกทางกายกบัวาจา บางรายจะทํานั่งหลบัตาพริ้มเปมคนเครงครัด  มธัยัสถ  ทําตวัเหมือนพระอรหันต  
แตจิตใจของคนนั้นเลวทราม  มันมีอาการแสดงออก  เพราะการหลับตามันหลับไมสนิท  มันก็ยังมีการ 
ปกปดอารมของความชั่ว  คือตรงกนัขามกบัพระอรหันต  พระอรหันตจริง ๆ นะ ไมมีการปกปด  ทานก ็
ปดเหมือนกัน  ปดดีไมใชปดชั่ว  หมายความวาความดขีองทาน  ถาหากวาทานเห็นวาเกินกวาบคุคลอื่น   
บุคคลใดที่พึงรับไวได  ทานจะปกปดความดีอันนั้นเขาไวนี ้
 เหมือนกับบุคคลคนหนึ่งที่ตาํบลบางตะโก  เรยีกวาครูปลัง่  ถามวาครูปลั่งอยูกับพระ  

 
 
 
 
 
 

๓๗๐ 



 

อรหันตมาตั้งนานแลว คือหลวงพอเขยีน สํานักวดัขุนเณร ถามวารูบางไหมวาหลวงพอเขียนเปนพระ 
อรหันต ความจริงหลวงพอเขียนนะเปนพระท่ีแสดงออกทางกายเปนปกติ ใครไปกคุ็ยสนุกสนานเขากับ 
บุคคลไดทุกประเภท ไมถือเนื้อไมถือตวั ดูแลวก็เหมือนวาเปนพระที่ไมนาเลื่อมใส แตทวาเนื้อแทจริงๆ  
ของหลวงพอเขียนเปนพระอรหัตตผล ทีนีค้รูปลั่งก็เลยบอกวา ผมไมมีเวลาจะพจิารณาทาน แตครั้งหนึ่ง 
เคยถาม หลวงพอขอรับ เวลานี้พระอรหันตมีบางไหมในประเทศไทยหรือวาในโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
เอาในประเทศไทยเทานัน้แหละครับ  มีพระอรหันตไหม  หลวงพอเขยีนทานยิ้ม  ทานก็บอกวามึงจะชน 
พระตายอยูแลว  พูดเพียงเทานี้  นี่ถาเปนพระอรหันตจริง ๆ  ทานไมแสดงอาการปกปด  ไมทําทาวา เปน
คนเครงครัด  เพราะวาทานมีอารมณจิตสบาย  แตสิ่งใดที่จะเปนเวรเปนภัยทานไมทํา  น่ีอารมณของ 
พระอรหันตเปนอยางนัน้ 
 น้ีเมื่อเราศึกษากันก็ศกึษาเพื่อความเปนอรหันต  แตวาจะถึงหรือไมถงึมันก็เรื่องของ 
การปฏิบัติหรอืบารมี ข้ึนชือ่วาทําความดแีลวก็เปนการกาวเขาไปสูความเปนพระอรหันตกันทุกคน เมื่อ 
ใครจะกาวยาว  กาวส้ัน  เดนิถูกทาง  ผดิทางกันทั้งนั้น  ถาเดินเฉทางมันก็ชาหนอย  ถาเดนิตรงทางมันก ็
เรว็ขึ้นหนอย  เดินตรงทางขีเ้กียจกถ็ึงชา  ถาเดนิทรงทางขยันเดนิกถ็ึงเร็ว  แตวาถาขยันรีบเดนิไปถงึชา 
เพราะเมื่อยลาเดินไมไหว ในที่สุดกําลังกายทนไมไหวกพ็บัอยูกลางทาง  ฉะนั้นการเจรญิพระกรรมฐาน 
เพ่ือหวังผล  กต็องระวังที่สุด  ๒ ประการ ระวังอยาใหเขามาถึงนั่นคือ อัตตกิลมถานโุยค อยาทรมานตน 
เกิน  ถาทรมานตนเกนิไปรางกายทนไมไหว  จะเกิดโรคภัยไขเจ็บ ประสาทจะไมด ี ดีไมดีกเ็สียสตสิัมป 
ชัญญะ อันนี้ตองระมดัระวัง  ในประการที ่๒ กามสุขัลลกิานโุยค ยอหยอนเกนิไป ถอืนิมิต ถืออุปาทาน 
เปนสําคัญ ไมไดอะไร แตวาคิดวาไดนี่  ท่ีสุด ๒ ประการนี้ไมมผีล  ตองเดินตามสบาย  มัชฌิมาปฏิปทา  
คือเดินสายกลาง ๆ  เอาแคพอสบาย  พอชักเริ่มไมสบาย  จะตองทนหนักก็เลิกเสีย  ถาขืนตองทนเกินไป 
ก็ไรผล ถาหากวาทําเขาถึงอันดับทน กแ็สดงวาสมาธจิิตหรืออารมณของเราใชไมไดแลว ถาอารมณเปน 
ฌานจริง ๆ  เขาถึงสุขจริง ๆ  จะนั่งสักกี่ช่ัวโมงก็ได  มันไมตองทน  มันสบาย 
 แตทวาการสบายนั่นตองระวงั  ถาเปนการฝนรางกายเกนิไป  ทรมานเกินไปก็ตองเลิก  
เอาแคพอดี  ตองหวงรางกายใหมากเหมือนกัน  ถาหากวารางกายของเราทุพพลภาพไป  จิตใจไมสบาย  
การกาวหนาทางการเจริญพระกรรมฐานก็ไมมีผล  นี่พูดกนัถึงผลใหฟง 
 วันนีจ้ะพดูถึงจริต  ๖  การเจรญิพระกรรมฐานถาจะใหดี  (น่ีเราพดูถงึฌานโลกยีจบมา 
แลวโดยยอ  น้ีฌานโลกยีปกติ  หรือฌานโลกุตตระก็ตาม หมายความวา 

 
 
 
 
 

๓๗๑ 



 

เราจะฝกตนแคฌานโลกยีหรือวาเปนพระอริยเจาก็เถอะ) จะตองรูอารมณของจิตที่เรียกกันวาจริต อันนี้มี 
ความสําคัญมาก ถาเราไมรูอารมณของจิตตัวนี้แลว ก็ใชอารมณไมถกู อารมณของจิตคืออารมณกรรม 
ฐาน  ถาใชไมถูกกับอารมณของจิต  การปฏิบัติมันก็ไมมผีล  ตอบไดเลยวาไมมผีล  ท้ังนี้เพราะอะไร  ถา
สมมุติวาไฟมนัไหมขึ้นมาที่ผาของเรา แทนที่เราจะเอาน้าํมาดับ เราเอาน้ํามันมาราดมันก็ลกุใหญ หาก 
วาเอาน้ํามาดับมันก็ดับ นี่ขอนี้มีอุปมาฉันใด อารมณจิตของเราก็เหมือนกัน ถามนัของอยูในจริตอะไร  
ถาใช กรรมฐานไมถกูแบบฉบับเขาไปหักลางไมมีผลเลย  ในจริตของเรามี ๖ อยางคือ 
 ๑.    ราคะจริต                    รกัสวยรักงาม 
 ๒.   โทสะจรติ                   ชอบโมโหโทโส 
 ๓.    วิตกจริต                      ชอบนึกคิดไมหยุดไมหยอน 
 ๔.    โมหะจรติ                    เจานี่ตัดสินใจไมได  โง 
 ๕.    ศรัทธาจริต                  เชื่องาย 
 ๖.    พุทธจริต                      เปนคนฉลาด 
 น่ีจรติของเรามีอยู ๖ อยาง  ไอจริต ๖ อยางนี้มันฝงอยูในจิตของแตละบุคคลท้ังหมด  
ไมใชวาใครมจีริตโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่ง  แตวาโดยเฉพาะอยางยิง่  อะไรมันหนักเทานัน้  มันหนัก 
ไปในสายไหน ทีน้ีเราก็ตองเตรยีมการ เรารูแลววาอารมรณของจริต หรือวาจรติมันเขามาสิงอารมณของ 
ใจทั้ง ๖ อยาง แลววาแตละอยางมันจะแสดงออกแตละคราว คือไมออกพรอม ๆ กัน อยางราคะจริต  
ความรกัสวยรกังามเกิดขึ้น อันนี้พระพุทธเจาสอนใหเจรญิอสุภกรรมฐาน  และกายคตานุสสติกรรมฐาน  
อยางใดอยางหนึ่งตามที่เราชอบ  เขาเปนเครื่องหักลาง อันนี้อารมณนีม่ันเกิดเวลาไหนบาง  เราคดิวาเรา 
เปนคนรักสวยรักงาม  เราจะเจรญิแตเฉพาะอสุภกรรมฐาน ๑๐  และกายคตาสติ ๑  รวมเปน ๑๑ ดวยกัน  
อยางใดอยางหนึ่งมันก็หักลางตลอดกาลตลอดสมัย  มันก็ไมไดเหมือนกัน  เพราะวันนี้เราอาจจะรกัสวย 
รักงาม หรือวาวันพรุงนี้อาจจะโกรธใครขึน้มาเสียก็ได ไอตัวรักมีอยู ไอตัวโกรธมันก็มี เมื่อตอนเชาเรา 
รัก  ตอนบายอาจจะโกรธกไ็ด  น้ีตองใชกรรมฐานใหถกูกับอารมณเฉพาะกาลจริง ๆ  อันนี้ ตองศึกษา 
ใหเขาใจ 
 ถาอารมณรักสวยรักงามเกิดขึน้ เราก็เจรญิอสุภกรรมฐานหรือกายคตานสุสติกรรมฐาน  
เพ่ือหักลางความสวยสดงดงาม  หาความจริงใหปรากฎ 
 อันนี้โทสะจรติเกิดขึ้น  พระพุทธเจาใหใชพรหมวิหาร ๔ มีเมตตาเปนตน  หรือวาใช  

 
 
 
 
 
 

๓๗๒ 



 

กสิณ ๔ หรือกสิณสีเขียว  สีขาว  สีแดง  สีเหลือง  อยางใดอยางหนึง่เขาหักลาง  นี่ตองศึกษาใหเขาใจ  
ไมเขาใจไปดูในคูมือพระกรรมฐาน  ดูใหชัด  ดูใหจําได  ดูใหเขาใจ  อารมณอยางไหนเกิดขึ้นใชกรรม 
ฐาน อยางนั้นเขาหักลางทันที  ใหมันทันทวงทีกัน  ไมใชวาโกรธเวลาเชา  แลวก็มาเจรญิเมตตาเวลาเยน็  
ไมใชอยางนั้น  ถาโกรธขึ้นมาแลวรูสึกตัวข้ึนมาวา  เอะ  มนัไมดีนี ่ ไอความโกรธ  เปนเหตุของอบายภูม ิ 
ความรกัสวยรกังามเปนเหตขุองอบายภูมิ  ไมไดประโยชน  ตองหักลางมันดวยกรรมฐานที่พระพทุธเจา 
กลาวไว  สอนไว 
 ทีน้ีมาวิตกจรติกับโมหะจรติ  ๒ ตัว  วิตกนะตวันึก  ตดัสินใจไมตกลง  แลวโมหะจริต 
ก็หลง  โมหะนี่เขาแปลวาหลง  คิดวาไอนั่นก็ของกู  ไอน่ีก็ของกู  อะไรๆ ก็ของกไูปหมด  จะเศษกระ 
ดาษเล็กเศษกระดาษนอยก็ของกู  อะไรก็ชางเถิด  บานชองเรือนโรงรางกาย  เราคิดอยูเสมอวา  เราจะไม 
ตายจากมนั  แลวมันก็จะไมไปจากเรา  อันนี้ทานกลาววาเปนโมหะจริต  และวิตกจริต  ถาอารมณจริต 
เกิดขึ้นมาแบบนี้แลวทานใหใชอานาปานุสสติกรรมฐานอยางเดยีวเปนเครื่องหักลาง  โดยกําหนดลม 
หายใจเขาออก ไมตองคิด ไมตองภาวนา หรือไมตองพิจารณา ถาไปภาวนาหรือพิจารณาเขา ไอตวัยุง ๆ 
ในใจมนัมีอยูแลว  วิตกนี่มนัก็ยุง  โมหะนี่มันกยุ็ง  มันคิดไมหยุดไมหยอน  ถาเราไปภาวนาเขา  หรือ 
พิจารณาเขาก็เลยชวยกันคิดเขาไปใหญ  สงเสริมกําลังใจกันเขาไป  ทีนี้ทานเลยใหตัดเสียดวยการพิจาร 
ณาลมหายใจเขาออกอยางเดยีวโดยไมตองภาวนาใด ๆ ทั้งหมด 
 น่ีมาถึงอีกจริตหนึ่ง  คือจริตที่ ๕  ศรัทธาจริต ๆ นี่บางครั้งบางทีเราก็เปนคนเชื่อยาก  
บางทีเรากก็ลายเปนคนเชื่องาย น่ีมันเปนอยางนี ้บางขณะมันไมเหมือนกัน อารมณของเราบางคราวใคร 
เขาพูดอะไรเขามา  ทั้ง ๆ ที่มันไมเปนความจริง  แตเหตุผลพอสมควร  ลืมใชปญญาใครครวญพจิารณา 
เชื่อเสียแลว  ถาอารมณเชื่อมันเกิดบอย ๆ ละก ็  พระพทุธเจาทานใหใชแบบนี ้  ใหเจรญิอนุสสต ิ๖  คือ 
พุทธานุสสต ิ นึกถึงคณุพระพุทธเจาเปนอารมณ  อยางท่ีเราภาวนาวา  พุทโธ  หรือ  อรหัง  ธัมมานุสสติ  
นึกถึงคณุของพระธรรมเปนอารมณ  สังฆานุสสติ  นึกถงึคุณพระสงฆเปนอารมณ  จาคานุสสติ  นกึถึง 
ทานบรจิาคเปนอารมณ  สีลานุสสติ  นึกถึงศลีเปนอารมณ  แลวก็เทวตานุสสติ  นึกถึงคณุความดีของ 
เทวดาเปนอารมณ 
 น่ีระวังใหดีนะ พระอยาคิดวาตัวเองดกีวาเทวดา พระที่บวชเขามานี่ไมแนหรอก บางท ี
ก็มีความดีเสมอสัตวนรกก็ม ีถาเราทําตัดไมดีมันก็มีความดีเสมอสัตวนรก อยาไปเทียบกับเทวดาเขา เคย 
มีคนพูด  พระเคยพูดวาเรานีด่ี  บวชเปนพระแลว  เทวดาก็ไหว  อันนี้ไมจริง  เทวดานี่เขาไมโงเหมือน  

 
 
 
 
 
 

๓๗๓ 



 

มนุษย  มนุษยพอเห็นพระโกนหัวหมผาเหลืองแลวกย็กมือไหว  เขาใจวาด ี แตเนื้อแทจริงของคนที่โกน 
หัวหมผาเหลืองอาจจะเลวกวาสัตวนรกธรรมดาก็ได  แตนี่เทวดาเขารูอารมณของใจ  ถาหากวาจิตใจ 
ของเราเลว  เทวดาเขาไมไหว  พรหมเขาไมไหว  ฉะนั้นพระพุทธเจาจึงทรงสอนใหมีการเจรญิ  นึกถึง 
ความดีของเทวดา เพื่อจะทําจิตของตนใหเกาะเขาไปถึงเทวดา นี่คนที่มีศรัทธาจริตความเชื่อ คิดวาท่ีพระ 
พุทธเจาทานสอนนี่จริง เราเชื่อจริงตามพระธรรมคําสั่งสอน ทานใหใชอนุสสติทั้ง ๖ ประการตามที่ 
กลาวมาเจรญิตามชอบใจ  ชอบใจอยางไหนใชไดท้ังนั้นใน ๖ อยาง 
 น้ีมาพุทธจรติ  คนนี้ฉลาด  นักเลงพุทธจรตินี่มีความฉลาดมาก  ไมวาใครจะพดูอะไรก ็
ตามมีความเขาใจงาย คนฉลาดประเภทนี้พระพุทธเจาใหเจรญิอาหาเรปฏิกลูสัญญา จตุธาตุววัตถาน ๔  
อาหารเรปฏิกลูสัญญา  ก็พจิารณาอาหารวาเปนสกปรก  พิจารณารางกายมาจากธาตุ ๔  แลวกอี็ก ๒ 
อยางนึกไมออก  (มรณานุสสติกรรมฐาน  และอุปสมานสุสติกรรมฐาน)  มันเปนไขเสียวันนี ้
 เปนอันวาจริตทั้ง ๖ ประการนกัเจรญิพระกรรมฐานทุกคนตองสรางความเขาใจดูจําให 
ได แลวก็ศึกษากรรมฐานกองนั้น ๆ ท่ีจะพึงใชกับอารมณของจริตใหเขาใจ ดูใหคลอง ฝกใหคลอง ใช 
อารมณใหคลอง  ถาบังเอิญอารมณจิตของเราเกิดขึ้นในทศันะของจริตไหน  จับกรรมฐานหมวดนัน้เขา 
มาใชทันที  ไมตองรอเวลา  มันเกดิรักสวยรกังามขึ้นมา  เวลารกัมันกเ็ผลอไปพกัหนึ่ง  นี้พอรูตัววานี ่
จริตเราเลวเสียแลว ไปรักสวยรกังาม ไอสิ่งท้ังหลายเหลานี้มันไมคงทนถาวร ความสวยความงามมันไม 
คงท่ี  เดี๋ยวมันก็สลายตวัใชไมได  ทําไมเราจึงจะหักลางมันได  ตองใชอสุภกรรมฐาน  และกายคตานุส 
สติกรรมฐาน  นึกเขามาอยางนั้นเราชอบอสุภขอไหน  หรือกายคตานสุสติกรรมฐานเขามาพิจารณากาย 
หักลางทันที  นี่ตองใชใหทันทวงทีกับเวลา  แลวเวลาวางก็คิดวาอารมณอยางนี้มนัจะเกิดอีก  ใชอารมณ 
แบบนี้หักลางใหสิ้นไป 
 ทีน้ีถาโทสะมนัเกิดก็ใชเมตตาบารม ีพรหมวิหาร ๔ หรอืกสิณ ๔ ตามที่กลาวมา ถามัน 
เกิดบอยๆ ก็ใชพรหมวิหาร ๔ หรือกสิณ ๔ หักลางใหตดัไดเดด็ขาดไปเลย นี้ความคิดไมตกลงหลงโนน 
หลงนี่  ปรากฎมันเกิดบอย ๆ  ไอน่ันก็ของกู  ไอน่ีก็ของกู  มันหลงในทรัพยสิน  หลงในทรัพยในสิน  
ในรางกายและชีวิต  ก็ใชอานาปานุสสติใหเขาถึงฌาน ๔  คุมฌาน ๔ หรือ ฌาน ๑  ฌาน ๒  ฌาน ๓  
ตลอดเวลาไมพลาดตลอดวนั  ไมชาอารมณนี่มันก็สลายไป 
 ถาความเชื่อในคุณพระรัตนตรัย  หรือมีอารมณเชื่องายเกดิขึ้น  เจรญิอนุสสติท้ัง ๖ ประ 
การ  มีพุทธานสุสติ  เปนตน  เปนปกต ิ ความดีจะเขามาถงึอยางรวดเรว็ 

 
 
 
 
 
 

๓๗๔ 



 

พวกศรัทธาจรตินี่เปนพระอรหันตงาย  ถาเดินทางถกู  งายจริง ๆ  เพราะทานเชื่ออยูแลว  ไมยาก 
 น่ีหากวาพุทธจริต ความฉลาดมันเกดิขึ้นกไ็ปดูอาหาเรปฏิกลูสัญญา จตุธาตุววัตถาน ๔  
มรณานุสสติกรรมฐาน หรืออุปสมานุสสติกรรมฐาน ใชแบบนั้นเขาหักลางทันทใีหมันสิ้นไป ถาเรารูจัก 
จริตของเรา พจิารณาจริตของเรา รูจักกรรมฐานที่จะพึงใชใหถูกตอง แลวใชไดทันทวงท ีเมื่ออารมณนั้น 
เกิดแลวก็คลายตัว  พอรูสึกตัวข้ึนมา  ใชกรรมฐานประเภทนั้นหักลางเรื่อยไป  จนกวาอารมณนัน้จะสิ้น 
ไป  แตถาอารมณอ่ืนพลอยเกิดขึ้นมาอีก  ก็ใชกรรมฐานที่ถูกตองตามที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอนหักลาง 
ใหมันส้ินไปอีกเหมือนกัน  อยางนี้ไมชาไมนานหรอก  อยางเลวที่สุด ๗ ป  เราก็พบพระนิพพาน นี่หาก 
วาทําอยางถูกตองปานกลางก็ไมเกนิ ๗ เดือน  เราก็พบพระนิพพาน  ถาหากปฏิบตัิอยางเขมแข็งระมดั 
ระวังอารมณอยูเสมอ  ไมเกนิ ๗ วันพบพระนิพพาน 
 น้ีการทําถกูนะมันเปนของไมยาก  แลวกพ็วกเรานกัปฏิบตัินี่เอาจริงทุกคน  จริตท้ัง 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  คลองเชนเดยีวกับเรานกึวาจะพูดอะไร  ภาษา 
ไทยเราพูดไดทันที 
 ถามีอารมณคลองและจําไดอยางนี ้มีอารมณคลองแบบนี้อยางพูดภาษาไทยที่เราเคยพูด  
อยางนี้อยางเลว ๗ ป พบพระนิพพาน อยางกลางๆ ๗ เดอืนพบพระนพิพาน อยางเรว็ที่สุดไมเกิน ๗ วัน 
พระนิพพาน  น่ีการเจรญิพระกรรมฐานไมใชเจรญิสงเดช  เราเจริญเพื่อหวังผล  แลวการเจรญิพระกรรม 
ฐานตองมีหลกัวิชา  มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใหถกูตองมันจึงจะมีผล  ถามานั่งกนัไป  หลับตาฟงกัน 
ไป  หลับตากันมา  แตละวนัเรยีกวาถึงกช็าง  ไมถึงก็ชาง  หรือวาดีกช็าง  ไมดีก็ชาง   แบบนี้มันก็ได 
เหมือนกัน  แตมันไดอยางดีที่สุดแคกามาวจรสวรรค  จะเกิดประโยชนอะไร  อันนี้เราทําเพื่อหักลาง 
ความทุกข  เพือ่หวังความสุข  ที่ไมมีความทุกข  ตอไปคือพระนิพพาน  ฉะนั้นขอทุกทานจงพากนั ศึกษา
จริต ๖  ใหเขาใจชัด  แลวกรรมฐานทั้ง ๓๐ กองเปนเครื่องหักลางจริต ๖ ใหเขาใจใหชัด  ฝกให คลองทุก
กอง  ไมใชแต 

 
 
 
 
 
 
 

๓๗๕ 



 

เฉพาะกองใดกองหนึ่ง  แลวเวลาอารมณอยางไหนมันเกิดขึ้นมา  กรรมฐานอยางนัน้หักลางทันท ี  อยาง 
น้ีจึงจะมีผลตามที่พระพุทธเจาตองการ 
 เอาละตอจากนี้ไป ขอบรรดาพุทธบริษัททกุทาน ตั้งกายใหตรง ดํารงจติใหมั่น กําหนด 
รูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศยั  จนกวาจะไดยินสญัญานบอกหมดเวลา 
 
หมายเหตุ    
 กรรมฐานที่เหมาะแกจริตทั้ง ๖ ทานจัดเปนหมวดไว ๕ หมวด  รวมกรรมฐานที่เหมาะ 
แกจริต  โดยเฉพาะจริตนัน้ ๆ รวม ๓๐ อยาง  หรือในที่บางแหงทานเรยีกวา  ๓๐  กอง  กรรมฐาน 
ทั้งหมดดวยกนัมี  ๔๐  กอง  ที่เหลืออีก  ๑๐ กองคือ  อรูป ๔  ภูตกสิณ  ไดแก  ปฐวีกสิณ  อาโปกสิณ  
เตโชกสณิ  วาโยกสิณ  ๔ อยางนี้เรียกภตูกสิน  อาโลกสิณ ๑  และอากาสกสิณอีก ๑  รวมเปน  ๑๐  พอดี  
กรรมฐานทั้ง ๑๐ อยางนี้ ทานตรัสไวเปนกรรมฐานกลาง เหมาะแกจรติทุกอยาง รวมความวาใครตอง 
การเจริญก็ได  เหมาะสมแกคนทุกคน  แตสําหรับอรูปนั้น  ถาใครตองการเจริญ  ทานใหเจริญฌานใน 
กสินใหไดฌาน ๔ เสียกอน  แลวจึงเจรญิในอรูปได  มฉิะนั้นถาเจรญิอรูปเลยทีเดียว  จะไมมีอะไรเปน 
ผล  เพระอรูปละเอยีดเกินไปสําหรับนักฝกสมาธิใหม 
 

(จากคูมือปฏิบตัิพระกรรมฐาน) 
 
 

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

๓๗๖ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   ๒๐   กรกฎาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 
 

 ตอแตนี้ไปก็จะพูดถึงการเจรญิพระกรรมฐาน การเจรญิพระกรรมฐานอารมณของ 
บุคคลยอมไมเสมอกัน  ใหมบาง  เกาบาง  ในตอนตนก็จะขอพูดถึงการรักษาอารมณในเบื้องตน  คือใน 
อันดับแรกที่สดุสําหรับทานผูใหม ก็จงทําใจใหวางจากกงัวลท้ังหมด ข้ึนชื่อวาเวลานี้เราไมมีความหวง 
ใยใด ๆ  ธรุะใด ๆ สําหรับเรายอมไมมี  เวลานี้เราตั้งจิตไวโดยเฉพาะ  คือการรักษาอารมณใหเปนสมาธิ  
คําวารกัษาอารมณใหเปนสมาธิ หมายความวาอารมณเราตั้งอยูในเฉพาะอารมณอยางใดอยางหนึ่ง คําวา 
สมาธิแปลวาจติตั้งมั่น  สมาธิไมใชแปลวานอนหลับ  บางคนจะคิดวาการเขาสมาธิแลวไมมีความรูสึก 
อะไรทั้งหมด  อันนี้เปนการเขาใจผิด  การทรงสมาธิก็คือ  การทรงสติสัมปชัญญะ  มีความรูอยูตลอด 
เวลา  และความรูนั้นมีไวโดยเฉพาะ  กลาวคือเราตองการรูอะไรในขณะนี้  เราจะรูเฉพาะสิ่งนั้น  ไมทํา 
จิตสอดสายไปสูอารมณอ่ืน  อาการอยางอืน่  อยางนี้เรยีกวาสมาธิจิต  และจิตเขาถึงสมาธ ิ
 ฉะนั้นการทรงสมาธิใหบรรดาพุทธบริษัทผูใหม  ในอันดบัแรกไดพูดไวแลววา  เวลานี้ 
เราตัดความหวงใยใด ๆ ท้ังหมด  เราตั้งใจเฉพาะจริง ๆ  คือการทรงสมาธิ  การทรงสมาธิคือการตั้งใจมั่น  
กําหนดสติสัมปชัญญะคือใหรู  การท่ีเราจะรูอันดับแรกคอืลมหายใจเขาออก  เวลาหายใจเขารูอยูวา หาย 
ใจเขา  เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นเรากร็ูอยูอยางนี้ 
ทานเรยีกวาอานาปานนุสสติกรรมฐาน  รูเฉพาะลมหายใจเขาออกนี่  กม็ีคุณคามาก  คือทรงไดถึงฌาน ๔ 
 การกําหนดรูลมหายใจเขา  ลมหายใจออก  จะตองปลอยลมใหเปนไปตามปกติ  การ 
หายใจอยาบังคับใหแรง หรอืวาอยาบังคับใหเบา  อยาบงัคับใหยาวหรอืสั้น  ปลอยไปตามปกติ  คือวา 
การหายใจจะเปนอยางไรก็ตาม ปลอยไปตามเรื่อย แตเราตามรูเขาไววานี่หายใจเขา น่ีหายใจออก อยาง 
น้ีเรยีกวาเปนสมาธิ  ตอนนี้ถาเวลาหายใจเขาหายใจออก  เราตองการภาวนาดวย  อันนี้โบราณาจารย ได 
สอนไวโดยวธิงีาย ๆ  แตมีคุณคามาก  ท้ังนี้เพราะอะไร  เพราะวาคําภาวนางาย ๆ  กเ็ปนการนึกถึงความ 
ดีของพระพุทธเจา  เรยีกวาพุทธานุสสติกรรมฐาน  เวลาหายใจเขานกึวาพุท  เวลาหายใจออกนึกวา โธ  
เพียงเทานี้  หรือวาเวลาเจรญิพระกรรมฐาน  อยาตองการเห็นภาพใด ๆ   ถาเราตองการเห็นภาพใด ๆ จิต 
ของทานจะไมเปนสมาธิ  หรือหากภาพนมิิตใด ๆ  บังเอิญจะปรากฎขึ้น  ก็อยาสนใจกับนิมตินั้น  แต
ทั้งนี้มันก็อดตกใจไมได   

 
 
 
 
 
 

๓๗๗ 



 

เพราะเปนสิ่งท่ีไมเคยเห็น  เมื่อเห็นภาพเขาแลวปบ  จิตมกัจะเคลื่อนจากสมาธิ  ถาเราไปสนใจกับภาพ 
 น่ีเปนอันวาการเจรญิสมาธ ิ  เราตองการกันอยางเดยีว  คอืมีความสงบจิต  หรือวาจิตม ี
ความสบาย จติไมวุนวาย ตัง้อยูในอารมณโดยเฉพาะ สําหรับทานบรรดาพุทธบรษิัทผูใหม ในระยะการ 
เริ่มตนจนกระทั่งจะถึงวาระสุดทาย  ก็ตองตั้งใจกําหนดรูลมหายใจเขา  เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา 
เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก  ถาจะภาวนาดวย  เวลาหายใจเขานกึวาพุท  เวลาหายใจออกนกึวาโธ  
คําวาพุทโธเปนพุทธานุสสติกรรมฐาน  ตามที่กลาวมาแลว 
 การนึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจาเปนปจจัย อยางนอยก็หนึ่งตายแลวไมตกนรก  
ถาเราเกดิเปนคนก็เปนคนด ี  เปนคนมีปญญามาก  รูปรางหนาตาสะสวย  มีความทรงตัวดี  มีความเปน 
อยูดี  ถามวีาสนาบารมย่ิีงกวานั้น  คือเราสามารถทรงจิตถึงอุปจารสมาธิได  เราก็จะเกิดเปนเทวดา  การ 
เกิดเปนเทวดาก็ไปเกดิเปนเทวดาชั้นยามา  ถาขั้นอุปจารสมาธิจะมีความสุขมาก  มีเครื่องประดับมาก  ม ี
วิมานเปนท่ีอยู  มีรัศมีกายผองใสมาก  เทวดาใครมีบญุมากมีบุญนอย  เขาถือกนัทีร่ัศมีกาย  ทีนี้เทวดา 
องคใดมีรัศมกีายมาก  เขาถอืวาเทวดาองคน้ันมีมเหสักขา  ศักดาใหญ  มีบุญมาก  ถาเราสามารถทําจิต 
ใหเปนฌาน  คําวาเปนฌานในอันดับตนกห็มายความขณะทีภ่าวนาอยู รูอยูวาลมหายใจเขาหายใจออก  รู
วาคําภาวนามอียู  แตวาไดยนิเสียงภายนอกเราไมราํคาญในเสียง  อยางนี้ทานเรียกวาปฐมฌาน  ถาเรา ได
ถึงปฐมฌาน  ตายจากความเปนมนุษยก็เกดิเปนพรหมได  และอาศัยการพิจารณานกึถึงความดีของ องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนปจจยั อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรสัวาเปนปจจัย ให
เขาถึงซึ่งพระนิพพานโดยงาย  นี่วากันถึงอานิสงสของพุทธานุสสติกรรมฐาน 
 ทีน้ีสําหรับบรรดาทานพุทธบริษัทผูเกาแลว หรือกลางเกากลางใหม กอนที่จะภาวนา 
อะไรก็ใหทวนรางกายเสยีกอน  พิจารณาสภาพรางกายของเรา  วากายของเรานี้เกดิขึ้นมาแลวมีแตความ 
เส่ือม  ไมมีการทรงตัว  แกลงไปทุกวนั  ทรุดโทรมลงไปทุกวัน  ขณะทีท่รงตัวอยูกเ็ต็มไปดวยความทุกข  
ทุกขจากความหนาว  ความรอน  ความหิว  ความกระหาย  ความปวยไขไมสบาย  การเหน็ดเหนื่อยใน 
การงาน  และการปรารถนาไมสมหวัง  การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  และความตายจะเขามาถึง  
น่ีอาการของความทุกขมันเกดิ  มันมีความหวั่นไหว  ไมสบายกาย  ไมสบายใจ  และในขั้นสดุทาย 
รางกายอันนีก้พั็ง 

 
 
 
 
 
 
 

๓๗๘ 



 

 ทีน้ีเราก็คิดวา  เมื่อความจริงเปนอยางนี ้  ถาเราจะเกดิอีกสักกี่ชาตสิภาวะอยางนีย้อม 
ปรากฎ  หมายความวาเกิดอกีกี่ชาติก็ตาม  เราก็มีความแก  มีความปวยไขไมสบาย  มีความตายเปนที่สุด  
หาอะไรดไีมไดเลย ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จึงสอนบรรดาทาน 
พุทธบริษัททั้งหลาย  ใหเปนผูไมเมาในชีวิต  เปนผูไมเมาในทรัพยสนิ  คิดแตวารางกายกด็ี  ทรพัยสิน 
ทั้งหลายก็ด ี  ถาเราตายเสียแลวอยางเดยีว  เราไมสามารถจะนําเอาไปได  ถาจิตของเราเต็มไปดวยความ 
ช่ัว  กลาวคือมอีกุศลจิตมีมาก  คือหนึ่งโลภะ  ความโลภมีมาก  ไมมีความพอ  ไมมีความอิ่มในทรพัยสิน  
ไดมาโดยสุจรติไมพอ  คิดคดโกงเขา  อันนี้จัดวาเปนโลภะ  และอารมณโทสะ  ความพยาบาทมีมาก  คิด 
แตจะประทุษรายกลัน่แกลงคนอื่นใหถึงความทุกข  ใหถึงความตาย  และความหลงในรางกาย  ความมัว 
เมาในทรัพยสินมีมาก  อยางนี้เรยีกวาโมหะ  น่ีอารมณจติของเราเขาอยางนี้เรียกวาอกุศลจิตเขาทับใจ  ถา 
เราตายไปแลวมันก็มีแตความทุกข  มีนรกเปนที่ไป 
 เวลานี้เราพบองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาแลว องคสมเด็จ 
พระประทีปแกวทรงสั่งสอนใหเราละรางกาย  คิดวาถาเราจะเกดิไปสักกี่ชาติอะไรกเ็ต็มไปดวยความ 
ทุกข  หาความสุขไมได  แตดินแดนที่มีแตความสุขนั้นมีอยู  ท่ีองคสมเด็จพระบรมครูบอกไวนัน้ ก็คือ
พระนิพพาน  การจะเขาพระนิพพานเขาทาํกันอยางไร  คอย ๆ คิด  คิดวาหนึ่งเราจะตัดฉันทะ  ความ 
พอใจในการเกิดเปนมนุษย  เพราะการเกิดเปนมนุษยกด็ี  การเกิดเปนสตัวก็ด ี  มันเตม็ไปดวยความทุกข  
มีแตความทรมานเกิดแลวกต็าย ไมมีประโยชน เราจะไมเกิดเปนมนุษย ถึงแมวาการเกิดเปนเทวดาหรือ 
เปนพรหมก็ตามที  ช่ือวาเปนแดนของความสุข แตก็สุขไมนาน เม่ือหมดบุญวาสนาบารมีกพ็นจากความ 
เปนพรหม หรอืความเปนเทวดา กลับลงมาตกนรกบาง เปนเปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน หรือ 
เปนคนบาง  ก็เต็มไปดวยความทุกข  ฉะนั้นแดนสามอยาง  แดนสามประการ  คือแดนสามแดน  เรยีกวา  
แดนมนษุยก็ด ี แดนเทวดากด็ี  แดนพรหมก็ดี  เราไมตองการ  ส่ิงที่เราตองการก็คือพระนิพพาน 
 หากวาเราตองการพระนิพพาน  แลวบรรดาทานพุทธบริษัททําอยางไรจึงจะเขาถึงพระ 
นิพพานไดงาย  อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรสอนไววา  ใหทรงพรหมวิหาร ๔  เปนปกติ  คือหน่ึงมี 
เมตตาความรกั รกัคนอื่นและสัตวอ่ืนเสมอดวยเรา ไมคิดจะประทษุรายเขา มีเมตตาสูง ปรารถนาในการ 
สงเคราะห  ผูมีกรณุาตวัสงสาร  ปรารถนาในการสงเคราะหอยูตลอดเวลา  แตวาเราจะสงเคราะหไม เกิน
ฐานะที่เราจะพึงสงเคราะหได  ขอตอไปก็มุทิตามีจิตออนโยน  ไมอิจฉาริษยาใคร  เห็นใครไดดกี็ 

 
 
 
 
 
 

๓๗๙ 



 

พลอยยินดีรวมกับเขา  ขอที่ส่ีทรงอุเบกขาความวางเฉย  ถาสิ่งใดที่บงัเกิดขึ้นแกเรา  ถาเกนิวิสัยทีเ่ราจะ 
แกไขได  หรือเกิดขึ้นแกบุคคลผูเนื่องถึงเรา เกินวิสัยที่เราจะแกไขได  เรากว็างเฉยถือวาเปนกฎธรรม ดา 
 เวลาทกุขเวทนาหรืออารมณขัดของเกดิขึ้นในใจ ก็คิดวารางกายเปนปจจยัความทุกข  
มันไมดีแบบนี ้  เพราะฉะนัน้นับแตบดันี้เปนตนไป  เราจะเชื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา  ตั้ง 
หนาโดยเฉพาะเพื่อพระนิพพาน  ฉะนั้นใหทานบรรดาพุทธบริษัททกุทาน  ถาทําความดีอะไรก็ตามตั้ง 
ใจไววา  นี่เราทําเพื่อพระนิพพาน  ใหทานนิดหนึ่งแกคนก็ตาม  แกสัตวก็ตาม  ถวายทานแกพระก็ตาม  
ตั้งใจวานี่เราจะทําเพื่อเปนปจจัยใหเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน  เราสมาทานศลีหรือเจรญิสมาธิก็ตาม  คิดวานี่ 
เราทําเพื่อพระนิพพาน  หากวาบรรดาทานพุทธบริษัททกุทานทรงจิตไวไดอยางนี้  ตอไปจิตจะประเสริฐ  
ประกอบไปดวยปญญา สามารถจะตดัความรูสึกในความโลภ ความโกรธ ความหลงไปได คือคอยๆ ตัด 
ไปทีละนอย ๆ  อยางไมลําบาก  ในที่สุดเรากจ็ะถึงความสุขท่ีองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาทรงตรัสวา  
นิพพานัง  ปรมัง  สุขัง  การเขาถึงซึ่งนิพพานนี้เปนความสุข 
 บรรดาทานพทุธบรษิัท  การบําเพญ็กุศลแตละครั้ง ถาตัง้ใจเพื่อพระนพิพานกย็ามปกติ 
ของบรรดาทานพุทธบรษิัททุกทาน  จงอยาลืมพรหมวหิาร ๔  คนเราถาขาดพรหมวิหาร ๔ เสียอยาง 
เดียว  จะเปนพระก็ตาม  เปนเณรก็ตาม  เปนฆราวาสกต็าม ก็ช่ือวาหาความดีอะไรไมไดเลย  ท้ังนี้เพราะ 
อะไร เพราะจติขาดเมตตา  ขาดกรณุา ขาดมุทิตา  คือมอีารมณอิจฉารษิยา  ขาดอุเบกขาความวางเฉยใน 
เหตุที่แกไขไมได อารมณใจของเรากจ็ะหาความสบายไมได  มแีตความเดือดรอน ข้ึนชื่อวาเต็มไปดวย 
ความทุกข สิ่งที่จะพึงไดรับเวลาตายก็คืออบายภูมิ ซึ่งตรงกันขามกับบุคคลผูทรงพรหมวิหาร ๔ ไดเกิด 
เปนคนก็เปนคนดี  มีทรพัยสนิมาก  เปนเทวดาก็มวีาสนาบารมีมาก  เปนพรหมก็มีอายุยืนนาน  และยิ่ง 
กวานัน้  การเขาพระนิพพานก็สะดวก 
 ตอแตนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  พากันตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  
กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศยั  จนกวาจะไดยนิสัญญาณบอกหมด 
เวลา 
 

************************** 
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อบรมพระกรรมฐาน   ๒๖   กันยายน   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 
 
 

 สําหรับวันนี้  บรรดาทานพทุธบรษิัทท้ังหลายไดพากันสมาทานศีล  และสมาทานพระ 
กรรมฐานเสรจ็แลว  สําหรบัในดานการศึกษา  ในสวนการปฏิบัติ  แนวทางที่บรรดาทานพุทธบริษัทพึง 
ทราบ  ตั้งแตอารมณพระโสดาปตติมรรคถึงพระอรหัตตผล  ก็ไดพูดใหบรรดาทานพุทธบรษิัทไดรับฟง 
โดยยอมาแลว  โดยยอตั้งแตตนจนอวสาน  สําหรับวนันี้จะพูดยอนตั้งแตโสดาปตติมรรคถึงอรหัตตผล 
โดยยอ  เพื่อเปนการทบทวนความจําของบรรดาทานพทุธบรษิัท  จะไดรูอารมณแนนอนโดยยอวา การ 
เขาถึงโสดาปบัตติมรรคก็ด ี โสดาปตติผลก็ดี จนกระทั่งอรหัตตผลโดยยอ เราควรจะกําหนดจิตรู และ 
สังเกตุอารมณของจิตไววา  การเขาถึงอารมณอยางนัน้ ๆ  อารมณจิตเปนอยางไร 
 สําหรับดานอริยมรรค  อรยิผลน้ี  มีอารมณสําคัญท่ีบรรดาทานทั้งหลายจะพึงเขาใจไว  
เมื่อจิตถาสามารถตัดกเิลสตวัใดไปแลว  กเิลสตัวนั้นไมกาํเริบขึ้น  อยางนี้ช่ือวามีความเปนอรยิมรรค  อริ
ยผล มีความเปนพระอริยเจา ไมใชวาวันนี้ตัดไดแลวพรุงนี้มันโผลข้ึน ระงับไปไดเดือนหนึ่ง สองเดือน 
สามเดือน แลวก็อารมณแบบนั้นมันจะโผลข้ึน อยางนี้ไมถือวาเปนอรยิมรรค  อรยิผล  อยาง นัน้เปน
อาการของฌานโลกยี  ความจริงอารมณที่จิตถึงฌานโลกยี  บางทีเราก็เผลอไป เหมือนกัน  เพราะถาจิต
ของเรากําลังทรงอยู ตั้งแตในปฐมฌาน  ทุติยฌาน ตติยฌาน จตถุฌาน ในอันดับ ฌานใดฌานหนึ่ง  จน
ฌานท้ัง ๔ อยางนี้  หรือในอรูปฌานอีกสี่  ถาจิตทรงอยูในฌานอยางใดอยางหนึ่ง  ทรงอยูในรปูฌาน
หรืออรูปฌานก็ดี   จิตสามารถระงับนวิรณทั้ง ๕ ประการได  คือ  หนึ่ง  ความยินดีใน รูปสวย  เสียง
เพราะ  กลิ่นหอม  รสอรอย  สัมผัสตามความตองการ  อารมณที่หมกมุนในกามารมณจิต มันระงับได  
ไมมีความรูสึก  ความโกรธ  ความพยาบาท  มันก็ระงับได  ทนีี้ ความงวงเหงาหาวนอนมัน กร็ะงับได  
เวลาจะทรงความดีมันก็มีพลงัแนนอน  อารมณฟุงซานสอดสายไปในฝายอกุศลก็ไมม ี ความ สงสัยใน
ผลของการปฏบิัติก็ไมมี  มันมีอารมณสงัด  มีอารมณเยือกเย็น  แตมันมีอารมณรูสึกสงัด แบบหนัก ๆ  
คําวาหนัก ๆ น่ี  อารมณจิตมันกดไว  กดถวงมาก  ความเคลื่อนไหวตาง ๆ  ไมอยากจะมี เวลาจะพดูก็ไม
อยากจะพูดมาก จะทําอะไรก็เต็มไปดวยความระมัดระวัง เต็มไปดวยความสํารวม อยาง น้ีทานเรียกวา
เปนอาการของฌานโลกยี  ยังไมใชพระอรยิเจา 

 
 
 
 
 
 
 

๓๘๑ 



  

 ความรูสึกในขณะที่ทรงฌานโลกียแบบนี ้  มันมีความรูสึกเหมือนกับตัวจะเปนพระ 
อรหันต  อันนี้ขอใหบรรดาพุทธบริษัททกุทานตองเขาใจใหดี  เปนเพราะอะไร  ก็เพราะวากําลงัของ 
ฌานโลกยี  ทานเรยีกเพียงวา  วกิขัมภนปหาน  ประหานดวยการขมไว  หมายความวามกีําลังจิตกด 
กิเลสเขาไว  คําวากดกิเลสกคื็อ  กดคอมันเขาไวไมใหดิ้น  เหมือนเอาหินเขาไปทับกอหญาเขาไว  ขณะ 
ใดท่ีหินยังมกีาํลัง  หญาก็ข้ึนไมได  แตทวาหญามันไมตาย  มันพรอมที่จะขึ้น  พอหินเคลื่อนตวั  หินผุ 
เมื่อไร  มนัก็แทงทะลุหินขึ้นมาเมื่อนั้น  ขอนี้มีอุปมาฉันใด  กําลังฌานโลกยีก็เหมือนกนั 
 ถาเราทรงฌานอยางใดอยางหนึ่งไวเปนปกติ  นิวรณท้ัง ๕ ประการ  ที่กลาวกันวาเปน 
กิเลสหยาบมันจะระงับ  เวลาเราเห็นรูปสวย  เสียงเพราะ  กลิ่นหอม  รสชาติอรอย  การสัมผัสท่ีเคยตอง 
การ  อารมณทีเ่คยมั่วสุมในกามารมณ  อยางนี้เราเคยพอใจ  อารมณอยางนั้นมันไมเกดิ  มันดื้อเสีย  มันมี 
อารมณดื้อเฉย ๆ  ไมตองการ  นี่ดีไมดีเราก็นึกวา  เอะ นี่เรายองเปนพระอนาคามี  หรือพระอรหนัตเสีย 
แลวกระมัง  อันนี้ใครเขา นินทา เขาดา เขาวา เขาเสียดส ี มันเคยโกรธ แตไมยังโกรธแฮะ ใจมันสบาย ๆ  
อยากจะดาก็ดาไป  อยากจะวากว็าไป  อยากนินทาก็นินทาไป  สบายดีไมกระทบกระเทือน  ตอนนี้ก็นึก  
เอะ นากลวัวามันจะเปนพระอนาคามี หรือพระอรหันตเสยีแลวสิ เรามนัจะเดนเสยีแลวนี่ ความฟุงซาน  
ความงวงเหงา  ความสงสัยก็ไมมี  นี่ดูแลวเหมือนเราจะเปนพระอรหันต  แตทวาตองสังเกตกําลังใจ สัก
นิดวา  จิตของเราดวงนี้มันมคีวามหนัก  ที่พูดมาแลว  มันมีอาการควบคุมอารมณแนนสนิท  ไมอยาก จะ
เคลื่อนไหว ไมอยากจะคุยกับใครใหฟุงซาน อยากจะอยูในอารมณที่เงยีบสงัด ปราศจากฝูงคน เพราะ 
เกรงวาอารมณอยางนั้นมนัจะเคลื่อน  นี่เปนอาการของฌานโลกยี  ท่ีมันคุมอยูไดดวยอํานาจของสมาธิ  
แบบนี้นะเผลอกันมาเสียไมนอย 
 เอาละกําลังของฌานโลกยีท่ีทําใหเผลอกัน  สําคัญวาเปนพระอริยเจา  น่ีถาเราเผลอ 
อยางนี้แลวละก็มันจะเสียหายมาก เพราะอะไร เพราะวาฌานโลกยีนี่มนัก็เผลอไมไดเหมือนกัน ถาพลาด  
ดีไมดวีันไหนมันไปเห็นลกูสาวใครเขาสวย ๆ เสียงเพราะ ๆ  จิตมันไปจับเขาหนอยเดียว  ฌานหลนปอง  
สลายตวัทันที  อันอาการของฌานโลกยีเปนอยางนี้  เมื่อมันอยูเฉย ๆ  ไมเปนไร  ไปสะกิดนดิ ๆ  บางที 
มันไมเปนไร  พอจับเขยาไมได  หลน  ข้ัวมันไมด ี  ฌานสลายตวั  ตกอยูในอํานาจของกามารมณดวย 
ประการทั้งปวง  ตกอยูในอํานาจของกิเลส  ตัวอยางในพระไตรปฎกมีเยอะ 
 อยางสมัยเมื่อพระพุทธเจาเปนพระโพธิสัตว  คราวหนึง่เปนฤาษี  ทรงอภิญญาสมาบัติ  
เหาะเหินเดินอากาศได  วันหนึ่งเหาะมาในอากาศ  พระนางพิมพาในสมัยนั้นเปนลกูของชาวบาน  สวย   

 
 
 
 
 
 

๓๘๒ 



 

เปนลกูของชาวบานเก็บฝายอยูในดง  รองเพลงและมีเสยีง เสียงอยางไรก็ไมรู เสียงผูหญิงก็แลวกัน  เมื่อ
พระพุทธเจาเหาะมา  ผานมา  พอไดยินเสยีงของพระนางพิมพา  อาศัยท่ีเคยเปนคูครองกันมาทุกชาติ  จิต
พอใจในเสียง ฌานเสื่อม ตองลง เหาะไปไมไหว  ผลทีสุ่ดในฐานะที่เคยเปนคูบุพเพสันนิวาส  เคยได 
รวมรกัเปนสามีภรรยาซึ่งกันและกัน ฌานเสื่อม  ฌานเชนิโยนทิ้งไปหมด  มีเมียดกีวา 
 น่ีกําลังของฌานโลกยี กําลังของฌานโลกยีมันมีความรูสึกอยูอยางหนึ่ง มีอารมณแนบ 
สนิท  มีอารมณกด  มีอาการเครงครัด  มัธยัสถ  พูดนอย  ฟงนอย  เคลื่อนไหวนอย  มีอิริยาบถนิ่มนวล  มี
ความสงบเสงี่ยม  นี่เปนอาการของฌานโลกยี  มนักดอารมณเขาไว  เหมือนกับหินทับหญา  เปนอันวา 
กิเลสทุกตวัไมไดทําลายไปเลย  เก็บไวหมด  ยังมีกําลังอยู  แตมันดิ้นไมไหว  มันมกีําลังดิน้ไดเม่ือไรก ็
พังเมื่อนั้น ทีน้ีเราหันมาดกูําลังของพระอรยิเจา สําหรับฌานโลกียมันมีอารมณอยูอยางหนึ่งคือ มุงเฉพาะ 
สวรรคหรือพรหมโลก    ซึ่งมีอารมณรกัพระนพิพานบางก็พอสมควรยังไมแนบสนิท  จิตยังหางพระ 
นิพพานอยู  แตมักจะมีอาการทรงและทะนงตัว  มีความรูสึกวาเรานีด่ีแน  เรานี่เกงแน  เรานี่วิเศษแน  
นิยมทําอะไรเครียด ๆ มาก ๆ หนัก ๆ เกนิกวาปกติธรรมดา  ทําไดดวยนะ  น่ีเปนฌานโลกยี 
 ทีน้ีเรามามอง ๆ  ดูซิ  ทางฌานโลกกุตตระ  ความเปนพระอรยิเจา ขณะที่จิตกําลัง จะ 
กาวเขาสูโลกตุตรฌาน  ความเปนพระอรยิเจาตรงนี้มนัมีอารมณแจมใส  มันมีความเบาของจิต  อารมณ 
ของจิตนี่มันเบา  ไมหนัก  ไมปกแนนสนิท  ไมมีอาการเกง็  ไมมีอาการระมดัระวัง  อิริยาบถตางกัน  พอ 
นึกถึงขึน้มากป็ลอย  ผอนคลาย  แตวาอารมณนี่มีอาการเปลี่ยนแปลงไป  แทนที่จะมีอารมณแนนสนิท  
กลับมีอารมณคิดปลงหาความเปนจริง หาความเกิด ความแก ความเจบ็ ความตาย อายเกิด แก เจบ็ ตาย  
ไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนตัตา  มันมาจากการเกดิเปนสําคัญ  ปญญาดีข้ึนมาหนอย  มองเห็นอัตภาพ 
สภาพรางกายนี้วา  นี่เราโงมานาน  รางกายนี้มันเปนของเราที่ไหน  มนัไมใชเรา  ไมใชของเรา  มันเปน 
ธาตุ ๔  เขามาประชุมกันเขามาเปนรางกาย  เต็มไปดวยความสกปรก  แลวก็สลายตวั  การท่ีเรามาหลง 
ใหลใฝฝนวา  รางกายนี้เปนเรา  เปนของเรา  นี่มันเต็มไปดวยความโงไมเปนเรื่อง  มีแตความโง  ไมใช 
ความฉลาด ความเมาในรางกายมันก็คอยๆ สลายตวัไป ทีนี้มาถึงความสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธ 
เจาไมมีแลว  ก็พระพุทธเจาบอกแลวนี ่ รางกายนีไ้มใชเรา  ไมใชของเรา  นี้มันมีความเกิด  ความแก  
ความเจ็บ  ความตาย  ไปในที่สุด  มันพัง  แตวาเราไมไดพัง  ถาทําความดีก็ไปสูสุคติ  ทําความชัว่กไ็ปสู 
ทุคติ  แลวเราจะมานั่งเมากายเอาเพื่อประโยชนอะไร  มนัจะพงัก็เชญิมันพังตามสบาย  ปลอยมัน ใจก ็
สบาย  อีตอนนี้ปลอย  แตกป็ลอยยังไมมาก  เปนอาการของโสดาปตตมิรรค 

 
 
 
 
 
 

๓๘๓ 



 

 ทีน้ีลองขยับมาดูองคศีล  องคศีลมีอารมณสงบสงัดเปนกรณพีิเศษ  ศีล ๕ นี้ รักษาเปน 
สมุจเฉทปหาน  ใจรักศลีมาก  แลวกร็ักพระนิพพานเปนท่ีสุด  มีความตองการอยางเดียวคือพระนิพพาน  
ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาตามสมควรไมมากนัก คือวาพระโสดาบันนี่ทานบอกวามีปญญายงัไม 
มาก  ยังรักสวย  รักงาม  รักรวย  มีความโกรธ  มีความพยาบาท  มคีวามหลง  แตทวาอยูในขอบเขตของ 
ศีล  สวยก็สวยอยูในขอบเขต  ไมเจาชู  ไมนอกรตีนอกรอย  อยากรวยก็รวยอยูในขอบเขตของศีล  ไมยื้อ 
แยงใคร  ไมทาํลายใคร  มีความโกรธ  ความพยาบาท  แตไมทํารายใคร  หลง  ความหลงในทรัพยสิน วา
น่ีเปนเรา  น่ันเปนของเรา  แตทวาถามนัแตก  หาย  สลาย พัง  หรือทําลายไป  กถ็ือวาเปนเรื่องธรรมดา  
จิตยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ใครจะดาจะวากโ็กรธเหมือนกัน  แตวายังยั้งใจอยู  แลวรูตวัในภาย 
หลังวา  นี่เปนธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเปนอยางนี้  เราตองการพระนิพพานในที่สุด  มนัหนี 
ความระยําของโลกแบบนี ้
 จิตใจของพระอริยเจาไมหนกัเหมือนใจของฌานโลกยี  อารมณของฌานโลกยีมันกด 
หนัก  แนบสนิท  ไมอยากจะเคลื่อนตวั  แตอารมของพระอรยิเจานีไ่มหวั่นไหว  สบาย  เคลื่อนไหว 
สบาย  มีการคลองตัว  ความสํารวมนอยลง  ความเครงครัดมธัยัสถนอยลง  เพราะใชอารมณคิดแทนที่ 
จะใชอารมณกด  ทีน้ีการตัด  เมื่อรางกายไมใชเรา  ไมใชของเรา  ไมสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธ 
เจาก็ด ี มีศลี ๕  เปนสมุจเฉทก็ดี  อันนี้มนัไมคืนตัว  อีกศีล ๕ เราเคยทําลาย  เราจะรักษาศีล ๕ ละ  การ
เจตนาในการทําลายศลีนิดเดียวไมมีในจิตพระอรยิเจา  มีความรูสึกสงบ  มีความเคารพในพระพุทธ  
พระธรรม  พระสงฆ  เด็ดขาด  ไมมีความสงสัยในคุณพระรัตนตรยั  มีอาการทั้ง ๓ ประการนี้  ทรงตวั 
เต็มท่ี  ไมมีการทําลายศลี  จะไปอยูในคนเหลาไหนประเภทไหนก็ตาม  การคิดที่จะทําลายศีล  ความ 
รูสึกวาไมเชื่อคําสั่งสอนของพระพุทธเจา  เมากายเกินพอดีไมมีแน  ถึงแมตวัจะตายเองกย็อม  ยังคง 
รักษาความดไีว  หายใจกโ็ปรง  มีอาการเบา  น่ีเปนอาการของพระโสดาปตติผล 
 สําหรับพระสกิทาคามี มีความรูสึกเบาลงไปกวานั้น สําหรับความรัก ความโลภ ความ 
โกรธ  ความหลง มีเหมือนกัน  แตรูสึกวามันเหมือนไมมี  ความโกรธก็ดี  หรือวาความรกักด็ี  มันเห็น 
งาย  เมื่อกระทบสัมผัสกันจริง ๆ  มันไมมีความรูสึกเลย  ผูหญิงจับผูชาย  ผูชายจับผูหญิง  มันก็เหมือน 
จับตอไมตอไร  หาคนสวยไมได  ความโกรธ  ความกระทบกระทั่ง  ใครเขาดา  เขาวาตอหนา  มันทนได  
ใจสบาย ๆ  แตทวาบางทีพออารมณสงัดมันโผลขึ้นมา  ท่ีเรยีกกนัวา  กิเลส ๓ ประการ 

 
 
 
 
 
 
 

๓๘๔ 



 

คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  มันมีเพียงแคอนุสัย  เหมือนตะกอนน้ํานอนกนตุม  ใครไปคนมันหนกั ๆ เขา 
ก็ขุน  ปรากฎขางบนมันใส  นี่เปนอาการของพระสกิทาคามี 
 ทีน้ีถึงพระอนาคามี  องคน้ีหมดเลย  ความรักในเพศไมมีกันแน  เปนผูขาดความรูสกึ 
ในเพศเด็ดขาด  ถาหมอปจจุบันเขาตรวจ  เขาจะหาวาเปนโรคกามตายดาน  ความรูสึกทางอวยัวะของ 
เพศที่จะมีความตองการไมม ี  ในใจก็ไมมี   อันนี้หมดไปเด็ดขาด  แมในยามสงัด  ความรูสกึวาอะไรจะ 
สวยจะงามก็ไมมี  มีจิตใจรกัพระนพิพานเปนความชุมชืน่  มีความภูมใิจวา  ถึงพระนิพพานแน  บรรดา 
ความโกรธ  ความพยาบาท  หมดกันเลยไมมีแมในยามสงัด  แมในยามสงัดอารมณจะปรากฎชัดวา ยาม 
สงัดแนบสนิทของอารมณ  อนุสัย ความโกรธ  ความรักในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  ยอมไมปรากฎ  จิตมี 
อารมณเมตตาเปนประธาน  มีจิตใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ไมเมาในรูปกายสังขารและสรรพสิ่ง 
ทั้งหลาย  ใจตองการอยางเดยีวคือพระนิพพาน  มีอารมณเบา  ย้ิมแยมแจมใส  มีอาการราเริง  และจิตใจ 
มีความสุข  มอีาการตรงกนัขามกับฌานโลกยี  ตอนนี้จติเนื่อง  เปนจติปลอย  รูสึกวาสบาย  สังคมกับ 
เพศตรงขามไดอยางสะดวก โดยไมมีกระทบกระทั่งในเรื่องเพศแมแตนิดหนึ่ง หายใจก็ปลอดโปรง ไมมี 
อาการหนัก  ไมมีอาการหวัน่ไหว  ตัวสบาย ๆ ใครจะอยางไรก็ชาง 
 สําหรับศีลของพระอนาคาม ี  เปนพระอนาคามี  ศีล ๘ ปรากฎเอง  เชน การหิวขาวเยน็  
ตอนเย็น  ตอนเที่ยง  หลังเทีย่งนั้นไมมี  มันทรงตัว  มีศีล ๘ เปนปกต ิ
 สําหรับวันนี้ตัง้ใจจะสรุปใหหมด  มันก็ไมหมดนี่  เวลามันหมดเสียแลว  ท่ีพูดมานีก่ ็
ยอนใหบรรดาทานพุทธบรษิทัเขาใจแบบสัน้ๆ วาการที่จะเขาถึงความเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี  
และพระอนาคามีน้ัน มีความรูสึกเปนอยางไร และมนัตางกับอารมณของฌานโลกยีอยางไร จําไวใหดี 
นะ ประเดีย๋วใครเขามานั่งหลับตาป  มีอาการพดูนอย  เคลื่อนไหวนอย  เหลียวซายแลขวา เต็มไปดวย 
ความ ระมัดระวัง  อยาหลงไปวาทานพวกนี้  ทานพวกนี้ยังเปนพวกฌานโลกยีเต็มอัตราศึก  ยังไมเขาไป 
สูโลกุตตรฌาน  คือความเปนพระอริยเจา 
 เอาละบรรดาทุกทาน  พดูมากไปมันกไ็มจบ  เดีย๋วก็พูดสงเดชไปเลย  ตอไปนี้เวลาพอ 
สมควร  ขอใหบรรดาทกุทานตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหม่ัน  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนา 
ตามอัธยาศยั  จนกวาจะไดยนิสัญญาณหมดเวลา 
 

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

๓๘๕ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   ๑   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 

 
 บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลาย ไดพากนัสมาทานศีลและสมาทานพระกรรมฐานเสร็จ 
แลว วนันี้เปนวันสิ้นวาระของการเขาพรรษาของพระ หมายความวาครบไตรมาส ๓ เดือน และก็บรรดา 
ทาน พุทธบรษิัททั้งหลายไดเจริญพระกรรมฐานมากอน  หรือวาเริ่มตนกันมาตั้งแตเขาพรรษา  ที่น่ีการ 
ศึกษาในการเจรญิพระกรรมฐานตั้งแตตนจนกระทั่งออกพรรษา  เราศกึษาพระกรรมฐานในหลกัทฤษฎ ี 
เราไดแนะนํากันมา เริ่มตนตั้งแตขณกิสมาธิ อุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ ปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติย 
ฌาน  และจตถุฌาน  และอรูปฌาน  สําหรับดานอรยิมรรค  อริยผล  เราไดพูดกนัมาตั้งแตพระโสดาบัน  
จนกระท่ังอรหัตผล 
 โดยเฉพาะอยางยิ่ง ตั้งแตพระโสดาบันจนกระทั่งอรหัตตผล ไดพูดกนั ๒ รอบ  และใน 
ระหวางตอแตน้ีไป  ขอใหบรรดาทานทั้งหลายพิจารณาใจตนเอง  เรยีกวาใชจิตตานุปสสนากรรมฐาน  
พิจารณาจิตของตัว นับตั้งแตเราศึกษาตั้งแตตนมาจนกระทั่งถึงออกพรรษา  เราศึกษากรรมฐาน ๔๐ ครบ  
มหาสติปฏฐานเราก็ศึกษาครบดาน สวนในภาคปฏิบัต ิ เราก็ไดศกึษาตั้งแตในขัน้ขณิกสมาธถิึงอรหัตต 
ผล ใหทานทั้งหลายพิจารณาจิตวา ความรูทั้งหมดที่เราศกึษามา มีอะไรขังอยูในจิตบาง ที่เราศึกษากันมา 
น่ีมันจบ  จบกจิในพระศาสนา  โดยเฉพาะในเรื่องอรยิมรรค อรยิผลนี่วนกัน ๒ รอบ  สําหรับเวลาปฏิบัต ิ
 สําหรับการศกึษาเวลากลางวนั ก็ศึกษากันมา ๒ รอบเหมือนกัน เพราะวาเราเรียนกรรม 
ฐาน ๔๐ ก็จบอรหัตตผล เรียนมหาสติปฏฐานสูตรกจ็บ  แตทวาใจของเรานี่เก็บผลอะไรไวไดบาง  มานั่ง 
พิจารณาใจของตน  การปฏบัิติในพระพุทธศาสนานี้  จะไดดีหรือไมไดดีมันขึ้นอยูกบัใจ  ไมใชฟงหรือ 
น่ังฟงเทาไรหรือนั่งเทาไรมนัไมเก็บความด ี  มันก็ไมเกดิประโยชน  นี่เรามาทบทวนใจในดานปฏิบัต ิ 
ในดานฌานโลกยีลองนึกดวูา  เวลานี้อารมณของเราเขาสูอุปจารสมาธิ  หรือวาขณิกสมาธเิปนประจํา 
หรือเปลา 
 คําวา ขณกิสมาธ ิแปลวา  สมาธิเล็กนอย  ทรงอารมณนดิหนอยแลวจติมันก็เคลื่อนไป  
ถาทรงไวบอย ๆ  มันก็เปนความดี  เปนเทวดา  ทีนี้มาดานอุปจารสมาธิ  อุปจารสมาธินี่มี วิตก  วิจาร  
ปติ สุข ๔ ประการดวยกัน  ปติเปนอารมณที่กําหนดไดงาย  กําหนดไดงายเพราะมนัมีขนพองสยองเกลา  
มีรางกายโยกโคลง  มีน้ําตาไหล  มีตัวลอยในอากาศ  มีอาการซาบซาน  นั่งมีความสขุ  มีอารมณชุมชื่น  
มีจิตเปนสมาธ ิ
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งาย สวนการวติก วิจาร มกีารกําหนดรูลมหายใจเขาออก ทรงอยูไดนานพอสมควร  มีใจเอิบอ่ิม มคีวาม 
สุข ปลาบปลืม้ ปรารถนาทีจ่ะปฏิบัติสมาธิตลอดเวลา ไมทําจิตใหคลาดเคลื่อน มีอารมณระวังความชั่ว  
ไมยอมใหความชั่วเกดิ  วาถาความชั่วมันเกิดขึ้นกับจิต จะสิงจิต อารมณจิตจะเกิดความเศราหมอง ความ 
ชุมชื่นจะไมปรากฎ  นี่อารมณอยางนี้มใีนใจของเราหรอืเปลา  น่ีเปนความดีเล็กนอยในดานพระศาสนา  
ถาเราจะเทียบกับความรูในปจจุบัน  กย็ังไมเรยีกวา  ขัน้อนุบาล  มันขังอยูบางไหม  หรือวาใจทานพุทธ 
บริษัทมีเอกัคคตารมณ  คือวาทรงสมาธิจติ  มีอารมณชุมชื่น  มีจิตสบาย  ไดยินเสยีงทั้งหลายภายนอก 
ชัดเจนแจมใส  รูเรื่องทุกคํา  แตวาจติเราไมรําคาญในเสยีง  อยางนี้เปนอาการของปฐมฌาน  อาการอยาง 
น้ีมีในใจของเราบางหรือเปลา  มีเปนบางครั้งหรือวาไดทุกขณะ 
 ทีน้ีอาการตอไปของฌานที่สอง เวลาภาวนาทั้งวิตก วิจาร ภาวนาไป ๆ  ปรากฎวาองค 
ภาวนาหายไปเฉย ๆ  แตทวาอารมณใจชุมชื่น  สบาย  มจีิตทรงสมาธิดข้ึีน  นี่เปนอารมณของฌานทีส่อง 
มีบางไหม  เราเก็บอะไรไวไดบาง  ถามันมกี็จะมีเปนประจํา  ไมใชวามปีระเดี๋ยวหน่ึงแลวหมดไป ๒ วัน  
๓ วัน  หรือ  ๙ วัน  ๑๐ วนั  มีครั้งหนึ่ง  อยางนี้ใชไมได  เปนเหยื่อของอบายภูม ิ หรอืวากําลังใจทีสู่งไป 
กวานัน้ก็คือฌานท่ี  ๓  ตัดอารมณความชุมชื่นเสีย  รูสกึวาลมหายใจเขาออกเบาลง  หูไดยินเสียงภาย 
นอกนอย  มีจิตตั้งตรงเปง  ไมกระสับกระสาย  มีอารมณทางกายคลายกับเครยีด  แตกายไมเครยีด  แตใจ 
มันเครยีด  ทรดุตัวไมใครไหว  อาการอยางนี้แมมีกับใคร  แมจะพูดจากับคนอื่นเรากไ็มอยากพดู  เกรง 
วาความดจีะเคลื่อน  อาการของฌานที่สามมีกับเราบางหรือเปลา  เวลา ๓ เดือนทีผ่านมา  เราเกบ็อะไร 
ไวไดบางไหม 
 หรือเวลาที่ทรงสมาธิ  เราอาจไมรูวาปรากฎลมหายใจเขาออก  ประสาททุกอยางไม 
ยอมรับสัมผัส แปลวาใจไมยอมรับสัมผัสของประสาท จะมีเสียงดัง ยุงกินริ้นกดั เราไมรูเรื่อง แตจติทรง 
สติสัมปชัญญะสมบูรณ  มีอาการโพลงอยูเปนปกติ  นี่เปนอาการของฌานที่สี่  เราเกบ็เอาไวไดบางหรือ 
เปลา มไีหม ถาไมมีกแ็สดงวาเราไมได  ถาวามีบางครัง้ก็แสดงวาใชไมได  ถาไดตองทรงอยูไดตลอด 
เวลา เม่ือเราทรงสมาธจิิตอาการอยางนีย้อมปรากฎ 
 หรือวาถาจิตของเราทรงอยูไดตลอดเวลา เมื่อเราทรงสมาธิจิตเม่ือไร อาการอยางนีย้อม 
ปรากฎ หรือวาถาจิตของเราไมสามารถทรงฌานสูง เพราะอัธยาศัยของคนไมเหมือนกัน คนบางคนชอบ 
อาการเครยีดคอืความสงบทางจิต บางคนเปนผูมีปญญามากไมชอบทรงจิตถึงเปนสมาธิมากนกั ชอบใช 
ปญญาพิจารณาขันธ ๕ โดยเฉพาะในดานสมถภาวนา เราก็นึกถึงความตายอยูเปนปกติ คนเราเกิดมานี้ 
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ตายแน  แตกอนท่ีจะตายอาการตายเต็มไปดวยความทุกข  แลวกายที่เรารักยิ่งกวาทรพัยสินสวนอ่ืนนั้น  
เต็มไปดวยความสกปรก  มธีาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม และธาตุไฟ ผสมกันขึ้นเปนราง  เปนชิ้น 
สวนท่ีเปนจักรกลของรางกาย ที่เรยีกวา ตับ ไต ไส ฯลฯ เวลาอวัยวะตาง ๆ  มันทํางานเปนปกติ  เปนการ 
บริหารใหกายทรงตัว  แตทวาสวนทกุสวนของรางกายที่ปรากฎ  มีเปนสภาพของความสกปรกทั้งหมด  
หาความสะอาดไมได ในเมือ่อาการกายมนัทรงอยูอยางนี้ จักรกลรางกายทํางานตลอดเวลา เราหาวัตถ ุ
ดิบปองเขาไป  เพื่อใหมีการทรงรางกาย  แตทวารางกายมันก็ไมสามารถทรงได  จะปอนวัตถุดิบเขาไป 
เทาไรก็ตาม  เครื่องจักรกลจะทําอยางไรกต็าม  ในท่ีสุดรางกายมันประสบกับความทรุดโทรม  ความเกา  
ความคร่ําครา  ความสึกหรอ  ท่ีเราเรยีกวาแก  ลงไปทกุวนั 
 แตในที่สุดรางกายของเรานี้มนัก็ตาย พัง สลายตวั อารมณอยางนีเ้รามีประจําใจหรอื 
เปลา นี่เรียกวานักใชปญญาพจิารณา  ถามีอารมณอยางนี้ประจําใจกถ็ือวาใชได  ถาบอกวานานๆ คิดครั้ง  
ก็ตองขอตอบวา ๓ เดือนนีไ้มมีผล  และถายิ่งไปกวานัน้  ถาบรรดาทานพุทธศาสนิกชนพจิารณาเห็นวา  
กายเต็มไปดวยความทุกข  หรือเราหาความสุขไมได  ความจริงโลกทั้งโลกไมมแีดนใดเปนจุดของความ 
สุข  แมแตพึน้ท่ีมีแคเทาปลายขนทรายจิม้ลงไป  จะบอกวาดนิแดนนี้เปนปจจัยของความสุขนี่มันก็ไมมี  
น่ีความจริงโลกมันเปนอยางนี ้ แตวาใจของเรามันเห็นทุกขบางหรือเปลา  ยังมองเห็นสวนใดสวนหนึ่ง 
ของโลก  จะเปนส่ิงที่มีชีวิตก็ดี  ไมมีชีวติก็ดี  ท่ีเราคิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานี้เปนปจจัยของความสขุ  มันมี 
บางหรือเปลา  ถายังมีอยูถือวาใชไมได  ๓ เดือนท่ีเราศึกษาแลวไมมผีล 
 เพราะวาโลกไมมีแดนใดมีความสุข  ถาเรายังถือวามี  ปญญาที่เราใชพิจารณาขันธ ๕ 
ไมมีผลเสียแลว  เราฟงคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว  แลวโยนท้ิงไปเสีย  ทนีี้สมมุติวา  ถา 
เราเห็นความทกุขมาแลว ดูตั้งแตตื่นลืมตาขึ้นมาใหม จนกวาจะกลับตาลงไป มันก็มีแตความทกุข หา 
ความสุขมิได  ในเมื่อเราเห็นวาทุกสิ่งทุกอยางมันเปนทกุข  รางกายเราก็เปนทุกข วัตถุที่หามาไดก็เปน 
ปจจัยของความทุกข  แลวเราควรวางใจอยางไร  อารมณใจของเราหดหูไปกับความทุกข  หอเหี่ยวไป 
กับความทุกขอยางนั้นหรือ นี่มาถามีจิตใจหอเห่ียวไปกับความทุกข สิ้นกําลังกาย สิ้นกําลังใจ ไมปรา รถ
นา จะสรางความดี  อยางนี้ก็ใชไมได  เพราะวาอะไร  เพราะวาอาการของโลกทัง้หมดถือวาเปน กฎ
ธรรมดา  มันไมใชเรื่องทีเ่ราจะหนีมันได 
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 ในเมื่อเราเห็นความทุกขแลว ควรจะดีใจวา ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจาบอกวา  “โลกเต็มไปดวยความทุกข  หาความสุขมิได”  เวลานีเ้ราใชปญญาของเรา  เขา 
พิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา  และตอนปญญาเขาถึงที่เขาทําอยางไร เขาก็ทําใจใหสบาย  มัน 
เรื่องของธรรมดา คําวาโลกแปลวา มีอันทีต่องฉิบหายไป สมบัติของโลกทั้งหมดเปนสิ่งท่ีมีชีวิตกด็ี  ไม
มีชีวิตก็ดี  ไมมีอะไรทรงตวั  แลวก็เต็มไปดวยความทุกข 
 เวลานี้ความจรงิเราเกิดมานับแสนกัปไมถวน  แตวาอาศัยเราโงเราจึงเกิดมาเวลานี้เรา 
เห็นทุกขแลวทุกมุม  นีว่าเราเปนคนเริ่มฉลาดแลว  ทีนี้เราก็ควรปฏบิัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา  
ขององคสมเด็จพระประทีปแกววา ภาระใดถาเปนหนาท่ีของเรา เราทําตามหนาที่ทุกอยาง ในฐานะท่ีมัน 
เกิดแลว แลวก็สําหรับจิตใจของเรากม็ีอารมณผองแผววา ความโงอยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก เรยีกวา 
เราไมตองการโลกนีอ้กี   เราไมแสวงหาความสุขจากโลก  เราจะไมมองเห็นสวนใดในโลกเปนความสุข  
ขึ้นชือ่วากลับคืนมาเสวยความทุกขในโลกนี้ไมมี    อันนี้เราจะทําอยางไร  เรากพ็ยายามตัด  “ฉันทะ”  กับ  
“ราคะ”  ทั้ง ๒ ประการ 
 ฉันทะ คือความพอใจที่จะกลับคืนมาเกิดในโลกนี ้ ตองการความเปนคน เปนเทวดา  
หรือพรหม  เลิกกนั  แลว   “ราคะ”  การเห็นวาโลกมนษุย  เทวโลก  พรหมโลก  สวยสดงดงามเปนที่ 
พอใจกเ็ลกิกัน  เราไมตองการทั้ง ๓ สถาน  สิ่งที่เราตองการนั่นก็คือพระนิพพาน  วางกายแลวกว็างใจ 
ใหหมด  วางกายเสียไดเมื่อไร  ก็วางวัตถุทัง้หลายไดเมื่อนั้น  คําวาวางในที่น้ี  ถือวามันเปนของธรรมดา  
เกิดกโ็ง  เดีย๋วมันจะแก  มันจะปวย  มันจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจ  ถือวาเปนเรื่องธรรมดา  ไม
กระเทือนใจ  คิดไวเสมอวา  ถาตายเมื่อไรเราก็สบายเม่ือน้ัน  ข้ึนชื่อวา  “รางกาย”  ที่เต็มไปดวยความ 
ทุกข  ไมมีสําหรับเราอกี  อาการอยางนี้มีกับทานมาบางหรือเปลา  ถามีก็ถือวา  “พอใชได”  มีนะมีบาง  
ไมมีบาง  ถามมีากกวาไมมีถอืวาพอใชได  ถาไมมีกถ็ือวาพรรษา ๓ เดือนที่ผานมาเปนโมฆะ 
 เอาละวันนี้เปนวันพระ  ถือวาเปนวันสําคญั  ขอบรรดาพุทธบริษัททุกทานนึกถึงพุทธ 
คุณเปนสําคัญ  นึกนอมถึงความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น  
กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาตามอัธยาศยั  จนกวาจะไดยินสัญญานหมดเวลา 
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อบรมพระกรรฐาน  พ.ศ.   ๒๕๑๗  (๑) 

 
 ตอแตนี้ไปเปนโอกาสของการเจรญิพระกรรมฐานสําหรบัวันนี้  จัดเปนวันสําคญัเปน 
กรณีพิเศษวนัหนึ่ง เพราะวาบรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลาย ตั้งใจมาบาํเพ็ญกุศลเปนกรณีพิเศษ คือหนึ่ง 
การถวายสังฆทาน  มีพระพทุธรูป  พระพทุธปฏิมากรเปนเครื่องถวาย  และประการที่สอง  ตั้งใจมาอุป 
สมบทบรรพชาสามเณร  เพ่ือใหเปนหลักชัยของพระพทุธศาสนา  แลวก็ประการทีส่าม ตั้งใจสมาทาน 
ศีลแปด จัดวาเปนศีลพรหมจรรย สําหรับศีลแปดนี้หากเราจะทรงไวไดสักชั่วโมง สองชั่วโมง ครึ่งวนั 
ตลอดคืน หรือวาพรุงนี้อีกสักครึ่งวนั ก็ถือวาเปนความดีเปนกรณีพิเศษ ทั้งนี้เพราะศีลแปดเปนศีล 
พรหมจรรย จะเปนฆราวาส เปนพระ เปนเณรก็ตาม ถาหากวาสามารถทรงศลีพรหมจรรยไดครบถวน 
ทานถือวาเปนเนกขัมมบารม ี  จัดวาเปนบารมีสําคัญอีกบารมีหนึ่ง 
 น่ีจงถือวาวันนีเ้รามีกรณีพิเศษ และนอกจากนั้น บรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย กพ็า 
กันสมาทานพระกรรมฐานอนัดับตน  เพ่ือทําจิตใหระงับจากนวิรณทั้ง ๕ ประการ  คือความชั่วที่เขามา 
สิงจิต  หรือมายุยงสงเสริมจติ  ใหประพฤติช่ัว  อันนี้เราตั้งใจระงับไปดวยอํานาจสมถภาวนา  และใน 
ตอนพรอมกันนั้นก็ตั้งใจใชปญญาพิจารณาขันธ ๕ เห็นวาเปนโทษเปนทุกข เพื่อจะตองการปลดขนัธ ๕ 
ใหสิ้นไป  ตั้งใจเขาถึงพระนพิพาน 
 ฉะนั้นวันนีจ้ึงชื่อวาเปนวันดเีปนกรณพีิเศษของบรรดาทานพุทธบรษิัทท้ังหลาย ฉะนัน้ 
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย  จงสรางความมั่นใจในพระพุทธศาสนา  และความดีตามที่กลาวมานี้  
จะเปนผลใหบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทกุทานมีความสุข ทั้งในชาตปิจจุบันและสัมปรายภพ  ทั้งนี้กร็ู 
วา  การบําเพญ็กุศลบญุราศใีนโอกาสนี้เปนกรณีพิเศษจริง ๆ  ตอแตนี้ไปขอทานบรรดาพุทธบรษิัทชาย 
หญิง ทั้งภิกษแุละสามเณร จงกําหนดจิตคดิวา เวลานีเ้ราเปนตัวของเราเองโดยเฉพาะ เราไมมีหวงใยใดๆ  
เราไมมพีี่ เราไมมีนอง ไมมีญาติ ไมมีพวก ไมมีพอง ไมมีแมแตรางกายของตัว ท้ังนี้ก็เพราะวารางกาย 
ของเราเองเปนแตเพียงธาต ุ ๔ เขามาประชุมกันชัว่คราว สรางขึ้นมาดวยอํานาจของกิเลส ตณัหา อุปา 
ทาน และอกุศลกรรม   คือเปนธรรมฝายชัว่   สรางกาย   สรางตัวเราใหเกดิขึ้นมา 
 เวลานี้เราตั้งใจแลววา  องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายอม 
เปนที่พ่ึงของเรา  ในการที่จะกลาวถึงพระพุทธเจาก็ดี  พระธรรมก็ด ี
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พระสงฆก็ดี  เปนท่ีพึ่งจริง ๆ  อนันี้ทานพุทธบริษัทชายหญิงตองนอมจิต  คือมีศรทัธาปฏิบัตติาม พระ 
พุทธพจนบทบาลีที่องคสมเด็จพระชนิสีหบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาทรงสอน 
 ในอันดับแรกเราจะระงับนวิรณ คือไมยุงกับความชัว่ของอารมณของจิต โดยไมคิดวา 
เราจะยุงกับกามารมณคือ รปู เสียง กลิน่ รส และสัมผสั และอารมณที่เกิดขึ้นในใจ  อันเนื่องดวยความ 
ปรารถนากามารมณเปนเหต ุ  และประการที่สอง  เราจะเชื่อตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลก 
เชษฐ  คือระงบัความโกรธ และความพยาบาท  ไมจองลางจองผลาญ  ไมกลัน่แกลงผูใด  ประการที่สาม  
เราจะนอมใจเคารพพระพุทธคุณท่ีองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจากลาววา เวลาทรงความดีใหระงับความ 
งวงเหงาหาวนอนเสีย ตั้งสติสัมปชัญญะใหทรงตัว และประการที่สี่ เราจะงดระงับอาการฟุงซาน คือจิต 
ที่ไมตั้งในอารมณสมาธิ จะกําหนดจิตคิดวาเราจะทรงสมาธิตลอดเวลาที่ตั้งอยู ในขอที่ตอไปเราจะเชื่อ 
องคสมเด็จพระบรมครู โดยไมสงสัยผลในการปฏิบัตใินพระพุทธศาสนา นี่ความดขีองบรรดาทานพุทธ 
บริษัทโดยถวนหนา  ถาทรงความดี  คือระงับนิวรณทัง้ ๕ ประการในใจเสียได  จิตของบรรดาทาน 
พุทธบริษัททั้งหลายก็จะทรงสมาธิ  มีกําลังเขาถึงฌาน  อยางนอยท่ีสุดก็เปนปฐมฌาน 
 แลวตอแตนั้นไป  องคสมเด็พระพิชิตมารสอนใหบรรดาทานพุทธบรษิัทมีเมตตาจิต  
คิดวาเราจะไมเปนศัตรกูับบคุคลใดบุคคลหนึ่งหรือสัตว เราจะเปนมิตรคิดสงเคราะหบุคคลทั้งหลายดวย 
จิตเปนกุศล ถงึแมวาเหตุขัดของใดๆ จะเกดิกระทบจติของตน แลวกถ็อืวานี่เราเปนสาวกขององคสมเดจ็ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา แมแตพระพุทธเจาเองเปนพระพุทธเจาแลว องคสมเด็จพระประทีปแลวบรมศาส 
ดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงมีพระมหากรณุาธคุิณเปนพเิศษ  ในเมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐพระองค 
บรรลุอภิเษกสมัมาสัมโพธญิาณเปนพระอรหันต ถาองคสมเด็จพระภควันตไมมีพระมหากรณุาธคุิณ 
สอนพุทธบริษทั  พระองคทรงลดัเขาสูพระนิพพานโดยเฉพาะพระองคเองก็ทําได 
 แตนี่อาศัยพระมหากรุณาธิคุณขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา มีพระมหา 
กรณุาเปนพิเศษ  องคสมเดจ็พระบรมโลกเชษฐจึงไดทรงทรมานพระกายสั่งสอนบรรดาพุทธบรษิัททั้ง 
หลายถึง ๔๕ พรรษา ในสมยันั้นยวดยานพาหนะก็ไมมดีีอยางสมัยนี ้จะไปไหนก็ใชการเดินเปนปกติ ถึง 
แมกระนั้นกด็ ีองคสมเด็จพระชินสีหเวลาจะเทศนโปรดพทุธบรษิัท ไมมีคาจางและรางวัลแตองคสมเด็จ 
พระภควันตกท็รงสั่งสอนความดี  ที่องคสมเด็จพระชินวรทรงมีแบบนี้  เรยีกวาจะหาที่เปรยีบเทียบมิได 
 

 
 
 
 
 
 

๓๙๑ 



 

 แตถึงกระนั้นก็ดี  องคสมเดจ็พระจอมไตรก็มีศัตรูอยูรอบดาน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศตัรู
ช้ันสูงไดแกพญามาร  คือพญามาราธริาช  คอยกลั่นแกลงองคสมเด็จพระบรมโลกนาถอยูตลอดเวลา  แต
องคสมเด็จพระบรมศาสดากม็ีพระมหากรณุาธิคุณและขนัติบารมีเขายบัยั้ง ไมทําจิตใหเลวทรามตาม ที่
พญามารกลั่นแกลง  สําหรับบุคคลที่เปนมนุษยก็มีอยูมาก  เชนบรรดาเดียรถียทั้งหลาย  จดัใหนางจิญจ 
มาณวกิาเปนสือ่ชัก  สรางความเสื่อมเสียใหแกองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาประการหนึ่ง  นี่เรียกวา 
เปนบุคคลภายนอก  ทีน้ีบคุคลภายใน  ที่อยูในผากาสาวพัสตรดวยกัน  บุคคลนั้นคือพระเทวทัต  
พยายามกลัน่แกลงองคสมเด็จพระผูทรงสวสัดิ์  ถึงกับคิดจะฆาองคสมเด็จพระบรมศาสดาใหตักษัย  ถึง 
กระน้ันก็ดี  องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ก็ไมไดทรงโกรธพระเทวทตั  กลับม ี
พระมหากรณุาธิคุณ  แผเมตตาจิตคิดสงสารพระเทวทตัอยูตลอดเวลา  ครั้นเมื่อพระเทวทตัทนบารม ี
ขององคสมเด็จพระบรมศาสดาไมไหวกล็งอเวจีไป 
 ในตอนนัน้บรรดาบุคคลทั้งหลายก็มาถามองคสมเด็จพระจอมไตร ถึงความรูสึกใน 
พระเทวทตั องคสมเด็จผูทรงสวัสดิก์็ทรงแสดงใหทราบถึงความรูสึกวา เรามีความรูสึกในพระราหุล   
ซึ่งเปนราชโอรสเพียงใด  เราก็มีความรูสึกในพระเทวทัตเชนกับพระราหุล  คือมีเมตตากรณุาเชนเดียว 
กับพระราหุล 
 น่ีแหละบรรดาทานพุทธบรษิัท  การท่ีจะบําเพ็ญความดใีนกรณีใดๆ กต็าม  ขอบรรดา 
ทานพุทธบรษิทัทุกทานจงทราบตามความเปนจริง  วาเหลาเราพุทธบรษิัทชายหญิง  และภกิษุสามเณรก็ 
ตาม  การจะสรางความดีจงอยาคิดวา  กรณีที่เราจะสรางความดี  จะมแีตความราบรืน่ตลอดไป  ตองคิด 
ถึงองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาวา  พระองคมพีระมหากรณุาถึงเพยีงนั้น  องคสมเด็จพระพิชิต 
มารก็มีศัตรูเขามาขัดขวางกลั่นแกลงอยูตลอดเวลา  แมแตองคสมเด็จพระบรมศาสดา  สมัยเมื่อเปนพระ 
โพธิสัตวก็เชนเดียวกัน  อยางสมัยพระเวสสันดรในตอนนั้น  องคสมเด็จพระชนิวรก็มีพระเทวทัต เกิด
เปนชูชก  หาทางบั่นทอนความดีขององคสมเด็จพระชินสีหอยูตลอดเวลาเหมือนกัน แตอาศยัที่องค 
สมเด็จพระภควันตมีพระมหากรณุาธิคุณและขันติบารมี ฉะนั้น องคสมเด็จพระมหามุนีจึงใชความดีเขา 
ประหัตประหารความชัว่ของชูชกใหพินาศไป 
 บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายก็เหมือนกนั เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระ 
ทรงธรรมบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา  เราก็คิดวาการสรางความด ี
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เราก็ตองพบกบัความชั่วเชนเดียวกับพระพทุธเจา  ที่จะเขามากระทบกระทั่ง  ในขณะที่ความชัว่ในทาง 
ใดหลั่งไหลเขามา  ก็คิดถึงองคสมเด็จพระบรมศาสดา วาพระองคถกูพระเทวทัตกลัน่แกลงดวยประการ 
ทั้งปวง  แตพระองคก็มีจิตคิดเมตตาปรานีในพระเทวทัต  เชนเดยีวกับราหุลซึ่งเปนราชโอรส  ปรากฎ วา
พระองคไมโกรธ  กลับแผเมตตาจิตใหแกเขา 
 เรากเ็ชนเดียวกัน  ในฐานะที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรม  เวลาจะทรงจิต  
คือหมายความวา  ในสมัยใดที่กําลังลืมตาอยู  จงใชเมตตาบารมีเปนปกติ  หากเห็นวาบุคคลใดทําไมด ี 
จงอยาคลอยตาม  อยาใชความโกรธเขาประหัตประหารและตอตาน  เรากจ็ะเลวไปดวยความโกรธ  
ความพยาบาทไมไดชวยใหคนดี เราจะทรงความดีไดเพราะอาศยัเมตตาบารมี คือแผเมตตาไปแกบุคคล 
น้ัน  เพราะวาบุคคลนั้นที่ทําชั่วก็เพราะตวัตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส  คือโทสะจริต  ทําใหจิตเต็มไป 
ดวยความเรารอน  เขาเปนทาสของกิเลส  เปนบุคคลผูนาสงสาร  หากเราคิดไดเชนนีแ้ลว  จติใจของเรา 
ก็จะเบา  จะมคีวามสบาย  จติใจจะประกอบไปดวยความปลอดโปรง  ไมมีความกระวนกระวาย 
 หลังจากนัน้บรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลาย  ถาทรงสมาธิจิตหรือเมตตาดวยดี  กจ็ะมี 
แตความดี  คือความสุขใจ  ศีลก็จะบริสุทธิ์  สมาธิก็จะตั้งมั่น  วิปสสนาญาณกจ็ะแจมใส  ในขณะใดจิต 
ของบรรดาทานพุทธบรษิัทท้ังหลายมีอํานาจเหนือนิวรณ ๕ ประการ พรอมไปดวยเมตตาบรามี  ก็เชื่อวา 
จิตของบรรดาทานพุทธบรษิทัทั้งหลายท้ังหมดนี้เปนผูทรงฌานแลว  คืออารมณสบายนอมไปอยูในกุศล  
คําวาฌาน  ฌานังแปลวาการเพง คือตั้งจิตตรงไวเฉพาะอารมณทีเ่ปนกุศล ทานเรยีกวาฌาน ฉะนัน้ คําวา 
ฌานไมใชน่ังหลับ  ไมรูสึกตัว  ไมใชอยางนั้น  เปนบุคคลผูทรงสติสมัปชัญญะอยูตลอดเวลา 
 เมื่ออารมณของเราราบเรียบ  มีศีลบริสุทธิ์  มีเมตตาปรานี  จิตเปนฌาน  หลังจากนัน้ 
บรรดาทานพทุธบรษิัททุกทาน  ก็จงพจิารณาขันธ ๕ วารูป เวทนา สัญญา  สังขาร  วญิญาณ  อันนี้ไมใช 
เรา ไมใชของเรา มนัเกิดแลวก็แก แลวก็เจบ็ แลวก็ตายไปในที่สุด  ขณะที่ทรงอยูก็เต็มไปดวยความทุกข  
ความทุกขที่จะมีกับเราไดก็เพราะอาศัยความอยากคือตณัหาเปนปจจยั  อยากไดโนน อยากไดนี่  อยาก 
เปนอยางนัน้ อยากเปนอยางนี้  อยากมีความดีเกินวิสัย  เมื่อหาไมไดตามที่ใจเรานกึ  มันก็เกดิความทุกข 
 ฉะนั้น  องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจากลาววา  ถาเราจะตัดความทุกขใหสิ้นไป  ก็ตอง 
ตัดความอยากเสีย  ถาหากวาเราตองการเปนมนุษย  แลวก็ตัดความอยากที่จะ 
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ละเมดิศีล ๕ เสียใหหมดทุกขอ  ทรงศีล ๕ ใหปกติ  เราก็เกิดเปนมนษุยชั้นดีได  ถาเรามีความ ประสงค
เปนเทวดา  เราก็ตัดอารมณของความชั่ว  คือทรงหิริและโอตตัปปะ  มคีวามอายตอความชั่ว  กลวัผลของ
ความชั่วมันจะบังเกิดขึ้น  เรยีกวาตัดความชั่วทางอารมณใจท้ัง ๒ ประการใหสิ้นไป  มีความ อายและ
ความกลัวความชั่วจะเกิดเปนปกติ  อยางนีเ้รยีกวาเทวธรรม  เราก็เกิดเปนเทวดาได 
 ถาเราปรารถนาจะไดเปนพรหม  เกิดเปนพรหม  ก็ปฏิบตัติามที่กลาวมาแลว  คือระงับ 
ศีล ๕ ประการ ทรงเมตตาบารม ีอารมณจติของบรรดาทานพุทธบรษิัททรงอยูอยางนีต้ลอดเวลาจนถึงจะ 
ตาย  อยางนี้เราเปนพรหมไดอยางสบาย ๆ  ถาเราตองการวามนุษยโลกก็ดี  เทวโลกกด็ี  พรหมโลกก็ดี  
ไมเปนดนิแดนสําหรับที่จะทรงไวซ่ึงความสุข เมื่อความสุขชั่วคราว ก็ยังมีความทกุขข้ึนได สิ่งที่เราตอง 
การนั้นไซรกค็ือพระนิพพาน  อันนี้ใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน  ตัดความอยาก  ตัณหาคอืความ 
อยาก หมายความวาอยากจจะเกิดเปนมนษุย อยากเกดิเปนเทวดา และอยากเกดิเปนพรหมเสีย ข้ึนชื่อวา 
ดินแดนทั้งสามประการนี้  สขุก็จริงแล  แตทวาสุขไมจริง 
 เราบรรดาพุทธบรษิัทชายหญิง เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราตอง 
การเฉพาะพระนิพพาน  แลวเราก็ไมเห็นวาโลกนี ้  เทวโลก  พรหมโลก  เปนดินแดนที่มีความสวยสด 
งดงาม  เราไมตองการ  ตองการสิ่งเดยีวคือพระนิพพาน  หลังจากนัน้กก็ําหนดจิต  ระงับความโลภดวย 
การใหทาน  ระงับความโกรธในขั้นตนดวยการทรงศลี  ระงับความโกรธในขัน้ตอไปดวยการมเีมตตา 
บารมี  และตอจากนั้นไปกพิ็จารณาขันธ ๕ ของเรานีว้าอัตภาพรางกายน้ีเต็มที  เปนที่มาของความทุกข  
เราไมตองการ  ฉะนั้นขึ้นชื่อวาขันธ ๕ นี้แลว  เราจะมีชาตินี้เปนชาติสดุทาย  ตอไปขันธ ๕ ไมมีสาํหรับ 
เรา  สิ่งท่ีเราตองการนั้นกคื็อพระนิพพาน  และก็ทําใจใหรักพระนพิพานเปนปกติ  โดยเรายอมเคารพ 
กฎของธรรมดา  เห็นความแก  ความเจ็บ  ความตาย  ความทุกขใจ  พลัดพรากจากของรักของชอบใจ 
ปรากฏขึ้น  ถอืวานี่เปนเรื่องธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลก  จะหนีใหพนไมได 
 หากวาบรรดาทานพุทธบรษิทัทั้งหลายเห็นอยางนี้  และไมสะทกสะเทอืนใจ  เมื่อเวลา 
ความตายเขามาถึง  ก็มีความสุขใจ  คิดวาตอแตน้ีไปเราจะมีความสุขแลว  กลาวคือ  จะเขาพระนพิพาน 
ตามที่องคสมเด็จพระประทปีแกวเสด็จไปกอน  ในฐานะที่เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระชนิวร  เรา 
จะไปตามทาน  ทําใจใหสบาย  เปลื้องกายเสียใหหมด  โดยกําหนดวาขึน้ชื่อวาอัตภาพ  รางกาย  คือรูป  
เวทนา สญัญา  สังขาร  วญิญาณ  จะไมมีสําหรับเราตอไป  ทําใจไมยึดมัน่ถือมั่นในความเกิด  เพยีงเทานี้ 

 
 
 
 
 
 

๓๙๔ 



 

บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายทั้งหมด  ก็จะปรากฎวาหลังจากความตายมาถึง  เมือ่เคลื่อนออกจากกาย 
น้ีแลว  จิตกจ็ะไปสูพระนพิพานทันที  แตถาหากวาบังเอิญวาอารมณอยางนีเ้กิดขึน้กับเรากอนทีเ่ราจะ 
ตาย  อันบุคคลนั้นก็ช่ือวาทานเปนพระอรหัตตผล  เปนพระอรยิบุคคลช้ันสูงสุดในพระพุทธศาสนา  นี ่
เปนปจจยัที่บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา  จะกําหนดไวเปนปกต ิ
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๓๙๕ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   พ.ศ.  ๒๕๑๗  (๒) 

 
 ตอแตนี้ไปเปนโอกาสการเจรญิพระกรรมฐาน  สําหรับทานผูใหมท่ียังไมเคยปฏิบัต ิ
พระกรรมฐาน ใหสอน  ขอทราบโปรดทราบเหตุท่ีจะพงึปฏบัติในตอนตน  นั่นคือการนั่ง  สําหรับการ 
น่ังเพื่อปฏิบตัพิระกรรมฐานหรือวาทรงสมาธิ  หรือวาพิจารณาดานวปิสสนาญาณตามแบบฉบับที่ได 
สอนกันมา  กน็ั่งขัดสมาธิ  เทาขวาทับเทาซาย  และก็วางมือขวาทับมือซาย  ตามแบบพระพุทธรปูปาง 
สมาธิทานนั่งอยูน่ี  ถือวาเปนแบบที่ปฏิบัติสืบ ๆ กันมา  แตวาการนั่งนี่  ตามความเปนจริงแลวก็ไมเปน 
การบังคับ  สุดแลวแตจะสบาย  จะนั่งขัดสมาธิก็ได  นังพับเพียบกไ็ด  จะนั่งกระหยงก็ไดตามอัธยาศัย  ที
น้ีถาคนเหยยีดงอขาไมเขา  ถาขาแข็งไปเสียขางหนึ่งอยางนี้ทานอนญุาตใหเหยียดกไ็ด  หรือวาถาเรา ไม
น่ังอยูในสังคม  หรือไมรวมกลุมกับบุคคลผูใด  เราจะนั่งเกาอ้ี  นั่งหอยขาทาไหนก็ได  ตามทีจ่ะเกดิ 
สบาย  เปนอันวาการนั่งถาไมรวมอยูในกลุมก็ไมมเีกณฑบังคับ  ถาหากวาถารวมอยูในกลุมก็ควรปฏิบัต ิ
เปนตามระเบยีบ  แตถาวาการนั่งกถ็ือวาขัดสมาธิก็ได  พับเพียบกไ็ด  ถาเมื่อยเราจะเปลี่ยนอิริยาบถ  
พลิกซายพลิกขวาก็ได  อยางนี้ไมหาม 
 และการเจรญิพระกรรมฐานทานก็บอกวา เวลาหลับตาลงไปแลวเสียงอะไรกุกกัก หรือ 
อะไรมากระทบตัวเรา ลืมตาไมไดเปนบา อยางนี้ก็อยาไปเชื่อใคร น่ีเปนคําสอนของบุคคลผูมุงทุจริตใน 
กิจอยางนี้ ปรากฎมาในที่ที่หลายสถาน น่ีทานไมหาม ลืมตาไดไมใชเปนบา ทีน้ีเมื่อการนั่งผานไป จะนั่ง 
ไดตามอัธยาศยั พิงก็ไดถาเมื่อย เพราะวาการนั่งใหถือนัง่ตามสบาย ถานั่งไมสบายเรากน็อน ถาไมอยู 
รวมกับคนอื่น นอนไมสบายก็ยืน ยนืไมสบายก็เดนิ รวมความวาอิรยิาบถทั้ง ๔ ทั้งนั่ง นอน ยืน เดิน การ 
เจรญิพระกรรมฐานทั้งดานสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนามีผลเสมอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเวลา 
เดินที่เราเรียกกันวาจงกรม คําวาจงกรมกคื็อเดิน การเดนิพระกรรมฐานกองใด ถาไดฌานในระหวางการ 
เดิน  กรรมฐานกองนั้นจะไมเสื่อม  เพราะไดมาในลักษณะเวลาที่มีรางกายเคลื่อนไหวอยู  นีร้วมความ 
แลววา  การเจรญิพระกรรมฐานไมหาม  ทุกอิรยิาบถมผีลเสมอกัน  นี่วากนัถึงวานัง่ นอนยนืเดิน 
 ทีน้ีการทรงอารมณในอันดับแรก  ความจรงิตามหนวยทางสมถภาวนา  เขามักจะสอน 
ใหตั้งอารมณโดยเฉพาะ  จากลมหายใจเขาออก  แลวใชคําภาวนา  แลวสวนสํานกัใหญๆ ในอาจารยที ่
ไดบรรลุมรรคผล  ทานไมสอนแบบนั้น 

 
 
 
 
 
 

๓๙๖ 



 

 ทานสอนบอกวากอนท่ีจะภาวนาใดๆ ใหบรรดาทานพทุธบรษิัทท้ังหลายพจิารณาราง 
กายเสียกอน  ใหพิจารณาตามที่พระพุทธเจาทานทรงตรสัสอนวา  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาน  
มันเปนของไมเที่ยง  เปนทกุข  และก็เปนอนัตตา  ท่ีทานบอกวาไมเทีย่งนี้  ก็ใหสังเกตอาการเกิดของ คน
และสัตวกด็ี  ในสภาวะเดมิที่เราคลอดจากครรภมารดา  ตอนอยูในครรภไมตองพูดกัน เพราะมองไม 
เห็น  ถาจะเห็นตัวเองก็นึกไมออก  ตอนคลอดออกมาใหม ๆ  ถาเราไมเห็นตัวเราเวลาคลอด  ก็ดจูากคน 
อ่ืน เดิมทีนะตวัเลก็ ชวยตวัเองไมไดสักอยาง ถาหากรางกายของเรามีสภาวะคือความเที่ยงจริง ๆ ในเมื่อ 
มันคลอดจากครรภมารดามาแลว  มันตัวเล็กขนาดไหนมันก็ตองทรงอยูขนาดนัน้  ตอนนั้นเราพดูไมเปน  
เราเดินไมได  ชวยตวัเองไมได  ถาอาการของรางกกายมันเที่ยง  มันก็จะอยูแคน้ัน  ไมมีการชวยตัวเอง 
ได แตเพราะอาการของสังขารรางกายเปนของไมเท่ียง มันเคลื่อนเขาสูความเติบโตทุกขณะ การเจรญิ 
ข้ึนของสังขารอันนี้  พระพุทธเจาทานกลาววาแกลง  คือมันแกข้ึน  ทีแรกนะความจริงมันแกลง  ไมใช 
แกข้ึน แตวาเราเห็นเปนแกขึน้ โตขึ้น เจรญิขึ้น เราวาอยางนั้น แตความจริงมันไมใชอยางนั้น  ความจริง 
ของมันแลว  มันเดินเขา ไปหาความตาย  เพราะความเกิดมีในเบ้ืองตน  และก็ความตายมีในที่สุด 
 วันเวลาลวงไปเทาไรก็ดี  ชีวิตของเราก็เดินเขาไปหาความตาย ใกลเขาไปทุกที เวลาที ่
รางกายของเราเจรญิขึ้น  แสดงวารางกายของเรามันไมเทีย่ง  มันเปลีย่นแปลงจากสภาพเดิม  แตวาตอน 
น้ีเปนการเปลีย่นแปลงที่เราชอบใจ  เพราะมันแข็งแรงขึ้น  และเราพูดไมไดก็เริ่มพูดได  เดินไมไหวไป 
ไหนไมได  ก็เริ่มถดัไปได  คลานไปได ในที่สุดก็ยืนได  เดินได  พูดได  ทําอะไรไดทุกอยาง  เขาถงึขั้น 
ความเปนหนุมเปนสาว  รางกายแข็งแรงสมบูรณ  ตอนนี้เราดีใจกนั  เพราะรางกายของเราเจริญเติบโต  
มีกําลังรางกายดี  สมบูรณดวยพละกําลัง  และกลามเนื้ออวัยวะทกุอยางสมบูรณหมด  แตวาองคสมเด็จ 
พระบรมสุคตทานไมพูดอยางนั้น ทานบอกวา นี่ความเส่ือมมันคืบคลานเขามาเกือบจะเต็มตวั  เขามาถึง 
ครึ่งระยะ  นี่แสดงวาการเติบโตเต็มทีน่ั่น  เปนการเสื่อมที่มีความสําคัญที่สุด  เรยีกวาเราเดินเขาไปใกล 
ความตายหนักเขาไปทุกที  แตวา  ตอนน้ีมนุษยทั้งหลาย  ที่มีกิเลสบังหนามองไมเห็น 
 ทีน้ีตอมาพูดถงึความเสื่อมคืออาการไมเที่ยง  มันจะกลบัปรากฎใหเราเห็นชัดเมื่ออาย ุ
ผาน ๓๐ ปเขาไป  ตอนนี้แหละมนัชักจะเริม่เจริญลงและแกลง  ข้ึนไปสูงสุดแลวกโ็คงลงคอย ๆ  ลงทีละ 
นอย  หนักเขาสายตาที่เคยยาวก็กลับส้ัน  ฟนท่ีเคยแนนกโ็ยกคลอน  มนัจะเริ่มถอน  บางทีก็ถอนหลุดไป  
ผมที่เคยดําทั้งศีรษะมันก็หงอก  หูที่เคยฟงอะไรถนัดก็ชักฟงไมชัด  รางกายที่แข็งแรงก็ชักจะไมคอยม ี 

 
 
 
 
 
 

๓๙๗ 



 

แรง อาการเปลี้ย เพลยี ปรากฎขึ้น  กําลังนอยลง รางกายเคยสมบูรณ บริบรูณ เปลงปลั่งดวยกลามเนื้อ  
ผิวพรรณ  ตอนน้ีก็เกิดอาการเศราหมอง  ทรุดโทรม  ตอนนี้เราไมชอบใจ  เราไมชอบแลว  การเจรญิลง 
น่ีเราไมชอบ  แตเราก็หามไมได 
 แลวในที่สุด  รางกายของเราก็ทยอยเคลือ่นเขาไปหาความเสื่อม  ความเสื่อมเกิดมาก 
ข้ึน  และในทีสุ่ดก็ตาย   อาการอยางนี้พระพุทธเจาทานบอกวา  รางกายของคนและสัตวเราก็ดี  บุคคล 
อ่ืนก็ดี มนัไมเท่ียง อาการไมเที่ยงอยางนี้ บรรดาทานพุทธบรษัิทเห็นดวยไหม อันนี้เรียกวาคอยๆ พิจาร 
ณาไป  ที่อาตมาพูดมานี้ทานเห็นวาจริงไหม  และก็ที่พูดนี้ความจริงไมใชความรูของอาตมา  เปนความรู 
ของพระพุทธเจาทานสอน เราจํากันมาไดและก็คิดตาม ทีน้ีบรรดาทานพุทธบรษิัททุกทานที่นั่งอยู ณ ที่ 
น้ี พระก็ดี เณรก็ด ี อุบาสกก็ด ี อุบาสิกาก็ดี ทานเห็นความเสื่อมของรางกายของทานแลวหรือยัง วา 
อาการที่พระพุทธเจากลาวมาอยางนี้  วารางกายไมเท่ียงนี้มันเคลื่อนเขาไป ๆ  แลวกเ็ส่ือมลง  ในทีสุ่ดก็ 
สลายตวั  มันจริงไหม  ถาเรายังไมตาย  ยังคิดวาเราจะไมตาย  ดูคนท่ีเขาเกิดกอนเรา  แลวก็คนที่เขาเกิด 
ทีหลังเราเขาตายมีไหม  ถาหากวามี  เราเชื่อก็แสดงวาพระพุทธเจาพูดถูก 
 พิจารณาใหเหน็คอย ๆ พิจารณาไป ทีน้ีอันดับแรกเมื่อเกิดแลวก็พบกบัความไมเทีย่ง  
เมื่อความไมเทีย่งปรากฎ  ความทุกขใจก็ปรากฎ  ทุกขใจเพราะอะไร  เพราะหนึ่ง  รางกายเกดิขึ้นแลว  
ความรับผิดชอบของรางกายมีอยู  น่ันกคื็อตองการอาหารเขาไปบํารงุบําเรอรางกาย  ของเกาหมดไป  
ของใหมตองเพ่ิมเติม  ถาเราไมบรโิภคอาหาร  ความทุกขมันก็เกดิ  นั่นก็ไดแกความหิว  ทีนี้อาหารที่เรา 
จะไดมาเขาไปเปนขาวสุก มันก็เปนขาวสารมากอน ขาวสารกวาจะเปนขาวสุกไดก็จงหาเชื้อเพลงิหา 
หมอ หาเตา  หาน้ํา  หาขาวสารมา  ทําใหมันสุกขึ้น  ตองประกอบการงาน  อันนี้ขาวสารที่จะใสหมอ 
เขาไปได  เราก็ตองทํางานเหนื่อยดวย  เหนื่อยากลําบากกายดวยประการทั้งปวง  รวมความวาขาวสุกที่ 
เราจะกนิเขาไปบํารุงบําเรอรางกายแตละคํา  เราไดมาดวยความทุกข  ดวยความเหนื่อยยาก 
 อันนี้บรรดาทานพุทธบรษิัทเห็นไหม  คิดไดหรือยังวาอาการที่ไดมาซึง่ทรัพยสินตาง ๆ  
จะไดมาแตละบาท  แตละสตางค  มันเต็มไปดวยความเหนื่อยยาก  อาการเหนื่อยยากที่ตองทนทํา  ทาน 
เรยีกวาทุกข ทีน้ีการหิวก็ทุกข การจะกินเขาไปก็กินทกุข หมายความวาขาวสารและอาหารที่เรา บรโิภค  
ไดมาดวยอาการของความทกุข  และความเหนื่อยยาก  ทํางานลําบาก  ตองเอาใจเขา  อันนี้ในเมื่อเรากิน 
เขาไปแลว  ครั้งหนึ่งมันพอเมื่อไร  มันไมพอ  เดี๋ยวมันก็หิวใหม  อันนี้มันแสดงถงึการไมเที่ยง  เมื่อ 
ความหิวเกดิขึ้นมันก็ทกุขใหม  รวมความวาทุกขเฉพาะความหิวอยางเดยีว 

 
 
 
 
 

๓๙๘ 



 

วันหนึ่งหลายครั้ง   อันนี้ยังมีทุกขจากการปวดอุจจาระ  ปสสาวะ  ความหนาว  ความรอน  เขามากระทบ 
กระท่ังอยูตลอดวัน 
 ในขณะเดยีวกนั รางกายก็ปรากฎวามโีรคภยัเขามาเบียดเบียนดวยอาการตางๆ ปวดบาง  
เมื่อยบาง  เสียดบาง  เวียนหัวบาง  มีอาการตาง ๆ  จากอาการของโรค  นี่เปนอาการของความทกุขทั้ง 
หมด  นอกจากทุกขประเภทนี้แลว  ก็ยังจะตองทุกขเพราะกระทบกระทั่งกับอารมณท่ีเราไมพอใจ  ส่ิงนี้ 
เราไมพอใจ  แตทวามีคนอื่นเขายื่นโยนให  นี่มันทุกขกายไมพอ  กลับเขามาทุกขใจอีก  นี่เรยีกวาทุกข 
ประจําวนั  นอกจากนัน้  ก็ยังจะตองทุกขเพราะความแกเขามาทับถมตัว  การประกอบการงานไมถนัด  
คราวนี้ความหวงตัวหวงครอบครัวก็บังเกดิขึ้น  เกรงวาจะหาทรัพยสนิมาไมพอกับการใชจาย  นั่นเอา 
เขาไปอีก 
 ทีน้ีความแกคืบคลานเขามาเทาไร ความลําบากก็มีมากขึ้น เราเคยเดินกโิลหนึ่งไม 
เหนื่อย มันมีความแกมากขึน้  หนัก ๆ เขาครึ่งกโิลก็นัง่หอบไมไหว  อาการประเภทนี้เปนอาการของ 
ความทุกข  ในที่สุดพูดอยางทุกขยอ ๆ  ในขณะที่เราทรงชีวิตอยู  ของรักของชอบใจจะตองพลัดพราก 
จากกัน  เพื่อนรัก  คนรกัตองตายจากกัน  ตองตายท้ังเปน  หมายความวาหางกันไปเสีย  อยูดวยกนัไมได 
ดวยความจําเปน  วัตถุอันเปนที่รกัมันสลายตัว  นี่สรางความทุกขใจใหเกิดขึ้นกับเรา  เพราะความอาลัย 
อาวรณในวัตถท่ีุเราตองการ  และบุคคลท่ีเรารัก  รวมความวาการทรงชวีิตอยูเต็มไปดวยความทุกข ทุกข 
เพราะอะไร  ทุกขเพราะหวงคนโนน  หวงคนนี ้  ในที่สดุก็หวงตวัเรา  คือเราไมตองการความทุกข  นี้ 
เปนอันวาขัน้ท่ี ๒  รองลงมาจากอนัจจัง  คือทุกขัง  มันเปนทุกขจริง ๆ  พูดโดยยอ  ละเอียดไมได 
 ในที่สุดรางกายของเราก็เปนอนัตตา ไมวารางกายเรา รางกายใครมันก็เหมือนกันหมด  
เปนอนัตตาทั้งหมด  อนัตตาแปลวาสลายตวั  คือพังไป  ท่ีเราจะหามปรามมันไมได  ทานเคยเห็นคนเกิด 
มาแลวตายมไีหม  แลวเคยนึกหรือบางวาคนที่เกิดมาในโลกไมมใีครไมตาย  คนที่จะไมตายมีไหมใน 
โลก  ถาหากวาทานคิดวามนัจะไมตายกแ็ปลกเหมือนกัน  ถาคนเราเกดิเทาไร  หรือสัตวก็ตามเกิดเทาไร  
ตายหมดเทานัน้  เปนอันวาในที่สุดเราก็ตองตาย  ทีนี้โบราณอาจารยทานสอนไววา  กอนการภาวนา  วา
ใหคิดถึงอัตภาพรางกายเปนของไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตา  คําวาอนัตตามันแปลวาสลายตวั  ที่เรา
หามปรามไมได  ไมอยูในเกณฑบังคับของใคร 

 
 
 
 
 
 
 

๓๙๙ 



 

 ในเมื่อเราเห็นวารางกายไมเที่ยง  เปนทุกข  เปนอนัตตาอยางนี้แลว  องคสมเด็จพระ 
ประทีปแกวกท็รงสอนวา  พวกทานทั้งหลายจงอยาเมาขันธ ๕  ไดแกรางกาย  จะเปนการเราก็ด ี กายคน 
อ่ืนก็ดี  กายสตัวอ่ืนก็ตาม  ท่ีไมใชเรา  และวัตถุใด ๆ ก็ตามที่มีอยูในโลก  จงอยาเมา  จงอยาคิดวามัน 
เปนเรา  มันเปนของเรา  หรอืเรามีในมัน  มันมีในเรา  ทัง้นี้เพราะอะไร  เพราะวาคนอื่นก็ตาม  สัตวอ่ืนก ็
ตามนอกจากตวัเรา  หรือตัวเรากด็ี  ในท่ีสุดเรานี้ก็ตองทิง้รางกาย  ปลอยใหรางกายทั้งหมดนี้ทับถม พ้ืน
ปฐพี  สวนเราไปที่อ่ืน  เปนอันวารางกายก็ตาม  สิ่งมีชีวิตหรีอไมมีชีวิตก็ตามในโลก  ไมมีการทรง ตวั 
มันไมใชเรา  ไมใชของเรา  ทรัพยสินทั้งหลายที่เราหามาไดท้ังหมด  เวลาตายแลวเราแบกไปไมได สัก
อยาง  เราจะมานั่งเมามันทําไม  และอัตภาพรางกายของเรากด็ี  ของบุคคลอื่นก็ดี  หรือของสัตวก็ตาม  
วัตถกุ็ตาม  จะเปนเรา  เปนของเราไดอยางไร 
 อันนี้พระพุทธเจาจึงสอนใหพวกเราอยาเมาในขันธ ๕ คือรางกาย  จงคิดไวเสมอวา 
อัตภาพรางกายนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา  เราไมมใีนรางกาย  รางกายไมมีในเรา  รางกายเปนแตเพียง 
ธาตุ ๔ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ประสมกนัชั่วคราว  มนัเปนกอน เปนแทงทึบชั่วคราว ไมชาก ็
สลายตวั  แตเมื่อเราอาศัยมนัอยูช่ัวคราว  มันพัง  พังแลวเราก็อยูไมได  เราตองไป  คําวาเราคือใคร  พดู 
กันอยางภาษาไทย ๆ  ภาษาชาวบานเขาเรยีกวาจิต  แตวาภาษาพระที่ได  เจโตปรยิญาณ  ทานจะเรยีกวา 
อทิสสมานกาย  หมายความวามีกายอันหนึ่งที่ซอนอยูในกายเนื้อ  ที่เราไมสามารถจะมองเห็นไดดวยตา 
เปลา  อันนี้ทีร่างกายภายนอกตาย แตกายภายในมนัไมตาย มันก็ไปเสวยสุข เสวยทุกขตามกฎของกรรม  
วาจิตของเรานยิมความชัว่  เรากล็งอบายภมูิ  มีนรก  เปรต  อสุรกาย  สัตวเดรจัฉาน  มาเกิดเปนคนก็ 
แสนจะลําบาก  ถาอารมณจิตของเราดี  รางกายนีพ้ังแลว  กายภายในกไ็ปสวรรค  ไปพรหมโลก  หรือวา 
ไปพระนพิพาน 
 อาการที่คิดวาอัตภาพรางกายเปนอนจัจัง  ทุกขัง  อนัตตา  นี่เปนอารมณของวิปสสนา 
ญาณ  อันโบราณาจารยคือทานท่ีไดสําเร็จมรรคผล  เวลาทานสอนแกบรรดาทานพทุธศาสนิกชน  ทาน 
บอกวาทุกคนที่กําลังเจรญิพระกรรมฐาน  ถาพิจารณาไดอยางนี้ใหนานแสนนาน  จนกระทั่งหมดเวลาที ่
เราจะปฏิบัติ  โดยไมภาวนาใด ๆ  เลย  อันนี้เปนที่ชอบใจของทานมาก  ทั้งนีเ้พราะอะไร  เพราะวา 
อารมณวิปสสนาญาณยอมเปนอารมณตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน  บุคคลใดตัดกิเลสไดมากเพียงใด  
ก็มีความสุขมากเทานั้น  ถาตัดกิเลสไดหมดจริง ๆ  ก็มีแตความสุขหาความทุกขไมได  ข้ึนชื่อวาความ 
ทุกขใจของบคุคลผูหมดกิเลสไมมี  แตอาการทางรางกายมีทุกขจริง 

 
 
 
 
 
 

๔๐๐ 



 

แตทวาทานผูน้ันไมเมาในความทุกข  คือไมเมาในขันธ ๕  นี่วารางกายมันจะทุกขถอืวาเปนกฎธรรมดา 
 ฉะนั้น ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานโดยถวนหนา  เวลากอนที่ทานจะภาวนาทรง 
สมาธิจิต  ก็ขอทุกทานจงคิดหากฎของความเปนจริงวา  การเกิดแตละคราวเต็มไปดวยความทุกข  มันไม 
เท่ียง  และมันก็ทุกข  แลวมนัก็ตาย  ตายแลวก็ไมถึงที่สุดของความทุกข  ไมหมดไมสิ้นกัน  มันยังตอง 
เกิดตอไป อันนี้ถาเรามีความชั่วเขาประจําใจ คือละเมดิปญจเวร ๕ ประการ ที่เรยีกวาขาดศีล ๕  สําหรับ 
ฆราวาส  ถาเณรขาดศีล ๑๐  ถาพระขาดศลี  ๒๒๗  ทางที่เราจะพึงไปก็มีนรกขึ้นตน  ไปขึ้นตนกันมา 
จากนรกกอน  แลวกผ็านเปรต  อสุรกาย  สตัวเดรัจฉาน  มาเปนคนที่ไมบริบรูณ สมบูรณ 
 ถาหากวาจิตของเราเคารพในศีล มีความบริสุทธิใ์นศลี มีการใหทานเปนปกติ มีเมตตา 
เปนอารมณ  คนประเภทนีอ้ยางเลวที่สุดก็เกิดเปนมนษุยช้ันดี  ถาดีข้ึนไปอีกหนอยก็เปนเทวดา  ถาจิตม ี
กําลังกลา  ทรงสมาธิจิตไดกไ็ปพรหมโลก  ถามีปญญาสามารถตัดกเิลสไดสมุจเฉทปหาน  คือเรียกวาอัต 
ภาพรางกายน้ีไมใชเรา  ไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา  ความเบาใจก็ปรากฎ  คิด 
วาการที่องคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสอยางนี้เปนของจริง เราไมตองการความเกิดอีก ข้ึนชื่อวาความเกิด 
ครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย  ตอไปไมมีสําหรับเรา 
 และนอกจากนั้นก็ตัดโลภะความโลภเสีย  ตัดโทสะความโกรธ  ตดัโมหะความหลง  
ถือวาความโลภ  ทรัพยสินทั้งหลายที่หามาไดมันไมไปกับเรา  แตวาเราตองหากนิตามหนาที่  ในเมื่อ 
รางกายมันตองการ  คิดแตเพียงวาหามาไดเทาไรมันกเ็ทานั้น  ตายแลวก็เลิกกัน  ใครเขาทําใหเราโกรธ  
เราไมพอใจ  เรากไ็มโกรธตอบ  คิดวานั่นเปนเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลส  คนที่มเีจานายคือ  กเิลส  
ตัณหา  อุปาทาน  เขาเปนทาสของกิเลส  ตัณหา  อุปาทาน ๆ เสี้ยมสอนใหเขาเปนคนชั่ว  เราจะไป นั่ง
โกรธเขาเพื่ออะไร  ถาเราไปโตตอบดวอารมณฮะ  อารมณฮิ  หรือถอยคําท่ีหยาบคายไมดี  เปนการ ผิด
ศีลผดิธรรมกช็ื่อวาเราเลวไปดวย  ในเมื่อเขาจะเลวก็ใหเขาเลวไปคนเดยีว  เราไมยอมเลวตาม  แทนที่ จะ
โกรธกลับมีเมตตาบารมวีา  บุคคลนี้เปนทาสเขา  นาสงสาร  ทีน้ีถาอารมณของเรามนัจะคิดพลานวา นั่น
เปนของกู  น่ีเปนของกู  แมแตรางกายก็เปนของกู  ก็ลองคิดดวูา  คนที่ตายแลวแบกอะไรไปไดบาง  
มองดูใหดีวาคนทกุคนแบกอะไรไปไมไดในยามตาย  เราจะมานั่งเมามนัวานัน่เปนเรา  เปนของเราเพื่อ 
ประโยชนอะไร 

 
 
 
 
 
 
 

๔๐๑ 



 

 น่ีถาคิดไดอยางนี้แลว องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา ทานเดินใกลเฉียด เขาปรินิพ 
พาน  เหลืออีกนิดเดียว  อีกนิดหนึ่งไมพดู  หากวาอารมณอยางนีเ้วลาที่เราคิดไป  หรืออารมณจะซาน 
เกินไป  อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรใหจับอารมณใหอยูโดยกําหนดรูลมหายใจเขาออก  เวลาหายใจ 
เขานึกวาพุท  เวลาหายใจออกนึกวา โธ  นีภ่าวนาดวยนะ  แตวาเราจะไมภาวนาดวยกไ็ด  เวลาหายใจเขา 
รูอยูหายใจเขา  เวลาหายใจออกรูอยูหายใจออก  เทานี้ถาจิตเรายังรูอยู  หายใจเขาหรือหายใจออก  ทาน 
เรยีกวาสมาธิ  ถาเราใชคําภาวนาดวย  เวลาหายใจเขานกึวา พุท  เวลาหายใจออกนกึวา โธ  ก็เปนสมาธิ 
เหมือนกัน แตวาการกําหนดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก เปนอานาปานุสสติกรรมฐาน  การนึกวา พุท
โธ เปนพุทธานุสสติกรรมฐาน คือนึกถึงความดีของพระพุทธเจาเปนอารมณ  เปนกรรมฐาน ๒ อยาง 
ควบคูกันไป 
 หากถาวาอารมณจิตของทานผูใดสามารถรูลมหายใจเขา ลมหายใจออกก็ดี รูคําภาวนา 
ก็ดี  ขณะที่นั่งอยูนี้  และเวลาอื่นใดไดขณะหนึ่ง  ช่ัวนาทีสองนาที  สามนาทีก็ตาม  โดยจิตมัน่คง  ตั้ง 
ตรงอยูเฉพาะลมหายใจเขาออกและคําภาวนา มีอารมณสบายใจสบายปลอดโปรงจากกิเลส อันนีอ้งค 
สมเด็จพระบรมโลกเชษฐกลาวามีอานิสงสมาก  ทานเรยีกวาพระคือพระโยคาวจร  พระที่บวชเขามาใน 
พระพุทธศาสนาไมเคยสามารถทรงสมาธ ิ  ทานเรยีกวาสมมุติสงฆ  และทานก็บอกวาพระที่บวชเขามา 
แลวมีศีลบริสทุธิ์  ไมบกพรองทุกสิขาบท ๑๐๐ ป  มีอานิสงสสูบุคคลผูทําความดคืีอทรงจิตเปนสมาธิ 
ใหจิตวางจากกิเลสวันละสัก ๑ นาทีก็ไมได  เพราะคณุคาตางกัน  และการรักษาศลีจะสักกี่แสนปกต็ามที  
จะเปนพรหมไมได  จะเกดิไดแตเฉพาะกามาวจรสวรรค  สําหรับบุคคลผูทรงสมาธิน้ัน  สามารถเกดิ 
เปนพรหมได  และยิ่งบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย  พิจารณาอตัภาพรางกายวาเปนอนจิจัง ทุกขัง  
อนัตตา  ตามที่กลาวมาในเบื้องตน  อันนีอ้งคสมเด็จพระทศพลกลาววา  ขอนี้แหละเปนบันไดหรือการ 
กาวเขาไปสูพระนิพพาน 
 
 

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

๔๐๒ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   พ.ศ.   ๒๕๑๗  (๓) 

 
 ลําดับตอน้ีไปเปนการเจรญิพระกรรมฐาน  น้ีสําหรบัรายการเจรญิพระกรรมฐานนี่  
พระเณรทั้งหมดพึงทราบไววา  เปนปรมัตถปฏิบัติ  คําวาปรมัตถแปลวาอยางยิ่ง  ปฏิบัตินีก้็แปลวาความ 
ประพฤต ิ ถาพูดเปนภาษาไทยแปลวาการเขาถึงเฉพาะเปนความดีอยางยิ่ง  ท้ังนีก้็เพราะวาการเจรญิ พระ
กรรมฐาน  หน่ึง  เราตองเปนผูมีศลีบริสุทธิ์  ประการที ่๒  จิตตองประกอบไปดวยเมตตา  ประการ ที่ ๓  
จิตทรงไวซึ่งสติสัมปชัญญะ  ที่เราเรียกกันวาสมาธิหรอืฌาน ๔  จิตประกอบดวยปญญา รูเทาทัน 
สภาวการณของขันธ ๕  ฉะนั้นการเจรญิพระกรรมฐาน  ช่ือวาเปนการปฏิบัตริะดับสูงสุดในพระพุทธ 
ศาสนา  ในพระพุทธศาสนาเรามีขอปฏิบตัิสูงสุดเพียงเทานี้  วาเปนการรวมความดี  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
การปฏิบัติพระกรรมฐานก็ช่ือวาเปนการทรงสติสัมปชัญญะโดยสมบรูณ  แลวก็ใชปญญาพิจารณาตาม 
ความเปนจริงของขันธ ๕ 
 ทานทั้งหลายท่ีเขาถึงอรหัตตผล  เปนพระอรยิบุคคลในพระพุทธศาสนาตามพระวนัิย 
ทานถือวาเปนผูมีสติสมบูรณแลว  เหตุนั้นองคสมเด็จพระประทีปแกวบรมพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  
เฉพาะผูใดเขาถึงความเปนอรหัตตผล  องคสมเด็จพระทศพลทรงลดโทษลงมาตั้งมาก  หมายความวาลด 
วินัยทีจ่ะปรับโทษหลายสิบมาตรา  แทนที่จะมโีทษถึง ๒๒๗ มาตราตามที่เราปฏิบตัิ ทานที่เขาถึงความ 
เปนพระอรหันตแลวกลับมโีทษนอย เรียกวาการปฏิบัตมิีโทษใหญไมมีสําหรับพระอรหันต ทั้งนี้เวนไว 
แตสวนที่เปนอภิสมาจารเทานั้น  ทั้งนี้เพราะอะไร  ก็เพราะวาทานทีเ่ขาถึงความเปนพระอรหันต ยอมมี 
สติสัมปชัญญะสมบูรณ  มีปญญาเขาถึงจุดระดับสูงสุด  ยอมไมทําสิ่งที่เปนโทษ 
 ในการท่ีทานท้ังหลายปฏิบัติพระกรรมฐาน ก็ช่ือวาปฏิบัติตามลําดบัสูงสุดคุณคาของ 
การเจริญพระกรรมฐานนี่มอีานิสงสมาก  อยางนอยที่สุด  ถาหากวาทานผูใดปฏิบัตพิระกรรมฐานเขาถึง 
ขณิกสมาธิ หมายความวา การเจรญิพระกรรมฐาน การทรงสติสัมปชัญญะของทาน ทานรักษารูลม 
หายใจเขาออกก็ดี  ภาวนากด็ี  หรือวาพิจารณาก็ตาม  ทําไดช่ัวขณะเดียว  ก็ปรากฎวาจิตสอดสายไปสู 
อารมณอ่ืน  เมื่อรูตัวก็ตั้งตนกันใหม  ทําไปอยางเดิม  ประเดี๋ยวจิตกไ็หลไปสูอารมณอ่ืน  เมื่อรูตัวแลวก ็
มาตั้งตนกันใหม  อยางนี้เรยีกวา  ขณิกสมาธิ  แปลวาสมาธิเล็กนอย 

 
 
 
 
 
 
 

๔๐๓ 



 

 เพียงแตสมาธิเล็กนอยเพยีงเทานี้  เมื่อตอนตายดวยกําลังของสมาธิเทานี้ก็สามารถจะ 
เปนเทวดาไดแบบสบาย คําวาเปนเทวดาไดแบบสบาย ก็หมายความวาเวลาตายไปแลวไมตองผานสาํนัก 
ของพระยายม ตรงไปสูสวรรคทันที  ไมตองมีการสอบสวนทวนถามไวกอน  ทีนีห้ากวาทานทั้งหลาย 
เจรญิพระกรรมฐาน  มีอารมณจิตดยีิ่งขึ้นไปกวานัน้  มีธรรมปติ  คือมีอาการขนพองสยองเกลาก็ด ี น้ําตา 
ไหล หรือวารางกายโยกโคลง  มีตัวลอยข้ึนไปในอากาศ  หรือมีอาการซาบซาซูซากายเบา  มีทาทางหรือ 
หนาตาใหญ  รางกายสูงขึ้น  แลวก็มีความสุขใจในขณะที่เจรญิพระกรรมฐาน ข้ึนชื่อวาความสุขระดับนี้ 
เราพรรณากันไมได เพราะวาสุขระดับไหนอันนี ้ หรือวาจิตทรงอยูในรูปแหงอุปจารสมาธิ คือมีสมาธิ 
นานนิดหนึ่ง   มีใจสบายแตก็ไมมากนกั  ประเดี๋ยวจิตกห็ลั่งไหลไปสูอารมณภายนอก  พอรูสึกตวัก็กลับ 
เขามาใหม พอทรงอยูไดก็มีความสบายไปชัว่ขณะหนึ่ง จิตก็ไหลเขาไปสูอารมณภายนอก อาการของจิต 
เขาถึงอุปจารสมาธ ิ ช่ือวาจิตมีสภาพเปนทพิยเล็กนอย คือสามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพย หรือไดยินเสียง 
ที่เปนทิพยได  น่ีเรยีกวาจิตเริ่มเปนทพิย  ถาเห็นภาพที่เปนทิพยก็ดี ไดยินสียงท่ีเปนทิพยกด็ี เห็นภาพได 
ไมนาน ช่ัวขณะหนึ่งภาพนัน้ก็หายไป เมือ่เสียงพูดที่พดูมาตองฟงกันสั้น ๆ  ถาประโยคยาวก็ฟงไมหมด 
ประโยค  เพราะจิตทรงสมาธอิยูไดไมนาน  ลักษณะอาการอยางนี ้เรียกวา  อุปจารสมาธ ิ
 อุปจารสมาธนิีห่ากวาทานบรรดาทานพุทธบริษัท  ภกิษุ  สามเณร  อุบาสก  อุบาสิกา  
สามารถทรงไวไดถึงระดับนี ้  ทานกลาวาเวลาจะตายจะคลาดจากความเปนมนุษย  ก็ตรงไปสูสวรรค 
ทันที  เรยีกวาไปสวรรคแบบสบายเหมือนกัน  ทวาทานท่ีตั้งจิตไวไดแกอุปจารสมาธิน้ี  เวลาถาตายแลว  
ถาเราไมกําหนดจิตวาจะไปเกิดในสวรรคช้ันนั้นชั้นนี้  ที่ต่ํากวามภีุมเทวดา  รุกขเทวดา  หรือวาจาตุมหา 
ราช  ดาวดึงส  ถาเราไมคิดวาจะไปอยูจุดใดจุดหนึ่งใน ๔ จุดนี้  ปลอยไปตามกําลังของสมาธิ  ฆราวาส 
ประเภทนี้  ตายจากมนุษยกต็รงไปชัน้ยามาทันที  เพราะอาศัยความด ี  อุปจารสมาธินี่เราเปนเทวดาชั้น 
ยามาได 
 หากวาบรรดาทานท้ังหลายทรงจิตเปนสมาธิสูงไปกวานัน้  คือเขาถึงปฐมฌาน  คําวา 
ปฐมฌานนี่แปลวาฌานที่หน่ึง  ฌานเบื้องตน  แบงออกเปน ๓ ข้ันคือ  อยางหยาบ  อยางกลาง  อยาง 
ละเอยีด  ทีน้ีอยางหยาบ  อยางกลาง  อยางละเอยีดนี้เปนยังไง  เห็นจะไมพูด  จะพูดแตลกัษณะของปฐม 
ฌาน  การที่มจีิตเขาถึงปฐมฌาน  และการที่จะกําหนดรูไดอยางนี้คือ  หนึ่ง  รูลมหายใจเขาออก  สอง  รู
การภาวนา  สาม  รูการพจิารณา  การภาวนา  การพิจารณาในดานท่ีเราจะตั้งอารมณจิตกําหนดเขาไว  วา
ขณะนีเ้ราจะภาวนาและพิจารณา  ขณะที่ทําจิตอยูอยางนัน้  หูไดยินเสียงทุกอยางภายนอก 

 
 
 
 
 

๔๐๔ 



 

เปนเสียงดังก็ตาม  เปนเสียงเบาก็ตาม  เสียงรองเพลง  รองละคร  หรือพูดจาปราศรัยอะไรก็ตาม  ไดยิน 
หมดทุกอยาง  รูเรื่องหมด  แตวาจิตของเราไมรําคาญ  สามารถทรงอารมณอยูไดนานตามพอสมควร  จน 
กวาจะเลิก  หรือวาประเดีย๋วหน่ึงก็หายไป  ก็กลับมาตั้งตนใหมก็ทรงอยูได  ไมรําคาญในเสียง  อยางนี้ 
ทานเรยีกวาปฐมฌาน 
 ถาจิตของทานทั้งหลายนอมเขาไปสูปฐมฌานอยางหยาบ  ตายแลวไปหยุดพรหมช้ันที่ 
หนึ่ง  ถาเขาถงึปฐมฌานอยางกลาง  ตายแลวไปเปนพรหมชั้นที่ ๒  เขาถึงปฐมฌานชั้นละเอยีดกต็าย 
แลวไปเปนพรหมชั้นที่ ๓ น่ีหากวาทานภาวนาไปอยางนัน้  ภาวนาไปมอีารมอ่ิมเอิบชุมชื่นในใจ  ภาวนา 
ไป  ภาวนาไปการภาวนาหยดุเฉย ๆ  แตมจีิตชุมชื่นดกีวา  มีการทรงตวัของจิตดกีวา  อยางนี้เขาเรยีกวา 
ฌานท่ี ๒  หรอื ทุติยฌาน 
 ถาอารมณจิตของทานทั้งหลายเขาถึงทุตยิฌานๆ นีก้็มีอาการอยู ๓ ช้ันดวยกันคือ อยาง 
หยาบ  อยางกลาง  อยางละเอียด  ถาไดทตุิยฌาน  หรือวาฌานที่ ๒ อยางหยาบ  ตายจากคนไปเกดิเปน 
พรหมชั้นที่ ๔  อยางกลาง  ทานไดทุตยิฌานอยางกลาง  ตายจากคนกไ็ปเกิดเปนพรหมชั้นที่ ๕  ถาได 
ทุติยฌานอยางละเอยีด  การตายจากคนก็ไปเกิดเปนพรหมชั้นที่ ๖ 
 ทีน้ีหากวาทานบําเพญ็บารมีทรงสมาธิเปนปกติยิ่งไปกวานั้น  มีปติความชุมชื่นหายไป  
คําภาวนาก็หายไป ลมหายใจรูสึกวานอยลง รูสึกวาลมหายใจเบาลง หูไดยินเสียงภายนอกแตเพยีงแวว ๆ  
แมแตเขาพดูดงัก็ไดยินเสียงไมดัง  มีอาการทางกายเปนเครื่องสังเกต  จะนั่งก็ดี  จะนอนก็ดี  จะรูสึกวา 
เรานั่งเฉย ๆ  นอนเฉย ๆ  จะมีอาการคลายเกร็ง  ไมมีการขยับตวั  ไมมีการไหวตัว  มีการทรงตวัอยูไดด ี 
จิตทรงสมาธิมากขึ้น  ไมมีคําภาวนา  อาการอยางนี้เปนอาการของตตยิฌาน  คือ ฌานท่ี ๓ 
 ฌานท่ี ๓ นีก้แ็บงออกเปน ๓ ช้ัน ดวยกัน  ถาทรงฌานชั้นที่ ๓  อยางหยาบ  ตายแลว 
ไปเปนพรหมชั้นที่ ๗  ไดฌานชัน้ที่ ๓  อยางกลาง  ตายแลวไปเปนพรหมชั้นที่ ๘  ทรงฌาน ๓ อยาง 
ละเอยีด  แลวแลวไปพรหมชั้นที่ ๙ 
 ทีน้ีถาสติสัมปชัญญะทรงสมาธิสูงขึ้น  เขาระดับของฌานชั้นที่ ๔  ฌานชั้นท่ี ๔ นีม่ี 
อาการอยู ๒ อยางคือ  อยางหยาบกับอยางละเอยีด ไมเหมือนฌานอื่น อาการของการที่จะเขาถึงฌานที่ ๔  
เปนที่เครื่องสงัเกต วาเราหายใจอยูกจ็ริงแหละ แตไมรูสึกวาเราหายใจ แตจิตใจมีความสบาย มีสติสัมป 
ชัญญะทรงตวัดีมาก มีความทรงตัวสวางไสวอยูภายในจติ  จิตมีอารมณโปรง ไมของแวะกับอาการใด ๆ   
ของกายทั้งหมด  คือมีเอกกัคคตา  คือเรียกวาทรงอารมณเปนอันเดยีว  ทรงอารมณเปนหนึ่ง  คือหนึ่ง  

 
 
 
 
 

๔๐๕ 



 

โดยเฉพาะ ไมนึกถึงอารมณอื่น และก็มีอุเบกขารมณ ใจวางเฉย เรยีกวาใจสบายเปนท่ีสุด วางที่สุด ไมยุง 
กับอารมณใดๆ ท้ังหมด ขอที่สังเกตไดจริงๆ มี ๒ อยางคือ หนึ่งไมรูวาลมหายใจเขาออกมี ไมรูสึกวา 
หายใจ ประการที่ ๒ หูไมไดยินเสียงภายนอก แมแตคนจะเอาเครื่องขยายเสียงมาพดู ใกลก็ไมไดยนิ ถา 
น่ังฟงวิทยุหรอืฟงไดยินเสียงเขาพูดอยู เสียงนั้นจะปรากฎวาหายไป แตความจริงเสียงไมไดหายแตใจไม 
ยอมรับ 
 อาการของฌานที่ ๔ นี้เปนอาการของจติกับกายแยกออกจากกนัเดด็ขาด จิตไมยอม 
รับรูเรื่องของกาย  เรยีกกันวาฌานที่ ๔ ตามท่ีกลาวมาทานที่ไดฌานที ่๔ เวลาตายไปแลวฌานที่ ๔ อยาง 
หยาบ จะเกดิเปนพรหมชั้นท่ี ๑๐ หากวาไดฌานที่ ๔ อยางละเอียด ตายไปแลวก็จะเปนพรหมชัน้ที่ ๑๑  
น่ีเปนฌานโลกีย 
 สําหรับพรหมตั้งแตช้ันท่ี ๑๒  ถึงชั้นที่ ๑๖  น้ีเปนอาการของทานที่ไดอนาคามี  และก็ 
ทรงไวในฌาน ๔ 
 น้ีหากวาจิตของทานมีความด ี  ทรงไดถึงฌาน ๑  ฌาน ๒  ฌาน ๓  ฌาน ๔  หรอื 
อุปจารสมาธกิต็าม หรือขณิกสมาธิก็ตาม หากวาทานทั้งหลายสามารถพจิารณาความเปนจริงของขนัธ ๕  
เห็นวาสภาพรางกายที่เรยีกกนัวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ  รวมแลวเรยีกวากาย  พูดกันงาย ๆ  
ก็คือรางกายของเรากด็ี  รางกายของบุคคลก็ตาม  รางกายของสัตวก็ตาม  และวัตถุทีท่รงความเปนแทง  
เปนตัวของตนอยูก็ตาม  อาการทั้งหลายเหลานี้มีความไมเที่ยงเปนปกต ิ  มันมีความเปลี่ยนแปลงไปเปน 
ปกติ เราจะยบัยั้งมันไวไมได ขณะที่มนัไมเที่ยงก็ทรงความเปนทกุข หาความสุข หาความดีอะไรไมได 
ในที่สุดมันก็สลายตวั ฉะนัน้เราตองพิจารณาหาตามความเปนจริงวา รางกาย อาการดั้งเดิมมันมาจาก 
ไหน ก็ทราบชดัตามความเปนจริงวา  รางกายนี้มาจากธาตุ ๔ คือ ธาตุนํ้า  ธาตุดิน ธาตุลม  ธาตุไฟ  ผสม
กัน  มันทรงไดไมนานนัก  มันก็มีความเสือ่มเปนปกติ  หรือมีความสลาย ตวัไปในที่สุด  เมื่อเวลา เรา
ตองการใหมันทรงตัว  มันกไ็มทรงตวั  ถงึเวลาที่มันจะพัง  เราไมตองการให มันพงั  มันก็จะพัง  มัน
เปนไปตามกฎธรรมดาของมัน 
 ฉะนั้นเราพึงทราบดวยอํานาจของกําลังฌาน ๔ กอใหเกิดกําลังของปญญาวาสภาพ 
รางกายของคนก็ดี  ของสัตวก็ดี  นี่มันไมใชเรา มันไมใชของเรา  เราไมมีในรางกาย  รางกายไมมีในเรา 
ถาเรามีในรางกาย  หรือรางกายมีในเราจริง  เวลาท่ีมนัจะแก  เราไมตองการใหแก  มนัก็ตองไมแก  
ความปวยไขไมสบายเราไมตองการใหมันเกิดขึ้น มนัก็ตองไมเกิดขึ้น ในท่ีสุดเมื่อความตายเขามาถึง   

 
 
 
 
 

๔๐๖ 



 

เราไมตองการจะตาย มันก็ตองไมตาย และการที่เราจะเคลื่อนไปจากโลกนี้  ถารางกายนี่เปนเราจริง เปน
ของเราจริงมันก็ตองไปกับเราดวย นี่ที่มันไมไปกับเราดวย เพราะวามันไมใชเรา มันไมใชของเรา ก ็
กลาววาถึงที่สดุของชีวิต  ทกุคนก็มีจิตพนไปจากรางกาย 
 ถาทําความดีเขาไวกไ็ปเกดิในสวรรคบาง  พรหมโลกบาง นิพพานบาง  ถาสรางความ 
ช่ัวเขาไวก็ไปตกนรกบาง  ไปเกิดเปนเปรต  อสุรกาย หรือสัตวเดรจัฉานบาง ทีน้ีการไปอยางนั้น รางกาย 
มันไมไดไปกบัเรา เราไปแตผูเดยีว แตรางกายมันนอนทับถมพื้นแผนดินอยู ในทีสุ่ดก็สลายตวัไป น้ี คํา
วาเราในทีน่ี้  ก็ไดแกอทิสสมานกาย  ท่ีเราเรยีกกนัวาจิตที่สิงอยูภายในกาย  ที่เราจะเห็นไดวา  รางกาย นี้
มันไมใชเรา  มันไมใชของเรา 
 ฉะนั้นจะไดนอมจิตคิดวา  การทรงรางกายเต็มไปดวยความทุกข  รางกายเต็มไปดวย 
ความสกปรกโสมม  ที่คนหาความจริงในรางกายใหปรากฎ  รางกายเปนอนิจจัง  หาความเที่ยงไมได  
ขณะที่ทรงอยูก็เต็มไปดวยความทุกขดวยเหตุนานาประการ  ในที่สุดมันก็สลายตัว  ถาเรามัวจะมายึดถือ 
วาสภาพรางกายนี่เปนเรา  เปนของเรา  ก็ชื่อวาเรากโ็งเต็มที  เวลานีเ้ราพบองคสมเด็จพระชินสหีบรม 
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  เราทราบแลววา  องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดา  ทรงสอนใหทราบ 
ตามความเปนจริงวา  สภาพรางกายนี้ไมใชเรา   ไมใชของเรา  ถาเรายงัถือวามนัเปนเรา  เปนของเราอยู  
ตายแลวก็ตองถือชาติ  ถือภพตอไป  ทานเรยีกกนัวาอุปทาน  เมื่อถือชาติถือภพ  มีความเกดิที่ไหนความ 
ตายก็ปรากฎมทีี่นั่น  ความทกุขก็ปรากฎทีน่ั่น  ฉะนั้นในเมื่อเราไมตองการความตายอีก  เราไมตองการ 
ความทุกขอีก  ก็ช่ือวาเราตองเปนผูไมตองการความเกดิอีก  ความตายเปนของไมนากลวั  สิ่งที่นากลวัก็ 
คือการเกิด  เพราะเกิดเมื่อไรทุกขเม่ือน้ัน  ทรงชีวติอยูวันใด  ทุกขอยูตลอดเวลา  แลวก็ตองตายในทีสุ่ด 
 ฉะนั้น เวลานี้เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เชือ่องคสมเด็จพระ 
บรมศาสดาแลว ที่องคสมเด็จพระประทีปแกวทรงตรัสวา อนิจจา วตสังขารา สังขารทั้งหลายคือรางกาย 
เปนของไมเทีย่ง อุปปาทวย ธัมมโิน เมื่อเกิดขึ้นแลวก็เสือ่มไป อุปปชชิตวา นิรุชฌันติ เมื่อเกิดขึ้นแลวก ็
ดับไป เตสัง วูปสโม สุโข การเขาไปสงบกายเปนสุข ช่ือวาไมมีกายตอไป ช่ือวามีความสุขอยางยิง่ นี่เรา 
เชื่อกฎของธรรมดา เราเชื่อกฎของกรรม เมือ่ธรรมดาของรางกายมีการเคลื่อนไปเราก ็ไมทุกขเราก็สบาย 
ใจ รูแลววามนัจะเปนอยางนี้  ถาความปวยไขไมสบายเกิดขึ้น กถ็ือวา เออ น่ีธรรมดาของรางกายและ 
ความตายมันจะปรากฎ เรากถ็ือวา เปนเรื่องธรรมดาของรางกาย ชางมนั มันจะปวยกเ็ชิญปวย มันจะแกก็ 
เชิญแก มันจะตายก็เชญิตาย   หามปรามอะไรมันไมได   เมื่อความปวย  ความแก  ความตายเคลื่อนเขามา  

 
 
 
 
 

๔๐๗ 



 

เมื่อไร เราก็มคีวามสุขใจ  คิดวาคราวนี้ดีแลว  เราจะพนจากความทกุข  เราจะไปพระนิพพาน  จิตใจของ 
เราสบาย  มีอาการไมยึดมัน่  ถือมั่นในอาการทั้งหมด 
 แลวก็ปรากฎวาจิตหมดจากความโลภ หากินโดยชอบธรรม ไมคดไมโกงใคร ร่ํารวย 
เทาไรก็ได  เราไมถือวาความโลภเปนสัมมาอาชีวะ  ทกุสิ่งทุกอยางไดมาดวยอาการของความสุจรติ 
 ประการที่สอง  จิตระงับความโกรธ  ตัดความโกรธไปเสยีได  มีเมตตาเขามาแทนที ่
 ประการที่ ๓  ตัดความหลงวาสภาพรางกายน่ีไมใชเรา  ไมใชของเรา  ในเมื่อรางกาย 
ไมใชเรา  ไมใชของเราเสยีอยางเดยีว  ของภายนอกกายจะมีอะไรเปนของเรา  นีข้ึ่นชื่อวาบรรดาทาน 
พุทธบริษัททั้งหลาย เขาถึงจุดหมายปลายทางที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตองการ คืออารมณ 
พระนิพพาน  อยางนี้ช่ือวาทานท้ังหลายทํา  แลวเขาถึงท่ีสุด   คือจุดจบของพระพุทธศาสนา 
 เอาละนี่พูดใหฟง  จะไดจํากนัเขาไว  พระที่บวชตอไปกด็ี  จะสึกตอไปก็ดี  คุณธรรม 
ความดีที่กลาวมาแลวนี ้ ทานทั้งหลายนําไปใชไดตลอดเวลา ไมใชวาจะใชแตพระอยางเดยีว เวลานี้ 
ฆราวาสที่มีความดี  และพระที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนามีมาก  คือทุกคนเขามคีวามเคารพในองค 
พระผูมพีระภาคเจา  และปฏบัิติใน ศีล  สมาธิ  ปญญา  สําหรับพระของเราที่บวชเขามาในพระพทุธ 
ศาสนาก็ปลอยตัว  ปลอยใหความโลภ  ความหลง ความโกรธ ทับจิตใจจนทวมหัว เรียกวาเอาตัวไมรอด  
น้ีช่ือวาไมมีประโยชน 
 เพราะฉะนั้นบรรดาทานพุทธบรษิัทท้ังหลาย พูดมากค็วรแกเวลา ตอจากนีไ้ปขอ 
บรรดาทุกทาน  ตั้งกายใหตรง  ดํารงจติใหมั่น  กําหนดรูลมหายใจเขาออก  ใชคําภาวนาและพิจารณา 
ตามอัธยาศยั  จนกวาจะไดยนิสัญญาณบอกหมดเวลา 
 

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

๔๐๘ 
 



อบรมพระกรรมฐาน  พ.ศ.  ๒๕๑๗  (๔) 

 
 การถวายสังฆทานนี้มีอานิสงสมาก  ความจริงถาจะพูดถึงอานิสงสกนัจริง ๆ  ละก็  
รูสึกวาจะมากกกวาจัดงานทีบ่านที่วัดตั้งเยอะแยะ  ทั้งนี้เพราะวาอะไร  เพราะวาการถวายสังฆทาน เรา 
ทํากันแบบงาย ๆ  ไมมีกังวล  การบําเพญ็กุศลแตละคราว  ถามกีังวลมาก  อานิสงสมันก็นอย  ท้ังนี้ 
เพราะอะไร  เพราะวาจิตที่เราเขาสูกุศล  มนัหวงงานอื่นมากกวา  ไมตัง้จิตโดยเฉพาะ  และก็โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งการถวายทาน  เพราะวาการถวายสงัฆทาน  คําวาสังฆทานก็หมายความวา  ถวายแกสงฆในหมู  
เปนหมูตั้งแต ๔ รูปขึน้ไป  ตามพระวนัิยทานเรยีกกันวาคณะสงฆ  ถาต่ํากวานั้นเปนคณะบุคคล  ถา
บุคคลเดยีวเปนปาฎิปุคคลิกทาน ทานโดยเฉพาะ ทีนี้การถวายสังฆทานแกพระสงฆเปนหมูน้ีมี อานิสงส
มาก  ตามที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสลําดับทานไว ๑๖ อยางคือ 

๑. การใหทานแกสัตวเดรัจฉาน   มีอานิสงส  ๑๐๐  เทาหมายความวาเราใหทานแก  
สัตวเดรัจฉาน  และก็ยอมไปรับผลสมบรูณในชาติตอไป  เปนเทวดา ๑๐๐ ชาตนิั่นเอง  ถาใหทานดวยจิต 
เมตตานะ 

๒. การใหทานแกสัตวเดรัจฉาน  ๑๐๐  ครั้ง  กมี็อานิสงสไมเทากับใหทานแกคนท่ี  
ไมมีศีลเลย  ๑  ครั้ง  ท้ังนี้ก็เพราะวา  คนที่เกดิมาเปนคนไดก็เพราะอานิสงสแหงศีล  หรือวากรรมบถ ๑๐  
เปนปจจยั  สําหรับสัตวเดรัจฉานยังอยูในเกณฑของอบายภูมิ  จงึมีอานสิงสไมเทากัน 

๓. การใหทานแกคนท่ีไมมีศีล  ๑๐๐  ครั้ง  กย็งัมีอานิสงสไมเทากับใหแกทานท่ีมีศีล  
บริบรูณ ๑ ครัง้ 

๔. การใหทานแกทานที่มีศีลบรบิูรณ ๑ ครั้ง  ก็มีอานิสงสไมเทากับทานท่ีปฏิบัติตน  
เพ่ือพระโสดาปตติมรรค ๑ ครั้ง  สําหรับบุคคลที่ปฏิบัตตินเพื่อพระโสดาปตติมรรค  ก็คือคนที่เจรญิ สม
ถกรรมฐานและวิปสสนากรรมฐาน จะเปนคนก็ตาม จะเปนเณรก็ตาม จะเปนพระกต็าม ตั้งใจปฏิบตัิ ไป
ดวยจิตบริสุทธิ์  ตั้งใจปฏบิัติไปดวยจิตศรัทธาแท  หวังความดีเปนเบื้องหนา  มีอารมณถึงซึ่งพระ 
นิพพานเปนอารมณ  หมายความวา  เราปฏิบัติกนันี่เราทํากันนี่  เราหวังพระนิพพาน  ไมใชปฏบิัติกัน 
หลอกชาวบานวา  เราเปนนักสมถวิปสสนา  การปฏิบตัิอยางนี้  ถึงแมวายังจะไมไดถึงฌานโลกยีก็ตาม   
ทานเรยีกวาปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค  คือทําเพื่อเขาถึงพระโสดาปตติมรรค  ทานเรยีกวาทาน  

 
 
 
 
 
 
 

๔๐๙ 



 

ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปตติมรรค 
๕. การถวายทานหรือใหทาน  แกทานที่ปฏิบตัิเพื่อพระโสดาปตติมรรค  ๑๐๐  ครั้ง   

ก็ยัง มีผลไมเทากับถวายทานกับพระโสดาปตติมรรค ๑ ครั้ง 
๖. การถวายทานแกพระโสดาปตติมรรค  ๑๐๐  ครั้ง  ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก  

พระโสดาปตติผล ๑ ครั้ง 
๗. การถวายทานแกพระโสดาปตติผล ๑๐๐  ครั้ง  กยั็งมผีลไมเทากับถวายทานแก  

พระสกิทาคามมีรรค  ๑  ครั้ง 
๘. การถวายทานแกพระสกิทาคามิมรรค  ๑๐๐  ครั้ง   ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก  

พระสกิทาคามผีล  ๑  ครั้ง 
๙. การถวายทานแกพระสกิทาคามิผล  ๑๐๐  ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก  

พระอนาคามิมรรค  ๑  ครั้ง 
๑๐. การถวายทานแกพระอนาคามิมรรค  ๑๐๐  ครั้ง  กยั็งมีผลไมเทากับถวายทานแก  

พระอนาคามผิล  ๑ ครั้ง 
๑๑. การถวายทานแกพระอนาคามิผล  ๑๐๐  ครัง้ก็ยังมผีลไมเทากับถวายทานแก  

พระอรหัตตมรรค ๑ ครั้ง 
๑๒. การถวายทานแกพระอรหัตตมรรค  ๑๐๐  ครั้ง ก็ยังมีผลไมเทากับถวายทานแก  

พระอรหัตตผล  ๑  ครั้ง 
๑๓.    การถวายทานแกพระอรหัตตผล  ๑๐๐  ครั้ง กย็ังมีผลไมเทากับถวายทานแก พระ    

ปจเจกพุทธเจา  ๑  ครั้ง 
๑๔. การถวายทานแกพระปจเจกพุทธเจา  ๑๐๐  ครั้ง  กย็ังมีผลไมเทากับถวายทานแก  

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑  ครั้ง 
๑๕.  การถวายทานแกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ๑๐๐  ครั้ง   

ก็ยังมผีลไมเทากับถวายสังฆทาน  ๑  ครั้ง 
๑๖. การถวายสังฆทานนี่  ๑๐๐  ครั้ง  ก็มผีลไมเทากับถวายวหิารทานคือสรางวิหาร   

มีการกอสรางเชนสรางสวม  ศาลาหนาวดั  ศาลาการเปรยีญ กฏุิ โบสถ วิหาร เปนตน อยางนี้เขาเรยีกวา 
วิหารทานทั้งนั้น  น้ีการถวายสังฆทาน  ๑๐๐  ครั้งก็มีผลไมเทากับถวายวิหารทาน  ๑  ครั้ง 

 
 
 
 
 

๔๑๐ 



 

 เวลานี้ทานทั้งหลายถวายทานเปนสังฆทาน  ที่เรยีงลําดับมาตั้งแตตน  ถึงองคสมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทานเรียกกันวา  ปาฏิปุคคลกิทาน  มีผลไมเสมอกัน  เวลานี้ทานถวายสังฆทาน  ก็
การถวายสังฆทาน  ๑  ครั้งในชีวิต  และก็ถวายดวยจิตที่บริสุทธิ์  มศีรัทธาแท  องคสมเด็จพระสัมมา 
สัมพุทธเจาทรงกลาววา  ผลของสังฆทานนี้จะดลบันดาลใหแกบุคคลผูถวายเกิดไปทุกชาติ  ข้ึนชื่อวา 
ความยากจนเข็ญใจไมม ี
 ในแดนใดที่เต็มไปดวยความทุกขยาก ลําบากขัดสน คนที่ถวายสังฆทานแลวจะไมเกดิ 
ในที่นั้น ผลทีใ่หไปไกลมาก กลาวา แมแตพระพุทธญาณเอง  กยั็งไมเหน็ผลท่ีสุดของการถวายสังฆทาน  
คําวาไมเห็นทีสุ่ดของการถวายสังฆทาน หมายความวา แมแตบุคคลผูเปนเจาของสังฆทาน บําเพ็ญบารม ี
แลว  แลวเกดิไปอีกกีแ่สนชาติก็ตาม  จนกระทั่งเขาพระนิพพาน  อานิสงสนั้นกยั็งไมหมด  คําวา 
อานิสงสยังไมหมดก็เพราะวา  ถาบุคคลใดบูชาบุคคลผูเคยถวายสังฆทานแลว  ผลแหงความดี  คือความ 
ไมยากจนเขญ็ใจ  ยอมตกมาถึงแกบุคคลผูบูชา  นี่เปนอํานาจของการถวายสังฆทาน 
 การถวายทานแกพระ มีผลไมเสมอกันอยูอยางหนึ่ง คือหมายความวาถวายทานแกพระ 
ที่มีจิตกําลังฟุงซานไปดวยอํานาจของนิวรณ ๕ ประการ  อยางนี้เราถวายกี่หมื่นกีแ่สน  อานิสงสมันก็ 
ไมมาก  จะถวายสักเทาไรอานิสงสไดแตวาไมมาก  ถาหากวาถวายแกทานผูปฏิบัตพิระกรรมฐาน  ถา 
หากเขาถึงจิตบริสุทธิ์  เรื่องบริสุทธิแ์คไหนก็ชาง  อยางนอยที่สุดก็มีขณิกสมาธ ิ  อุปจารสมาธิ  บางทาน 
ก็เขาถึงฌานสมาบัติ  บางทานท่ีเปนพระอริยเจาก็เขาถึงผลสมาบัติ  เปนตน  อยางนีม้ีผลมาก 
 ตัวอยางในสมยัที่องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาองคปจจบุัน  ปรากฎลงไปเกิดเปน 
สุเมธดาบส  ในสมัยนั้น  พระปทุมมุดตระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสขึ้นในโลกเมื่อทานสุเมทดาบส 
ทราบวา  พระพุทธเจาเกดิขึ้นแลว  จึงไดอารธนาองคสมเด็จพระประทีปแกวใหมาโปรด  เมือ่องค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  พรอมไปดวยพระสงฆ  ๒๐,๐๐๐  เปนบริวารเสดจ็มา  ถึงทางที่จะขาม ลํา
ธาร  ทานสุเมธดาบสก็ทอดกายลงไปเปนสะพานใหพระพุทธเจา  และพระอรหันตทั้งหลาย  เดิน 
เหยียบบนตวัขามลําธารไป  แตดวยอํานาจบารมีขององคสมเด็จพระจอมไตรมีมาก  จึงบันดาลให 
รางกายของทานสุเมธดาบสไมรูสึกวารับน้ําหนักอะไรเลย เมื่อพระพุทธเจาเสดจ็ไปถึงที่เขาจดัให 
ประทับ  ทานก็ประทับตามที่  แลวทานสุเมธดาบส  คือพระพุทธเจาองคปจจุบัน  ก็เขาไปกราบนมสัการ 
ทานพระปทุมมุตตระพระพทุธเจา  กราบทูลวา 
  

 
 
 
 
 
 

๔๑๑ 



 

 การที่ขาพระพทุธเจาบําเพญ็บารมีในปากบัพวกบรวิารทั้งหลายก็ด ี  หรือวาการที่ 
อาราธนาองคสมเด็จพระชนิสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามาในครั้งนี้ก็ดี  เพ่ือถวายทานและฟงเทศน  
ทั้งนี้ก็มีความประสงคอยูอยางหนึ่งคือ ตองการปฏิบตัิทําตนใหเขาถึงเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาใน 
อนาคตกาล 
 เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระนามวาปทุมมุตตระไดทราบ  ฉะนั้นเวลา 
พระสุเมธดาบสถวายทาน  เมื่อถวายทานเสร็จ  แทนท่ีทานจะฉัน  สมเด็จพระปทุมมุตตระเขา นิโรธ 
สมาบัติ  พระอรหันตท้ังหมดเขาผลสมาบตัิ  ทําจิตใหบริสุทธิ์  มีความสุขตามผลทีต่นพึงได เมื่อไดเวลา 
พอสมควร สมเด็จพระปทุมมมุตตระกถ็อนจากนโิรธสมาบัติ พระอรหันตทั้งหมดก็ถอนจาก ผลสมาบัติ  
ก็ฉันภัตตาหารที่มาถวาย ในตอนนี้มีคนทูลถามองคสมเด็จพระจอมไตร ที่เลาถึงเรื่องนี้ใหทราบวาทําไม 
สมเด็จพระปทุมมุตตระ  และพระอรหันตทั้งหลายจึงทําอยางนั้น ทานตอบวา การที่สมเด็จพระปทุมมุต 
ตระก็ด ี พระอรหันตท้ังหลายทําแบบนัน้ก็ด ี ทั้งนี้เพราะวาทานสุเมธดาบสตองการ ปรารถนาพทุธภูม ิ 
คือเปนพระพทุธเจา ถาหากวาพระพุทธเจาก็ดี พระอรหันตก็ดี เมื่อรับประเคนแลวฉันทันท ี อานิสงส 
ของสุเมธดาบสก็มีอานิสงสมากที่ถวายทาน เพราะองคตนเปนพระพทุธเจา องคท่ีเปนประธาน นอก 
จากนั้นเปนพระอรหันต  เปนผูท่ีมีจิตบริสุทธิ์ท้ังหมด  แลวปรากฎวาการถวายทาน ครั้งนัน้ก็เปน 
สังฆทาน  มีอานิสงสเลิศประเสริฐหาท่ีสุดมิได  ถาวาองคสมเด็จพระจอมไตรพระปทุมมุตตระ  ยังเห็น 
วาเจตนาของทานสุเมธดาบสมีกําลังสูงมาก  คือตองการเปนพระพุทธเจาในอนาคตกาล  ฉะนัน้ องค 
สมเด็จพระพิชิตมารจึงคิดวา  ถาเราจะใหสุเมธดาบสมีอานิสงสเทาปจจุบันที่เขาเคยรับกัน กําลังของ 
ทานยังต่ําเกินไป  ถาองคสมเด็จพระจอมไตรเขานิโรธสมาบัติก็ดี  พระอรหันตทั้งหายเขาผลสมาบัติก็ดี  
ช่ัวเวลาเล็กนอย  จิตจะบริสุทธิ์ผองใสเปนพิเศษ  ทีนี้อานิสงสท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ในสมัย ที่
เปนพระสุเมธดาบสจะพึงไดก็มีกําลงัแรงมากเปนพิเศษตัง้หลายแสนเทา ทําใหกําลังที่องคสมเด็จพระ ผู
มีพระภาคเจา และพระอรหันตใหนั้น  มีกําลังที่ทานสุเมธดาบสจะมีผล  เขาถึงความเปนพระพุทธเจา 
รวดเร็วกวา  เพราะมีอานิสงสสูงกวามาก 
 น่ีองคสมเด็จพระผูมีพระภาคทานเทศนสอนไวอยางนี้  ฉะนั้นเวลานี้ทานทั้งหลาย 
ตั้งใจถวายสังฆทาน  หลังจากที่พระเจรญิพระกรรมฐานแลว  ทานจะมผีลในการปฏิบัติพระกรรมฐาน 
เพียงใดนั้นไมสําคัญ  เพราะองคสมเด็จพระทรงธรรมกลาววา  ทานผูใดทําจิตเขาสูระดับของเมตตาก็ด ี 
สมาธิก็ตาม  จติวางจากกิเลสชั่วขณะหนึ่ง  ทานถือวาบุคคลนั้นเปนผูไมวางจากฌาน  น่ีอยางนอยกถ็ือวา   

 
 
 
 
 

๔๑๒ 



 

ทานใหแกบุคคลผูทรงฌาน ในขณะนี้จติบริสุทธิ์ แลวหากวาทานท่ีเจรญิแลวเกา ๆ สามารถจะทรงฌาน 
ไดดีก็ตาม  หากวาจิตเขาถึงความเปนพระอริยเจา  หรือเขาสมาบัติสูงสุด  อานิสงสก็เพิ่มเปนหลายแสน 
เทา  การถวายนี้ก็มีอานิสงสใหญ  จะกลาววามีอานิสงสเพียงไหนก็บรรยายไมได 
 ทั้งนี้เพราะองคสมเด็จพระจอมไตรบอกไวแลววา  การถวายสังฆทานครั้งหนึ่งแมแต 
พุทธญาณขององคสมเด็จพระประทีปแกวก็มองไมเห็นท่ีสุด เปนอันวาผลของทานทีท่านทําแลวในวัน 
น้ี  แมทานบําเพ็ญบารมีไปอีกกี่แสนชาตกิต็าม  ก็จะดลบันดาลใหทานท่ีถวายเฉพาะเจาของทาน  ไมพบ 
กับความยากจนเข็ญใจ แลวตอไปถึงแมวาทานทั้งหลายผูเปนเจาของทานเขาพระนพิพานแลว อานิสงส 
น่ีก็ยังไมหมด  ปรากฎตามทีพ่ระพุทธเจาทรงตรัสแลว 
 แลวตอจากนี้ไป  ทานทราบอานิสงสแลววา  การถวายสังฆทานเปนยังไง  การเจริญ 
กรรมฐานที่ทานเองปฏิบัตแิลวก็มีอานิสงสใหญ  ฉะนั้นตอจากนี้ไป  ขอทานท้ังหลายที่ถวายทานแลวก ็
ดี เจรญิพระกรรมฐานแลวกด็ี  ตั้งใจอุทิศสวนกุศลใหบรุพชนและบุคคลทั้งหลายท่ีลวงลับไปแลว  อันนี ้
อาตมาจะนํา 
 อิทัง  ปญุญผลัง  ผลบุญใดที่ขาพเจาทั้งหลายไดบําเพญ็แลว  ณ  โอกาสนี้  ขาพเจาทั้ง 
หลายขออุทิศสวนกุศลนี้  ใหแกเจากรรมนายเวรทั้งหลายท่ีเคยลวงเกนิมาแลว แตชาติกอนกด็ี  ชาตินี้ก็ด ี 
ขอเจากรรมนายเวรท้ังหลาย  จงโมทนาสวนกุศลนี ้  ขอจงอโหสิกรรมใหแกขาพเจาตั้งแตวนันี้  ตราบ 
ทาวเขาสูพระนิพพาน และขาพเจาทั้งหลาย ขออุทศิสวนกุศลนี้ใหแกเทพเจาท้ังหลายที่ปกปกรกัษา 
ขาพเจา และเทพเจาทั้งหลายทั่วสากลพภิพ และพระยายมราช  ขอเทพเจาทั้งหลายและพระยายมราช  จง 
โมทนาในสวนกุศลนี้ขอจงเปนสักขีพยาน  ในการบําเพญ็กุศล  ของขาพเจาในครั้งนีด้วยเถดิ 
 และขออุทิศสวนกุศลนีใ้หแกทานทั้งหลาย ทีล่วงลับไปแลว ท่ีเสวยความสุขอยูก็ดี  
เสวยความทุกขอยูก็ดี  เปนญาติกด็ี  มิใชญาติกด็ี  ขอทานทั้งหลาย  จงโมทนาสวนกุศลนี้  พึงไดรับ 
ประโยชน  ความสุข  เชนเดียวกับขาพเจาจะพึงไดรับ  ณ กาลบัดเดีย๋วน้ีเถิด 
 ผลบญุใดที่ขาพเจาทั้งหลาย  ไดบําเพ็ญมาแลว  ณ  โอกาสนี้  ขอผลบุญนี้  จงเปนปจจยั 
ใหขาพเจาทั้งหลาย  ไดเขาถงึซึ่งพระนิพพาน  ในชาติปจจุบันนี้เถิด 
 ตอนท่ีพระสงฆใหพรนี้  กข็อเจาภาพและทุกทานที่บําเพ็ญกุศลแลว  ตั้งจิตปรารถนา 
เอาตามความประสงค  สมมุติวาทานทั้งหลายตั้งใจเพือ่พระนิพพาน  อันนี้ก็ตองเผื่อไวดวย  เผือ่ไวนิด 
หนึ่งวา  หากวา  สมมุติวาเราตายจากชาตนิีแ้ลว  ยังไมถึงซึ่งนิพพานเพยีงไร  สมมุติวาเราตาย  ถาเราไม  

 
 
 
 
 

๔๑๓ 



 

เผื่อไวละก็มะัจะขลกุขลกั  ฉะนั้นการอธษิฐานจิต  คือตั้งอธิษฐานเขาเรยีกวา  อธษิฐานบารมี  ควรจะ 
ตั้งใจไววา  “ผลบญุใดที่ขาพเจาบําเพญ็แลวในคราวนี้ทัง้หมด  มีการสมาทานศีลกด็ี  เจรญิพระกรรม 
ฐานก็ด ี ถวายสังฆทานกด็ี  ขอผลบุญนีจ้งเปนปจจยัใหขาพเจาเขาถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปจจุบนั  แต 
ทวาถาหากขาพเจายังเขาไมถึงพระนิพพานเพียงใด  จะเกิดใหมไปในชาติใดก็ตาม  ขอคําวาไมมจีงอยา 
ปรากฎแกขาพเจา”  อยางนี้เรยีกวาอธษิฐานตามแบบที่พระอนรุุธเคยอธษิฐานมา 
 หลังจากที่ทานอธิษฐานแบบนี้แลว  จนกวาจะเขาพระนิพพานเปนพระอรหันต ทุก 
ชาติที่ไดเกดิ  คําวาไมมียอมไมปรากฎ  หมายความวาถาตองการอะไรก็ตามตองมีทกุอยาง  ถาหากเราม ี
เสียทุกอยาง  ก็ชื่อวาเรามีความสุขในการครองชีพพอสมควร  ถึงจะรวยมากรวยนอยไมสําคัญ  ถาเรา 
ตองการอะไรมันไดทุกอยาง  ก็ช่ือวามีความสุขในการครองอัตภาพ  นีไ่มใชเปนความโลภ  หมายความ 
วาเราเผื่อไว  ถาเราตั้งใจจะไปนิพพานในชาตินี้  ถาบังเอญิมันยังไมถึง  เราก็ตองเตรยีมไวกอน  ถายงั ไม
ถึงเพยีงใด  เราก็ไมอด  เหมือนกับคนท่ีเดินทาง  ตั้งใจใหถึงเชียงใหมในวนันี้  ตานี้เขาก็ตองเตรยีม 
เสบียงไวกอน ถาเรายังไมถงึ  ถาเราไมเตรียมเสบียงไวกอน ระหวางทางตองไปนอนคางที่ไหน อาหาร 
หมด  อาหารเกาหมด  วันทีจ่ะเดนิทางตอไป  ไมมีอาหารเรากแ็ย 
 ขอนี้มีอุปมาฉันใด  ในการเดินทางไปเชยีงใหมตั้งใจจะไปในวันเดียวใหถึง  ถาไมถึง 
ตองเดินหลายวัน  ถาไมมีอาหารมันกล็ําบากฉันใด  เรากเ็หมือนกัน  บําเพ็ญบญุบารม ี  เราตั้งใจไว เพื่อ 
พระนิพพาน  แตก็ตองเผื่อไววา  ถาหากวายังไมถึงซึ่งพระนิพพานเพียงใด  จะเกดิไปในชาตใิดก็ตาม  
ขอคําวา  “ไมมี”  จงอยาปรากฎแกขาพเจา  ถาเราตองการอะไรใหมันมีทุกอยาง  จะไมรวยมากกช็าง  
เทานี้พอแลว  หรือวาทานทั้งหลายจะตั้งใจอธษิฐานอะไร  ก็ขอใหเปนไปตามความประสงคของทาน 
ในระหวางท่ีพระใหพร  ตอจากนี้ไปพระจะไดใหพรแกบรรดาทานพุทธบรษิัทท้ังหลาย 
 
 

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

๔๑๔ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   พ.ศ.   ๒๕๑๗   (๕) 

 
 ตอไปนี้เปนโอกาสแหงการเจรญิพระกรรมฐาน เรื่องอ่ืนๆ ทั้งหมดกไ็ดบอกกนัมาแลว  
วันนีจ้ะขอพดูถึงญาณ ๘ ประการ ที่ทุกทานตั้งใจอธิษฐานในตอนทายจากคําสมาทาน  วาญาณทั้งหลาย 
เหลานี้มีทิพจกัขุญาณ  จุตูปปาตญาณ  เจโตปริยญาณ  ปุพเพนวิาสานุสติญาณ  อตติังสญาณ  อนาคตัง 
สญาณ  ปจจุปปนนังสญาณ  และยถากัมมตุาญาณ  ญาณ ๘  ประการนี ้ ความจริงถาจะพูดตามชื่อก็รูสึก 
วาจะเปนของฝกยาก  ถาหากวาทานนักปฏิบัติเปนผูฉลาดในการฝก  ก็จะรูสึกวาไมยากอะไรนัก เพราะ 
เปนการฝกแบบเดียว  แลวยังได ๘ อยางดวยกัน  การฝกญาณ ๘ อยางนี้มีประโยชนยังไง  ก็จะบอก ให
ทราบ  วาเราศึกษาคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงเทศนไวในพระไตรปฎก  มีพระ 
สูตรและชาดกเปนตน อันนีอ้งคสมเด็จพระทศพลไออางถึงนรกบาง เปรตบาง อสุรกายบาง สวรรคบาง  
พรหมโลกบาง  นิพพานบาง  และก็อางถงึกฎของกรรมตาง ๆ  ในชาติกอนที่ใหผลมาถึงชาตินี้  แลวก ็
ทรงพยากรณบุคคลวา  ตอไปขางหนาคนนั้นจะเปนอยางนั้น  คนนีจ้ะเปนอยางนี ้
 อยางทานอชิตภิกข ุ ในสมยันั้นพระนางปชาบดีโคตม ี ไดทอผาพเิศษไปถวายองค     
สมเด็จ พระบรมโลกเชษฐ  ก็ปรารถนาจะใหพระองคใช  ทอดวยมือเอง  กรอดวยมือของพระองคเอง  
เมื่อถวายพระพุทธเจาแลวแจงพระพุทธเจา  ก็สงใหพระสารีบุตร  พระสารีบุตรก็สงใหพระโมคคลัาน  
พระทั้งหมดกส็งตอๆ กันไปในที่สุดมีอชิตภิขุนั่งอยูทายบริษัททั้งหมด เรยีกวาเปนพระเลก็กวาเขาทั้ง 
หมดอยูทายสดุ  เขาสงใหก็ไมมีที่จะสงเลยรับไว  พระนางปชบดโีคตมีเสียใจ  ที่ตัง้ใจทอผาทําเปนจีวร 
เพ่ือถวายใหพระพุทธเจาทรงใชเอง  พระพุทธเจากลับไมใช  มอบใหพระ  กพ็ระที่ไดไวใชก็คือพระ 
องคทายแถว  ที่ตั้งใจใหองคหนา  แตองคทายเปนผูไดก็เสียใจ  เม่ือพระพุทธเจาทรงรูใจของพระนาง 
ปชาบดีโคตมพีระนานาง  จึงไดมีพระพุทธฎีกาตรัสวา  พระนานางโปรดทรงทราบ  อชิตภิกษทุี่น่ังอยู 
ทายแถวนี่  ตอไปจะไดสําเรจ็เปนพระพุทธเจาองคหนึ่ง  มีพระนามวาพระศรีอารยิเมตไตร 
 น่ีอันนี้เรากน็าจะสงสัยวา  พระพุทธเจาทรงรูไดอยางไร  ในบรรดาพระสาวกทั้งหลาย 
ที่รูอยางพระพุทธเจาก็มีเยอะ  รูไดอยางไร  และคนที่เกดิมานี่  เดิมทีมาจากไหน  อาศัยกรรมอะไรเปน 
ปจจัยใหมีความสุข  มีความทุกข  พระพุทธเจาก็รู  และบรรดาสาวกทัง้หลายของพระพุทธเจาสวนมาก 
ก็รู  อันนี้ทานรูกนัไดอยางไร 

 
 
 
 
 
 
 

๔๑๕ 



 

 ในบรรดาทานทั้งหลายท่ีฟงผมพูดมาหลายวาระก็อาจจะสงสัย  หรือบางทีอานหนังสือ 
ไปก็อาจจะสังสัย วันนีก้็จะขอบอกวิธีปฏบิัติเพ่ือความรูในญาณทั้ง ๘ อยาง เพ่ือใหทานทั้งหลายจะได 
รับฟงศกึษาเขาไว  เพราะวาตั้งใจจะปฏิบัต ิ  ใหเขาถึงระบบนั้นก็สามารถจะทําได  แตวา อยาลืมวาการ 
ปฏิบัติเพื่อความดีความรูในพระพุทธศาสนา  เราตองเปนคนชนะใจตนเอง  อันนี้เปนสําคัญ  แตวา 
กําลังใจของเราตองชนะความชัว่  ทรงความดีเขาไว  ถาเราแพความชัว่  ใหความชัว่ครอบงําใจ  อนันี้เรา 
ไมสามารถจะเขาถึงพระพุทธศาสนาไดเลยแมแตนดิเดียว  ถึงแมวาเราจะทรงผากาสาวพัสตร  โกนหัว  
หมผาเหลอืง  บวชสกักี่รอยพรรษากต็าม  ไมมีความหมายในฐานะความเปนพระในพระพุทธศาสนา 
 ทีน้ีจะพูดถึงแนวปฏิบัติใหเขาถึงญาณทั้ง ๘ ประการ  เราเคยอธิษฐานกันมาทกุที  ผม 
จะบอกชื่อเสยีกอน ทิพจักขุญาณ หมายถึงวามีอารมณเปนทิพย สามารถเห็นนรก เห็นเปรต เห็น 
อสุรกาย  เห็นสวรรค  เห็นพรหมโลกได  แตยังไมเห็นพระนพิพาน  เพราะมีกําลงัจิตยังติดยังออนอยู  
ตอมาเมื่อจิตเขาสูฌาน ๔ คือ  ทัพจักขญุาณ  นี้จะปรากฎตั้งแตจิตเขาสูอุปจารสมาธ ิ  เมื่อบําเพ็ญตนถึง 
อุปจารสมาธ ิ เห็นอะไรไดบางก็เห็นไมถนัดนัก จะพูดไดยินไดฟงจากเสียงท่ีเปนทิพยก็ไมไดมากไม 
เต็มประโยค  ก็จะสรางความขยันหมั่นเพยีรของเรา  ใหสรางอารมณจติใหดีข้ึนอยางรวดเร็ว  เพราะตอง 
การฟงใหนาน ๆ  เห็นไดนาน ๆ  เมื่อจิตของทานทรงฌาน ๔  สามารถจะทรงสมาธจิิตไดนานเทาไรก ็
ตาม  ก็สามารถจะเห็นภาพที่เปนทิพย  ไดยินเสียงที่เปนทิพย  คุยกนัไดแบบสบาย  ตอนน้ีเรียกวาทิพ 
จักขุญาณแกกลา  หรือวา 
 จุตูปปาตญาณ  คือเปนญาณอันเดียวกนั  แตมีกําลังสูงขึ้น  ถึงจุตูปปาตญาณ  ความรูก็ 
เกิดวา  คนเราหรือสัตวที่ตายไปแลว  เวลานี้ไปเกดิท่ีไหน  มีความสุขมีความทุกขเปนประการใด  หรือ 
วาคนหรือสัตวที่มาเกดินี่  แมแตตัวเราเอง  เดิมทีมาจากไหน  และท่ีเรามีความสุข  หรือมีความทกุข ใน
ชาติปจจุบัน  ก็อาศัยกรรมอะไรเปนปจจัย  นี้ทานไดญาณอันนีแ้ลว  ความสบายใจมนัเกิดมาก  เกดิ มาก
เพราะอะไร  เพราะวาเรารูสวรรค  รูนรก  รูพรหม  รูเปรต  รูอสรุกาย  รูกฎของกรรมแลว  รูท่ีมา แลวก็
สามารถจะรูทีไ่ป  วาถาเราทรงความดีอยูเพียงนี้  หรือวาบุคคลทั้งหลายท่ีเราเห็นอยูเวลานี้  ไดยิน ช่ืออยู
เวลานี้  เพราะทรงความดีและความชัว่อยูเพียงนี้  ขางหนาเขาจะไปยังไง  นั่นเปนอนาคตังสญาณ  จะพูด
ทีหลัง  ทีนี้ถึงฌาน ๔  จิตตองทรงเปนจุตปูปาติญาณ  รูไดเลยวาคนและสัตวที่มาเกดินี่มาจากไหน คน
และสัตวท่ีตายไปแลวไปอยูท่ีไหน 

 
 
 
 
 
 

๔๑๖ 



 

 อันนี้มาอีกญาณหนึ่ง  คือ เจโตปริยญาณ  อันนี้เรียกวารูวาระน้ําจิตของคนและสัตว  วา 
คนและสัตวทีม่ีสุข  มีทุกขอยูนี่เพราะอาศัยกรมอะไรเปนปจจยั  หรือเวลานี้บุคคลนี้มีกิเลสอะไรเปน 
เครื่องบังหนา  หรือมีความดรีะดับไหน  น่ีเราสามาถจะรูได  รูไดไมเกนิความดีท่ีเราทรงอยู  ถามนัเกิน 
ความดีที่เราทรงอยู  เรากร็ูไมไดเหมือนกนั  มันมืด  พยากรณไมได 
 ทีน้ีมาปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  แปลวาระลกึชาติได  หมายความวาการถอยหลังชาติ 
ของเราเองไป  นับชาติไมถวนไปทุกๆ ชาต ิ ตามความคลองแคลวที่เราจะเรียงได 
 แลวก็มีอตีตังสญาณ รูเรื่องราวในอดตีของบุคคลและสตัว เพราะวาคนและสัตว หรือ 
สถานที่เดิมมีอะไรเปนสําคญั  ท้ังคนและสตัวประเภทนี้  เดิมทีเปนอะไรมากอน 
 ทีน้ีมีอนาคตังสญาณ  กร็ูวาสถานที่ตรงนี้  ตอไปจะมีอะไรเกิดขึ้น  จะเปนท่ีปารกหรอื 
วาจะเปนบานเปนเมือง  คนและสัตวที่เราประสบนี่  ขางหนาเขาจะมคีวามสุขความทุกขเปนประการใด  
ตายแลวจะไปไหน  เพราะอาศัยกรรมอะไรเปนปจจยั นี้เรารูไดดวยอนาคตังสญาณ 
 แลวมาปจจุปปนนังสญาณ เรารูวาในปจจุบันเวลานี ้ คนอยูสถานที่ใกล ที่อยูสถานที่ 
ไกล วัตถุอยูไกล หรือวาตายแลวไปอยูที่ไหน เวลานี้เขามีความสุข ความทุกขเปนอยางไร เรารูไดดวย 
อํานาจปจจุปปนนังสญาณ 
 น้ียถากัมมุตาญาณ  รูกฎของกรรมของความดีและความชั่ว  ของบุคคลและสัตว  แมตัว 
ของเราเอง นีญ่าณ ๘ ประการมีความหมายเปนอยางนี้ ทีน้ีมาพูดกนัถงึเวลาฝก การฝกเราตองฝกญาณ 
ทั้ง ๘ อยางรึเปลา ความจริงไมตอง  ฝกใหเกิดทิพยจกัขุญาณเพียงอยางเดียว  เวลาเกดิทิพจักขญุาณ แลว  
ทิพจักขญุาณที่เราได ถาเราทรงสมาธถิึงฌาน ๔ เราสามารถจะกําหนดเวลาตั้งไววา ๕ นาที ๑๐ นาที ๒๐ 
นาที  ๑ ช่ัวโมงไดอยางสบาย  อันนีญ้าณอกี ๗ อยาง  กจ็ะปรากฎหมด  ไมใชวาตองแยก กันทํา 
 ทีน้ีเวลาฝกท่ีจะใหไดทิพจักขุญาณเขาทาํกนัอยางไร  อันนี้จะพดูใหฟง  ในคูมือปฏิบตัิ 
พระกรรมฐานก็มีอยู แตวันนี้อยากจะพูดใหฟง ทําแบบงายๆ อานในคูมือบางอยางอาจจะไมเขาใจ  
เพราะแบบทานวางไวอยางหนึ่ง แตมีวธิปีฏิบัติในระดบัใกลเคียงกัน แตวาเปลีย่นรปูกันไปเรายอมทําได  
ที่ทานไดกนัเปนสวนมาก 
 อันดับแรก  เราตองเปนผูชนะอารมณ  เวลาจิตท่ีจะทรงสมาธินี่เราตองตัดกังวลออกทั้ง 
หมด  ไมหวงใยอะไรเลย  แลวโดยปกติ  ยามปกติเรื่องของชาวบานเราไม 

 
 
 
 
 
 

๔๑๗ 



 

เกี่ยว ใครเขาจะด ี ใครเขาจะชั่วเปนเรื่องของเขา ปรารภในจิตใจแตเรือ่งของเราแตผูเดียว พยายามรักษา 
อารมณใหอยูในดานของกุศลตลอดเวลา หมายความวาเราตั้งองคภาวนาไววาอยางไร จะตั้งการพิจารณา 
ไววาอยางไร กุมอารมณไวน้ันตลอดเวลา อยาใหมันคลาด มันก็มีการเผลอบาง ใหม ๆ ตอไป ๆ ก็อยา 
พยายามเผลอ  จะนั่งอยู  จะยนือยู  จะเดนิอยูก็ตาม  ทรงอารมณนั้นตลอดเวลา 
 อยางที่ผมเคยปฏิบัติมาจึงรูสึกวามันชา  ฌานนี้ก็ไดกนัท้ังหมด  เพียงบวชพรรษาแรก  
ทําอยางนี้หมายความวา  การทํานี่อาจจะไมเหมือนกัน  แตจะบอกวธิทีําให  พวกผม ๓ – ๔ องคนี้  มัก 
จะทําไมใครเหมือนชาวบานเขา  คือในอันดับแรก  เราก็ตั้งใจภาวนาวา  พุทโธ  นึกถึงพระพุทธเจา เปน
อารมณ  นีแ่บบท่ีผมทําของผมมาเองนะ  แลวก็เพ่ือน ๆ  ก็ทํามา  แตก็มีผลตามที่ปรากฎอยูน่ี  กโ็ดย ใช
คําภาวนาวา พุทโธ  แลวกจ็ํารูปพระพุทธรูปองคใดองคหนึ่งท่ีเรารักที่สุด  ท่ีเราชอบที่สุด  ไมจําเปน 
ตองเลือก  หรอืวาจะเปนพระสงฆองคใดองคหนึ่งก็ได  ใหมาติดตาติดใจ  เวลาภาวนาวาพุทโธ  ก็เห็น 
ภาพพระองคน้ันอยูในอก  คอย ๆ  ฝกนะจะไดคอย ๆ ทําไป  เห็นอยูในอกของเราอยูตลอดเวลา  ทีนี ้
เวลาเดินไปบณิฑบาต เดินไปธรุะ ถาไมมีใครไปชวนคุย เรากเ็ห็นภาพของเราอยูตลอดเวลาเหมือนกัน  
ภาวนาไวเสมอเปนปกติ  จะรูสึกวาการนกึเห็นภาพ  ภาพนิมิตนี่นะ  นึกสรางภาพขึน้มา  ไมใชภาพมา 
ลอยขางหนา  มาลอยขางหนานะไมเปนเรื่อง  ถาไปตดิอยางนัน้ละไมเปนเรื่อง  เปนอันวาการนึกเหน็ 
ภาพเมื่อใดก็ได  แลวก็สามารถจะทรงไวได  บางทีเวลาคุยกับเพื่อน  เราก็นึกเห็นภาพนั้นอยูเสมอ  นึก 
ฝกอยางนี้จนคลอง 
 เมื่อคลองแลวทําอยางไรจึงจะเกิดทพิจกัขุญาณ ก็บอกไดเลยไมตองทาํ ไมตองทําอะไร 
อีก  เมื่อความคลองเกิดขึน้  ทีน้ีใครเขาพูดถึงใครที่ไหน  เรากก็ําหนดจตินึกเห็นภาพพระพุทธรูปภายใน 
อก แลวก็นึกวาภาพของบุคคลนั้น หรือสถานที่นั้นมีสภาพเปนอยางไร ความรูสึกมนัจะบอก ความรูสึก 
มันจะบอกเลยวา  คนนั้นอวน  คนนั้นผอม  ขาวหรือดาํ  มีจริยา  อัธยาศยัเปนอยางไร  พื้นทีเ่นือ้เปน 
อยางไร ความรูสึกมันบอกเอง พอเห็นคนเดินเขามาแลวก็นึกวา  เออ  น่ีเขามาธรุะอะไร  มีความสุขหรือ 
ความทุกข ความรูสึกมันก็บอกเหมือนกัน วิธฝีกไมยาก แตวาทําใหมันคลอง ใหมันมอีารมณทรงตวั 
 ถาจะเปนจตุูปปาตญาณทีนี้อยาไปเข็นมนั จิตมันจะเขาไปถึงเอง แลวตอไปถาอารมณ 
มันเขาถึงฌานละเอยีด  หรือฌาน ๔ ละเอยีด  มนัเขาของมันเอง  ตานีพ้อเขาบอกวาคนนั้นตายเสียแลว  
พอบอกวาคนนี้ตายเสียแลว  ความรูสึกมันบอกเลยวา  คนนั้นไปสวรรคหรือไปนรก  เพราะอาศยักรรม 
อะไรเปนปจจยั  มันรูข้ึนมาพรอม 

 
 
 
 
 
 

๔๑๘ 



 

กัน  แลวกถ็ามเขาวาคนนัน้นะ  เคยทําอยางนั้นบางไหม  เคยทําอยางนี้บางไหม  เปนกิจท่ีเขารูกนังาย ๆ  
เขาก็จะบอกวาเคยทําอยางนัน้อยางนี้  แลวเราก็เฉยเสีย  แลวไอเรื่องทีจ่ะบอกคนอืน่นะเปนของยาก  ดู
เสียกอนวาเราบอกแลวจะเกดิประโยชนไหม ถาเกิดประโยชนเราก็บอก  ถาไมเกดิประโยชนอยาบอก  
ถาบอกแลวเขาไมเลื่อมใส  จะเปนภัยกับตวัเอง 
 ทีน้ีมาเจโตปรยิญาณ  เราก็เคยดภูาพพระของเราแจมใสเพียงไหน  นี้เปนเครื่องวัด 
อารมณของจิต นี้เราอยากจะรูวาคนนี้มีสุขและมีทุกขเปนประการใด ก็นึกรูเองวากําลังใจเขาเปนอยางไร  
นึกอยากจะเห็นใจของเขาขึน้มา อารมณมนัก็จะบอกวากําลังเห็น ใจของเขามีสีแดง เรากร็ูไดเลยวาคนนี้ 
เวลานี้กําลังมคีวามสุขใจ ดใีจดวยเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ ถาหากวาอารมณจิตเปนสีดํา แสดงวาเขามี 
ความทุกขมาก  ถาดํานอยมวัๆ ก็ทุกขนอย ถาเห็นอารมณจิตใสสะอาดก็แสดงวาคนนี ้ จิตวางจากกิเลส  
อาจจะวางดวยกําลังฌาน  หรือวิปสสนาญาณก็ได  ถาหากเห็นจิตใสเห็นแกวธรรมดา  แสดงวาวางจาก 
กิเลสหรือกําลงัเขาฌาน หรือจิตทรงอุเบกขา ถาหากเห็นวาจิตของเขามีประกายสวยสดงดงาม แสดงถึง 
ความเปนพระอริยเจา  แตอยางนี้  ขอนี้ถาหากเรายังรูไมไดในชั้นนี้  เราตองเปนพระอริยเจาดวย 
 น้ีเปนอันวาการปฏิบัติดวยญาณท้ัง ๘  ที่บรรดาทุกทานสมาทานกันทกุวัน  มวีิธีปฏบิัติ 
งาย ๆ  แบบนีไ้มยากนะ  ฉะนั้นพวกคุณทั้งหลาย  ถาจะปฏิบัติกนัใหไดดี  ตองนึกถึงความตายอยูตลอด 
เวลา  เรานี้ตองตายแน  แลวก็คิดวา เออ  ถาเราตายจากชาตินี้เราจะไปขางไหน รูไมไดเสียแลวน่ี ไมได 
การ  เราตองสรางความรูใหเกิดขึ้นใหได  แลวเราจะทําอยางไร 
 ประการที่ ๑     จิตอยาไปยุงกับเรื่องของชาวบานชาวเมอืง 
 ประการที่ ๒     ทรงศลีใหบริสุทธิ ์
 ประการที่ ๓     จิตตองชนะนิวรณอยูตลอดเวลา 
 ประการที่ ๔     จิตตองเมตตาอยูตลอดกาล 
 เทานี้จิตของพวกทานทั้งหมดก็จะปรากฎวามีอารมณเยือกเย็น  สามารถทรงสมาธิได 
ตามอัธยาศยั  แลวกภ็าพท่ีเราจะนกึถึงไว  เราอยาลืม  จะนั่งอยูกด็ี  จะนอนอยูกด็ี  เดินไปธรุะก็ด ี เดนิไป 
บิณฑบาตก็ตาม  เวลาเดินบณิฑบาตนะ  ผมอยากใหทานนึกภาพพระ  ภาวนาวาพุทโธ  หรือวา อิตปิโส  
ตลอดไป  ท้ังนี้เพราะวาเราไปเพื่อโปรดสัตว  เขาวากันอยางนั้น  ทีนีก้ารไปเพื่อโปรดสัตว  อยางเลวที ่
สุดจิตของเราก็วางจากนวิรณ  เราจึงจะเปนผูมีบญุสงเคราะหบุคคลผูใหขาวใหแกงแกเรา  ถาจิตวางจาก 
กิเลสดวยอํานาจวิปสสนาญาณ  และบําเพญ็อยางดียังมีอานิสงสใหญ 

 
 
 
 
 

๔๑๙ 



 

 แตหากวาเวลาเราไปบณิฑบาต  เกิดกําลงัใจของเราหมกมุนอยูดวยอํานาจของกิเลส  
อยางนี้องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐไมเรยีกวาไปโปรดสตัว  เรียกวาไปใหสัตวโปรด  เราไมดีพอเสีย 
แลว  ช่ือวาไมเปนสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวตามสมควร  ฉะนั้นอาการแบบนี้  ขอใหทานทั้ง 
หลายที่มีความสนใจในดานทิพจักขญุาณ  ก็ขอใหทุกทานตั้งใจปฏิบตัิตามที่ผมกลาวมา  แตไมจําเปน 
ตองไปนั่งสมาธิทั้งวนันะ อาการปกติที่เราทรงอยู นั่งอยู ยืนอยู เดนิอยู  ทํางานอยู  นกึถึงภาพพระอยูใน 
อกเสมอ  ใหม ๆ  มันก็หนกัใจ  เหนื่อย  เรียกวาบังคับไมคอยอยู  แตถาทาํจนชินแลวไมชาจะเปนปกติ 
 เอาละตอจากนี้ไป  นี่กไ็ดเวลาที่ทานจะเจรญิพระกรรมฐาน  เพราะเวลาเหลืออยูเพียง 
ไมถึง ๓๐ นาที  ตอจากนี้ไปขอใหทุกทาน  ตั้งกายใหตรง  ดํารงจิตใหมั่น  กําลนดรูลมหายใจเขาออก  
จะนกึถึงภาพพระหรือไมนึกถึงกต็ามใจทาน  และใชคําภาวนาแลวพจิารณาตามอัธยาศัย  จนกวาจะได 
ยินสัญญาณบอกหมดเวลา  เวลาวันนี้เหลือ ๒๕ นาที  ตั้งใจรวบรัดใหดีเวลาจะหมดเสยีกอน 
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๔๒๐ 



 

อบรมพระกรรมฐาน   พ.ศ.   ๒๕๑๗  (๖) 

 
 เรื่องที่พูดตอนกอนที่จะเจรญิพระกรรมฐาน วันนี้ตอนทาย ตอนเวลาใกลจะหมด  ตอน 
จะแจง ๆ  กนันี้  เอาพูดกนัตรงไปตรงมา  ผมขึ้นไปเฝาพระ  ถามทานวาบริษัทของขาพระพทุธเจาที ่
กําลังนั่งกรรมฐานอยูนี่  มีพระอะไรบางไหมที่สามารถจะฝกไดตามทีพู่ดมาในตอนตน  ทานบอกวาใน 
พรรษานี้ มีพระตั้งใจดี สนใจก็มีสวนอยู หมายความวาพระท่ีตั้งใจประพฤตดิี ปฏบิัติดวยด ี ตามแบบ 
ปฏิบัติก็ไดกลาวไววา  ในพรรษานีก้็หมายความวา  ในพรรษานี้  พระเขาไมมีงานจะทํา 
 แตความจริงผมอยากจะใหพระหมดงานใหเรว็ที่สุดเทาทีจ่ะเร็วได  ท้ังนี้เพราะวาอะไร  
ก็เพราะวาทานเหนื่อย  ตอนกลาววันในการปฏิบัติพระกรรมฐาน  มนัก็มีผลไมสมบูรณ  แตทวาท่ีปลอย 
ใหทํางานก็เพราะวา  อยางนอยที่สุดเราบวชเขามาแลว  อานิสงสของการบวชกไ็ดสวนหนึ่ง  มีอีกสวน 
หนึ่ง อานิสงสในการสรางวิหารทาน น้ีกเ็ปนอานิสงสใหญ  ท่ีเคยพูดมาแลวเมื่อกีน้ี้  ก็ไดอีกสวนหนึ่ง  
น่ีเปนไปตามแบบฉบับท่ีหลวงพอปานไดเคยแนะนํามา  และก็เปนความจริง  เพราะวาถาเราจะพสิูจน 
กันดวยอํานาจของญาณตาง ๆ ตามที่บอกไวแลวเม่ือกีน้ี้ ในอติตังสญาณ หรือใชอนาคตังสญาณ ไมใช 
อติตังสญาณ  ถาเราจะพิสูจนอํานาจของอนาคตังสญาณ  ที่มาจากทิพจักขุญาณ  วาทุกคนที่รวมบําเพ็ญ 
กุศล  หรือพระเณรทกุองคที่รวมบําเพญ็กุศล  เนื่องในการสรางวิหารทานก็ดี  การเจรญิพระกรรมฐาน ก็
ดี  หรืองานสวนอ่ืนของสาธารณประโยชนที่เปนสวนของสงฆ  เชน  ชวยกนัระมัดระวังทรัพยสินของ 
สงฆ  อันนีจ้ะมีผลเปนยังไง 
 อันนี้ความจริงผมทราบแลว  ดวยอํานาจของอนาคตังสญาณ  วาพวกทานที่ทําแลวนี้มี 
ผลเปนประการใด แตเห็นจะยังไมบอก เพราะอะไรยังไมบอก ถาบอกทาน ทานเองก็ไมสามารถจะ 
พิสูจนตามคําของผมพูดได  น่ีผมตองการอยูอยาง อะไรก็ตาม  ถาทีผ่มพูดไปและก็บอกไป  อยากให 
ทานพิสูจนดวยกําลังจิตของทานที่ทรงสมาธิ  วาท่ีผมพูดไปแลวนัน้นะ  ดวยอํานาจของญาณของทาน ที่
เห็นแลวมันจรงิตามนั้นไหม 
 น่ีผมตองการแบบนี้นะ ความจริงสมัยกอนผมเคยพูดวา คนนี้มรีะดับจิตแบบนี้ มวีมิาน 
ตั้งอยูที่ไหน  น่ันเพราะอาศัยกรรมอะไรบางเปนปจจยั  สวนท่ีเปนทิพยจะมีความผองใสเปนกรณพีิเศษ 
บาง  เปนปกติบาง  และถาหากวาทําดยีิ่งไปกวานัน้  จะมีผลเปนประการใด  แลวกไ็ดรับพยากรณมาจาก 
พระ  พระทานวามายังไง  และถา 

 
 
 
 
 

๔๒๑ 



 

ปฏิบัติไปแลวก็หยุดถึงไหน  เมื่อกอนผมเคยพูด  แตเวลานี้ไมพูด  ก็เพราะตองการใหพวกทานพสิูจน 
ไดดวยตนเอง  ถาผมพูดไปแลวทานพิสูจนไมได  มันก็กลายเปนเลานทิานกันไป  นีก่็ประการหนึ่ง 
 มันเขาทํานองวาหลอกใช  หลอกใชงานใหเหน็ดเหนื่อย  แลวก็หลอกวาจะดีอยางนัน้  
จะดีอยางนี้  จะมีผลเปนอยางนั้น จะมผีลเปนอยางนี้  ตอนนี้ก็เลยไมอยากจะพูด  อยากจะพูดตอนที่พวก 
ทานสามารถทาํญาณตาง ๆ  ๘  อยาง  ถึงแมวาจะไมแจมใสก็เถอะ  ถาวาเพยีงจะพิสูจนคําพูดของผมได 
เทานั้น  ผมจะพูด  แลวผมจะบอกทาน  วาผลตาง ๆ  ท่ีทานทํามาแลวมีผลเปนประการใด  เวลานีท้ี่พูด 
อยูก็พูดในกรุงเทพฯ  ถาเขาไปในกรุงเทพฯ  ละกผ็มพูดเพราะวาอะไร  เพราะวานักปฏิบัติในกรุงเทพฯ  
เวลานี้  ที่ไดญาณตาง ๆ  ที่ผมพูดมาตอนตนมีเยอะเลย  และก็มีเยอะนะ  ไมใชพระหรอกนะ  พระเขาไม 
คอยไดมาปฏบิัติดวย  จะมีมาเปนประจําก็จริงทานมีตําแหนงพระราชทินนาม  เขามยีศแตผมจําไมไดวา 
เปนพระราชาคณะลําดับที่ไหน  ก็คงใหญมากเหมือนกนั  ทานก็แกกวาผม  แตกว็าในฐานะที่ทานถือวา  
ทานเปนลูกศิษยผม พอเจอะหนากันเรานกึวาจะไหวทานกอน ในฐานะที่ทานมพีรรษาแกกวา ไหวไม 
ทันสักที  ทานเอากอนเสมอ  ญาตโิยมคงจําไดนะพระองคสีเผือกแก  แกมากๆ 
 น่ีวันนั้นทานมานั่งจีวรเปยก ควักผาไตรใหทานเปลีย่น  ทานไมยอมเปลี่ยนบอกวาเปน 
ไตรครอง  น้ีมีความดีมาก  มีกําลังเมตตาสูง  ถาหากเขาไปในกรุงเทพฯ  ถาทานไมติดงานสําคัญที่เปน 
สวนของราชการแลว  ทานจะตองมาทุกคนื  แลวทําตนเปนลกูศิษยจรงิ ๆ  ไมยอมนั่งเสมออยางหนึ่ง  
แสดงการนอบนอมอยูตลอดเวลา อันนั้นทานทําถูก ไมใชวาผมจะเบงวาผมเปนครู ทานทําถูก ถาหากวา 
ตีตนเสมอครลูะก็เสร็จ  ใหปฏิบัติไปกีแ่สนชาติมันก็ไมไดอะไร  น่ีมันขึ้นอยูกับใจ  ถาใจเรามนัเลวเสีย 
อยางเดยีว  คุณธรรมกเ็ขาไมถึงใจ  อันนีพ้วกคณุนี่พอไดฌานท่ี ๔ กนันี ่พวกที่มานี่ก็มีเยอะ  อยางคุณ 
ประสิทธิ์  ตัณฑเศรษฐ ีรองผูจัดการใหญเปปซี่ หรือ หมออุทัย อะไรพวกนี้ พวกผูหญิงก็มีเยอะเขาไดกัน 
 ทีน้ีเวลาพูดอะไรไป เราพูดใหเขาพิสูจนวา เวลานีพ้วกเธอมีอารมณจิตถึงไหน มีวิมาน 
ตั้งอยูที่ไหน  สภาวะของวิมานเปนอยางไร  แลวหากวาขอนี้เราพิสูจนกันแลวบางทีเราก็พดูกนัถึง ระดับ
ดาวดึงส  วาอะไรตั้งอยูท่ีไหน  พอวันรุงขึ้นเขาก็มาบอกวาเขาไปพสิูจนแลว  ผลจริงตามนัน้  ผม
ตองการใหพวกทานมผีลเปนแบบนี้เพื่อวา  ไมใชวาจะมานั่งฟงกันพดูคนเดยีว  ดไีมดีฟงพูดแลวก็นึก วา  
เอะ  ไอหมอนี่มัน 

 
 
 
 
 
 
 

๔๒๒ 



 

พูดนี่จริงหรือไมจริงก็ไมรู หรือมันจะหลอกเราเลนโก ๆ นีผ่มไมตองการผลตามนี ้ตองการผลอยางเดียว 
คือ  ใหทานทั้งหลายตามมีความรูตามที่ผมพูด 
 เมื่อผมพูดแลวทานจะรูวา  ออ  ไอตรงนั้นมันจริงหรือไมจริง  ฉะนัน้ไอผลอันนีน้ะ  ที่
จะพึงมีหรือไมมี  เมื่อกี้ไมไดข้ึนไปถามพระทาน  ถามวามีไหม  พระท่ีจะพึงไดแบบนี้นะมีบางไหม  ที่
กําลังนั่งเจรญิพระกรรมฐานกันอยู  ทานบอก  ถาเขาตั้งใจจริง  ทรงอารมณถกูตองจริง  ในพรรษานี้มี 
พระจะทําได  ผมก็ดใีจ  เอาละถาหากทานไดกันบางเลก็ ๆ  นอย ๆ  พอจะติดตามกระแสที่ผมพูดไปได  
เทานั้นแหละ  ผมจะพดูใหฟง  วาทานทั้งหลายใครถึงระดับไหนแลว  ระดับไหนนีก่็หมายความวา ใคร 
มีวิมานตั้งอยูตรงไหน  แลวก็มีความสวยสดงดงามเพียงใด  เพราะวาผลอะไรเปนปจจัย  และถาทรงอยู 
ระดับนี้  จะมคีวามสุขระดบัไหนในกาลตอไป  นี้เรามาพูดกันตอนที่พวกทานได  ถาพวกทานยังไมมี 
ใครสักองคหนึ่งไดเพยีงใดก็ตาม  ผมจะไมยอมพูดในดานผลที่ทานจะพึงได  ทั้งนี้ก็เพราะวาถาพูดไป 
มันก็ไรผล  เอาละตอจากนีไ้ปตั้งใจอุทิศสวนกุศล 
 
 

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

๔๒๓ 



 

สนทนาธรรม   ๑๓   เมษายน   พ.ศ.  ๒๕๑๗ 

 
 ถาพระทานบอกใหพูดกพู็ด  ถาพระมาบอกไมใหพูดกไ็มพูด  เพราะไมรูจะพูดอะไร  
วันนี้ทานบอกใหพูดก็พูด  เพราะถือวาเปนวันสําคญั  วนัขึ้นดิถีชีวิตใหม  สําหรับปใหมในดานโบราณ 
กาล โบราณถือวา วันสงกรานตเปนวันขึ้นปใหม เปนอันวานับวาตั้งแตวนัสงกรานตปที่แลวถงึปนี ้ 
บรรดาทานพทุธบรษิัทมีอายุครบ ๑ ปพอดี  จัดวาเปนโชคดีอยางหนึ่งที่เราทรงชีวติอยูได แตวาการทรง 
ชีวิตของผูใดกต็าม ถาทรงชวีิตอยูในดานของอกุศล ก็นับวาโชครายจดั เพราะอะไร เพราะวาชีวติอยู 
นาน เพียงใดกต็าม  เราก็มีอกศุลของความชัว่  ท่ีเปนเหตุของความชั่วเกดิขึ้นในวันหนามากเทานั้น 
 แตวาบรรดาทานพุทธบรษิัททุกทานท่ีมากนัถวนหนาในวันนี ้  พระทานไมไดบอกวา 
ใครมั่ง  ขืนบอกชื่อก็จําไมได  บอกวาปจจัยที่จะเขาถึงพระนิพพานมถีึง ๙๐ เปอรเซ็นต  ในชาตปิจจุบัน  
และเรียนถามวาอีก  ๑๐  เปอรเซ็นต  ทานวาออนไปนดิ  แตก็มีจิตท่ีจะพึงเขาถึงไดเหมือนกัน  แลวก็เลย 
แนะนํามานิดหนึ่งตอนทายจะเลิกทานบอกวา  การพูดตอนตนเปนสํานวนของพระพุทธกัสสป  องคนี้มี 
อยูวาสํานวนพูดไมเหมือนองคอ่ืน แมแตจะใหศีลก็เอาจริงเอาจัง เจากรมบอกวาตามไมทันวา ไมเหมือน  
ถาทานมาแลวจะมีอะไรแปลก ๆ  อยูตอนหนึ่ง  ตอนนี้ใหสํานวนแปลก  ชักหนักใจ  เกรงวาบรรดาทาน 
พุทธบริษัทฟงไมรูเรื่อง  ดูเหมือนวาทานมสีํานวนสัมผัสมาก  เปนเรื่องของสํานวนโบราณ  ในตอนทาย 
น้ีองคปจจุบันบอกขอแกใหพูดชัดเขา  บอกวาคนทั้งหลายท่ีนั่งอยูนี้  ถาตั้งใจกนัจริง ๆ  ๙๐  เปอรเซ็นต  
มีหวังแนนอน  นิพพานในชาติปจจุบัน  อีก  ๑๐  เปอรเซ็นต  ก็เหมือนกัน  ถาตั้งใจจริง ๆ  กถ็ึง 
 แตวาตั้งใจจริงใหคิดแบบนี้  ปฏิบัติแบบนี้  คือบอกวาเห็นคนก็ดี  เห็นสัตวก็ดี  ใหนกึ 
ถึงสภาพของความเปนจริงของคนและสัตว  แมแตตัวเราก็เหมือนกัน  เห็นคนก็ตามสัตวก็ตามคิดวาเขา 
ทั้งหลายเหลานั้นตายแลว  แลวสภาพที่ตายเปนอยางไร  นึกดูคนที่ตายไปหลาย ๆ วนั  วามีสภาพขึ้นอืด 
แลวนานๆ เขา ความรวงโรยของการขึ้นกล็ดนอยลงไป ไหลไปแลวละลายไปตามเนื้อ  ในที่สุดก็เหลือ 
แตธาตกุระดกู  กระดูกมีสภาพเปนโครงราง  เห็นแตโครงกระดูก  แลวตอมากระดูกก็ขาดเปนทอนเปน 
ตอนไป เปนภาคเปนชิ้น ไมสามารถจะเกบ็เขามารวบรวมได นานๆ เขากระดูกก็เรี่ยรายกระจายกนัออก 
ไป  แตกเปนชิน้เลก็ชิ้นนอย  ในท่ีสุดกจ็มอยูในพึ้นแผนดนิ 

 
 
 
 
 
 
 

๔๒๔ 



 

 ทานบอกวาเวลานั่งอยูนอนอยู  เดินอยูหรอืทําอะไรอยูกต็าม  ถามีอารมณวางใหคิดถึง 
อารมณนี้  คิดถึงสภาพคนและสัตวที่ตาย  มีสภาพขึ้นอืด  ตอไปมีแตกระดูก  และกระดูกก็ตกเรีย่รายไป  
แลวก็นอมเขาไปหาตัวเรา  ตัวเราก็มีสภาพอยางนี้เหมือนกัน  คนอื่นเขาตายไดเรากต็ายได  แลวกค็นอื่น 
เขาเนาไดเรากเ็นาได  เราเกงเทาเขา  ในที่สุดเขาเนาแลว  ความเนาทรุดโทรมลงไปเหลือแตกระดกูได  
เรากเ็หลือแตรางกระดกูไดเหมือนกัน ตอมารางกระดูกเขาพลัดออกไปเปนภาคเปนชิ้น ของเขาเปนเชน 
ไรของเรากเ็ปนเชนนัน้  ในท่ีสุดกระดกูก็เรี่ยรายไป  ในที่สุดจมไปในพื้นปฐพีหาธาตุกระดกูไมได  เขา 
เปนไดเราก็เปนได  ช่ือวาเราเกงเทาเขา 
 ทีน้ีถาหากวาเราจะเกดิไปอกีกี่ชาติสภาพมันก็เปนอยางนี้  ในตอนตนก็รูสึกวาดี  มีชีวิต  
มีลมปราณ เราหายใจได  เขาใจวาโก  หรือเขาใจวาดี  แตวาความตายคอยคืบคลานเขามาทุกที ๆ   ถาเรา 
ไมเอาสติสัมปชัญญะเขาไปนึกถึง  เราก็จะคิดวาเราเปนบุคคลที่ไมตาย  แตความจรงิเราตองตาย  เกิดทุก 
ชาติมีสภาพเหมือนกันอยางนี้ทุกชาต ิ
 แลวทานก็เตือนตอไปวา ใหทุกคนคิดอารมณแบบนีใ้หเปนเกกัคคตารมณ คําวาเอกัค 
คตารมณ หมายถึงอารมณอันเดียว  จัดเปนฌาน ทําไมจงึเปนอารมณอนัเดียวได สรปุความ เรานั่งอยูก็ด ี 
นอนอยูก็ดี  เดินอยูก็ดี  ถึงจะไปไหนก็ตามจะเห็นคนสตัว  หรือไมเห็นก็ตาม  คิดวาสภาพอยางนี้มันมี 
กับเราแน  และสภาาวะที่กลาวนี้มันมกีับคนและสัตวทกุตน  แลวเราจะทําเปนคนฉลาดเกินโลก  คิดวา 
คนอื่นเขาพังได  เราไมพัง  คนอื่นเนาได  คนอื่นเขาเหลือแตกระดูกได  เราจะมีเนื้อมีหนังมีชีวิต  และใน 
ที่สุดกระดกูก็เรี่ยรายไปหมด กระจดักระจาย และของเรายังมีสภาพมีชีวิตอยูตามเดิม อยางนี้ทานเรยีกวา 
มีอารมณคิดฉลาดเกินโลก  ความจริงทานนาจะบอกวาโงเกินโลก  แตวาฉลาดเกินไปก็ใชไมได อารมณ 
ฉลาดแบบนี้เปนอารมณฉลาดหาความทุกข  คือไมยอมรบันับถือกฎของความเปนจรงิ 
 ทีน้ีเมื่อเห็นสภาพของความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย กระดูกเรี่ยรายทับผืน 
แผนดินจนกระทั่งหาไมไดแลว  และก็บอกวาใหพิจารณากายของเรากด็ี  กายของบุคคลอื่นกด็ี  ที่มันเนา 
อยูอยางนี ้  เปนของนารกัตรงไหน  ทานวาอยางนั้นนะ  นี่องคปจจุบนัทานมาสรุปใหฟง  ทานบอกวา  
สํานวนพระพุทธกัสสปวันนีท้ี่ทานมาพูดสํานวนเกามาก เกรงวาบรรดาทานพุทธบรษิทัจะไมเขาใจ ทาน 
ก็เลยขยายออกมา  บอกวาในเมื่อสภาพรางกายของเรากด็ี ของคนอื่นกด็ี  นี่วากันถึงตอนตาย  ยังไมตาย 
ก็สกปรกพอแลว น่ีก็ตอนตายสกปรกแบบนี้ เราจะมองดูชีวิตเพื่ออะไร ใหตัดแตเพียงวาคดิวาตาย ใน 
เมื่อทุกคนตองตาย  จะตองเนา   เนาแลวก็หมดเนื้อหมดหนัง 

 
 
 
 
 

๔๒๕ 



 

ในที่สุดก็เหลอืแตกระดูก  กระดูกก็ยังไมทรงตัว  ขาดถงึ ๖ – ๗ ทอน  แลวก็แตกเปนชิ้นเล็ก  อยางนี้เรา 
คิดวามันดีตรงไหน  ทําไมเราจึงตองมานัง่คิดวาเราจะตองเกิดตอไป  ทุกขที่ประจาํใจประจํากายทุก 
ขณะจิต  ทําไมทุกคนไมคิดถึง  แลวทําไมทุกคนจึงไมคิดวาเราจะเลี่ยงความทุกข  หนทางที่จะหลกีเลี่ยง 
ความทุกขมันม ี
 ตอนน้ีองคสมเด็จพระบรมครูตัดเนื้อความใหสั้นเขามา  ทานบอกวาคนทุกคนที่มานัง่ 
กันอยูทีน่ี่  ถามากันดวยความศรัทธา  ทานวงเล็บไวหนอยนะ  ฟงใหดีนะ  ทานบอกวามาดวยความ 
ศรัทธา  และตั้งใจปฏิบัติดวยศรัทธา ถาใครมาเพราะไมมีศรัทธาและปฏิบัติไมมีศรทัธา ทานไมรบัรอง 
วาทุกคนจะเหน็ผล  ในฐานะที่จะไดอริยมรรค  อริยผลทุกคนในชาตน้ีิ  แตทวาการจะเขาถึงผลในพระ 
นิพพานในชาติน้ี  ทานบอกวาตองระมดัระวังหนอย เพราะเกณฑของบุคคลยังมีจริงๆ อยู  ๙๐ เปอร 
เซ็นต  ความจริงถาเราไดพระโสดาบนัเราก็เบงไดแลว  เบงกับพระยายมไดแลว  พระยายมบญัชีไมมี 
สําหรับเรา  มีเทาไรเพื่อนฉีกทิ้งหมด  ไอบัญชฝีากเรามีอยูแตชาติไหน ๆ  ท่ีใหผลในดานของสํานักพระ 
ยายม ถาเราเขาถึงพระโสดาบัน บัญชีเราก็จะถูกทําลายไป เพราะอะไร ไมมีประโยชนทีจ่ะจดตอไป  
เพราะโทษ ท่ีเราจะลงอบายภูมิไมม ี องคสมเด็จพระชนิสีหทานบอกวาจงระวัง  ระวงักําลังใจไว 
 อันดับแรกคือ สมถภาวนา คือบอกใหพิจารณาถึงความตายเปนสมถะ ทีนี้ถาหากวาเรา 
พิจารณาถึงความตาย ความเนา ความเปอยของรางกาย คือสภาพนาเกลยีด ตอนนี้แหละจิตมันโยงเขาไป 
ถึงวิปสสนาญาณทันท ี ทั้งๆ ที่เราไมตั้งใจที่จะเจรญิปสสนาญาณใหเขาถึง เมื่อเราเห็นสภาพความเนา 
ของบุคคลอื่นแลว ของเนานี่ไมมีใครรัก ถาบังเอิญมคีนปรารถนาของเนาขึ้นมา พระพุทธเจาทานวา 
ฉลาดเกนิไป  ตอนนี้แหละอารมณนิพพิทาญาณในดานวิปสสนามันเขาถึง เปนอันวาวิปสสนาญาณกาว 
เดียวก็สตารททีเดียวถึงขอที ่๖ เลย  เห็นไหมไมตองมานั่งย่ําขอหนึงขอสองกัน 
 ถาพิจารณาความเนาของรางกายนัน้  นิพพิทาญาณมนัก็เกิด  คําวานิพพิทาญาณแปลวา 
ความเหนื่อยหนาย  เหนื่อหนายเพราะอะไร  เพราะรางกายแตละรางกายของบุคคลทั่วไปก็เต็มไปดวย 
ความเนาเหมือนกัน  ถึงจดุเนา  เนาจนไมรูตัวเราอยูตรงไหน  ความเบื่อมันก็เกดิ  เมื่อความเบื่อมนัเกิด  
ตอนนี้องคสมเด็จพระประทปีแกวบอกวา เมื่อเบื่อแลวกจ็งคิดหาทางตัด  ตัดไปเลย  พิจารณาวารางกาย 
มันไมดีอยางนี้  ถาเรามีความตองการในการเกิดอีกเพยีงใด  เรากจ็ะพบกับความทกุขในขอตน  และก ็
พบในความเนาเปนครั้งสุดทาย  ตั้งใจตัดเฉพาะเพื่อพระนพิพาน 

 
 
 
 
 
 

๔๒๖ 



 

 ใหพิจารณาวาเราเปนผูไมมอีะไร  แมแตรางกายของเรานี้  มันก็เพียง ๕ สิ่ง  มาประชุม 
กันในเรื่อนรางชั่วคราว  และในที่สุดก็มีสภาพอยางนั้น  ทรพัยสินตาง ๆ  ท่ีเราหาไวก็มากมาย  ในเมื่อ 
รางกายเราตายเสียอยางเดยีว  เรากไ็มมีสิทธมิาปกครอง 
 องคสมเด็จพระบรมโลกนาถบอกวา เตือนไวสักนิด วาดินแดนที่มีความสุขจริงๆ นี่เกิด 
แลวไมแก  ไมเปลี่ยนแปลง  ไมตาย  ไมสลายตวั  ไมมีความทุกข  นั่นก็คีอพระนิพพาน  ในการท่ีจะทํา 
จิตใหเขาถึงพระนิพพานนั้น  ทานบอกวาทํางาย ๆ  แบบงาย ๆ   คิดไดเลยวาเราไมมีอะไร  ถารางกาย 
ของเราไมใชเรา  ทรัพยสินเงินทองทั้งหลายไมใชเรา  ท่ีเราเกิดมากด็วยอํานาจความโง  เวลานี้เรามาพบ 
พระพุทธเจาทีท่รงความฉลาด  สามารถชี้ชองทางใหเราหลีกความโงได  เราจึงนอมใจหรือวาเต็มใจ 
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตร คิดวาความมีอะไรไมมีสําหรับเราแลวในโลกนี ้ โลก 
น้ีจัดวาเต็มไปดวยความทรมาน เปนโลกทีเ่ต็มไปดวยความเรารอน เปนโลกที่เต็มไปดวยความทุกข เรา 
ไมเอา ไมมาอยู เราไมตองการมาอยู แลวเราก็ไมตองการพักอยูที่สวรรค ไมตองการพักอยูที่เทวโลก เรา 
ตอง การเด็ดเดีย่วคือพระนิพพาน 
 อันนี้ถาอารมณอันนี้เกิดขึ้นกับเราเปนอาจนิต เรียกวาอารมณเอกัคคตารมณ คําวา 
เอกัคคตารมณ น่ีมันนกึอยูเปนปกต ิใหมีอารมณเดียวโดยเฉพาะ ทีน้ีถาอารมณอยางนี้มันเกิด พระ พทุธ
เจาใหหันไปจบัสังขารุเบกขาญาณ  คําวาสังขารุเบกขาญาณ  คือญาณเปนเครื่องวางเฉยในรางกาย  เห็น
วารางกายของเรานี้มนัแกก็ชางมัน  เฉยไว  สังขารุเบกขาญาณคืออุเบกขา  เปนอยางไร  สังขาระ  
อุเบกขา  มาสนธิกนัเขาและเรยีกวา  สังขารุเบกขา  เรียกวาวางเฉยในสังขาร  รางกายมันจะแกก ็ตามใจ
มัน  รูแลววามันจะแก  เวลามันปวยไขไมสบาย  เมื่อปวยก็รกัษา  รกัษาแลวก็หาย  ไมหายก็ตาย ชาง
หัวมัน  ใจสบาย  เวลาเราจะตาย  จะตองพลัดพรากจากของรักของชอบใจที่พึงหามาไดดวยความ ยาก 
เราก็สบายใจ เพราะเรารูอยูแลววาทรัพยสินเหลานี ้ท่ีเราพึงหามามีประโยชนแตเฉพาะที่มีชีวิตอยู  เราหา
มาตามหนาท่ี  เราเกิดมาเปนมนุษยตองกินตองใช  แตวาเราจะตายเราก็เลิกกนั  เรารูอยูแลว 
 อันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารใหคิดงาย ๆ  แบบนี้เปนประจําวนัทุกวนั  วันหนึ่งอยาง 
มาก  ๑๐  นาที  จะเปนเวลาไหนก็ตาม  ไมตองมาก  จะเปนเวลาเชา  เวลาสาย  เวลาบาย  เวลาเที่ยง  เวลา 
กลางวันก็ชาง จะนั่งคิด นอนคิด เดินคิด ยนืคิดก็ชาง ราวสักวนัละ ๑๐ นาทีเปนประจํา จะคิด ตัดสินใจ  
มุงในใจได  พิจารณาไดดวยความจริงใจ  ดวยอํานาจของญาณ  คือความจํา  จําจากคําพูดไปแลวไปคิด 
ตามนั้น  แตความจริงความคิดไมตองเลยีนคําพูดเปนสําคัญ  เอาความเขาใจเปน 

 
 
 
 
 
 

๔๒๗ 



 

สําคัญ  ทานบอกวาคิดสักวนัละ  ๑๐  นาที  อยางชา ๓ ป  จิตจะเขาถงึเอกัคคตารมณ  ทานบอกวาถาจิต 
เขาถึงเอกกัคคตารมณ  และก็ไมตองนั่งนบัพระโสดาบนั  สกิทาคามี  อนาคามี  พอเปนเอกัคคตารมณ 
จริง ๆ แลว  ทั้งผูชายผูหญงิพระเณรก็ตาม  อยางเลวทีสุ่ด ๗ เดือน  อยางดีที่สุด ๑ เดือนเทานัน้สบาย  
สบายตอนไหนไมบอก บอกไมได  บอกเดี๋ยวไปพูดกับใครจะหาวาจุนจานเกินไป 
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๔๒๘ 



 

สนทนาธรรมวันเกิด   ๒๘   มิถุนายน   พ.ศ.   ๒๕๑๗ 
 

 วันนี ้ ในฐานะที่บรรดาทานพุทธบริษัทสงเคราะหอาตมาเนื่องในวันเกดิ แลวถือวาทาํ 
บุญวนัเกดิ แตวาอาตมากถ็อืวาทําบุญวันตายไปดวยในตัว เพราะเกิดกับตายมันคูกนั มันเกิดแลวก็ตาย 
ทันที ลมหายใจเขาเกดิ ลมหายใจออกตาย ถาเราไมหายใจเขาใหมมันก็ตาย นี่เกดิกับตายนี่มนัคูกันอยู 
ทุกระดับ และการบําเพญ็กศุลวนัเกดิ ก็มีทานพุทธบรษิัทบําเพญ็กุศลกันอยางชนดิท่ีเรียกวาคาดไมถึง 
คือเราทํากนัอยางวงแคบๆ ไมใชหมื่นเดยีว มันเกินหม่ืน หลายหมื่นบาทนี้ก็คาดไมถึง อาศัยความดีของ 
ทานพุทธบรษิทัที่ทําวันนี ้แลวก็วนักอนมาประสานกัน แลวกใ็นฐานะวันนี ้เนื่องในวันเกิดของอาตมา ก็
จะขอคุยกันไมใชเทศน คุยกันถึงเรื่องแบบแผนแหงการปฏิบตัิใหทราบ เรยีกวาในฐานะที่ทานทํา ความ
ดีที่คาดไมถึง อาตมาภาพกจ็ะนําเอาสิ่งที่ไดจากพุทธศาสนามาสนองความดีตอทาน แตไมหมด หรอก
เก็บไวบาง ไมใหหมดนะ เพราะวาโบสถยังไมเสร็จนี ่ถาวัดเสร็จเมื่อไรบอกหมดเมื่อน้ัน มันตอง ขยัก ๆ 
ไวบาง 
 ทีน้ีพูดถึงการปฏิบัติทีผ่านมา จะพูดเปนแนว ขออยาใหถือวาเปนตํารา ถาถือเปนตํารา 
จริงๆ มันไมได เพราะวาแนวการปฏิบัติพระกรรมฐาน ที่เรยีกวาสมถภาวนามันมีอยูถึง ๔๐ อยาง และ 
วิธีทีจ่ะพูดท่ีอาตมาปฏิบัติมานี่ก็ครบหรือไมครบ นากลัวจะครบ ๔๐ ๔๐ นี่ครบแนในฐานะที่ปฏิบัติครั้ง 
แรก เราจับจุดอันดับแรกคือ ฌาน ๔ เปนสําคัญ น่ีในกรรมฐาน ๔๐ กองนี่ ถากองแรกโดย เฉพาะอานา
ปานุสสติกรรมฐาน ไดฌาน ๔ แลว อีก ๓๙ กองไมมีความหมาย ดวยวามันเปนเรื่องเลก็ ๆ เพราะ
พ้ืนฐานจิตใจเสมอกัน 
 น่ีขอพูดถึงในตอนแรกที่เขามาปฏิบัติกรรมฐานในพระพุทธศาสนา ระยะนั้นไปหา 
พระอะไรทานก็ไมสอนให เพราะวาอาตมามันเปนคนดเีกินไป ดีจนกระทั่งพระเขาไมอยากคบ ดมีาก 
ไปนะ จนกระทั่งพระผูใหญหลายทานไมชอบ ไมอยากคบดวย แตวาพระสมยันั้นท่ีทานไมคบดวย 
เพราะทานเปนพระทีรู่จริง ๆ หรือวาเปนครูกรรมฐานทีม่ีความรูจริง อยางนอยทานก็ไดวิชชา ๓ แตวาด ู
เหมือนจะหาไมไดเลย ที่ไปหาทานไมมีวชิชา ๓ มีแตอภิญญา ๖ ข้ึนไป สูงมาก  กอนท่ีเราจะไปหา ทาน
น่ี ทานรูแลววาไอลงิ ๓ ตัวนี่คบไมได จะมีองคเดียวก็คือหลวงพอปานเทานั้นท่ีจะปราบอยู ไปหา ทาน 
ๆ ก็บอกสอนไมได  เกะกะๆ  ไป  ในทีสุ่ดก็ตองไปหาหลวงพอปาน  ในฐานะทีเ่ปนอาจารย ของ ตน
ตระกูล ในตนตระกูลทั้งหมด เขาเคารพหลวงพอปานเหมือนพอ 

 
 
 
 
 

๔๒๙ 



 

คนแกคนเฒาก็เรยีกหลวงพอปานวา หลวงพอ 
 ในเมื่อไปพบหลวงพอปาน ไปถามทาน ความตองการอันดับแรกก็คือ ๑. อยากจะไป 
เท่ียวนรกไดทกุขุม  ๒. อยากไปเที่ยวสวรรคและพรหมโลกใหได เพราะวากอนจะบวชมนัก็ไปติดอยู 
หนานรก ไปไดเหมือนกัน ไปติดอยูหนานรก ลงไปไมได ทานก็เลยบอกวา นี่ทานมีทุกอยางจะเอา 
อะไร ไดหมด น่ีไปโดนพระจริงเขา นักเลงจริง ๆ แตวาสญัญาเดิมก็มีอยูวา จะตองศึกษากับทานแบโง ๆ 
คือวาการเจริญพระกรรมฐานนี ่ ถาเราเจรญิแบบฉลาดแลวมันไมไดด ี ก็ไอฉลาดของเรามนัเปนฉลาด 
นอกทาง  อารมณพระกรรมฐานกับอารมณของชาวโลกไมเหมือนกนั มันกลบัจากหนามอืเปนหลังมือ 
ไอการงานของชาวโลกนี ่ถาขยันมาก มุมานะมาก ผลงานมันสูงแลวกด็ี แตการเจรญิพระกรรมฐาน มีมุ
มานะมากถอยหลัง แทนทีจ่ะกาวหนามนักลับลงมาต่ํา ใชไมได เพราะวาไปเกีย่วของกับสวนที่เรยีก วา 
อัตตกลิมถานุโยค เปนการทรมานตนใหลาํบาก  อันนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสกับ ปญจ
วัคคียฤษีท้ัง ๕ มีพระอญัญาโกณฑญัญะเปนประธาน วา การปฏิบัติความดีเพื่อการบรรลุในพุทธ 
ศาสนา ตองละสวนสุด ๒ อยางคือ  ๑. อตัตกลิมถานุโยค  การทรมานตน ท่ีเรียกวาขัยนเกินไป  ประการ 
ท่ี ๒ กามสขุลัลกิานุโยค เวลาที่ทรงสมาธ ิ หรือพิจารณาวิปสสนาญาณ มีตวัอยาก ประกอบไปดวย 
อยากจะไดอยางนั้น อยากจะถึงอยางนั้น อยากจะไดตอนโนน อีตอนนี้มันเจงทั้ง ๒ ทาง ท่ีถูกคอืจะ ตอง
วางใจเฉย ๆ ปลอยอารมณใหมันไปตามสบาย ๆ 
 อันนี้เมื่อไปหาทาน ทานกส็อนให จะขอพูดลดั ๆ อันดับแรกทานใหศึกษากรรมฐาน 
๔๐ ใหครบ กรรมฐานทั้ง ๔๐ ขอน่ีตองทองไดทั้งหัวขอ แลวก็จาํเนื้อความไดดวย รูนิมิตของกรรมฐาน 
ทั้ง ๔๐ ท้ังหมด รูอาการของนิวรณทั้งหมด รูอาการของจริตทั้ง ๖ ตองรูกนั เมื่อรูกําลังใจวา กาํลังใจ 
ของเราเวลานีอ้ยูในจริตอะไร ควรจะใชกรรมฐานกองไหนเขาประหัตประหารสนับสนุน นี่เปนพ้ืนฐาน 
แรกนะ กอนที่จะสอนกนั เมื่อศึกษาไดแบบนี้แลว ตอไปทานก็สอน ๆ ทีแรกกไ็มเห็นมีอะไร จะวาไมมี 
อะไรก็ไมได  มันมีเยอะ  แตไอเรามนัโง 
 ไปกราบเรียนทานบอกวา ผมไมชอบวิปสสนาญาณ เพราะไมเคยคิดวาชาตินีจ้ะเปน 
พระอรหันตได ตองการอยางเดียวคือฌานโลกยี ตองการฌานเทานัน้ จะไปเที่ยวสวรรค เท่ียวนรกให 
มันได แลวทานก็บอกวาไดสิ พวกเธอไมชอบวิปสสนาญาณ ฉันก็จะไมสอนให ดีแลว ชอบฌานเปน 
เทวดาได เปนพรหมไดก็ดีเยอะแยะไป แตวาพอเริ่มสอน ทานเอาวิปสสนาญาณมาพดูเสียกอน เราไมรู 
น่ีมันโงกวาทาน 

 
 
 
 
 
 

๔๓๐ 



 

 ข้ึนตนทานกเ็ลยบอกวา เอาอยางนี้นะ กอนที่จะภาวนาทําจิตใหเปนสมาธิใหพิจารณา 
วารางกายนี้มนัเปนอนจัจัง ทุกขัง อนัตตา น่ีพูดใหฟงยอ ๆ นะอธิบายตามทานละกยุ็ง คืนนี้ไมจบ ให 
เห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เสียกอน หากวาเราพจิารณา พิจารณาไปอยางนั้น จนกระท่ังหมดเวลาที่เรา 
จะทําได อยากจะนอน ไมภาวนาเลยเวลานี ้ฉันวาดีที่สุด แตทานบอกวานี่เปนสมถะ ไมใชวาทานโกหก 
นะ เราโงกวาทาน มันเปนวปิสสนาบอกนี่สมถะ แตวาสมถะจะไดดีกต็องพิจารณาแบบนี้กอน เรากเ็อา 
 แลวทานก็บอกวา ถาจิตมนัตองการสงบสงัด เราพิจารณาใหเปนอนัจจงั ทุกขัง อนัตตา 
พอสบายใจ ใหใจมันสบายเสียกอน หลังจากนั้นกภ็าวนา เวลาหายใจเขานึกวาพุท เวลาหายใจออกนกึวา 
โธ เทานี้พอแลว ก็พวกเธอไมตองทําอะไรมากจนกวาฉนัจะสั่งยาย และเวลาภาวนาวาพุทโธนี่หามนึก 
ถึงเรื่องอ่ืนเดด็ขาด เพราะสญัญากนัไวแลวน่ีวา ตองศกึษากันอยางโงๆ  ไมใชเอาคนฉลาดมาศึกษา ไอเรา
ก็เลยตองยอมโงเพราะอยากได มาคิดในใจวา ถาหลวงพอปานทานโง ทานก็ดไีมได นี่คนอืน่เห็น วา
ทานดี เขาเคารพทานทั้งหมด ทานตองไมโง คือบอกใหเราโง เพราะเรามันจะดเีกินไป ไอความฉลาด 
ของเราไมเขาทาง ถึงบอกใหโงก็เลยยอมโง 
 วิธยีอมโงอันดบัแรก ก็พิจารณากอนถึงขนัธ ๕ เห็นวาอัตภาพรางกายนี้มันไมใชเรา 
ไมใชของเรา เราไมมใีนรางกาย รางกายไมมีในเรา มันมีความไมเท่ียง มีความเปลี่ยนแปลง แลวก็แก 
แลวก็ปวยไขไมสบาย แลวกต็าย ถามันเปนเราจรงิ เปนของเราจริง มนัก็ตองไมเปนแบบนี้ เพราะเรา ไม
ตองการ คิดอยางนี้พอใจสบายก็จับลมหายใจเขาออก หายใจเขานึกวาพทุ หายใจออกนึกวาโธ วากนั ไป
แบบนี้สามวัน พอถึงวนัท่ี ๓ สี่องคดวยกนั พอบวชแลวทานไลเขาปาชาไป ไมใชคน ลิง ตองไปอยู ใน
ปา พอวันที่ ๔ อารมณจิตเขาถึงฌาน ๔ หมด จบเกมสูกนั 
 พอรุงขึ้นเชา เวลาฉันขาวทานก็บอกวา พระ ๔ องคที่บวชใหมนั่น ๓ วนัเทานั้น เขา ได
ฌาน ๔ พระเกา ๆ เราไดอะไรกันบาง นีก่็ชางทานเถอะ ทานจะวาใครก็ชาง ไมเกีย่วกับเรา จากนั้นมา 
พอตอนที่จิตมนัเขาถึงฌาน ๔ คือ อานาปานนุสสติกรรมฐาน พอจิตตกเขาสูฌาน ๔ เมื่อจิตเคลื่อนจาก 
ฌาน ๔ จะเขาสูสภาวะเดิม ปรากฎวานิมิตเตโชกสณิขึ้น น่ีมันกรรมฐานเกา ของเกานี่มันตองขึ้นรบัรอง 
อยูเสมอ พอนิมิตเตโชกสิณขึ้นก็จับเตโชกสิณ เพราะทานสั่งไวแลววา ถากรรมฐานกองไหนจบ เมื่อถึง 
ท่ีสุดแลว กรรมฐานเกา ๆ จะปรากฎขึน้มาเปนนิมิต ใหจับนิมตินั้นทนัที เพราะวาถาจับนิมติ เราทําของ 
เกาจะไดถึงฌาน ๔ ภายใน ๗ วัน  น่ันแหละทําอยู พอจบเตโชกสณิ นมิิตกสิณก็ข้ึนติดตอถึง ๗ กอง ก็
จับนิมิตไปทั้ง 

 
 
 
 
 
 

๔๓๑ 



 

๗ กอง  เปนอันวากรรมฐานนี่ได ๙ กอง อานาปานุสสติกับพุทธานุสสติ นี่ทําแบบโง ๆ นะ ถาฉลาด 
หลายป ไมไดนะ คนโงไมกีว่ันมันก็ได ตองโงตามแบบอาจารยสอน ถาโงเสียเองก็เจงเหมือนกัน 
 ตอมาก็หลังจกากสิณกองที่ ๗ ผานไป กสิณหาย พอกสิณกองนั้นหมดไป มันโผลข้ึน 
มาใหมเปนอสุภกรรมฐาน เปนอัฏฐิอสุภัง ปฏิกลุัง ขอที่ ๑๐ กระดูกเรีย่ไรเปนอนุสสติ กองที่ ๑๐ น่ีก็วา
ใหฟงยอ ๆ ตามนิมิตตามแบบนั้น เลาใหฟงถึงตอนตน ตอนตนทํากบัหลวงพอปาน มาภายใน พรรษา
น้ัน  รูสกึวาสญัญาเดิมที่ขอไวทุกอยางไดหมดภายในพรรษานัน้นะ 
 บวชเดือน ๘ จําไดวาบวชเดอืน ๘ ข้ึน ๘ คํ่า ไอกระทิงวันนี้เขาวามันจัญไร อันนี ้พระ
บวชแบบนัน้กจ็ัญไรเหมือนกันคือ ไมเหมอืนชาวบานเขาใชไหมละ แตวาระยะที่ปฏบัิติระยะตนนี้ จะมา
น่ังคุยแบบนี้ไมไดนะ เห็นหนาคนก็เหมือเห็นหนาอะไรก็ไมทราบ ไมตองการคบคน คนเขามาคยุ น่ีมัน
กวนใจ เสยีเวลาภาวนา เสียเวลาพิจารณา ดีไมดีกเ็อาไอเดรัจฉานคาถาเขามาคุย คําวาเดรัจฉาน คาถาเปน
วาจาที่กลาวไมเนื่องดวยธรรม ไดเดรัจฉานแปลวาไปขวาง ๆ น่ีถอยคําพูดปรารภโลกนี่มันก ็ขวางธรรม 
ทานเลยเรียกวาเดรจัฉานคาถา 
 น่ีเปนจรยิตนท่ีปฏิบัติมานะ พูดไมหมดหรอก บอกแลวน่ี โบสถยังไมเสร็จ วดัเสรจ็ถึง 
พูดหมด น่ีตอมาในตอนทายนี่พูดกนัยอ ๆ  ดีกวา  แลวก็คุมฌานสมาบัติตลอดมา จนกระทั่งสามารถ 
ทองเที่ยวไปตามภพตาง ๆ ไดตามอัธยาศัย ไอเรื่องวธิีทองเท่ียวตอนแรกจะมาพดูตอนนี้มันขายขี้หนา 
เพราะมีหนังสือแลว ดีไมดีเดี๋ยวหมอจะหาบาตร หายาม หารองเทา หาไมเทาไมได ก็หาไมกระบองอัน 
หนึ่ง เดี๋ยวเดนิไปบิณฑบาตตอนบายอีกมันจะยุง ไอนี่ไมตองคุยกนันะ แลวตอมาก็ศึกษาในดานอรูป 
ฌาน จนกระทัง่ครองสมาบัติ ๘ ไดภายในพรรษาเดียว 
 และภายในพรรษาเดียวนัน้ อาศัยที่การปฏบิัติเบ้ืองแรก เราตองการพุทธภูม ิ หรือวา 
ปรารถนาพุทธภูมิ นี่ปรารถนาพุทธภูมิก็เพราะวา หลวงพอปานเปนผูแนะนํา มีวันหนึ่งเขาแหรูปหลอ 
พระศรีอารยิทีว่ัดไลยไปที่วดั  แลวก็ตอนตี ๒ หลวงพอปานก็ใหตาเชิดมาตาม เห็นทานนั่งอยูทีห่นา 
พระศรีอารยิองคเดียวไมมีใคร เขาไปหาทานก็เลยถามวา หลวงพอมธีุระอะไร บอกวามานี่ มาอธิษฐาน 
ยกพระศรีอารยิกันดีกวา ทานก็อธษิฐานกอน ถาขาพเจาจะไดสําเรจ็สมัมาสัมโพธิญาณเปนพระพทุธเจา 
ในอนาคตกาลแลว ขอยกพระศรอีารยิน้ีขึ้น พระศรีอาริยน่ีเขายกเจ็ดคนนะ เจ็ดคนนี ่หลังไมตรงนะ หลัง
งอๆ หนักนะ คือวาเขายกกนัคนละตอน องคทานเขายก ๓ คน หลังงอ ๆ นี่ทาน ยกอีก ๔ คนหลังงอๆ 
เหมือนกัน เปนอันวาเจ็ดงอ ไมใชใบหวยนะ 

 
 
 
 
 

๔๓๒ 



 

 ที่ทานอธิษฐานทานก็นั่งคกุเขาเอามือชอน ๒ มือ ชอนขึ้นแบบสบาย ๆ เหมือนกับเรา 
ยกสําลีหรือวายกหมอนเบา ๆ พอเสร็จแลวทานก็บอกวา คุณอธษิฐานบางซิ ก็บอกวาไมเอาละครบั ไอ 
เรื่องเปนพระพุทธเจานีผ่มไมชอบ มันนานนัก ทานบอกวา ไมเอาไมได คุณนี่ปรารถนาพุทธภูมิมานาน 
แลว เวลานี้มนัเขาถึง ๘๐ เปอรเซ็นตแลว เรากแ็ปลกใจ ๘๐ เปอรเซ็นต ๕๐ เปอรเซน็ต แบบไหน เราก็
ไมรู ทานบอกคุณมันเหลืออีก ๗ ชาติเทานั้น ครบเวลานี้เปนปรมัตถบารมี ทานวาอยาง น้ันนี่ อาจารย
บอกก็ตองเกรงใจทาน  อธษิฐานในใจ ทานบอกวาแกมนัตีกิน ตองพดูดัง ๆ รูดวย พระแก นี่โกหกไมได 
ไอเราก็ทํามุบมิบๆ สงเดช ทานก็ไมเอา บอกไมได ตองวาดัง ๆ วาดงัๆ ใหวา ๓ ครั้ง ก็น่ัง คุกเขา เอามือ
ซอนไมยักขึ้น ไมเปนเรื่อง ทานบอกไอแกบารมีมนัยังต่าํกวาขา ลุกขึน้ยืน ๒ มือจบัแทน พอ ๒ มือจับ
แทน ข้ึนลิว่เลย มันเบาเหมือนกับยกหมอน ยกขึ้นยกลง ๆ ก็มานั่งนึกในใจ เอ พระศรีอาริย ทําไมเบานกั 
อีตอนน้ีเบา ทานก็บอกดแีลวแกวางลงไป ขอขมาทาน ยืนขึ้นไปจับทาน ความจริงทานนา ขมาเองนะ 
เปนคนสอนเรา บอกวาทานเปนพระโพธิสัตว มีบารมีเต็มแลว ยังเหลือ แตจะบรรลุอภิเษก สัมมา
สัมโพธญิาณ  แลวก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภมูิอีกวาระหนึ่ง ก็จะมาทําลอกแลกๆ เอาแนไมไดก็ทํา ตาม
ทาน เอ ทําตามทานเรื่อยมา ในที่สุดหลวงพอปานทานกต็าย 
 อันนี้ขอพูดถึงอารมณตอนตนสักนิดหนึ่งวา ทําไมมันถึงไดฌานเรว็ ไอการไดฌานเร็ว 
ก็บอกแลววา  ตองปฏิบัติแบบโง ๆ ตามแบบที่อาจารยสอน ไอที่โงก็เพราะวาเวลาที่จะภาวนา และ 
พิจารณานี่ทานไมไดใหคิดถึงอารมณอ่ืน ตอนพิจารณาวาขันธ ๕ เปนอนิจจัง ทกุขัง อนัตตา ใหคิด 
เฉพาะไมใหอารมณอ่ืนมากวน เราก็ตองตัง้ใจแบบนั้น ไมทําแบบนั้นกไ็มไดเพราะมคํีาขูไว ตอนเขา ปา
ชาใหมๆ วนัแรก เวลาทานจะกลับบอกวา ถาแกขัดคําสั่งฉันเมื่อไร เวลาไมภาวนาหรอืพิจารณา เวลาที่
ตื่นอยูเมื่อไร ผีหักคอตายเมือ่นั้น โดนดีเขาทั้งสองดาน จะไมภาวนาพิจารณากก็ลัวผีจะลอเอา ไอเวลา
กลางคืนที่สั่งไว จะมีเรื่องอะไรกต็าม เรื่องคอขาดบาดตายก็ตาม หามไปหาฉัน จะไปหาฉันได ตอเมื่อ
สวางแลว มนัก็เจงกันเทานั้นแหละ ก็เสร็จกนั เลนอีทานี้เราก็แย ขืนไปคบกับอารมณอ่ืน เขามันก็
แทรกแซง ประเดีย๋วผิดจังหวะเขาผีหักคอ ไมไดกลวัอะไร ไมไดกลวัหลวงพอปาน กลวัผีหักคอ ก็เลย
ไมยอมนกึ อารมณอะไรก็ตาม มันจะแลบเขามาตองคอยระวัง พอมันเขามาหนอยกน็ึก ไอเจา ตวัรายนี่
เขามาแลว เดีย๋วชวนผีมาหักคอ ไมไดตองไลมันไป 
 นี่เฉพาะที่เราไมนึกถึงอารมณอ่ืนมันเปนการตัดนิวรณ นวิรณกเ็ขามายุงไมได จิตของ  

 
 
 
 
 
 

๔๓๓ 



 

เราถาหากนวิรณไมเขามายุงเมื่อไร มนัก็เปนฌานเมือ่นัน้  นี่มันก็ไมมอีะไรยาก ถาเรามกีําลังใจเขมแข็ง 
จะไมยอมเชือ่ไอตวัรายนวิรณน่ี  ทีนี้ในเมื่อเราไมคดิถึงเรือ่งอืน่ ขณะที่พิจารณาก็มองดแูตขันธ ๕ อยาง 
เดียว และเวลาภาวนาก็จับเฉพาะลมหายใจเขาออก กับคําภาวนาวาพทุโธ อันนี้นวิรณมันไมกวน จิตเขา 
ถึงปฐมฌานทันที 
 ตอนตนวนัแรก ๆ มันยังไมถึงฌาน ๔ เฉพาะวนัตน จติมันเขาไปจับอารมณสบายอยู 
ประเดีย๋ว มันมีอาการหววิคลายจะตกจากที่สูง แลวก็หววิตกจากท่ีสูงมาแลวกจ็ับอารมณใหม แตสบาย 
จะคิดถึงระดับนั้นไมได ตอนน้ีเปนอาการของจติเขาปฐมฌาน แตไมสามารถจะทรงตัวอยูได อนันี้ญาต ิ
โยมกจ็ําไวดวยนะ เพราะอาจจะตองผาน 
 ทีน้ีพอคืนท่ี ๒ ไมเปนอยางนัน้ จิตรกัษาอารมณสบาย เม่ืออารมณสบายแลว ภาวนาได 
ภาวนาไป ประเดีย๋วมนัหยุดภาวนาเสียเฉย ๆ แตอารมณสบายยิ่งขึ้น พอจิตตกลงไปปบ นึกในใจวา นี่ 
ตายจริง นั่งเผลอลืมภาวนา แลวจับตนชนปลายไมถูก คิดวามันเลว แตความจริงมันเปนอาการตั้งแต 
ฌานท่ี ๒ เปนตนไป ตั้งแต ฌานที่ ๒-๔ ตัวภาวนาไมมี เพราะมันตัดวิตกวิจาร ตวัภาวนานี่เปน วติก 
วจิาร เรานกึวาจะภาวนาเปนวติก และใครครวญถึงอาการภานาวาครบถวนไหมเปนวจิาร นี่เปนอาการ 
ของ ฌาน ๑ ฌานที่ ๑ ก็มวีติก วิจาร ปติ สุข เอกกัคตา ทีนี้เมื่อมันถึงฌานที ่๒ มนัก็ไมภาวนา แตเราก ็
เกรงวา ถาไมภาวนาประเดีย๋วผีมันจะหักคอ ตกใจ ตกใจวานี่เราลืมภาวนากจ็ับภาวนาใหม นี่เปนอาการ 
ของวันท่ี ๒ 
 พอวันท่ี ๓ พอนั่งไปเดี๋ยวเดยีวลมหายใจกห็ยุด ความจรงิลมหายใจไมไดหยุด ถาหยดุ 
มันก็ตาย มนัแยกออกจากกาย ไมรับรูเรื่องของประสาท มันมีอาการคลายกับวาเราไมไดหายใจ มีความ 
สวางโพลงแจมใส มีอารมณเปนสมาธิ มีความสบาย มีเอกัคคตาคือ อุเบกขา ไอตัวอุเบกขามันวางเฉย 
ไมรับรูเรื่องของประสาท ยุงกินริ้นกดั มันก็ไมรู เสียงดังก็ไมไดยนิ อีตอนนี้มันทรงอยูนาน ไมทราบวา 
เวลาเทาไร เพราะวามนัเขาถึงจุดสบายมาก ก็คิดวาประเดีย๋วเดียว พอเลิกแลวนอนไปสักครูเดียวก็ 
ปรากฎวา พระตีระฆังเชามดื เปนอันวาเห็นจะนั่งอยูหลายชัว่โมง ไมรูตัว มันสบายมาก นีเ่ปนอาการ 
ตอนตื่นนะ แลวก็เลากันตอไปลัดเลย จะพดูไปมันก็ซ้ํา 
 ทีน้ีก็หลังจากนั้นมาก็คุมสมาบัติ ๘ อยูตลอดเวลา การเขาฌานออกจากฌานเราทําได 
ทุกขณะจิต เดนิอยู นั่งอยู นอนอยู หรือวายืนอยู ไปบณิฑบาต หรือกําลังคุยอยูกับใครก็ตาม สามารถจะ 
เขาฌานไดทันที เพราะทานสั่งใหทําใหคลอง ไอเรือ่ง 

 
 
 
 
 

๔๓๔ 



 

การเขาฌานนีม่ันตองคลอง เหมือนกบัเราเขียนหนังสอืคลองแลว จะเขยีนเมื่อไรเราก็เขียนได ไมใชเขา 
บอกวาเอาเขาฌานซิ มานั่งตั้งทาขัดสมาธ ิมันก็เสร็จแลว มดกดัตายหมด มันไมทัน เวลาเราจะตายจริง 
ไปตั้งทาไดเมือ่ไร มันตองคลอง การจะทําใหคลองก็มีอยูวา ตน ๆ ถาจิตมันเขาถึงอารมณ สมาธิตอน 
ไหนกต็าม พยายามทรงสมาธิน่ันไว และพยายามทรงสมาธิใหเรว็ท่ีสุดเทาที่จะเรว็ได ใหม ๆ มันกอ็ดึอดั 
ไมชาก็เกิดอาการชิน มนัชนิเสียจนกระทั่งชาไมเปน ไอเรือ่งการเขาฌานกด็ี ทํามโนมยิทธิไปภพตาง ๆ ก็
ดี ชาไมเปน พึง่มาฝกหดัชาไดดูเหมือน ๒-๓ เดอืน มาฝกเมื่อป ๑๕ นี ่ชาเปนตอนนี ้กวาจะชาไดตัง้ ๒-
๓ เดือน ชาไมได ในขณะที่เขาฌาน ออกฌานจนคลองแบบนัน้ แลวก็มวีิปสสนาญาณปน  แตวาอาศัย 
ที่ตั้งใจเพื่อพระโพธญิาณ ฉะนั้นเรื่องมรรคผลเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ก็ปรากฎ 
ไมได เพราะวาพุทธภูมิจะเปนพระอริยเจาไมได มีอยางเดียวคือ จิตเทยีบอารมณและสําหรับอีก ๒ องค 
น่ันเขาไมไดปรารถนาพุทธภูมิ เพียงปแรกเขาก็เอาอรยิะตนไปกินเสียเลย พรอมไปดวยอภญิญา ๖ แตวา 
เขาไดอภญิญา ๖ กอนผม ในเมื่อไดอภิญญาแลว ก็เอาอริยะตนไปกนิเสียแลวกอนออกพรรษา และตอ 
มาก็อยูรวมกันมาตลอดมา 
 หลังจากหลวงพอปานตายแลว อาตมาก็อยากจะใหดี อยากจะดยีิ่งไปกวานัน้ แตกล็ืม 
ไปวาตวัเองนัน้ปรารถนาพทุธภูมิ ถาพุทธภูมแิคน้ันก็ยันปายแลว ไอตัวยันปายกม็ีอยูวา ฌานจะสูงไป 
กวานัน้ไมได แตทวาท่ีจะทําไดตอไปคือ ใชวิปสสนาญาณใหอารมณจติละเอยีดลง เพื่อทําบารมีใหเต็ม 
เปนขั้น ๆ ไป ในดานปรมัตถบารมี เกณฑของทานมีอยู ปรมัตถบารมขีองพระโพธญิาณ จะตองทํากัน 
เต็มจริงชาติละหนึ่ง จะตองถึงสิบชาติ แตทานบอกเหลอือีก ๗ ชาติ ชาติน้ีเปนเนกขมับารมีเต็มตวั 
 เมื่อหลวงพอปานตายแลวก็อยากจะด ี เดินไปหาอาจารยที่ไหน ๆ กไ็มทราบ ไปหา 
อาจารยที่ทานบอกไว ทานบอกสอนไมได ความรูทั้งหมดอาจารยแกสอนแลว ฉนัสอนไมได มีอยาง 
เดียวเธอจะตองปฏิบัติตามความรูที่อาจารยสอนใหครบถวน เรากนึ็กวา เอา อาจารยพวกนี้ไมมคีวามรู 
จริง เรามันดีมาก ดีมากไป เดินไปเดนิมากเ็ลยหลุดเลยคอกไป ไปพบอาจารยที่หลวงพอปานไมไดบอก 
เอ พวกนี้เกงจริง ๆ ไปเจอะเกงจริง ๆ มันเขา เอา ถาจะเอาเรว็มันไดตองปฏิบัติตามนี้ซิ ไปลอตามเขา ๓ 
ป หลนลงมาเหลือฌาน ๑ เทานั้นเอง อีตอนนั้นไมรูตวั รูตัวเสียเมื่อไร ไมรูตวัหรอก ทําตามเขา จะทําให
มันดีมาก ทําไปทํามาถึงปท่ี ๓ มันจะตองเขาเขต เราก็มานั่งพิจารณาตวัเองวา เรามนัดีข้ึน หรือวาดีลง 
กวาจะรูสึกตัวนะ ๓ ป กล็องมานั่งซอมฌานเดิม มันไปไหนไมไดติดอยูทีฌ่าน ๑ ช้ันหยาบ เสียดวย มัน
มี ๓ ช้ัน 

 
 
 
 
 
 

๔๓๕ 



 

อยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอยีด มาติดอยูข้ันหยาบก็ดี เออ มนัไมหลนตอไปอีก พอซอมอยูสัก 
ช่ัวโมงเศษ ๆ ก็นึกวา เอ อาจารยพวกนี้ชักไมเปนเรื่องเสียแลว ไมเอาละ 
 มารูสึกตวัวานีเ่ราไมเชี่อฟงครูบาอาจารย หรือวาพระพวกนี้หลวงพอปานไมไดบอกให 
ไปหา หลวงพอปานทานจะตองรูพระองคไหนดีหรือไมดี เอา เราเลวถึงขนาดนี้ เพราะไมเชื่ออาจารย 
เพราะเราดื้อ กเ็ลยจุดธูปจุดเทียน ขอขมาแดพระรัตนตรยั เมื่อขอขมาพระรัตนตรัย พอจบคําขอขมา ก็ได
ยินเสียงกองขึน้มาในอากาศวาทําถกูแลวลกู อยางนี้ถกูแลว เจารูตวัแลว ที่พอปลอยไปก็เพราะวา เจา
สงสัย ไอท่ีมันพลดัลงมานัน่เขาสั่งใหขยันเกินไปนะ เลยเจงเอาดีอะไรไมได ตั้งแตน้ีตอไปขอให กลับ
ทําใหม แตวากลับทําใหมหามใชเวลามาก ครั้งหนึ่งจะทาํวันละกี่ครั้งกไ็ด ครั้งหนึ่งหามใชเวลาเกนิ ๕ 
นาที อีคราวนีไ้มเปนไร รกัษาระเบยีบเปง มันแยไป ขาดทุนเสียแลว พอคาก็เอาดีไมได ครั้งละ ๕ นาที 
แตในระหวาง ๕ นาที ก็คุมอารมณไมยอมใหนิวรณสวนใดสวนหนึง่มายุงตามเดิม พอถึงวันท่ี ๓ ก็
ปรากฎวาของเกากลับมาหมด ของเกากลับหมดก็เลยซอม การเขาฌานออกฌานก็คลองตามเดิม 
 วันนัน้ก็เลยประกาศอิสรภาพ นับตั้งแตวันนี้ไปไมขอขึ้นกับใครอกี ขอขึ้นเฉพาะตรง 
พระพุทธเจาเทานั้น แลวกค็รูบาอาจารยเดิมก็เคารพ คือวานอกจากแบบของพระพทุธเจาแลวไมเอาของ 
ใครหมด จากนั้นก็ทรงระดบัเดิมตลอดมา ไองานมันก็ยุง ความจริงเวลาที่ปฏิบัตนิะไมใชมานั่งเงยีบ ๆ 
นะ กลางวนักท็ํางานกอสรางดวย เรยีนหนังสือดวย นุงนังจิปาถะ ไมใชน่ังเฉพาะ ไมมีงานมีการแบบนี้ 
พระพุทธเจาไมใช แบบที่เขากุฏิเจรญิพระกรรมฐาน กินขาวก็มีคนไปสงขาว ลางชามไมได แบบนี้ไมใช 
พระ พระพุทธเจาเองทานกล็างบาตรเอง เช็ดบาตรเอง ทําความสะอาดพื้นท่ีเอง ทําแบบนั้นก็ดีเกนิ 
พระพุทธเจา ก็ไปชนเอาพระเทวทัตเขานะซิ มันไมเปนเรื่อง เรื่องของพระนี่สํารวยไมมี ไมใชวาไปหา 
ทาส ตัวเองทําตัวเปนนาย ตองทําไดทุกอยาง 
 ข้ันตอมาก็ปฏบิัติมาเรื่อย ๆ จนกระท่ังถึงเกณฑ บอกวาอายุ ๔๐ ป จะตองออกจากวัด 
หามอยูในวดัเดิม เพราะวาถาขืนอยูในวัดเดิมมันจะไมดข้ึีน ส่ังตั้งแตวนับวชนะ แตวา ๒ องคท่ีทานบวช 
น้ัน ทานบอกครบ ๑๐ พรรษาใหเขาปา หามอยูในหมูคนจนกวาจะตาย น่ีคําสั่งตองเปนคําสั่ง สององค 
น่ันอยู คนตกนรกเยอะ เพราะแกเปนพระอภิญญา พระอภิญญานี่ยังไง ๆ ก็อดเอาหางออกไมไดหรอก 
ทําไดนี่ดไีมมพีวกสงสัยก็โผลหนาโผลหลังเขามาเสีย เขาก็หาวาเลนกลฉิบ หาวาหลอกลวง โดยเฉพาะ 
อยางยิ่งนี่ พระดวยกนันี่สําคัญมาก ดีไมดีพวกก็จะหาวาไอนี่อวดอุตรมินุสสธรรม เดี๋ยวก็หลอกลวงชาว 
บาน หาเรื่องจบัสึกเสียจนได จับพระพวกนี ้สึก มันเปนอันสึกท่ีไหน ไอคนสึกนี่มันลงอเวจี โทษของ  

 
 
 
 
 
 

๔๓๖ 



 

ทานมีสําหรับคนมีมากบุญคณุก็มีมาก แตไอ โทษมันจะหนักกวาคณุ ทานก็เลยขับเขาปาไป แตวาตอน 
เขาปานั้นหลวงพอปานตายแลวนะ ทานสั่งไว ตั้งแตวันบวช เราถือคําสัง่เปนคําสั่ง 
 น้ีเมื่อครบ ๒๐ พรรษา อาตมาก็ออกจากวัดเหมือนกนั หาเรื่องออกมันสงเดช มันก็ 
หมดเรื่องหมดราว เราจะมาเสียอยางใครจะวาอะไร มากม็ีกระเปามาลกูเดียว เอ มีสบงจีวรมาดวย เดีย๋ว 
จะหาวาแกผาเดินมา กระเปาลูกเดียวมันกแ็กผาเดนินะสิ ออกไปจากวดัแลว ก็เขามาอยูที่กรุงเทพฯใหม 
หลวงพอปานตายเขามาอยูกรุงเทพฯ แลวกก็ลับขึ้นไปแลวก็กลับมาใหม 
 ตอนน้ีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๐๒ ปรากฎวาที่จงัหวัดชัยนาท พระเขาดีมากเกินไป ดวยวาม ี
พระคณาธิการองคหน่ึง เปนคณะกรรมการสงฆจังหวัด แกมีอํานาจมากกวาเจาคณะจังหวัด เพราะวา 
พระผูใหญในกรุงเทพฯเลี้ยง มีอยู ๒ องค ตายไปเสียองคแลว อีกองคก็เมืองพังไปแลว อยาไปพูด ถึงชื่อ
ทานเลย พระองคน้ันแกก็ไปเที่ยวโกงพระในจังหวัดนัน่ วดัไหนมีสมบัติมาก มีกรุมาก แกกไ็ปขุด ไอเจา
วัดเขาหวง เขาวา แกก็หาเรือ่งจับถอดเสยีบาง จับสึกเสียบาง ตามเรื่องตามราวของแก เมื่อได ทรพัยสิน
ของพระศาสนามาแลวแกกห็าทางขาย เอาเงินแบงกับเจานายในกรุงเทพฯ เอาเรื่องของแกมัน หนัก เวลา
น้ันภาค ๑ คุมไปถึงจังหวดัชยันาท อาตมาก็ยังปวยอยู รางกายไมคอยดนัีก เจาคณะตรวจการ ภาค ๑ ใน
ฐานะที่เคยเปนอาจารยมา ทานก็บอกวาแกเทีย่วไปดูหนอยเถอะ ก็ไปชวยทานดู พอไปดูก็เลย จบัเสือขัง
ไวตวั ตัวใหญ ทีแรกวาจะเอามีดเชือดคอเลย แตเจานายเขาขอก็เอาแคขัง เดี๋ยวน้ีก็ตายไปแลว ขังเสียจน
ตายไปแลว หมายความวาสั่งพัก พักแลวกห็ามรวมสังฆกรรม 
 น่ีในระยะนั้นเกิดความเบื่อ เบื่อพระไมใชเบื่อคน เอ น่ีพระเล็ก ๆ นี่เลวไมเปนไร แต 
พระตนเถาเลวนี่มันก็เลวกันหมดเถาเทานัน้ เอ เราจะอยูไปอีก ๗ ชาตนิี่ ถาอีก ๗ ชาติไปเจอแบบนี้เขา 
หัวใจคงจะเปนหนองตาย เห็นทาจะไมไหวแลว ถาจะตองถวายบังคมลาพุทธภูมแิลว ไมไหว ถาเปน 
พุทธภูมิทานบอกวา ตองอยูอีก ๗ ชาติ มันก็แย ความจริงลามา ๒ วาระแลว ตั้งแตพรรษาที่ ๒๐ ครั้ง 
หนึ่ง แลวกพ็รรษาที่เทาไรกจ็ําไมไดอีกครัง้หนึ่ง ลา ๒ ครั้งทานบอกวา คุณเหลืออีก ๗ ชาติเทานนัน้ อกี 
๗ วาระ ถาคุณจะลาทําไมไมลาเสียเมือหลายรอยชาตมิาแลว เพราะเอาแคสาวกภูมิมันเลยเต็มมาแลว 
ไมใชแคเต็ม อีก ๗ ชาติทนไมไหวหรือ พอทานพูดใหกาํลังใจแลวก็เลยตอออกไปอกีหนอยหน่ึง พอ ๒ 
วาระ 
 วาระที่ ๓ ไปเจอะพระที่ชัยนาทแบบนั้นเขา ทนไมไหวจริง ๆ จดุธปูจุดเทียนขอลา 
บอกวาคุณลาทําไม เอาอีกแลว คราวนี้คานไมไดหรอกครับ ไมเอา อนุญาต 

 
 
 
 
 

๔๓๗ 



 

หรือไมอนุญาติก็ไมเอากนัแน ถามทานทําไม บอกวามันเบื่อจริง ๆ พระเนาแบบนี้ไมเอาแลว คนเนาไม 
เปนไร พระเลก็เนายงัพอแกไข แตพระใหญเนาอยางนี้ พระพุทธศาสนาก็หมด ผมอยูตอไปไมชาก็ ลง
นรก ถามทําไม ดีไมดผีมแคฌานโลกยี มันยังแคคนธรรมดา มือผมมนัลางเลือดมนัยังไมหมดดี จบัปน
เขาไปอีกเปอนเลือดอีก คราวนี้แกตวัไมทันแลว เห็นทามันจะไมเปนเรื่องเสียแลวนะ ทานก็บอก วา เอา 
ลากล็าได ถามวา ลาแลวก็งานมันจะเสรจ็ไหม บอกเสร็จ ถามเมื่อไรเสรจ็ อยางชาเดือน พฤศจกิายน ปนี้ 
ถาขี้เกยีจเดือนพฤศจกิายนปหนา บอกเรื่องเล็กจัง มันแคปกวา ๆ ก็บอกอีก ๗ ชาติ มนัเทียบกนัไมได เรา
นึกวาหวานแลว 
 พอตกลงทานก็อนุมัติ ทานก็เลยบอกวาเอาอยางนี้กแ็ลวกัน แกจะลากล็าได ในฐานะที่ 
ปรารถนาพุทธภูมิมากอน พุทธภูมิก็เรยีนวิชาครนูั่นเอง ถาหากวาเรื่องของแกเสรจ็นะ แกจะตายไมได 
ภายใน ๑๒ ป แน มียังง้ันดวย หามตายกนัเสียได ใคร ๆ เขาหามอยู น่ีมาหามตาย ถามอยูทําไม อยูชวย
ฉันกอนซิ เขาเรียกนักเรียนทนุละมัง นักเรยีนทุนเขาใชกนั 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 เกนิ ๑๐ ก็ใชไดกําไรเยอะ ก็เลยตกลงกับทาน ทานกส็อน 
 วิธีสอนของทานขั้นแรกก็มอียูวา ทานใหสัญญาวา นับตั้งแตวนันี้เปนตนไปถึง ๔ ทุม 
แตกอนยังรับแขก เพราะแรงยังดี ถึง ๔ ทุมแลวถามแีขกใหเขากลับ  ๔ ทุมตรงเธอเขาหองนอน ฉันจะ
มาสอนเธอ คือทานจะมาสอนเอง ตามสญัญาเปนอยางนั้น พอเวลาถงึ ๓ ทุมครึ่ง ก็ไลแขกกลับ กลับ
หรือไมกลับกช็างเถอะ แกไปหรือไมไปฉนัจะเขานอน หมดเรื่องกนั ไอพวกตื้อมันก็มีอยูเยอะแยะ บอก
ใหไปบอกยังไมเสร็จธรุะบาง ยังคุยไมเสรจ็บาง ไปตามใจไอพวกนี้มนัก็ลงนรกกนัเทานั้น บอกเอา แก
จะไปหรือไมไปก็ชางแก เขาหองปดประตสูง มันอยูไดเมื่อไรละ มนักไ็ป พอเขาหองบูชาพระ ถึงเวลา 
๔ ทุมตรง ปรากฎวาทานมาปรากฏตวัในหองไมตองจุดไฟ แสงสวางไฟฟาคลาย ๆ ๒ แสน แรงเทียน 
สวางมาก รัศมีกายทานสวางมาก ทานก็มรีับสั่งบอกนอน ไมไดใหนั่งนะ  สั่งนอนแลวก็เธอ จงคิดตาม
ฉันพูด ทานพดูชา ๆ แลวบอกใหคิดตามทีพู่ด 
 พออันดับแรก ทานก็พูดถึงอริยสัจ พูดถึงทุกขสัจกอน เพียงแคขาวคําเดียวทานพูดไป 
ตั้ง ๑๐ วัน กินขาวคําเดียวนีน่ะ พูดตั้งแต ๔ ทุม ถึงตี ๒ 

 
 
 
 
 
 

๔๓๘ 



 

พูดชา ๆ วา ไอขาวคําเดียวนี่ ขาวมนัมาจากทุกข เอา ใครเห็นบาง จริงไหมหนอ บอกวา กวาเราจะได 
ขาวมาคํานี่ หมอมีเงินเดือนใชไหม กวาจะไดเงินเดือนมาเดือนทํางานเสียเกือบตาย แลวเอาสตางคนี่ไป 
ซื้อขาว เอ ไอการทํางานนี่มันเปนทุกข อาการนี่มันเกิดจากความทุกข ที่นี้ทานก็บอกวา อาการขาวสุก ที่
มันจะเขาปากเรามันมาจากทกุข ทุกขอันดับแรก ขาวสุกมันมากจากขาวสาร กอนท่ีจะทําขาวสารให 
เปนขาวสุก นีพู่ดยอ ๆ นะ ถาพูดตามทานก็น่ังฟงไปเดอืนหนึ่ง ไมมีใครเขาฟงหรอก หลับหมด กอน
ขาวสารจะเปนขาวสุก ตองหาเตา หาหมอ หาน้ํา หาเชื้อฟน เราตองลงทุนลงแรงกวาขาวจะเปน ขาวสุก 
การที่ทําแบบนั้นตองใชกําลงักาย กําลังความคิด กําลังทรัพย มันกเ็ปนอาการของความทุกข มันฝนความ
จริง เราไมอยากจะทํา แตมันจําจะตองทํา 
 ทีน้ีทานก็ไลเบี้ยมาอีกวา ขาวสารนะกอนจะเปนขาสารมันเปนขาวเปลือก ทีน้ีเมือ่ได 
ขาวเปลือกมาแลว สมัยกอนไมมีโรงสี ไปหาครกมา ไปหาสากมา ไอเจาครก เจาสากนี่มันไมไดเกดิ 
ตามธรรมชาต ิ ตองไปเลื่อยไมทอนมาขดุเปนครก ตองเอาไมมาถากเปนสาก นีม่ันก็เหนื่อยแลวนะ 
เพราะวาเราตองทนทํา เมื่อซอมขาวจนกวาขาวจะเปนขาวสาร ทานก็ไลเบี้ยมาอีกวา ไอขาวเปลอืกกอน 
ที่จะเปนขาวเปลือกเราตองทํานามากอน ทานก็ไลเบี้ยอีกวา เดิมทีที่นามันเปนปา เราไปจับจอง ข้ันแรก 
ก็ตองตัดตนไม ตนไมแตละตนกวาจะโคน ตองใชกําลังเทาไร เมื่อโคนมาแลวเราตองขุดตอไมข้ึน ท่ีนา
หนึ่งไรตนไมน่ีกี่ตน ตองเหน็ดเหนื่อเทาไร เราฟนปาเสร็จ ขุดตอเสรจ็ ก็ตองปรับพื้นที่ใหเปนนา ใหที่
มันเรยีบ ครัน้เมื่อที่มันเรียบแลว ตอจากนั้นไปก็ตองหาควาย เฉพาะคนกําลังกายมันนอย หาควายมา
สําหรับไถนา หาอุปกรณทํานาทุกอยาง กวาจะไดมาก็แสนลําบาก นีก่วาขาวมันจะขึ้นตน ก็คิดดวูามัน
ตองใชกําลังแรงงานเทาไร เปนอาการของความทุกข ขาวคําเดยีวเทานัน้นะหมอ 
 น่ีพูดใหฟงยอ ๆ เห็นวาทุกขไหม โยมเห็นทุกขมากนะ น่ีแคขาวคําเดยีว หลังจากขาว 
คําเดียว ทานกม็าจี้ตรงผาผืนเดียว เสื้อตวั กางเกงตัว มันทกุขขนาดไหน เอาอีกแลว ทํานองเดียวกนั ไล
เบ้ียแบบนั้นทานก็สอนตอ ทุกขนี่เดือนหนึ่ง ๓๐ วัน ตัง้แต ๔ ทุมถึงตี ๒ ทุกคืน ทานพูดชา พดูทวนมา
ทวนไป ทวนไปทวนมา ถึงการประกอบอาชีพ ถึงการทรงอยูทุกอยาง เห็นวาการทรงอยู มัน เปนทุกข 
 หลังจากนัน้พอครบเดือนแลวทานก็บอกวา นี่ฉันจะไปละ น่ีฉันใหเวลาเธอ ๓ เดือน 
ในระยะเวลา ๓ เดือนนี่ หากวาเธอยังมีอารมณแมแตนิดหนึ่ง เห็นวาโลกสวนใดสวนหนึ่งเปนสุข ฉันจะ 
ไมมาสอนตลอดชีวิต แน มีเง่ือนไขแลวสิ นักเรียน 
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ทุนมันก็ตองอยางงั้น  มีเง่ือนไข ไอเรากน็ึกในใจวา ความจริงไมจําเปน ไมเห็นจะจําเปนอะไร ไมตอง 
ปลอยเรา ๓ เดอืน เอาวันนี้กย็ังได คําวาวนันี้นะ ทานกําลงัพูดอยู  ทานอาจจะคิดเวลาจะเผลอ 
 ทีน้ีเมื่อทานไปแลวไมมาสอนแลว เราก็นัง่มองหาทุกข มันก็ไมยาก แขกมานี่ คนมาหา 
เรากถ็ามทกุขเขา คนหนุม คนสาว คนแก ไมแก กถ็าม คนรวย คนจน ถามหมด พอโผลหนาถามวา เออ 
ถามจริง ๆ เถอะ เคยปวดทองขี้ ทองเยี่ยวบางไหม ใครมันไมปวดทองขี้ทองเยี่ยวมทีี่ไหน หมอมีไหม มี
คนตายปวดทองบางไหม ปวดหัวบางไหม เมื่อยบางไหม เขาก็ตอบวาเปนทกุคน เออ ไอคนนี่มนั ทุกข
ท้ังนั้น มองดแูลวมันกไ็มเห็นมีอะไรเปนความสขุ แตวาความทุกขเกิดขึ้นกับใจ เรารูใจ แตวาไมใช ใจเรา
เห่ียวหอไปกับความทุกข ใหเห็นวาอาการของความเกิดมนัเปนสภาวะของความทกุข  ไมควารจะ เกาะ
มัน ทีน้ีเมื่อทุกขมันเปนธรรมดาของรางกาย ถามนัปวยไขไมสบายถือวาเปนเรือ่งธรรมดา การ 
รกัษาพยาบาลถือวาเปนการระงับเวทนา หายก็หาย ไมหายกต็าย ชางหัวมัน มนัเกดิมาเพื่อตาย ใจมันก็
สบาย 
 พอเวลาผานไปเดือนครึ่ง ไมยักถึง ๓ เดอืน ทานยองมาอีกแลว มาถึงกย้ิ็ม บอกน่ีไอ 
เรื่องของผลของกําลังของจติ ไมมีใครสามารถพยากรณได มนัขึน้อยูกับการปฏิบัติการเอาจริงเอาจงั 
ตอไปก็มาสอนสมุทัย คือเหตุของความทุกข ไดแก ตัณหา ๓ อยาง กามตัณหา ของที่ไมมีอยากใหมัน มี
ข้ึน ภวตัณหา สิ่งท่ีมีอยูแลวอยากใหมันทรงตัว วภิวตณัหา ของท่ีมันทรงตัวอยูไมได มันเคลื่อนไป จะ
หาความพังดึงมันกลับมา ถงึมันอยูที่ไหนมันก็พัง แตไอใจเรามันดึง อีรูปนี้มาสอนอีกเดือน พอเดือน 
น้ันก็พดูวนไปวนมา วนมาวนไปถึงไอทรพัยสินของโลก คนของโลก สัตวของโลก หาความเทีย่งแท 
แนนอนไมได ไมเอาแตแคโลกนี้  ยันเทวโลก พรหมโลก ก็เลยเก็บหมดเลย เทวดาก็เหมือนกัน มีความ 
สุข มีการเปนทิพย พรหมก็เหมือนกัน มีความสุข มีการเปนทิพย มีใจเปนทิพย แตกอ็ยูไมนาน พอหมด 
บุญวาสนาบารมีกโ็ดดลงมาทุกขอีก โดดมาอยูแคมนษุยก็ยังดี สวนมากไมอยู เลยไปอบายภูม ิ มีนรก 
เปนตน 
 ทานก็วาแบบนี้มา พอวาแบบนี้เสร็จ ทานก็ใหเวลาเดือนหนึ่ง  ทีน้ีใหสัญญา ๑ เดือน 
นับตั้งแตบัดนีเ้ปนตนไป ฉนัจะไมมาอีก ๑ เดือน ถาเธอเห็นวา ตัณหา ๓ ประการสวนใดสวนหนึ่ง มี
สาระ ฉนัจะไมมาสอนตลอดชวีิต แนะ เอาอีกแลว หากินคลองจัง เห็นวาเรางอ แตจําเปนตองงอดวย นะ 
ทีน้ีในเมื่ออีตัวทุกขมันหนักกวานะ ฝกหนักกวา สมุทัยจะมีอะไร เห็นทุกขเสียแลว ตัวสมุทัยกเ็บื่อ ๆ ไป
ในตัวเสร็จ พอเวลาผานไปครึ่งเดือนทานก็มา ไมเต็มเดอืนหรอก คราวกอน ๓ เดือน เดือนครึ่ง 
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ทานก็มา ไอจติมันเปนเอกัคคตารมณเสียตัง้แตทุกขแลวมันจะไปไหน ทานก็เลยบอกวา อรยิสัจเขาสอน 
๒ อยางเทานัน้ เทานี้จบ แตวาแกอยานกึนะวาแกเปนพระอรยิเจานะ ยัง แคจบอรยิสัจเทานั้น ตองฝกให 
คลองไปกวานี ้สําหรับอีก ๒ อยาง ไมมีใครเขาสอนหรอก อยางนิโรธะแปลวาดับ อันนีม้ันตวัผล ไมตอง
สอน มนัถึงเอง มรรคคอืปฏิปทาเขาถึงความดับทุกข มันก็ทรงอยูแลว คอืศลี สมาธิ ปญญา นีอ่ริยสัจ
จริง ๆ เขาตัด ๒ ตวัน่ีเทานั้น อีก ๒ นั่นไมมีหรอก แตความจริงไอเรามนัฉลาดกวาทานนะ เวลาเทศนพอ
ลอทั้ง ๔ ทกุท ีฉลาดกวาพระพุทธเจานะ จะไปไหนไมได 
 เมื่อทานสอนอยางนี้แลว ทานก็บอกวา ตอไปนี้จงทําบารมี ๑๐ ใหครบถวน มาดีแลวนี ่
ซอมบารมี ๑๐ ใหครบถวน เรากนึ็ก เอ บารมี ๑๐ ทํายังไงมันถึงจะครบ ทานก็เลยบอกวา ใหกําลังใจ มัน
สมบูรณพรอมอยูเสมอวา บารมี ๑๐ น่ีเราจะจดัการกับมันเมื่อไรก็ได แลวทุกอยางใหมันขึ้นกับใจ ไมใช
ใจขึ้นกบัมัน ใหมันขึ้นอยูกับใจ คอืใจเราสมบูรณทุกอยาง เราจะใหทานรกัษาศีล เจรญิเนกขัมม บารมีได 
มีสัจจบารมีไดกว็าไปเถอะ ทุกอยางนีพ้รอมในใจครบถวนทุกอยาง ไมมีอะไรบกพรอง ขึน้ชือ่ วาความ
อกึอัดยดืยาด หรอืไมแนใจในบารมี ๑๐ นดิหนึ่งไมมี เธอจงทําแบบนีไ้ปเดือนหนึ่งนะ แนเอางั้น ดวย 
 พอทานไปแลวก็มานั่งไลเบีย้บารมี ๑๐ ไลไปไลมา ไมเห็นอะไร ไมคลองสักอยาง มัน
ก็มีแลว ไอเรือ่งการใหทานนี่มันตั้งแตวันบวช เมื่อปแรกเดือน ๘ เดอืนนี้ ไอวันเกดินี่ เปนเดือนโละ 
ตนทุนทุกที มทีุนเทาไรโละหมด ผาผอนทอนสไบนี่มีไวแคพอใช สําหรับเรื่องเงนินี่หมดกันจริง ๆ ศีลก็ 
ไมใชยาก มันเปนของงาย ศลีบารม ีพระนีต่องมีอยูแลว เนกขัมมะมแีลว พระก็ตองมอียูแลว เพราะถาไม
มีเนกขัมมาบารมีก็เปนพระไมได เนกขัมมบารมีจริง ๆ ก็คอื จิตระงับนิวรณ ๕ ถาบวชแลว จิตระงับ
นิวรณ ๕ ไมได ทานไมถือวาเปนอันบวชนะ ยังไมเรียกสมมมุติสงฆ  ถาระงับนวิรณ ๕ ได ทานเรียก
สมมุติสงฆ ถาระงับนวิรณ ๕ ไมได ทานเรียกเปรตในเครือ่งหมผาเหลอืง เพราะจิตมันจุนจาน  ทีน้ีสัจ
จบารมี ถาเราไมจริง เราก็ทรงความเปนพระอยูไมได ปญญาบารมถีาเราไมมีอยูบาง เราก็ไมสนใจ เรื่อง
พระพุทธศาสนา เมตตาบารมีนี่มันก็เปนปกติอยูแลว ขันติบารมีนี่มนัก็ตองใชอยูแลว ไมเห็นมัน ขาด
อะไรสักอยาง ก็นั่งไลเบี้ยอยูตลอดเวลา 
 พอครบกําหนดเวลาเดือน ทนีี้เดือนจริงๆ มา มาบอกวานับตั้งแตตอนีไ้ป ใหใชอนุโลม 
ปฏิโลมในดานวิปสสนาญาณ หรือวาเอาวปิสสนาญาณมาควบกับอริยสัจ เอาอีกแลว มันก็ไอตัวเดยีวกัน 
เมื่อถอยหนาถอยหลัง ถอยหลังถอยหนาไป 
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ถอยไป ถอยมา ถอยมา ถอยไป ดีไมถอยลงใตถุนมนัก็บญุตัวแลว ก็พิจารณาไปนั่งอยู เดินอยู ไป 
บิณฑบาต หรอืวากินขาววามันเรื่อยไป แมแตเขาสวม นึกมันไดก็นกึมันเรื่อยไป นึกไปนึกมา นกึมานึก 
ไป อารมณมนัเกิดโปรง พออารมณโปรงขึ้นมา ไอจิตตัวน้ีมันไปรกัพระนิพพานเขา มันรักจริง มันมี 
อารมณรกัพระนิพพาน และยอมรับนับถอืกฎของธรรมดา อะไรมันก็เกิดขึน้มาแลว ธรรมดามนัเปน 
อยางนี ้
 อีตอนน้ีเมื่อกอนโกรธพระเลว มาตอนนีชั้กเริ่มไมโกรธ ไอน่ีเขาจะไปนรกก็ชางเขา 
เถอะ ตามใจเขา เรื่องของเราก็เปนเรื่องของเรา เรื่องของเขาก็เปนเรือ่งของเขา มันเปนเรื่องธรรมดาไป 
อาศัยตอนนัน้เคยไดทิพจักขญุาณมากอน มันเปนสวนของวิชชา ๓ 
 ตอนน้ีเวลาใชมโนมยิทธิมันมีอาการแปลกอยูอยาง ไอแดนที่เขาไปไมถึง มันโผลไป 
ครึ่งตัว เขาไปในแดนนัน้ แตวาไปไมไดหรอก โผลไปไดครึ่งตวั ไอตวัท่ีเขาไปครึ่งนะ มันขาวใสเปน 
แกว อีกครึ่งหนึ่งมันเปนก็ธรรมดา มันหนาทึบ เรากน็ึกทําไมมันไปตดิอยูยังไง ไปไมได กําลังหมด ถอย
ลงมาก็ใชอนโุลม ปฏโิลม วปิสนาญาณกับอริยสัจ วากนัอยูอยางนีน้ะ ๓ เดือน 
 แลวก็อีตรงนีแ้หละที่บอกวา คนที่จะเห็นพระนิพพานไดชัด ถาไดทิพจกัขุญาณ หรือวา 
ถาไมไดทิพจกัขุญาณจะเปนสวนสุกขวิปสสโก จะเขาใจพระนิพพานไดชัดก็ตองตรงนี้ ฉะนั้นถายังไม 
ถึงตรงนี้ ถาพูดถึงเรื่องพระนิพพานนีผ่ิดหมด ถาเดานะ ถาพูดตามพระไตรปฎกไมผิด จะไปตีความ 
หมายพระไตรปฎกผิดกผ็ิดอกีเหมือนกัน ตรงนี้ทานเรียกวา โคตรภญูาน อีตรงโคตรภญูาณชาวบาน 
ชาวเมืองนี่ อยางเลวที่สุดเขาติดอยู ๗ วัน ไอเรามนัลกูศษิยช้ันดี ลอเสยี ๓ เดือน นีส่ายพุทธภูมิ พอมัน
หลุดจากตวันีไ้ปก็ถามวา ทาํไมมันติดอยูนานนักละ กต็ามตําราทานบอกวาชัว่ขณะจิตเดยีว ทานก ็ เลย
บอกวา นีแ่กมาจากพุทธภมูินะอยาลืม ถาหากวาแกไปไดเร็วละก็ ลูกศิษยลูกหาเขาถามอะไรแกตอบ 
อะไรไมได มนัตองเก็บตองกวาดไปใหหมด จะเดินสงเดชไปไมได มีผล มีกรวด มทีรายขางทางเก็บไป 
ใหหมด นี่เก็บมา ๓ เดือน พอหลุดตรงนี้ไดแลวทีน้ีไมพูดตอละ มันก็ไปตึ๊กตั๊กๆ ไมกี่วันก็ไปชนปาย 
ทานก็มารับรอง เอา เลิกเรยีนไดแลว 
 พอบอกวาเลิกเรยีนไดแลว มนัไมถึงพฤศิกาหรอก ความจริงผานโคตรภูญาณไป ไมถึง 
เดือนทานก็สั่งเลิก พอทานสัง่เลิกก็บอกวา น่ีนับตั้งแตวนันี้นะ แนมาเลนสัญญาอกีแลว ไมใชนับตัง้แต 
วันพูดนะ ๑๒ ป กลัวเราจะโกง ความจริงเวลาผานไปไมกี่เดือน ไมนาจะทวงกันเลย วนันี้อีก ๑๒ ปจะ
ตาย หามตาย 
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นับตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป เราก็รับปาก มันสบายเสียแลว อีตรงนี้มันสบายเสียแลว กีป่ก็ชางหัวมัน ตอน 
น้ันมันอึดอัดเต็มที 
 ตอนน้ีมาวากันถึงอารมณ อารมณมนัมีความสําคัญ ตอนที่จติจะเขาถึงตอนปลาย 
อารมณตน ท่ีเราเขาถึงโคตรภูญาณ หรืออริยะตนก็ตาม มันจะมีอารมณรกัพระนิพพานเปนอารมณ ถือ
วาพระนิพพานเหมือนอาหารที่เราชอบ ใครเขาพูดถึงเรื่องอื่นก็ตามใจเขา แตกร็ูสึกเสียดายวา ทําไม เขา
ไมพอใจในพระนิพพาน แลวก็มีอารมณอีกอยางหนึ่งคอื ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา แตวาไมใช ไม
โกรธนะ ราคะ โทสะ โมหะ มันยังมีครบ แตก็มีครบอยูในขอบเขต คือขอบเขตของศีล โลภะความ โลภ 
ระคะความรัก ก็มีไดแตมีอยูในขอบเขตของศีล โทสะความโกรธมนัมีแตวาไมฆาใครใหตาย โมหะ
ความหลงวานัน่เปนเรา นี่เปนของเรามนัยงัมีแตวาเบา ที่วาเบาก็มีความคิดอยูวา ถาเราตายไปแลว เจา
เหลานี้มันไมไปกับเรา แตวาเวลานี้เราตองรักษามันไว เพราะเรายังตองอาศัยมนั ก็ยังถือวาเปน 
ทรัพยสินของเราอยู แตวาเบา ท่ีเรยีกวาเบาก็เรยีกวาตายแลว ใครจะไปไหนก็ชาง น่ีเปนอารมณตน 
 ทีน้ีอารมณอีกระดับหนึ่ง ท่ีเรียกวาสกิทาคามี ตัวสกิทาคามีตองระวังใหได ไมใชบาง 
คน มันทุกคน ทุกคนถาหากวาไมมีพระท่ีทานไดคุม พอถึงสกิทาคามจีะหลงควิาเปนอนาคามี เพราะวา 
ตอนน้ี ราคะ โทสะ โมหะ  มันเบามาก เบาจนราคะ โทสะ โมหะ มันไมเกิด ราคะความรกัในเพศ เวลา 
เจอะหนากนัจริง ๆ มนัไมมคีวามรูสึก หรอืวาใครเขาวาอะไรไมใหชอบใจ เวลานั้นมันไมมีความ รูสึก 
แตมันมารูอีตอนนี้ เวลาที่เราเจรญิสมาธิหรือใครครวญวปิสสนาญาณ เวลาอารมณสงัดบางทีมัน ยองเขา 
มานิดหนึ่ง ถาเปนคนกโ็ผลหนาตางเขามาหนอย ไมเขามามาก พอเรารูตัววาเจานียั่งอยูเทานั้น มันก็หลบ 
ไป อีตรงนี้มีความสําคัญมาก ถาหากวาใครหลงละก็เสรจ็ คิดวาเปนอนาคามี น่ีเปนเพยีง สกิทาคามี ก็ด ี
เยอะแยะไปแลว 
 พอถึงพระอนาคามีนี่ อารมณมันติดขดัอยู ๒ ตวั คือวา กามราคะ ความตองการในเพศ 
ไมมีเลยสําหรบัจิต คือถาเราไปจับผูหญิง ผูหญิงจับผูชายก็เหมือนกับตอไม ไมมีความรูสึก และเรือ่งสิ่ง 
ที่จะกอกวนใหเกิดระคะไมมี และสําหรบัอารมณปฏฆิะ คือความพยาบาทนี่มันหายเลย ไอความไม 
พอใจมันมีอยูบาง มันไมเกาะติด กระทบมันก็หายไปเลย นี่เปนเรื่องของพระอนาคามี พอถึงอนาคามี 
แลว ถาคนจะถึงอรหันต ทนีี้อารมณใจมนัสบายทุกอยาง คือวาไมหลงในฌาน ฌานทุกอยาง ทั้งรูปฌาน 
และอรูปฌานเราพอใจ แตคิดแตเพยีงวา นี่เปนบันไดกาวเขาสูอรยิะเบื้องสูงเทานั้น ไมใชมานั่งหลงวา 
กันท้ังวนัทั้งคนื น่ังกรรมฐานตลอดวัน ตลอดคืน นั่งตั้ง ๔ ช่ัวโมง ๕ ช่ัวโมง ๘ ช่ัวโมง คิดวาไอตวันี้ยัง  
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ไมใชตัวเดียว จุดนั้นมนัยังเปนเด็กเลก็ๆอยู ทีน้ีหลงในฌานไมมีตัวมานะ ถือตัววาเราดีกวาเขา เราเสมอ 
เขา เราเลวกวาเขาไมมี และอารมณฟุงซานท่ีสอดสายไปสูอารมณอกุศลไมมี และตวัสุดทายก็เห็นวาโลก 
ทั้ง ๓ โลก คือมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ไมมีความหมายสําหรับเรา เห็นสภาวะของโลกทุกอยางนี้ 
ทั้ง ๓ โลก มนัเปนแกนของความทุกข ส่ิงที่มีความสุขที่สุดคือพระนพิพาน อันนีถ้าเปนสุกขวิปสสโก 
ทานจะมีความสบายมาก สบายในอารมณ ยอมรับนับถอืกฎของธรรมดา ยอมรับนบัถือคําสั่งสอนของ 
พระพุทธเจาวา พระนิพพานมีจริง และพระนิพพานเปนแดนของความสุขจริง แมทานจะไมเห็น 
 หากวาพระวิชชา ๓ กด็ี อภิญญา ๖ ก็ด ี ปฏิสัมภิทาญาณ นี่เขาไปทีน่ิพพานไดเลย 
เพราะอาศัยมโนมยิทธิวิชชาชั้นออน จะสามารถเห็นพระนิพพานไดเทา ๆ กับของที่มองอยูขางหนา แลว
เขาก็จะรูสภาวะวา ถาเขาทิ้งอัตภาพนีแ้ลวเขาจะไปอยูตรงไหน เพราะพระนิพพานไมไดมีสภาพสญู ทีนี้
พวกที่มโนมยทิธิ เมื่อเขาถอดจิตหรือถอดกายในออกจากรางแลว เขาก็สูจุดของเราเลยทีพ่ระนพิพาน 
เขาท่ีอยูได ไปไหวพระพุทธเจาได สําหรับที่ไดอภญิญา ๖ ทานก็สามารถจะยกตวัทั้งเนื้อ ทั้งหนังไป 
เท่ียวทีน่ิพพานได ไปท่ีอยูของทานได 
 น่ีก็เปนอันวาอารมณทีเ่ราเขาถึงจุดสุดทาย ก็มีอารมณเบาคือไมมีอารมณขัดของ มัน 
ไมมีความรูสึกวาอะไรในโลกเปนเรา เปนของเรา เปนของท่ีนารกั เปนของที่คงทนถาวร แตทวาไมเปน 
ผูทําลาย เห็นวามันไมเปนสาระ แตกไ็มทําลาย นี่หมายความวา ของใชทุกอยางท่ีเปนทรัพยสินสวนตน 
ที่เขาใหเรากด็ ี ของสงฆก็ด ี ตองทะนถุนอมทุกอยาง เพราะวาเห็นคาของวัตถุ เห็นคาของกําลังใจของ 
บุคคลผูให 
 น่ีแมแตพระพทุธเจาเองก็เหมือนกัน พระองคตรัสไวในพระวินัยวา ของสงฆทีต่าก 
แดดตากฝนอยู ถาจะเกดิความเสียหาย ถาพระองคใดหรอืวาหลายองคเดินหลีกไป ไมเก็บของที่ควรจะ 
เก็บ ปรับอาบัติทุกเที่ยวทีผ่าน อาบัติที่ปรบันี้ไมตองรอพิพากษานะ มนัลอเลย ผานไปแบบไมแยแส ไม
สนใจเปนโทษทันที น่ีไมใชวาพระอรหันตเห็นของอะไรไมดีกโ็ยนท้ิง ๆ ไมใช ทานรกัษากําลังใจ ของ
คนอื่นที่มีศรัทธายิ่งกวากําลังใจของทาน เพราะวัตถุทุกอยางจะพึงมีได ก็ตองอาศยัชาวบาน ชาว บาน
กวาจะไดมาแตละชิน้ ก็เต็มไปดวยความทกุข ฉะนั้น พระตองรกัษาทรัพยสินของชาวบานใหยิ่ง กวา
ชาวบานรักษาทรัพย 
 ตัวอยางพระอานนท พระเจาอุเทนเคยถามพระอานนท หลวงนา (ทานเจาคุณพระ 
ภาวนาปญญา วิสุทธิ์ (มหาอําพัน บุญหลง) ) คงจําไดนะ ที่พระเจาอุเทนใหผาสาฎกแกชุดของนาง  
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สามาวดีคนละผืน ก็หารอยคน ชุดของนางสามาวดีกถ็วาย พระอานนทไปหมดหารอยผืน พอทานมา 
เห็นเขาก็ถามวา ผาที่ฉันใหนะไปไหน บอกถวายพอะอานนทไปแลว ทานก็เลยใหใหม พระอานนทมา 
ทานก็ใหไปอกี พระอานนทก็เอาไปอีก 
 ชักหลายหนเขาทานก็สงสัยวา เอ พระองคเดียวน่ีใชยังไง เขาใหเทาไรไมรูจกัพอ ทาน
ก็เลยถามพระอานนทวา ผาที่ไดไปนี่เอาไปไหน บอกไปใหพระที่มีจวีรเกาที่สุด มนัเกือบจะ ใชไมได
แลว แลวทานก็เลยถามวา พระที่มจีีวรเกาที่สุดนะ แลวกท็ี่ไดมาแลวเอาไปไหน ทานก็เลย บอกวา ใหกับ
พระที่มีจวีรเกากวาพวกนี้ กไ็ลเบีย้ไปไลเบ้ียมา ก็เลยถามวาผาที่มนัเกาที่สุดแลวกใ็ชไมได จริง ๆ นุงหม
ไมได พระเอาไปทําอะไร พระอานนทกเ็ลยบอกวาเอาไปทําผาปูนั่ง บอกเอาไปทําผาปูนั่ง ไมได เอาไป
ทําอะไร ก็เอาไปทําผาเชด็เทา ถาทําผาเช็ดเทาไมไดแลวเอาไปทําอะไร ทานบอกวาเอาไป ขยํากับดิน
เหนียวทาขางฝา พระเจาอุเทนก็เลยถามวาพระนี่ใชของไมเสียเลยหรือ พระอานนทบอกไมมี เสียใชได
หมด เลยเกิดความเลื่อมใสถวายเอง ทนีี้ลอเสียเต็มท่ีเลย 
 น่ีเปนอันวา ในเขตพุทธศาสนานี้ ถาไปเห็นพระทานรกัษาทรัพยสินของสงฆไวเปน 
อยางดี รักษาไวมากก็อยาไปตําหนิทาน ถามทานเสียกอน วาไอทรพัยทั้งหลายน่ีเปนของสวนตวัหรือ 
ของสงฆนะ น่ีไมใชพระอรหันต แมแตพระพุทธเจาเหน็วาอะไรไมดกี็ทิ้งไป ชาวบานใหมาก็ทิ้งไป มัน
เปนของ เปนอนิจจังไมเท่ียง ทุกขังเปนทุกข อนัตตาเปนของไมใชเรา เดี๋ยวมนัก็พัง ถามันยังไมพัง เราก็
พังไปเลย นีใ่ชไมได 
 น่ีเลากันใหฟงถึงเรื่องวนัเกดินะ วากนัจนถึงอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งก็อารมณตอน 
ทาย เอากันทีส่ําคัญจริง ๆ ก็คืออารมณทีจ่ะเขาถึงโคตรภูญาณ ตอนนีต้องระมดัระวงัใหมาก การท่ีจะเขา 
ถึงโคตรภญูาณได ถาเราเหน็วาทุกสิ่งทกุอยางในโลกเปนทุกข หาความสุขไมได แตทวาที่เราอยู เราอยู 
ดวยอาการของความทกุข ในขอบเขตของความทุกข และเรากไ็มเมาในทุกข เห็นวามันเปนทุกขจริง แต
วาเราไมทําลาย ถือวาเกิดมาแลวเราก็ทรงตัวอยู เม่ืออาการของความทุกขเกิดขึ้น กต็องโทษกฎของ 
กรรม ถาไมโทษกฎของกรรมมันไมสบายใจ ก็ยกประโยชนใหแกกรรมไป ถาอยูดี ๆ ใครเขามาดา กถื็อวา 
น่ีเราคงไปดาเขามากอน ถาเราไมดาเขากอนเขาไมมาดาเรา อยู ๆ ไป ดี ๆ เกิดมีคนมาประทุษราย กลั่น 
แกลงตาง ๆ ก็คดิวานี่ใชหนี้กรรมเขาไป เทานี้ความสบายใจมันก็จะปรากฎ และกถื็อกฎธรรมดา เปน
สําคัญ เรามคีนเปนที่รกั แตคนเปนที่รกันอกใจ ก็ถือวานี่เรือ่งธรรมดาของคนมันก็เปนอยางนี ้ เขาจะไป
อยางไรก็ปลอยตามใจเขาไป ไอรางกายของเราเปนที่รัก เราไมตองการใหมันแก 
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เราไมตองการใหมันปวย มนัจะเกดิแกขึ้นมา ปวยขึ้นมา ก็ถือวาเรอืงธรรมดาของเรา เกิดมาเพื่อแก เกิด
มาเพื่อปวย เกดิมาเพื่อตาย ทุกขเวทนามีขึน้กร็กัษาพยาบาล ระงับทกุขเวทนาไป หายก็หาย ไมหาย ก็
ตายแหลก็ชางหัวมัน ถามันตายเมือ่ไรเราก็เลกิคบมันเมือ่นัน้ นี่ทําใจสบายและก็สังเกตอารมณวา นี่เรา
รกั พระนิพพานไหม ถาเราทําอะไรนดิหนึ่ง ก็ตองการพระนิพพาน ทําอะไรหนอยหนึ่ง ก็ตองการ พระ
นิพพาน ไมหวังการตอบแทนจากบุคคลในชาติปจจุบัน เราทําเพือ่ด ี ใครเขาจะสรรเสรญิ ใครเขาจะ 
นินทาก็ชางเขา เราไมไดทําเพื่อชาวบาน เราทําเพื่อตวัเรา 
 อยางเราใหทานแกสัตว เราใหทานแกคน น่ีเราทําเพ่ือตัวเรา ไมไดทําใหแกเขา เพราะ 
อะไร การใหทานเปนเมตตาบารมี และมนัมีเมตตาบารมีมันครบขึ้นมา และการใหทานก็เปนการกําจัด 
โลภะ ความโลภ เปนทานบารมี การใหสตางคบาทหนึ่ง ความโลภมันก็ขาดไปบาทหนึ่ง  ใหทานรอย 
หนึ่ง ความโลภมันก็ขาดไปรอยหนึ่ง ใหบอย ๆ เชื้อความโลภมันก็หมดไป ทีน้ีเราใหทานไปแลว คนที่
เรารับทานแลวเขาจะสรรเสริญเรา หรือเขาจะนนิทาเรามันเปนเรื่องของเขา เราไมเกี่ยว ชางเขา เขา ได
จากเราไป เขาจะไปนัง่ดาเรา เขาจะไมกลวัเหนื่อยก็ชางมนัหรือโยม ก็มนัดาเรา เราไมไดเหนื่อยดวย ถา
มันดาเรา ๒๔ ช่ัวโมง ไมชามันก็ตายใชไหม ไมมีใครกลาดาหรอกนาน ๆ ดาเดี๋ยวเดยีวเลกิ ไมเลิก กต็าย 
ถาเราไปฟงคนเขาสรรเสรญิ อยาไปเมา ถาใครเขาสรรเสริญเราเมื่อไร จงนึกวานี่ ๆ ไอเจานีจ่อง หาเรา
เปนทาสแลว ไอคนลองสรรเสริญเยนิยอก็หาทางใชเทานั้นแหละ ใชไหมโยม เอ ไอนี่ดีนี่ เกงนี ่เขาจะใช
เรา 
 ทีน้ีไดยินใครเขาสรรเสรญิ ก็เหมือนเขาเอาหอกมาจิ้มใจ แตอยาไปโกรธเขานะ เราก็ 
นึกวานี่หอกพุงเขามาที่หัวใจเราแลว พยายามถอนหอกออกไปเสีย ถาไดยินใครเขานนิทาวาราย กถ็ือวา 
น่ีเปนเรื่องธรรมดา เราเกิดมาเพื่อรับคํานนิทาวาราย มันเปนของธรรมดา มันเปนโลกธรรม ถาเรายังม ี
ตัวอยูเพียงไรเราหลบมันไมได ใครนินทาก็ชาง สรรเสริญก็ชาง ไมเอามันทั้งสองอยาง ใจเรายอมรบั นับ
ถือ กฎของธรรมดา 
 แลวก็สังเกตอีกนิดหนึ่ง ถาฆราวาสละก็ไอศีล ๕ น่ีมันบกพรองไหม คําวาจําเปนใน 
การทีจ่ะตองทําลายศลีไมมีสาํหรับเรา จติใจเราเคารพศีล ๕ ครบถวน อยางนี้ไดช่ือวาไดโสดาปตตมิรรค 
แลว โดยเฉพาะอยางยิ่ง คนที่ไดโสดาปตติมรรค หรอืโสดาปตตผิลนี่ไหวงาย เห็นพระก็ไหว เห็นเขา 
เอาดินเอาทราย มาปนเปนพระพุทธรูป เอากระดาษเขียน เอาฟางมัด เห็นวานีรู่ปพระพุทธเจา นึกถึง 

 
 
 
 
 
 



๔๔๖ 
 

พระพุทธเจาขึน้มา ยกมือไหวรูปนั้นดวยความเคารพโดยนึกถึงพระพุทธเจา เราไมไดไหววัตถุ อันนีไ้หว 
งาย คือไมยอมละเมดิหรือปรามาสคุณพระรัตนตรยั 
 แตทวาพวกพระโสดาบนันีก่็ตองระวังอีกสักหนอย เขาไมสนับสนุนโจรในพระพทุธ 
ศาสนา ไมใชพระละกไ็หวดะนะ พอไมเอาเหมือนกันละ เพราะอะไร เพราะในสมยัที่พระพุทธเจายังอยู 
หลวงนาจําเรื่องชางปาลิไลยกะไดใชไหม น่ีละพระพุทธเจาหนไีปเพราะพระทะเลาะกัน ตอนนั้น 
ชาวบานเปนพระอรยิเจาตั้งเยอะ อยางนางวิสาขา อนาถบิณฑิกเศรษฐี พระพวกนี้ไมดีนี่ทะเลาะกัน 
พระพุทธเจาถงึไดจากไป กเ็ลยไมใหขาวกนิเลย ไมใชเขาจะเลี้ยงดูนะ ลองเปนโจรในพุทธศาสนา เขา
ไมเลีย้งเลย นีต่องเขาใจไวดวยนะ พระอรยิเจาไมใชคนโง เปนคนฉลาด เอาละวันนีจ้บกันแคนี้ ใครรู
เรื่องหรือไมรูเรื่องก็ชาง พูดแลว 
 พระอภญิญาหลวงพอปานเปนพระอภิญญา ข้ันแบบนี้ทานเปนพระโพธิสัตว ตองสอน 
คน ก็ไอ ๒ ลิงนั่นมนัไมเกีย่วกับคนเลย เขาไมมีพันธะ ก็เขาไมมีพันธะ เรื่องการสอนคนเลย เขาไมมี 
พันธะจริง ๆ นั่นเขาอยูกันตามพันธะนะ ทีน้ีอาตมาจะทําอภญิญามนัก็ของไมยาก กสิณเหลืออีกกอง 
เดียวกถ็ึงอภิญญา ทานไมยอมใหทํา เพราะถือวาตองอยูกับคน กสิณเหลืออีกกองเดียว กสิณอภิญญา 
ความจริงมัน ๘ กอง สวนใหญเขาทํา ๑๐ กอง มันเรื่องเล็ก ๆ มันไดกองเดียวนอกนั้นมันไมยากอะไร 
อารมณมนัเทากัน มันแบบที่หมออานหนังสือออกแลว เลมนี้อานคลองแลว อานไดทุกอยาง ไปหยิบ 
เลมอ่ืนมามนักไ็อเหมือนกันละ แตไอเรื่องเทานั้นที่จะตองจํามันแบบเดียวกันไมมีอะไรหนัก มันหนัก 
อยูเลมแรก 
 ทีน้ีอาตมายังตองอยูกับคน ทานก็เลยไมยอมใหทําอภิญญา เพราะอะไร เพราะวากลัว 
จะเอาหางโผล แน เพราะมนัเคยจะโผลมาหลายหนแลว เห็นน้ําทวมขาหนัก ๆ ข้ีเกยีจเอาเรือขามฟาก 
พอจะเดินน้ําแลว นี่ อีตอนฝกครั้งแรกมันแจว ฤดูหนาวละตูมเดียวมดิหัวเลย เกงคนเกงมันตองอยางนั้น 
ที่ออกจากวัดกเ็พราะวา ๒ องคนั้นเขาจะตองออกไป เพราะเกรงวาชาวบานจะตกนรก ๑๐ ปทานผานมา 
ระยะนั้น ชาวบานนะใจเริม่เลวแลว ทานรูเวลากาลของชาวบาน พระนี่กใ็จเริ่มเลวมามาก เริม่ติดยศ 
เพราะสมัยตอนโนน จังหวัดหนึ่งจะมีพระครูสัก ๒ องค เจาคุณนี่หายากเต็มที ตอนหลังนี่ชักคกึคัก ทาน
สั่งออกไปพอเหมาะกับเวลา พอเขาติดยศกันมาก เรื่องของอภิญญาสมาบัติ ความดเีขาไมคํานึงกนั แลว 
เขาเอาดีเรื่องยศกัน สมัยกอนทานไมใหยศ ยศหายาก ก็จะตองเอาดีกันในดานของความดีใชไหม 
ไมเชนนัน้ก็หากินยาก มันกย็ังพอกนิ 

 
 
 
 
 



๔๔๗ 
 

 อยางอาตมานีท่านขับออกจากวัดก็เพราะวา ถาขืนอยูงานกอสรางมนัหนัก มันก็จะไป 
มั่วสุมกับงานกอสราง ทานคงรู ทานตองรู เพราะวาหลวงพอปานทานก็ติดตอกบัพระ กอนท่ีจะพูด 
อะไรทานตองถามพระกอน พอจะทราบวาอาตมานี่ไปไมตลอดหรอกพทุธภูมิ ใชไหม ถาพุทธภูมิตลอด 
ไมตองออกจากวัด เพราะพทุธภูมนิะ มนัก็จะเกมเทานัน้ เหลือแตวาเราจะชําระจิตใหสะอาด มันตามขั้น
เทานั้นนี่ มันชาติละอยาง ไอนี่มาเนกขัมมบารมีมันก็เหลอือีก ๗ อยาง ก็ตองไปแตละชาติ ๆ มันเปนของ
ไมหนัก ถาพทุธภูมถิึงสมาบัติ ๘ แลวก็หมด ก็ตองหนกัในฌานโลกยี โดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็ตองคลองใน
อภิญญา เพราะวาตอไปถาเราเปนพระพุทธเจาแลว ถาเราไมเคยไดมากอนไปสอนเขา ยังไง ตองไดกอน 
ทีน้ีเขาใจวาทานรู ทําไมทานขับออกมาจากวัด วิธีขับก็ไมใชขับเฉย ๆ นะ ทําเปนปวย ทานมาบอกกอน 
๓ ป บอกงานกอสรางทั้งหมดคุณหยุดได ทวาอีก ๓ ปจะปวยหนัก แลวก็ปวยแรมป เลยนึกในใจวา เออ
ดีแลว ทานมาบอกวาจะปวยหนักก็ดีแลว ไหน ๆ มนัจะปวยก็นวดใหญเลยดีกวา จะตายก็เอาทนุไปมาก 
ๆ หนอย แทนที่จะเลิกพอลอใหญเลย ลอเสียหนัก 
 พอครบปท่ี ๒๐ มนัปวย แยเต็มทีแลว ปนัน้สรางโบสถ ๒ หลังพรอมกัน พอครบป ฝง
ลูกนิมิตเสรจ็ ก็เดินเขาโรงพยาบาลทหารเรอืเลย เขามาปรากฎวามีสตางคอยู ๒๐ บาท รวยมาก พระเณร
ก็อุตสาหัไปคนในกฏุิไดมา ๘๐ บาทเทานัน้ จะหมดตวัแลวคนเขามาเยี่ยม ถามวาสตางคเขา ทําบุญไป
ตั้งเยอะแยะ ทาํไมทานบอกไมมีสตางค บอกนั่นเขาทําใหฉันกินหรือเขามาสราง ถามวา สรางวัดสรางวา
เอามากิน ถาบังเอิญเราตายไปกอนวายังไง มันไมได อยากจะตายก็เชิญมันตายไป เวลา เดินเขามา
โรงพยาบาลมนัก็มาแบบสบาย ๆ ไมใชมาแบบคนหามมานะ ก็ปกติจะใหเขาตรวจสักหนอย แลวขอยา
ไปกิน หมอเมือ่เห็นเขาก็ไมตรวจ เขาจูงมอืเดินตอง ๆ ถามไปไหน เอ มันไมข้ึนหองโอพีด ีมันไปไหน
ของมัน ไปตกึ ๑ หอง ๖ วางอยู เขาบอกนอนนี ่ ก็คิดวาจะตรวจ ไมตรวจหรอก ถามทําไม หมอบอก
นอนเลย ไมตองกลับวัดเลย แลวกัน 
 บอกวาฉันนี้ใหไปตรวจเทานั้นนะ แลวฉันจะขอยาไปกนิ เขาก็เลยบอกวายงัไงรูไหม 
น่ีโรงพยาบาล ไมใชวัดนะ คนไขตองอยูในอาณัติของหมอนะ เสรจ็เลย เสียทาเขา ตองนอน แลววา 
ยังไง เขา ๆ ออก ๆ ๒ ป เขาบางออกบาง ออกไปไดไมเกิน ๗ วัน แยกลับมา พอเขาถึงโรงพยาบาล ๓ 
วัน ไมมีอาการเลย เหมือนกบัอาการปกติ ไมมีอะไรเลย ก็เดินมาเดินไป คุยกับคนนัน้บาง คุยกับ คนนี้
บาง แตอยาออก ไมได ออกไมเกนิ ๗ วนั ตองเขามาและแยเขามาเลย เปนอันวาตองอยูกิน ๒ ป เปน
ผูอํานวยการโรงพยาบาล ความจริงโตกวาผูอํานวยการหนอย ผูอํานวยการ 

 
 
 
 
 



๔๔๘ 
 

ตองหายามาใหเรา หาขาวมาใหกินใชไหม โตกวาหมออีก หมอตองฉีดยาให ตองเอายามาใหกิน หรือไง
หมอ นี่เรื่องมนัจะตองออกจากวัด เพราะวาทานหาวิธีอ่ืนไมได 
 และเมื่อออกจากวัดแลว เพยีงแคระยะปหรือ ๒ ป หลงัจากนั้นออกมาแลวก็เกิดเรือ่ง 
ลาพุทธภูมิข้ึนมาทันที น่ีเรื่องเปนอยางนี ้ ทานตองรูเหต ุ พอออกจากโรงพยาบาลแลวตองไปพกัฟนอยู 
มันยังไมไกลหมอนัก ก็อยูในระยะพกัฟนนั่นแหละ ทางชัยนาทก็มเีรื่องใหญ ทานเจาคุณภาค ๑ ทานก ็
เลยบอกใหไปดูหนอย ก็เลยบอกผมกําลังปวยครับ บอกฉันใหคนอื่นไปดูมันไมเปนเรื่อง งานมนัไม 
เหมือนคุณ ทีแรกก็ไมอยากไปดูหรอก ไมรับปากทาน ทานก็เลยบอกทานรับเทศนไว ๒ กณัฑ ใหเจา
คุณศรฯี ไปเทศนแทนกัณฑ ใหอาตมาไปเทศนแทนกัณฑ ทานหาเรื่องใหไปดู พอขึ้นไปบอก เออ มัน
ทนไมไหว ชาวบานรูขาวเขามากัน มีเปนรอย ๆ มารายงานความดีของพระองคนั้น พอกลับลงมา เจาคุณ
เจาคณะภาคถามวา วายังไงละ บอกเอาละครับ ไมตองใช ผมเอาแน รายนี้เอาแน ทนไมไหวแลว ก็เลย
หาเรื่อง พอหาเรื่องได ก็ใหทานเจาคุณไปสั่งพัก พอส่ังพักนี่อาจารยเขาในกรุงเทพฯ ๒ องค เขาไปขอ 
เขาไปขอเลยนะ ขอไมใหลงโทษ บอกไมใหส่ังพัก บอกไมไดละ ทานก็เลยบอกวา ฉันไมไดทํา ลูกศิษย
เขาทํากันนะ ไอตอนเขาหาเรือ่งผาน บอกวาทางภาคไมไหวแลว ๒ องคนี้เขาโตกวา เขาขอจะตองใหเขา 
แลวหาเรื่องฟอง เขาขอใหพักก็พกัซินะ ก็ไปขอทางภาค ๑ เจาคุณภาค ๑ วา ไมใชผมทํา ลกูศษิยเขา
จัดการกนั ไปขอเขาเอง ขอกับเราพูดรูเรื่องที่ไหน คนเราไมมีอะไรจะถอด บอกขอไมไดหรอก เรื่องนี้
ใหไมได เราไมใหเสียอยาง ใครจะวาอะไร เปนอันวาก็ทาํอะไรแกไมได แกขอบอกอยาใหสึกเลย เอาแค
พักเทานัน้ก็พอ 
_____________________________________________ 
 
 หลวงพอปานทานไมไดเปนอุปชฌาย เขาตั้งทานไมรับ เพื่อนทานองคหนึ่งคือทาน 
พระครรูัตนาภริมยเปนอุปชฌาย องคน้ันเปนพระอรหันต ตายไปนานแลว ตายหลังหลวงพอปาน ไมชา
นัก องคนั้นกแ็ปลก ถาปวยแลวไมกนิยา เปนไขเลนเขาโปงเลย พอฉนัยาเสร็จรักษาหายเรา ไปหาทาน 
ไอทานปานแกลงขาเรื่อง ถามทําไม ขาตาย มันสบายกวาอยูนี่หวา แลวกัน หาหลวงพอปาน แกลงอีกซะ
แลว หลวงพอปานปวยหนักครั้งแรก พอเลกิปวยแลวทานก็บอก อีก ๓ ป ฉันจะตาย ทานก็เลยบอกพระ
ครูรตันภิรมยวา พอ ๓ ปฉนัก็ปวย ตองเขามาในกรุงเทพฯ เพ่ือรักษาตัว ก็มาอยูสัก ๑๐ วัน ทานก็เลย
บอกอยูไมได ตองกลับวัด เพราะฉันทําอะไรติดไว 

 
 
 
 
 



๔๔๙ 
 

ตองไปขอขมาเขา ถาไมพูดแบบนั้นเขาก็ไมใหไป ทานก็เลยไปบอกพระครรูัตนาภริมยวา เขาจะไปรับ 
หลวงพอปานครับ หลวงพอไปไหม ออ ง้ันเหรอ แกเอาโลงไปดวยซิ ถามทําไม ก็เขาบอกขานี่ วาปวย
คราวนี้เขาจะตาย ไอทานปานมันดีแตจะแกลงขาละ มันออนกวาขา ทําไมมันไมอยูนาน ๆ แอบ ตาย
กอนขาทําไม แลวก็เลยบอกยังไมตายครับ มาคราวนี้เขาก็ตายแลว แลวเวลามารับทานก็มา ทานตอง มา
เพราะพอกนั มี ๒ องคเทานั้นที่พอกนั ท่ีเขาถึงกนัได พอมาแลวกลบัขึ้นไปไมเห็นเปนอะไร ทานก ็ คุย
จอ แตวาปวยนะ ปวยแนนะ ปวยแน แตกคุ็ย คุยสนุกอยูนั่นแหละ ลุกไมไหวยังนอนคุยเลย 
 แลวก็พอไปถงึอยูได ๒ วนั พอวนัท่ี ๓ ทานก็จะบวงสรวง ก็เห็นออกคําสั่งตอนเชา 
เออ ไอสามลิงมันไปไหนกันนี่ ไมเคยเรียกพระเลย ใครไปก็ไอลิงดํา ลงิขาว ลิงเล็ก อยูน่ันแหละ ไอ ๓ 
ลิงไปไหน เดีย๋วก็เขาเฝาพระราม ทานกเ็ลยบอกวา น่ีฉันจะบวงสรวง ไปหาของบวงสรวงมาใหครบ 
บอกโอโฮ เราก็ตองเหาะไปหาหัวหมูบายศรใีหครบถวน พอครบแลวก็ทานเลยบอกวา เวลาจะบวง 
สรวงสีโ่มงเชา บอกนี่ใครจะพูดกับฉันก็พูดนะ เทีย่งแลวฉันไมพูดกับใคร พอหลังจากเที่ยงแลวทานก็ 
น่ังเฉยไมพูดกบัใคร ก็มีพระครูรตันภิรมยมาเยี่ยม มีคนเขาบอกวาหลวงพอไมพูดแลว ทานกเ็ลยบอก ก็
เขาจะตาย เขาจะพูดอะไร ยังเขายังไมตาย ๖ โมงเขาถึงจะตาย ทานพูดดุ ๆ ๖ โมง เขาถึงจะตาย 
 ทานก็นั่งคยุกัก้ๆ ไอพวกเราก็หวง พอบายประมาณสัก ๓ โมง เราเขาไปรวม ๔ โมง 
จับชีพจรดูวาจะไปเมื่อไรกนัแน พระครูอุดมสมาจารยน่ังเขาสมาธิอยูปลายเทา เขาไปกถ็าม เอ ชีพจรมัน 
เบาเกือบไมรูสึก หันไปถามพระครูอุดมสมาจารยวา น่ีหลวงพอไปถึงไหนแลว อีตรงเบานี่มันเปน 
สมาบัติ ๘ ถึงไดจับได สมาบัติ ๘ นี่ ชีพจรไมรูสึกจริง ๆ มันเบาจนกระทั่งไอการสัมผัส ของเราจะไมรู
เรื่องจริง ๆ ประเดี๋ยวกถ็อนขึ้นมา แรงขึน้มานิดหนึ่ง หันไปถามหลวงพี่ หลวงพอไป ถึงไหนแลว ฌาน 
๔ อยูฌาน ๔ ทานก็ถอยไป ถอยมาถอยไป เหลือเวลาอีกไมกี่นาที ทานก็ลืมตามาถาม ใคร บอกผมครับ 
คอยจับมือขวาอยูนะ ออ ไอลิงดําหรือ จะตายยังลิงดําอยูเลย บอกครับ เออ พอตายละก็ไปสรางโบสถวัด
เสาธง อําเภอบางปลามาใหเสร็จนะ บอกผมยังเปนเด็กนะครับหลวงพอ ถาเขามาขอรองผมจะไป ถาเขา
ไมขอรองผมไมไปนะครับ ทานบอก เออ ถกูแลว ๆ 
 

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

 
 
 
 



๔๕๐ 
 

ไขขอของใจ 
 

โดย 
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน  (วีระ   ถาวโรมหาเถร) 

 

ไขขอของใจ   ๑ 

 
 การแกปญหาขอของใจในรายการสบายของหนังสือเลมนี้ เปนโอกาสแรกที่อาตมาได 
มีโอกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบรษัิท ในการแกปญหาตางๆ องคเดียวเทานั้น คําวาองคเดยีวกห็มาย 
ความวา มีความดีไมเทากับคนอื่นใด ทานทั้งหลายท่ีเปนนักปราชญอาจจะมีมากกวา สําหรับอาตมาเอง 
ก็เปนพระบานนอกคอกนา ไมคอยจะมีความรูเรื่องราวของพระพุทธศาสนาในดานทฤษฎีมากนัก แตวา 
สนใจแตในภาคปฏิบัติเปนสวนใหญ  ฉะนั้น การแกปญหากับบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย แต 
บังเอิญเปนที่ไมถึงใจของบรรดาทานพุทธบริษัท ใหอภยัดวย ทั้งนีก้็เพราะวาอาตมาเองไมใชสัพพัญ ู
วิสัย คําวาสัพพัญแูปลวารูทั้งหมด บุคคลที่จะรูทั้งหมดไดก็มพีระพทุธเจาองคเดียวเทานัน้ และการแก 
ปญหาก็เหมือนกัน ถาจะตอบใหถูกท้ังหมดไดจริง ๆ ก็มพีระพุทธเจาองคเดียว และสาํหรับอาตมาเอง ก็
เปนพระมีฐานะแคยอดตนหญาเล็ก ๆ ยอดหญาแพรก ยอดผักเปด หรือจะกลาววาตนเองก็มีความรู อยาง
เปดมันกไ็มผดิเหมือนกัน ฉะนั้น ความรูท่ีมีอยูก็คงจะไมถึงกับความสามารถของบรรดาพุทธ บริษทั แต
วาในฐานะทีไ่ดรับมอบเมนประเคนขาด ในการแกขอของใจของบรรดาทานพุทธบรษิัทกจ็ะ ทําตาม
ความสามารถ ถาบังเอญิมีการผิดพลาดดวยกรณใีด ๆ ขอบรรดาทานนักปราชญท้ังหลายไดโปรด ให
อภัยดวย สําหรับปญหาที่จะตอบนี้ ก็เปนปญหาคั่งคางมาจากรายการออกอากาศของทานพระมหา วีระ  
ถาวโร  ทานพระมหาวรีะ  ถาวโร ไดออกอากาศไปและกม็ีบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถามมา แตวา
แกไมทัน ตอบใหไมทัน เพราะปญหานี้ค่ังคางอยูมาก และเพราะวารายกายออกอากาศของทาน มีวันพุธ
ละครั้ง ถาจะนาํปญหาตาง ๆ มาพูดมันกไ็มจบ เสร็จไมทนัการ จึงไดขอรองใหอาตมามาแถลง  
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แกบรรดาทานพุทธบริษัทในรายการสบายของหนังสือน้ี เรื่องนี้ก็หนักใจอยูมาก แตวาเพื่อเปนการ 
เปลื้องความสงสัยของบรรดาทานพุทธบรษัิท ถูกบางผิดบางก็ขออภยั ปญหาท่ีจะนํามาแกแกบรรดา 
ทานพุทธบรษิทัวันนีก้็จะวาเปนขอ ๆ ไป 
 

การกินเจ 
 
 ศัพทวา กินเจ เปนภาษาอะไรอาตมากไ็มทราบเหมือนกนั เปนอันวารูกันวาการกินเจ ก็
คือ การไมกนิเนื้อสัตว กินอาหารแกเปนพวกพืชพรรณตาง ๆ บรรดาผักหญา แตกไ็มมีปลาปง ฉะนั้น 
การกินผักหญาแตไมมีปลาปงไมมีเนื้อผสม อาการอยางนีเ้คยมีสํานักของวิสุทธิมรรค เขาเรยีกเขาวิสุทธ ิ
มรรค มีหนังสือเวียนไปตามวัดตาง ๆ ชักชวนบรรดาภิกษุสามเณรและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย 
ใหพากันชวยกันกินผกัอยางเดียว อยากนิเนื้อสัตว เพ่ือเปนการปลดเปลื้องในการกระทําบาปของบรรดา 
ทานพุทธบรษิทั วาตามหนงัสือฉบันนั้นบอกวา ถาบรรดาพระเณรทั้งหลายพากนังดฉันเนื้อสัตวแลว 
ทานพุทธบรษิทัทั้งหลายก็จะพากันงดเวนจากการกินเนื้อสัตว นี่สําหรับปญหาที่ถามมามีใจความตามนี้ 
แตทวาหนังสอืที่เวียนมาเขียนมากกวานี้ ยาวกวานี้ กลาวถึงอานิสงสมากมาย 
 สําหรับขอนี้ ก็จะขอตอบใหบรรดาทานพุทธบรษิัทเขาใจตามแนวทางของพระพทุธ 
เจา แลวก็ตามดวยแนวทางความเห็นของอาตมาเอง เรื่องการขอไมใหกนิเนื้อสัตว คือพระและเณร ภิกษุ
และภิกษณุี งดเวนจากการกนิเนื้อสัตวน้ี เรื่องนี้ในสมัยท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจายังมีชีวติ อยู 
สมัยนั้น พระเทวทัตไดเคยทลูขอพร อันนีต้อองคสมเด็จพระบรมครู วาขอใหบรรดาพระสงฆ สามเณร
ทั้งหลาย ภกิษ ุภิกษุณี เลกิกนิเนื้อสัตวกันเสียใหหมด เพราะวาถาพระสงฆยังกินเนื้อสัตวกันอยู บรรดา
ชาวบานก็จะพากันฆาสัตว นําเอาเนื้อสัตวมาถวายพระ จัดวาเปนการสนับสนุนใหชาวบานทํา บาป แต
วาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคไมทรงอนญุาต 
 ทั้งนี้ก็เพราะวาพระองคทรงมีเหตุมีผล นีว้าตามธรรมดาที่ชาวบานเขาชอบกินเนื้อสตัว 
กัน ถาหากวาถาพระไปกินผักหญาปลาปง ออ ขอโทษ กินแตผักหญา แตก็ไมกินปลาปง ไมกินเนื้อสัตว 
เวลาที่ชาวบานเขาจะมาทําบุญมันกลายเปนเรื่องยุงยากไป เพราะวาพระสงฆ พระพทุธเจาทรงแนะนําวา 
ตองทําตนเปนคนเลีย้งงาย ไมใชคนเลี้ยงยาก ทีน้ีถาหากวาพระสงฆไมกินเนื้อสัตว ตามภาษาพระเขา 
เรยีกกนัวาฉนั แตภาษาชาวบานเขาเรยีกกันวากิน มันก็เปนอันวากินเหมือนกัน กนิกบัฉันเหมือนกนั นี ่
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จะไปพดูฉัน ๆ เฉิน ๆ เดีย๋วเด็กๆ มันจะไมรู หนังสือนี้เปนหนังสือคุยกับเดก็ ไมใชหนังสือสําหรับ 
ผูใหญ ถาทานผูใดเปนผูใหญแลวก็เลิกอานได ถายังเปนผูใหญไมพอก็อานตอไป นี่ถาพระไมฉนัเนื้อ 
สัตว ชาวบานเขากินเนื้อสัตว เวลาท่ีพระจะไปใสบาตร หรือเวลาที่ชาวบานทําบญุ ก็ตองทําอาหารเปน 
๒ ประเภท คือสรางทั้งความยุงและความยากใหแกทานบรรดาพุทธบริษัท และสรางความลําบาก ใหแก
พระ ไอความลําบากนีก่็เกดิแกชาวบานดวย ชาวบานที่เขามีศรัทธาอยากจะสงเคราะหพระ แตวา บังเอิญ
อาหารที่มีอยูแลวมนัมีเนื้อสตัวผสมอยูทั้งหมด เมื่อพระมาอยากจะทําบุญจะทํายังไง ถาผูใกล ตลาดมันก็
ไมเปนไร ถาอยูไกลตลาดมนัก็ยุง ตองวิ่งวุนกันไปนี่ เปนเรื่องลําบากของชาวบานท่ีจะ ทําบุญทํากุศล 
 ทีน้ีมาวาถึงความลําบากของพระ เปนอันวาพระกแ็สดงวาทําตนเปนคนเลี้ยงยาก ทําไม 
จึงวาเลี้ยงยาก ก็ชาวบานเขามีอาหารซึ่งประกอบไปดวยเนื้อสัตวจะกินไมได ถาแกกินเสียไดแลวมันก ็
เลี้ยงงาย เขามียังไงเรากก็ินยังงั้น เขามแีบบไหนเรากินแบบนั้น อยางนี้มันก็เลีย้งงาย ในการที่ไมกิน 
เนื้อสัตวแตชาวบานเขากนิเนื้อสัตว อาหารมันมีอยูแลวแตวาหาไมได คือวาหาอาหารที่ไมมีเนื้อสัตว 
ไมได ก็ตองวิง่วุนไป กลายเปนของยาก นีก่วาจะเลี้ยงพระไดมันก็เกิดทัง้ความยุงและก็ความยาก แสดง
วาพระกลายเปนคนเลีย้งยากไป ไมใชวาทําตนเปนคนเลี้ยงงายตามทีพ่ระพุทธเจาทรงมีความ ประสงค 
 และพระเองก็เกิดความยากแกตัวในเมื่อชาวบานกลุมใดกลุมหนึ่งเขาไมมีอาหารเฉพาะ 
ผัก เปนอาหารเจปรุงไวโดยเฉพาะทํายังไงละ บรรดาหลวงพี่หลวงตาทัง้หลายก็จะผอมหัวโตไปตาม ๆ 
กัน ไมมีอะไรจะกนิ นี้เรื่องการไมกินเนื้อสัตวนี่พระพุทธเจาเคยไมอนมุัติใหแกพระเทวทัต ถาจะกลาว 
กันไป การเกณฑกันไมใหกนิเนื้อสตัวนี่มันเปนปฏิปทาของพระเทวทตักอน ไมใชปฏิปทาของพระพุทธ 
เจา ไอปฏิปทานี่แปลวาการปฏิบัติความประพฤติ พูดงาย ๆ ใชคําวาปฏปิทาเสียจนชิน 
 น้ีการปฏิบัติตามพระพุทธเจาจะดี หรือวาตามพระเทวทัตจะดี ก็ขอบรรดาทานพทุธ 
บริษัทพจิารณาดูกันเอาก็แลวกัน เมื่อพระเทวทตัหลังจากพนจากความเปนคนแลวไปอยูที่ไหน 
พระพุทธเจาพนจากความ เปนคนแลวไปอยูท่ีไหน ทานชอบใจแบบเทวทัต ทานก็ไปอยูกับเทวทัต ทาน 
ชอบใจแบบพระพุทธเจา กไ็ปอยูกับพระพทุธเจา น่ีการทีจ่ะมาอางบอกวา ถาพระเณรพากันฉันผักไมกิน 
เนื้อสัตวแลวชาวบานเขาจะพลอยตามดวย มันหาความจริงไมได เหตุผลไมพอ พระเณรไมมีอํานาจที่จะ 
ไปบีบคอชาวบานเขา และกไ็มมีอํานาจที่จะไปขูดลิ้นของชาวบานใหพอใจในการกินแตผกัไมยอมกิน 
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เนื้อสัตว มันเปนไปไมได พระไมมีพระเดชถึงขนาดนัน้ หรือไมมีพระคุณถึง ขนาดนั้น 
 แมแตองคสมเด็จพระภควนับรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาเอง ก็ยังไมทรงกระทํา น่ีการ 
ที่พระฉันเนื้อสัตวจะชื่อวาเปนการสนับสนุนใหชาวบานฆาสัตวน้ันกไ็มถูกเหมือนกัน เพราะวาการทํา 
ประเภทนั้นเขาทํากันอยูแลว เขากินกนัอยูแลวไมใชพระไปสั่ง แตเรื่องของการพระสั่งหรือการกําหนด 
หมายการกินเนื้อสัตว หรือวาชื้บอกอาหารบอกประเภทอาหารที่จะเลีย้ง อยางนี้พระพุทธเจาทรงปรับ 
โทษไวแลว คือมีอยูวา 
 ถารูอยูวาเขาฆาสัตวเพื่อเลี้ยงตน สมมุติวาถาเราเขาไปในบานของใครเขา ถาเราเปน 
พระและเขาไมมีอะไรจะเลีย้งพระ เอาไกมาเชือดเลีย้งพระ ทุกปลาแกงเลี้ยงพระ ทั้งพระทราบอยูวาเขา 
ทําอาหารประเภทนั้น เขาฆาไกฆาปลาเพื่อเลี้ยงตน ถาพระฉันเขาไปอยางนี้ องคสมเด็จพระชนิสีหปรับ 
เปนโทษทุกคาํกลืน เอาเขาละซิ อยางนี้มนัมีอยูแลว ถาเขาทําเฉพาะเพือ่ตนละก็ ทานปรับเปนโทษ หรือ
เขาฆาสัตวเพือ่เลี้ยงตวั และก็ตัวกนิเขาไปอยางนี้เปนการสนับสนุนใหชาวบานฆาสัตว แตถาหากวา ถา
อาหารเขามีอยูแลวเราไมไดบอกเขา เขามีกินตามแบบนั้น เราไปเขานํามาใหวา อยางนี้เปนการทําตน 
เปนคนเลี้ยงงายไมเนื่องดวยการฆาสัตว เพราะเราจะไปหรือไมไป เราจะกินหรือไมกนิ เขาจะใหเราหรือ 
ไมให เขากฆ็าของเขาอยูแลว 
 น่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงแนะนําไวแลวอยางนี ้ แลวทําไมจงึมีการมาตั้งกฎ 
ตั้งเกณฑกัน มาชักชวนกันเอาแบบของพระเทวทัตมาแนะนําชาวบานใหปฏิบัติตาม ดังนี้สาวกขององค 
สมเด็จพระชนิสีหไมมีใครเขาทําตามแน น่ีเปนอันวาการงดเวนจากการกินเนื้อสัตวไมมีประโยชนใน 
ดานปฏิบัตพิระธรรมวนัิย 
 แลวน่ีจะพดูถงึเรื่องสวนตัว สําหรับอาตมาเองเมื่อสมัยบวชใหม ๆ ก็เคยมีความคิดเหน็ 
อยางนี้เหมือนกัน วาถาเราไมกินเนื้อสัตวนี่  ไอกามราคะมันจะเกดินอย รวมความวาอารมณอยากมีผวั 
อารมณอยากมเีมีย เห็นผูหญงิสวย เห็นผูชายสมารท อยางนี้มันจะเกดิมีนอยหรืออาจจะดับไป เพราะวา
ผักไมมกีําลัง พืชผักธญัญาหารทั้งหลายไมมีกําลัง ถาเรากินไขลวก กนิหมู กินเนื้อมาก ๆ มันจะมีกําลัง
ทางกําหนัด ก็เลยลองพิสูจนดู ไมใชตั้งใจฝาฝนคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครู ลองฝนใจด ูลอง
กินเจดูและก็เจจริง ๆ การกนิเจประเภทนีก้็ไมเคยพึ่งเจ กินเจพึ่งเจนีไ่มมีประโยชน ในสมัยปจจบุันนี่มี
คนเขาเคยนําอาหารเจมาถวายหลายครั้ง แตเวลาท่ีฉันเขาไปนั้นไมรูสึกวามันเปนเจ รสชาติเหมือนกับ
อาหารธรรมดา อยางนีถ้ึงแมวาเราจะไมกนิเนื้อสัตว  ไอคาของการติดในรสอาหารมนั  
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ก็มีเทากัน ไมใชเจจริง ๆ มันเปนเจไป สวนการกนิเจเพราะอาศัยเจเปนปทัฏฐาน ปรุงอาหารใหมีรส 
คลายกับเนื้อสัตวไมมีประโยชน 
 
 ในสมัยที่อาตมาบวชใหมๆ ตอนน้ัน เจรญิพระกรรมฐานในสํานกัหลวงพอปานวัด 
บางนมโคเหมอืนกัน เวลาเจรญิพระกรรมฐานเวลานัน้ พระปกติทานฉันธรรมดา ๆ แตท่ีทรงความดีก็มี 
มาก แตพวกทีไ่มเอาถานเอาแตขี้เถาก็มีมากเหมือนกัน น่ีเปนเรื่องธรรมดาของคน แมแตในสมัยขององค 
สมเด็จพระทศพลกเ็หมือนกนั ไมใชวาพระไปนิพพานทัง้หมด อยางสาวกขององคสมเด็จพระบรมสุคต 
ที่ไมเอาถาน เชนทานพระโลลทุายี น่ีไมเปนเรื่องเหมือนกัน เปนตนบญัญัตขิองพระวินยัเกือบจะ 
ทั้งหมด นี่เปนอันวาศาสนาขององคสมเด็จพระบรมสุคตมีทั้งคนดีและคนชั่ว นีใ้นสํานักของหลวงพอ 
ปานก็เหมือนกัน พระท่ีดีเดนเสียจริง ๆ ก็มี ท่ีเลวไมเอาถานก็ม ี บรษิัทบานใกลเรอืนเคียงกเ็หมือนกัน 
ชาวบานไกล ๆ เขามาโกยเอาของดีไปหมด แตปรากฎวาคนในตําบลเอาดีไวไมได นี่ไมใชนนิทา มาพูด 
ใหกันฟงวา ไอเรื่องความเปนจริงของมนัมีอยางนี ้
น่ีตอนนั้นกําลงัเจรญิพระกรรมฐาน ใครจะมานั่งปรับกนัวาคุยเรื่องกรรมฐานเปนการ โออวดก็เชญิซิพอ
เทวดา เชญิเถอะเขาถามมากพู็ดไป แลวกน่ั็งนึกในใจวา เรานั่งเจรญิสมาธิบาง พจิารณาขนัธ ๕ ตาม
อํานาจของวิปสสนาญาณ แตไอตานี่มันไมเปนเรื่อง คอยชอบจองหนาผูหญิง เห็นนยันตาแวว ๆ มีแวว
วาวสวยๆ ก็ชอบ ผวิพรรณสวยก็ชอบ รูวาสวยเห็นรอยยิ้มสวย ๆ ย่ิงดีใหญ ใจ ระทึก มีทรวดทรงดยีิ่ง 
เกิดนกึแหมมนันึกมาก ๆ ชาวบานเขานกึยังไง พระใหมมันก็นึกแบบนั้นเหมือน กัน หมผาเหลืองแลว 
หัวโลนแลว อารมณอยากมีเมียมันกย็ังมีอยู เราจึงมาลองนั่งคิดดวูา เออ นี่เรามา กินเนือ้สัตวน่ี นากลวัไอ
น่ีมันยัว่กิเลส เราบวชเขามาในศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐน่ี เราก ็ ตองการอยางเดยีวคือ
พระนิพพาน เพราะเวลานัน้หลวงพอปานทานพูดไวเสมอวา นิพพานสิสะ สัจฉิกิริ ยายะ เอตัง กาสาวัง 
คะเหตวา พอประชุมกันทไีรทานก็พูดแบบนี้ วาเราขอรับผากาสาวพัสตรมาเพื่อ ทําใหแจงซึ่งพระ
นิพพาน จนเวลานี้ทานพล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ เจากรมสื่อสาร ทอ. ทานมาบอกวา มีพระหลาย
องควา เวลานีเ้ขาไมใชแลวคํานี้ ความจริงคํานี้จะใชหรือไมใชก็ตาม การบวช เขามาในพระพุทธศาสนา 
ตองมีความหวังอยูอยางเดียวคอืความดับไมมีเชื้อ ถาบวชตามประเพณีละก ็ เขาเรียกวาบวชซื้อนรก ถา
พระองคที่บอกมานั้นก็โปรดทราบไวดวย ถาเจตนาของทานยังเปนไปตาม น้ันวาคําวา นิพพานนัสสะ 
สัจฉกิริิยายะ เอตัง กาสาวัง คะเหตวา ทานเลิกใชแลวละก็ ทานลงบญัชี 
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ตัวของทานเองไดวา ตายแลวทานไปอยูกะเทวทัตแน มานั่งหลอกลวงชาวบานเขาเพื่อประโยชนอะไร 
การบวชเขากห็วังพระนิพพาน เขาไมไดบวชเพื่อเอาอะไรกนั ถาบวชตามประเพณีละก็ไมตองหวง พระ
น่ีแคกินขาวเทานั้นไมพิจารณาใหเปนอาหาเรปฏิกลูสัญญา หลงในรสอาหารกินเพื่อความอวนพี กนิเพื่อ
ความผองใส กินเพราะติดรสอาหาร อยางนี้ องคสมเด็จพระพิชิตมารบอกวา กนิกอนเหล็ก ที่เผาจนแดง
โชนดกีวา เหลก็เขาไปถึงปากปากพัง ถึงคอคอพัง ถึงทองทองพัง แลวก็ตาย พอตายแลว มันก็เลกิรอน 
 แตนีถ้าหากวาเราพจิารณาเปนอาหาเรปฏกิลูสัญญา คิดวาอาหารนี้มาจากพื้นฐานอนั 
สกปรก ตนพืชปุยท่ีจะเลีย้งตนพืชก็เปนของสกปรก เนือ้สัตวสกปรกมีคาวมีข้ีมีเยีย่ว แลวเรากนิเขาไป 
ในรางกายมันก็สกปรก เปนอุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เปนสิ่งที่เรารังเกยีจทัง้ ๆ ที่
เปนของเราเอง นี่เปนอันวารางกายของเรามันมาจากพืน้ฐานสกปรก เรากนิของสกปรกเขาไปรางกาย 
ของเราก็สกปรก รางกายของบุคคลอื่นกส็กปรก แตความจริงเราตองการของสะอาด เราจะนํารางกาย 
ของบุคคลอื่นเขามาประคับประคอง เขามากอดเขามารัดมาสูดกลิ่น อยางนี้เราตองการสะอาด แตทวา 
ความจริงรางกายของเรามาจากพื้นฐานแหงการสกปรก นี่เรานําเอาของสกปรกเขาไปหลอเลีย้ง มันก็ 
เพ่ิมความสกปรกขึ้นเปนปกติ มันหาความสะอาดไมได 
 ฉะนั้นในเวลาที่เราจะกนิอาหารมีความตั้งใจอยางเด็ดเดีย่วคือ กินเพื่อยังอัตภาพให 
เปนไป เพ่ือใหมีกําลังกายและมกีําลังใจปฏิบัติความดี ตัดขันธ ๕ ใหเห็นสมุจเฉทเพื่อหวังพระนิพพาน 
น่ีเขากินกันตรงนี้เทานั้น จะกินอาหารทีม่ีเนื้อสัตว หรือไมมีเนื้อสัตวยังไง มันกม็ีผลเทากัน ถาเรา 
พิจารณาเปนอาหาเรปฏกิูลสญัญา 
 ในตอนนัน้อาตมาไมใชยังง้ันสิ มานั่งนึกวากินเนื้อสัตวน่ีไมไหวแลวอยากมีเมยีเสีย 
เรื่อย เวลาเห็นหนากันจริง ๆ ก็ชอบสาว ๆ สวย ๆ ทรวดทรงดี ๆ และเวลาพอตอนดกึเขาหนอยนึง เอะ 
ชักคนกลางคนก็ใชไดน่ี แตตอนเชามือ เอ แกเหลาเหยกน็ากลวัจะไหว นี่อารมณใจมันเลวอยางนี้ กเ็ลย 
มานั่งนึกในใจวา เลิกกินเนื้อสัตวดีกวา ลองสัก ๓ ป วากเิลสในดานกามราคะมนัจะพนไปไหม เมื่อการ 
กินเจไมไดอาศัยเจ ไมประกาศบอกใครทัง้หมด หากินมันเอาเองไปบิณฑบาตตามปกติ แลวกินเจดวย 
และก็กนิอาหารเวลาเดียวดวยที่ถือวาเอกา ตะนี้เวลาทีก่ินเจไมไดอาศยัเจ เราจะทํายังไง หาใครมาปรงุให 
พระพุทธเจากลาววา “อตัตาหิ อตัตโน นาโถ” ตนแลยอมเปนที่พึ่งของตน จะไปนั่งปลอยใหใครเขาปรุง 
ให มันก็ไมใชตนเปนท่ีพึ่งของตน นั่งลอแบบนั้นมา ๓ ป บางวันหาผกับุงมา ถาเขาใสบาตรมามีผกับุง  
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ผักกะเฉดที่เขาตมมามีกะทิได แตไมมีน้ํามนัหมู ก็มากินกับน้ําปลาถัว่ ไปซื้อนํ้าปลาถั่วมาไว ๑ ขวด และ 
บางวันหาอะไรไมไดเลยก็เอาหัวหอม หัวหอมที่เขาตําพริกนี่แหละมาจิ้มกินกับเกลือ และกิน กับ ขาว 
แลวกก็ินเวลาเดียว วาแบบนี ้๓ ป อวนเปนหมูตอนเลยไมไดมีอะไรลดไปเลย รางกายก็สมบูรณบริบรูณ 
กินอยางแรนแคนจริง ๆ เพราะเจไมไดอาศัยเจ ถากนิเจอาศัยเจแบบปจจุบันละก็ไมตองไปกินมันหรอก 
ถาเขาทําใหกนิก็กินเถอะ แตอยาไปนกึวากินเจกินอะไร ๆ มังสวริัติชอบพูดกันยังง้ี 
 ไอมังสวิรัตเิขาแปลวา งดเวนจากการกินเนื้อ มันก็ไมไดเกิดประโยชนอะไร ๓ ป อวน 
เปนหมูตอน กินแบบแรนแคน มานั่งดูกามราคะ ไอความนึกรกัแมสาวนอยสาวใหญที่ตั้งใจเคยชอบ 
เห็นหนาทีไรสวยทุกที น่ีไมไดเกดิลดอะไรไปสักนิดหนึ่ง น่ันนะดีหนาไมไดไปรบกวนชาวบานเขา ถา
หากวาไปรบกวนชาวบานเขามันจะยุงกนัใหญ ชาวบานไมมีใครรูเลยวากินเจและกนิอาหารเวลาเดยีว 
 และในระยะ ๓ ป ที่ตั้งใจไวมันก็มเีหตุอัศจรรยเหมือนกัน มันมีอยูวนัหนึ่ง ชาวบาน 
เขานําขาวตมหมูขาวตมเครือ่งมาถวาย ถวายพระหมดวัด หลวงพอปานทานก็ตรีะฆัง บอกวาวันนีน้มินต 
พระหมดวัดมาฉันขาวตม ขาวตมเครื่องเขาปรุงดวยเครือ่งตาง ๆ ก็คิดในใจวาวันนีห้ลีกเลีย่งไมไดเสีย 
แลวเรา แตวาการกินเจไมไดมีการสมาทาน เอาไมเปนไรมันไมบาปไมกรรมอะไร เพราะเราไมไดให 
สัจจะกับพระพุทธเจา เปนแตเพียงเราตั้งใจจะงดเวนจากการกินเนื้อสัตว วันนี้เมื่อความจําเปนมาถึงเรา ก็
จะกนิ พอลอเขาไปชอนเดียวปรากฎวาอาเจียนทนัที จนเขามาถามวาเปนอะไร ก็เลยบอกวาไมคอย 
สบาย เวลานีก้ินเนื้อสัตวไมได ปรากฎเปนของคาวมีเมือ่ไรเปนอาเจยีนเม่ือน้ัน เขาก็เลยเห็นใจจัดขาว 
ตมมาใหม เปนขาวตมกุยและก็ไปหาผกักาดเค็มเอามาให ตะนีล้อไดสบาย 
 น่ีละบรรดาทานผูสนใจเรื่องอาหารเจนี่ ความจริงไอปญหาแกขอของใจนี่เขาตอบกัน 
กระจุมกระจิ๋มเล็ก ๆ นอย ๆ นะ แตนี่พอเทวดาถาวรนี่ ไอถาวรนีเ่ขาแปลวามัน่คง ลงปกเขาแลวปก ถอน 
ไมคอยออก พอตอบเสียขอเดียวนี่หมดเวลา ๓๐ นาทีนะซิ เอา มันอยากจะหมดก็หมดไป เหลือเวลาอีก 
หนอยก็จะพูดใหมันหมดไป 
 ก็เลยขอแนะนาํบรรดาญาตโิยมพุทธบรษัิททั้งหลายวา ไดเห็นพระฉันเจก็ดีหรือวาเหน็ 
พระฉันขาวเวลาเดยีวก็ด ี มบีรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเคยมาพูดใหฟง บอกแหม พระที่วดันั้นเครงจงั 
พระที่วดันี้เครงจัง ทานฉันขาวเวลาเดียว ไมฉันเนื้อสัตว ถาไปเจอะเขาแบบนี้ละกพ็ึงทราบวา แคนัน้ ละ
บรรดาญาตโิยม ไมมีอะไรดไีมมีอะไรวเิศษ จะกนิขาแเวลาเดียวหรือวาจะกินเจ มนัก็ไอแคจิต ยังรัก ยัง
โลภ ยังโกรธ ยังหลง ไมไดกอใหเกิดประโยชนอะไร แตหากวาจะเปนการฝกใจในการไมกินเนื้อ  

 
 
 
 
 



๔๕๗ 
 

สัตว มีอาหารประเภทใดเรากินไดแบบสบาย มีเนื้อสัตวกินได ไมมเีนือ้สัตวก็กินได แบบนี้โมทนาดวย 
และจัดวาทําตนเปนคนเลีย้งงาย ไปเห็นเขาทําตนเปนมังสวิรัติ และก็งดเวนจากการกนิเนื้อสัตว เขา ไม
กิน เนื้อสัตว เขาถวายมาเราก็ฉันไดเราก็กินได แตไปเห็นบางประเภทที่เขาสมาทานเปนผูรวบทั้งรัด 
หรือวาทั้งกอดทั้งรัดเนื้อสัตวหมายความวาเนื้อสัตวไมมีกนิไมได เขาตองกินเนื้อสัตว 
 ถาเขานําเนื้อสัตวมาใหเรากนิเราก็กนิได ถาไมมีเรากก็นิได นี่มันกไ็มมีอะไรสบาย ทํา 
ตนเปนคนเลีย้งงาย แตวาเวลาจะกินนี่สิ ตองพิจารณาเปนอาหารเรปฏิกลูสัญญาเสยีกอน อาหาเรปฏิกลู 
สัญญาจําไดวาเนื้อสัตวกด็ี ผกัก็ดี พืชพรรณธญัญาหารตาง ๆ ก็ดี  มาจากสมุฏฐานแหงความสกปรก ตอง
ปลงใหตกเสียกอนดานจิตใจ ทําใจปลงไปใหตกวาไอน่ีมนัเปนของสกปรก เรากินเขาไปแลวมันก ็ ไป
รวมกันสกปรกในรางกาย รางกายของเราก็เปนรางกายสกปรก รางกายคนอื่นกเ็ปนรางกายสกปรก ของ
สกปรกเรามีความรังเกยีจ เราไมตองการกอดรดัฟดเหวีย่งทะนถุนอมรางกายของบคุคลใดเอามา เปน
เครื่องชิดเชย เพราะของสกปรกเราไมตองการอยูแลว ถาทําอยางนี้จะถกูใจองคสมเด็จพระประทปี แกว 
ทําใจใหเกดินิพพิทาญาณมีความเบื่อหนายในรางกาย เห็นวาเปนของสกปรก อยางนีจ้ะเปนปจจยั เขาถึง
พระอนาคามีไดงาย นี่สําหรบัของ ๑ น้ีก็ขอตอบยั้งไวเพยีงเทานี้ มันยาวเกนิไปนะ ตัง้ ๓๐ นาท ี
 
 

การฉันเอกา 

 
 ขอที่ ๒ ปญหาที่ถามคางไวจากรายการสถานวีิทยุ ก็ไดแกกนิขาวเวลาเดียว ที่ถือวาฉัน 
เอกา ความจรงิการฉันขาวเวลาเดยีวกับ ๒ เวลา มีคาไมตางกัน สําหรบัรางกาย น่ีสําหรับอาตมาเอง นี่
เคยฉันมา ๓ ป ไมไดทําใหรางกายผอมไปเลย มันดีเทาเดิน กเิลสกไ็มผอม แตวามคีวามดีอยูอยางหนึง 
ถาเราฉันขาวเวลาเดียวตอนเชา เมื่อเวลาประมาณ ๖ โมงเย็น อาหารยอยหมดละเอียด ก็มีลมละเอยีด การ
เจรญิฌานไดด ี และอีกประการหนึ่งก็ตัดความรุมราม หมายความวาไมตองกังวลเรื่องอาหารมากนัก ถา
จะถือเปนคณุวิเศษดีกวาพระที่เขาฉัน ๒ เวลานี ่ ไมไดมีความดีอะไรเลย มันกแ็คนั้นแหละ หาดีอะไร 
จริง ๆ ไมได หากวาใจไมละกิเลสซะอยางเดียว ไอการกินขาวเวลาเดยีวก็ไมไดชวยใหดีข้ึน เราจะดีหรือ 
ไมดีมันก็อยูท่ีเรา นี้การกนิขาวเวลาเดียวนีม่ันก็อ่ิมเทากบั ๒ เวลา ดีไมดีจุกวาเสียอีก ในสมัยที่กนิ ขาว
เวลาเดยีว เวลานั้นมันวาไมนอยเลย ขาวคอนบาตรนี่ลอเรยีบเวลาเดียว แตงโมลูกใหญ ๆ เขาใหไป  

 
 
 
 
 



๔๕๘ 
 

ฟาดเรียบ น่ีวาไมเหลืออยูเลย ตะนี้ ๓ ปผานไป คือกลับไปกินขาว ๒ เวลา มันกินนอยวากันตั้งเยอะ 
 น่ีเปนอันวาฉันขาวเวลาเดียวเปนการตดัภาระแหงการยุงยากเทานั้น ยังไมไดหมายถึง 
วาเปนพระเครงจะเขาถึงฌานสมาบัติ จะเปนพระโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต น่ีถาหากวาทาน ฉัน
ขาวเวลาเดียวก็ดี กินเจกด็ี กนิเจนะไมไดกนิเจ คือไมไดไปกวนเจ ถาทําเพ่ือประโยชนสวนตัว ทํา  ลบั ๆ 
ไมประกาศใหชาวบานเขารู ไมโฆษณา ถาเขารูเขาถามวาทําไมกินยังงี้ละ บอกวารางกายมัน ตองการแค
น้ีก็กินมนัแคนีแ้หละ มีจิตใจบริสุทธิ์ไมอวดชาวบาน อยางนี้ก็ช่ือวาเปนไปตามปกต ิ ไมผดิ ปกติ ไมมี
อะไรดีเปนพิเศษ ทรงความเปนปกติไวตามเดิม ตะนี้ถากินขาวเวลาเดยีวก็ดี กนิเจและอาศยั เจก็ด ีหรือ
วากินเจแตไมอาศัยเจ อวดเขา ไปที่ไหนก็บอกวาอาตมานี่ฉันเวลาเดียวนะ อาตมานี่ไมกินเนื้อ สัตว 
อยากใหชาวบานเขาไดมีความเลื่อมใส บอกพระองคนีท้านดีนะ ทานกินเวลาเดยีวดวย ทานไมกิน 
เนื้อสัตวดวย ทานจะเครงครัดมธัยัสถมาก เขาจะไดนับถอืมาก ถามีเจตนาแบบนีล้ะกล็งบัญชีอเวจ ีเอาไว
เลย เพราะวาเปนมายาเปนการโออวด อวดความวเิศษของตัว กิเลสมันเขามาพอกหวัหนัก เพราะอะไร 
เพราะวามายาอยางนี้มันเปนกิเลส พระพุทธเจาเรยีกวา อุปกิเลส ใชไมได 
 ตองทําใจใหสบาย จะกินเวลาเดยีวก็กนิดวยความเต็มใจ อยางไปพึงอวดชาวบานเขา 
แตก็บอกเขา ใครเขาถามกบ็อกวาอาตมาฉันขาวเวลาเดยีวก็เพ่ือความสะดวกในความเปนอยู แตอยาไป 
น่ังนึกวา เอะ เราจะทําใหเขานับถือเราเพราะเรากินขาวเวลาเดียว  หรือวาเราจะกินเจ หรือวากนิเจ ก็กิน 
มันเงียบ ๆ อยาบอกชาวบานเด็ดขาด ถากินเจก็ตามกนิเจก็ตาม วาถาบอกชาวบานแลว ชาวบานเขาจะ 
คิดวาทานเครง จะมีเจตนาเชนนั้นหรือไมมีเจตนาเชนนัน้ก็ตาม เพราะอันนี้องคสมเด็จพระผูมีพระภาค 
เจาทรงหามไวแลว ถาเราฝาฝนกเ็ปนอันวา เราเปนลกูหัวดื้อไมเชี่อพระพุทธเจา หรอืดีไมดีเรากไ็ปนั่ง 
แขงบารมีพระพุทธเจา แตอยาลืมนะ ปฏิปทากินเจนี่ พระเทวทตัเคยขอพรจากองคสมเด็จ พระทรง
สวัสดิโสภาคยไวแลว แตวาองคสมเด็จพระประทีปแกวไมทรงอนญุาต ฉะนั้น การกนิเจจึงเปน ของไม
ถูกไมตองตามคติของพระพทุธศาสนา เปนอันวาการกินขาวเวลาเดียวขอ ๒ ตามทีถ่ามมา ความจริงนะ
ตอบแลวในขอ ๑ แตนีก้็เลยมาตอบขอ ๒ ใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕๙ 
 

การฉันสํารวม 

 
 น่ีใครเขาถามไวก็ไมรู มันนานเนกาเลมาแลว ตะนี้มาอีก เขาบอกการกนิขาวสํารวม 
การกินขาวสํารวมแบบชนดิที่เรยีกวา ใครเขานํามาใหหลาย ๆ อยาง และกนํ็าเอามาไวในภาชนะอัน 
เดียวกัน หมายความมภีาชนะอันหนึ่งใสขาว ตักแกงตักกับทุกอยางเขามาผสมกันแลวก็กิน ญาตโิยม ที่
ถามมาถามวา จะเกิดประโยชนในการปฏิบัติเพ่ือมรรคผลในพระพุทธศาสนาเพยีใดหรือไม ความจริง 
เรื่องนี้ก็เห็นเหมือนกัน เคยเห็นมา แตทวาตองขอตอบแบบนี้ ตองขอตอบวาไมถูกหรอก ถาจะกิน 
เพราะละกเิลสนี่มันไมถูก แตวาถากินเพื่อความพอใจละก็ถูก เปนอันวาการกนิขาวสํารวม ข้ีเกียจหยิบ 
มันหลายอยาง มันมีกี่อยาง ๆ ๆ ก็มารวมกัน ชามเดียวกันแลวก็กนิ แตการกนิแบบนี้ไมไดตดัรสอรอย 
ใหหมดไป ก็เคยกินเหมือนกัน คือรวมแกงทุกๆ อยางมาไวในหมอเดยีวกันแลวก็อุน เวลากินกใ็สลงมา 
ในขาวเห็นมันอรอยดีนี่ และก็ไมมีกิเลสตัวไหนมันหดลงไป แตกินเพื่อความสบายใจของตัวน่ีไมเปนไร 
เพราะวากินเพือ่ตั้งใจใหมันเปนการตัดกเิลส 
 ถากินใหชาวบานเขาเห็นวาเราดี เราเปนคนเครง ชาวบานเขาจะไดเชื่อจะไดชมวา แหม 
น่ีดีจริง ๆ นี่กนิขาวสํารวมในภาชนะอันเดยีว บางรายก็ไมใชจานใชชาม บางรายก็ใชบาตร ไปไหน ก็
แบกบาตรไปดวย ทั้ง ๆ ท่ีชาวบานเขามภีาชนะใสให กย็งัเอาขาวเทลงไปในบาตรนัน่แหละ และนาํ แกง
นํากับทั้งหมด รวมผสมเขาไปในบาตร และก็ฉัน อยางนี้ถาจะกลาวถงึอานิสงสกันละก็ ไมมีอะไร เลย 
อานิสงสฝายดนีะไมมี มันมแีตอานิสงสฝายเลว เพราะอะไร เพราะวาทาํใหชาวบานเขาเห็นวาเครง หรือ
บางทีก็ไมไดตัง้ใจจะอวดชาวบาน แตก็อวดตัวเอง ทําตวัเองใหเห็นวาเครง ไมยุงกับภาชนะทั้งหมด แต
ทวาเวลากินเขาไปนะสิ เวลาทีจ่ะเปบเขาไปพิจารณาเปนอาหาเรปฏกิูลสัญญารึเปลา กนิขาวมันม ี
ความสําคัญอยูตรงนี้เทานัน้ จะถือวาเปนธดุงควัตร จัดวาเปนเอกะภาชนะมันก็ใชไมได เพราะใน ธุดงค
ที่เรยีกวาเอกะภาชนะ เอกะแปลวาหนึ่ง มีภาชนะชิ้นเดยีว นี่เวลาไปธุดงคเขาไมมสีํารับเขาไมม ี ปนโต 
มันมีบาตรลูกเดียว ญาตโิยมพุทธบริษัที่เขาใสบาตรเขามานี่ เขาก็ใสรวมกับลงไปดวย ลงไปในบาตร 
บางรายก็มีหอบางรายก็ไมมหีอใสลงไป พอกลับมาแลวเพราะเรามภีาชนะอันเดียวตัด กังวลในภาชนะ
อยางอื่น น่ีความจริงก็ไมไดสรางความดอีะไรมากนกั เปนการตัดกังวลเทานั้น และเราก็ กนิในบาตร
อยางนี้กจ็ัดวาเปนธุดงคอยางนอยที่สุด ความดีก็มีอยูเพียงวาเราไมยุงกะภาชนะหลายชิน้  

 
 
 
 
 
 



๔๖๐ 
 

เปนการทําใจใหสบายไดจุดหนึ่ง แตถาจะถามวาตดักิเลสขอไหนบางก็บอกวายัง มนัยังไมเขาถึงสะเก็ด 
ของพระพุทธศาสนานี่ ยัง ยงัถึงดีไมได 
 ตะนี้บังเอญิถาหลวงพี่ท่ีเคยเห็นมา เขามีภาชนะใหแลว แตแกเอาบาตรไปดวย เวลาจะ 
ฉันก็เทอาหารทุกอยางลงไปในบาตรและกก็ินเขาไป การทําอยางนี้เปนอุปกิเลส มันเปนการอวดชาว 
บานเขา ไมสมควรแกฐานะ ถาเราจะถือเอกะภาชนะจรงิ ๆ ก็ตองปฏบัิติแบบธดุงค ไมรับภาชนะที่ ๒ 
เขามา เรามีบาตรลูกเดยีว มีจานลกูเดยีว และมกีะละมังลกูเดียว ถาใครเขานําอาหารมาใหจะเปนน้ําแกง 
นํ้าพรกิ นํ้าปลารา อะไรกต็าม ใหเทลงภาชนะอนัเดยีว อยางนี้ถึงจะตรงตามจุดมุงหมาย ของเอกะ 
ภาชนะในธุดงค คําวาธุดงคน้ีไมตองเขาปาก็ได แบบนีอ้ยูในบานอยูในวัดทําไดเหมอืนกัน เปนเอกะ 
ภาชนะ 
 แตนี้ท่ีบรรดาญาตโิยมพุทธบริษัทถามมานี่ มาเห็นพระทานมีบาตรถอืไปบาง ไมมีบาง 
เวลาใครเขานาํของเขามาประเคนหลาย ๆ อยาง ทานมารวมไวในจดุเดียวกัน อยางนี้มันใชอะไรไมได 
เลย มันเปนการผิดพุทธประสงค ไอเรื่องการปฏิบัติตนผิดพุทธประสงคของพระพทุธเจา นี่เขาหามกัน 
นักเขาหามกันหนา เพราะมนัไมใชทางบรรลุมรรคผล ท้ังนี้เพราะวาองคสมเด็จพระทศพล ใหทําตรงไป 
ตรงมา แบบนี้ถาเราจะกลาวกันไปตามปกติเรยีกวาสรางอุปกิเลสมันใหเกิดขึ้น บางทีจะทําตนเปนคน 
สรางศรัทธาใหชาวบานเขาเห็นวาเรานี่เราเกงนี่ ถึงแมไมไดคิดอยางนั้นก็เปนการฝาฝนพระพุทธพจน 
บทพระบาลี ทีอ่งคสมเด็จพระชินสีหทรงตรัสไว 
 ก็ไอท่ีกินแบบนั้นเห็นมาหลายรายเต็มทแีลว ดใูจแลวกด็าํปอไปหมด นี้การดูคนดพูระ 
เราอยาดูขางนอก ถาดูขางนอกละก็แคนั้นแหละ มนัหลอกกันได ถาดใูจละก็หลบไมไหว ดูใจเขายังไง ก็
ทําเจโตปรยิญาณใหมันเกดิขึน้ซิ มานั่งกินขาวของชาวบานใหมันเปลืองขาวเขาทําไม มันของงาย ๆ มัน
ไมใชของยากของหนักอะไร ใชกําลังใจอยางเดยีวเรามีเวลาพอ อันนีข้อนี้ก็ขอตอบไวเทานี ้ วากนิ ขาว
สํารวมในภาชนะอันเดียวกนั ถาใชภาชนะอันเดียวเขาเทลงมา จัดวาเปนเอกะภาชนะธุดงคดี เปน การตัด
กังวลในภาชนะอยางอื่น แตหากวาเขามีแกงใสถวยใสชามมา และก็มาหยิบใสจานใสชาม รวมกนัอยาง
น้ีใชไมได ไมอยูในเกณฑธดุงค อานิสงสแหงการจะทําใหเกิดคุณเกิดประโยชนในการ ปฏิบัติไมมี ยิ่ง
ไปกวานั้นองคสมเด็จพระชนิสีหกลาววาทําแบบนี้เปนอุปกิเลส คือทําอารมณจิตให เศราหมอง มันไม
สามารถจะขามกิเลสไปสูหองพระนิพพานได เอาตอบรวมกันไปแลวนะขอ ๒ กบั ขอ ๓ เอ มันก็
เหมือนกันนี ่

 
 
 
 
 



๔๖๑ 
 

เครื่องเสพยติด 

 
 มาขอที่ ๔ บางสํานักเขาบอกวา ถาใครเขาไปอยูแลวจะปฏิบัติพระกรรมฐานในสํานกั 
น้ัน หามใชเครื่องเสพยติดทกุอยาง 

๑. บุหรี่ 
๒. กัญชา 
๓. กาแฟ 
๔. ยานัตถุ 
อะไรก็ชางเถอะ ไอความจริง กัญชา ยาฝน มันกินไมไดอยูแลว หามสูบบุหรี่ หามกิน  

หมาก หามเปายานัตถุ นี่มีบรรดาพุทธบรษิัทถามมา มนัเกิดประโยชนอะไรกนับาง ขอนี้ก็ตองขอตอบ 
แบบนี้ซิ วาประโยชนท่ีจะเกดิก็คือหลอกชาวบาน ตอบกนัตรงไปตรงมา เพราะวาคนถามสงสัยน่ี จะไป 
ตอบออม ๆ คอม ๆ แบบเอาใจอาตมายังง้ันอาตมายังงีม้ันก็เละเทะใชไมได ก็ตอบไดอยางเดียวบอกวา 
หลอกชาวบาน และก็เปนอัตตกิลมถานโุยค เปนการทรมานตน ขอนีอ้งคสมเด็จพระทศพลไมสรรเสรญิ 
น่ีสิ่งนี้พระพุทธเจาไมทรงสรรเสรญิ จะสรรเสรญิยังไง ไอรางกายของคนนะมันชินตออาการแบบนั้น 
มาแลว เคยเหน็พระอรหันตหลายองคทานสูบบุหรี่ ทานกินหมาก ไมเห็นทานเปนอะไร นี่เวลานี ้ พระ
อรหันตในประเทศไทยก็มี ถาตาดกี็มองเห็น ตาไมดีมนัก็เลยหัวพระอรหันตไป ดไีมดีเจอะพระ อรหันต
เขาก็หาวาเปนคนบาคนบอเสียก็ยังได ก็ตามใจจริงซิจะวาอะไร ไมไดวานี่ วาไดรแึกกไ็มฟง วาใหมัน
เหนื่อยเปลา ๆ 
 ตานี้สํานักที่ปฏิบัติอยางนั้น ความจริงเจาสํานักมีความปรารถนาดี คือจะใหบรรดา 
บริษัทที่เขามาปฏิบัติตัดกังวล แตทวาอาจจะลืมขอเท็จจริงไป ประสาททางรางกายมีความตองการ อยาง 
คนสูบบุหรี่น่ี ถาไมไดสูบ มันเกิดเงีย่นบุหรี่ข้ึนมานี่ นํ้าลายไหลสอ ใจหวิว หัวประสาทมึน น้ีคนเคย กิน
หมากไมไดกนิหมากเปรีย้วปากเกือบแย ไอคนเคยเปายานัตถุถาไมไดเปาจมูกมันก็คิด ดีไมดี ประสาท
จมูกไมดี เขาเรยีกวาเปนอะไรก็ไมรู ไอโรคสมัยปจจุบันไซนกไซนัสอะไรก็ไมรู เรยีกไซนสั ก็ดี
เหมือนกัน มนัไซมันก็เลยนัดยาเขาไป ก็เลยเรียกยานตัถุ มันไซแลวก็นัดอยางนี ้ มันมีความจาํเปน 
สําหรับทานประเภทนี้ มันเกีย่วกับขันธ ๕ คือรางกายเทานั้น หากวาสํานักมาตั้งเกณฑ ตั้งกฎหามกนั  

 
 
 
 
 
 



๔๖๒ 
 

เสียแบบนี้ นี่นักปฏิบัตจิะมผีลดีตรงไหน ในเมื่อความอยากมันเกดิขึ้น 
 ยังเคยเห็นอยูสํานักหนึ่งในเขตจังหวัดชัยนาทนานมาแลว ตั้งแตป ๐๓ ถึงป ๐๗ เคยเขา 
ไปอยูในสํานกันั้น บรรดาอาจารยในสํานักนั้นเขาหาม พระอาจารยใหญเขาหาม เวลาที่เขากฏิุเจรญิพระ 
กรรมฐานหามกินหมาก หามสูบบุหรี่ หามนัดยานัตถุ ช่ือวาของเสพยติดทุกอยางทีเ่คยมีอยูหามเดด็ขาด 
เวลาเขากฏุิกัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน น้ีตองงดกันอยางเด็ดขาด แตพอออกจากกฏุแิลวทําได ถาอยาง นี้
มันก็เปนโรคผเีขาผีออก 
 ตะนี้มาวันหนึง่ไมวันเดียวนะ ความจริงเห็นทุกวัน บรรดาญาตโิยมทีม่าฝกพระกรรม 
ฐานกําลังยางเทากาวเดินยอง ๆ แยง ๆ เดินคลาย ๆ คนเปนอัมพาต ยก ๆ ยาง ๆ ยังไงกไ็มทราบ ไมรู 
แบบไมรูฉบับเขาเหมือนกัน เห็นเดินคอย ๆ เดินไป เดนิมา เดินมาแลวก็เดินไป กลางวันนะ มนัก ็ทํากัน
ตอหนาประชาชนเปนทีโ่ลงแจง ความจรงิการเจรญิพระกรรมฐานในที่โลงแจง ทําในที่ ๆ คนจะ เห็น 
พระพุทธเจาทานบอกวาเปนอุปกิเลส ทานหาม เราทําเพือ่หนีกิเลส แตเราเขาไปหากิเลส อุป แปลวา เขา
ไป หรือใกลมัน ใกลก็ได หมั้นก็ได ไอหมั้นนี่แปลวาจองเขาไวนะ คนที่เขาจะเปนผวัเปนเมยีกันเขา 
หมั้นกอนแตงงาน จองเขาไวหรือใกล ใกลนี่มันไมหาง มันเขาไปมนัไมถอยออก ตะนีก้ารเจรญิพระ 
กรรมฐาน จะนั่งก็ดี นอนกด็ี ยืนกด็ี เดนิก็ดี แสดงอาการทําสมาธ ิ หรือวาพิจารณาวิปสสนาญาณให 
ชาวบานเขาเหน็ พระพุทธเจาปรับ ทานกลาววาเปนอุปกิเลส ทานผูนียั้งเขาไมถึงสะเก็ดความดีใน 
พระพุทธศาสนา อยางนีถ้าสงสัยใหไปดูในอุทุมพรกิสูตร สูตรนี้ทานพล.อ.ท ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ 
พิมพไวทายหนังสือมงคล ๓๘ ประการ ที่มีคุณวรณี สุนทรเวช เปนนายทนุใหญ และก็จาก นายสิบ
ตํารวจโทพวั ชระเอม รวมดวยอีก ๔,๐๐๐ บาท นอกนั้นมีใครบางกไ็มทราบยังไมไดพบหนังสือ ในอุ
ทุมพริกสูตร ทานบอกวาถาทําแบบนั้นเปนอุปกิเลสทําใหคนเห็น แตวาสํานักนั้นเอาเขาแลว น่ังกนั ปรอ
ในที่แจง บางทีก็เดินจงกรมไป บางทีคนมาเยอะแยะเดนิจงกรมกัน และพระอาจารยบอกวายังไง รูไหม 
บอกวาดี ชาวบานจะไดเลื่อมใสวาเราทําพระกรรมฐานกนั 
 น่ีเปนการเขาใจผิดถนดั ทําผดิพุทธพจนบทพระบาลี ท่ีองคสมเด็จพระชินสีหตําหนิ วา
ไมดี เปนการสรางกิเลสทําจิตใหเศราหมอง เพราะอะไร เพราะวามีตวัอวด อยากจะใหเขาชมวาดี ไอการ
ใหเขาชมวาดนีี่มันตองการเปนขี้ขาเขา เขาจะไดใช เขาจะไดนบัถือ นี่การเจรญิพระกรรมฐานใน 
พระพุทธศาสนาก็ดี การบวชเขามาในพระพุทธศาสนาก็ดี องคสมเด็จพระชนิสีหทรงเตือนบอกวาเรา 
ไมไดบวช เพราะการสักการบูชาของบุคคลใด เราตองการอยางเดียวคือ ความดับไมมีเชื้อ ก็หมายถึงวา  

 
 
 
 
 



๔๖๓ 
 

ดับกิเลสใหมันสิ้นไป ชาวบานเขาจะไหวหรือไมไหวก็ตามใจไมใชเรื่องของเรา เรามีหนาที่อยางเดียว 
เราทําใหหมดกิเลส นี่การที่เราทําจะถกูใจชาวบาน หรือไมถูกใจชาวบานก็แลวไป ใจชาวบานกะใจ พระ
มันไมเหมือนกัน ใจชาวบานเขาตองการมีผัว เขาตองการมีเมยี ตองการมลีูก ตองการความร่ํารวย ใจ
พระตองละผัว ละเมยี ละลูก ละความร่ํารวย มันคนละทางเดินหันหลังใหกัน แลวจะไปนั่งให ชาวบาน
เขาชมอยางนีม้ันเปนอุปกิเลส พระพุทธเจาจึงไดบอกวา ยังเขาไมถึงสะเก็ดความดีในพระพุทธ ศาสนา 
 เอานี้ทานถามกันมาวายังไง พูดมาพูดไปมันก็จะไปลืมเสียแลวซิ ออ เรื่องยาเสพยติด 
ไอเรื่องยาเสพยติดก็มีบุคคลคณะนัน้แหละ แกเดินไปมโียมผูหญิงอยูสามสี่คน ไปนั่งก็ไมไดน่ัง ตั้งทาจะ
สังเกตหรอก นั่งคุยกับแขก แตน้ีเมื่อเวลาแขกมาคุยแกกเ็ดินไปเดินมา เดินมาเดินไป ตาแก ก็มองพระ
อาจารยเห็นพระอาจารยเขาไปในหอง แกเปนคนติดหมากคงจะอยากหมากเต็มที่ แกรีบเอา หมากยัดเขา
ในปาก แลวกร็ีบเคี้ยว ๆๆๆๆ เคีย้วเรว็เกนิปกติรีบบวนน้าํหมากรีบกลนืหมาก ประเดี๋ยว เดียว เรียกวาทํา
ใหมันเรว็ แลวกล็ุกขึ้นเดินตอไป น่ีการทําอยางนี้ไมไดเกิดอะไรดี ทําใหจิตใจของ บรรดาพุทธบริษัทที่
เขามาปฏิบัติ เกิดอารมณเศราหมองเกิดกงัวล เพราะไอความอยากมนัเกิดขึ้น  น่ีหากวา บรรดาทาน
ทั้งหลายไปพบสํานับแบบนีเ้ขาละก็ บอกไดเลย บอกวาอยาเปนพระอรหันตเลย ฌานโลกยีมันก็ไมได 
ใจมันไมมีสมาธิ มันมีกังวลอยูกับของเสพยติด ก็จําไวดวยก็แลวกัน เหน็เขามา แลวกอ็ยาถือเอาเปนแบบ
ปฏิบัติ ไมเกิดดีหรอกปฏิบัตแิลวมันไมมผีล 
 
 

พระจับสตางค 
 

 มีอีกขอหน่ึงบรรดาญาตโิยมพุทธศาสนิกชน มาพูดเรื่องพระหยิบสตางความีสํานัก 
หนึ่งหลายสํานักทีเดยีว ถาเขาไปปฏิบัติในสํานักนั้นละ หามหยิบสตางค ถาใครเขานําเอาสตางคมาถวาย 
มีทายกเก็บไวใช ความจริงขอนี้นาจะอานพระวินัยใหเขาใจชัดไมใชของลี้ลับ 
 องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานทรงบอกไวแลววา รับเงินเองก็ด ีใหบุคคลอื่นรับ 
ก็ดี หรือใหบุคคลอื่นเก็บไวเพื่อตนก็ดี เปนอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตยีเหมือนกัน ถาอยางนั้นละก็ จะไป นั่ง
หลอกชาวบานเขาเพื่อประโยชนอะไร ทําตนเปนคนเครง ใครเขาถวายสตางคเขามาหยิบไมได แตก็รู  

 
 
 
 
 
 



๔๖๔ 
 

อยูวาสตางคอยูที่ตาคนนัน้ ตาคนนี ้ตาคนนั้นตาคนนี้เก็บเอาไวให อาบตัิมันเทากันนีท่ําแบบนี้มันกเ็ปน 
มายาเปนอุปกเิลส นี่มันเสีย ๒ ทาง อาบัตนิสสัคคิยปาจิตตียก็เปนดวย และก็เสียในดานมุสาวาท โกหก
ชาวบานอีกดวย จิตใจทําเพื่อโออวด เปนอุปกิเลสฝายธรรมะ โดนเขาไป ๓ ตอ กระสุนนัดเดยีว ไดนก
ระยํา ๓ นก เรียกวา ไดทั้งแรง ทั้งเห้ีย ทั้งกามาเลยดีไหม อยางนี้ก็เจรญิพรซิหรือบรรลยัพรก ็ไมแน ไม
เปนเรื่อง ไมควรแกการปฏิบตัิจริง ๆ อยางนี้เห็นเขาแลวก็อยาไปเชื่อ อยาไปถือเลย นักบวชที่บอกวาไม
หยิบสตางคนะ เวลาตายแลวมีเงินเปนแสนเปนลานตั้งเยอะ เท่ียวไปโกหกชาวบาน เขาเพื่อประโยชน
อะไร ทําใหตรงไปตรงมา เวลานี้หยิบสตางคใครเขาจะวา วาก็วา ใครเขาจะชมก็ชม  ปลอยเขาอยาไป
สนใจเพราะความจําเปนมันบังคัญ ไปรานเจกเขาเอาสตางคทุกอยาง ข้ึนรถข้ึนเรือ เขาก ็ เอาสตางค ไป
รักษาโรค เขาก็เอาสตางค ในเมื่อชาวบานเขาถวายสตางคเขามาก็รับ จะไปตั้งทาตั้งทาง โกหกเขาเพื่อ
ประโยชนอะไร ไมไดมีประโยชนอะไรเลย ขอนี้ก็ขอผานไป มีอะไรอกีไหม 
 

หมผาสีกรัก 

 
 ถามมาเยอะแยะ เดี๋ยวหมผาสีกรัก มีบางสาํนักบังคับบอกวาตองหมผาสีกรัก ความจริง 
ไอผาสีกรักนะสีดํา ๆ นั่นมันเหมาะสําหรบัพระท่ีเขาออกเดินธุดงค มนัเปอนยากเขาเรยีกวาผาหม สีน้ํา 
ฝาด ไอความจริงเรื่องผานี่ไมสําคัญ จะเหน็วาเปนผาเหลืองก็ได ผาเหลืองเจือแดงเขมก็ได หมผาสีน้ํา 
ฝาดกไ็ด ก็แคน้ันแหละไอเรือ่งผา 
 ถาผามนัดีจริง ๆ ทําใหหมดกิเลสได เรากส็บาย ถาหมผาสีกรักเมื่อไหรกิเลสหมด เมื่อ
น้ันละกแ็จวละตานี้ ไมตองหวงสบายใจไดเลย แลวมนัจะเปนยังงั้นไดยังไง ผานี้เราหมเขาไปแลว มัน
ทําใจใหหมดกิเลสไดรเึปลา ความจริงมนัก็เปลา อยางนี้ไมเห็นชอบดวย ควรจะปลอยไปตามสบาย 
เพราะผาที่ไมผิดวินัยก็ใชได ถาหากวาหมผาผดิวนิัยคนจะตําหนิกัน ไอตั้งกฎตั้งเกณฑแบบนั้นมนัไมใช 
ของดีอะไร ทาํใหลําบากใจเปลา ๆ ไมไดเกิดประโยชนในการกําจดักิเลส 
 

ปกกรดในบาน 

 
 น่ีขอท่ี ๗ หนากระดาษเขาจะหมดอยูแลว ออ ปกกลดในบาน นี่เจอเขาเอง  

 
 
 
 
 



๔๖๕ 
 

เหมือนกันนะซี เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๗ มีนาคม นิมนตพระมา ๒ องคเปนงานวางศลิาฤกษ พอเทวดาเอา 
กลดมา ดันกางในกฏุินัน้ แมน่ีกุฏิทีใ่หอยูก็มีมุงลวดไมตองการมุง แตบังเอิญถากฏุนิั้นมันไมมีมุง เอามุง 
ของกลดมากางมันก็พอใชได นี่วาบานเขาไมมีมุง เอากลดขึงเขาไมตองดาม เอาขางบนแขวนไว ขอเกี่ยว
เขา แลวเอามุงของกลดกางลงไปเปนการกันยุงอยางง้ีใชได แตถาหากวาถาชาวบานเขามีมุง ใหแลวไม
เปนการสมควร 
 น่ีไมอยางนัน้ซิ พอเครงจัดดันเอากลดมากางในกุฏิที่มมีุงลวด กฏุินีเ่ขาไมตองใชมุงกัน 
อยูแลวนี่ ไอเจาเรื่องกลดน่ีเขาใชสําหรับอัพโภกาส อัพโภกาสนะ หมายความวา เวลาที่เราอยูกลางแจง 
นะเราก็ตองใชกลด กลดปกเขามันมีหลังคามุง มุงกาง ถาอยูรกุขมูล อยูโคนไม เราไมตองใชกลดกไ็ด 
เพราะวามีของมุงบัง แตวา เวลากลางคนืเราจําเปนจะตองใช เหลือบยุงมันจะกวน อยางนี้ใชได แตการ
ที่มากางกลดในบานนี้มันเลยดีไปแลว พระพุทธเจาไมสรรเสรญิแน แบบนี้เปนกเิลสหนัก อวด ชาวบาน
เขานี่วาเราเปนนักธดุงค ปทโถ ไมควร ๆ เปนอันวา การปฏิบัติแบบนี้ใชไมได เอาละบรรดา ทานผูอาน
ทั้งหลาย หนากระดาษที่เขาใหไวในรายการสบายสําหรบัการแกขอของใจสําหรับในโอกาส น้ี ก็ขอยุติ
ไวแตเพียงเทานี้ ถาหากวามบีรรดาทานพทุธบรษิัททานใดมีขอสงสัยอะไรถามมาได แตก็ตอง ขอออก
ตัวไวกอนวาสิง่ใดถาไมเกนิวิสัย ก็จะตอบใหฟง แตเกินวิสัยกยั็งเอาไวใหไปถามพระพุทธเจากัน เอาเอง
ก็แลวกัน สวัสดี 
 

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



๔๖๖ 
 

ไขขอของใจ  ๒ 
 

ลิงรองไห 
 

 ทานสาธุชนท้ังหลาย วนันี้อาตมาไดมโีอกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบรษิัทตามปกติ 
แตทวาเรื่องทีจ่ะพูดหรือจะสนทนากับบรรดาทานพุทธบริษัท จะขอเปลี่ยนเรื่องใหม เรื่องตามใจผูพดู 
อันนี้จะของดไว เรื่องตอแตน้ีไปจะเปนการแกขอของใจของบรรดาทานพุทธบรษิทั เพราะวาจดหมาย  
ที่ถามปญหามาก็ดี การไตถามดวยวาจาของบรรดาทานพุทธบริษัทก็ด ี แตละอาทิตยแตละชวงนบัเปน 
รอย ๆ ราย โดยเฉพาะอยางยิง่การออกอากาศ ก็ออกเพียงวันพธุละครั้ง ถาจะนําปญหาทั้งหลายเหลานี้มา 
ตอบแตบรรดาทานพุทธบรษัิทก็ไมทันการ แตอีกประการหนึ่ง ในระยะเวลาออกพรรษา อาตมาเองก็ ไม
มีโอกาสไดอยูวัด เรยีกวาอยูเหมือนกันแตวาอยูนอยเต็มที มีภาระทีจ่ะตองเดินทางอยูเสมอ ฉะนั้น การ
ออกอากาศจึงเปนการบันทึกเสียงสงมายังสถานี ฉะนั้นการบันทกึเสียงสงมาจึงตองบันทึกเสียงตุน เขา
ไว ถาไมตุนเขาไว จะบันทึกแตละคราว แตละคราว วันพุธละครั้งอยางนี้ก็ทําไมได เพราะวาอยูบาง ไม
อยูบาง น่ีสําหรับการออกอากาศนี้เรื่องราวทั้งหมดก็จะปรากฎเปนเลมหนังสือข้ึนมา 
 หนังสือเลมนีห้นาปกเขียนไวมีตนโพธิ์ และก็มลีิงนั่งอยูบนขอนไม มมีือทั้งสองมือบน 
หลั่งไหลโชกโชนไปดวยน้าํ จนกระทั่งไมสามารถจะเช็ดน้ําตาได เพราะลิงนั่งรองไหจึงจําเปนตองใช 
หลังมือทั้งสองมือเช็ดน้ําตาแทน แสดงวาลิงนี่เศราโคกเสียใจรองไหจนกระทั่งน้าํตาไหล มือสองมือ 
หนาโชกชุมไปดวยนํ้าตา ถาจะเอามือหนาเขาไปเช็ดน้ําตามันก็ไมรูจกัแหง เพราะมนัมีน้ําตาโชกชุม ไป
แลว จึงตองใชมือหลังท้ังสองมาเช็ดน้ําตาแทน ความจรงิลิงก็มีหัวใจเหมือนกัน ที่ทําภาพอยางนี ้ เพราะ
อะไร เพราะวา ลิงก็มีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ลิงเคย นบัถือ
พระพุทธเจา และกล็ิงก็เคยเปนเทวดาบนสวรรคช้ันดาวดึงส เพราะกาํลังที่เปนลิงอยู แตทวาม ี ความ
เคารพในองคสมเด็จพระบรมครูดวยศรัทธาแท 
 ตัวอยางที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายอาจจะเคยไดยินไดฟง หรือไดอานมาแลววา 
ในสมัยที ่ องคสมเด็จพระประทีปแกวบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายังดํารงพระชนมอยู ในสมัยนั้น 
สาวกขององคสมเด็จพระบรมครูกลายเปนคนดื้อคนดาน เปนคนรั้นไมเคารพแตองคสมเด็จพระผูมพีระ  

 
 
 
 
 



๔๖๗ 
 

ภาคเจา คือคณะวินยัธร กบัธรรมธรทะเลาะกันเรื่องการถายอุจจาระ และก็ทิ้งไมชําระไวเทานั้น ทะเลาะ 
กันจนกระทั่งแตกคอกนัทั้งสองฝาย ทั้ง ๆ ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจามีพระ 
ชนมอยู องคสมเด็จพระบรมครจูะระงบัอธิกรณคือ เหตุรายเพียงใดก็ตามพระทั้งสองฝายไมยอม 
ปรองดองกนั ฉะนั้น องคสมเด็จพระภควนัจึงเห็นวา พระพวกนี้เปนคนหัวดื้อหัวดาน เปนคนที่ใช อะไร
ไมได แมแตองคสมเด็จพระจอมไตรพระบรมครูทรงมพีระมหากรณุาธิคุณทรมานพระองคมาถึง ๔ 
อสงไขย กําไรแสนกัป ที่ตองสรางความลําบาก สรางบุญบารมีเพื่อจะสงเคราะห ใหบรรดาประชาช ี
ทั้งหลายที่เกดิมาในโลกมีความสุข คือจะไดเขาถึงซึ่งพระนิพพาน แตทวาบุคคลผูมใีจสันดานหยาบ มี
ความเลวทราม มีความชั่ว ไมรูตวัวามีความชั่ว เพียงแคเรื่องเล็กนอย แมแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาค 
เจาทรงไกลเกลี่ยประนีประนอมแลวเพียงใดก็ตาม ก็ยังอาศัยกิเลสที่เปนพื้นฐานเปนสมุจเฉทประจําใจ 
ดื้อดานไมเชื่อฟงคําสั่งสอนหรือคําตักเตือนขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
ฉะนั้น องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจา จึงไดเกดิความเบือ่หนาย จึงไดหลีกไปเสียทีป่าปาลิไลยกะ ตั้งใจ 
ไปโปรดชาง 
 พระองคคงจะคิดวานี่คนแท ๆ นะ เขามาบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัม 
พุทธเจา พระองคทรงทรมานพระองค สอนบรรดาพุทธบริษัทหรือทานทั้งหลายเหลานัน้ดวยความ 
ลําบาก ความจริงพระพุทธเจาไมไดมีความสบาย มีความลําบากดวยประการทั้งปวง ตองกินในปานอน 
ในปา ฉันอาหารที่ชาวบานจะพงึให  ถาหากวาองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไมมีพระมหา 
กรณุาธิคุณแลว เมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธญิาณแลว องคสมเด็จ 
พระพิชิตมารไมสอนใคร เปนพระอรหันตแลวไปนพิพานเสียคนเดียว จะเปนไรไปก็จะมีความสุข แต
วาสันดานคนชั่วบรรดาทานพุทธบริษัทยอมไมรูตวัวาชัว่ เมื่อบวชในศาสนาขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาแลวยังมีความดื้อดาน การทะเลาะกนัเรือ่งนิดหนอย แมแตองคสมเด็จพระพิชิตมารจะ 
ทรงพระมหากรณุาธิคุณตักเตือนวา น่ันมันเปนเรื่องเลก็นอย ไมควรจะยกขึ้นมาเปนอธกิรณทะเลาะ 
วิวาทกันเพื่อใหแตกสามัคคี องคสมเด็จพระมหามุนีทรงกลาววา สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความพรอม 
เพรยีงของหมูยอมเปนเหตุใหบังเกิดสุข แตวาสันดานเจาโลนสมัยนี ้ทีค่วามไมดี มจีติใจเปนเดียรถีย ไม 
มีความเคารพในพระธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระชินสหีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจายอมเชื่อเมือ่ไหร 
น่ีองคสมเด็จพระจอมไตรเองแท ๆ เตือนเขายังไมฟง 

 
 
 
 
 
 



๔๖๘ 
 

 ที่บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายสงขาวเขามาใหคนมาถามดวูา อาตมานะตวัเองดแีลว 
หรือ ทําไมถึงไดวาคนอืน่เขา ขอทานท้ังหลายผูรับฟงโปรดทราบวา อาตมาเองนี่มันยงัไมดี ไมใช คนดี
เหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาใครเขาดาตัวละกพ็อทนได ถาเหยียบย่ําองคสมเดจ็พระจอมไตร บรม
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานี่ทนไมไหว และก็ไมยอมทนเพราะอะไร เพราะวาอาตมาที่มีชีวิตอยูได ก็อาศัย
ความดี ขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาใหเปนเหตุ อาศัยบารมีขององค สมเด็จ
พระบรมโลกเชษฐ โกนหัวหมผาเหลือง ปฏิบัติความดีตามที่พระพุทธเจาทรงสัง่สอนไวได เพียง
เล็กนอย ถาจะเปรียบเทียบ ความดีของอาตมาที่มีอยู กบัความดีของพระพุทธเจาแลวก็เทากับ หนึ่งใน
หลาย ๆ ลาน คือ ลานคณูดวยลาน ลานคูณดวยลาน คือ หนึ่งหยดของลานคูณดวยลานหลาย ๆ หนเทา
น้ันเอง มีความดีอยูนดิเดยีว ท่ีวายังมีความดีอยูบางก ็
 หนึ่ง มีความอดทนตอกามารมณ ท่ีชาวบานเขาอยากมีผัวมเีมียน่ี พยายามระงับไม 
อยากมี  คือมันจะอยากมั่งกอ็ดใจเขาไว 
 ประการที่สอง ระงับใจไมอยากจะร่ํารวยดวยทรัพยสิน แตวาอยากจะรวยดวยการเสยี 
สละ อันนีไ้มไดโชว อันนีไ้มไดอวด ตองบอกวามันยังไมดี มันยังมีความอยากจะตองทํา ถาดีจริง ๆ แลว
ไมตองอยาก มันหลุดไปหมด 
 และประการท่ีสามก็ยังอยากจะไมฆาใคร อยากจะไมประทุษรายใคร 
 ขอที่สี่ อยากจะเห็นธรรมะขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา นี่
คนยังใชคําวาอยากมันก็ไมมี แลวรางกายก็ไมดี มีขี้มีเยี่ยวเต็มไปหมด หูก็ไมดีใครเขาพูดไมดกี็ฟง รูเรื่อง 
ตาก็ไมดี ถาใครเขาทําไมดกี็มองเห็น นีร่วมความวาอาตมาเองก็เปนคนยังไมดี ถาดีแลวไมวาใคร ขอ
ทานทั้งหลายโปรดทราบ 
 และท่ีวาเขาบอกวาทําไมถึงชอบวาพระชอบวาชาวบาน แตความจริงเรื่องพระนี่อาตมา 
ไมเคยแตะตอง เพราะอะไร เพราะวาพวกพระนีว่าทานไมได พระทานเปนผูประเสริฐ คําวา “พระ” 
พระพุทธเจาหมายเองถึงพระโสดาบันขึ้นไป ทานท้ังหลายเหลานี้ยอมไมทํากรรมชัว่ ไปแตะตองเมื่อ 
ไหรก็ยุงเมื่อนัน้ แสดงวาตัวเองจะเขาถึงความเดือดรอน สําหรับชาวบานที่ดีก็เหมือนกัน อาตมากไ็มเคย 
ไปแตะตอง เรือ่งของชาวบานก็เปนเรื่องของชาวบาน ใครเขาจะดีใครเขาจะชัว่ไมเกีย่วของ แตสวนท่ีจาํ 
จะตองแตะตองนั่นก็คือพวกอลัชชีที่ไมมีความอาย เอาศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจาขึ้นบังหนา แตทวาโดยจรยิาแลวมุงทําลายพระพุทธศาสนาใหพินาศไป พวกน้ีตางหาก  

 
 
 
 
 



๔๖๙ 
 

บรรดาทานพทุธบรษิัทที่อาตมาพูดถึงและการที่เขยีนหนงัสือก็ดี ออกอากาศก็ดี รูสกึวาบางทานบอกวา 
รุนแรงเกินไป 
 อยางทานพลโท ม.จ. ประเสริฐศร ี ชยางกูร ทานกรณุาเสด็จมาเยีย่มถึงวดั ความจริง 
ทานจะ มาเพยีงแคช่ัวครูเดยีวทานก็จะกลบั สําหรับทานหมอมเจาองคนี้รูสึกวาเปนเจาท่ีมีความด ี เปน 
กรณีพิเศษ ขอยกยองชมเชยวาเปนนักปราชญทานหนึ่ง น้ีไมใชเห็นวาเปนพลโทแลวก็ชม ไมใช อยาง
งั้นนะ เอากันแคที่ใจและท่ีจริยาท่ีแสดงออก แลวทานหญิงอีกทานหนึ่งนั้นก็คือ หมอมเจาหญิง พูน
พิศมัย สําหรบัทานผูน้ีเปนนักปราชญเตม็ตัว เคยมาพบกับอาตมาที่บานของทาน พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม 
ศุขสวัสดิ์ เจากรมสื่อสารทหารอากาศ ทานมาปรารภเวลาทานพูดออกมา ความจริง ประวัติของ ทานผูนี้
เรากร็ูกันดวีาทานเปนนกัปราชญ อาตมาเองนะไมอยากจะไปแตะตองกะทานเลย พดูถึงความ ฉลาด เคย
บูชาทานผูน้ีมานานแลว ทั้ง ๆ ท่ีไมเห็นตัว เห็นแตภาพ และก็เห็นแตลลีาการเขยีนหนงัสือ ของทาน การ
แสดงออก 
 แตวาทานหญงิองคนี้เมื่อมาถึงแลว แทนที่จะแสดงตนเปนนักปราชญขมขูคนนั้นคนนี้ 
วาฉันเปนคนดี กลับมาแสดงเปนวาฉันเปนคนไมรูอะไรเลย นี่ซิยอดนักปราชญแทเขาตองเปนอยางนี้ 
ไมใชอยางแบบอาตมา อาตมานี่มันเลวแสนเลว พอรูตัววาเลว ฉะนั้นถอยคําใด ๆ ที่กลาวไปเปนท่ี ไม
ถูกใจของทานผูฟง และเปนท่ีกระทบกระเทือนใจของทานผูปฏิบัตแิลว ก็ขอไดโปรดใหอภยัดวย 
เพราะวาคนพดูมันเลว นี่จะมาพูดถึงวาลิงรองไหทําไม 
 ในสมัยนัน้เมือ่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา แนะนําบรรดา 
พระสงฆทั้งหลาย ที่องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาทรงพระมหากรณุาธิคุณสอนจนไดดิบไดดีมีความรู 
จนกระท่ังชาวบานเขาใหขาวกินอยางไมเสียดาย กลับทรยศกับองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ฝา
ฝนคําแนะนําของพระพุทธเจา เรื่องนดิเดยีวทะเลาะกันอยูได องคสมเด็จพระจอมไตรมีความเบื่อ หนาย
วา เจาพวกนี้เปนคนอกตญัู ไมรูจกัความดี ที่เราทรมานพระวรกายมานี้ก็หวังจะสงเคราะห ใหเจาพวก
น้ีมีความสุข ทัง้นี้เพราะอะไร เพราะวาจะไดพนจากความทุกขเขาถึงซึ่งพระนิพพาน แตวา อาศัยสันดาน
ของเจาโลนซึง่มีความหยาบ ไมยอมเชื่อฟงคําสั่งสอน คําแนะนําของพระพุทธเจา และ องคสมเด็จพระผู
มีพระภาคเจาจึงไดหลกีไปแตพระองคเดยีวไปสูปา ที่ชางปาลิไลยกะอาศัยอยู  ทานเขา ไปถึงทีน่ั่น ชาง
เห็นองคสมเด็จพระบรมครเูสด็จไป อยาลมืนะบรรดาทานพุทธบรษัิท ชางเปนสัตว เดรัจฉาน เมื่อเห็น
องคสมเด็จพระพิชิตมารซึ่งเปนพระพุทธเจาเสด็จไป ก็วิง่ออกมารับถึงชายปา  

 
 
 
 
 
 



๔๗๐ 
 

เขามาถึงแลวกห็มอบเทาลงยกงวงขึ้นบูชา คือแสดงอาการไหวองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา และก็นํา 
องคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาไปประทับอยูในท่ีอนัสมควร นี่เวลาตอนเชาหรือเวลาตอนกลางวันท่ีพระ 
พุทธเจาตองการ เขากร็ูของเขาเองนะ วาเวลาน้ีพระพุทธเจาตองการน้ํา เขาก็ไปหาน้ํามาใสกระบอกแลว 
ก็ไปเอาไมเขามาสีกันเขาใหเกิดเปนไฟ ตมน้ําใหรอน แลวก็เอางวงประคองกระบอกน้ํามาประเคน 
ถวายพระพุทธเจา และก็ปฏบัิติพระพุทธเจาตามอัธยาศยัของสัตวท่ีดี ซึง่ดีกวาคนที่มีรางกายเปนคนแตมี 
นํ้าใจอัปรีย นีจ่ะหาวาดาก็เชญิวาเถอะ ไมวาอะไร ไมเกรงใจใคร 
 น่ีเราพูดแตวา อาศัยศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรแลวไมประพฤตดิีเทานั้น 
สําหรับชาวบานผูเสพยกามไมเกี่ยว แตชาวบานที่เอาศาสนาของพระพทุธเจาไมเที่ยวขายกินนี่เกีย่ว รึวา 
นักบวชท่ีบวชแสดงตน เปนสาวกขององคสมเด็จพระพทุธเจา และก็ทาํลายพระทุทธศาสนานี้เกีย่ว บอก
ตรง ๆ พูดกันอยางไทยแท หรือลูกผูชายแท และทานจะรูวาทําไมจึงไดพูดแบบนี้มนัไมรนุแรง เกินไปร ึ
ทานฟงเรื่องตอไปแลวจึงจะรูวา อาตมานีส่ัมผัสกับความดีหรือไมดีของบุคคลประเภทนี ้มาเพียงใด แลว
ทานทั้งหลายจะรูและกเ็ห็นใจ วาออนี่เขาชนกันมาอยางนีน้ี่นะ เราอยูขางนอกนี่เราไมรู 
 และอีกประการหนึ่งคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระบรมครู มีความจรงิเปนประการใด 
น้ัน เขาจะไดรูกนัในเรื่องการแกขอของใจ ที่ทานทั้งหลายถามมาจะไดพูดตามความจริง วาองคสมเด็จ 
พระบรมศาสดากีร่ับคนเขามาบวชไวในพระพุทธศาสนาใหปฏิบัติแบบไหนบาง เวลาทีเ่ขาเขามาบวช 
นะ อุปชฌายสอนวายังไง เมื่อรับบรรพชา อุปสมบทเสร็จเรยีบรอยแลว พระอุปชฌายบอกอนุศาสน วา
ยังไง น่ันเปนปฏิปทาที่บรรดาภิกษุสงฆทัง้หลาย ที่เขามาบวชในพระพุทธศาสนาจําจะตองปฏิบัติ และก็
บรรดาทานพทุธบรษิัท เห็นนักบวชนอกรีตนอกรอย นอกจากทีก่ลาวมาแลวนั่นพึงรูวา นั่นไมใช สาวก
ขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา  ถึงแมวาเขาจะประกาศตนเปนพระ สาวก 
แตทวาพระพทุธเจาไมรับรอง ถือวาเปนเดียรถยี คําวา “เดียรถยี” ก็เปนคนภายนอกพระศาสนา ตะนี้เรา
มาวากันถึงลิงรองไห 
 ลิงก็เปนสัตวเดรัจฉาน ชางก็เปนสัตวเดรัจฉาน เมื่อชางมีความเคารพในองคสมเด็จ 
พระผูมพีระภาคเจาแลว ปฏบิัติองคสมเด็จพระผูมพีระภาคเจาดวยดี มาคราวนี้ละซ ิ อาศัยความดขีอง 
พระพุทธเจา เห็นชางตัวใหญเปนสัตวใหญบูชาพระพุทธเจาได ก็ถือวาเราลิง ถึงแมวาจะเปนลิงก็เปน 
สัตวที่มีชีวิตเหมือนกัน ลิงก็มีหัวใจ จึงไดไปนาํรวงผึ้งมาถวายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจา เอามาประเคน ทีแรกพระพุทธเจาไมทรงรับ ทรงคว่ํามือเสีย ลิงประเคนเทาไร  

 
 
 
 
 



๔๗๑ 
 

พระพุทธเจากไ็มรับ ลิงทํายงัไง ถอยออกไปก็นึกในใจวา ชางเขาเปนสัตวใหญ องคสมเด็จพระจอมไตร 
ทรงมีพระมหากรณุาธิคุณ เรามันเปนลิง เปนสัตวเล็ก พระพุทธเจาไมสงเคราะหไมยอมรับ ของท่ีเรา 
ถวาย กไ็ปนั่งรองไห นี่ลิงรองไหมาครั้งหนึ่งแลวที่องคสมเด็จพระประทีปแกวไมทรงมีพระมหา 
กรณุาธิคุณรับรวงผึ้ง นี่มารองไห สรางจากการรองไหแลวก็สองดรูวงผึ้ง วาไอรวงผึ้งนี่มันก็ดนีี่มี รส
หวาน ทําไมองคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาจึงไมรับ ก็สองดรูวงผึ้ง สองไป สอง
มา สองมาแลวก็สองไป สองไปไหงพูดสงเดช น่ีตาลิงมองไปมองมาก็ไปเห็นตัวออนเขาก็จึงคิดวา เอ 
บางทีพระพุทธเจานี่คงไมชอบตัวออนละมั้ง ก็เอามือดึงตัวผึ้งออน ๆ ออกมาทิ้งหมด ดูเรยีบรอย ปรากฎ
วาไมมีตวัออน จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระชนิวรถวายเขาไป ตอนน้ีองคสมเด็จพระจอมไตร บรม
ศาสดาทรงรับประเคน และก็ฉันน้าํผึ้งจากรวงผื้ง ลิงดใีจ คิดในใจวา ชางตัวใหญบูชาพระพุทธเจา 
พระพุทธเจากร็ับการบูชา รบัการปฏิบัติ ถึงแมวาเราเปนลิงตวัเล็ก พระพุทธเจาก็สงเคราะหเหมือนกัน 
อาศัยความปลืม้ใจมีธรรมปตทิี่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสงเคราะห 
 เรื่องของลิงนีบ่รรดาทานพทุธบรษิัท มนัก็เผาพันธุเดยีวกับคนพูด คนพูดใชนามวาฤาษี 
ลิงดํา หรือจะกลาวกันอยางยอ ๆ ก็เรยีกวา เจาลิงดํานั่นเอง นี่ใคร ๆ เขาก็รูกันหมดแลว วานาม ปากกาลิง
ดําคือใคร เมื่อกอนนี้ไมไดบอก เกรงวาเขาจะรู ตะนี้ความจริงของพระพุทธศาสนามอียูวา พระพุทธเจา
ทรงตรัสไววา นัตถโิลเก รโหนามะ ข้ึนชื่อวาความลับมันไมมีในโลก เวลานี้ใครเขารูกัน แลววาไอเจา
ลิงดํามันอยูท่ีไหน น่ีมันเปนเผาพันธุเดียวกนักับเจาลิงตวันั้น เจาลิงตวันัน้ดีใจท่ีองคสมเด็จ พระจอมไตร
บรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาสงเคราะห ก็กระโดดโลดเตนดวยความดใีจ โดดขางลางไม พอข้ึนไปโดด
บนยอดไม โดนมาโดดไปเลยหลนจากตนไมตาย อาศัยที่มีความปติ มีความดีนึกถึง ความดีที่องคสมเด็จ
พระชินสีหสงเคราะห เมื่อจติออกจากรางของลิง ก็ไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคช้ัน ดาวดึงสเทวโลก นี่
เพราะอาศัยลิงดีใจมีความเคารพในพระพุทธเจา เห็นคณุในรมโพธิร์มไทรที ่ องคสมเด็จพระจอมไตร
ทรงประทับ โดยเฉพาะอยางยิ่งไมโพธิ์เปนไมสัญลักษณของพระพุทธเจา คําวา “โพธ”ิ แปลวา ตรัสรู 
หรือวารู หรือวาตื่น หรือวาเบิกบานแลว ไมตนนี้ กอนทีอ่งคสมเด็จพระประทีป แกวจะไปประทับ เขา
ยังไมเรียกวาไมโพธิ์ เขาเรียกวาอัสสัตถพฤกษ แปลวาไมมีใบยาวเหมือนหางมา และไอปลายใบมนัยาว 
น่ีวากนัเปนภาษาไทย พอองคสมเด็จพระจอมไตรไปบรรลุอภิเษกสัมมาสัม โพธิญาณ ถึงไดนามวาไม
โพธิ์ หรือวาไมที่พระพุทธเจาทรงตรัสรู และลิงไปนั่งรองไหทําไม รองไหก็เพราะวาในเรื่องแรก 
พระพุทธเจาทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ แตวาพระทะเลาะกันวาไมเชื่อ  
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ลิงเปนเทวดาแลวก็นั่งรองไห 
 ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรมีชีวิตอยู พระเทวทัตคิดทรยศ กป็รากฎวาลิงทีม่ี 
ความกตญัูมานั่งรองไหอยูท่ีโคนโพธิ์อีก เปนเทวดาแลวมาได หลงัจากนั้นไซรมาองคสมเด็จพระ จอม
ไตร เสด็จดับขันธเขาสูพระปรินิพพาน หลวงตาแกอันธพาลกลาววาจาจวงจาบพระธรรมวินัย ลิงก็ มา
น่ังรองไห แลวตอมาภายหลงัพระทั้งหลายก็ทํานอกรีตนอกรอย ตองทําสังคายนากันตั้งหลายครั้ง ลิงก็
รองไห รองไหดวยความชุมโชก มือท้ังสองมือเปยกชุมไปดวยนํ้า จะเอาไปเช็ดน้าํตาใหมันแหง เช็ด
เทาไรมนัก็เปยกใหญ เพราะมันชุมโชกแลว 
 ย่ิงมาสมัยนี้ ศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกวถูกเหยียบย่ําดวยอลชัชี แตวาพระ 
สงฆท่ีมีความดีก็มีอยูมาก ฉะนั้นลิงจึงมานัง่รองไหใหม ไอมือทั้งสองมันชุมโชกอยูแลวมือขางหนา เช็ด 
นํ้าตาไมได ก็เลยตองใชมือขางหลังท้ังสองขึ้นมาเช็ดน้ําตาแทน นี่เปนภาพปกของหนังสือแกขอ ของใจ 
ที่จะออกสูสายตาของบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลาย ซึง่ภายในไมชาบรรดาทานพทุธบรษิัท ก็จะไดพบ 
 และก็เรื่องราวท้ังหลายเหลานี้ เรื่องการแกขอของใจ วันนี้แกตรงไหนละ เลยมานั่งแก 
กันไดแตเพยีงหนาปกเทานัน้ มันก็หมดเวลาเสียแลวน่ีบรรดาทานพุทธบริษัท เหลือเวลาท่ีจะพูดกับ 
บรรดาทานพทุธบรษิัทอีก ๒ นาทีเทานัน้ เอาอยางนี้ดีกวา เปนอันวา เรื่องลิงรองไหหรือวาภาพหนาปก 
ยกไวแตเพียงเทานี้ ตอแตนีไ้ปก็ขอประกาศแกบรรดาทานพุทธบรษิัทวา วันท่ี ๖ สิงหาคม ตรงกับเปน 
วันมรณภาพของหลวงพอปาน คือเปนวนัแรม ๑๔ ค่ํา เดอืน ๘ วนันั้นอาตมาและคณะศษิยานุศษิย จะ
นิมนตพระ ๑๐๐ องคเศษ ๆ มาบําเพญ็กุศลถวายเพล มาติกาบังสุกุล ถวายจตุปจจยัองคละ ๑๐๐ บาท ผา
องคละผืน สําหรับพระพิเศษที่เปนสุปฏิปนโน จะนิมนตมาเปนกรณพีิเศษ และสุปฏิปนโนนี้วายงัไง ก็
จําเอาไวก็แลวกันวาเปนพระพิเศษ พระพวกนี้น้ันไมตองทําอะไรมานั่งเฉย ๆ และกว็ันท่ี ๙ สิงหาคม 
เปนวันเสาร เริ่มงานใหม วันที่ ๑๐ ยกชอฟาพระอโุบสถ และก็บรรจุพระบรมสารรีิกธาตุพระประธาน 
และก็หลอรูปหลวงพอปาน ฉะนั้นจึงขอบอกกับบรรดาทานพุทธบรษิัททุกทานวา ถาจะมาทําบุญดวยก ็
มาทําได แตวารายการน้ี ไมมีการใหรถใหเรือใหคนออกเรีย่ไร ถาปรากฎวา มีใครเขาไปเรีย่ไรละก ็ขอ
บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายอยาใหมา เพราะตวัปลอมอยูใกล ๆ อาตมานั้นเอง หากินมานานแลว เอา
ละ บรรดาทานพุทธบรษิัท สัญญาณบอกหมดเวลา ๓๐ นาทีปรากฎแลว สําหรับวันนี้ก็ขอลาทาน พุทธ
บริษัทกลับกอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล จงมแีดบรรดาทานพทุธศาสนิก ชนผูรับ
ฟง ทุกทาน สวัสด ี

****************** 
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ไขขอของใจ  ๓ 
 

ชวยสรางวัด 
 

 ทานสาธุชนท้ังหลาย พธุนี้กม็ีโอกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบรษัิท เรื่องแกขอ ของ
ใจ  พุธกอนไปพรรณาเรื่องลิงหนาปกซะเพลินไป แตทวาคนพูดก็เปนลิงพวกเดียวกนั น่ีกเ็ลยตอง เหน็
ใจลิง อา เพ่ือนกันรองไห ก็ตองรองไหตามกันดวย แตวาอาการรองไหของลิงที่พูดนี่น้ําตา ไมไหล
เพราะวาน้ําตามันตกใน ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาตอแตนี้ไปบรรดาทานท้ังหลายจะไดรูเรื่องวา ทําไม
หนอ เจางลิงนี่จึงไดพูดรุนแรงนัก จนกระทั่งทานพลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกูร พระพี่เลีย้ง ทาน
เสด็จมาหาเมื่อพุธกอน เคยพูดใหฟงครั้งหนึ่งแลว แตวาทิ้งเรื่องไป ทานตั้งใจจะมาคุยดวยสักครู หนึ่ง 
แตวาทานเสดจ็มาแลวก็ปรากฎวา พักอยู ๒ คืน เปนเจาท่ีนารกั นี่เราไมถือวาทานเปนเจาดกีวา ถือวา
ทานเปนพุทธศาสนิกชนที่นารักดีกวา เพราะวาคําวา “เจา” หรือวาราษฎรอะไรนี่ ไมมีความหมาย ใน
พระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีความหมายอยูอยางเดยีว น่ันก็คือคนใดที่มีความหวังดี เห็นวา คําสั่ง
สอนขององคสมเด็จพระชนิสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา มีประโยชนหรือไมมปีระโยชนเทา นั้น 
และกฝ็าฝน หรือวาปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา 
 สําหรับทานประเสร็ฐศรีทานนี้ ทานมาคยุกัน สนทนาไปทานก็ตรัสตามอัธยาศยัของ 
ทานตามความเห็น อาตมาเองก็มีสภาวะเชนเดียวกนั เพราะถือวาถาอยูวัดปฏิบัติตนตามแบบสบาย ที่
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนไวแคไหน ทําแคนั้น แตความจริงทําไมครบ นี่จะไปตั้งลีลา 
อวดชาวบานวาฉันเปนนักพรตหลับตาปอันนี้ไมใช เขาใจผดิ ที่ใชนามปากกาวาลิงดํา ก็เพราะวาม ี
สภาพทําตนเหมือนลิง อันนีม้ีหลายทานบอกวาอยากจะมาพบ แตวาทราบจากขาววาเปนคนไมสํารวม ก็
เลยไมอยากจะมาพบ ก็ดีแลว ไมมาเสียไดกด็ี จะไดพักกันสบาย ๆ เวลานี้มันเหนื่อยบอกไมถกู บางวันก็
นอนพับฐานไปเลยดวยอํานาจของความเหนื่อย แตวาเหนื่อยเพราะอาํนาจของคนดทีี่เขามาหา แตละคน
เขามาเขาไมไดมองดูจริยา เขามองดูใจเทานั้น 
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 ตะนีล้ิงก็เหมือนกัน คนทีจ่ะเขามาหาลิงนี่ ลิงก็ไมดูจริยา ลิงมองดูใจ จะนุงกางเกงขาด 
จะใสเสื้อขาดแกผาเขามาก็ชาง แตวาถาน้ําใจแสสะอาดแลวก็ลิงพรอมรบั แตวาทําทาเปนนั่งสงบเสงี่ยม 
ไมอยากจะพดู ทําตัวเปนเครงครดั เคยพบนี่ บรรดาทานพุทธบรษัิท ตั้งทาตั้งทางหลอกลวงชาวบาน 
ดวยจริยาภายนอก คนประเภทนีล้ิงไมอยากพูดดวย นี่ทานพลโท ม.จ. ประเสริฐศร ี ชยางกรู ทานมา 
สนทนาปราศยัดวย และก็เปนอันวาเปนท่ีถูกใจกนั อาตมารักกัน เพราะทานปรารภวาไมอยากจะเห็น 
พระเปนอาบัต ิทานวาอยางนัน้ 
 แหมคนประเภทนี้หายาก มแีตคนที่เขาจะชอบใหพระเปนอาบัติกัน ใหตามใจชาวบาน 
ทั้ง ๆ ทีฝ่าฝนพระธรรมวินัยก็ตองการใหพระทํา ถาพระไมทําก็ไมเปนที่ถูกใจ แตวาทานประเสรฐิศรีไม 
เปนอยางนัน้ ตองการใหพระปฏิบัติตามพระธรรมวนัิยเทานั้นเปนพอ เลยถูกกันคยุกันไปคุยกันมา ทาน
จะมาครูเดยีว เลยกลายเปนคาง ๒ คืน ในขณะที่มาคาง ๒ คืนก็มาพบของดีเขา มีเสียงกอกวน การเจริญ
สมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐานเกิดขึน้ ดวยเครื่องขยายเสียงเครื่องหน่ึง คือวาเครื่องขยาย เสียงเครื่อง
น้ีปฏิบัตแิบบนี้ตลอดมา จนกระทั่ง ประเสริฐศรบีอกวาใครเปนเจาคณะในกรุงเทพฯ อยาก จะไปพูดให
ฟง แลวทานจะไปพูดรึเปลา ก็เปนเรื่องของทาน 
 ตะนี้สําหรับวนันี้บรรดาทานพุทธบรษัิทนี่ ปรารภเรื่องของทานประเสริฐศรใีหฟงเพียง 
เล็กนอยวาทานเปนคนดจีริงๆ ตองการสงเคราะหนักบวชในพระพทุธศาสนาใหประพฤตดิีประพฤติ 
ชอบ แสดงวาองคทานเอง กม็ีความเคารพในองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาอยางลกึซึ้ง คนอยางนี้ ลิง
ดําไมติ แลวทีต่ิก็ไมใชคน ตพิวกที่ทําลายพระศาสนาที่เรียกวาเดียรถีย ฉะนั้น ทานทั้งหลายที่บอก ฝาก
มาก็ดี แตวามปีริมาณนอย วาทําไมพูดรุนแรงนกั ชอบวาพระบาง ชอบวาชาวบานบาง ก็ขอบอกวา เรื่อง
พระไมแตะตอง ชาวบานไมเกี่ยว เกีย่วพวกเดียว คือพวกเดียรถยีท่ีทําลายพระพุทธศาสนาเทานั้น 
 แตนี้กจ็ะมาคยุแกขอของใจ ขอของใจของบรรดาญาตโิยมทานหนึ่ง มาพูดใหฟงเมื่อ 
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๑๘ บอกวาไปไดยินขาวมาจากวัด ๆ หน่ึง ซึ่งอาตมาไปสรางให แตความจริง 
อาตมาไปสรางใหนะ เปนแตเพียงคนออกความคิดเทานั้นเอง ก็มบีรรดาทานพทุธบรษิัทหลายทาน 
ดวยกันรวมกนัเปนกลุม เรยีกวา สุขาสังฆังสสะ สามัคคี ความพรอมเพียงของหมูยอมเกิดสุข ไปสราง 
ใหใชเวลา ๓ เดือน มีตึกใหหนึ่งหลัง ยาว ๖ หอง ๒ ช้ัน มีสถานที่บําเพญ็กุศล มีเตาเผาศพ มีที่รับ 
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แขก และมีที่จอดรถ ความจริงสํานักนี้ตั้งใจจะสรางใหหมดใหเสร็จภายใน ๓ ป แมแตพระอุโบสถ แตก ็
สรางไมไดเพราะเวลาทําลงไป ๓ เดือน ส้ินเวลาไปเทานั้น ใชเงินไปเกือบ ๒ แสน ขอโทษไมใชเกือบ 
๒ แสน ใชเงินไปเกือบ ๓ แสนบาท 
 แตทวาทานทีป่ระจําอยูท่ีวัด ไอเจาวัด ๆ นี้นะ ความจริงมันไมใชวดัใชวา มันเปน 
กระตอบอยู มีตนโพธิ์ และก็มีพระมาอาศยับาง ขอโทษอยาเรยีกวาพระเลย ตองขออภัยองคสมเดจ็พระ 
สัมมาสัมพุทธเจาท่ีกลาวผิดไป คําวาพระนี่หนักเกนิไป เพราะวาทานนับตั้งแตพระโสดาบนั คํากลาว 
อันนี้ ช่ือวาเปนการกลาววาจาผิดอยางหนกั ตองขอประทานองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมา 
สัมพุทธเจา ขอพระมหากรณุาธิคณุโปรดอภัยใหดวย เพราะวาไมตั้งใจที่จะเขาไปย่าํยีพระ เรียกกันวา 
เดียรถียดกีวา ชอบมาอยูที่นัน่ และก็พากันปฏิบัติไมดไีมงามหลาย ๆ ประการ จนกระทั่งมาวันหนึ่ง เมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๑๔ อา คุณโยมโตว สุขสะอาด หรือนายชางสํารวย สุขสะอาด มีอุปการะอาตมา มา ปรารภ
วาที่สถานทีน่ีอ้ยากจะใหเปนวัดเปนวาขึน้มา ก็เลยไปทาํให แตทําไดเทานั้น ทานทีป่กครองอยู ในเขต
น้ัน ท่ีเขานิมนตมากัน ทานไมรวมมือดวยประการทั้งปวง แมแตบริษัทของทาน เราสรางสถานที ่ให แต
ทานก็สรางพระไวสําหรับขาย แตวาขายไดแลว ทานเอาเงินไปไหนก็ไมทราบ ทานทาํกันเปน การใหญ 
เราสรางสถานที่ใหแทนที่จะมาชวย ทานไมชวย และตอมา ปรากฎวาทานผูนีต้าย ตะนี้ งานตายกมี็ทาน
ผูหน่ึงมาเลาใหฟง 
 วาในงานนั้นมพีระองคหน่ึงชื่อวา พระใส ความจริงพระใสนี่เปนพระที่ไหนก็ไมทราบ 
ถามทานวาพระท่ีไหน อยูวัดไหน ทานผูรับฟงมากบ็อกวาไมรูวาอยูวัดไหน ถามวาเปนเจาคณะมี 
ตําแหนงอะไรรึเปลา ก็ไมรูจกัเหมือนกัน ถามีตําแหนงหนาที่ในการปกครอง คนที่น่ันเขาคงรูจกั กบ็อก
วาพระใสคุยใหฟง วาเรื่องของมหาวีระท่ีเปนความกนันะแพคดเีขาแลว นี่บรรดาทานพุทธบรษิัท รับฟง
ไวใหดีนะ วาพระใสทานพดูยังง้ัน ความจริงพระใสองคนี้อยูวดัไหน หากวาทานทราบจากเสียง หรือวา
ทราบจากหนังสือละก ็กรุณามาพบกับผมดวยนะครับ อยากจะพบทาน นึกสงสัยเหมือนกันวา ไอคดีที่มี
อยู ที่แพน่ีนะไมทราบวาแพคดีอะไร เพราะอาตมาเองก็ไมเคยฟองใคร และอาตมาเองก็ไมเคย ถกูฟอง 
แตวาทานบอกวาอาตมานแีพคดีเขาซะแลว เปนอยางนัน้ไป อะ กด็ีเหมือนกัน นีแ่หละบรรดา ทานพุทธ
บริษัททกุทาน นี่ก็เปนขาว กไ็มทราบเหมือนกันวา ขาวนีจ้ะตรงตามความเปนจริงรึไมก็ไม ทราบ แตวา
พระใสองคน้ีอยูวัดไหนก็ไมรู เขาบอกวาเขาไมรูเขาฟงมา แลววาพระใสทานจะพูดจริงรึไม จริงอาตมาก็
ไมแนใจนกั เพราะคําวาขาวนี้ อาจจะเคลื่อนคลาดจากความเปนจริงได น้ีจึงอยากจะพบ  
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พระใสองคน้ันวาทานอยูวัดไหนขอรับ และอยากจะถามทานวาเรื่องนีท้านพูดจริงรึเปลา หากวาทาน ไม
กลาจะมาพบกบัผมดวยตนเอง จะจดหมายมาบอกก็ได วาคดีที่ผมแพนีม่ันเปนคดีอะไร และผมเอง ยัง
ไมเคยฟองใคร และก็ยังไมเคยเปนจําเลยของใคร และกย็งัไมมีใครมาสอบสวน มันแพกันไดยังไง สงสัย
น่ีวาถาพระเขาไมพูดกนัยังงีน้ะ แตน่ีมันเปนเรื่องของขาวนี่ เอาเรื่องจริงไมได 
 ทีน้ีจึงจะขอแจงใหแกบรรดาทานพุทธบรษิทัทราบ วาทานที่พูดนีถ้าพดูจริง ทานก็คง 
จะแตงตัวคลายพระ คือหมายความวาโกนหัวหมผาเหลืองเหมือนพระ แตวาถาพูดยังงั้นจริง ๆ อยางนี้ 
เขาไมเรยีกวาพระ เขาเรยีกกันวาเดียรถีย เพราะอะไร เพราะวาแมแตศีล ๕ ก็ไมม ี ทําไมจึงวายังงัน้ ก็มา
น่ังโกหกกันเสียแลวมันจะมีศีล ๕ ยังไง อาตมาไมเคยมีคดี ไมเคยฟองใคร และกไ็มเคยมีใครเขา ฟอง 
แตก็แพคดีนีก่ฟ็งกันดู แลวทานท้ังหลายจะบอกวาอาตมานี้เปนคนรุนแรงเกินไป พดูอะไรก ็ รุนแรงนกั 
อยางทานประเสริฐศรีบอกวา อยากจะมาขอรองใหเพลา ๆ เสียบาง ความจริงหนังสือทุก ฉบับและการ
ออกอากาศ ถาจะฟงกันในแงของคนชั่ว กร็ูสึกวารนุแรงเกินไป แตวาคนดีท้ังหลายที ่ บรรดาทานพทุธ
บริษัทมากันดวยตนเองบาง จดหมายมาบาง ขอบคุณวาการแคะไดบุคคลท่ีประพฤตเิลว ใน
พระพุทธศาสนา เวลานี้ทําใหจริยาของนกับวชขาง ๆ บาน วัดขาง ๆ บานนะดีขึ้นมาเยอะแลว น่ีเขา วา
ยังงั้น นี้สมยันี้เปนสมยัประชาธิปไตย คือความเปนใหญอยูที่มวลชน ฉะนั้นถาหากวาบรรดาทาน 
พุทธศาสนิกชน ผูมีความเคารพในพระพุทธศาสนา เห็นดีเห็นชอบดวยเปนจํานวนมากก็จะพดูแบบนี ้
ตอไป 
 มาดูเรื่องราวอยางนี้กแ็ลวกนั น่ีนักบวชในพระพุทธศาสนา ท่ีใชผากาสาวพัสตรเขามา 
ครองเพศ เอาศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเขามาบังหนา และก็หากินในกระเปาคน บานไม 
ตองเชา ขาวไมตองซื้อ ใครมาปรึกษาหารือไดสตางคดวย แถมภาษอีาการก็ไมตองเสีย แตวาเพยีงจะ 
รักษาจริยาเพียงแคศีล ๕ เทานั้นกยั็งรกัษาไมได อยางนี้เราจะเรียกกนัวาพระไดยังไง ทานผูมาเลาใหฟง 
มาแสดงอาการเสียใจ และก็นอยใจวา สถานที่นั้นหลวงพอไปสรางให ตองใชเงินเปนจํานวนแสน 
ชาวบานออกราคาไมกี่สตางค แตวาจะหาคนดีมีความกตัญรููคุณนะหายาก แตก็มีหลายคนเหมือนกันที ่
ทานดี แตวามาทานผูนี้สิ ทานใสไมรูจักขุนนี้สิ ไมรูวาใสไหน กลบัมากระตุนจติใจของบรรดาทาน 
พุทธบริษัททีน่ั่น ที่มีความอยูแลวใหเกิดอาการสงสัย เมื่ออาตมากลบัจากกรุงเทพฯ จึงไดพากันมาถาม 
หลายทานดวยกัน มากันเยอะและถามวา หลวงพอแพคดีเขาแลวหรือ ถามวาใครบอกละ ก็บอกวา พระ
ใส  ความจริงพระใสนี่ไมเคยรูจัก ไมเคยไดยินชื่อมาในกาลกอนเลย ไมรู 
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วาอยูท่ีไหน ถามวามาจากวดัไหน เขาก็บอกวาไมรูเหมอืนกัน ถามวาทําไมละ ไปรับทราบมาไดยงัไง 
บอกวาทานบอก บอกวาหลวงพอแพคดีเขาแลว 
 ก็เลยบอกกับเขาวา น่ีฉันไมไดเปนความกบัใคร ฉันไมเคยฟองใคร และก็ไมเคยมีใคร 
ฟองฉัน จําเลยก็ไมไดเปนโจทกก็ไมไดเปน และก็ไมมกีารสอบสวนทวนพยานอะไรสักนดิ แลวมันจะ 
แพกันไดตรงไหน นี่สิบรรดาทานพุทธบริษัท ฟงไวก็จาํไวดวย วาการที่บอกวาอาตมารุนแรงเกินไป ละ
ก็ ฟงเรื่องนี้เขาไว วานักบวชประเภทนี้นะทานบูชารึเปลา ทานควรบูชาแลวใชไหม ท่ีทานท้ังหลาย บอก
วาตัวดีแลวก็ไปพูดวาคนอืน่เขาทําไม นี่อาตมาบอกแลวนะวาอาตมาไมดี นิสัยมันกไ็มดี ตาก็ไมด ีตายัง
มองเห็นความชั่ว หูก็ไมดี หูยังไดยินความชั่ว ใจก็ไมดี ใจยังรับจํา รางกายกไ็มดี ประกอบไปดวย โทษ 
คือมีโรคประจาํตัว มีความหวิ มีความกระหาย มีความรอน รางกายเตม็ไปดวยความสกปรก ไมมีอะไรดี
สักอยาง ขอโปรดไดทราบดวย ตะนี้เรื่องราวทั้งหลายเหลานี้มันมีอยู ที่บรรดาสาวกขององค สมเด็จพระ
บรมครูทีม่ีจิตเปนธรรมฟงไว และก็จงจําไวดวยวา นักบวชประเภทนีถ้ามีถาพูดจริง ทานควร จะเคารพ
บูชาหรือเปลา หากวาทานบูชา ก็แสดงวาทานทั้งหลายชวยกันดาพระพุทธเจา หรือวาชวยกัน ยํ่ายี
พระพุทธเจา จะพูดวาชวยกนักระทืบพระพุทธเจานี่เกรงวามันจะแรงไป 
 ทําไมจึงวาอยางนั้น ก็เพราะวา ถาสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาละก็ 
เขาไมไดพูดสงเดชแบบนี้ เขาตองมีสัจธรรม มีความจริงประจําใจ จะพูดอะไรกต็องพูดไปตามความ 
เปนจริง ตะนีเ้รื่องที่บรรดาทานพุทธบรษิทัชายหญิงหลายสิบทานดวยกัน เขามาบอกใหฟงวา พระใส 
เขาบอกวาอาตมาแพคดี มันไมมีเหตุไมมีผลตรงไหน และคนประเภทนี้ แมวาจะเปนฆราวาสนี่มนัก ็ไม
นาคบอยูแลว เพราะวาคนทีไ่มมีสัจจะหาความจริงอะไรไมได นี่เหตผุลทีจ่ะมีอยางนี้ข้ึนมา กจ็ะขอ เลา
เรื่องใหฟง มะัจะยาวกันสักนิดคงจะฟงกนัไปหลายพุธสักหนอยนะ นี่ฟงไปกร็ับฟงดวย คือวามวีัด อยู
วัดหนึ่ง แตความจริงไมเนื่องดวยอาตมา วดันี้ความจริงเดิมทีเดียวนะ มีกุฏโิครงเครงอยู ๓ หลัง มัน จะ
พังไมพังแหล มีศาลาเต็มไปดวยความโยเย มีวิหารพัง มโีบสถผุ วัดรกรุงรัง แตทวาทานเจาอาวาส ทาน
ประกาศสรางวัด สรางเสาหอสวดมนตเขาไวประมาณ ๑๐ ป เรี่ยไรมาทั้ง ๑๐ ป แตก็ไมปรากฏวามี 
อะไรผลิข้ึนมาเลย ไมไดทํา แลวเจดยีฝงวตัถุเยอะแยะที่เปนของมีคา แตไมทราบวานําไปไวที่ไหนบาง 
ตะนี้ก็มีชาวบานเขาเอางี้ก็แลวกัน ก็ทานเจาอาวาสองคน้ันนั่นแหละไปนิมนตพระมา ๑ องค ใหมาชวย 
สรางวัด การนิมนตมา กน็มินตรับตอหนาคณะนายทหาร ใหสัญญาทุกประการวาจะอนุเคราะหในเรื่อง 
อาหารการเปนอยู 
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การกอสรางกจ็ะรวมกันดวยประการทั้งปวง จะจัดหาชางมาให และกคุ็ยดวยวาชางแถวนั้นมีมาก ไม
ตองจาง แหม ไมตองจางชางนี่มันก็ดี งานกอสรางจะชวยกันสรางประมาณคนละ ๕๐ เปอรเซ็นต 
พระองคนั้นกมี็ มาแลวมาดู พอมาถึง เริ่มจดัทําขึ้น ปรากฎวาทานเจาอาวาส ทานก็นอนสบาย ตะนี้เรื่อง 
เกี่ยวกับการเงนิ ทานเคยเรี่ยไรมาตั้ง ๑๐ ป เงินจํานวนนีก้็ไมปรากฎวาเอามาชวยกิจการงานใด ๆ ในการ 
กอสรางเสลย ไมมี เงียบเชียบหายไปหมด เงิน ๑๐ ปนีถ่าเรีย่ไรไดปละ ๑๐ บาท มันก็ ๑๐๐ บาท เรี่ยไร
ไดปละพันบาท มันก็หมื่นบาท ถาเรีย่ไรไดปละหมื่นบาทมันก็แสนบาท มันก็ไมนอยเหมือนกัน แตวา
ปรากฏวาเงินจาํนวนนั้นไมปรากฎ งานกอสรางมีข้ึน ทานก็ไมชวย 
 แตพระผูมาอาศัยที่มีลกูศิษยลูกหามาก มทีานที่เคารพนบัถือมาก เห็นวาวัดนี้เปนวดั 
ของพระพุทธศาสนาก็ตั้งใจทํากัน ทานเจาอาวาสทานจะรวมหรือไมรวมก็ตามใจ กท็ํากันเพื่อพระพุทธ 
ศาสนา คือไมไดหวังอะไรและก็ไมไดวาอะไรกับเจาอาวาส ปลอยทานตามอัธยาศัย นี้ความจริงถาเปน 
คนฉลาด แหม อรอย ถาเปนคนฉลาดจริง ๆ ละกยอรอยเลยเรื่องนี้ เจาอาวาสนอนตพุีง เพียงแครบัแขก 
เทานั้น วาความดีทั้งหลายแหลที่ปรากฎทีใ่นเขตปกครองของทาน มันจะไปตกอยูกับคนอื่นไมได ก ็
ทานเทานั้นท่ีเปนเจาวดัเปนเจาของสถานที ่จะมีโอกาสไดรับความดีทุกประการ แตวาเปลา บรรดาทาน 
พุทธบริษัท ตอมาไมนาน ปรากฎวาลาภสกัการะของทานมันหายไป เพราะไมมโีอกาสเรี่ยไร เงนิที่เขา 
นํามา ก็เงินนะไดมาแลวสงเขาไปใหพอคาทันที เพราะวาการกอสรางนี้มีคณะบรรดาทานพุทธบรษิัท 
ในกรุงเทพฯ และก็ในตางจงัหวัดมารวมกนัมาก พระองคน้ันที่มาทํา ส่ังวัตถุกอสรางมากอนเปนสนิเชื่อ 
เมื่อไดเงินเปนกอนก็ชําระไป เงินก็ไมผานมอืทาน 
 และอาคารสถานที่ที่สรางขึน้ไว ทานกใ็หลูกนองของทานอาศัย ตวัทานก็อาศยัศาลา 
การเปรยีญที่สรางขึ้นมาใหมเปนที่หากินเปนที่เทศน แตวาความพอใจมันไมมี เพราะไมมโีอกาสจะ 
เรีย่ไร ตอมาก็ปรากฎวา ทานแยกตัวออกไปจากหมูคณะทีร่วมกันกับพระผูมารวมในการกอสรางทํา 
คณะ ของทาน และก็ประกาศชวนประชาชนใหแยกตัวออกไป หวังจะทาํลายพระผูมาชวยในการกอ 
สรางวัดนั้น หมายความวาจะใหอยูไมไดจะไดอดตาย และก็เริ่มออกทําการเรีย่ไรโดยทางรถบาง เดิน 
บาง ปดกั้นถนนบาง กร็ูสึกวามผีลดี ตะนี้การแยกตัวของทาน ทานไมยอมรวมสังฆกรรมดวยกับอีก 
คณะหนึ่ง และสวนในการกอสรางนี่ทานแยกตวัไป ทานไมชวนไปดวยหรอก เวลาจะทําบญุใหทาน 
ทานทําแตคณะของทาน พระที่มาชวยการกอสราง ทานหวังจะใหอดตาย และก็มปีระชาชนหลายทาน 
ดวยกันที่เปนนักโฆษณาชักชวนบุคคลทั้งหลาย 
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วาวดันี้เปนวัดเกาแกของพวกเรา มาทําบญุกนัที่น่ีเถอะ แยกออกมาจากที่น่ัน แตวาคนที่มีปญญา ทานก ็
ไมทํา ไมไปดวย ทานก็กลับชวยในสายนี้ ก็กลายเปนสองคณะขึ้นมา 
 น้ีการสังฆกรรม ทานก็ไมรวมสังฆกรรมอันนี้จัดเปนสงัฆเภท ถาพูดกันตามหลักของ 
พระพุทธศาสนาแลวก็มีโทษอยางหนัก ขาดจากความเปนภิกษุ ในเรื่องการเงนิและทรัพยสินของวัดนัน้ 
ก็เหมือนกัน ที่เรีย่ไรมาแลว ถาไมสรางไมทํา เอาเขาไปใช ไปหายไปไหนไมปรากฎตัวเงนิ ไมปรากฎ 
วัตถ ุ ถาจะพดูกันโดยราคาแลวละก็ ความเปนพระทรงตวัอยูไมได น่ีสิบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย 
และเรื่องราวยงัไมมีเทานี้ มนัยังมีตอไป 
 คือวาตอมาเมือ่การกอสรางในวัดมากขึ้น ก็มีคณะผูมจีติศรัทธารวมใจกันจะสรางพระ 
อุโบสถ จะสรางตึก ๒ ช้ันเปน ๑ แถว จะซอมอุโบสถใหม จะสรางวิหารใหมที่พังใหดีข้ึนมา ทําเปน รั้ว
รอบขอบชิด กันเปนพุทธเขต แตทวาเขาพากันไปขออนญุาตทานเจาอาวาส ทานเจาอาวาสกลับ ไมยอม
ใหเขาสราง เปนการปฏิเสธเด็ดขาดไมยอมใหสราง และมีผูคนมาก ตะนี้บรรดาทานพุทธบรษิัท 
ทั้งหลายเหลานั้นไดสตางคมาแลว จะไมสรางก็ไมได เมื่อในเขตวดัไมใหสราง ก็ไปซื้อที่เขตวัดเกาขึ้น 
มา และก็สรางพระอุโบสถ สรางกฏุิ สรางอะไรตออะไร จัดวาเปนวัดใหมที่มีความสวยงาม และก็ม ี
อาคารสถานทีพ่รอมมูล มีไฟฟาประปาเสรจ็ 
 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิท วันนี้หมดเวลาเสยีแลว คอยฟงกันตอไปวา เรื่องราว 
ทั้งหลายเหลานี้มันมีเหตุผลมายังไง ตามที่พระใสองคนั้นพูดคงจะเนือ่งดวยเหตุนี้ เอาเวลามันหมดแลว 
กอนจะจากกนัก็อยาลืมวา วันท่ี ๖ สิงหาคม เปนวันเกิดและวันมรณภาพของหลวงพอปานครบรอยป 
อาตมาจะนิมนตพระธรรมดามา ๑๐๐ องคเศษ และก็นิมนตพระสุปฏิปนโนมาตามสมควร และก็มาติกา 
บังสุกุล สวดมนตถวายพระอันดับองคละ ๑๐๐ บาท ผาองคละหนึ่งผนื แลวก็สําหรบัวันที่ ๙ สิงหาคม 
เอาวันท่ี ๖ สิงหาคมนะเมื่อกีน้ี้นะ เริ่มงานวนัที่ ๑๐ ยกชอฟาพระอโุบสถ บรรจุพระบรมสารรีกิธาตุ แลว
ก็หลอรูปหลวงพอปาน งานนี้ไมสงคนไปเรี่ยไร ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจะบําเพญ็กุศล ดวย 
ก็ขอใหมาบําเพ็ญกุศลดวยตนเอง แลวฝากเพื่อนท่ีไววางใจมากแ็ลวกัน เอา สญัญานบอกหมดเวลา 
ปรากฎขึ้นแลว ก็ขอลาบรรดาทานพุทธบริษัทกลับกอน ขอความสุขสวัสดิพิพัฒนมงคล สมบูรณพนูผล 
จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 
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ไขขอของใจ   ๔ 
 

เร่ืองของพระใส 
 

 ทานสาธุชนท้ังหลาย สําหรับวนัพุธนี้ก็มาพบกับบรรดาทานพุทธบรษิัทตามปกติ ขอ 
ตอเรื่องของพระใส คําวาพระใสผูน้ีไมใชเจาอาวาสวดั องคที่อาตมาเลาใหฟง แตวาทานอาจจะมคีวาม 
เขาใจผิด คิดวาอาตมาเปนเจาอาวาสวดันั้นที่กําลังถกูฟอง ทานจึงไดบอกวาอาตมามีเรื่องกับใครก็ไม 
ทราบ และกแ็พคดีเขาแลว เรื่องมันพลาดไป วันพธุกอนไดพูดกันมาถงึวา บรรดาทานพุทธบรษิัทท่ีนํา 
จตุปจจยัมาตั้งใจจะสรางพระอุโบสถ มีจํานวนเงนิประมาณ ๒ ลานบาท และทุนกม็ีแลว และกต็ั้งงบ 
ประมาณไวประมาณ ๑๐ ลานบาท น่ีไมใชเรื่องเล็กนอยเลย บรรดาหัวหนาเจาภาพจึงไดพากันไปหา 
ทานเจาอาวาส ทําหนักสือขออนุญาตในการกอสราง แตวาทานเจาอาวาสไมยอมใหทํา นี่ถาจะพดูกัน 
ตามพระราชบญัญัติปกครองคณะสงฆละกผ็ิดถนัด หรือวาจะพูดตามพระพุทธฏีกา ตามพระวนิัยละก็ 
ผิดถนัด เพราะเปนการทําลายศรัทธาของบรรดาทานพทุธบรษิัท แตวาเจาอาวาสวดันั้นทานทําได แมแต 
สังฆเภททานก็ทําได ทานเรีย่ไรมาตั้ง ๑๐ ป ทานไมใชอะไรเลย เอาเงนิของเขาไปเกบ็ท่ีไหนหมด ทานก็
ทําได นี้บรรดาทานเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ทานไปอยูกันที่ไหน อันนี้เปน เรื่องที่
บรรดาประชาชนทั้งหลายเขาสงสัยกัน 
 น่ีบรรดาทานผูตนศรัทธาทัง้หลาย เมื่อเห็นวาเจาอาวาสขัดของ ไอเงินท่ีไดมาแลว จะ
ไปมอบคืนใหกับเขา ก็ไมมีใครเขารับ เขากต็ั้งใจทําบญุไวในพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ทานไม รวมมือ
มาในกาลกอน เขาก็ตั้งใจทะนุบํารุงใหวดัมันดีข้ึน และก็ถือกร็ูกันอยูวาวดัไมใชของเจาอาวาส หรือวา
วัดไมใชของพระองคใดองคหนึ่ง เจาอาวาสมีหนาท่ีดูแลของสงฆในพระพุทธศาสนา มีหนาที่ใน การ
บํารุงวตัถใุนพระพุทธศาสนา มีหนาที่อบรมศีลธรรมแกบรรดาทานพทุธบรษัิท ปกครองโดยธรรม แต
วาเจาอาวาสองคนี้รูสึกวาไมเอาทุกอยาง ไมเอาไหน มีแตการคดัคานพระธรรมวนิัยขององคสมเด็จ พระ
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จริยาอยางนี้พระพทุธเจาถือวาเปนเดียรถีย 
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 ตะนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเหลานั้น จึงไดซื้อที่ใหมที่เขาลือกัน มันเปนทีข่อง 
วัดเกาแตวาตกไปอยูกับชาวบาน มันเปนขาวเลาลือ แตวาท่ีเหลานั้นมโีฉนดแลว มี น.ส.๓ แลว เปนท่ี ๆ 
ถูกตองตามกฎหมาย ถาหากวาเปนท่ีของวัดเกาจริงและเจาอาวาสปลอยใหตกไปอยูในอํานาจของ 
ชาวบาน อยางนี้ก็ตองมีความผิดอยางหนัก ก็ช่ือวาไมปฏิบัติตามหนาท่ีเจาอาวาส ปลอยของสงฆให 
พินาศฉิบหายไป อยางนีอ้งคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาถือเปนโทษอยางหนัก นี่เขาก็ทําการ 
กอสรางกนั ซือ้ที่ข้ึนมาสรางพระอุโบสถ สรางกฏุถิึง ๑๔ หลัง มีไฟฟา ประปาเสร็จ มเีมรุเผาศพ ภายใน
ระยะ ๖ เดือน ภายในระยะ ๖ เดือนนี้พระอุโบสถเทขึน้ไปถึงขางหลัง หลังคาและกจ็ะมุงไดใน เดือนที่
เจ็ด สําหรับกฏุิเขาสรางกัน ๓ เดือน ๑๔ หลังเสร็จ และบริเวณทั้งหมดตองถมที่นับเปนจํานวน เงินเรือน
แสน ๆ ทําไฟฟาประปา ตองใชเงินตกแสนบาทหรือเกนิกวาแสนบาท  น่ีเขาทํากันไดดวย ศรัทธาแท 
 แตวาเปนท่ีนาเสียดาย ทีพ่ระสงฆในพระพุทธศาสนาอยางเจาอาวาสองคนั้นไมเห็น 
ความสําคัญของพระพุทธศาสนา กลับเห็นความสําคัญเฉพาะตัวฝายเดียว ทีนี้ฝายทีท่ําการกอสรางนี่เขา 
ไมยุงอะไร เขาถือวาเขาซื้อที่ใหม เขาจะสรางถวายไวในพระพุทธศาสนา ตะนี้ก็มขีาวเลาลือออกมาอีก 
เขาวาเจาคณะบางทาน ไมทราบวาพระองคไหนเปนขาวลือ ขาวลือนี่เราเชื่อกนัไมได วาพระอุโบสถที ่
สรางขึ้นมานี้ไมมีโอกาสจะฝงลูกนิมติได เพราะอะไร เพราะวาเปนการสรางวัดคูกบัวัด นี่ถาขาวนี้เปน 
ความจริง ก็เปนเรื่องนาสลดใจมาก เพราะวาบรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายเหลานั้นสรางวัดในที่เดิม 
แลวก็ซ้ือท่ีติดกัน ตองการจะขยายเขตวัดใหกวางออกไป เพราะวายิ่งสรางมากเทาไร บรรดาทานพุทธ 
ศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็ทวีคูณการกวมมือหนักขึน้ทุกที เปนอันวา 
เวลานี้ตองขยายที่ออกไปอีก ซี้อออกไปอีกตั้งเยอะแยะ จะทําใหเปนบรเิวณสวยสดงดงาม แตดวยเจตนา 
แลว เขากร็วมวัดนัน่เอง เขาไมไดสรางวัดแขงวัด 
 น้ีบรรดาทานพุทธบริษัท ท่ีเปนนายทนุและผูมีศรัทธา ไมยุงไมเกี่ยวกับเรื่องของพระม ี
หนาที่สรางฝายเดยีว ทีน้ีก็มบีรรดาทานพทุธบรษิัทอีกสวนหนึ่งซื่งเปนเจาของถิน่ มีผูใหญบาน กํานัน 
และบรรดาประชนชนหหลายทานดวยกัน ทนดูการกระทําของเจาอาวาสไมไหว เพราะวาบรรดา 
ประชาชนที่มคีวามเคารพในพระพุทธศาสนาคณะนี้ มคีวามตองการมานานแลว และเห็นวาวดันีม้ีความ 
รวงโรย มีแตกฏุิพัง ๆ ๓ หลงั ศาลาก็โยเย โบสถก็ชํารดุมาก วิหารพัง วัดรกรุงรัง มองดูสภาพไมเปนวดั 
ตองการจะหาบรรดาทานพทุธบรษิัทผูเปนนายทนุ หรือผูมีศรัทธามารวมชวย แตก็หามาไมได ครัน้เมื่อ  
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มีข้ึนมาแลว ทานเจาอาวาส กลับตีตัวออกหางแตกออกไปเปน ๒ หมู ๒ คณะ และเวลาที่บรรดาทาน 
พุทธบริษัททั้งหลายพากนันาํเงินมาทอดกฐินผาปา ในสวนคณะแหงการกอสราง บรรดาคณะศษิยาน ุ
ศิษยพวกพองของเจาอาวาสวัดนัน้ก็พากันไปโพนทะนา คือชิงทอดกฐนิในสวนของตนกอน และก ็บอก
วาที่วดันี้เขาทอดกฐินกัน แลวน่ีเอามาทอดอะไรกนัอีก น่ีเปนการตดัรอนริดรอนศรทัธาของบรรดา ทาน
พุทธบริษัท 
 ก็สวนหนึ่งในการกอสรางนี ่ ตัวแยกออกไปแลวเปนสังฆเภทแลว เปนคนละกกคนละ 
เหลาไปทําลายพระพุทธศาสนา ที่พระพุทธเจาทรงตรัสไววา ที่พระเทวทัตปลอยชางนาฬาคิรใีหแทง 
พระองคก็ด ี กลิ้งหินมาใหทับพระองคกด็ี ใหนายขมังธนูไปฆาพระองคก็ดี โทษทั้งหลายเหลานี้ ลวน
แลวแตเปนอนนัตรยิกรรม แตวากรรมที่หนักท่ีสุดนั่นกคื็อ สังฆเภท นี่ทานเจาอาวาสองคนั้น ทานกลา
ทํา และก็ยังมาริดรอนศรัทธาของบรรดาทานพุทธบรษิัท แตก็ไมมีใครเขารับฟง คนที่เขามาทํา เขาเปน
ปญญาชน ไมใชคนตาสีตาสา หลับหูหลับตาทําสงเดช เขาเห็นผล เพียงแคงาน ๖ เดอืนเพียง เทานัน้ กุฎิ
ตั้ง ๑๐ หลงักวาเปนมาตรฐาน เรยีกวากุฏิในจังหวดันั้นจะหาสวยสดงดงามสม่ําเสมอก็ไมได พระ
อุโบสถก็สรางขึ้นมาไดรวมทั้งวัตถแุละซ้ือที่ดินทั้งหมด ๖ เดือนเทานั้น พระอโุบสถก็เกือบจะเสรจ็ 
เดือนที่ ๗ ก็มงุแลว และก็ทาํแข็งแรงตั้งอยูในทรวดทรงสวยงาม นี่แคถึงเดือนสิงหาคม เขาก็จะยกชอฟา 
พระอุโบสถนี ่
 และก็มีขาวเขามาอีกวา อุโบสถหลังนีฝ้งลกูนิมิตไมได น้ีบรรดาประชาชนทั้งหลาย ซึ่ง
เปนเจาของถิน่ทนไมไหว จึงไดทําหนังสือฟองรองเรียนเขาไปยังเจาคณะตาง ๆ ปรากฎวาเจาคณะ ตาง 
ๆ นิ่งนอนดูสบาย เขาทํารายงานเขาไปตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ๒๕๑๖ ทานก็กดเรือ่งซะสบาย เจาคณะ
อําเภอ พอถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เขาเตือนเขาไป ทานกลับมหีนังสือยอนออกมาบอกวา การ
ฟองรองนี้ขามเขตตองแจงเจาคณะตําบล เอาหนังสือเขาไปกดได ๕ – ๖ เดือน นี่วธิปิฏิบัติแบบนี้ พระ
เขาไมทํากัน นี้พอเจาหนาท่ีฝายนั้นคือคณะผูเปนโจทก ถอนหนังสือมาสงไปใหเจาคณะตําบล เจาคณะ
ตําบลก็ปฏิบัตติามระเบียบตรงเปงทันท ีแจงเรื่องไปถึงเจาอาวาสองคนั้น ใหเจาอาวาสองคนั้น แกขอหา 
เจาอาวาสองคนั้นกแ็กขอหาดวยการตอบหนังสือไป โดยไมมีการสอบสวนฝายโจทกและ จําเลย เจา
คณะตําบลก็ตดิสินออกมาทนัทีวา เรื่องท่ีฟองกันเขาไปนี้แพเจาอาวาส ใชได ตะนีต้อมา เรื่องราวเขาก็
เสนอขึ้นไปถึงเจาคณะอําเภออีก เจาคณะอําเภอไมทํา ไปถึงเจาคณะจังหวัด เจาคณะ จังหวัดบอกวาเรื่อง
สงสุดยอดไมเอา ใหทําตามลําดับ เขาลือกนัวายงังั้นนะ ไอเรื่องนี้อาตมาไมใครทราบ  
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ชัด เพราะวาเปนเรื่องชาวบานเขาทํากัน และตอมาครั้งนั้น เขาสงเรื่องไปถึงเจาคณะตรวจการภาค องค
แรก ปรากฎวาเรื่องหายเงยีบไป ตอมาก็นําเรื่องสงเจาคณะตรวจการภาคองคปจจุบัน จนกระท่ังเวลา นี้
เรื่องกยั็งเงยีบอยู เวลานี้ที่พูดนี่เปนวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๑๘ แตกวาหนังสือเลมนี้จะออกไป มันจะ 
เรื่องราวจะไปยังไงกไ็มทราบ 
 อันนี้เจตนาของทานผูสรางกป็ระกาศกนัชดัเลย วาถาหากวาการกอสรางนี้เสร็จลงไป 
ถาพระสงฆคณะใดคณะหนึง่ไมรับเขาไวในเขตรวมวัด เขาก็จะไมถวายพระสงฆคณะใดคณะหนึ่ง 
เพราะวาเปนพระสงฆท่ีไมควรแกการบูชา ไมช่ีอวาเปนสปุฏิปนโน อันนี้เขาใหนี่ไมรบั น่ีมันผิดระเบียบ 
เรื่องนี้ก็ขอถวายเรื่องนี้ใหแกคณะมหาเถรสมาคม หรือสมเด็จพระสังฆราช ทรงทราบไวดวย วาเรื่องนี้ 
เปนเรื่องใหญมาก เปนการทําลายจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัท และก็ทําลายพระพุทธศาสนาโดย 
ตรง ของที่เขาใหไมรับ แลวเขาจะทํายังไงกันตอไป เขาก็จะไมประกาศขึ้นกับคณะสงฆสวนใดสวน 
หนึ่ง จะไปเอาอะไรกะเขา เขาจะตั้งไวเปนที่มาของคณะสงฆ ผูปฏิบัตดิีปฏิบัติชอบจากจาตรุทิศ กจิแหง 
การควบคุมเขาจะทําของเขาเองโดยเฉพาะ นี่หมายความวา ถาพระสงฆท้ังหลายเหลานั้นท่ีมีอํานาจแหง 
การบังคับบญัชา ไมปฏิบัติไปตามพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัม พทุธ
เจา 
 อยาลืมวาชาวบานเวลานี้เขามีความฉลาด เขาไมโงเทาพระ เอย ขอโทษ เขาไมโงเทา 
อลัชชี บรรดาอลัชนีนีย่ังมีความโงกวาชาวบานมาก ชาวบานเขาอานหนังสือออก  และชาวบานบางคน 
ก็เคยเปนมหาเปรียญ มยีศถาบรรดาศักดิ์ในหมูคณะของคณะสงฆมนาแลว เคยผานงานมาดีแลว และก ็
สวนแหงการกอสรางนี่ เขาตัง้เปนศูนยปฏบัิติพระกรรมฐาน 
 ตะนีฝ้ายขางเจาอาวาสวัดนั้นทํายังไง แกลงใชเครื่องขยายเสียงรบกวนสิ เวลาจะเทศน 
ก็ดี เขาจะเจรญิกรรมฐานกนัก็ดี สงเสียงรบกวนกันอยางหนัก จนกระท่ังทานพลโท ม.จ. ประเสริฐศรี 
ชยางกรู มาพกัอยู ๒ คืน ทนไมไหว แมแตพระราชาคณะผูใหญหลายทานมาเยีย่มสถานที่ ณ วดันั้น ก็
บอกวานี่มนัทนไมไหวแลว นี่บรรดาเจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวดั เขาไปอยูกนัทีไ่หน 
ทําไมเขาจึงไมรูเรื่อง แตความจริงเรื่องนี ้ ถาหากไมสนใจในการจิ้มกอง คําวา “จิ้มกอง” น่ีเปนสมัย 
โบราณ ภาษาโบราณ คือวาประเทศจีนกับประเทศไทย ท่ีมีหนังสือไปเยี่ยมเยยีนซึ่งกนัและกนั เขาหาวา 
จิ้มกองคือไปยอมขึ้นดวย แตสมัยน้ีเขาเรียกวา เกาเจี๊ยะ ถาไมนยิมเรือ่งการเกาเจีย๊ะละก็ เหตุการณ 
ทั้งหลายเหลานี้ปรากฎขึ้นมาไมได ถาทุกทานท่ีบอกเขามาในพระพุทธศาสนา ตั้งตนเปนพระ รกัษาตาม 

 
 
 
 



 
๔๘๔ 

 

ระเบียบพระวนิัย ระเบยีบที่ตั้งขึ้นมาใหม พระวินยัที่มีอยูท่ีองคสมเด็จพระบรมครูทรงบญัญัตไิวละก ็
เรื่องทั้งหลายเหลานี้ปรากฎไมได 
 น้ีการฟองรองนั่น เปนเรื่องของชาวบาน และระหวางเจาอาวาสวดันั้น ไมเกี่ยวกับ 
อาตมา ไอเรื่องนั้นกยั็งไมเหน็วาไปไหน เรื่องราวเขาไปถึงเจาคณะตรวจการภาคแลว วนันีถ้ึงวนัที่ ๒๒ 
มกราคม ๒๕๑๘ ยังไมทราบเรื่องราววาคบืหนาไปไหน 
 ตอนน้ีแหละ ความดีจะปรากฎขึ้นแกบรรดาพระสงฆท้ังหลาย ในเมือ่เขตเขาสรางชัด 
ปรากฎเสร็จเรยีบรอยข้ึนมา ความมัวหมองจะเกดิขึ้นกับพระศาสนา อีกวาระหนึ่ง ทีล่ิงตองไปนั่งรองไห 
อยูที่โคนโพธิ ์ ท่ีลิงนั่งรองไหก็เพราะอะไร เพราะวาไมคิดเลยวาพระสงฆในพระพทุธศาสนาจะมนี้ําใจ 
หยาบชาถึงเพยีงนั้น และกต็อนนี้บรรดาทานพุทธบรษิทัทุกทานพรอมแลว วาถานกับวชไมดีอยางนี้เรา 
ไมควรบูชา การที่เขานํามาใหน่ีมันเปนเรื่องยาก พระพุทธเจาทรงแนะนําใหเจริญศรทัธาไมให ทําลาย
ศรัทธา โดยเฉพาะอยางยิ่งสมบัติท่ีเขามอบไวในพระพทุธศาสนา พระสงฆจะตองรักษาไวได ดวยดี 
แมแตการฉันขาวในบาน โปรยขาวลงไปในบาน โปรยขาวลงไปขางลาง ใหชาวบานเห็นวา เปนการ
วัตถุทีเ่ขาให หรืออาหารท่ีเขาใหเปนของไมมีคา อยางนี้เปนการทําลายศรัทธา พระพุทธเจา ยัง ถือวา
เปนโทษ แตนีว่ิหารทานเขาสรางนับเปนจาํนวนเงินลาน ๆ เวลานีผ้านไปแลว ๓ ลานบาทเศษ และ ยัง
จะตองใชเงินอกีประมาณ ๖ ลานบาทเศษ จึงจะครบกําหนดที่เขาตั้งใจไววาจะทํา น่ีเขาทํากันจริง ๆ และ
ไมไดทํานกึยดึวาจะเปนของใคร เขาถวายไวในพระพุทธศาสนา ตะนียั้งจะมพีระสงฆองคไหนบาง ไหม
ที่เห็นวามีความสําคัญ วาท่ีชาวบานเขาสรางใหนั้นเปนของพระพุทธศาสนาและก็ควรรับ เรามานั่ง ดูกัน
ตอไปวา พระสงฆในศาสนาขององคสมเด็จพระจองมไตรบรมศาสดานะ ที่ปฏิบัตดิปีฏิบัติชอบ เคารพ
ตามพระธรรมวินัยนะมกีี่องคหรือวาไมมี ท่ีเขาแตงตั้งไวมีหนาที่ในการปกครองแตละชั้น แตละ อันดับ 
จะเห็นสมควรประการใดหรอืไม 
 แตอยาลืมวาการกอสรางชาวบานเขาเปนใหญ เขาซื้อที่เปนชื่อของเขา เขาจะสรางเปน 
อะไรก็ได ถาไมชอบใจเรื่องพระราชบญัญตัิปกครองคณะสงฆจะไปทาํอะไรเขา เพระมันเปนชื่อของเขา 
เขาก็ไมยกปายเปนวัด เขายกปายเปนศูนยปฏิบัติพระกรรมฐาน เขาจะนัง่สรางทําความดีกัน แตน้ีถา หาก
วาพระท่ีเปนอลัชชีมีความอาย หรือวานักบวชที่เปนอลัชนี่มีความอาย เห็นวาชาวบานเขาทําดีได และเรา
ก็ควรจะทําบาง พระประเภทนี้ก็ตองพรอมรับถาเขาจะถวาย ความจริงเขาตั้งใจถวายไวตัง้แตตน นี่เวน
ไวแตคนท่ีเขามาบวช แตมนี้าํใจเปนอลัชชี ไมมีความอายเทานั้นท่ีจะไมรับ น่ี 
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เรื่องราวมนัเปนอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัท การเปนถอยรอยความนะเปนระหวางชาวบานกับเจา 
อาวาสองคน้ัน ซึ่งไมเกี่ยวของกับอาตมา 
 ตะนี้พระชื่อใส ถาเปนเรื่องจริง ไอเรื่องนี้ก็ไมแนใจเหมือนกันวา พระชื่อใสทานจะ 
พูดจริงหรือไมจริง หากวาทานพูดจริง ๆ ละก็ นึกสงสัยเหมือนกนั ทานคงจะเขาใจวาอาตมาเปนเจา 
อาวาสวัดนั้น แตความจริงไมใช ไมใชเรื่องเกี่ยวกับอาตมา การเปนถอยรอยความเรื่องนั้น มันกย็ังไม จบ
เกมกันลงไป เพราะวาคณะสงฆยังไมเห็นจะทําอะไรขึน้มา ปลอยเงียบเชียบกนัไปตามเรื่อง ขนาดทํา 
สังฆเภทเรีย่ไรมาตั้ง ๑๐ ป ไมทําอะไร รบกวนการกระทาํความดีของบรรดาทานพุทธบรษิัท และกเ็ปน 
ปญญาชน ทําลายศรัทธาของบรรดาทานพทุธศาสนิกชน 
 เวลาเขาจะมาทอดกฐินทอดผาปารวมกัน กลับไปประกาศวา เอ วัดนี้เขาทอดกฐิน 
ทอดผาปากนัแลวน่ี มาทอดอะไรกนั แตความจริงเขาไมไดทอดทีว่ัดนั้น เขาไปทอดใหอีกพวกหนึ่ง นี่ 
เปนการริดรอนศรัทธาตวัเอง มีปญญาทําอะไรไดบาง ไมมีปญญา ถามีปญญาจริง ๆ ละก ็ วดันี้ไมตอง 
อาศัยคนอื่นเขาสรางหรอก มันตองรุงเรืองมานานแลว 
 น่ีละบรรดาทานพุทธบรษัิท เรื่องขาวคราวที่บรรดาทานท้ังหลายมาถามอาตมา วา 
อาตมาแพคดีเขาแลวคงจะเปนเรื่องนี้มากกวา เพราะอาตมาเองไมเคยตองคดีและไมเคยฟองใคร หากวา 
เรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องที่ไดยินรบัฟงมา เกี่ยวกับเรื่องนี้ละก ็ โปรดทราบไวดวยวาเรื่องนี้ไมเกีย่วกับอาตมา 
เลย อาตมาไมไดรวมมือในการฟอง และอาตมาก็ไมไดเปนจาํเลย พระใสองคนัน้ทานอาจจะเขาใจผดิ 
สมมุติวาทานพูดจริงนะ หากวาทานพดูไมจริง บรรดาญาตโิยมท่ีรับฟงมาอาจจะพูดคลาดเคลือ่นไป 
ความจริงผูพูดอาจจะไมใชพระใส อาจจะเปนคนอ่ืน แตพระใสองคนีอ้าตมาก็ไมเคยรูจัก ถาหากวาทาน 
พูด ทานก็คงจะรับฟงมาจากคนอื่น และพดูกันตอ ๆ มา ก็เขาใจวาจะเปนความอยางนี้ก็อาจจะเปนได 
 น่ีแหละบรรดาทานพุทธบรษิัทผูรับฟง และผูอานหนงัสือ เพราะเรื่องนี้ตองลงเปน 
หนังสือเลม กเ็รื่องความไมจริงมันเกิดขึ้น การที่ทานทั้งหลายสงสัยวาทําไมอาตมาชอบวาพระ แตความ 
จริงพระไมวา วาแตพวกเดยีรถยี ก็คนประเภทนี้ทั้ง ๆ อาตมาไมรูเรื่องกับเขานี่ กลับไปโฆษณากับชาว 
บาน วาอาตมาแพคดีเขาแลว ทานลองใหปญญาพิจารณาดูสักนิด มีปญญาเปนเครื่องใชไหม ถามีปญญา 
นะลองพิจารณาดวูาอาตมานี่ไมเคยเปนโจทก และก็ไมเคยเปนจําเลย แลวก็จะแพคดีเขาไดยังไง คดีที่จะ 
แพหรือไมแพนี่ ถามโีจทกเขาก็ตองสอบสวนกันกอนและก็พิจารณาเปรียบเทียบตดัสินกันลงไป น่ีอยูๆ  
ถาหากวาถาโจทกเขาฟองไป จําเลยแกขอหา 

 
 
 
 



 
๔๘๖ 

 

ดวยการขอเขียน โดยไมมีการสอบสวนฝายโจทกเลย แลวอยู ๆ ก็ตัดสนิออกมา บอกวาโจทกแพ อยางนี้ 
แมแต โอโฮ อยาวาไปทางบานเมืองเขากไ็มทํากัน น่ีวากันไปอีกที ไอความรุมรามของพระพุทธศาสนา 
เวลานี้มันมีเยอะ ความจริงตําแหนงหนาที่ยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายตาง ๆ ก็ตั้งกนัไวมากมาก ก็นาจะ 
ปรับปรุงพระพุทธศาสนาใหมันดีข้ึนไปกวานี ้
 เอาหละบรรดาทานพุทธบรษิัท อันนี้ทานเห็นความบกพรองในเรื่องราวของพระพุทธ 
ศาสนาแลวรึยงั วาลิงที่ตองนั่งรองไหก็เพราะคดิไมถึง วาคนที่บวชเขามาในศาสนาขององคสมเด็จพระ 
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา จะมีน้ําใจเลวอยางนี้ คือเลวยิ่งกวาลิงท่ีมีความเคารพในพระพุทธ 
เจา ลิงยังมีความเห็นวาพระพุทธเจาเปนพระดี พระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระชินสีหบรมศาสดา 
สัมมาสัมพุทธเจานี่นาเคารพ จึงไดไปหารวงผึ้งมาถวายพระพุทธเจา และก็ดใีจโดดไปโดดมาตายก็เปน 
เทวดาไป เพราะอาศยับูชาพระพุทธเจา ตะนี้จรยิาท่ีกลาวมาทั้งหมดนี้ บรรดาทานพุทธบรษิัทอาศัยที ่
บรรดาญาตโิยมพุทธบริษัทมาถามวา หลวงพอไดยินขาววาพระใสเขาบอกวา หลวงพอแพคดีเขาหมด 
แลว นี่เปนการแกขอของใจวา ความจริงคดีใด ๆ อาตมาไมมี ไมเคยเปนโจทก และไมเคยมเีปนจําเลย 
ในเมื่อโจทกกไ็มไดเปน จําเลยก็ไมไดเปน ทานท้ังหลาย ถาทานผูนั้นพูดจริง ทานคิดรวึาทานผูนัน้เปน 
พระ หรือวาทานผูนัน้ถาจะเปนคนจะเปนคนดี ทานคิดไหม คนดีเขามีพูดมุสาวาท นีพ่ระธรรมวินัยของ 
องคสมเด็จพระผูมพีระหภาคเจา ที่มีไวสําหรับนักบวชไมมีในทานผูน้ัน ถาหากวาทานพูดจริง ถาหากวา 
จะจดัเปนฆราวาสก็ตองจัดวาเปนฆราวาสที่ไมมีศีล ๕ เพราะอะไร เพราะวามุสาวาทอยูในศลี ๕ นี่ ถา
พูดจริงนะ ถาทานไมไดพูดตามนั้นจริง กเ็ปนอันวาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงอาจจะฟงพลาด มา
จากคนอื่น 
 น่ีถาพระใสอยูที่ไหน วาง ๆ ขอนิมนตมาพบกับผมทีว่ดั อยากจะทราบขอเท็จจริงวา 
พระคุณเจานะพูดจริงหรือเปลา เทาท่ีพูดแบบนั้นนําเหตุผลอะไรมาพดู จะไดแถลงใหแกบรรดาทาน 
พุทธบริษัทฟง หากวาทานไมกลาจะมา หรือโอกาสที่จะมาไมวาง ก็โปรดแจงมาทางหนังสือเปน 
จดหมายก็ได จะไดแกขอของใจของบรรดาทานพุทธบริษัท มิฉะนัน้แลวทานเองก็จะพลอยเปนผู มัว
หมอง เพราะผมเองกไ็มทราบเหมือนกันวา พระคณุเจานะอยูวัดไหน พระช่ือใสนี่รูจกัอยูองคเดียว คือ
เปนเจาอาวาสวัดศรีมณวีรรณ อ.มโนรมย แตวาองคน้ีเปนพระดีมากเปนพระผูใหญที่นาเคารพ ไมยอม
พูดอะไรพลอย ๆ เปนนักปฏิบัติสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน มีจริยาเรยีบรอย เปนพระ สงบ
เสงี่ยม มีความดีเปนกรณีพิเศษ ก็เคยอยูมาดวยกัน 
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ถาเรื่องอะไรทีไ่มเปนสาระ พระคุณเจารูปนี้ไมพูด เวลานี้ก็สรางพระอุโบสถสวยสดงดงาม ทานสราง 
ความดีของทานไวมาก ทานไมมาทําลายพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาดวย 
โฆษณาคําไมจริง รับรองวาพระชื่อใสองคน้ีไมทํา แตวานอกจากองคน้ีแลว พระชื่อใสนี่ไมเคยรูจกัที่ 
ไหนเลย แตวาทานท่ีพูดนี้ ถาพูดจริงก็คงจะไดฟงขาวมาจากที่อ่ืน 
 ฉะนั้น ขอพระคณุเจาพระใสที่ชาวบานเขาบอกใหฟงอยางนั้นนะ ถามโีอกาสละก ็
พระคุณเจามาพบกับผมทีว่ัดทาซุง หรือวามาไมไดกก็รณุาจดหมายมาบอกก็ได วาเรือ่งราวท่ีชาวบานพูด 
นะ จริงรึไมจริงเปนประการใด จะไดประกาศใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทราบ ท้ังทางสถานี 
วิทยแุละหนังสือที่จะออกไป เพราะวาจาที่กลาวท้ังหลายตาง ๆ นี้จะตองเปนตัวหนังสือทั้งหมด 
 น่ีแหละบรรดาทานพุทธบรษิัท ท่ีอาตมาจําเปนท่ีจะตองพูดเรื่องนักบวชท่ีไมดี เพราะ 
ความจริงมันเปนอยางนี้ เรื่องราวทั้งหลายท้ังหมดที่กลาวมานี้ทานพิจารณาเห็นสมควรมัย้ วาคนเขา 
ถวายเขาไวเพือ่เปนของพระพุทธศาสนา แตพระสงฆกลับไมรับการบูชา เห็นควรหรือไม หากวาเห็น 
ควรก็ดีแลว ทานจะไดเปนพวกเทวทัต ถาพวกเทวทัตละก็ชอบคัดคานพระธรรมวนิัย ขององคสมเด็จ 
พระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพทุธเจา หากวาทานไมเห็นสมควรจะเห็นวาอาตมาพูดรนุแรงเกินไป 
มั้ย น่ีพดูใหเขาใจนี้เปนการแกขอของใจ หวังวาเรื่องนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคงจะเขาใจแลว 
เอาละเวลานี้มนัก็จะหมดเวลาเสียอีกแลว 
 
 

********************* 
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ไขขอของใจ  ๕ 
 

ตาทิพย 
 

 ทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย วนันี้มาพูดกนัถึงเรื่องตาทพิย ใหหัวขอวาเรื่องตาทิพย มี
บรรดาทานพทุธบรษิัททั้งหลายทานดวยกนั มาบอกวาเวลาน้ีมีพวกตาทิพยทั้งหลายเขาตรวจกันวา 
หลวงพอนีน่ะไมใชพระอรหันตเปนแตพระทรงฌาน เขาวายังงั้น และก็ชอบวาชาวบาน และกว็าพระ 
และก็เรื่องความเปนพระอรหันตหรือวาพระทรงฌานนี ้ ตอบเลยทีเดยีวดกีวา เรื่องตาทิพยเอาไวทีหลัง 
เพราะวาเรื่องมันไมมากนกั ท้ังนี้เพราะอะไรที่เขาลือวาอาตมาตาทิพยนะ อาตมาขอยอมรับวามีตาทิพย 
จริง นี่ฟงกนัไวใหดีนะวา อาตมานี่นะมตีาทิพย มีตาทิพยจริง ๆ ถาอยากจะถามวามีตาทิพยมาตั้งแต 
เมื่อไร ก็ตองตอบวามีตาทิพยมาตั้งแตเกิด คําวา “ทิพย” นี่ตามภาษาบาลีแปลวาเลน จาํกันไวใหดีดวยนะ 
อะไรก็ตามถาทํากันแบบเลน ๆ ทําแบบสบาย ๆ ละเขาเรียกกนัวาทิพย น้ีทีว่าเทวดามรีางกายเปนทิพย 
และรางเทวดาก็มีรางกายเลน ๆ เขาไมไดมีรางกายจริง ๆ เหมือนเรา รางกายของเทวดาไมตองการ 
อาหาร รางกายของเทวดาไมแก ไมมโีรคภัยไขเจ็บ ไมมีอาการทรุดโทรม ไมมีเหง่ือ มีไคล ไมตอง
อาบน้ํา ไมตองเหม็น ไมมีอุจจาระ ไมมีปสสาวะ เปนอันวาเทวดามรีางกายไมครบอาการ ๓๒ ก็เลย
กลายเปนรางกายเลน ๆ ไป ไมใชรางกายจริง ๆ นี่เทวดาเวลาจะไปไหนก็ไปแบบเลน ๆ เขาไป แบบ
ทิพย พอนึกวาจะไปไหน กายกล็อยปุปไปถึงที่นั่นทนัทีไมมีอะไรลําบาก ทําแบบเลน ๆ น้ีความ เปนอยู
ของเทวดากเ็ปนอยางเลน ๆ เพราะเทวดาเปนทิพย สบายซะจนบอกไมถูก 
 ตะนี้เรื่องตาทพิยก็เหมือนกนั เขาเรยีกวาตาเลน ๆ การใชตาทพิยใหเปนประโยชน มี 
ประโยชนมากกวาตาทานพุทธบรษิัท อาตมาขอประกาศแกบรรดาทานพุทธบรษัิททุกทานที่ถามมา 
ประกาศดวยความจริงใจวามตีาทิพยจริงมัย้ อาตมาขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา อาตมามีตาทิพยจริง แตวาเวลา 
น้ีนัยนตามันเขาถึงความเปนทิพยนอยไปเสียแลว หรือเปนตาทิพยนอยไป เมื่อสมัยเด็ก ๆ หรือเมือ่ เปน
หนุม ตาทิพยผองใสดกีวานี ้ ถาหากวาทานจะถามวาตาทิพยน้ันไดมาจากไหน ปฏบิัติแบบไหนจงึมี ตา
ทิพย ก็ตอบวาตองไดมาจากพอกับแม เพราะพอกับแมทานใหตาทิพยมา ถาจะถามวาพอแมชาติไหน ก็
ตองตอบวา ชาติน้ีนะสิ มันจะเปนชาติอ่ืน 
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ไมไดหรอกบรรดาทานพุทธบรษัิท มันตองเปนชาตินี้ ถาหากวาเปนชาติอ่ืนละก็ รางกายนี้มนัก็ปรากฎ 
ไมได ไอตาทพิยน่ีมนัเกิดมาพรอมกับรางกาย แตความจรงิ คนที่มีตาทิพยน่ีไมใชมีแตอาตมาคนเดียว ถา
ใครกต็ามเกดิมาถาตาไมบอดละก็ มีตาทพิยเหมือนกัน นีคํ้าวาทิพยตรงนี้มันหมายถึงอะไร เขาถามวา ตา
ทิพยน่ีอยาลืมนะ วาทานถามวามีตาทิพยใชไหม ก็ตองตอบวามี นี้ตาทิพยมีสภาพเปนยังไง หากวาตา 
ทานไมบอดกล็องลืมตาดูซิ วาเห็นอะไรไหม ถามองเห็นไดกแ็สดงวาตาของทานเปนตาทิพย และทําไม 
จึงเรยีกวาตาทพิย ก็เพราะวาเวลาทีเ่ราใชตานี่มันไมเหนื่อย มันแบบเดียวกับเทวดาเขานะ เทวดาเขาทํา 
อะไรไมเหนื่อย เขาเรยีกวามสีภาวะเปนทิพย นี้ตาเวลาจะดูคน จะดูของนะไมตองใชกําลัง ลืมตาไปปบ 
มองตรงเห็นไดทันที อยางนี้เราเรยีกกันวาตาทิพย นี้ตาทิพยแบบนี้ไมตองฝก มีทุกคนนะ ถาตาไมบอด 
ละก็ทิพยเหมือนกัน มองของเล็กก็ได มองของใหญกไ็ด ถาไมเลก็เกินไปเกินวิสัยของตาละก็เห็นได แต
ทวาตาประเภทนี้มองของที่ปกปดอยูขางในไมเห็นนะ เพราะมันเปนทิพยแบบเนื้อนี่ ตาเนื้อเปน ตาทิพย
เขาใจรึยัง น้ีเปนอันวา ทานที่ถามมาวา พระคณุเจากด็ี หลวงพอกด็ี ที่ถามมาวามีตาทิพยใชไหม ก็
เปนอันวา อาตมารับรองแลววามีตาทพิย แตวาความเปนทิพยของตานี่ เปนเด็กเปนหนุมทิพยดีมาก เวลา
น้ีแก ไอความทิพยชักรวงโรยลงไป ตองใชแวนตาชวย ถาไมใชแวนตาชวยละก็ ความทิพยมันมวั อาน
หนังสือไมออก นี่เปนตาทิพยนะจําใหดี ถาหากวาทานจะถามวาทานมรีึไมมลีะตาทพิย ก็บอกแลว น่ีวา 
ถาตาไมบอดละก็ ตาทิพยเหมือนกันหมด นี้ถามตาทิพย ตานี่ความเปนทิพยมันมีอีกอยางหนึ่งท่ีเรา เรียก
กัน ถาหากจะพูดกันอกีทีวา ทานถามนี่มนัถามผิด เขาเรียกวาใชคําถามผิดก็ได คงจะหวังเอาแค ใจทิพย 
ที่เราเรยีกกนัวาทิพจักขญุาณ 
 ทิพจักขญุาณนี้ ความจริงไมใชตาทิพย ไมใชตาเนื้อหรอืลูกตาเราเปนทิพย ญาณนี่เขา 
แปลวารู ทิพยก็ทิพยละทับศัพทมันลงไป เขาแปลวามคีวามรูเปนทิพยหรือวามีความรูเลน ๆ หรอืวามี 
ความรูคลายตาทิพยกไ็ด แปลกันเอาตามชอบใจ เพราะวาทิพยเขาเลน ๆ ทิพยนะมันแปลวาเลน ญาณัง 
แปลวารู รูจกั กําลังใจรูเลน ๆ รูเลน ๆ ยังไง รูตามศัพทวาเลน ๆ กห็มายความวา ถากําลังใจเปนทิพย 
อยางนี้ เราอยากจะเห็นใครที่ไหนก็ได อยากจะเห็นสัตวนรก อยากจะเห็นเปรตอสุรกาย สัตวเดรจัฉาน 
เทวดา พรหม หรือพระนิพพานก็ได ถามีอารมณทําเขาถึง 
 ถาหากวาใครจะบอกวา พระนิพพานเห็นไมไดนี่ไมจริงนะ อันนี้ขอปฏิเสธ หากวาพระ 
นิพพานเห็นไมไดมีไมได พระพทุธเจาไมบอกวามีนพิพาน ใหปฏิบัติเพื่อพระนิพพาน แลวนิพพานไมมี 
ละก็ พระพุทธเจาจะมานั่งบอกกันทําไม แลวก็ตาม 

 
 
 
 



 
๔๙๐ 

 

พุทธประวัติบรรดาพระสงฆทั้งหลายก็พากนัรับรองวา นพิพานมี ไปลาพระพุทธเจานิพพาน แตวาพระ 
นิพพานอยูท่ีไหน อันนี้ขอใหทานทําใจของทานใหเปนทิพยเสียกอน ไมใชตาทิพย เมื่อทําใจใหเปน 
ทิพยข้ันฌานโลกยีแลว แลวทานเองก็ปฏิบตัิตนใหเขาถึงโคตรภญูาณหรือพระโสดาบนั ตอนนี้ทานจะม ี
ความเขาใจในพระนิพพานไดอยางแทจริง คือวาใชใจทพิยดูพระนิพพาน แลวถาจะถามวาพระนพิพาน 
อยูที่ไหนอันนีไ้มบอกแน จะบอกไดยังไงละ ตัวเองกยั็งดอกแดกๆ ถูกชาวบานดา เวลานี้สบาย อา ถาม 
วาถกูชาวบานดามีความรูสึกยังไง บอกวาถูกชาวบานดาทีไร รูสึกขอบใจพระพุทธเจาทุกที ท้ังนี้เพราะ 
อะไร พระพุทธเจาบอกแลววา นัตถโิลเกอนินทิโต คนทีไ่มเคยถูกนนิทาเลยไมมีในโลก อยูด ีๆ หลวงพี ่
ใสแกยงับอกเลย บอกนี่หลวงตาหัวลานวรีะ หรือฤาษลีิงดํานะแพคดีเขาซะแลวใชมัย้ นี่พูดอยางนี้ หลวง
พ่ีใสอยาโกรธนะ หลวงพ่ีใสวัดไหนก็ไมรู หลวงพี่ใสพูดจริงรึเปลา ถาไมไดพูดจริงละก ็ จดหมาย มา
บอกใหทราบดวยนะ ไมมาเองก็ไมเปนไร จะไดออกอากาศประกาศใหทราบวา ญาติโยมพุทธบรษิัท ที่
รับฟงมานะฟงผิด ความจริงไมไดพูดอยางนั้น พูดอยางไหนก็วาไป จะเอาจดหมายมาอานทางออก 
อากาศ และกล็งทางหนังสือเลมดวย เพราะการออกอากาศนี่ลงเปนเลมหนังสือ มีเรื่องดี ๆ เยอะเพราะ 
เปนขอของใจของบรรดาทานพุทธบรษัิท 
 แตนี้ไอการปฏิบัติใหไดตาทิพย ถาจะถามวาอาตมาปฏบิัติไดแลวหรอืยัง อา น่ีไมเปน 
เรื่องละ ถามแบบนี้ไมเปนเรือ่ง ไมรูจะตอบยังไง ไอตานี่ยังตองใสแวนตา อานหนังสือไมออกนี่ แลวใจ
มันจะเปนทิพยไดยังไง ขอน้ีไมตอบ ตอบเดี๋ยวโกหกชาวบาน ไมเปนเรื่อง เอาอยางนี้ดีกวา รูแต เพียงวา
อาตมาเปนสาวกของสมเด็จพระพุทธเจาทียั่งมีความเลวอยู ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต เอาไวแคน้ีนะ สําหรับ
ทานทั้งหลายท่ีมาหาและกฟ็งไวดวยและก็รูไวดวย อยานึกวาพี่เหนงหัวลานนีแ่กแหมดีซะ เยอะแยะ ยัง
มีความเลวอยู ๙๙.๙๙ เปอรเซ็นต และอีกนิดหนึ่งมันดีตรงไหนกยั็งนกึไมออกเหมือนกัน วามันมอีะไรดี
มั่ง ควรจะบอกไดเลยดีกวา เอากันอยางไมเกรงใจตวัเองวายังมีความเลว ๑๐๐ เปอรเซ็นต ๑๐๐ อยาง นี้
ดีกวามนัเลวตรงไหนละ ชาวบานเขาอยากมีผัวมเีมียกัน ก็มานั่งมองผูหญิง จะหาผูหญิง สวยสักคนก็หา
ไมได ไมพบคนสวยสักที ถาพบสึกไปแตงงานนานแลว ถาแกจะแตงดวยนะ ถาแกไม ยอมแตงดวย ก็
ไมแตงกะแกเหมือนกัน จะไปงอกันทําไม ถึงงอมันกไ็มเปนเรื่องเพราะเขาไมเลนดวยน่ี เรื่องอะไร นี่
ตั้งแตบวชมา พยายามนั่งมองผูหญิงมาเยอะแยะแลว 

 
 
 
 
 
 



 
๔๙๑ 

 

 ออ นี่เขาลือกนัเหมือนกันนะวามีเมยี เขาลือกัน เออ เปนคําลือเห็นมั้ย นัตถโิลเก อนิน 
ทิโต เขาบอกอีตาหลวงตานีม่ีเมียนี่ เขาวายังงั้น อีกขาวหนึ่งเขาบอกวาอีตาหลวงตานี่คาปนกล แนะ เอา 
เขาแลว น่ีมีขาวๆ มาจากโนนแหละ ไอจุดเดียวกันนั่นแหละ ไอจุดๆ น้ันนะ จดุที่วานั่นแหละ โกรธเขา 
รึเปลา โฮ จะไปโกรธทําไมเลา คนลงคาปนกลไดตํารวจไมจับละ มันโกเต็มทีแลวนะ พิโธเอย มีอํานาจ 
เหนือกฎหมายน่ีมันดีจะตายไป 
 แลวบวชไมมอีะไรจะกินนี่ ตองขอชาวบานเขากินทกุสิ่งทุกอยาง ชาวบานเขาตองเลีย้ง 
แลวกถ็ามคน มีคนมาสมัครเปนลูกเปนเมยี โฮ มันโกจะตาย พิโธ อยากจะไดจะตายมนัหาไมได น่ังมอง
มาตั้งแตหนุมจนแกแลวหาคนสวยไมได นี่ก็แสดงวาเลวเต็มที ชาวบานเขาหาคนสวยกันได น่ีหาไมได 
และไปมองดูอีกจุดหนึ่งหาความร่ํารวยไมได ไอรวยนีจ่ะวาไมรวยกไ็มไดนะ มันรวย มันรวย หนี้นะซ ิ
เวลานี้กําลังพดูนี่วนัท่ี ๒๒ มกราคมนี่ เปนหนี้เขา ๓ แสนกวาแลว นี่ลกูศิษยลูกหาวิ่งหา กันใหญเลย
ตอนน้ีไมตองหวง ไอที่ทําแบบนี้ไมทําไมหรอก อาศยัความดีของทานทั้งหลายไดไตข้ึนไป บนสวรรค
ไดสักนิดนึง ไปอยูกับลิงตัวน้ัน มันลิงเหมือนกัน 
 ประการที่สอง หาความรวยไมได ไอคนที่ไมรวยน่ีมนัจะดียังไง 
 ประการที่สาม อยากจะเปนนักเลงฆาคนนัน้ตีคนนี้ เปนไมไดอีก ทําไมละ กลัวสูเขา 
ไมได มันก็จะดีไดยังไง มันก็ดีไมได มันกเ็ลวอกี 
 ประการที่ส่ี แหมอยากจะไดไอน่ันมาเปนของกู ไอน่ีเปนของกู โนนเปนของกู นัน่นะ 
ของเรา รถของเรา ตึกของเรา เรือบินของเรา เรือรบของเรา รถดําน้ําของเรา รถรบของเรา พระราชวัง 
เปนของเรา ตาํแหนงนายกรฐัมนตรีเปนของเรา ตําแหนงพระเจาแผนดินเปนของเรา เอามาไมได เลวอกี
ไมเปนเรื่อง เปนอันวาผูพดูเลว ๑๐๐ เปอรเซ็นตดกีวากวา อยาไปนกึวาเลว ๙๙.๙๙ เลย ไอเหลือ อีก
นิดนึง ไมรูมันมีตรงไหนดี มนัไมมีดลีะ ไมมีคูครองกะเขา หาคนรักก็ไมได รวยก็รวยไมได เปน นักเลง
ก็เปนไมดี ไอทรัพยสินตาง ๆ จะยึดถือยศถาบรรดาศักดิต์ําแหนงหนาที่ก็ไมได โฮ เลว ๑๐๐ เปอรเซ็นต 
จําไวเลยนะ 
 บรรดาทานผูถามจําไวเลย วาคนพูดนะไอตาลิงดําเลว ๑๐๐ เปอรเซ็นตจาํไวดวย ตะนีก้็ 
เรื่องตาทิพยหมดไปแลวไมตองหวง ตาทิพยมีแน แตใจทิพยัไมรับรองแฮะ นากลวัไมเปนเรื่องใจทิพย 
ไปหาคนที่เขาใจทิพยเหอะ คนตาทิพยเขาบอก 
 ตะนี้เขาลือกันวา คนตาทิพยเขาดู วาไอตาหลวงตาฤาษลีิงดําหัวลานหัวเหมงนี่นะ  

 
 
 
 



 
๔๙๒ 

 

ไอลิงนี่ความจริงเขามผีม ไอลิงตัวน้ีมันเสือกหัวลานเสียดวย ไมเปนเรื่อง ไอเจาหัวลานหัวเหมง นี่ไมใช 
พระอรหันต แหมนี่ถูกใจ ถูกใจเปงเลย นี่ความจริงควรจะคิดอยางนั้น ไอการจะมองดูคนเปนพระ 
อรหันตนะดูใหมันดี ๆ สักหนอย ดีไมดีจะกลายเปนหมูหันไป หมูหันก็ยังดี มันยังหันชาพอจับไดมั่ง ถา
หมาหันละก็เสร็จ จับไมทนัหมามันเรว็ พิโธ อยูๆ  จะมาตั้งกันเปนพระอรหันตไดยังไงละ พอคุณเอย นี่
บรรดาทานพทุธบรษิัท ถาใครเขาลือกนัวา อาตมาเปนพระอรหันตนะ อยาไปเชือ่เขานะ ไมได เปน
หรอกพระอรหันตนะ พระอรหันตเปนงายเมื่อไหร แตวาไอสิ่งท่ีบรรลพุิเศษมีอยูอยางนึง เปนคุณ ธรรม
พิเศษจริง ๆ จะบอกให กระซิบๆ กนันาอยาพูใหมันดังไปนา ประเดี๋ยวชาวบานเขาจะรูเขา แหม 
คุณธรรมพิเศษนี่พิเศษจริง ๆ เปนคุณธรรมที่หาไดยากในโลกเพราะอะไร เพราะวาไมคอยมีใครเขาจะ 
บรรลุกัน สิ่งที่บรรลุนี่มีความดีพิเศษ เปนกรณีท่ีเรียกวาหาไดยากจริง ๆ บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง 
อยาพูดดังไปนะ กระซิบ ๆ รูแลวก็อยาบอกขาวใคร อยาสงขาวนะ อยากระซิบบอก บอกเขาดงั ๆ เลย 
บอกดัง ๆ อยาไปกระซิบบอกกันไมดี เดีย๋วเขาจะหาวาเรานินทาเขา 
 คุณธรรมที่บรรลเุปนกรณีพิเศษ ท่ีคนอื่นกบ็รรลุไดเหมือนกัน แตวาอาตมานี่บรรลุมา 
นานแลว นั่นคือเปนพระกังหัน แหม เวลานี้มันหมุนติ้วเลย งานมันทวมหัว ขยับตวัไมได หาเวลาพัก 
ไมได กลางวนัก็ไมไดพัก กลางคืนกไ็มไดพัก บางทีนอนแผหลาสองสลึง แขกมาหาหลับปซะแลว แขก 
ตองมานั่งคอยเปนชั่วโมง ๆ แน เพราะไอการหมุนตวัทนไมไหว มันทรงตัวไมไหว นี่เปนกังหันจริง ๆ 
น่ีคุณธรรมอันนี้กําลังบรรลุเปนกรณีพเิศษ แตวาทานทีบ่รรลุอยางนีก้ม็ีหลายทาน ไมใชเพียงแตอาตมา 
คนเดียว จะบอกใหนะ ถาใครเขาถามวานี่อาจารยของคุณบรรลุอะไร อยาไปกระซิบบอกเขา บอกดังๆ 
ดวยความภาคภูมิใจเลย บอกอาจารยของผมหรืออาจารยของฉันบรรลุเปนพระกังหันแลวเวลานี้ หมุน 
ตัวเ ปนเกลียวหมด 
 โอโฮ วัดก็สราง ศรัทธากเ็จรญิ บอน้ําก็ไปเที่ยวขดุ แตเปลา ไมไดขุดเอง ชวนญาตโิยม 
ออกสตางคไปใหเขาขุด โนน ตามที่เขาอยูในดงในดอนโนน เขาอดน้ําอดทานกนัก็ชวยกัน ก็มบีรรดา 
ทานพุทธบรษิทัหลายทานชวยกัน และยิ่งไปกวานั้นก็บุกระเบิดไปโนนชายแดน ไปหาตํารวจ ทหาร เอา 
พริกไปบาง เอากุงแหง แตงกวา เกลือ อะไรก็ตามเหอะ หอบกันไป ห้ิวกันไป รูสึกขอบคุณทาน 
ทั้งหลายที่อยูชายแดนคอยสกัดกั้นศัตรูไว ไมเชนนัน้ก็เราก็อยูกันไมได น่ีความดีของบรรดาตํารวจ 
ทหารทั้งหลาย ใครเขาเห็นยาก เขาบอกวาตํารวจเลว ทหารเลว เขาวายงัง้ัน แตความจริงเราอยูไดเพราะ 
ตํารวจ ทหาร คนหมูมากนะบรรดาทานพทุธบรษิัท กเ็ปนธรรมดา ความผิดพลาดก็มอียูบางควรจะให  

 
 
 
 



 
๔๙๓ 

 

อภัยกนั แตสวนสําคัญทีเ่ราอยูสบาย โจรผูรายไมรบกวนตามสบาย ยังเกรงใจตํารวจอยูบาง น่ีกน็าจะ 
ขอบคุณตํารวจ แตตํารวจอกีสวนหนึ่งกับทหารที่อยูชายแดน หรือในกรมกองก็ตาม เขาเตรียมพรอม 
เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกดิกับเรา การปองกนัประเทศชาติก็คือปองกันใหแกพวกเรา อันนีค้วรจะ 
ขอบใจทานบาง นี่บางทีก็หันไปโนน ไอไปนะไปคนเดยีวเมื่อไหร ไปหลายคน เวลาจะเอาของไปแจก 
เขานี่ มันกไ็มมีสตางคจะซื้อ ก็ตองหันอีกนะซิ หันจี๋เลย หันยังไงละ หันไปบอกคนนั้นหันไปบอกคนนี้ 
น่ีฉันอยากจะไดกุงแหง ฉนัอยากจะไดพริกแหง ฉันอยาจจะไดนํ้าปลา เอาไปชวยเอาไปใหทหาร 
อยากจะไดบุหรี่เอาไปใหทหาร ตํารวจที่อยูชายแดนกําลังปองกันอรริาชศัตรู เอา บรรดาทานพุทธบริษัท 
ที่ชอบหันดวยกัน ที่บรรลุแบบเดียวกัน บรรลุแบบกังหันเหมือนกันก็หันจี๋ จะมีสตางคอะไรบางก็ชวย 
กันซ้ือมา หามา จัดทํามา หลวงตาก็หันแตปาก เอาปากหัน แตวาชาวบานตองเอากายหันหรือหันกระเปา 
ดวย เสรจ็ น่ีเปนอันวาบรรลุเปนพระกังหันไมใชพระอรหันต 
 ตะนี้บรรดาทานผูมีตาทิพยเขาลือกันมา มคีนสงขาวมา บอกวาหลวงตาองคนี้ไมใช 
พระอรหันต เปนแตพระผูทรงฌาน อีตอนนี้ไมเปนเรื่องแลว ไมยอมรบัหรอก ไมจรงิ ไมจริงละใครเขา 
วายังงัน้ อยาไปดีใจกับเขานะ วาตาลิงดํานี่แกลิงดําเฉย ๆ เมื่อไร หัวลานดวยซิ วาตาลิงดํานีเ่ปนผูทรง 
ฌานละก็ อยาไปเชื่อเขาเด็ดขาด ผูทรงฌานนะเขาไมทําแบบนี้หรอก ผูทรงฌานเขาตองนั่งเงียบ ๆ คุม 
อารมณฌาน เกรงวาฌานจะเคลื่อน ไมเที่ยวไดฟุง และมงีานตลอดวันตลอดคืนแบบนี้ฌานก็พังบรรลยั 
หมด ไมใช ทานผูตาทิพยนีย่องมาบอยๆ นะ ไปที่กรุงเทพฯ ก็ไป ไปเจอะคนตาทพิย และมาที่วดัก็เจอะ 
คนตาทิพยั เพราะอะไร เพราะตาไมบอด แตวาพวกใจทพิยนี่ซิ ที่เขาเรียกตาทิพยก็คงจะใชใจทิพยเปน 
เครื่องดู น้ีความเปนผูมใีจทพิยนะเขาดกูันยังง้ี 
 ตามพระบาลทีานบอกวาคนที่ไดฌานชัน้ไหน ก็จะรูวาคนชั้นนั้นไดแคตัว ถาเลยกวา 
ตัวไปแลว มองไมเห็น ถาหากวาตัวเองเปนผูไดฌาน บุคคลนั้นเปนพระอรยิเจารูไมไดเลย ถาเปนพระ 
อรหันตและกไ็ดญาณอันเปนทิพยดวย รูไดหมด ตะนี้สําหรับอาตมา ถาเขาลือวาเปนพระอรหันตกด็ี เขา
ลือวาเปนผูทรงฌานก็ดี ขอบรรดาทานทีเ่คารพนับถือบอกเขาเลย บอกไมจริง ไมจริงขอน้ีไมจริง หากวา
จะบอกวาจะตอบเขาไดยังไง บอกวาตอบไดอยางเดียว คือเปนนักแสวงบุญเทานัน้ ท่ีทําอยูเวลานี้ ก็
เพราะวา มีอารมณบกพรองอยูมาก เปนนกัแสวงบญุ แสวงบุญตรงไหนละ ท่ีบําเพญ็ตนเปนพระกังหัน 
ก็เพราะวาตนเองไมมีทรัพยสิน ตองอาศัยความดีของบรรดาทานพทุธบรษัิท ผูมีทรัพยมีสินชกัชวน 
สรางโนนสรางนี่ อุทิศนั่น อุทิศนี่ก็ในฐานะที่ทานมีทรัพยทานมีศรัทธา ทานบรจิาคเขามาไดบุญ  
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อาตมาก็ในฐานะที่เปนไวยาวัจมัย ไวยวจักร เปนผูขวนขวาย เปนผูบอก เปนผูแนะนํา ก็เลยพลอยได 
บุญดวย ไอทีทํ่าอยูเวลานีน้ะไมใชวาตวัเปนผูวิเศษ กําลังนั่งตั้งหนาตัง้ตาอาศัยชาวบานนะ 
 อาศัยความดีของชาวบานผูมคีวามดี ผูมีจติศรัทธาทานบริจาคเขามากร็ีบทํา เขาใหมา 
กินบางมาใชบางเปนสวนตวั ก็พยายามกนิใหนอยใชใหนอย และก็นําจตุปจจยัสวนนั้นไปรวมกับทาน 
ก็เปนอันวา เปนเงินเปนทองของบรรดาทานพุทธบรษิัทท่ีใหมานั่นเอง ไปสรางถาวรวัตถุในเขตพระ 
พุทธศาสนาบาง สรางบอนํ้าบาง ก็ยังจะอยากจะสรางโรงเรียน แตยังไมอยากสรางหรอก ทแีรกคิด 
อยากจะสราง ถาสรางแลวก็จะขัดใจทางราชการทาน เพราะวาหนวยราชการทาน ตองถืองบประมาณ 
ของทานเปนสําคัญ ถาเราจะไปสรางให ดไีมดีทานไมรบั ก็เลยไมเอาละ กจ็ะสรางเปนสวนสาธารณะ 
เปนที่จูงใจของบรรดาทานพทุธบรษิัทใหสรางความดี เอาอยางนี้ดกีวา นี่เปนอันวาปญหาขอนี้ควรจะ 
พนไปแลวนะ เขาใจกนัดีแลว 
 ไอที่เขาบอกวาลูกศิษยลูกหารุนเกา ๆ วิพากษวจิารณกนัวา ตัวดีแลวเที่ยววาเขาทําไม 
วาพระวาชาวบานทําไม อันนี้สงสัย เพราะไมเคยวาชาวบาน ไมเคยวา วาแตพวกเดยีรถียเทานั้นที่ทําลาย 
พระพุทธศาสนา ถาบังเอญิจะไปชนเอาใจของทานผูใดเขาละก็ ไดโปรดกรณุาโปรดทราบวาอาตมา ไม
มีเจตนาทําลายทาน แตที่พูดไปอยางนี้นัน้ก็สงสารพระพุทธเจาเทานัน้ เอาละ สําหรับวนันีก้็เห็นจะ หมด
เวลาเสียแลว วนัตอไปมีเรื่องดี ๆ อีกเยอะในการแกขอของใจ บางทีอาจจะเปนเรื่องยาว ๆ เพราะวา แหม 
มีเรื่องดีเยอะแยะ เอาละ วันนี้ก็ลาทานไปกอน อยาลืมกแ็ลวกันวา วันที่ ๖ สิงหาคม จะทําบญุ รอยป
หลวงพอปาน มีพระ ๑๐๐ รูปเศษ วนัที่ ๙ สิงหาคม เริม่งาน และวันที่ ๑๐ มีพระ ๑๐๐ รูปเศษ มีพระ
ผูใหญ และกม็ีพระสุปฏิปนโน จะยกชอฟาพระอโุบสถ หลอรูปหลวงพอปาน บรรจุพระบรมสารี รกิ
ธาตุ ในงานนี ้ ไมมีการใหคนไปเรี่ยไร ถาทานท้ังหลายตั้งใจจะทําบญุก็ขอใหมาทําเอง หรือฝาก เพื่อน
ที่สนิดชิดเชี้อมาก็แลวกัน ถามีใครเขาไปเรี่ยไรละก็ ขอทุกทานจงอยาใหมา เอาละ มองดูเวลามัน ก็หมด
เสียแลว ขอลากอน ขอความสุขสวัสดิ์ พิพัฒนมงคงสมบูรณพูนผล จงมีแดบรรดาทานพุทธศาสนกิชน
ผูรับฟงทุกทาน สวัสด ี
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ไขขอของใจ   ๖ 
 

พระโกงชาวบาน 
 

 ทานทั้งหลาย วันที่บันทกึนีต้รงกับวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๑๘ แตทวา รายการออก 
อากาศจะออกวันไหนนัน่ก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง เปนการบนัทึกเตรียมเขาไว 
 วันนีก้็มาพบกบับรรดาทานพุทธบริษัทในเรื่องการแกขอของใจ เรื่องขอของใจ วนันี ้
รูสึกวาจะหนกัใจบรรดาทานพุทธบรษิัทอยูมาก เปนเรือ่งหนักสมอง วันพุธกอนไดพูดถึงเรื่องตาทิพย 
ความเปนพระกังหัน อาจจะสรางความยินดีกับบรรดาทานพุทธบรษัิทในดานการคลายสมองอยูบาง แต 
ทวาวนันี้หนักอยู สําหรับวนันี้ใหช่ือวา “พระโกงชาวบาน” ดีไหม ฟงแลวกจ็ํากนัไวดวยบรรดาทาน 
พุทธบริษัท ชาวบานเขาเรยีกกันวาพระ แตวาอาตมาเรียกวา นักบวช คือวา นักบวชโกงชาวบาน แตวา 
ใหหัวขอวา พระโกงชาวบาน 
 เรื่องราวก็มีอยูอยางนี้ คือวาในระหวางทําการบนัทึก มีบรรดาญาติโยมพุทธบริษทั 
หลายทานดวยกัน มาเรยีนใหทราบวา มีทีอ่ยูผนืหนึ่งใกลชิดกับเขตวดั ที่ผืนนี้เปนทีร่ับมรดกตกทอดมา 
จากสามี ก็ไมทราบเหมือนกันวาท่ีนี้เปนที่วัดมากอนหรือประการใด ฝายภรรยานี่ไมทราบวาเมื่อสามี 
มรณกรรมไปแลว ที่ผืนนีม้ันเปนท่ี ส.ค. ๑ แลวตอมาก็ประกาศรับมรดก การประกาศรับมรดกนี ่
เจาหนาที่ฝายบานเมืองคือกาํนันก็เอาหนังสือมาเปด จะใชเวลา ๓๐ วนั หรือ ๖๐ วัน อาตมาจําไมทราบ 
ชัด เมื่อประกาศรับมรดกแลวไมมีใครคัดคาน จึงไปขออนุญาติเจาหนาที่ฝายท่ีดนิทําโฉนด ทีนี้ก็ 
ประกาศอีกครัง้หนึ่งอีก ๓๐ วัน รวมความวาเปนการประกาศถึง ๖๐ วนัดวยกนั เมื่อหาคนคัดคานไมได 
ก็เชิญเจาหนาที่ฝายทีด่ินมาทําการรังวัด แลวก็มีคณะกรรมการชี้เขต คณะกรรมการวดัก็คือผูใหญบาน 
เปนกรรมการวัดดวย แลวก็เปนเจาหนาที่ประจําถิน่ดวย ฝายผูใหญบานก็ไดอาราธนาเจาอาวาสใหไป ดู
เขต ปรากฎวาเจาอาวาสไมคัดคาน บอกวาไมมีสิทธิใ์นการคัดคาน ฉะนั้นเขาจึงทําการรังวัดและออก 
โฉนดทีด่ิน ออก น.ส. ๓ ก็ไมทราบ เห็นจะเปน น.ส. ๓ ออกกันไปเรยีบรอยแลวตั้งหลายป 
 ปรากฎวามาป พ.ศ. ๒๕๑๗ มีบรรดาทานพุทธบริษัทในกรุงเทพฯ หรอืตางจังหวัด  
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มีทานพล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ เปนประธานหรือเปนตนศรัทธาชักชวนบรรดาญาติมิตร ทั้งหลาย
มา สรางวัด บาํรุงวดั ขยายเขตวัดออกไป ทานเจาของที่ทีน้ี่ก็เห็นวา สถานที่ที่ทางคณะกรรม การจัดการ
กอสราง มีความคับแคบ อยากจะถวายทีร่วมกับการกอสรางใหม ก็เห็นวาคณะการกอสรางนี ่ ทุมเททั้ง
กําลังกาย กาํลงัใจ กําลังทรพัย เปนอยางหนัก ซึ่งเปนคนนอกถิ่น แตมาสรางความเจรญิใหใน ถิน่อยาง
มากคาดไมถึง ใชเวลาเพียงไมกี่ป หมดเงินไปหลายลานบาท ระยะการกอสรางในคราวกอน ในบริเวณ
ของวัด ใชเงินไปประมาณ ๕ ลานเศษ 
 ใครอยากจะเรยีกสิทธิของทีอ่ยูในวัด วาฉันเปนเจาอาวาส ฉันเปนเจาของถิ่น ก็เชญิ 
เรยีกสิทธไิด แลวก็เอาเงิน ๕ ลานบาทสดมาจายให กจ็ะไดมอบสถานทีใ่หปกครองแบบสบาย ๆ เมือ่ไร 
ก็ได บอกใหทราบดวยนะ แจงไวใหทราบดวย วาใครจะมีปญญาเอาเงิน ๕ ลานบาทมาจายได แตวาถา 
ปลวงไปแลว ถาคาของเพิ่มขึ้น ก็ตองขึ้นตามราคาของของในเวลาปจจุบัน แลวกส็ิ่งที่จะใหน้ันก็คือ สิ่ง
ที่มีการตรึงตะปูติด ถาสิ่งใดที่ไมไดตรึงตะปูติดพึ้นที่ สิ่งนั้นไมมอบให คือมอบใหเชาตัวอาคาร บรรดา
ทานผูที่ทรงอํานาจท้ังหลายอยากจะไดบริเวณนี้ไวเปนสวนของตัว โดยไมถอืวา เปนสวนของ 
พระพุทธศาสนา ก็เชญิเอาเงนิมาวางได เมือ่ไรกไ็ด นี่บอกใหฟง 
 ที่พูดอยางนีก้็เพราะวา เวลานี้ชาวพุทธหลายทาน มากกลาวหาวาฤาษีลิงดําปากหมา 
ชอบวาพระ ชอบวาชาวบาน ความจริงเรื่องพระนี่ไมแตะตอง แตะตองแตพวกอลัชชีที่ไมมีความอาย 
ทรยศตอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น สําหรับชาวบานนี่ไมเกี่ยว บางคน 
ที่เขามายุงกับของสงฆ คือสาธารณสมบัติอันนี้ เกีย่วเพราะในฐานะที่เปนสาวก ขององคสมเด็จพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น กจ็ําเปนอยูเองท่ีจะตองปกปองปกครองรักษา ของของพระพุทธเจาใหคงอยู 
สําหรับบรรดาทานพุทธบรษิทั ที่มีความเคารพในองคสมเด็จพระบรมครูพากนับริจาคความสุข เชือด 
เฉือนเลือดและเนื้อของตน เขามาบํารุงพุทธศาสนา การบริจาคทรัพย การออกคาแรงงาน การใช กําลัง
งาน นี่เขาทําลายประโยชนสวนตน ถาเขาไปนําทรพัยทั้งหลายเหลานั้นที่เอามาสรางวัดสรางวา เขาเอา
ไปบํารุงตน บาํรุงครอบครวัก็จะมีความสุข เงินแตละสตางค วัตถุแตละชิ้น น่ีถือวาเปนเลือดเน้ือ ของเขา 
น่ีชาวบานเขาอุตสาหเอาเลือดเนื้อเขามาบูชาพระรตันตรัย 
 แตวาคนจญัไรท่ีถือเพศเปนภกิษุในพระพุทธศาสนา ไมมีความเคารพในพระธรรมคาํ 
สั่งสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทําลายพระพุทธศาสนา ทําลายพระพุทธเจา ดวยเหต ุ
นานาประการ แลวทานท้ังหลายจะหาวา อาตมานี้เปนคนปากรายชอบวาพระ พวกนี้เขาไมใชพระ  

 
 
 
 



 
๔๙๗ 

 

พวกนี้เปนอลชัชี เปนเหลากอของเทวทัต ถาทานพุทธบริษัททั้งหลายเห็นวาเขาเปนพระ ก็เชญิบูชาตาม 
อัธยาศยั สําหรับอาตมาไมบชูาดวย เพียงใดก็ตาม ถาเปนสมบัติของสงฆจะตองขอตอสูดวยกรณีท้ังปวง 
แมแตจะตองสิน้ชีวิต เพราะการตอสูดวยเรือ่งนี้ก็จะยอม เพราะวาเวลานีม้ันก็แกมากแลว อาศัยบญุบารมี 
ขององคสมเด็จพระประทีปแกวหากนิมานาน ยังรูคุณขององคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมา 
สัมพุทธเจาอยู  ฉะนั้นจึงจะขอปกปองสมบัติขององคสมเด็จพระบรมครูเขาไว 
 และเมื่อวนัที่ ๑๐ มกราคม ไดอานหนังสือพิมพพบวา บรรดาคณะสงฆท้ังหลายถอืวา 
จะเปนวันทําสงัคายนากนั เริ่มตั้งแตวันที ่ ๑๐ มกราคม จะปรับปรงุพระพุทธศาสนาใหเปนไปดวยดี 
เวลานี้พระพุทธศดาสนาดี แตวาคนที่อยูในเขตของพระพุทธคาสนาไมคอยดี ฉะนัน้จึงไดขอกราบเรยีน 
บรรดาทานมหาเถรสมาคมทั้งหลาย และก็สมเดจ็พระสังฆราชโปรดสังคายนาใหมันครบถาวนไปดวย 
เพราะเรื่องทั้งหลายแหล ทีบ่รรดานกับวชท้ังหลายที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนา ไมรักษาศักดิ์ศรีของ 
ตน พยายามทาํลายศาสนา ขององคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามนัมีมาก โปรดทราบ 
วาเวลานี้ชาวบานเขาฉลาดพอแลว เขาไมโงพอท่ีจะใหพระเขามาตมกินได แททวาเรื่องราวทีไ่มนาจะ 
เกิดขึ้นมนัก็เกดิขึ้น 
 เรื่องราวท่ีจะพดูตอไปวา ทานเจาของที่เห็นวาการกอสรางที่ทานพลอากาศโท ม.ร.ว. 
เสริม ศุขสวัสดิ์ เจากรมสื่อสาร ทอ. พรอมดวยคณะญาติมิตรและสหายทั้งหลายท่ีมีจิตศรัทธา ทําการ 
กอสรางขึ้นมา ใชเวลาเล็กนอยในชวย พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งตองซ้ือท่ีใหมราคาแสนเศษ สรางกําแพงวัด 
สรางกุฎิ ๑๓-๑๔ หลัง  สรางเมรุ สรางพระอุโบสถใกลจะเสรจ็อยูแลว กุฏิสราง ๓ เดอืนเสร็จ ๑๔ หลัง 
กําแพงก็เสรจ็ แลวก็มีบอน้ํา มีสระน้ํา มีประปา มีไฟฟา พระอุโบสถก็เขาขึ้นไปถึงหลังคา แลวใกลจะมุง
หลังคา ช่ัวระยะเวลา ๗ เดือน นี่ใชเงินไปประมาณ ๓ ลานบาท 
 ทานเจาของทีส่ถานที่น้ี เห็นวาท่ีที่ทําการกอสรางวดัแคบไปอยากจะถวายที่อันเปน 
สิทธิของตัวน้ีเขาไวรวมในการกอสราง หวงัในการทําบุญ ไมใชเปนการซื้อขาย ถวายดวยศรัทธาแท แต
ทวาในโอกาสเดียวกัน เมื่อทาํการถวายที่ โอนท่ี มอบที่ใหเซ็้นรับรองกนัที่อําเภอ เพราะเปนที่มี น.ส. ๓ 
ก็ปรากฎวาทางวัดมีเจาอาวาสเปนตน พรอมดวยคณะกรรมการทีแ่ตงตัง้ขึ้นมาเอง ไปคัดคานวา สถานที่
น้ันเปนที่ของวัด ฝายรับกร็ําคาญ ในเมื่อมกีารคัดคานกถ็อนการรับ ใหเขาตอสูกันไปกอน 
 ในเมื่อเรื่องอยางนี้เกิดขึน้ กป็รากฎวา ทานเจาของที่พรอมดวยคณะไปหาพระผูใหญ ผู
เปนประธาน ในเขต ขอใหยับยั้งเรื่องนี้ เพราะวาการถวายที่นี้ใหสรางในสถานที่ใหม ก็ถือวาเปนการ  

 
 
 
 



 
๔๙๘ 

 

ขยายเขตวัดเกาออกไป    ไมใชวาสรางวัดแขงวัด เปนการผิดพระราชบญัญัติปกครองคณะสงฆ  แตทาน 
ผูใหญผูน้ัน ทานพูดวาอยางไร ทานบอกวา เรื่องนี้อะไรอะไรก็ตองมาถึงสุดยอดกันหมด ไปไลลําดับกัน 
มาตั้งแตตน นี่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนฟงแลวก็ใชปญญาพิจารณาดูบางนะ ถาใชสมองบนมัน 
ลําบากเกินไป เพราะตองคิดมาก กใ็ชสมองลางก็ได ชวยกันคิดวามานาจะเปนอยางโนนไหม เขาไปหา 
เพียงแตเพื่อใหยับยั้งเพราะวาที่นีถ้วายเปนการสรางวัดแลว ฝายเจาวดัไปคัดคานเพือ่ประโยชนอะไร แต
ทานผูใหญผูน้ันบอกวา เรื่องนี้ตองเปนความกันกอน ตองฟองรองกนักอน 
 น่ีดูซิเปนไปไดไหม อยางนี้คณะสงฆรับฟงแลว รับอานแลว กล็องพิจารณาดดูวยวา 
มันควรรไึมควร เมื่อเรื่องมันไมเปนเรื่องแบบนั้น ทานฝายรับก็ถอนตัว 
 ตอมาก็ปรากฎวาทางวดัฟองรองเจาของที่ ถือวาทีน่ี้เปนท่ีของวัดเดิม จะตองคืนใหแก 
วัด บรรดาทานพุทธบรษิัทและพระคุณเจาฝายมหาเถรสมาคม หรือขอกราบทลูสมเดจ็พระสังฆราช ให
ทรงทราบ โปรดใชปญญาพจิารณาดู วาทีผ่ืนนี้มันติดอยูกับวัด แลวก็เวลาที่เขาประกาศรับมรดก เขาก็
ประกาศเปนทางการ ทําไมเจาอาวาสกับกรรมการจึงไมทําการคัดคาน ตามที่เขาจะออก น.ส. ๓ เขาก็
ประกาศอีกครัง้หนึ่ง หาคนคัดคนทําไมจึงไมมีการคัดคาน แลวกเ็วลาทีเ่ขามาทาํการรังวัดกแ็จงให 
ทราบใหไปชี้เขต ทําไมจึงไมมีการคัดคาน ควรจะพิจารณาเรื่องนี้ดวูาเรื่องนี้ควรแคไหน ถาหากวา 
บรรดาทานผูใหญเห็นวา เรือ่งทั้งหลายเหลานี้สมควรวาเปนที่ของวัดจริงแตเวลานัน้เขาไมคิดคาน แตวา 
เวลาทีเ่ขาถวายจะมาสรางวดั ควรเปนการคัดคานวา ควรถวายกับตัวเอง เพราะวาเขาไมเลื่อมใส ท่ีไม 
เลื่อมใสเพราะอะไร เพราะวาอยูกันมานานเทาไรก็ตาม วดัมันพังอยูตลอดเวลา แตทวาไมมีการจดัสราง 
อะไรใหเกิดขึน้ และก็ไมมกีารทวงคืน พอคนอื่นเขามาบํารุงวดัใหมีการเจริญขึน้ ก็ไปคัดคานบอกวา 
สถานที่นี้ตองมาใหฉัน จะไปใหคนอื่นไมได 
 ทางฝายทานเจาภาพก็บอกใหไมได เพราะวาไมเคยทําประโยชนอะไรใหเกดิขึ้น มแีต 
ปลอยใหวัดพงัพินาศไป และการเรีย่ไรมากี่ปกี่ป ก็ไมเคยสรางความดีอะไรใหเกดิขึ้นแกวัด เรีย่ไรมา 
แลวก็เงยีบ มีงานวัดประกาศวาขาดทุน ขาดทุนไดทกุป กอนมีงานวัดก็เรีย่ไรกนัทุกป เรี่ยไรมากดวย จัด
งานวัดดวย มคีนมาทําบุญดวย แตวาขาดทนุ 
 น่ีบรรดาทานพุทธศาสนิกชนผูมีปญญา เห็นรึยังวา นกับวชในพระพทุธศาสนาเวลานี้ 
นะ ชวยกนัย่ํายีพระพุทธเจาอยางหนัก และการย่ํายีพระพุทธเจาแบบนี้ทําลายศรัทธาของบรรดาทาน 
พุทธบริษัท มนัเปนการเปดโอกาสใหแกลทัธิตรงกันขามที่มุงทําลายประเทศไทย โจมตีพระพุทธ  

 
 
 
 



 
๔๙๙ 

 

ศาสนา ทําจิตใจของบรรดาประชาชนคนไทยใหเอนเอยีงไปสูลัทธิของเรา การทําแบบนี้ ไมใชทําลาย 
แตบุคคลผูเปนเจาของ ไมใชแตทําลายศรัทธาของทานพุทธบริษัททีท่ําการกอสราง และก็ไมใชทําลาย 
แตพระพุทธศาสนาอยางเดียว มันเปนการทําลายประเทศชาติดวย เพราะวาชาตไิทยมีพระพุทธศาสนา 
เปนหลักใจของบรรดาทานพทุธศาสนิกชน และการที่มีคนทรชนถือเพศเปนพระสงฆในพระพุทธ 
ศาสนา มาทําแบบนี้ มันเปนการสมควรรยัึง 
 เห็นไหมทานทั้งหลายที่เคยบอกวา อาตมานี่ชอบวาพระ ความจริงพระนะไมวาพระ นี่ 
ตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไป การกระทําแบบนี้ ทานทั้งหลายเห็นวาสมควรรยัึง วาถาท่ีเปนของวัดจริง ๆ 
ละกอ เวลาท่ีเขาประกาศโฆษารับมรดก ทาํไมจึงไมมีการคัดคาน หรือเขาประกาศจะทํา น.ส. ๓ ทําไม 
จึงไมคัดคาน ในเมื่อเจาหนาท่ีเขามาทําการรังวดั เขาก็ใหไปชี้เขต ทําไมจึงไมมีการคดัคาน เรื่องนี้ถาเรา 
จะคิดกนัอยางคนธรรมดา ก็จะตองถือวามีอะไรเปนทีน่าสังสัยอยูสักนิด จึงไมกลาไปแสดงความกลา 
คัดคานเขา นี่เรามาดกูันวา บรรดาทานพทุธบรษิัทวา อํานาจของเจาอาวาส หนาที่ของเจาอาวาสในการ 
ที่จะปกครองวดั เขามีกันอยางไรบาง นี่เราไมตองพูดกัน ตามอํานาจของพระวนิัย เรื่องของพระวินัยมีไว 
ละเอยีดละออมาก แตก็ยังไมพอ คณะสงฆยังรางพระราชบัญญัติข้ึนมาอีก ยังรางกฎทับขึ้นมาอีก ถือวา 
ทําการปกครองพระพุทธศาสนา หรือปกครองสงฆใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น จงึพยายามรางพระราช 
บัญญัติอํานาจหรือหนาที่ของเจาอาวาสไว ปรากฎในพระราชบญัญตัิปกครองคณะสงฆมาตาร ๓๗ ทาน 
วาเจาอาวาสมีหนาที่ดังตอไปนี้คือ 

๑. บํารุงรักษาวัด จัดกิจการสาธารณสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี นี่เรยีกวาจะตอง  
ปกครองรักษาทรัพยสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี ไมใหพินาศฉิบหายไปดวยอํานาจของการเลนิเลอ 
ไมสนใจ 

๒. ปกครองและสอดสอมใหบรรพชิต และคฤหัสถที่มีอยูหรือวาพํานักอยู อาศัยอยู  
ในวดันั้น ใหปฏิบัติตามพระธรรมวนิัย กฎของมหาเถรสมาคม ขอบังคับ ระเบยีบ หรือวาคําสั่งของ มหา
เถรสมาคม 

๓. เปนธรุะในการใหการศึกษา อบรม สั่งสอนพระธรรมวินัยแกบรรพชิต  
และคฤหัสถ 

๔. ใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพญ็กศุล 
น่ีพระราชบญัญัติปกครองคณะสงฆ ทีร่างกันขึ้นไวมีอยางนี้ และก็สถานท่ีนี้ ถาเปน  

สถานที่ของวดัเดิม และเวลาที่เขาออกประกาศรับมรดก หรือวาประกาศทํา น.ส. ๓ มาวัดอาณาเขต  
 
 
 



 
๕๐๐ 

 

เจาอาวาสปลอยปละละเลย ท้ัง ๆ ท่ีเขาแจงมาแลววา ใหไปชี้เขต ไปดูเขต ถาหากวามีการคัดคาน 
เจาหนาที่ของฝายรังวัดเขาจะยับยั้งทันที แตก็น่ีปลอยใหเขาวัดไปจนทํา น.ส. ๓ ใหปรากฎเปนสิทธ ิของ
เขาแนนอนอยางนี้ผิดพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆแลวหรือยัง แลวก็เปนไปตามกฎของมหา เถร
สมาคมหรือเปลา ระเบยีบของมหาเถรสมาคมวางไวรึเปลา ท่ีของวัดนะ ใครจะเอาไปไหนก็เอาไป ได
ตามอัธยาศยั เจาอาวาสไมคดัคาน 
 ในเมื่อเจาของเขาจะถวายเขามาเปเสวนของวัด แตทวาไมถวายเขามากับเจาอาวาส 
เพราะเขาไมเลือ่มใส กลับไปคัดคานฟองรองถึงโรงศาล เวลานี้ยังมีคดีอยูท่ีโรงศาล อยางนี้ช่ือวาเปน 
การใหความสะดวกในการบาํเพ็ญกุศลในพระพุทธศาสนารึเปลา อันนี้ก็อยากจะกราบเรยีนใหมหาเถร 
สมาคม และสมเด็จพระสังฆราชทรงทราบไวดวย วาควรจะสังคายนาเรื่องนี้ข้ึนมาสักหนอยหนึ่ง วา 
เรื่องทั้งหลายเหลานี้นะ มนัเละเทะกนัมาก 
 พระสงฆในพระพุทธศาสนา เปนหลักใจหลักหนึง่ของประชาชนคนไทยมีความ 
สามัคคีซ่ึงกันและกัน และจดุของความสามัคคีอีกจุดหนึง่ท่ีสําคัญก็คือพระพุทธศาสนา ที่รวบรวมกําลัง 
ใจของคนไทยเขาไว แตทวาพระภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนากลับตั้งใจทําลายศรัทธาของบรรดาทาน 
พุทธบริษัท และก็ทําลายสาธารณสมบัติขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่วาอยางนีน้ะกรณุา 
พิจารณากนัใหดี ลงอยางนี้พูดใหบรรดาทานพุทธบรษิัทฟงดวย แลวก็พดูใหบรรดามหาเถรานุเถระ 
ทั้งหลาย ที่มีอํานาจในการปกครองคณะสงฆฟงไวดวย ชวยกันใชสมองคิด คิดวาการควรไมควรเปน 
ประการใด ทีป่ระกาศวา ถอืวันที่ ๑๐ มกราคม เปนวนัทําสังคายนาพระศาสนากันอีกครั้งหนึ่ง ก็ควรจะ 
สังคายนาคนประเภทนี้ไวดวย เจาอาวาสประเภทนี้นะ ปฏิบัติตนสมควรแลวหรอืยัง ควรจะเปนเจา 
อาวาส  ปกครองพระตอไปอยางนั้นใชไหม 
 และบรรดาทานทั้งหลายที่บอกวา อาตมาเปนคนปากราย ชอบวาพระ พระอยางนี้ทาน 
เคารพบูชาแลวใชไหม ที่ท่ีดินของวัดเปนท่ีใหญ ไมใชของเล็ก เขาจะทําการรับมรดก เขาก็ประกาศ 
โฆษณาแลวกไ็ปแลววาไมรู เขาจะทํา นส. ๓ เขาก็ประกาศโฆษณา แลววาไมรู เขาทาํการรังวัดเขาก็ ให
ไปชี้เขต ก็บอกวาหมดสิทธิ์แลวมาพูดทหีลังบอกวาไมรู ไอคําวาไมรูนี่มันแสดงถงึการไรสมรรถภาพ 
ใชไหม น่ีประการหนึ่ง เขาตองการถถายไวใหเปนสาธารณสมบัติ ใหคณะที่ทําการกอสราง บํารุงวดั 
สรางความเจรญิกับพระพุทธศาสนา กลับไปคัดคานเขา อยางนี้ช่ือวาเปนการใหความสะดวก ในการ 
บําเพ็ญกุศลของบรรดาทานพุทธบริษัท ตามพระราชบัญญตัิปกครองคณะสงฆแลวหรือยัง 

 
 
 
 



 
๕๐๑ 

 

 แลวก็สําหรับพระผูใหญ เมื่อเจาอาวาสไปคัดคาน คณะกรรมการคดัคานเขาก็พากัน 
ไปหาพระผูใหญท่ีมีองนาจในการปกครอง พระผูใหญควรจะยับยั้งวา น่ีที่เขาสรางเขาจะสรางวัดกนั แม 
วาจะเปนทีว่ัดเกา ที่วัดใหม ที่ของเขาอันนีไ้มสําคัญ เพราะวามนัพลาดไปแลว นี่ควรจะคัดคานวา น่ีไม
ควรจะยับยั้ง นี่เขาจะสรางวดั แตวาทานผูใหญทานนัน้กบ็อกวา เรื่องนี้มันตองฟองรองกันใน โรงศาล 
ฟงดูแลววาใครเปนพระกนับาง เรื่องนีพู้ดแลวไมกลวั เพราะเรื่องมันเปนความจริง อยากจะมอง ดูหนา
คณะสงฆเหมือนกันวา คณะสงฆนะจะใชสิทธใินการปกครองใหเปนไปดวยดรีึเปลา เพราะเรื่อง 
ทั้งหลายเหลานี้ระงับกันไมไดแลว กแ็สดงวาพระพุทธศาสนาขององคสมเด็จพระประทีปแกว หาพระ 
กันไมไดจริงๆ จะเอากนัที่ไหนได พระไปโกงที่ชาวบาน เขาใหเขามาแลวคัดคานวาไมใหฉัน 
 เรื่องของพระศาสนานี่ เรื่องของวัดวาอารามนี่ มันไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มัน 
เปนเรื่องของนิติบุคคล เปนเรื่องของประชาชนเขาถวายไวในพระพทุธศาสนา เจาอาวาสหรือเจาคณะ 
ตางๆ มีหนาที่ปกครองพระใหเปนไปตามพระธรรมวินัยและรกัษาสาธารณสมบัติเขาไว และการกระทํา 
แบบนี้นะทําตามพระธรรมวนัิยแลวรยัึง มอีารมณจิตเปนธรรมรึเปลา ปฏิบัติตามพระธรรมวนิัย  รึเปลา 
แลวก็พระพุทธเจาทรงใหบํารุงศรัทธา อาการอยางนี้เปนการบํารุงศรัทธา หรือเปนการทําลายศรัทธา กัน
แน นี่อยากจะทราบ 
 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิท การแกขอของใจวันนี้มนัไมจบ มันหมดเวลาเสียแลว 
และกอนจะยุต ิก็ขอเตือนอีกสักนิดวา วนัท่ี ๖ สิงหาคม เปนวันครบรอบรอยปของหลวงพอปาน วนันั้น 
อาตมาจะอาราธนาพระสงฆอันดับมาประมาณรอยองคเศษ เพ่ือสวดพระพุทธมนต แลวก็มาตกิาบงัสุกุล 
ฉันเพล ถวายจตุปจจยัองคละ ๑๐๐ บาท ผาองคละผืน สําหรับพระมหาเถรานุเถระ ขออารธนามา เปน
พิเศษ แลวกพ็ระสงฆที่เปนสุปฏิปนโนก็ตางหาก แลวกว็นัที่ ๙ สิงหาคม เปนวนัเริ่มงาน วนัที่ ๑๐ ยกชอ
ฟาพระอโุบสถ บรรจุพระบรมสารริกิธาตุ แลวก็หลอรูปหลวงพอปาน ในงานนี้ ขอเชิญบรรดา ทาน
พุทธบริษัททกุทานมารวมบําเพ็ญกุศล แตวาไมมีการเรี่ยไร ถาใครเขาเรีย่ไรละก็ โปรดทราบวา งานทุก
ระดับไมมีการเรีย่ไร เพราะการเรีย่ไรจอมปลอมมีมาทุกป โปรดทราบวา งานทกุระดับไมมกีาร เรีย่ไร 
ถาใครไปเรีย่ไร ขอบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลายจงอยาใหมา สําหรับวนันีก้็ขอลาบรรดาทาน พุทธ
บริษัทกลับกอน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคง สมบูรณพูนผล จงมแีตบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ผูรับ
ฟง ทุกทาน สวัสด ี

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



 
๕๐๒ 

 

ไขขอของใจ   ๗ 
 

อุปสรรค 

 
 ทานสาธุชนท้ังหลาย วันนีม้าพบกันตามเดิม ขอตอเรื่องพุธกอน วาความงามหนาใน 
พุทธศาสนา มันเกิดขึน้ตามที่เลามาแลว ก็อยากกราบเรยีนใหมหาเถรสมาคมและสมเด็จพระสังฆราช 
โปรดทราบวา ควรจะสังคายนากนัใหดีสกัที สําหรับบคุคลผูปกครองในพระพุทธศาสนา เวลานี้ชาว 
บานเขาไมไดโง เขาฉลาดพอ เรื่องราวของสาธารณสมบัติคือ พ้ืนที่ดนิ อันเปนที่ของวัด ถาสมมตุิวาเจา 
อาวาสองคน้ันทานฟองรองเปนการถกู วาที่น้ันเปนที่ของวัดจริง แลวก็ขอพระคุณเจาทั้งหลายผูมี 
อํานาจในการปกครอง ก็จงพิจารณาปฏิปทา หรือวาสมรรถภาพของเจาอาวาสองคนั้น มาเปรยีบเทียบ 
กับพระราชบัญญัติปกครองคณะสงฆ ในมาตรา ๓๗ วา เจาอาวาสมีหนาที่ที่จะตองบํารุงรักษาวัด จัด 
กิจการสาธารณสมบัติใหเปนไปดวยด ี เจาอาวาสองคน้ีบํารุงรกัษาวดัใหมีอะไรดีข้ึนมาบาง ชวงระยะ 
๑๐ ปเศษ เริ่มท้ังทาทําการกอสรางหอสวดมนต มีเสาปกแลวมีเจาของ เรีย่ไรมา ๑๐ ปเศษ แลวก็ไมเคย 
ทําอะไรใหดีข้ึน มีแตรวงโรยไป ทรัพยสมบัติท้ังหลายเหลานั้น ก็ไมรูวาไปอยูที่ไหน เจดยีผพุัง ทรัพย 
สมบัติในเจดยีก็ไมรูไปอยูทีไ่หน กุฏิ วิหารเกาที่รื้อกันออกไปแลวก็มีพึน้ไมอยูมากหายไป ไมรูวาไปอยู 
ที่ไหน แลวกบ็รรดาทรัพยสินทั้งหลายของวัด อยางเชน พระพุทธรปูถูกขโมยงดัตั้ง ๕ –  ๖ ครั้ง ไมมี 
การยับยั้ง ไมมีการระมัดระวัง ไมมีการตัง้ใจในการปกครองของสงฆใหเปนไปดวยดี อยางนี้มันขดักับ 
พระราชบัญญตัิปกครองคณะสงฆ มาตาร ๓๗ ขอ ๑ รึเปลา 
 ที่บอกวาใหบํารุงรักษาวัด จดักิจการสาธารณสมบัติของวัดใหเปนไปดวยดี เห็นวาการ 
กวาดตอนสาธารณสมบัติของวัดใหหมดไป เปนของดี เพราะจะไดไมเปนของรุงรังรกตา เห็นชอบตาม 
น้ีละกอ ผมเห็นจะตองถวายบังคมลาจากคณะสงฆไทย ขอตั้งคณะใหม เปนคณะอิสระ เปนคณะของ 
พระพุทธเจาเรยีกวา พุทธนิกาย รวมไมไดเพราะไมอยากจะตกนรก พูดดวยความจริงใจ เรื่องนี้ชาวบาน 
ชาวเมืองเขาฟองรองไปถึงพระผูใหญแลว ไมเห็นจัดการอะไรกัน วนัท่ีพูดนี่มันเปนวนัที่ ๒๔ มกราคม 
กวาจะออกอากาศ หนังสือกวาจะออก เขาอาจจะจัดการเปนอยางหนึ่ง อยางใดกไ็ด แตวาถาเรื่องนี้ ถา
ปรากฎวาเจาอาวาสไมมีความผิด คราวนี้เห็นจะสนุกกันใหญ น่ีการสนุกกันแน 

 
 
 
 



 
๕๐๓ 

 

  เพราะวาบรรดาพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย พรอมแลวท่ีจะตอตานคณะนกับวช 
เราไม เรยีกกันวาคณะสงฆ เพราะเราไมเรยีกกนัวาพระ บรรดาคณะนกับวชท่ีทําลางพระพุทธศาสนา ยํ่า
ยีองค สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่ เขาพรอมที่จะตอตานดวยกําลังตาง ๆ คือ หน่ึง ตอตานกันดวย

เหตุผล เมื่อตอตานกันดวยเหตุผมไมพอ ก็ใชกําลังตอตาน นี้เห็นชอบดวย พวกอลัชชีพวกนีจ้ะไดพินาศ
ไปเสียที ไมอยางนั้น ศาสนาขององคสมเด็จพระชนิสีหับรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา อาจจะทรงอยู
ไมได บรรดา ลัทธิตรงกันขาม เขาก็พากนัโจมตีวาเรื่องพระศาสนานะเปนยาเสพยติด เปนเรื่องโกหก
ชาวบาน รับฟง เขาไวใหดี เวลานี้ลัทธิอะไรเขามาบาง แลวเขาก็กําลังโจมตีพระพุทธศาสนา ไอการ
โจมตีพระพุทธ ศาสนานี่ก็หมายถึงวา การโจมตปีระเทศชาติ ชวยกันทาํประเทศชาตใิหพินาศไป ดวย

การทําลายพระ ธรรมวนิัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา แลวก็
พระราชบญัญตัิปกครอง คณะสงฆ มาตรานี้บัญญัติกนัไวทําไม ไมใชใหเปนประโยชนั แลวบญัญัตกิัน

ไวทําไม 
 อีกประการหนึ่งขอ ๔ เจาอาวาสตองใหความสะดวกตามสมควรในการบําเพญ็กุศล นี่
เขาจะสรางโบสถใหใหม เขาจะซอมโบสถเกา จะซอมสรางวิหารเกา จะทํากฏุิใหใหม จะทําวัดใหดี ทุน
ประมาณ ๑๐ ลานบาท เจาอาวาสคัดคาน มันเปนการตรงกับพระราชบญัญติคณะสงฆมาตรานีร้ยึัง ให
ความสะดวกตามความสมควรในการบําเพญ็กุคล เขาสรางใหนะ ทําไมถึงไปคัดคานเขา ไอการ คัดคาน
ชนิดนี้ มันเปนการเจรญิศรทัธา หรือเปนการบํารุงศรัทธาตามที่พระพุทธเจาทรงสอน นี่ขอถวาย พระ
ผูใหญพิจารณาไวดวย 
 ขอไดโปรดทราบ สําหรับพระวินยัมีไวตั้งเยอะ นีแ่คพระราชบญัญัติปกครองคณะสงฆ 
ที่รางกนัขึ้นมาใหม มีใครใชใหเปนประโยชนบางรึเปลา น่ีเปนอันวาคงจะไมมใีครใชซินะ เพราะอะไร 
เพราะถาใชกลวัจะเสียศักดิ์ศรีในเขตการปกครองของเรานี้ เรื่องมันยุงเกิดขึ้นมนัไมสมควร นี่แสดงวา 
พวกเราชวยลทัธิคอมมูนิสตทําลายประเทศชาติใชไหม เพราะวาพระพุทธศาสนาเปนกําลังใจ เปนจุด 
รวมใจจดุหนึ่งของบรรดาทานพุทธศาสนกิชน ถาพวกเราชวยลัทธิคอมมูนิสตทําลายพระพุทธศาสนา 
ใหประชาชนเสื่อมศรัทธา ไมเคารพในพระพุทธศาสนา ลัทธิคอมมนูิสตเขาก็จะเขามา 
 อยางนี้เห็นไหมละ ไอเรื่องศาสนามันเปนยาเสพยตดิ มนัเปนเรื่องไรประโยชน ไมมี 
ความสําคัญ วัดวาอารมตั้งขึ้นไวทําไม คนไปบวชเปนแสนแสนนะ เสียกําลังของประเทศชาติเปลา ๆ 
เรามารวมกันเลิกศาสนาดกีวา ลัทธิเดิมเปนของไมดี มีแตคนเอารดัเอาเปรียบ นักบวชก็ถือวาเปนกาฝาก 
ของประเทศชาติ หมายความวา นั่งกนินอนกินเอาเปรียบประชนชน 

 
 
 



 
 

๕๐๔ 
 

 น่ีขอพระคุณเจาทั้งหลายผูมอํีานาจในการปกครอง ควรไตรตรงตามนี้ไวสักนิด และ 
บรรดาทานพทุธบรษิัทที่มีจติเปนทิพยที่ปรารภวา ไอเจาฤาษีปากหมานี้น่ีชอบวาพระชอบวาชาวบาน 
หากวาทานมสีันดานเสมอกับบุคคลประเภทนี้ ทานก็คงจะเห็นเชนนัน้ นี่เราพูดกันอยางไมเกรงใจดีกวา 
จะไปเกรงใจกนัทําไม เมื่อเราเอาคนอื่นเขามาเปนนายนะ มันมีความสุขแคไหน ดูประเทศชาติอ่ืน ที่เขา 
เคยเปนประเทศราช ตกอยูใตอํานาจของคนอื่น และโดยเฉพาะอยางยิง่ ประเทศไทยที่เคยตกอยูภายใต 
อํานาจของประเทศพมาสมัยหนึ่ง ตองกินน้ําตาตางขาวกันมาเทาไร มีอิสรภาพแคไหน น่ีทําไมพวกเรา 
เหลาพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่นักบวชในพระพุทธศาสนาจึงไมมีความเคารพในพระธรรม 
วินัย ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา และชวยกันทําลายศรัทธาความดีของ 
บรรดาทานพทุธบรษิัท อยางนี้ พระคณุเจาที่มีอํานาจในการปกครองพระพุทธศาสนาเห็นชอบดวยร ึ
เปลาพระคุณเจาขา ถาเห็นชอบดวย กโ็ปรดจดหมายมาถึงวดัทาซุง ถึงพระมหาวรีะ ถาวโร วดัทาซุง 
อําเภอมโมรมย จังหวัดชยันาท ถาเขียนมาอยางนี้จะถึงใกลดี ตรงดีกวาจังหวัดอุทัยธานี เพราะตกลงกัน 
กับไปรษณียของอําเภอมโนรมยไว เขาจะสงใหถึงที่ทันที ไวกวา โปรดแจงมาดวยวา การปฏิบัตแิบบนี้ 
การทําลายศรทัธาของทานพุทธบริษัท ทําลายสมบัติของพระศาสนา พระคณุเจาที่มีอํานาจในการ 
ปกครองเห็นสมควรแลว เขียนมาแบบนี้กพ็อแลว ทางผมจะไดแจงไปบอกวา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
ผมขอลาออกจากคณะสงฆทัง้หลายท่ีมีอยูเวลานี้ ที่ไมเคารพในพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จ 
พระชินสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ขอตั้งนิกายใหม เรยีกวา พุทธนิกาย และกไ็มยอมรับนับถอืบท 
บัญญัติใด ๆ ทีท่านบัญญัติกนัออกมา จะนบัถือเฉพาะพระธรรมวนัิยเทานั้น 
 น่ีพูดกนัดวยความจริงใจ ไมเกรงใจใครแลว เกรงไมไหว นี่มันทํากันขนาดนี้แลว 
ทําไมถึงไดนอนใจกนัอยูได ฐานะหนาที่มกีันอยูแคไหน ทํากันใหครบถวน พระราชบัญญัติมี กฎม ีกฎ
ขอบังคับออกมามี พระธรรมวินัยมี ทาํไมจึงไมใชใหเปนประโยชน เอาคนที่ไมดเีขามาปกครอง คณะ
สงฆแบบนี ้ทาํลายพระพุทธศาสนา ทําลายจิตใจบรรดาทานพุทธบรษิทัผูมีศรัทธา ทานเห็น สมควรกัน
แลวรึอยางไร ยังจะพูดกนัตอไปอีก  
 เรื่องของพระพุทธศาสนา มคีนเขาถามเขามามากเวลานีน้ะ เขาสาธุกนัมามากแลว พระ
เดินขบวนบาง ไปนั่งกันอยูที่ลานอโศก น่ีแลวกเ็อาถอยคําตาง ๆ ของบุคคลตาง ๆ มาพูดใหหมด ก็
เสียเวลา หนังสือพิมพเขาพดูกันมาแลว เขาเขียนกนัมากแลว อานกันบางรึเปลา และบรรดาประชาชน ผู
รักธรรมทั้งหลาย เคาก็พูดกนัออกแซดไป ฟงกันบางรึเปลา สังคายนากนั โปรดสังคายนาคนเสยีดวย 

 
 
 



 
 

๕๐๕ 
 

เวลาจะสังคายนากโ็ปรดเปดพระธรรมวินัยดูไวใหดี ใหมันเปนไปตามนั้น 
 เรื่องโลกธรรมทั้งหลาย เวลานี้ควรจะวางกนัไดแลวรึยัง ชาวโลกเขาจะไดไมติเตยีนเรา 
มาทรงกนัแตเฉพาะพระธรรมวินัยจะดีไหม แลวคนทีจ่ะบริหารพระพุทธศาสนานะ ควรจะเอาทาน ผู
บริสุทธิใ์นทางจิตใจ ไมใชบริสุทธิ์ทางกระดาษ เราจะหากันไดไหม ถาเราปลอยโลกธรรมกัน เสีย
เมื่อไหร เมื่อน้ันเราก็จะพบกับผูบริสุทธิ ์ เพราะทานท้ังหลายเองเหลานั้นแหละจะบริสุทธิ์เอง ถาเราวาง
โลกธรรมเมื่อไหร เราก็จะพบแตธรรมวนิยัขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมฎศาสดาสัมมา สัมพุทธ เจา 
 น่ีทานท้ังหลายสงสารพระเจาแผนดนิบางไหม สงสารคณะรฐับาลบางไหมที่ตอง 
ทํางานกันจนตัวเปนเกลียว พระเจาแผนดินหาความสุขไมไดเลย ทรงแสดงจริยาวัตรอยางคาดไมถึง 
แสดงเมตตาจติ อยูในพระราชฐาน อยูในกรงุเทพฯ ก็มีความลําบาก ดวยหมายกําหนดการแปร 
พระราชฐาน ก็ไปเที่ยวหาชาวเขาชาวปาตาง ๆ แสดงความเมตตาอารี สังคหวัตถุ คือกําลังใจของ บรรดา
ประชาชนคนในเขตประเทศไทยใหเปนใจเดียวกนั แตวาพวกเราทําไมถึงไดเปนอยางนี้ การทําลาย
ศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท มนัไมใชเปนของดี ทําใหคนมีจิตใจแตกตางออกไป มีใจหางออกไป
จากประเทศชาติ คนกลุมหนึ่งเขาบอกวา อยาไปนับถือเลย พระพุทธศาสนาไมมี ประโยชน เอาเปรียบ
ประชาชน เรามารวมกันดีกวา สรางชาติดวยกําลังคน พระ ๒ แสนองคนี่สรางชาติ สรางกําลังทรัพยได
วันละบาทก็ได ๒ แสนบาท วันละ ๑๐ บาท ก็วันละ ๒ ลานบาท นีเ่ขาพูดอยางนีน้ะ แลวประเทศชาติเรา
ไมตองเปนขี้ขาเขาหรืออยางไร พวกเรานี่เปนกําลังสําคญันะ 
 เรื่องพระสงฆในพระพุทธศาสนานี่มีความสําคัญมาก ควรจะชวยประเทศชาติไดเปน 
อยางดี เพราะวาบรรดาพุทธบรษิัททั้งหลาย ก็พากนัมีความเคารพในพระพุทธศาสนา เปนเหตุยึด 
กําลังใจกนัอยูแลว ทีนี้เรามานั่งวากนัถึงเวลาเราบวช พระอุปชฌายทานสอนวาอยางไร ความจริง พระ
ธรรมวินยัมีมากกวานั้นมาก แตวาในตอนตนในวันบวช เราขอบรรพชากัน คําขอบรรพชากไ็มตอง พูด
กันมาก เพราะเปนเรื่องแตงกนัขึ้นมา แตเมือ่ขอบรรพชาแลว ปรากฎวาพระอุปชฌายสอนใหเจรญิ พระ
กรรมฐาน คือกายคตานุสสติกรรมฐาน ทีเ่รยีกวากรรมฐาน ๕ เกสา โลมา นักขา ทันตา ตโจ แลวก็ 
ตอไปทั้งหมดเปน ๓๒ ประการ นีพ่ระอุปชฌายสอนใหบรรดาพระที่บวชเขา มาในพระพุทธศาสนา 
ปฏิบัติตามนี้ เวลาบวชเขามาแลวไมไดบอกวา เออไอหนู บวชเขามาแลวก็หาลาภ หายศกันนะ แลวก็มา
เปนหลักเปนใหญ เขาตั้งใหปกครองวัดแลว ก็มาขายวัดกนิกันเสยีบาง 

 
 
 
 



 
 

๕๐๖ 
 

ทานทําลายศรทัธาบรรดาทานพุทธบรษิัท สอนกันอยางนี้รึเปลา อุปชฌายไมเคยสอน แลวก็ทานที่ เปน
อุปชฌายสอนชาวบานแลว ปฏิบัติเองรึเปลา ตอนน้ีมันชักสงสัย อุปชฌายที่ดีก็ม ีที่เลวก็มี นักบวชที่ ดีก็
มี ท่ีเลวก็ม ี
 แตวาเวลาน้ี องคสมเด็จพระชินสีหทานบอกวา ผูทีเ่ปนอลัชชีมีอํานาจ ทานพยากรณ 
ไวอยางนั้น เวลานี้ขอบรรดาพระคุณเจาท้ังหลายที่มีอํานาจ ชวยกําจดัอลัชชีใหหมดส้ินไป จะมามัวนั่ง 
เกรงใจการเดนิขบวน กลวัจะเสียศกัดิ์ศร ี น่ีประเทศชาติจะบรรลยั เมื่อประเทศชาติพังไป ศาสนาจะ 
ตั้งอยูไดไหม เราจะมานั่งบวชอยูไดอยางนีไ้หม เปลา ไมได เขาจะกําจดัไป แลวก็ทานทั้งหลายท่ีบอกวา 
อาตมาปากหมานะ ฟงดูใหดนีะ วาตอนบวชเขามาใหม ๆ พระอุปชใายสอนใหเจรญิพระกรรมฐาน เขา
ไมไดใหพระมารุมราม เปนหมอดู เปนหมอยา เปนเจาคณะโนน เจาคณะนี่ มยีศชั้นนั้น ช้ันนี้ ไมมีใน
ตําราในเวลาบวชหนึ่งนะ บรรดาทานท่ีบอกวาอาตมาชอบวาพระ จําไวดวยนะ เวลาขอ อุปสมบทเสร็จ 
อุปชฌายบอกวา อนุศาสน เขาบอกวาอยางไรรูเรื่องไหม ฟงไมรูเรื่องซ ิฟงไมรูเรื่อง จะอานใหฟง 

๑. บรรพชาอาศัยโภชนะ คือคําขาอันหาไดดวยกําลังปลแีขง พึงทําอุตสาหะในสิ่งนัน้ 
ตลอดชวีิต น่ีอานตามสํานวนบาลี ลาภที่เหลือเฟอ ภัตรท่ีเขาถวายพระสงฆ ภัตรเฉพาะพระสงฆ การ 
นิมนตภัตรถวายตามสลาก ภัตรถวายในปกษั ภัตรถวายในวนัอุโบสถ ภัตรในวันปกติ คําวาภัตรแปลวา 
อาหาร น่ีหมายความวาใหพระมีความเปนอยูในการที่ขอชาวบานเขากนิ ชาวบานเขาสงเคราะห แตวา 
ตองขอดวยอาการดุษฎภีาพ หมายความไปบิณฑบาต เดินไปเฉย ๆ หรือวาเขามาถวายที่วัด นี่เปนกฏที่ ๑ 

๒. อุปชฌายสอนไว การบรรพชาอาศัยผาบังสุกุล จวีร หรือผาที่เขาทิ้งแลว เวลานีเ้ขา  
ถวายไมตองหาผาแบบนั้น เธอจงทําอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชวีิต คืออยารุมราม อยาใชผาสวยงามเกิน 
ไปมีผาเปลือกไม ผาฝาย ผาไหม ผาแพร ผาปาน ผาขนสัตว ผาแกมกันคอืผามีแกมไหม หรือวาแทจริง ๆ 
ทานใหใชผาบงัสุกุล คือผาใชแลว จะไดไมสวยไมงาม เวลานี้ชาวบานเขาทําผามาถวายกร็ับได แตวา 
อยา เอาจิตใจเขาไปถือในความสวยความงาม 

๓. เมื่อเธอบรรพชาเขามาแลว อาศัยโคนไมเปนเสนาสนะ เปนที่อยู ไมใชอาศัยตึก  
แลวก็เธอจงทาํอุตสาหะในสิ่งนั้นตลอดชีวติ หมายความวาเจรญิสมณธรรม สรางสมาธิจิต ทําศีลให 
บริสุทธิ์ ทําสมาธิใหตั้งมั่น ทาํลายกิเลสใหหมดไป ไมใชวาบวชแลวจะตั้งใจหาลาภ 
 
 
 
 
 



 
 

๕๐๗ 
 

หายศถาบรรดาศัยดิ์ เขาไมไดสอนไวเลย จะอยูโคนไมก็ได จะอยูในวหิารก็ได หรือในกฏุิธรรมดา เขา 
เรยีกวิหาร วิหารแปลวาที่อยู เรือนที่มุงแถบเดียวก็ได คือเพิง เรือนชั้นก็ได เรือนโลนที่มีหลังคาตัดก็ได 
อยูในถ้ํากไ็ด 

๔. เมื่อเธออุปสมบนบรรพชาแลว อาศยันํ้ามตูรเนาเปนยา เธอจงทําอุตสาหะในสิ่งนั้น 
ตลอดชวีิต หมายความสิ่งใดที่เปนยาละกอกินได อาศยัน้าํขน น้ํามัน น้าํผึ้ง น้ําออย อันนี้กินไดน้ําตาลนะ 
นํ้าออยก็คือน้ําตาลกินได นีเ่ปนเรื่องที่อนุญาต อนุญาต แคน้ีไมไดอนญุาตใหขัดใจชาวบาน ไมอนุญาต 
ใหปลอยสถานที่ของวัดใหพินาศฉิบหายไป พังไปโดยไรประโยชน ไมมีความสนใจ นีว่ันบวชวนัแรก 
อุปชฌายัสอนในขอปฏิบัตไิวอยางนี้ มีอีก ๔ ขอเปนขอยกเวนคือ 

๕. เมื่อเธอบวชเขามาแลว อันภกิษผุูอุปสมบทแลว ตองไมเสพเมถุนธรรม คือไมรวม  
กับผูหญิงหรือวาสัตวเดรจัฉาน ไมรวมกับคนหรือสัตวเดรจัฉาน คือใหองคกําเนิดลวงเขาไป แมแตเมล็ด 
งาเดียว อันนีถ้อืวาหมดจากความเปนภิกษุ ขาดจากความเปนพระ ไมใชศากยบุตร ทานวาเปรยีบเหมือน 
กับบุรษุผูถูกตดัศรษีะแลว ไมอาจจะมีสรีระคุมกันไดอยู ภิกษกุ็เหมือนกัน ถาเสพเมถุนธรรมเขาไปแลว 
ก็ไมเปนสมณะ คือไมใชพระ ไมใชเปนเชือ้สายพระศากยบุตร ในการนั้นเธอจงรักษากฎขอน้ี ไวตลอด
ชีวิต อยางไปยุงกับผูหญิงในฐานะเปนสามีภรรยา อยาไปรวมรกัแมแตนิดหนึ่งก็ไมได 

๖. อันภิกษุผูอุปสมบทแลว ไมพึงถือเอาของที่เขาไมให ดวยอาการขโมย โดยท่ีสุด  
หมาย เอาถึง แมแตเสนหญา ท่ีเขาไมใหนะ เสนหญาเสนหนึ่งก็ไมควรถือเอา ภกิษุใดถือเอาของที่เขา 
ไมใหดวยอาการขโมย มรีาคาถึงบาทหนึ่ง ก็ถือวาขาดจากความเปนพระ พูดกันอยางงาย ๆ 

๗. ภิกษุที่อุปสมบทแลว ไมพึงแกลงพรากสัตวจากชวีิต คือไมพึงฆาสัตวตัดชีวิตนะ  
ถึงแมวาจะเเปนมดดํามดแดงก็ตาม แกลงพรากชวีิตจากกายไมได ถาทําอยางนั้นก็ถอืวาไมใชพระ พูด 
งาย ๆ  

๘. ภิกษุที่อุปสมบนแลว ไมพึงอวดอุตริมนุสสธรรม คือ ธรรมอันยิ่งที่ไมมีในตน  
ไมไดฌานบอกวามฌีาน ไมไดเปนพระอริยเจาบอกวาเปนพระอริยเจา หรือวาเราไมมีความดี อวดวามี 
ความดี  สับสนกันหนอยกช็างมัน อานรบี อานใหทันเวลา เปนอันวา พระมีหนาที่ปฏิบัติแบบนี้ การ
เรีย่ไรกันมาตั้ง ๙ ป ๑๐ ป หรือ ครั้ง ๒ ครัง้ก็ตาม เอาเงนิที่เขาถวายเขามาสูญหายไปหมด ไมทําใหเปน
ประโยชนมันหลายบาทนี ่

 
 
 
 



 
 

๕๐๘ 
 

ควรจะสังคายนากันวาอยางไร 
 แลวก็ท่ีดินของวัดเวลานี้ กวางคืบ ยาวคืบ มันราคาเทาไหร ถาเปนที่ดนิของวัดจริง ถา
สมมุติวาไมใชที่ดินของวัด มนัเสียท้ัง ๒ ฝาย นี่พูดใหบรรดาทานพุทธบริษัทฟง แลวถวาย พระเถรา นุ
เถระฟงไวดวย ชวยกันพิจารณา อยาปลอยใหพระพุทธศาสนาพินาศไปดวยความชัว่ของพวกเราเลย การ
ฟองรองประชาชน ถาทีด่ินนัน้เปนที่ของวดัจริง ปลอยใหประชาชนยดึครอง จนกระทั่งออก โฉนดออก
น.ส.๓ แสดงวาเจาอาวาสองคนั้นไรสมรรถภาพ ถาบังเอิญวาทีน่ั้นไมใชที่ของวัด ไมฟองเขา ก็เปนการ
โกงเขา ราคามันเกินกวาบาท อยางนี้ทรงตัวไดรึเปลา น่ีเราพูดกนัดวยความจริง ขอบรรดา เถรานุเถระ
โปรดพจิารณากัน แลวกใ็ครครวญใหดนีะ เรื่องนี้เปนเรือ่งรายแรงมาก ถาหากวาเรื่องนี้ไม เปนไปโดย
ธรรมละกอ ไมชาเหตุใหญมันจะเกิดขึ้น มันจะเกิดอยางที่บรรดาพวกทานท้ังหลายคาดไมถึง 
 ผมขอถวายความจริงใหทราบ โปรดทราบกันไวดวยนะวา ความยอหยอนในพระ 
ธรรมวินยั ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอน มันยอหยอนขนาดใชไมไดแลว 
แตวาพระที่ดทีานก็มีมาก ทาํไมทานผูมีอํานาจจึงไมไดสนใจเมื่อเจาอาวาสทําแบบนี้ แลวพระท่ีปกครอง 
เจาคณะตําบล เจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัด ซึ่งอยูใกลชิด กจิเหลานี้มันเปนกิจใหญโต พืน้ที่ดนิ เปน
สิบสิบไร แบบนี้น่ีมันไมใชของเล็ก แลวกก็ารทําความผดิมาตั้ง ๑๐ ปเศษ ๆ ไมใชเวลาเล็ก ทําไมจงึไมมี
ใครรู นี่ควรจะไลเบ้ียกันไปใหหมดเสียกอน ควรจะพจิารณาสมรรถภาพของผูปกครอง คณะสงฆ ผูมี
อํานาจคณะสงฆวา ควรจะปฏิบัติกนัอยางไร นีว่ินิจฉยักนัใหดีดวยนะครบั 
 ผมขอปฏญิาณอีกวาระหนึ่งวา หากทานไมสามารถจะทําเรื่องนี้ใหเรยีบรอยไปได และ
ก็ถาเห็นวาทานเจาอาวาสและคณะสงฆน่ีทาํถูกเมื่อไหร ผมก็ขอลาออกจากคณะสงฆไทยใน ปจจุบัน 
ขอตั้งนิกายใหมเปนพุทธนิกาย ไมยอมรับนับถือบทบัญญัติใด ๆ ที่พวกทานทั้งหลายตั้งขึ้น เพราะรวม
ไมไดแลวน่ี เพราะทานท้ังหลายไมเคารพในธรรมวินยั ผมรวมไมได และผมกจ็ะชวนคณะ ของผม
บรรดาพุทธศาสนิชนทั้งหลาย ผูมีความเคารพในพระธรรมวินัย มาชวยกันบํารงุพระพุทธศาสนา 
ถึงแมวามันจะเปนจุดเลก็ ๆ น้ําแมแตหยดเดียวก็ยังมีความเย็น ดกีวาไฟกองใหญที่มแีตความรอน 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๐๙ 
  

 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิท เวลาหมดแลว กอนจะลาอยาลืมนะวา วันที่ ๖ สิงหาคม 
เปนวันครบรอบรอยปหลวงพอปาน มาทําบุญกนั แลวกว็ันที่ ๑๐ หลอรูปหลวงพอปาน ยกชอฟาพระ 
อุโบสถ แลวกบ็รรจุพระบรมสารีรกิธาต ุสวนนี้ใครเขาจะรับเปนวัดหรือไมรับเปนวดัก็ไมสําคัญ เราเปน
วัดของพระพทุธศาสนา ไมใชวัดของอลัชชี ขอความสุขสวัสดี จงมีแดพระพุทธศาสนิกชน ผูรับฟงทุก
ทาน สวัสด ี
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๕๑๐ 
 

ไขขอของใจ  ๘ 
 

เรื่องที่ดิน 
 

 ทานสาธุชนท้ังหลาย สําหรบัวันพุธนี้ ก็มโีอกาสมาพบกับบรรดาทานพุทธบรษิัท ตาม
เคย วนันี้กจ็ะมีเรื่องแกขอของใจที่บรรดาญาตโิยมทั้งหลายมาถามเรื่องสถานที่ ที่ดนิที่พระใชการ ฟอง
ศาล และโดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีไดพิจารณาไปแลววา การที่พระทําอยางนั้นไมถูกตองตามพระ ธรรมวินัย 
หากวาเราจะพจิารณาตามความเปนจริงแลวก็มีความผดิทั้ง ๒ สวน ฟองก็ผิด ไมฟองก็ผิด นี่สําหรบัพระ
คือวาพระผูปกครอง ตามที่อานใหทราบแลวในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติปกครอง คณะสังฆ เจา
อาวาสมีหนาที่รักษาทรพัยสินของสงฆและสาธารณสมบัติใหเปนไปดวยดี และก็ในเม่ือ สถานที่มาติด
อยูกับวดั ปลอยใหชาวบานเขานําไปเปนสมบัติของตน อยางนี้บรรดาทานพุทธศาสนิกชน ที่เคยปรารภ
วา อาตมาพูดกาวราวบรรดาพระหรือชาวบาน ชอบวาพระหรือชอบวาชาวบาน ทานเห็น ชอบดวยกับ
พระประเภทนีไ้หม ทรัพยสมบัติท่ีเขาถวายองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมา สัมพุทธเจาดวย
ศรัทธาแท แตทวามานั่งนอน ใหชาวบานเขาเอาทรัพยสินโดยเฉพาะเปนแผนดนิซึ่ง จะนําไปไดโดยยาก 
ตองทําไปตามกฎหมาย ตองมีหลักฐาน ออก น.ส.๓ ออกโฉนด อยางนี้ทานเห็น สมควรดวยหรือยังวา 
พระประเภทนีเ้ปนพระที่ควรบูชา นี่ทานกลาวกับเราวา เรากลาวโจมตพีระ ถาตวัดแีลวทําไมถึงไดวา
ชาวบาน ไปวาคนอื่นเขาทําไม 
 น่ีความจริงคนพูดไมเคยปรารภ และไมเคยมีความเห็นวาตนเปนคนด ี ถาดแีลวก็ไป 
นิพพานแลว นี่มันยังไปนิพพานไมได ก็ตองถือวาตนไมดี และการทําลายศรัทธา และสมบัติที่เขา ถวาย
กับองคสมเด็จพระชินสีห น่ีทานเห็นชอบแลวใชไหม เห็นแลวหรือยงัวา นักบวชในพระพุทธ ศาสนา ที่
ชวยทําลายพระศาสนานะมนัมีมากเพยีงใด นี่ความผดิในฐานะที่ทําใหทรัพยสินของพุทธ ศาสนาพินาศ
ฉิบหายไปแบบนี้ ทานบูชารึอยางไร ทานเห็นชอบดวยแลวใชไหม เขากลาวพาดพิงมาถึง อาตมาหลาย
ครั้ง มีคนมาบอกหลายรายวา ทําไมจึงไดชอบโจมตีพระวาพระ พระนะไมวา วาคนเลว เพราะวาพวก
อลัชชีทําตัวเปนเดียรถีย ปลอมเขามาในเขตพุทธศาสนา ทําลายพระธรรมวนิัยขององค สมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาสัมมาสันพุทธเจา 

 
 
 



 
 

๕๑๑ 
 

แบบนี้ ทานบชูาแลวใชหรือไม หากวาทานบูชากโ็ปรดทราบวา ทานกับอาตมามันเปนบุคคลคนละสาย 
อาตมามีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ไมไดเคารพในปฏิปทาของทานเทวทัต เรา 
กับทานแยกทางกันไดแลว ไมควรจะพบหนากัน นีเ่ราพูดกันดวยความจริงใจ จะมานั่งอมความ พูด 
อยางนั้น พูดอยางนี้เพื่อประโยชนอะไร น่ีการทําใหทรัพยสมบัติของวดัพินาศฉิบหายไปนี่ มันควรแลว 
หรือ แลวก็บรรดาพระสงฆท่ีมีอํานาจในการปกครอง เขาตั้งกันไวทําไมนะ อยากจะทราบนกั 
 เรื่องนี้ปรากฎแลวชาวบานนะ เขาฟองรองไปยังเจาคณะทุกสาย เวลานี้เรื่องยังอยูทีเ่จา 
คณะตรวจการภาค ๓ แลวกเ็จาคณะตรวจการภาค ๓ ทานเพิ่งเขามารบังานใหม ๆ ทานจะปฏิบัติเปน 
ประการใด นัน่ก็ตองรอเวลาใหเวลากับทานบาง แลวอีกประการหนึ่ง ในเมื่อท่ีตกไปเปนของชาวบาน นี่
ก็ถือวาเปนความผิดอยางหนัก ที่ปลอยปละละเลยไมสนใจในตําแหนงหนาที่ของตน อยางนี ้คณะ สงฆ
ยังถือวาเปนบุคคลท่ีมีสมรรถภาพ ควรจจะปกครองวัดตอไปอยางนัน้ใชไหม อันนี้ ขอกราบเรยีน 
บรรดาทานพระเถรานุเถระทัง้หลายโปรด แลวกใ็ชดลุยพนิิจพิจารณาใหดี ๆ วา บทบัญญัติ ขององค 
สมเด็จพระชนิสีหบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีทรงบัญญัติไวใหพระปฏิบัตใินพระธรรมกนัแบบ 
ไหน นี่ประการหนึ่ง 
 อีกประการหนึ่ง ถาทีน้ั่นบงัเอิญไมใชท่ีของวัดแลว กพ็ระไปฟองเขาแบบนั้น เทากับ 
เปนการโกงทีข่องชาวบานเขา ควรจะมโีทษเปนประการใด มันจะมโีทษหรือไมมีโทษ สําหรับชาวบาน 
เขายังถือวาเปนคนเลว พระหรือวานกับวชในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติตนแบบนี้ควรบูชาแลวหรือยัง ท่ีทาน 
ทั้งหลายปรารภมาจากหลายสายมาเขาหูบอกวา ทําไมตัวเองเปนคนดีแลวถึงไดพูดพาดพิงวาชาวบาน 
เขา วาพระเขา นี่สงสัยเหลือเกินวา ทานท้ังหลายประเภทนี้ ควรจะมีอารมณจิตคิดรวมกับบุคคล 
ประเภทนี้อยู เปนการทําลายศาสนาขององคสมเด็จพระบรมครูใหพินาศไป ถาไมเปนเชนนัน้ละกอ 
ทานคงไมพูดกันมาอยางนั้น น่ีเราพูดกนัดวยความจริงใจ 
 อยาลืมนะวา อาตมาบวชเขามาในพระศาสนา ไมมีความประสงคจะไปรุกรานใคร 
ตองการเห็นนกับวชเปนพระ แลวก็ตองการเห็นคนที่เขามาในวดัเปนพุทธศาสนิกชน เปนคนท่ีไมเบียด 
เบียนซึ่งกนัและกัน งานประเภทนี้หนักขนาดไหน กรรมที่ทํามีหนักขนาดไหน ขอบรรดาทาน จงใช
ปญญาพิจารณนาใหดี ถาปญญาของทานไมมี ก็ไปถามคนที่เขามีความรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอากันใน
ดานกฎหมายของบานเมืองก็แลวกัน ถากฎหมายของบานเมือง เขาบอกวาใชไมไดละกอ 

 
 
 
 



 
 

๕๑๒ 
 

พระยิ่งเลวไปกวานัน้อีก น่ีวากับนกับวชนะ จะไปวาพระท่ีไดโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต กับทาน 
ไมได ทานพวกนั้นทานไมทําเลวแบบนี ้
 การทีก่ระทําแบบนี้น่ี เขารองเรียนไปถึงพระผูใหญที่มอํีานาจในการปกครอง ความ 
จริงเขาทํากันมานานแลว ตัง้แต พ.ศ. ๒๕๑๖ นี่มันเขามาถึงป พ.ศ. ๒๕๑๗ ยังไมมผีลคืบหนาไปถึงไหน 
การสอบสวนก็ยังไมแลวเสร็จ เมื่อเขารองเรยีนเขาไปตั้งแต พ.ศ. ๒๕๑๖ ถึงเจาคณะอําเภอ ปรากฎวา ดู
เหมือนวาจะเปนวันที ่๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๖ แตวาพอถึงเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๑๗ เขาไป เตือน
วาเรื่องทําไมเงียบไป พอเขารองเรียนเขาไป พระองคน้ันกแ็สดงปฏปิทาใหญคือ กลั่นแกลงใน การฟง
ธรรม ในการเจรญิสมณธรรมของนักปฏบัิติพระกรรมฐาน โดยการใชเครื่องขยายเสียงรบกวน คนทุก
คน ทานผูหลกัผูใหญที่มาชมุนุมในที่นัน้ทราบกนัไดดี แมแตวาทาน พลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกูร 
มาพักเพยีง ๒ คืน เทานั้น ทานยังบอกวาทนไมไหว ถามวาใครเปนเจาคณะในกรุงเทพฯ นี่การทีเ่ขา
รองเรียนเขาไปนะ แทนที่พระผูใหญที่มีอํานาจในการปกครองจะยังยัง้สอบสวน ทําเหตุ ทั้งหลายที่เปน
ความชั่วใหสลายตัวลง กลับสงเสริมกันใหทําความชั่วใหมากขึ้น นกับวชประเภทนี้นะ บรรดาทานพุทธ
บริษัท ทานยอมรับนับถือวาเปนพระที่ควรบูชาแลวหรือยัง 
 ในเมื่อเขาเตือนเขาไปแลว ทานเจาคณะอาํเภอมีหนังสือกลับมา บอกวาการรองเรียน 
นะผิดจังหวะ ตองรองเรียนเจาคณะตําบลขึ้นไปกอน ถาหากวาเห็นเขาทําผิดแบบนั้นละกอ ทําไมไม รับ
แจงมาตั้งแตตอนตน ปลอยเวลาลวงเลยไปตั้งแตเดือนพฤศจิกายน จนถงึเดือนเมษายน นี่เรากล็อง มอง
เจตนาดู วาคนที่เขาประกาศตนวาเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู โกนหัวหมผาเหลืองเอา เปรียบ
ชาวบานในความเปนอยู แตทวา เขาปฏิบัติตามพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมคร ู
โดยเฉพาะอยางยิ่งตามพระวนัิยในขอไหนกันบาง คนผิดคิดชัว่ ตวัมีอํานาจในการปกครองแตก็ไม 
ปฏิบัติ ชําระสะสางใหมันเปนไปดวยด ี
 เมื่อชาวบานเขาทราบวาเจาคณะอําเภอวามาอยางนั้น เขาก็รองเรยีนไปยังเจาคณะตําบล 
ทานเจาคณะตาํบลกแ็สนที่จะดีเหลือดี เมื่อรับทราบการรองเรียนกแ็จงมายังเจาอาวาสองคนั้น เจาอาวาส 
องคน้ันทําอยางไร เขียนหนังสือตอบไปแกขอหา โดยเจาคณะตําบลไมตองเรยีกสอบสวนใคร ท้ังหมด 
เจาอาวาสแกขอหาเสร็จ เจาคณะตําบลก็มหีนังสือแจงมาทันทีวา ขอหาท้ังหมดนี้ใชไมได เปนอันวา เจา
อาวาสถูก 

 
 
 
 



 
 

๕๑๓ 
 

 อยางนี้ คณะสงฆเห็นชอบดวยแลวหรือยัง พระท่ีมีปฏิปทาแบบนี้ควรจะปกครอง คณะ
สงฆอยางนัน้หรือ ท่ีเราจะรวมกับคณะของทานไมได ก็เพราะความเลวทั้งหลายเหลานี้มันปรากฎ 
บทบัญญัติในกฎของมหาเถรสมาคมมีอยูบทหนึ่งจะของนํามาอานเฉพาะตอนทายที่มีความสําคัญ ทาน 
กลาววา ถาผูปกครองคณะสงฆนั้นละเลย ไมจดัการตามอํานาจหนาท่ีตามที่กลาว เปนเหตุใหเกิด ความ
เสียหายแกคณะสังฆดวยเหตแุหงอคต ิ อคตแิปลวาความลําเอียง ไมเท่ียงธรรมหรือดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม 
ตองถอืวาบกพรองในหนาที่ ขาดความเคารพตอพระธรรมวินัย ตองมีความผิดและรับโทษ ฐานละเมิด
จริยาพระสังฆาธกิาร ในกรณีท่ีละเลย ละท้ิงหนาที่แลวแตกรณีท่ีปฏิบัติ บรรดาทาน พุทธบริษัท 
บทบัญญติที่นอกจากพระวนิยั ทานทั้งหลายที่เปนพระเถรานุเถระ ประชุมกันรางกันขึ้นไว แตทวาไมมี
ใครประพฤตปิฏิบัติ อยางนี้บรรดาทานพุทธบริษัททีมี่ความเคารพในพระพุทธศาสนา ทาน เห็นดวย
ไหมวาเปนเรือ่งของความด ี เปนเรื่องของการควรบูชา การกระทําอยางนี้ช่ือวาเปนการเชดิช ูศาสนาของ
องคสมเด็จพระบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจาใหทรงอยู หรือชวยกนัทําลายพระพุทธศาสนา 
 เรื่องทั้งหลายเหลานี้ ปรากฎกันมานาน ไดยินมามาก ถาจะมาเลาใหบรรดาทาน พุทธ
บริษัทฟงแลวมันก็เหลือเกิน เพราะวา อายกุาลผานมาของอาตมามันมีมากประสบการณมันเยอะ รูสกึวา
เปนที่สะอิดสะเอียนมานาน บรรดาทานพระเถรานุเถระผูใหญที่มีอํานาจในการปกครอง ทําไม จึงได
ละเลยพระธรรมวนัิยกันถึงขนาดนี้ ปลอยใหบุคคลผูเปนอลัชชียํ่ายีพุทธศาสนา น่ีการพูดตอไปนี้ ทาน
ทั้งหลายจะเห็นวาเพราะเหตใุดพระสงฆจึงกลาเดินขบวน จึงกลาประชมุประทวงกนั เหตุตนมันมี กนัมา
นาน คือไอความยอหยอนทางพระธรรมวนัิย 
 สําหรับวันนีก้จ็ะมาแกขอของใจ เพราะวาในวนักอน ไดพูดไวตอนหนึ่งวาทานทั้ง 
หลายจัดการเรือ่งทั้งหลาย ใหเปนไปตามพระธรรมวินัยไมได เราก็จะขอแยกตวัออกจากคณะสงฆไทย 
ที่มีอยู ๒ คณะ เรยีกวาธรรมยุต และมหานิกาย ความจริงเวลานี้ จติใจก็ไมไดเปนพวกใดพวกหนึง่ เปน
พุทธนกิายอยูแลว เพราะวาบวชเขามาอุทศิเฉพาะพระพุทธเจา ไมไดอุทิศเฉพาะเหลาใดเหลาหนึง่ หรือ
พวกใดพวกหนึ่ง หรือคณะใดคณะหนึ่ง ส่ิงที่ตองการกม็ีอยางเดยีวคือ สมณธรรม ตองการทําจิตใจ ให
สะอาด รักษาพระศาสนาขององคสมเด็จพระบรมโลกนาถใหบริสุทธิ์ ชวยสงเสริมพระพุทธศาสนา ชวย
บํารุงศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท ไมใชทําลายศรทัธาหรือรุกรานชาวบาน โกงชาวบานเขา อยาง
น้ีไมยอมเคารพนับถือดวย และไมยอมปฏบัิติตาม 

 
 
 
 



 
 

๕๑๔ 
 

 เมื่อวันพุธกอนพูดไววา ถาหากวาทานทํากันแบบนี ้ ไมสามารถจะชําระสะสางให 
สะอาดกันไปได เราก็จะขอแยกตวัออก ก็มีคนเขามาถามวา อาการแยกตวัออกประเภทนั้น ถาเขา 
รุกรานอยางหลวงพอเรื่อง วัดใหมพิณสุวรรณ จังหวดัสุพรรณบรุีจะวาอยางไร หลวงพอเรื่องทานเปน 
พระครูอะไรจาํไมไดแลว สมัยน้ันยังบวชใหม ๆ มีพระผูใหญที่มีอํานาจ อาศัยความอิจฉาริษยาในความ 
ดีของทาน หาเรื่องราว วัดทีท่านสรางขึ้นมาก็เปนที่ของทาน เปนที่ท่ีพอแมใหเขาไว สรางกันขึ้นมาเปน 
วัด แลวก็บํารงุศรัทธาบรรดาทานพุทธบรษิัท แตในที่สดุ ถกูเจาคณะตรวจการภาคสั่งสึก การส่ังสึกนี ่
ไมไดพิจารณาอะไรละ นอกจากวาเจาคณะอําเภอ เจาคณะจังหวัดสมยันั้นเห็นวาทานดีเกนิไป ในที่สุด 
ทานเปนพระผูใหญ พระที่ทรงคุณธรรม เขาสั่งสึกแลว ทานก็ถือสมณสัญญาไวตามเดิม แตวาเพื่อความ 
ปลอดภัย ลกูศิษยทีเ่ปนผูใหญก็พากนัไปบวชที่ประเทศลาว กลับมาพระผูใหญยังจัดการกับทานอีก 
ฟองรองถึงโรงศาล ในที่สุดก็แพทาน 
 มีคนมาถามวาทานพูดแบบนี ้ ถาโดนเขาแบบนั้นจะทําอยางไร ก็จะตองตอบวา สมัย
น้ันทางกองทพัเขาใหปนเลก็ยาว ๘๖ เวลานี้เขาใชปนเอ็ม ๑๖ น่ีพดูก็พูดเทยีบเคียงกับทางโลก เพราะ
ลีลามนัตางกนั สําหรับอาตมานี้ ไมมีอะไร ไมมีพิษไมมภีัย เขีย้วเล็บไมมีแลว แตวาเปนท่ีนา สงสัยวา 
คนท่ีเขามีความจงรกัภกัดี ใครเขาจะทําอะไรบาง อันนีรู้ดวยไมได แตวาจะใหปฏบิัติตามนั้น ปฏิบัติ
ไมได เพราะยืนยันความเลวในการที่เขาทํากันมาแลว แลวก็ไมชําระสะสางใหดีข้ึน อยางนี้จะ มาหาคน
ที่มาแคะได ไอการพดูแบบนี้ก็เหมือนกับการประชุมสภา แตเราไมมอํีานาจในการประชุม ไมม ีสิทธิ์ใน
การประชุม เราก็แสดงความเห็นแบบนักหนังสือพิมพ แลวก็เอาเรื่องจริงมาพูด จะมา กลั่นแกลงกนัแบบ
น้ัน อันนี้มันเปนเรื่องนาสงสัยอยู เพราะตามบาลีที่องคสมเด็จพระชนิสีหบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา
ทานกลาววา ปูชโก ลภเต ปูชํ วนทโก ปฏิ วนทนํ ถาเราบูชาเขา เรากไ็ดบูชาตอบ ถาเราไหวเขา เราก็ได
การไหวตอบ ถาเขากลั่นแกลงเรา เราควรจะทําอยางไร ควรจะสอนตามใจ ที่พระพุทธเจาทรงบญัญัต ิ
เพ่ือเปนการทรงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระธรรมโสภาคย ใหเปนไป ตามความเปนจริง ขอน้ีเอาไวรู
กันในวันนั้น ในวันที่เหตุการณใหญมนัจะมาถึง นี่เราพรอมแลว 
 แลวอีกอันหนึง่ เราพูดกนัไววา ถาหากวามายุงกับเรา เราก็จะตอสูดวยเหตุผล ถาตอสู 
ดวยเหตุผลไมมีผล เราก็ตองตอสูดวยกําลัง ตอนนี้ บรรดาทานพทุธบรษิัทหรือวาพระผูฟง ผูอาน 
หนังสือ เรื่องนี้เปนหนังสือ ออกกันเปนหลายพันฉบับ ดีไมดีแจกกนัเกลื่อน เอาความจริงมาใหรูวา 
ทําไมพระจึงกลาเดนิขบวน 

 
 
 



 
 

๕๑๕ 
 

ทําไมพระจึงกลาชุมนุม ก็เพราะความยอหยอนในดานพระธรรมวนิัยของฝายบริหาร ไมใชอํานาจที่ตน 
มีอยูใหเปนไปตามสมควร เรือ่งนี้มีเยอะหลกัฐานมีพอ มีเหตุผลพอเพราะประสบการณมาก 
 ที่เราพดูกันแบบนี้ เราจะใชกาํลังเปนเครื่องยัน เปลา เราไมไดใชปนเปนเครื่องยันทาน 
เราไมไดใชอาวุธเปนเครื่องยนัทาน กําลังของเรา ไมไดหลายถึงแบบนั้น เราจะใชกําลังความดี คือผนึก 
กันเขาไว รักษาพระธรรมวินัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาดวยสันติวิธ ี
รวมกลุมกันเขาไว สถานที่ท่ีเราสรางไว ถาสงฆตองการในเขตของสงฆเดิม เชิญเอาเงนิมาชําระ ๕ ลาน 
บาท น่ีเฉพาะปน้ีนะ ปพ.ศ. ๒๕๑๘ และจะใหเฉพาะอาคารเทานัน้ สิ่งท่ีไมไดตรึงตะปู ไมมีสิทธิที่จะ 
เอา ไว แลวกถ็าปตอไป ของมีราคาขึ้นเราก็จะขึ้นราคาตามราคาวัตถุในปจจุบัน ทําไมถึงไดกลาวแบบ นี ้
ก็เพราะวา เราสรางไวใหพระอาศัยใหสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา 
อาศัย ไมไดสรางไวใหพวกอลัชชีอาศัย และพวกอลัชชีมีความตองการเมื่อไหร เราก็ตองการทุนคนื นี่
พูดกันตรงไปตรงมา และกส็ถานที่สรางขึน้มาใหมน่ัน มันเปนท่ีของชาวบานเขา แลวเรากจ็ะ ไมยอม
โอนใหแกคณะสงฆฝายใดฝายหนึ่ง เพราะเราปรึกษากันแลว ใหกนัไมไดแลว ถาลงจดัการเรื่อง นี้ไมได
ก็แสดงวา ความดีในคณะสงฆสวนหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่มีอํานาจ ใชไมไดเลย 
 เรื่องที่มันปรากฎชัดขนาดทีเ่รียกวา ถาเราจะอานกันตามภาษาพระธรรมวินัยของ องค
สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคย เรื่องนี้ความเปนพระไมไดเหลืออยูเลยแลว และก็เปนกันมานานแลว 
และก็ไมไดเปนคนเดยีว ดเูรื่องราวทีผ่านมาซิ ชาวบานเขารองเรยีนเขาไป ทานผูมีอํานาจมใีครทํา 
อะไรบาง มีแตยุยงสงเสริมกัน การพิจารณาคดีไมมีการสอบสวน ตัดสินไดทันที มนัมีตัวอยางที่ไหน มี
แบบฉบับท่ีไหน การรองเรยีนเขาไป ถาหากวาผิดระเบียบทําไมไมรีบแจงใหเขาทราบ ปลอยเวลา มาตั้ง 
๕ – ๖ เดือน ลองพิจารณาถึงเจตนาดู วาคนที่ประกาศตนเปนสาวกขององคสมเด็จพระบรมครู เขา ตั้งใจ
กันทําความดกีันจริง ๆ หรือไง นี่ละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องนี้มนัเปนเรื่องที่มีความ สําคัญ
กันอยูมาก ไมใชสําคัญนอย ก็เพราะวาเขาทั้งหลายเหลานั้น ไมไดตั้งใจบวชเพ่ือจรรโลงพระ พุทธ
ศาสนา 
 ฉะนั้น จึงขอกราบเรียนพระเถรานุเถระ โดยเฉพาะอยางยิง่ คณะเถรสมาคม และกราบ
ทูลองคสมเดจ็พระสังฆราชผูทรงธรรม ท่ีเรียกวาทรงธรรมนี่ ไมไดตั้งใจประจบสอพลอนะ การประจบ
สอพลอไมมีสําหรับบุคคลนี ้ ใหพิจารณาขอน้ีวา ควรจะปฏิบัติกนัอยางไร การตอตานของ พวกเราดวย
กําลัง ทานท้ังหลายไมตองหวง เรา 
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ไมมีปน เราไมมีสรรพาวธุ เราจะตอตานดวยสันติวธิี คณะของเราเปนคณะเจรญิสมณธรรม เราจะ อยู
ดวยอํานาจสมณธรรมโดยเฉพาะ ไมไปเกีย่วของกับทาน แตขออยางเดียว อยารกุรานแบบหลวงพอ 
เรื่อง ถาหากวา ทานรุกรานแบบหลวงพอเรื่องแลวละกอ นั่นไมรูดวย ลูกศิษยลูกหาและคนที่เขาม ีความ
จงรกัภักดี เขาจะทําอยางไรก็ใหเปนหนาที่ของเขาก็แลวกัน อาตมาไมเกี่ยว 
 เวลานี้เขาจะสังคายนากนั ทานประกาศแลวน่ีวาวนัที่ ๑๐ มกราคมเปนวันสังคายนา คํา
วาสังคยนา ก็เปนการรอยกรอง คือปรับปรุงความดี ความชั่วของพระพุทธศาสนา ขอโปรด ประทาน
ทานผูมีอํานาจทั้งหลาย ชวยกันสังคายนาตวับุคคลฝายปกครอง ใหมันเขารูปเขารอยสักหนอย ไอกาาร
ละเมดิทั้งพระวินัยและก็พระราชบญัญัติปกครองคณะสงฆ กฏมหาเถรสมาคมอะไรพวกนียั้งม ี หนาที่
ในการปกครอง ควรเอาไวร ึถายังเห็นวาเปนการสมควรอยู ก็เปนท่ีนาเสียดาย บรรดาพวกเรา ทั้งหลาย 
ที่มีความเคารพในองคสมเดจ็พระจอมไตรบรมศาสดาสมัมาสัมพุทธเจา เห็นจะยอมปฏิบัต ิ ตามไมได
แลว เพราะองคสมเด็จพระประทีปแกวทรงกลาววา ปฏิบตัิแบบนั้นละกอ มันลงอเวจมีหานรก ดูตวัอยาง
พระเทวทตั ความจริงพระเทวตทัตทานกท็ําเปนตัวอยาง ก็เขาใจอยูแลว แลวองคสมเด็จพระ ประทีป
แกวทรงสั่งสอนไวดวยดี แตความจริงพวกพระเหลานี้หรือนักบวช เราเปนนักเทศน เปนนัก อบรม
ประชาชนใหเขาถึงธรรมวนิยั ใหสรางความดี ใหรูจกัเสียสละความชัว่คือกิเลส แตสมมุติวา พวกเรา
เทศนกันแลว เราก็เอาเทศนของเรามาฟงกนับาง มาปฏิบตัิกันบาง มันจะดีไหม น่ีพวกเราเทศน ใหเขาฟง
ได แตเราฟงเทศนของเราบางรึเปลา อันนีไ้มเขาใจ สงสัยเหลือเกนิ 
 อันนี้ก็ขอทลูให พลโท ม.จ. ประเสริฐศรี ชยางกรู พระพ่ีเลีย้งทรงทราบวา ท่ีพระองค 
ทานทรงกรณุาเสด็จมาถึงวัดแลวบอกวา การมาในคราวนี้ก็มีความประสงคอยูอยางเดียว คือตองการวา 
ไอการเขียนกด็ี ไอการพดูกด็ี ขออยาใหรนุแรงนัก เพราะหนังสือที่ออกไป ปรากฎวารุนแรงจดั อันนี้ 
อาตมาก็ขอประทานอภยัทานวา ความจรงิหนังสือเกา ๆ ที่ออกไป ที่กลาววาเปนความรนุแรงนัน่ มัน 
แรงพอสําหรับจะยับยั้งอลัชชีที่มีความไมดี ที่เขามาสะสมอยูในบรรดาพระสงฆในพระพุทธศาสนา ให 
เขามีความรูสกึสํานึกตวัแลวหรือยัง หนังสือที่ออกไปในกาลกอนนั้น มีความรุนแรงจริง แสดงวา 
เหตุการณทั้งหลายทั้งการเดนิขบวนก็ดี เหตุการณอยางอืน่ก็ดี กจ็ะตองไมปรากฎขึ้น 
 เวลานี้ปรากฎวา บรรดาประชาชี มีนักบวชเหลาตาง ๆ ปรากฎขึ้น ถือศีล ๕ บาง ถอื
สัจจะบาง ถืออะไรตออะไรบาง มันเปนการนอกเหนือพระธรรมวนิัยที ่
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องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน มีมากขึน้แลว ถาหนงัสือท่ีออกไป มี
ความรนุแรงจริง พวกนี้เขาก็คงไมทํา น่ันแสดงวาหนังสือท่ีออกในกาลกอนแลว มันออนปวกเปยก ไม
ตางอะไรกับมะเขือเผา ฉะนัน้เหตุการณตาง ๆ เหลานี้จึงปรากฏขึ้นมาได 
 บรรดาญาตโิยมพุทธบริษัทท้ังหลาย วันนีไ้มไดตั้งเวลาไว ไมทราบวารายการผาน ไป
เทาไร เปนอันวาขอสรุปแบบงาย ๆ สําหรับท่ีญาติโยมทั้งหลายมาถามเรื่องท่ีดนิ ถาจะพิจารณา กันจริง 
ๆ แลว วาถึงโทษทางพระ กห็มายความวาขาดจากความเปนพระไปนานแลว อยางนีใ้ครจะ มายืนยันวา 
ไปพูดเรื่องราวอาบัติสําคัญ อาบัติที่อยากใหชาวบานรู เปนการปรับ อาบัติอยางนั้นอยางนีล้ะกอ ไมยอม
รับรูดวย ปลอยกันขนาดนีจ้นชาวบานเขาเอือมระอาเต็มที นี่ตอไปนี ้กเ็ปนเรื่องของพระมหาเถรานุเถระ
ผูใหญ ทานท้ังหลายเหลานี้ตกอยูในเขตของเจาคกะตรวจการภาค ๓ วัดเทพธดิาราม แลวทานจะ
พิจารณาวาอยางไร ฟงกันตอไปในภายภาคหนา สําหรับวันนีไ้มไดตั้งเวลา สําหรับพูด เลยไปหรือยังไม
ถึงก็ไมทราบ ขอยุติไวเพียงเทานี้ ขอความสุขสวัสดีจงมีแตทานพุทธ ศาสนิกชนผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 
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ไขขอของใจ   ๙ 
 

ขอของใจของกํานันโกรกพระ 
 

 ทานสาธุชนท้ังหลาย การพดูครั้งที่แลวมา รูสึกวาจะมีการเขมขนมากเกินไป แตก็ดีใจ 
บรรดาทานพทุธบรษิัทที่ใหการสนับสนนุในการพดู แตวาอาตมานีย่อมตายคนเดยีว คนพูดนี่เขาอาจจะ 
ฆาตายเมื่อไรก็ได บอกแลวนะ บอกวาตั้งใจพรอมที่จะตาย เพราะวาไอการพดูแบบนี้มันเขาหูคน เฉพาะ
คนดี แตสําหรับคนที่ไมดมัีนไมเขาหูคน การที่จะพูดแบบนี้ความเปนมาเปนอยางไร เพราะวา ใน
ดินแดนทั้งหลายที่มาอยูใหมนี่ พอเขามาในระยะแรกก็ประกฎวามีคนเขามาพูดใหฟง วาดินแดนนี ้ เปน
ดินแดนที่ประกอบไปดวยความไมบริสุทธิ์ ทุจริต น่ีเขาเลาใหฟงวาอยางนั้น 
 เขาบอกวา หลวงพอเขามาในที่นี้ ผมทราบดวีาหลวงพอมีความปรารถนาดีตอพระ 
พุทธศาสนา จะมาสรางถาวรวัตถุ ใหเกิดเปนคุณประโยชนกับบรรดาทานพุทธบรษัิท แตทวาดินแดนนี้ 
เขามีความแปลกประหลาด หลวงพอจงจําไว แลวก็มพีระหลายทานก็แนะนําเขาไว วาเรื่องการเงินนี ่
เปนเรื่องสําคัญ ตองระมัดระวังใหมาก ถาเผลอเมื่อไหรละกอ อานเมือ่น้ัน เมื่อป พ.ศ. ๒๕๑๒ ปลายป 
ตอป พ.ศ.๒๕๑๓ ปน้ันจะสรางศาลาการเปรียญใหม เพราะวาศาลาการเปรียญทีว่ัดนีห้ลังเกา มันแย มัน
อานเต็มที่แลว ผุพังดวยประการทั้งปวง โยเย พื้นก็ผุ ประตูก็ผุ อีกอยางคิดจะสรางเปนศาสลาเขาไว แลว
ก็จะสรางเปนอาคารขึ้นมาใหม ถือวาเปนปเริ่มสรางเปนมาตรฐาน วนัหนึ่ง เขานิมนตไปฉันเพลที่ ใน
จังหวัดอุทัยธานี รานไทยงาม ไปเจอะกับทานเจาคณะอาํเภอใหม เขาเพิ่งตั้งกันใหม ๆ เวลานี้เลือ่น 
ตําแหนงเปนรองเจาคณะจังหวัด จึงไดเรียนทานบอกวา เวลานี้ท่ีวัดนัน้จะทําการกอสราง เพราะบรรดา 
ทานพุทธบรษิทั มีทานพล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวัสดิ์ เจากรมส่ือสาร ทอ. ทานสนับสนุน เรากจ็ะจดัทํา 
กันใหเปนไปตามศรัทธา เทาที่กําลังท่ีจะพึงทําได ขอประทานความกรณุา ทานเจาคณะอําเภอมา เปน
ประธานจะไดรูเห็น ไอการกอสรางมันเปนไปดวยความสุจริต หรือเปนไปดวยความทุจริต ความจริง
การไดขอใหทานมาเปนประธานไมไดหวังพ่ึงบารมีอะไรหรอก เราตองการอยางเดยีวคือความ บริสทุธิ์ 
ทานจะไดมีอํานาจควบคุมการเงินทีเ่ราไดจดัหากันขึ้นมา ไดมาเทาไรใชไปเทาไร 
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 ทานเจาคณะอาํเภอสมัยน้ัน ทานตอบวาอยางไร ทานนิ่งไปประเดีย๋วหนึ่ง ทานก ็ตอบ
วา แลวก็อยาเอาชื่อไปเรีย่ไรนะ น่ีทานตอบใหฟงอยางนี ้ วาอยาเอาชื่อไปเรีย่ไรนะ ก็เลยตอบวา ผมไม
เคยหากินในทางเรีย่ไร พอทานบอกขึ้นมาอยางนั้น ก็ชักสงสัยซิ เอ วาไอแดนนี้คงจะหากิน ในทางเรีย่ไร
กันมาอยางหนกั แลวก็คงจะไมใชเรี่ยไรอยางหนักอยางเดยีว เรีย่ไรแลวก็คงเก็บกนิ กันอยางหนักดวย 
ตามที่ชาวบานเขาเลาลือกัน ไปไปมามาทานก็เลยบอกวา เอาอยางนี้ก็แลวกัน เปน ประธานกันเองก็แลว
กัน เปนอยางนั้นไป 
 เรื่องราวท้ังหลายเหลานี้เปนเรื่องจริง เวลานั้นท่ีพูดอยู กม็ีพระมหาดุสิต เวลานี้เปน เจา
อาวาสวัดจดจอบนั่งอยูดวย ขณะที่พูดอยูก็อยูวัดเดียวกับเจาคณะอําเภอองคนั้น สมัยน้ันเปนเจาคณะ 
อําเภอ พระมหาดุสิตก็บอกวา รายการนี้เขาไมมีการเรีย่ไรเขานัง่ได นอกจากเทศนแลวก็มีการน่ังได คือ
ชาวบานเขามาถวายเอง เพราะเปนคูเทศนกัน ทานมหาดุสิตก็บอกวาความจรงิเรื่องเทศนไมสําคัญ 
พอฟดพอเหวีย่งกัน หากินพอกันได เสียทาอยูหนอยหนึ่งท่ีเขานั่งได เราสูเขาไมได ทานอดีตเจาคณะ 
อําเภอองคน้ันก็นิ่งไป เปนอันวา ทานไมยอมรับเปนประธาน 
 น่ีเริ่มแรกนะ แลวกก็ารทีท่านพูดอยางนี้ ก็เปนเหตุใหสงสัยวาเพราะอะไร เปนเจา 
หนาที่ปกครองเขต เขาจะมาสรางความเจรญิรุงเรืองใหแกเขต เชญิใหมาเปนประธาน กลับไมรบัรอง 
อันนี้แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เปนเหตุใหสงสัยอยูมากแลวขอสงสัยนี้ก็มาเปลื้องไดในตอนทาย ก็
ทราบดวีา จรยิาของบรรดาคณะสงฆท้ังหลายในเขตนี้ที่ไมเปนไปตามพระธรรมวินัย อันนี้อาจจะเปน ที่
พอใจของบรรดาเจาคณะทั้งหลายผูปกครอง ตามเรื่องราวทีพู่ดมาแลวจะเห็นไดวา ใครเขาฟองรอง 
อะไร ทานไมทําทั้งนั้น ทานเฉยเมยกันเสยีหมด ปลอยใหเรื่องราวคางเปนปก ๆ นี่เวลานี้บรรดาประชาชี 
ในเขตตําบลนี ้ ในกรุงเทพฯ ตางจังหวดันี่เขารูกันหมดแลว วาสาวกขององคสมเด็จพระบรมสวัสด ิ
โสภาคยประเภทนี้นะมีอยูมาก 
 น่ีบรรดาพระเถรานุเถระทั้งหลายโปรดทราบ บรรดาทานพุทธบรษิัททั้งหลายท่ีบอกวา 
ฤาษีองคนี้ปากหมา ขอบอกวาตัวดีแลวจะไปวาคนอื่นเขาทําไม บอกแลวน่ีวาตวัไมด ี มันยังไมดี มนัถึง 
ไดวาชาวบานเขา ถาชาวบานมันดี พระมันดีเสียแลวไมตองวา นี่มันไมดีตามพระธรรมวนิัยจึงตองพูด 
กัน เราจะพูดเพื่อทําลายพระศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ใหพินาศ 
ไปอยางนั้นร ึ อันนี้ขอไดโปรดทราบวา อาตมานี่ไมตองการลูกศษิยมาก ตองการลูกศิษยประเภทที ่
เคารพในพระธรรมวินยั ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น เรื่องทําลาย  
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พระพุทธศาสนานี่ไมตองการ ไมอยากจะเห็นหนา ไมอยากจะคบดวย ฉะนัน้ ทานที่พูดฝากกับใครตอ 
ใครมา กโ็ปรดทราบวาทานพอใจแลว ก็ควรมาหาอาตมา ถาไมพอใจแลวอยามาเลย แลวก็ไมเลีย้งใคร 
ดวย เพราะวาตองการอยางเดียวคือความสบายของตัว คาํวาสบายของตัวในทีน่ี้คือวา ทําจิตใจไมให มัว
หมอง นั่นเปนของดี แตวาส่ิงที่พูดทั้งหลายเหลานีก้็เปนเรื่องของใจของบรรดาพุทธบริษัท 
 สําหรับวันนีก้ย็ังใหหัวขอเรือ่งวา “ขอของใจของกํานนัโกรกพระ” จาํใหดีนะ วาเปน 
ขอของใจของทานกํานันโกรกพระ วาทานกํานันทีโ่กรกพระ ทานมาถาม ทานบอกวา มีเรื่องราวอยู 
อยางหนึ่งคือวา มีเจาอาวาสอยูองคหนึ่งทานบอกชื่อเหมือนกัน แลวกอ็างวามีพระอยูใกลๆ  วัดที่อาตมา 
อยูรูจักดี เพราะวาเปนดินแดนในตําบลของพระองคน้ันอยู พระองคน้ีก็มีฐานะเปนพระครูประทวน องค
ที่รูจกักันนี้นะ ไมใชองคที่มีเรื่อง เรื่องราวของที่วัดนั้นมอียางนี้บรรดาทานพุทธบรษิทั ที่เอามา แฉกัน
อยางนี้ ก็ขอบรรดาทานพระเถรานุเถระทั้งหลาตโปรดอยาโกรธ อยาถือวาเอาเรื่องสําคัญที่เปน อาบัติช่ัว
รายของพระสงฆในพระพุทธศาสนา มาเลาใหบรรดาอนปุสัมบันฟง แลวก็มานั่งปรับอาบัติกัน ตามพระ
ธรรมวินยันะ ไมยอมรับหรอกนนะ เพราะวามันเหลือเกินแลว มนัทนไมไหว ท่ีพดูอยางนีก้็จะ พูดไปให
มันรูเรือ่งวา ทําไมพระจึงไดกลาเดนิขบวน พระจึงไดกลาทําการประทวงผิดพระธรรมวินัย ไม เกรงใจ
พระมหาเถรานุเถระ คณะมหาเถรสมาคม และสมเดจ็พระสังฆราช ที่เขาทําไดอยางนั้น ก็เพราะ ไอ
ความยอหยอนนี่เปนกันมานานแลว หยอนจนกระทั่งยาน ยานจนกระทั่งลาก ลากไปลากมาก็ยังด ีดีไมดี
มันไปขาดอยูตรงไหนบางก็ไมทราบ นีเ่ขาถึงไดกลาทํากนัขึ้นมาได 
 สิ่งที่มันเกิดขึน้มานี่ มีความสงสารทาหญิงทานหนึ่ง คือวา ทานหญิงองคนี้มีนามวา 
ม.จ.หญิง พนูพิศมัย ลูกสาวสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทานมาปรารภใหทราบเมื่อวันท่ี ๑๑ 
มกราคม ๒๕๑๘ นี่เอง ไปพบกันที่บาน พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม ศุขสวสัดิ์ วันนัน้ทานเสด็จมาเยี่ยม มี ทาน
หญิงหลายทานเหมือนกัน ไมทราบวาชื่ออะไรบาง แตวาทานหญิงองคนี้ เฉพาะอยางยิ่ง ทาน ม.จ.หญงิ 
พูนพิศมัยนี่ องคน้ีทานเปนนักปราชญจรงิ ๆ คําวาเปนนักปราชญจรงิ ๆ น่ีเคยอานหนังสือ ของทาน รู
ประวัติของทานและเลื่อมใสทานมานานแลว รูสึกวาทานเปนผูหญิงแลวก็เปนประชาชน บุคคลธรรมดา
ที่มีศีล ๕ เปนสรณะ บางทีกม็ีศีล ๘ เปนสรณะ แตวาทานปฏิบัติอยางพระ คือชวยพระ พุทธศาสนาหนัก
ทุกอยาง พยายามทําทุกอยาง เพ่ือเชิดชพูระพุทธศาสนา เฉพาะอยางยิ่งก็ประเทศไทย จะวากนัไปกท็าน
ทําเพื่อประเทศไทย คือวาทานหญิงพูนพิศมัย ขอพูดตามความจริงใจนะ ไมได 
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ไปประจบทาน ทานหญิงองคนี้ไมเคยใหสตางคใช แลวก็ไมเคยใสบาตรใหใคร บอกดวยไมไดประณาม 
ทาน เพราะไมเคยรูจักกัน อาตมารูจกัทานจากรูปถาย รูจกัแตลีลา จริยาที่ทานปฏบิัติ มีความเคารพใน 
ทานคลายแม น่ีพูดดวยความจริงใจ อยาหาวาประจบนะ ไมใชประจบ มีความเคารพทาน คลาย ๆ กับ 
องคน้ี นาจะเปนแมเรานี ่ ทําไมจึงมีความรูสึกอยางนี้ กเ็พราะวาดูจริยาที่ทานทําซิ ทานทําทุกอยางทัง้ ๆ 
ที่ไมมีทุนเกีย่วกับพระศาสนา และก็มีปญญาจริง ๆ มคีวามเฉลยีวฉลาด การจะพูดกันละกออาตมาสู 
ไมได  สูทานไมได 
 วันหนึ่งขางหนาจะขอนําเอาถอยคําท่ีทานกลาวมาคุยใหฟง นํามาออกอากาศแลวก ็
ออกหนังสือ ถาจะนํามาพดูวันนี้ทานพูดยาว แลวก็มีสาระสําคญัมาก มีความดีมาก การมาของทาน มา
แบบนักปราชญจริง ๆ นาเลื่อมใส พระหลายสิบองคสูไมได นี่พูดดวยความจริงใจ ท่ีสูไมไดสูไมได 
ดานจริยานะ ทานเปนนกัปราชญทานมีความรู นับถือมานานแลวดานวิชาความรู ดานการเปนนัก 
ปราชญ แตไมรูจกัตัวของทาน พอมาพบองคทานแลวคงจะคิดวา ทานคงจะคิดวา เรานี่เปนพระหลวงตา 
แกโง ๆ คนบานนอกคอกนา ทานอาจจะวางทาวา ฉันนี่เปนหมอมเจานะ ฉนันี่เปนคนมีศักดิ์ศรีใหญ 
ใคร ๆ ก็รูจกัฉัน นีถ่าคิดแบบนั้นละกอผิดถนัด เปลาเลย เวลาทีท่านมาหาแสดงตนแบบคนที่เปน 
พุทธศาสนิกชน แจมใสครบถวนบริบรูณ เรยีกกนัไดเลยวาเต็ม ๑๐๐ เปอรเซ็นต หาคนอยางทานยาก 
จริง ๆ ทานหญิงองคนี้ขอเทดิทูนเปนกรณพิีเศษ จึงคิดวาแหมคนนี้ควรจะเปนแมเรา 
 แลวทานก็มาปรารภเรื่องพระพุทธศาสนาวา เวลานี้พระพุทธศาสนาในประเทศ 
เยอรมนัเขาเครงครดัดีมาก มีคนเคารพพระพุทธศาสนาประมาณ ๒ แสน ๕ หมื่นคน แลวเขาก ็ เอาจริง
เอาจังกันในเรือ่งของพระพทุธศาสนา มวีดัอยู ๒ วัด วนัหนึ่งเปนวดัสําหรับปริยัต ิ วัดนัน้ก็ไป คนควา
พระธรรมวินัย ชาวเยอมันนีเ่ขามีความรูจริง ๆ เรื่องพระพุทธศาสนา ศาสนาในประเทศไทย มีจรยิาเปน
อยางไร ในพมาเปนอยางไร ธิเบตเปนอยางไร ในญี่ปุนเปนอยางไร ทีไ่หนเปนอยางไรเขา ศึกษากัน
ครบถวน สําหรับดานปฏิบัตกิ็อยูในเกณฑบังคับ ทํากันไดดี บางคนถึงกับไดปุพเพนวิาสนานุส สติญาณ 
พอน่ัง ๆ อยู เขาก็บอกวา กอนที่เขาจะมาเกิดนี่ เดิมทีเขาเปนคนประเทศนั้น แลวเขาก็มาเกิดท่ีน่ี ท้ัง ๆ ที่
ประเทศนั้นเขาไมเคยไป ฝรัง่ไมใชคนไทย เมื่อมีอะไรผดิปกติ เขาก็สอบสวนกัน ตดิตอไป ยังประเทศ
น้ันวา ในสมัยนั้น มีคนชื่อนัน้ มีคนชื่อน้ีบางไหม มีลูกชือ่นั้นมีบางไหม ในที่สุด การสืบสวน เหตุผลก็
เปนไปตามความจริง วาจริงตามที่ฝรั่งผูนัน้เขาพูด นี่ซิบรรดาทานพุทธบรษิัท ที่มาพูดเรื่องฝรั่ง รูสึกอาย
ฝรั่ง แลวของเราที่เปนประเทศ 
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พุทธศาสนา เขาเอาไปจากเรา พวกเราไปประกาศพระพุทธศาสนา คนที่ไปประกาศพระศาสนาระลึก 
ชาติไดบางรึเปลา ตอนนี้ทีเ่ราจะอายฝรั่งเขา 
 ขอถวายความเห็นอันนี้ไวกับบรรดาพระมหาเถรานุเถระ ผูมีอํานาจในการปกครอง ที่
มีอํานาจทางการบริหาร วาการศกึษาของเราควรจะหันมาในดานจริยธรรมบางรยึัง การทําปรญิญาดาน 
กระดาษนี่ มันมีผลอะไรกนับาง มีผล ไมใชไมมผีล แตมันมีผลเปนไปตามความประสงค ขององค 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพอสมควรแลวหรือยัง เราเคยไดทิพยจกัขุญาณซึ่งเปนญานโลกยีไหม แลว 
จุตูปปาตญาณ เจโตปรยิญาณ ปุพเพนิวาสานุสติญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ปจจุปนนังสญาณ 
ยถากันมุตาญาณ ญาณทั้งหลายเหลานี้เราเคยฝกฝนกันบางไหม ถาเราใชเวลากนัพอสมควร เทาที่เรา 
พยายามศกึษากันทางดานกระดาษ แลวเรานําเอาเวลาเหลานั้นมาปฏิบัตดิวย ศกึษาดานปรยัิติดวยปฏิบัต ิ
ดวยน่ีไมขัดกนั จะทําใหนักศึกษามีปญญาดี มีความทรงจําไดด ีมีสัญญามั่นคง มีปญญาเฉียบแหลม หรือ 
ถือวาการศกึษามีความหนัก การปฏิบัติทาํดวยกันไมไหว อันนี้ไมเปนความจริง อันนี้อาตมาเองเคยทํา 
มาแลวกับตวั ทั้งปริยัตแิละปฏิบัติทํามาดวย น่ีจะมาหาวามาอวดอุตรมินุสสธรรม 
 บวชมาแลวไมปฏิบัติบวชทําไม บวชหลอกลวงชาวบานเขาหากินอยางนั้นหรือ ก็ตอง 
ทํา มันจะไดอะไรหรือไมไดไมสําคัญ ปฏบิัติกันไปก็แลวกัน รักษาศีล สมาธิ ปญญา ตามกําลังที่เราจะ 
พึงหาได มันจะไดมากไดนอยก็เอาเขาไวบาง ไมใชบอก แหม ตํารามันหนักเกนิไป ไมมีเวลาปฏิบัติ 
เวลาที่บวชกันมาอุปชฌายเขาสอนกันมาวาไง อันแรกสอนใหเจริญ ตจปญจกกัมมฏัฐาน หรือวา กรรม 
ฐาน ๕ คือ กายคตานุสสติ แลวก็ตอนบวชเสร็จ ก็บอกวาไมทราบ น่ีพูดถึงการปฏบิัติใหเขาถึงมรรคผล 
แลวเวลาบวชเขามาจริง ๆ ทําอยางไรละ บอกวาไมมีเวลา ดีแลวน่ี เจรญิพร นาเลื่อมใส นาไหว นาบูชา 
อยางนี้มันก็แย ตอนน้ีไมแย มันจะแยกันเมื่อไหร มันกเ็สร็จกนั เทานัน้แหละ คือไมมีโอกาสท่ีจะทํา 
ความดีกนัได 
 หลักสูตรในการศึกษา เรามาตั้งกันใหมดีไหม ตั้งกันเสยีใหม วาบวชเขามาแลวเรียน 
นักธรรม เรยีนบาลีแลวตองมีปฏิบัติดวย เวลาทีจ่ะตั้งตําแหนงในการปกครองพระ ถือการปฏิบตัิเปน 
สําคัญ อยางสมัยที่องคสมเดจ็พระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระชนมอยู วาดีไหม ทํา
ไดไหม เราทําไมได เราก็อายฝรั่งชาติเยอมนั หรือทานบอกวา การท่ีพระเดินขบวน หรือที่พระไป น่ังอยู
ที่ลานอโศก ฉนัถูกตบหนาอยางแรง เพราะฝรั่งเขามาถามวา พระไทยเดนิขบวนไดรึ มีไหม บทบัญญตัท่ีิ
องคสมเด็จพระสวัสดิโสภาคยทรงสอนไว ใหพระเดินขบวน 

 
 



 
 
 

๕๒๓ 
 

พระมาประทวงเรือ่งยศถาบรรดาศักดิ์ คอืโลกธรรม อันนีท้ี่บรรดาทานผูฟง และพระคุณเจาที่เคารพควร 
จะรับฟงกนัไวบาง ฟงแลวกน็ําไปพิจารณาดูวา ท่ีทานหญิงพูนพิศมัยพูดแบบนี ้ ตรงกับความประสงค 
ขององคสมเด็จพระบรมคร ู ตรงไหนบางรึเปลา เวลานี้พระไทยเราอาจจะสูชาวบานเยอมันเขาไมได 
แลวกระมัง แตวาที่ทานดเีหลือดีก็มเียอะรูจักหลายองค แตอยาไปถามทานนะ ใครอยากจะรูก็ไปถาม 
ทานเองก็แลวกันวาทานดีตอนไหน 
 อันนี้พูดอยางอื่นมากไป วาจะแกปญหาของทานกํานันโกรกพระ ทานมาเลาใหฟงวา มี
เจาอาวาสวดัหนึ่ง กําลังสรางพระอุโบสถ แลวก็มีเจาภาพรายหนึ่งเขาเอาเงินมาถวาย ๕,๐๐๐ บาท ถวาย
ไวกับทานเจาอาวาส ก็ปรากฎวาเจาอาวาสลงบัญชไีวแค ๑,๐๐๐ บาท ตอมาก็ปรากฎวา ทางเจา ภาพก็มา 
เงินที่เอามานี่กม็าจากบรรดาทานพุทธบรษิทัที่เปนกรรมการวัด ที่เขาเปนกรรมการวดั เขาก ็บอกบุญกนั
วา ถาจะเอาเงนิมาให ก็มาใหกับเจาอาวาสไวก็แลวกัน ทั้งนี้เพื่อความบริสุทธิ์ของบคุค ผูบอกบญุ น่ีทาน
เจาอาวสก็ไปลงบัญชไีวแค ๑,๐๐๐ บาท มาวันหลังเจาภาพมาพูดกับทานทายกผูไปหา บอกวาฉันนาํเงิน
มาถวายเจาอาวาสไว ๕,๐๐ บาท เพื่อชวยสรางพระอโุบสถ คณะกรรมการทราบรึเปลา กรรมการก็
อึกอักเพราะบญัชีมัน ๑,๐๐๐ บาทเทานั้นนี ่ เจาภาพก็เอะอะโวยวายวา เปนไปไมได ฉัน ทําบุญ ๕,๐๐๐ 
บาท จะมาเหลอืเงิน ๑,๐๐๐ บาทไมได ก็ไปสอบถามเจาอาวาส เจาอาวาสหาทาง ออกไมได กย็อมรับวา 
ลงบัญชีไว ๑,๐๐๐ บาท แตความจริงเงิน ๕,๐๐๐ บาท แตทวาเจาอาวาส มีโทรทัศนดู เงินจํานวนนี้อ
อาจจะเปนโทรทัศนไป ความจริงก็นาเห็นใจทาน โทรทัศนนี่มันใหวิชา ความรูด ี
 เมื่อเรื่องเอะอะโวยวายกันขึน้ บรรดาทายกทายกิาทั้งหลาย เขาก็ฟองไปทางเจาคณะ 
อําเภอ เรื่องนี้จริงไมจริงกย็กไวใหแกทานกํานันโกรกพระก็แลวกนั แลวกถ็ามพระทีรู่จกัพระองคนั้น 
ทานก็บอกวาจริง เรื่องนีใ้ครจะหาวาเปนการหมิ่นประมาทละกอมา จะไดเอากํานันที่โกรกพระมาเปน 
จําเลยไวดวย ทานมาเลาใหฟงอยางนี้ ทานมาเลาใหฟง เรื่องการยอหยอนของการปกครองในพระพุทธ 
ศาสนา เม่ือเรือ่งเอะอะโวยวายกันขึน้ น่ีเงนิตั้ง ๔,๐๐๐ บาท เกิน ๑ บาทไปแลว ในอนุศาสน เราบอกกัน
ไววา ถือเอาสิง่ท่ีเขาไมใหตั้งแต ๑ บาทขึน้ไป ขาดจากความเปนพระ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานวา แมแต
ตนหญาก็ไมควรเด็ดเอา ถาเขาไมใหเปนสมบัติของเรา ความจริงถาเขาใหแลวตองถอืวา จตุปจจยัสวน
น้ันตองเปนสวนที่บํารุงพระพุทธศาสนา ถาเหลือกนิเหลือใชจากสมณบรโิภค ไมใชเอาไป ทํา
ประโยชนสวนอ่ืน ในเมื่อมนัเอะอะโวยวายกันขึ้น ทานเจาอาวาสทานก็รับผิด 

 
 
 



 
 
 

๕๒๔ 
 

 ไอการรับผิดนีบ่รรดาทานพทุธบรษัิท เรือ่งพระวนิัยนีท่านไมยอมหรอก ไมใชเรือ่ง 
ของชาวบาน เรื่องของโรงของศาล ถาหากวา จําเลยรับผิดตองลงโทษลดกึ่งหนึ่ง ในฐานะที่ให ความ
สะดวกในการสอบสวนตอศาล ทางพระของเราทําอยางไรใหอภยักนั ยายเจาอาวาสไปอยูวัดอ่ืน บอก
คณะกรรมการวัด บอกไมเปนไร ทางฝายปกครองทานวาอยางนัน้ ไมเปนไรหรอก อันนี้จะขอ ยายเจา
อาวาสไปอยูวดัอ่ืน 
 ถาเราพิจารณากันตามพระวนิัยแลว อันนีจ้ะขอยายเจาอาวาสไปอยูวัดอ่ืน วัดอ่ืนนะมัน 
จะเปนพระติดขึ้นมาอีกไดหรือไม นี่ที่บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายและผูรับฟงเห็นไหม ที่ทานบอก 
วา อาตมานะเปนคนปากราย เพราะอะไร ตัวดแีลวทําไมถึงวาชาวบาน ถาชาวบานวาพระเขาดี แลวไป
วาเขาทําไม อยากจะไหวพระจะตายไป อยางทานหญิงพูนพิศมัยนี่ เพ่ิงรูจกักนัวนัแรก แตความ จริงนึก
ไหวทานมานานแลวกม็ีความรูสึกวา ทานหญงิคนนี้นาจะเปนแมเรา คําวาเปนแมในที่นี้ไมใช 
หมายความวา ใหขาวกิน เปนแมในความดีซิ ทานเปนตวัแทนพระพุทธเจา ดวยเหตุประการทั้งปวง คํา
ปรารภของทานนาเห็นใจ วันหลังจะนําถอยคําของทานมาอานแลวก็ออกอากาศ วันเดยีวมนัไมจบ 
หรอกนะ ถาบงัเอิญทางสถานีเขาใหเวลาสัก ๑ ช่ัวโมงละกอจะอานใหจบเลย ตองขออนุญาต ิสถานีเขา
ไวกอน แตนากลวัจะไมได เวลาขางหลังทีพู่ดนี่ มันเปนเวลาที่มีคนอื่นเขาซื้อเวลาเสียแลว 
 น่ีขอน้ีก็ขอใหทานทั้งหลายวนิิจฉัยกนัวา นักปกครอง ปกครองพระทําแบบนีถู้กตอง 
ตามพระธรรมวินัยหรือยัง อันนี้ก็ขอฝากทานพระเถรานุเถระ มหาเถรสมาคม แลวก็กราบทูลสมเด็จพระ 
สังฆราชใหทรงทราบ วาควรจะสืบสวนทวนพยาน วาจรยิาแบบนี้ ทําการสังคายนากนัคราวนี้ วาควรจะ 
สังคายนาเหตุน้ีเปนประการใด วาเรื่องนี้ควรจะปลอยไป หรือควรจะจบัตามพระวนัิยท่ีองคสมเด็จ พระ
จอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัติไว การปลอยกนัไวอยางนี้ เอาเงนิเขาสี่พันบาท ไปใช
มีเจตนาไมเปนกุศล เพราะลงบัญชไีว ๑,๐๐๐ บาท ถาหากวามีเจตนาจะยืมก็ตองลงบัญชีไว ๕,๐๐๐ บาท 
แลวก็เอาไปใชอะไรก็บอกเขา บอกวา แลวจะเอามาชําระให ไอการนาํไปแบบนั้น มันเปนจรยิาของการ
ขโมยแลว แลวจริยาของขโมยแบบนี้ นําวัตถเุคลื่อนไป พระวินยัทานวา นี่ถา สังคายนาโปรดสังคายนา
ใหมันชัดเจนแจมใสไปดวย นี่อาตมาพูดแบบนี้มันใกลลกูปนเหลือเกิน ดีไมดี ไมใครกใ็ครเอาลกูปนมา
แหยกระบาลใหสักวันหนึ่ง บอกแลววายอมตายเพื่อพระพุทธศาสนา ถาตาย ดวยความบริสุทธิ์นะ ใคร
อยามาทําดวยการเกเรนะ ตองสงสัยนะ สงสัยไวกอนวา ฤาษ ี

 
 
 



 
 
 

๕๒๕ 
 

ปากหมานี่ ปากมันเปนหมา แลวใจเปนหมาดวยรึเปลายังไมแน ความจริงปากหมาก็มปีระโยชน มันคุม 
กันขโมยได 
 เอาละบรรดาทานพุทธบรษัิททั้งหลาย เวลาหมดเสียแลว กอนจะหมดก็ขอลากอน อยา
ลืมนะวาวันที่  ๖ สิงหาคม เปนวันตรงกับวัน ๑๐๐ ปของหลวงพอปาน วันนั้นทําบญุตาม ที่ประกาศไว
แลว แลวก็วนัท่ี ๙ สิงหาคมเริ่มงาน วันท่ี ๑๐ ยกชอฟาพระอโุบสถ บรรจุพระ บรมสารรีกิธาตุพระ
ประธาน หลอรูปหลวงพอปาน งานนี้ไมมีการสงคนไปเรี่ยไร หากวาบรรดาทาน พุทธบรษิัททั้งหลายจะ
ทําบุญ ก็มาทาํเอง หรือวาฝากเพื่อนที่สนิทชิดเชื้อมาได เวลาหมดแลว ก็ตอง ขอลาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายกลับกอน ขอความสุขสวสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลจงมแีด ทานพุทธศาสนิกชน
ผูรับฟงทุกทาน สวัสด ี
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๕๒๖ 
 

อาสาสมัครถอดเทป 
  
 กรรณิการ   นตุาลัย ทิพยยา    ไตรเสถียรกลุ 
 กฤษดี    วจะเศาร ธนู   พรหมรังษี 
 กิตติมา   ปญจมานนท ธานี   เจนสุขอุดม 
 เกรกิพงษ   สิรศิักดานุสรณ นคร   ตั้งบวรพิเชฐ 
 ขวัญใจ   ชลชวลิต นันทนพ   ฉิมเฉลิม 
 คนึงนิจ   บุพพวงศ น้ําทิพย   พงษไพบูลย 
 งามนิตย   กณุฑล นิพนธ   พรสินกุล 
 จตุรงค   เพชรชู นุชกมล   นาชยัสิทธ ิ
 จรัสศรี   ชาญธนนกุรณ เบญจพรรณ   รัตนวิฬาร 
 จันทกานต   ตรีอุดมสิน เบญจา   แสงทองเพิง 
 จัษฎบงกช   ศรญิญาวัจน ประดิษฐ   เปรมใจ 
 จิตติภา   ดนิสุวรรณกลุ ประเทืองศรี   แซลิ้ม 
 จิตรลดา   คมคาย ประภา   สินลอยมา 
 จุไรรัตน   เรืองรัตนเมธ ี ประภาศรี  ฤกษบุตร 
 เฉลิม   ผูภกัด ี ปรานอม    ประดับลาย 
 เฉลิมพล   สุวรรณรัตน ปรีชา   พึ่งแสง 
 ชนิดา    จึงถาวรเจรญิ ปทมาวดี    ชนินทยุทธวงศ 
 ชาตรี   เจนสุขอุดม  เปรมฤดี   สรุคุปต 
 ชูใจ   เอ่ียวสกลุ  พรพรรณ   เรอืงศร ี
 ญาณี   วงศจรรยากุล  พัชรี   กลัยาณมิตร 
 ณัฐนนท    เอีย่มบริบรูณ  มนัส   วงษสุทกัษ 
 ทนงฤทธิ์  สีทับทิม  ระววิรรณ   ชาญพิทยกิจ 
 ทรรศนยี   มณีอินทร  ลดาวรรณ   ตวงสินทวกีุล 
 ทวีชัย   ศรีเมฆ  ลัขณา   เศรษฐยานนท 

 
 



 
 
 

๕๒๗ 
 

 วราภรณ   งามบุญแถบ  สามารถ   เหลีย่วเจรญิ 
 วลยั   ย่ิงยง  สืบศักดิ์   เรืองศร ี
 วไลลกัษณ   สดสี  สุกัญญา   ตั้งศภุวัฒนกิจ 
 วัชรา   จึงถาวรเจรญิ   สุธา   เพ็งตะโก 
 วัฒนา   วงษากอ  สุธิดา  ตันตวิภิาวนิ 
 วันทนา  ขันธเครือ  สุธี   สุวรรณทัต 
 วิชชุ   อารมณดี  สุพัฒน   แตงเจรญิ 
 วิชัย   อตโิรจนวงศ  สุรจักร  กาญจนินทุ 
 วิมล   ตั้งธนศฤงคาร  สุวรรณา   ธนสกุลประเสริฐ 
 วิสูตร  จีรโสภณ  สุวรรณา  อธสิิริยืนยง 
 ศรีเมือง   ศริิวเิศษ (ร.ต.อ.)  เสวิตา   เคารพาพงศ 
 ศวรรยา  มานะปรีชา  แสงพร   รอดจั่น 
 ศันสนีย  วิพุธศิร ิ  อัจฉรา  สาธ ุ
 ศิริลกัษณ   วารรัตน   อารี   จงพิศุทธิโสภณ 
 เศรยีรมณี   วารรัตน  อารี  จงพิศุทธโิสภณ 
 เศียรมณี   เรืองศร ี  อิชยาพร   ปาลบุตร 
 สกุลลกัษณ   เพ็ญสุภา  อุดม   สุระพิพิธ 
 สมชาย   เหลาสิทธิสุข  เอมอร   จนัทรวิเมลือง 
 สมพิศ  สุขวิฑูรย  และคณะ  เอ้ือมสุขย   กติิยากร (ม.ล.) 
 สมศักดิ์   ธรรมวงศ     เอ้ือมอุมา    ทัศมากร 
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๕๒๘ 
 

ผูสรางหนังสือรวมคําสอน 
 
พ.ท.แสวง  และยุพา  เทพบรริักษ                                                                            ๑๐๐  บาท 
ขนิษฐา  ฤทธิธ์าทร                                                                                                   ๑๐๐  บาท 
เหลี่ยม   อรุณรับ ๑๐๐  บาท 
วิชัย  เกื้อรัตนารณ ๒๐๐ บาท 
อุบล  คูทอง    ๓๐ บาท 
ดําแผน  ศรีขาว ๑๐๐  บาท 
มัณฑนา  จัดวงษ   ๕๐  บาท 
เจรญิศรี  วิรุฬหเพชร ๕๐๐ บาท 
อรุณี  วริุฬหเพชร ๑๐๐  บาท 
ครอบครวัวิรุฬหเพชร ๑๐๐  บาท 
สมพร  เชยประนต ๕๐๐ บาท 
ศิริพร  มงคลชยัดิษฐ ๕๐๐ บาท 
สุมิตร   มหันตคุณ ๕๐๐ บาท 
ด.ช.เดช  และ  ด.ญ.จรญิา  มหันตคุณ                                                                    ๑,๐๐๐ บาท 
วิรยิะ  ผาทอง                                                                                                         ๑,๐๐๐  บาท 
ฐิติ  -  สุภา -  มานะ  โรจนวฒุนนท                                                                        ๑,๐๐๐ บาท 
นิตย   เอ่ียมกระสินธุ                                                                                                 ๕๐๐ บาท 
ด.ช. ชัยเจรญิ  ไชยปญญา                                                                                      ๑,๐๐๐  บาท 
ด.ช. ชนะชัย  ไชยปญญา                                                                                       ๑,๐๐๐  บาท 
สุภาณ ีชีวเลิศวิบูลย                                                                                                  ๕๐๐  บาท 
อุทัย  ศรีขวญั                                                                                                            ๕๐๐ บาท 
สุวรรณ – สมพร  ถริะพานชิ  และลูก ๆ                                                                    ๕๐๐ บาท 
วิชัย – ชูใจ  เอ้ียวอักษร                                                                                              ๕๐๐ บาท 
ทรงฤทธิ ์ สีทับทิม                                                                                                    ๖๐๐  บาท 

 



 
 

๕๒๙ 
 

รัตนา  ยอดถาวร    ๕๐๐ บาท 
ณรงคศกัดิ์ – ทองสุข  ลัคคะพร ๕๐๐ บาท 
ฉวีวรรณ  บุศยานนท ๕๐๐ บาท 
ปรานอม  ประดับลาย                                                                                            ๑,๐๐๐ บาท 
สังวาลย – กลัยา - มุกดา   ภูนิยม                                                                            ๑,๐๐๐ บาท 
ด.ช.ศรณัย  ปรัชญาภรณ ๕๐๐ บาท 
ชวลิต  ปรัชญาภรณ ๕๐๐ บาท 
นิรามยั  ปรัชญาภรณ ๕๐๐ บาท 
วิชชุ – พิณทิพย  อารมณด ี ๕๐๐ บาท 
วันดี – อวยพร –  ศุภร  ฉันทวิกิจ ๕๐๐ บาท 
สวัสดิ์  วาทะสัตย ๕๐๐ บาท 
อัญชณา  ลิขิตธนารักษ ๕๐๐ บาท 
วิวัฒน  โภควฒันกุล                                                                                               ๑,๐๐๐ บาท 
ปโยรส  พยางพัฒนาไพศาล ๕๐๐ บาท 
ระววิรรณ  ชาญพิทยกิจ ๕๐๐ บาท 
พล – พรฤดี  วงษสุทักษ  และลูก ๆ  ๕๐๐ บาท 
พล.อ.ท. ม.ร.ว. เสริม   ศุขสวสัดิ์ ๕๐๐ บาท 
นรรีัตน  อุทยัรัตน  และคุณแม ๕๐๐ บาท 
ชฎาพร  สุเกยีรติกุล ๕๐๐ บาท 
ดรณุี  งานรุงเรอืง ๕๐๐ บาท 
สุรจักร  กาญจนินท ุ ๕๐๐ บาท 
เนตรนภิศ  เกษมจิตร ๕๐๐ บาท 
จันทกานต  ตรีอุดมสิน ๕๐๐ บาท 
สุมาลี  อนันตพลังใจ (๒ ครัง้)                                                                               ๒,๐๐๐ บาท 
ม.ล.วรวัฒน – กานดา – นีรดา – ธีรกิติ  นวรัตน                                                    ๑,๐๐๐ บาท 
ลวน  ดาวเรือง                                                                                                        ๑,๐๐๐ บาท 

 
 
 



 
 

๕๓๐ 
 

ไพฑรูย – สมศรี – ตุลยา – ศุภมาส  ตั้งศิรพิร     ๓,๐๐๐ บาท 
กฤษณา, ด.ช.สุทธิพงษ  มลีาภ, ศุภมาส  ลลีือสาย ๕๑๐ บาท 
ทรรศนยี  มณอิีนทร    ๑๐,๐๐๐ บาท 
กรรณีการ  เปยมพงศสุข  ๑๐๐ บาท 
วาท่ี ร.ต.พิชิต  ขันธโพธิ์นอย ๒๐๐ บาท 
สุพัฒน – จรยิา  แตงเจรญิ ๒๐๐ บาท 
เจษฏ – อุไรวรรณ  ๑๐๐ บาท 
บุญชัย – อรณุา  เจรญิรัตนปญญา และครอบครัว  ๑๐๐ บาท 
ถนอมศรี  เกตแุกว  ๑๐๐ บาท 
สุนทร  โครตรสุ ๒๐๐ บาท 
ชาตรี – ธานี  เจนสุขอุดม                                                                                         ๒๕๐ บาท 
วรรณา  อธนิฤมิต   ๒๐๐ บาท 
มาลี  จวิราช                                                                                                            ๑,๐๐๐ บาท 
สุนีย  ถนอมบรูณเจรญิ                                                                                           ๑,๐๐๐ บาท 
สุจินต  พัฒนะเอนก   ๕๐๐ บาท 
เยาวลักษณ  มติรศรัทธา                                                                                         ๑,๐๐๐ บาท 
ศวรรยา  มานะปรีชา  และครอบครวั ๕๐๐ บาท 
เบญจมา  และลูก ๕๐๐ บาท 
ปรุง  ตุงคะเศรณ ี ๕๐๐ บาท 
ปราณีต  เจยีมกิรติชัยกลุ  ๕๐๐ บาท 
นุสรา  รุนสําราญ                                                                                                    ๑,๐๐๐ บาท 
สุนันท  เจียรกลู                                                                                                      ๑,๐๐๐ บาท 
เกรกิพงษ  สิรศิักดานุสรณ                                                                                     ๑,๐๐๐ บาท 
ศุภมาส  ลลีือสาย ๕๐๐ บาท 
กิตติมา  ปญจมานนท ๕๐๐ บาท 
อุดม  สุระพิพธิ ๕๐๐ บาท 

 
 
 



 
 

๕๓๑ 
 

 บุญสาย   ผุสด ี ๕๐๐ บาท 
 พัชรี   กลนัทกพันธ ๕๐๐ บาท 
 รําพึง   อวมเกดิ ๕๐๐ บาท 
 อําไพ   อุไรรัตน ๕๐๐ บาท 
 สมชาย   นามเจ็ดสี ๕๐๐ บาท 
 พรพรรณ   ลี้อนันตศักดิ์ศิร ิ ๕๐๐ บาท 
 สมบุญ – ปยนารถ  ศภุผล ๕๐๐ บาท 
 ประภาศรี   ฤกษบุตร                                                                                          ๒,๗๓๓ บาท 
 อรวรรณ  นาวกิานนท ๑๐๐ บาท 
 ไพศาล  ไพศาลเสถยีรวงศ ๑๐๐ บาท 
 สมชาย   เหลาสิทธิสุข                                                                                            ๑,๐๐๐ บาท 
 สมเกียรติ   เจยีรอุทยัธํารงค ๕๐๐ บาท 
 เพรดิเพรา   ฤกษบุตร                                                                                             ๕,๐๐๐ บาท 
 สามารถ – เสาวลกัษณ  ทิพยรัตน ๕๐๐ บาท 
 กฤษดี   วจะเศาร  ๑๐๐ บาท 
 นงลักษณ   พงษไพบลูย                                                                                         ๑,๐๐๐ บาท 
 น้ําทิพย  พงษไพบูลย                                                                                              ๑,๐๐๐ บาท 
 นคร   ตั้งบวรพิเชฐ ๕๐๐ บาท 
 วีรพจน   รัตนจรัสกลุ                                                                                             ๑,๐๐๐ บาท 
 ฐิติ   ออนโพรตัน ๑๐๐ บาท 
 จิณาภา   อาชาวรฤทธิ ์ ๕๐๐ บาท 
 ไกรศรี   จียะพันธุ ๕๐๐ บาท 
 เบ็ญจา  ศรีทองเพิง ๕๐๐ บาท 
 แสงพร   รอดจั่น ๑๐๐ บาท 
 นงนุช  กมลสาธิต  และครอบครัว ๕๐๐ บาท 
 สามารถ   เหลีย่วเจรญิ ๑๐๐ บาท 

 
 
 



 
 

๕๓๒ 
 

 สุธิดา   ตันตวิภิาวนิ ๕๐๐ บาท 
 จิตติภา  ดนิสุวรรณกลุ ๕๐๐ บาท 
 ประไพ   ยนิดผีล ๕๐๐ บาท 
 ประภา   สินลอยมา ๕๐๐ บาท 
 วิมล  ตั้งธนศฤงคาร ๕๐๐ บาท 
 พ.อ.ไพบูลย – ศิริลกัษณ   วารรัตน และครอบครัว ๕๐๐ บาท 
 วัชระ   ศรีสวสัดอัิมพร ๕๐๐ บาท 
 แจว  ชัยชํานาญ    ๖๐ บาท 
 ลัขณา   เศรษฐยานนท  ๑๐๐ บาท 
 บุญสม  บุญธรรม    ๖๐ บาท 
 ศรีสุรางค   บญุธรรม  ๑๐๐ บาท 
 ฮงลิ้ม   แซเลา,  จําฉาย   แซอ๊ึง  ๑๐๐ บาท 
 ปรีชา   อารีกลุ ๕๐๐ บาท 
 ญัฐชรีา   อารกีุล ๕๐๐ บาท 
 เชื้อ   อาทรมิตร ๕๐๐ บาท 
 เมงกี่   แซแต  ๑๐๐ บาท 
 เพ็กคิ้ม   แซตัง้  ๑๐๐ บาท 
 ราตรี – นวพร   นาคสองแสง ๕๐๐ บาท 
 จรรยา   แซปง           ๓,๐๐๐ บาท 
 เฮียะ   แซเต็ง  ๑๐๐ บาท 
 สุภา   หินสาสนกุล ๕๐๐ บาท 
 ชูช่ืน   ผูภักดี ๕๐๐ บาท 
 ธรรมนูญ   นาคสองแสง  ๑๐๐ บาท 
 พ.ต.สมัย  ศรหีนองหาง    ๕๐ บาท 
 เกษรี   สอนระเบียบ  ๑๐๐ บาท 
 เย็นจิต   หรเวชกุล    ๕๐ บาท 

 
 
 



 
 

๕๓๓ 
 

 อําไพพรรณ   หวังกิติพร    ๕๐ บาท 
 บุญยนื   เจยีรกูล  ๑๐๐ บาท 
 ศรีจริยา   สุขปราณ ี  ๑๐๐ บาท 
 อํานวยประสงค  ประทุม ๕๐๐ บาท 
 พูนศรี   เฉลิมโชคชัย ๕๐๐ บาท 
 ทําบุญรายยอย                                                                                                         ๗๕๗ บาท 
 เพ็ญนภา   มหากุศลศิริกลุ                                                                                      ๕,๐๐๐ บาท 
 เกศกาญจน ยศทัพ                                                                                                 ๓,๐๐๐ บาท 
 สุดา   เสริมศร ี                                                                                                      ๓,๐๐๐ บาท 
 หย่ี   ยศทัพ                                                                                                            ๒,๐๐๐ บาท 
 พระอาจินต   ธมมจิตโต                                                                                         ๑,๐๐๐ บาท 
 เอมอร – สุทธิ   จันทรวิเมลือง  และลกู ๆ                                                               ๑,๐๐๐ บาท 
 สุภรณ   สิทธกิรไพบูลย                                                                                         ๑,๐๐๐ บาท 
 วิมาลี   ศริประภาชัย                                                                                               ๑,๐๐๐ บาท 
 สมบัติ – ศิริพร – ปเตอร  แสงชัยลาภวัฒนา                                                           ๑,๐๐๐ บาท 
 ด.ช.ชัยวิทย   ศรีทองเพิง                                                                                        ๑,๐๐๐ บาท 
 ด.ช.บรรณสิทธิ์    ศรทีองเพงิ                                                                                 ๑,๐๐๐ บาท 
 บุญชู   รอดบญุสง                                                                                                  ๑,๐๐๐ บาท 
 ลดาวรรณ  ตวงสินทวีกลุ ๕๐๐ บาท 
 วันทนา – ประดิษฐ  ขันธเครอื ๕๐๐ บาท 
 ชัย – พรสุจิต   ทรัพยสมบูรณ ๕๐๐ บาท 
 อัมพร   เตลยีะโชต ิ ๕๐๐ บาท 
 นิพัทธา  อมาตยกลุ ๕๐๐ บาท 
 สุกัญญา  ตั้งศภุวัฒนกิจ ๕๐๐ บาท 
 มานิต    บุญทา ๕๐๐ บาท 
 เฉลียว   อาณาวรรณ ๕๐๐ บาท 

 
 
 



 
 

๕๓๔ 
 

 สุภาพร   พฤกษาจันทนา ๒๐๐ บาท 
 เกษมศรี   คเชราวณั  ๑๐๐ บาท 
 จําเนียร   สาขากร  ๑๐๐ บาท 
 ศันสนีย   วิพุธศิริ                                                                                                    ๑,๐๐๐ บาท 
 วิศิษย – งามเพ็ญ – ด.ช.วสพล – ด.ญ.สิราภา  ธนบดภีัทร                                        ๕๗๐ บาท 
 นิมิตร   ขัตตยิกุลวานิช                                                                                        ๓๐,๐๐๐ บาท 
 นิยม   ดีสวัสดิม์งคล                                                                                             ๑๐,๐๐๐ บาท 
 รัตนาภรณ   จริพรสุข                                                                                             ๑,๐๐๐ บาท 
 ประสงค   รัตนมาลากลุ ๕๐๐ บาท 
 ลัดดา   เบญโชติเดช ๕๐๐ บาท 
 สุรีย  วจะโนภาส ๕๐๐ บาท 
 อิทธิพัทธ  เบญโชติเดช ๕๐๐ บาท 
 แสงชัย   เพชรชื่นสกุล ๕๐๐ บาท 
 สมบัติ  ยากรณ  และครอบครัว ๕๐๐ บาท 
 ธีรวุฒิ  เพียรสบาย ๕๐๐ บาท 
 ลักษมณา   นาวารัตน ๕๐๐ บาท 
 ไสว   กลุสุวรรณ ๕๐๐ บาท 
 สัมฤทธิ์   พิมสาลี ๕๐๐ บาท 
 บัญชา – อภิญญา   เทพฉิม ๕๐๐ บาท 
 ชาญ   บุญอินทร ๕๐๐ บาท 
 หมีเฮี้ยง  แซจงึ ๖๐๐ บาท 
 ณฐัิมา   เจรญิจิตสวัสดิ ์ ๕๐๐ บาท 
 สาธิต  - ปทุมพร   ศริริังคมานนท                                                                          ๑,๐๐๐ บาท 
 วิโรจน   วัฒนสุนทร ๕๐๐ บาท 
 ไมมีช่ือ                                                                                                                  ๒,๐๐๐ บาท 
 อังศนา – ชาญชัย  อาชวเมธี  และครอบครวั ๕๐๐ บาท 

 
 
 



 
 

๕๓๕ 
 

 วิบูลย   แซเจีย ๕๐๐ บาท 
 พนม – ละออ  พิทักษจํานงค                                                                                 ๑,๒๖๐ บาท 
 วิศาล – บุศรา – วิศรา  อ่ังสกลุ,  สิริ   ขันทอง, 
              เย็นจติร - วิไล – นงลักษณ   แซเงา  และคณะญาติพี่นอง                      ๒๐,๐๐๐ บาท 
 ประยงค   ทวีทรัพย ๓๐๐ บาท 
 มาลีรตัน  ลิ้มอ่ิม,  พรรณทพิา  สินวโิรจน  ๑๐๐ บาท 
 อ่ิมจิตต  ผวิเกลี้ยง ๕๐๐ บาท 
 คณะราชประชาสมาสัย                                                                                          ๑,๐๐๐ บาท 
 วิลาวัณย  อติชาติ ๕๐๐ บาท 
 นภารัตน  พิมสาลี ๕๐๐ บาท 
 ปลื้มจิตต   ทองธํารง                                                                                              ๑,๐๐๐ บาท 
 โศภษิฐ  สดสี                                                                                                       ๑๐,๐๐๐ บาท 
 วันชัย  โสภณสกุลรัตน                                                                                          ๑,๐๐๐ บาท 
 ปรญิญา   นุตาลัย                                                                                               ๑๒,๕๑๕ บาท 
  

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


