
 คนท่ีจะไมทําบาปเพราะขาดศีลหา ไมทําบาปเพราะมีเจตนาปรามาสพระไตรสรณคมน  แต
อารมณจิตฟุงซาน นิยมสวนท่ีเปนสวนเสีย หมายความวา นยิมอารมณท่ีตํ่ากวา คือไปนิยมสัตว
เดรัจฉานหรืออยางใดอยางหน่ึง ตายแลวก็ไปอยูอบายภูมิและสัตวเดรัจฉานได และสวนท่ีกลาว
มาแลวนั้นบางตอนลงนรกไปเลย 

จึงขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายจงระมัดระวังอยาไวใจตนเอง ทุกวันทุกเวลานกึไววา
เราอาจจะตายวันนี้  และกท็รงความดี คือยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ 
และกําลังใจต้ังตรงอยูในศีลท้ัง 5 ประการ ไมละเมิดศีลท้ังกาย วาจา และใจ 

ท่ีมีนักเทศนหรือคนบางคนพูดวา การบําเพ็ญบารมีตองอาศัยชาตมินุษยเปนเทวดาหรือ
พรหมบําเพ็ญบารมีตอไมได อันนั้นไมจริง เทวดาหรือพรหมท่ีเปนพระอนาคามี  ไมมีใครกลับมา
อีก บําเพ็ญตนใหเปนพระอรหันตไปนิพพานเลยอยาง ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร  เม่ือเปนเทวดาแลว
ฟงเทศนอีกคร้ังเดียว เปนพระโสดาบัน นี่เขาตอกันแบบนี้ เร่ืองนี้มีมาใน พระไตรปฏก 

พระพุทธเจามีความดีเหลือหลาย เพียงแคเรายอมรับนบัถือความดีของทานท่ีพระพุทธเจา
ทรงอุบิตช้ึนมาในโลก พระองคไมไดหวังประโยชนความสุขสวนตัวเลย คือวาไมหวังเฉพาะ
ความสุขสวนตัว ตองการแจกจายความสุขใหแกบุคคลท้ังโลกตามท่ีพระองคจะพึงทําได ท้ังนี้ตอง
อาศัยความเช่ือความเส่ือมใสในพระองค  ถาขาดความเล่ือมใสพระพุทธเจาชวยไมไดเหมือนกนั 
เพราะคนท่ีไมเช่ือักนลแวน่ีพูดเทาไรกไ็มยอมรับฟง ฟงแลวกไ็มยอมเช่ือและกไ็มยอมปฏิบัติตาม
อยางนี้กไมมีทางจะชวยได ท่ีพระพุทธเจาตรัสวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพยีงผูบอก
เทานั้น บอกแลวจะทําตมหรือไมทําตามเปนหนาท่ีของทานถาทุกคนทําตามได บุคคลผูนั้นก็พนจาก
อบายภูมิได 

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงยืนยันวา บุคคลใดถาตกเปนทาสของความช่ัวคือ บาป 
เวลากอนจะตาย ถากําลังจิตเศราหมองมีกลังใจกังวลอยูกับบาปตายแลวก็ตองตกนรก ความจริงท่ี
บางทานคิดวา การตายแลวไมเกิด คือวาตายแลวมีสภาพสูญ อยางไรก็ตามเถอะ พระพุทธเจาทรง
ยืนยนัวา คนเราตายแลวตองมีการเกิด แตการเกิดนั้นจะเกิดเปนมนษุย หรือเกิดเปนสัตวนรก เปน
เปรตเปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ก็ถือวาเกดิท้ังหมด ถาสวนดีก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง เปนพรหม
บาง ถาดีถึงท่ีสุดก็ไปเกดิเปนพระอรหนัตเขานิพพานไป 

ถาหากวาเราคิดวาตายแลวไมเกิด จิตจะมีความประมาทพลาดจากความเปนจริง ถาคิดอยาง
นั้นบรรดาทานพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิต คืดวาการเกิดมาแลวตายก็สูญ 
เม่ือมันจะสูญไปจากโลกนีไ้มมีการเกิดตอไป การกระทําความดีหรือการกระทําความช่ัวใดดๆ ยอมี
ผลเพราะในชาติปจจุบันเทานั้น เพราะชาติขางหนาไมมี ถาคนท่ีมีกําลังใจก็ดจีะส่ังสมความดี เพือ่
ความสุขของตน คนท่ีมีจิตหยาบบาปอกุศลครอบงํา ก็จะทําแตความช่ัว สรางความเรารอนใหแกตัว
บุคคลอ่ืน 



ความจริงการเจริญกรรมฐานน้ี เปนการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เปนการเจริญให
มี หิริ และ โอตตปัปะ คือมีความละอายตอความช่ัวเกรงกลังผลของความช่ัว ถาเรายังขืนคบความช่ัว
อยู ก็แสดงวาทําตัวไมคูควรกันขอบเขตพระพุทธศาสนา จัดวาเปนอลัชชี มีใจดานเกินไป ถามี
อาการอยางนีอ้ารมณใจไมแจมใส เราจะเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเพ่ือประโยชนอะไร  
เสียเวลาประกอบกรรมความเลวของเราในสมัยเปนฆราวาส 

นี่จงจําไวดวยวา สํานักพระพุทธศาสนาไมไดต้ังใจตประคับประคองคนเลวเขา
ประคับประคองกันแตคนด ี แมแตองคสมเด็จพระชินศรีก็เชนเดียวกัน จึงขอบรรดาพระภกิษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกาทุกทานจงรูสํานึกตัว ท่ีใครเขาไมกลาว ไมติไมเตียน จะพึงคิดวาเขา
ตองการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราตางหาก วาเราพอจะคลายความเลวลงบางหรือไม ถา
ไมคลายความเลวลงเพียงใดไมขาความเลว ท่ีเราทําไวมันจะสะสมตัว แลวกไ็มมีทางเล่ียง มันจะ
ใหผลตอทานเมื่อถึงเวลาสมควร ความจริงเราใหโอกาสกันมากเกินไปแลว ตอนีไ้ปจงพยายามกลับ
ใจ ทรงไวซ่ึงความดี 

เปนอันวา นกัเจริญพระกรรมฐาน จะกาวเขาไปสูความเปนผูทรงฌานก็ดีจะเปนพระอริยเจา
ก็ดี ทาจะบกพรองในศีลไมได แตขณะใดข้ึนช่ือวาทานเปนผูบกพรองในศีล กแ็สดงวาทานเอาดี
ไมไดเลย ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาถาศีลบกพรองกแ็สดงวา เราตายแลวตองไปเกิดในอบายภูมิ  
แลวก็ถาเปนผูทรงฌานเกิดเปนพรหม หรือวาเปนผูอุปจารสมาธิ  ขณิกสมาธิเกิดเปนเทวดา หรือตัด
กิเลสเปนสมุจเฉทปหานไปนิพพาน จะไปไดอยางไรในเม่ือศีลของเราบกพรองเราตองเปนสัตวใน
อบายภูมิ 

ขอพูดยอๆ อารมณท่ีทํานี่ ไมใชตองนั่งหลับตา ทานเดนิไปเดินมา นัง่ทําอะไรอยู นอนอยู 
ยืนอยู แลวก็เดนิอยู  ทําอะไรก็ตาม มองดูสภาพของความจริงเห็นตนหญาท่ีมันรางโรยลงไป ก็คิดวา 
โอหนอ.. ชีวิตของคนเราก็เปนแบบนี้เหมือนกัน ก็คิดมันวนไปวนมา ถอนกําลังใจใหมันติด คือวา
เม่ืออาการอยางนั้นเกดิข้ึน เราเห็นอะไรข้ึน ถาอาการของความทุกขเกดิข้ึน ความขัดของเกิดข้ึนเราก็
เฉย ท่ีเรียกวา สังจารุเปกขาญาณ มันอะไรจะมาก็ชางมัน มันจะแกก็เชิญแกใจสบายๆ ถือวาหนี
ความแกไมได ถาความปวยไขไมสบายมันเกิดข้ึน ทุกขเวทนามันมีเราก็ตองรักษา ใจเราก็เฉย รักษา
หายกห็ายไมหายก็ชางมัน อยากจะตายเมื่อไหรก็เชิญ เกดิมาเพื่อตาย ใครเขาดาใครเขานินทาเราก็
เฉย ไอการชมการสรรเสริญก็ดี การดาการนินทาก็ดี เราไมไดเปนไปตามปากของเขา เราจะดีหรือ
จะช่ัวต้ังอยูท่ีกาํลังใจของเราเทานั้น รวบรวมกําลังใจไวอยางนี้นะขอรับ เราเฉยตออาการท้ังหมด 
หนุมก็เฉยไมดีใจในความเปนหนุม แกก็เฉยไมเสียใจในความเปนคนแก มันจะตายก็เฉยเพราะวาเรา
จะตองตาย ตายแลวไปไหน เราภูมิใจไดวาตายแลวเราไปนิพพาน 

ฉะนั้น ขอทานท้ังหลายจงสงวนเร่ืองศีลใหมาก คําวา สังวร นี่แปลวา ระวังอันดับแรกตองมี
ศีลบริสุทธ์ิทุกลมหายใจเขาออก ถาศีลของทานบริสุทธ์ิทุกลมหายใจเขาออก การเจริญสมาธิก็เปน
ของงาย เพราะศีลจะมีข้ึนไดเพราะอาศยั เมตตาความรักซ่ึงกันและกัน กรุณาความสงสารซ่ึงกันและ



กัน คนท่ีมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อารมณเยน็ จิตมีความเยอืกเย็น ความฟุงซานของจิต
ไมมีความเรารอนของจิตไมมี อารมณก็สบาย ในเม่ืออารมณสบายมีความเยือกเยน็จติก็ทรงสมาธิได
ดี ความอาฆาตพยาบาท หรือการจองลางจองผลาญ คิดประหัตประหารซ่ึงกันและกัน หรือความ
โลภโมโทสัน อยากไดทรัพยของบุคคลอ่ืน การที่จะละเมิดความรักหรือการท่ีจะมุสาวาท การที่จะ
ดื่มสุราเมรัยไมมี ในเม่ืออาการ 5 อยางนี้ไมมีแลว จิตก็มีความสบาย มีอารมณเปนสุข 

อันดับแรกปรับปรุงศีลใหด ี เม่ือปรับปรุงศีลดีแลวสมาธิก็ทรงตัว เม่ือสมาธิทรงตัว ปญญา
มันก็เกดิ นี่เปนพื้นฐานของการเจริญฌานและวิปสสนาญาณ 

ทีนี้การที่จะเจริญพระกรรมฐานใหดีนะ เขาจะไมยอมใหเวลาวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลา
นอนกอนจะหลับ ใหจับ  อานาปานุสสตกิรรมฐาน ใหทรงตัวทานจะหลับงาย และใหหลับไปกับ 
อานาปานุสสติกรรมฐาน เวลาหลับจะมีความสุข ขณะที่หลับจะถือวาเปนผูทรงฌานอยู การกําหนด
รูลมหายใจเขาออกจนหลับขณะท่ีหลับจิตจะตองเขาถึง ปฐมฌาน หรือ ฌานสูงกวานั้นจึงจะหลับ 
และเม่ือขณะท่ีหลับอยูก็ถือวาหลับอยูในฌาน ถาตายระหวางนัน้ทานเปนพรหม 

เวลาท่ีต่ืนมาใหมๆ ทานจะลุกจากท่ีนอนกต็าม หรือไมลุกก็ได จะนอนอยูอยางนัน้กําหนดรู
ลมหายใจเขาออก หรือวาอยากจะนั่งก็ได แตระวงัใหดีการลุกข้ึนมานั่ง ตองคุมสติสัมปชัญญะใหดี 
เม่ือต่ืนนอนเขามาแลวจองจบัลมหายใจเขาออกทันที เพื่อทรงสมาธิจิตใหทรงตัว ตอนต่ืนเชามือ
พยายามทําใหสงบสงัดใหมากท่ีสุด เปนการรวบรวมกําลังใจสูงสุด เพื่อประโยชนแกการบิณฑบาต 

สําหรับการหากินตองฆาสัตวตัดชีวิตนะ บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพือ่นภิกษุ  
สามเณรอยาตําหนิกนั เขามีความจําเปน คนเขาตองากรดีเหมือนกัน แตวาเขาจะดีจริงๆ และไมตอง
ฆาสัตวตัดชีวติเขาก็ไมมีจะกินเขาก็มีความจําเปน อยาลืมวาพระพุทธเจาไมทรงตําหนินายจุนท ท่ีฆา
หมูต้ังเยอะเล้ียงพระสงฆในวนัปรินิพพาน และถวายพระพุทธเจาดวยพระพุทธเจากลับยกยอง
สรรเสริญทานของนายจุนท วามีผลเลิศ และก็มีคนมากมายท่ีเขาหาพระพุทธเจา มาเฝาพระพุทธเจา
เทศนจบเดยีวเปนพระโสดาบันบาง เปนอรหันตบาง ซ่ึงทานท้ังหลายเหลานี้ก็ทําบาปมากอน ไมใช
คนไมมีบาปอยางทาน องคลิุมาล ทานฆาคนเหย็งๆ อยู แตองคสมเด็จพระบรมครูก็ไมทรงรับเกยีจ 
สงเคราะห  องคุลิมาล จนเปนพระอรหนัต และก็เปนไดไมชา 

เพราะอยางนัน้เร่ืองอาชีพอยาตําหนกิัน ทุกคนตองการด ีแตวาการเล้ียงตัวมันไมดี ไมมีทาง
อ่ืน ตองทําอยางนั้น หากวาเขามีทางอ่ืนทําเขาจะทํา เวนไวแตวาคนท่ีแนะนําแลวไมเห็นดวย เพราะ
กรรมท่ีเปนอกศุลใหผลหนัก อันนี้ก็ตองเหน็ใจเขาเหมือนกัน 

กรรมฐานใน มหาสติปฏฐานสูตร ยากอยางเดยีว คือ อานาปานุสสติกรรมฐาน เทานั้น 
นอกนั้นไมมีอะไรยาก มันเปนของงายๆ ของกลวยๆ ทําเปนอันนิดเดียว เดีย๋วก็เขาถึง นิพพิทาญาณ 
เม่ือเขาถึง นิพพิทาญาณ แลวประเดี๋ยว สังขารุเปกขาญาณ มันก็มา สังขารุเปกขาญาณ มาแลวก็
ทบทวนไปทบทวนมาประเดี๋ยว โคตรภูญาณ มาแลวก็ทบทวนไปทบทวนมาประเด๋ียว โคตรภูญาณ 



มันก็มาเม่ือโคตรภูญาณ มาแลว อารมณรักพระนพิพานอยางยิ่ง ประเดี๋ยว พระโสดาบัน ก็มา พระ
โสดาบัน มาแลว สกิทาคามี ก็มา สกิทาคามี มาแลว อนาคามี ก็มาถึง อนาคามี มาแลว อรหัตผล กม็า 
ไมเห็นมีอะไรยาก ขอใหทําถูกทําจริง ตามพระพุทธเจาสอน อยาฝน ฝนแลวไมมีผล 

ไอคําวา บารมี นี่นะตัวขยนัตัวข้ีเกียจนั่งเอง ก็มีกําลังใจเต็มหรือไมเต็ม มีกําลังใจเขมแข็ง
หรือไม ท่ีมีกําลังใจเขมแข็งก็คือคนขยัน คนท่ีมีกําลังใจออนไปหนอยกคื็อคนข้ีเกียจ วาภาษาไทยกนั
มันฟงชัด ไมอยางนั้น แปลคําวา บารมีๆ นี่นึกวาหาไดยาก ไมใช มันเปนความขยันความข้ีเกยีจ 
ตัดสินใจตรงหรือไมตรงทําถูกหรือไมถูก แลวทําเฉพาะความดหีรือเปลา ทําพอเหมาะพอดหีรือไม 
ถาทําเกินพอดกี็โง ถาหากวาทําไมถึงดีก็โง ตองเอากันแคพอดี ไอตัวโงก็คือตัว อวิชชา คําวา อวิชชา 
นี้ไมใชแปลวาไมรู รูเหมือนกันแตไมคอยจะตรง รูไมคอยจะหมดรูไมครบไมถวน 

พระเจานี่ถาไมมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ผมไมเคารพ แตวาทานท่ีมีลาภ มียศ มี
สรรเสริญ มีสุข เพราะอาศัยความดีของทานเปนบรรทัดฐาน อยางนี้ผมเคารพ แตทานท่ี เมาในลาภ 
ยศ สรรเสริญ สุข ผมไมเคารพ เพราะพวกนีจ้ดัวาเปนพวกเดียรถีย ไมใชพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา มุงเขามาทําลายคําส่ังสอนความดขีองพระพุทธเจา นี่พระคุณเจาท่ีเคารพก็
เหมือนกนันะขอรับอยาเมา เร่ืองลาภอยาเมา ยศก็อยาเมา สรรเสริญก็อยาเมา สุขในกามสุขก็อยาเมา 
เราดูหัวของเราเสียกอน หวัของเราไมเหมือนหัวชาวบาน ความเปนอยูของเราไมเหมือนชาวบาน 
การกินการอยู ความเปนความตายอยูกันชาวบาน ชาวบานเขาให จงอยาทําตัวเหมือนชาวบานนะ
ขอรับ จะกลายเปนเปรตในเคร่ืองหุมหอของผาเหลือง อันนี้ใชไมได 

เขาของการบุญนะ มันอยูตรงท่ีจิตเปนสมาธินะ ตัวบุญนะอยูท่ีจิตเปนสมาธิท่ีมีอารมณต้ัง
ม่ัน ไมใชตัวบุญอยูท่ีองคภาวนาอยางเดียว หากวาเราภาวนาแบบชนิดนกแกวนกขุนทอง วาไป พทุ
โธ ธัมโม สังโฆ วาไปโดยจติไมต้ัง อารมณไมทรงอยู พอวาไปบาง พุทโธๆ หรือวา ธัมโมสังโฆ ก็
ตาม หรืออยางอ่ืนก็ตาม แตจิตอีกสวนหนึ่งมันแลบไปสูอารมณอยางอ่ืน อยางนีว้าเทาไรก็ไมเปน
บุญ การที่พระพุทธเจาทรงสอนใหมีการภาวนาดวย กเ็พื่อจะใชอารมณยึดคือ สติ ใหรูอยูวานี่เรา
กําหนดลมหายใจเขาออก หรือวาเราภาวนาวาอยางไร แลวก็ควบคุมอารมณอยูเฉพาะอยางนัน้อยาง
เดียวใหเปน เอกัคตารมณ อารมณของเราเปนหนึ่งไมมีสอง อยางนี้จดัวาเปน สมาธิ 

คนท่ีทรงศีลบริสุทธ์ิจะไปรูเร่ืองของฌานสมบัติไมได ถาขืนไปสูรูสุเห็นเขาเม่ือไร ก็ผิดเม่ือ
นั้นแหละ เม่ือทําถึงฌานสมาบัติแลวจึงจะเขาใจวา ความรูสึกเดิมของเรานั้น ไมถูกตองตามความ
เปนจริง ตองเปนอารมณเขาใจ เม่ือเปนผูทรงสมาบัติจะคิดวามีความเขาใจเร่ืองพระโสดาบัน 
สกิทาคามีก็ไมไดอีกท้ังนีเ้พราะอะไร เพราะกําลังใจละเอียดไมพอ 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา จงยับยั้งช่ังใจในตัวเองอยามีความ
ประมาทในตัวเอง คิดวาอะไรเราอานหนงัสือแลวเรารูนะ นั่นนะชวนลงนรกดีมากท่ีสุด เพราะวา
การเขาใจผิดท่ีเรียกวา มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ถามีความเหน็ผิดมีความเขาใจผิดมันก็ปฏิบัติผิด 
ถาคนท่ีปฏิบัติผิดมีความเขาใจผิด เขามีท่ีเกบ็มีท่ีอยู คือ มี สํานักพระยายม ควบคุมอยู 



เร่ืองเทวดา นีข่องไมยาก เวลานี้ขอยืนยนัวาชาวบานเมืองเขารูจุกเทวดากันมานานแลว และ
เวลานี้คนเห็นเทวดา คนพบเทวดา คนไปหาเทวดาไดกมี็เยอะ แลวทําไมทานท่ีประกาศตนเปนนกั
พูดในพระพุทธศาสนายังจะกลามาอางยืนยัน วาพระพทุธศาสนาไมยอมรับเร่ืองเทวดา มันมีท่ีไหน 
ไปอานท่ีไหนพระพุทธเจาก็เจอะเทวดาท้ังนั้น แลวก็ทานยังจะพูดดวยวาไมกีว่ันทาจะไปอบรมพระ
ธุดงค นี่เร่ืองมันก็จะไปกนัใหญ ถาไปสอนพระธุดงควาเทวดาไมมีพรหมไมมี นพิพานไมมี แตวา
กลับยอมรับนบัถือวาเปรตมี ก็แสดงวาคนท้ังโลกท่ีตายไปแลวไปเกิดเปนเทวดาไมม ไปเกิดเปน
เปรตอยางเดยีว เปนอันวาผิดเร่ืองผิดราวไปหมด ความชั่วรับวามี ความดีวาไมมี เห็นวาจะเปนไป
ไมได เปนอันวาเร่ืองเทวดานี่ขอยืนยันวามี 

การสรางวัด มีพระบาง มีฆราวาสบาง มาถามวาสรางไปทําไมใหญโตมาก และกเ็ม่ือไหร
จะเลิกสรางกข็อกราบเรียนบรรดาทานพระคุณท้ังหลายโปรดทราบและเรียนใหบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทท้ังหลายทราบวาการกอสรางนี่ เปนไปตามเจตนารมณของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท 
เม่ือทานมีความปรารถนาจะสรางก็สรางตามใจทาน และก็ผลประโยชนในการสรางก็คือวาเจาของ
สวนใหญ ไมไดมาอยูแตวาคนอื่นไดอาศัย การอาศัยก็เปนการเจริญพระกรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาจัดวาเปนกศุลสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธศาสนามีการทําบุญ 3 อยาง
หนึ่ง ทาน สอง ศีล สาม ภาวนา ทาน กําจัด โลภุ ความโลภ ศีล กําจดั โทสะ ความโกรธ ภาวนา 
กําจัด โมหะ ความหลง ในเม่ือบรรดาญาติโยมพุทะบริษัททานมีเจตนาด ีมีอารมณเปนมหากุศล และ
มอบหมายปจจัยเงินของทานไว ถาไมสรางก็เปนการผิดสัญญา ผิดสัญญากับบรรดาญาติโยมพทุธ
บริษัทพอทําเนา แตวาถาผิดสัญญากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่จะแยหนอย เพราะวา
พระพุทธเจาทานใหสัญญาไววา พระจะเลวไดถึงท่ีสุดกแ็ค 99 สตางค ถาเลย 99 สตางค ต้ังแต 1 
บาทข้ึนไปไมเลว ตายเลย คือเปน อาบัตปิาราชิก  

ถาบุคคลใดไมสนใจในจริยาของบุคคลอ่ืน ไมเพงเล็งบุคคลอ่ืน ไมยกตนขมทาน ไมมีความ
ประมาท มีจริยาดี มีความสงบ ใครครวญเฉพาะความประพฤติของตัว อยางนี้ช่ือวาเขาถึงสะเกด็
ความดีท่ีตถาคตสอน 

แลวบุคคลใดไมทําลายศีลในตนเอง ไมยยุงสงเสริมใหบุคคลอ่ืนทําลายศีล ไมยนิดีเม่ือ
บุคคลอ่ืนทําลายศีลแลว สามารถระงับ นวิรณ 5 ไดตามตองากร จิตทรงฌาน มีอารมณทรง พรหม
วิหาร  4 เปนปกติ ช่ือวาเปนผูทรงฌานโลกีย อยางนีถื้อวาเขาถึงเปลือกความดีท่ีพระองคทรงส่ัง
สอน 

ถาบุคคลใดทําความดีดังนี้ตามลําดับมาครบถวนทรงตัว  สามารถทําจิตใหระลึกชาติไดโดย
ไมจํากัด อยางนี้เขาถึงกระพีค้วามดีท่ีพระองคสอน 



ถาบุคคลใดทํา จุตูปปาตญาณ ใหเกิดข้ึน เห็นคนและสัตวรูไดทันทีวาคนและสัตวนี้กอน
เกิดมาจากไหน คนตายแลวไปอยูท่ีไหน อยางนี้ถือวาเขาถึงแกนความดขีองพระองคสอน แตเปนแก
นั้นฌานโลกยี 

ตอไปทบทวนความดีนีใ้หทรงตัว ทําวิปสสนาญาณ ถามีบารมีแกกลาจะตัดกเิลส เปน
สมุจเฉทปหานไดภายใน 7 วัน ถามีบารมีอยางกลางจะตัดกเิลสไดหมดภายใน 7 เดือน ถามีบารมี
อยางออนจะตัดไดหมดภายใน 7 ป 

บรรดาเพื่อนภกิษุสามเณร จาํใหดนีะ ถาแมแตฌานกไ็มมี มีหวังลงนรกแนนอน ไอการที่จะ
เรียนรูมากๆ ไมไดมีการคุมตัวไดเลยถึงแมวา มีฌานโลกียก็เหมือนกนัมีฌานโลกียอยาง พระเทวทัต 
ก็ยังลงนรกเลย นี่ไมมีอะไรเลยก็ไปเบงกบัเขาวา ฉันเรียกจบช้ันนั้นช้ันนี้ ฉันเรียนจบ พระโตรปฏก 
ฉันเรียนจบ อรรถคาถา ไมมีใครสามารถจะสูฉันได ตัวนี้เปน มานะกิเลส ฉะนั้น บรรดาทาน
ท้ังหลายท่ีไดนักธรรมตรี นักธรรมโท ไดนักธรรมเอก หรือวาเปรียญหรือไดปริญญาก็ดูตัวอยาง 
พระโปฐิละ พระพุทะเจาไมไดทรงยกยองสรรเสริญ กลับทรงตําหนิทําใหรูสึกตัววา ไอการรูแคน
หังสือไมไดมีประโยชนอะไรเลย นอกจากจะมี มานะกิเลส ถือตัวถือตน ทําตนใหเปนคนเลว  

ทานท้ังหลายอยาไดประมาทในชีวิต จงอยาคิดวาเรารูจากกระดาษ จากหนังสือมันดีแลว 
อันนี้ไมมีประโยชนนะครับ มันเปนมานะถือตัวถือตน เปนนักธรรมเอก เปนเปรียญ 9 ประโยค 
หรือวาเปนปริญญาอะไรตออะไรก็ตาม อันนี้ถาหากขาดการปฏิบัติ ถาศีลไมบริสุทธ์ิเสียอยางเดยีว
ลงนรก มีศีลบริสุทธ์ิยังไมไดฌานโลกียกย็ังไมพนนรก ไดฌานโลกียกย็ังไมพนนรก อยางเลวท่ีสุดก็
ทําตนใหเปนพระโสดาบัน เราจะเปนพระโสดาบันไดหรือไมไดไมสําคัญ รักษาอารมณพระ
โสดาบันไว ประการท่ี 1 คิดวาชีวิตนี้มันตองตาย ประการท่ี 2 มีความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม 
พระอริยสงฆ ดวยความบริสุทธ์ิใจ ประการท่ี 3 ทรงศีลตามสภาวะของตนใหบริสุทธ์ิ แลวประการ
ท่ี 4 การกระทําทุกอยางไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน ตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน อยางนี้
ถือวาเปนอารมณของพระโสดาบัน ถารักษาไวไดกําลังใจข้ันสุดทาย คือพระอรหันตเปนของไมยาก 

เม่ือความม่ันคงในศีลปรากฏชัดม่ันคงแนแลว การมั่นคงในสมาธิก็ดี การมีปญญารูเทาทัน
กิเลสก็มากข้ึน มีความยึดม่ันในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆจริง อยางนี้ถือวาคนน้ัน
มีอารมณใจดิ่ง จะเขาเขตเปนพระอริยเจาเบ้ืองตน พระอริยเจาเบ้ืองตนคือ พระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามี มีความม่ันคงในการเคารพพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆดวยความจริงใจ 
และก็สามารถทรงศีลบริสุทธ์ิจริง มีปติความอ่ิมใจในการเจริญสมาธิ และวิปสสนาญาณใจรักรพะ
นิพพานเปนท่ีสุด 

คนท่ีมีความหยาบในจิตหมดไป  เหลือแตกองธรรมท่ีละเอียด จะดวูาเขามีความขยัน
ขันแข็งในการงาน จิตใจเขาไมไดฟุงซานไปในดานโลกยีธรรม มีความมุงม่ันโดยเฉพาะวางานท่ีทํา
นี่มันเปน อามิสบูชา และการต้ังใจปฏิบัติงานโดยไมคิดสินจางรางวัล มันเปน ปฏิบัตบูิชา เปน จา



คานุสสติกรรมฐาน หรือท่ีเรียกวา พุทธัง ชีวิตงั ยาวะนพิพานงั เรียกวา การถวายชีวิตแดองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจนกวาจะเขาพระนิพพานเปนอยางนี้ ท่ีพดอยางนีจ้ะถือวาไปยกยกปอ
ปนหลอกใชคน ก็ดูน้ําใจของเขาวาเขาทํางานนั้น เขาทําเพื่อตัวเองหรือวาเขาทําเพื่อพระพุทธศาสนา 
เขาไมเคยไดรับฟงวาจะจางเทาไร ใหรางวัลเทาไรเขาก็ทํากันดวยความเต็มใจ การทําอยางนี้เปน
พุทธบูชา คือเปนปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธเจา เพราะเราทําในทรัพยสินขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา นี่เขาทํากนัอยางนี ้ไมเห็นวางานทําลายพระกรรมฐาน เวลาหยิบงานข้ึนมา จิตใจก็
ต้ังหนาโดยเฉพาะในการงานท่ีเราทํา 

สําหรับพระท่ีรักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผลัดเวรเปล่ียนกนันี่เปน พุทธัง ชีวิตงั 
จริง ธัมมัง ชวิีตัง จริงเหมือนนัก เพราะวายอมพลีความสุขสวนตัว เอามารักษาทรัพยสินของพระ
ศาสนา เวลาทานเดินไปเดนิมาละก็ใชการเดินเปนเขตของการจงกรม อยาปลอยใหใจมันเสียเวลา 
เวลานั่งกจ็ับ อานาปานุสสตกิรรมฐาน เปนปกติ ความจริงงานประเภทน้ีไดกําไรมาก คือ 

1. รักษาทรัพยสินของพระพุทธศาสนา เปนการแสดงความกตัญูแดองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา 

2. ใชโอกาส ใชสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาไปดวย ชวยกําลังใจใหมีความสุขเขาถึง
อารมณฌาน 

อันดับแรกขอใหทุกทาน ทํา อานาปานุสสติกรรมฐาน ใหเขาถึง ฌาน 4 เอากันจริงกนั 
จังอยาสักแตวาทํา ความกลุมมันจะเกิดข้ึนนิดหนอย ๆ เพราะวาใหมๆ เราจะควบคุมกําลังใจใหมัน
ทรงอยู ใจมันก็คงจะแยกไปโนนแยกไปนี่ คิดโนนคิดนี่ คิดปวนเปยน เรียกวา นอกรีดนอกรอยอยาง
นี้อยาเพิ่งต้ังใจวาเราจะไมด ี  ถาบังเอิญเราทํากําหนดรูลมหายใจเขาออก ควบ พุทธานุสสติ
กรรมฐาน ไปไดสักนาทีสองนาที จิตนี้มันเกิดอารมณพลานแลวตอมามีความรูสึกตัววาโอหนอ นี่ใจ
เราออกนอกลูนอกทางไปเสียแลวหรือ เราก็ตึงอารมณเขามา ตึงอารมณเขามาจับ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน ใหเปนปกติ กับ พุทธานุสสติกรรมฐาน ควบคูกัน ประเดีย๋วหนึ่งมันก็ไป มันไปเรารูตัว 
เราก็จับมันมาใหม การทาํอยางนี้จงอยามําแตเฉพาะเวลาท่ีไดยินคําสอนจงใชเวลาของทานตลอด
วันท่ีทํางานอยู พูดอยู กินอยู ข้ีอยู เยีย่วอยู เดินอยู นอนอยู ยืนอยู ใชเวลาเปนปกติ 
คําวาใชเวลาเปนปกติ จะถมวาเวลาพดูรูลมหายใจเขาออกไดรึ เวลาพูดนั่นจริงๆ เราจะขาดเฉพาะ
ภาวนาเทานั้น การกําหนดรูลมหายใจออกเปนของไมยาก เพราะอะไรจึงวาไมยาก ถาหากวาเรารูไป
ดวยมันเปนของไมยาก  มันไมไดหามปากของเราพูด เวลาทํางานจะรูลมหายใจเขาออกไปดวย มันก็
ไมไดหามมือเราทํา เวลาเราจะเดนิไปไหนเราจะรู ลมหายใจเขาออกมันก็ไมไดหามเดิน  
           ขอเตือนวาทานจะใชกรรมฐานกองใดกองหนึ่งกต็าม  จงใชกองน้ันใหถึงอรหัตผล  ในเม่ือ
เราเร่ิมทําสมถะกองใด  จงใชสมถะกองนัน้ใหถึงอรหัตผล  คือวาไมตองไปเท่ียววิง่ไปหาท่ีโนนไป
หาท่ีนี้  ไอความดีหรือไมดีมันอยูท่ีจิตของเราทราบไวแตเพียงเทานี ้



           การพล้ังพลาดท่ีผานมาแลวจงถือวาเปนครู  คําวาพล้ังพลาดในท่ีนีเ้พราะวาเราใชเวลามาก  
แตทวาผลแหงการปฏิบัติมีผลนอย  ท่ีเปนอยางนี้เพราะขาดความเขมแข็งของจิต  ถาพูดตามภาษา
ชาวบานเขาถือวาไมเอาจริงเอาจัง  สักแตวาทําสักแตวาศึกษา  มีความเมาในตน  มีความเมาในจิต  
เมาในราคะ  เมาในความโลภ  เมาในความโกรธ  เมาในความหลง  ก็เพราะวาเมาจึงไมสามารถจะ
ทําจิตใจใหเบาบางจากกิเลสได  เหตุท่ีจะเมาอยางเดยีวก็คือ  ขาดความเอาจริงเอาจัง  จรณะ 15 ฟง
แลวไมปฏิบัติ  บารมี  10  ฟงแลวไมสนใจ  อิทธิบาท  4  ฟงแลวก็วางใจ  พรหมวิหาร  4 ฟงแลวก็
ท้ิงไป ท่ีเราไมสามารถจะกาวเขาไปสูระดับของความดไีดเพราะวาขาดคุณธรรมประเภทน้ีสําหรับ  
อานาปานุสสติกรรมฐาน  ผมขอแนะนําใหทุกทานใชทุกอิริยาบถท่ีทรงอยู  จําไวใหดดีวยนะ  ถาวา
ทานใชทุกอิริยาบถท่ีทรงอยูละก็  อารมณจติมันจะเล้ียวเขาไปหาความเลวไมได  จะมีเวลาวางเพื่อ
สรางความเลวตรงไหน  จะกินอยูก็ดี  จะเดินอยูก็ดี  จะนั่งอยู  จะนอนอยู  ทําการงานอยู  จะพดูจา
ปราศรัยก็ดี  ใหเอาใจของทุกทาน  กําหนดจับ  อานาปานุสสติกรรมฐาน  ไวเปนปกติ จําไดไหม 
และก็ลองคิดดทีูเถอะวา ถาเราเอาจิตไปจับ  อานาปานุสสติกรรมฐาน  ไวเปนปกติ จิตมันไมมีเวลา
วางจากการกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  แลวก็จิตดวงนี้มันจะเอาอารมณเลวมาจากไหน 
อกุศลกรรมใดใดท่ีไหนจะเขามาแทรกจิตได 
         โปรดจําไวดวยวา  การกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก  จะทําเปนปกติ นี่ผมไมไดบอกวา
ใหทานเลือกเวลาทํา ขณะใดท่ีใจของทานยังต่ืนอยู แมตาจะหลับแตใจยังต่ืนอยู ใหเอาจิตรูลมหายใจ
เขาหายใจออกไวเสมอ เวลาหายใจเขารูวาหายใจเขา เวลาหายใจออก รูอยูวาหายใจออก ในดานของ 
มหาสติปฏฐานสูตร เทานีก้็พอ รูไวเสมอแมแตเวลาท่ีเราจะพูดจะคุยกัน จิตใจก็ต้ังกําหนดรูลม
หายใจเขาออกไวดวย 
สักกายทิฏฐิ ท่ีมีความรูสึกวา รางกายนีมั้นจะไมตาย รางกายสวยสดงดงามรางกายเปนเราเปนของ
เรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา ท้ิงไปจากกําลังใจมาสรางความรูสึกเสียใหม วารางกายนี้มันตอง
ตายแน เม่ือความม่ันใจอยางนี้อยูจะไดปฏิบัติความดี คือ ประกอบความดีใหครบถวน อารมณใจ
อยางนี้เปนอารมณใจของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี 
ถามีความรูสึกวา รางกายนี้ นาเกลียดโสโครก มันเกลียดจริงๆ ไมใชนาเกลียดเฉยๆ มันสกปรก เรา
ไมตองการทั้งรางกายของเรา รางกายคนอ่ืน หรือวัตถุธาตุใดๆ อยางนีเ้ปนกําลังใจของพระอนาคามี 
ถามีความรูสึกวารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา อยางนี้เปน
กําลังใจของพระอรหันตกําลังใจ 3 ประการใหเลือกปฏิบัติเอาจะเอาข้ันไหนก็ไดตามกําลังใจของ
ทาน แตขอไดโปรดอยาบอกวาท้ัง 3 อยางนี้ผมไมไหว ถาเปนอยางนี้ละก็เชิญกลับไปเถอะครับ อยา
อยูท่ีนี่เลย มันรกท่ี ท่ีนี่ไมตองากรคนประเภทนี ้



 แลวก็สังโยชนขอท่ี 2 วิจิกิจฉา ความสงสัยในคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
จงอยามีในใจ  ใชปญญาพิจารณานิดเดียว เราจะเขาใจวาพระพุทธเจาพดูถูก พูดจริงทุกอยาง ยอมรับ
นับถือคําสอนของพระองค 
 ขอสาม สีลัพพตปรามาส คือ ลูบคลําศีล รักษาศีลไมจริงไมจัง หลอกชาวบานในผากาสาว
พัสตร  ประเภทอยางนี้อยามีในเรา  จงเปนผูทรงศีลพรตกําหนดใหแนนอนชัด ปฏิบัติใหครบถวน 
ถาปฏิบัติครบท้ัง 3 ประการคือ 

1. มีความรูสึกวารางกายนี้มันจะตองตาย 
2. ไมสงสัยในคําสอน ขององคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมยอมรับปฏิบัติตาม  
3. รักษาศีลครบถวนทุกประการโดยเครงครัด 
อยางนี้องคสมเด็จพระผูทรงสวัสดิโสภาคยตรัสวา ทานผูนั้นเปน พระโสดาบัน และ พระ

สกิทาคามี 
ตอไปก็กําจดั กามฉันทะ คือมีความพอใจในกามคุณ คือ รูปสวย เสียงเพราะกล่ินหอม  รส

อรอย สัมผัสระหวางเพศ รูตามความเปนจริงวา รางกายเต็มไปดวยความสกปรก เร่ืองอะไรท่ีจะ
ตองการในรางกายของเรา รางกายของบุคคลอ่ืน ส่ิงโสโครกท้ังหลายเหลานี้เราไมตองการ 

และกําจดั ปฏฆิะ คือกระทบกระท่ังความไมพอใจออกจากจิต มีความ เมตตา กรุณา เขามา
แทน แมจิตใจมีความเบ่ือหนายในรางกายเปนท่ีสุดอยางนี้พระพุทธเจาตรัสวา เปนอารมณของ พระ
อนาคามี  

หลังจากนัน้ ทําปญญาใหดี พิจารณาใหเหน็วา รูปราคะ รูปฌานก็ดี อรูปราคะ อรูปฌานก็ดี  
ตองทรงอารมณเอาไว แตเราจะไมติดอยูแครูปฌานและอรูปฌานเราจะกาวตอไปเพื่อนิพพาน ใน
การตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน ตัด มานะ ความถือตัวถือตนออกจากใจ ทําใจเสมอกัน ตัด อุทธัจ
จะ คือ อารมณฟุงซานคิดวานิพพานเราไมตองการตัดท้ิงไป แตตอนนีไ้มตองตัดก็ไดนี่ ถึง อนาคามี 
แลวเขาก็สบายมาก ตอนนี้ไมตัดแน ทานพูดไวก็พดูตามทาน ต้ังกําลังใจไวเฉพาะพระนิพพานแนว
แน 

ตัด อวิชชา ความระยําของจิตท่ีคิดวามนษุยโลก เทวโลก เปนของดี ตัดออกไปจากใจ 
กําลังใจต้ังใจอยางเดยีวคือพระนิพพาน และทําใจของทุกทานใหต้ังอยูใน สังขารุเปกขาญาณ คือไม
เมาในรางกาย วางเฉย รางกายมันจะแกเชิญแก ตามสบายของมัน ใจไมดิ้นรน รางกายมันจะปวย
เชิญปวยไปตามเร่ืองของมันใจไมดิน้รน ไมทุกข รางกายมันจะตายก็เชิญตาย ฉันไมไดตายดวย ชวย
ใหฉันมีความสุข อยางนี้เปนอารมณของ พระอรหันต 

 
อวิชชา นี่ พระพุทธเจาทานตรัสไว 2 อยาง คือ ฉันทะ กับ ราคะ คนท่ีมี ฉันทะ คือมีความ

พอใจในการเกิดเปนมนุษย เกิดเปนเทวดา หรือการเกดิเปนพรหม มีฉันทะกิเลส วาไดยังมีการตดิอยู 



แลวราคะเห็นวา มนุษยโลก เทวโลกพรหมโลกดี ยงัเปนกิเลสเบาๆ คือไมสามารถจะพนทุกข  
ฉะนั้นถาจะตัด อวิชชา ใหตัด ฉันทะ กับ ราคะ ในอารมณใจ คิดวามนุษยโลก พรหมโลก เทวโลก 
ท้ัง 3 ภพนี้ ไมเปนท่ีหมายของเรา คือเปนแดนของความทุกข เทวโลก พรหมโลก เปนแดนของ
ความสุขช่ัวคราว เราไมตองการ ตองการจุดเดยีวคือ พระนิพพาน ถาในขณะใด เวลาใดของพุทธ
บริษัทท้ังหลาย ในใจของทานตองการพระนิพพานเปนอารมณเปน เอกัคตารมณ ใน อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน ถาเปน พระโสดาบัน แลวใกลจะตายเม่ือไร เปน พระอรหันต เม่ือนั้น ไปนิพพานเม่ือนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พระธรรมเทศนา เร่ือง อานสิงสอุโบสถศีล 

แสดงเมื่อ 
วันพุธท่ี 22 กุมภาพันธ 2521 

นโม ตัสสะ ภควดต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง ติ 



ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในโอวาทกถา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดานริศทานบดีท้ังหลาย ไดพรอมใจกนัมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือ
วันพระข้ึน 15 คํ่า เดือน 3 ท่ีจัดวาเปนวนัท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิ
โมกข หรืออีกนัยหนึ่งท่ีเรียกกันวา การแสดงนโยบายของพระพุทธศาสนา อีกตามบาลีท่ีเราเรียกกนั
วามาฆะบูชา เพื่อเปนเคร่ืงอโสรจสรงองคศรัทธาบารมีของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย 

ในความเร่ืองนี้ก็มีอยูวา เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงบรรลุอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวไดแสงดพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาทานพุทธ
บริษัทท้ังหลาย ส้ินเวลาจากกลางเดือน 6 มาถึงเวลากลางเดือน 3 ปรากฏวาเวลานั้นมีพระอรหันต
ท้ังหลายปรากฏข้ึนในโลก เวนจากพระพทุะเจาแลวได 2,500 รูป เปนพระท่ีบวชจากองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง คือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

การบวชในพระพุทธศาสนานี้มีอยู 3 แบบ เปนลําดับกนั คือ เม่ือองคสมเด็จพระภควันต
บรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาคร้ังแรก ใครจะเขาอุปสมบทบรรพชาพระพุทธเจาก็เปนอุปชฌาย
เอง โดยเปลงพระวาจาวา เอหิภิกขุ เจาจงเปนภกิษุมาเถิด เพียงเทานี้ก็สําเร็จ เปนการอุปสมบท
บรรพชา  

ในตอมาเม่ือรพะสงฆในพระพุทธศาสนามีมากข้ึน ไปประกาศพระศาสนาในแดนไกล มี
บรรดาประชาชนท้ังหลายมีความเล่ือมใสอยากจะอุปสมบทบรรพชาพระสงฆท้ังหลายเหลานัน้ 
ตองพาบรรดาทานผูมีศรัทธามาเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาดวยความลําบาก สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาเห็นความลําบากในเร่ืองนี้ จึงทรงอนุมัติใหบรรดาพระสงฆืท้ังหลายใหการ
อุปสมบทบรรพชาแกทานผูมีศรัทธา เรียกกวา ติสรณคมนอุปสัมปทา เปนแตเพยีงวา ใหบุคคล
ท้ังหลายน้ันประกาศตนวามีความเคารพในพระรัตนตรัย คือกลาววาจาวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ 
ขาพเจาขอถึงซ่ึงพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนท่ีพี่ง สังฆัง  
สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนท่ีพึ่ง เพยีงเทานี้ก็เปนอันวา สําเร็จในการอุปสมบท
บรรพชา 

ตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นวา ในกาลตอไปเม่ือองคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาเสด็จดับขันธ เขาสูพระนิพพานไปแลว สมเด็จพระประทีปแกวเห็นวา การใหการ
อุปสมบทบรรพชาแบบนี้ ถาบังเอิญพระอุปชฌายไมไดเปนพระอรหนัต หรือวาไมไดเปนพระอริย
เจาก็จะไมไดพิจารณาวาผูเขามาอุปสมบทบรรพชาะดีหรือไมดีเพยีงใด เหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระ
จอมไตรจึงไดทรงบัญญัติใหมวา 

ตอแตนี้ไป ถาบุคคลท้ังหลายจะเขามาอุปสมบทบรรพชา ใหสงฆมีอํานาจท่ีเรียกวา ญัตติ
จตุตถกรรม คือ ใหมีอุปชฌายทานหนึ่ง มีคูสวดสองทานแลวก็มีพระอยางนอยพระอันดับรวมกัน
แลว 10 รูปดวยกัน อยางนีสํ้าหรับใน ปจจันตชนบท เปนอันวา องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรง



กําหนดการอปุสมบทบรรพชาไวในพุทธศาสนา ในตอนแรกและตอนสุดทาย จัดเปน 3 แบบ
ดวยกัน 

ฉะนั้นในการบวชในตอนหลังนี้ปรากฏงา องคสมเด็จพระมหามุนตีรัสให พระสารีบุตร 
เปนอุปชฌายะ บวช ราธพราหมณ เปนองคแรก นี่กลาวถึงการอุปสมบทบรรพชาใน
พระพุทธศาสนามีอยู 3 แบบ แตเวลานีใ้ชแบบสุดทายสุด 

ตอมาในเม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท
ส้ินระยะเวลาตั้งแตกลางเดอืน 6 ถึงกลางเดือน 3 ภายในปแรกปรากฏวามีพระสงฆท้ังหลาย ท่ีบวช
โดยตรงองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามี 2,500 รูปดวยกัน 

แลวก็ประการท่ี 2 บรรดาพระสงฆท้ังหลายเหลานัน้ไมไดมีการนดัหมายใดๆ กันข้ึน ตาง
คนตางมาเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง คือตามพระอรรกถาจารยกลาววา เปนวิธี
กรรมของพราหมณถึงกลางเดือน 3 เขาจะตองมาประชุมกัน เวลานั้นพระสงฆในพระพุทธศาสนาที่
เปนสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรมถือศาสนราพราหมณมากอน ในวันกลางเดือน 3 จึงไดพา
กันมาเฝาองคสมเด็จพระชินวรพรอมเพรียงกัน โดยไมมีการนัดหมาย องคสมเด็จพระไตรบรม
ศาสดาจึงไดส่ังใหบรรดาพระสงฆท้ังหลายประชุมพรอมกัน แลวเปนเวลานัน้องคสมเด็จพระ
ภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็แสดง โอวาทปากฏิโมกข เปนนโยบายในการประกาศพระ
ศาสนา 

ฉะนั้นในวนักลางเดือน 3 นี้จึงใหนามอีกนามหน่ึงวา เปน วันจาตุรงคสันนิบาต คือวาเหตุ
ท้ัง 4 ประการเขามาพรอมกัน คือ  

ประการท่ี 1 บรรดาพระสงฆท้ังหลายเหลานั้น บวชตรงเฉพาะพระพุทธเจา เรียกวา 
เอหิภิกขุอุปสัมปทา 

ประการท่ี 2 เขามาเฝาพระพุทธเจาโดยไมมีการนัดหมาย 
ประการท่ี 3  วันนัน้ดวงจันทรเสวยมาฆฤกษ 
ประการท่ี 4  องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดา ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข ซ่ึงเปนหัวใจ

ในการประกาศพระศาสนา 
รวมเปนส่ีประการดวยกัน จงึเรียกวา จาตรุงคสันนิบาต หัวใจพระศาสนาท่ีองคสมเด็จพระ

บรมโลกนาถตรัสในวันนั้น กลาวเปนบาลีโดยยอวา สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา 
สจิตตปริโยทปนงั เอตัง พุทธานสาสนงั ซ่ึงแปลเปนใจความวา 

สัพพปาปสสะ อกรณัง ขอทานท้ังหลายเวลาท่ีไปประกาศพระศาสนา จงแนะนําบุคคล
ท้ังหลายใหงดจากทําความช่ัวท้ังหมด ข้ึนช่ือวาความช่ัวทุกประการจงอยาปรากฏใหเขาทําดวย 
กายกรรม วจกีรรม และมโนกรรม กายกรรม คืออยาทําดวยกาย วจกีรรม คือ อยากลาวดวยวาจา 



มโนกรรม กายกรรม คืออยาทําดวยกาย วจีกรกรม คือ อยากลาวดวยวาจา มโนกรรม จงอยาเอาใจ
เขาไปคิดนี่องคสมเด็จพระธรรมสามิศรแนะนําในการประกาศพระศาสนาไวในขอท่ีหนึ่งอยางนี ้

ขอท่ีสอง องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา กุสลัสสูปสัมปทา ในเม่ือแนะนาํใหเขาท้ังหลายไม
ทําความช่ัวแลว ก็ใหต้ังใจประพฤติอยูแตในความด ี

ประการท่ีสามองคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา สจิตตปริโยทปนงั จงแนะนําบรรดาบุคคล
ท้ังหลายเหลานั้น จงทําจิตใจใหผองใสจากสรรพกิเลส มีโลภะความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ 
ความหลง เปนตน 

แลวในข้ันสุดทายองคสมเด็จพระทศพลกท็รงยืนยนัวา พระพุทธเจาทุกๆ พระองคตรัส
อยางนี้เหมือนกันหมด นี่เปนอันวาองคสมเด็จพระบรมสุคตไดวางแบบฉบับใหบรรดาบุคคล
ท้ังหลายประพฤติตนในพุทธศาสนา ถากลาวกันโดยพิศดารก็มีอยู อยางเดียวกันคือ หนึ่ง ทุกทานจง
เวนจากความช่ัวท้ังหมด สองจงประพฤติแตความด ี สาม จงทําจิตใจของเราน้ีใหผองใสจากสรรพ
กิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน 

ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานทุกคน ปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จ
พระทศพล ทุกคนก็จะมีความพนทุกข คือ ถึงแมวาเรายงัไมตาย จิตใจก็จะมีแตความสุข คําวาทุกข
ใจไมมี จะมีทุกขก็เพยีงมีขันธ 5 เม่ือขันธ 5 มีความเกดิข้ึนมาในเบ้ืองตน มีความเปล่ียนแปลงใน
ทามกลาง มีการสลายในท่ีสุด 

แตทวาบรรดาทานท้ังหลายมีจิตใจพรอมแลว ในคําส่ังสอนขององคพระประทีปแกว ใจมัน
ก็ไมเปนทุกข ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา วาเวลาท่ีมีชีวิตอยูจิตใจของเรามีความสุข เม่ือตายจากโรคนี้ 
กายไมไดไปดวยไปแตใจ ใจท่ีพกความสุขไปต้ังแตสมัยท่ีมีชีวิตอยู ตายจากความเปนคน จิตกมี็
ความสุข ภพท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทจะพึงไปเขาเรียกกันวา สุคติ อยางตํ่าท่ีสุดเราก็เกิดเปนเทวดา
อยางกลางเราก็เกิดเปนคนใหม ก็จะเปนคนเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ 
บริบูรณไปดวยทรัพยศฤงคารตางๆ มีความสุขสบาย มีปญญามาก สามารถจะรูเหตุผลไดด ี

ในตอนนี้อาตมาขออธิบาย คําแนะนําขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาพอสมควรแก
เวลา ตามท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําวา สัพพปาปสสะ อกรณงั ซ่ึงแปลเปน
ใจความวา ขอทานท้ังหลายจงแนะนําใหบรรดาประชาชนท้ังหลายปฏิบัติ คือ ละความช่ัวท้ังหมด 
คําวา ความช่ัวท้ังหมดท่ีบุคคลและสัตวในโลกท่ีไมตองการ ก็คือ 

ในตอนนี้อาตมาขออธิบาย คําแนะนําขอองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาพอสมควรแก
เวลา ตามท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแนะนําวา สัพพปาปสสะ  อกรณัง ซ่ึงแปลเปนใจความ
วา ขอทานท้ังหลายจงแนะนําใหบรรดาประชาชนท้ังหลายปฏิบัติ คือ ละความช่ัวท้ังหมด คําวา 
ความช่ัวท้ังหมดท่ีบุคคลและสัตวในโลกที่ไมตองการ ก็คือ 

หนึ่ง มีการเบียดเบียนกนัโดยทางกาย เชน ประทุษรายรางกายทําลายลางรางกายกันให
ถึงกับความตายบาง มีการทกุขทรมานดวยความเจ็บปวดบาง อันนี้จดัเปนความช่ัวขอท่ีหนึ่ง 



แลวก็ขอท่ี 2 ทรัพยสินของเราท้ังหลายของบุคคลใดกต็ามที ไมมีบุคคลใดในโลกนี้ท่ีหา
ทรัพยสินมาไดแลว ตองการใหคนอ่ืนมายื้อแยง เปนสมบัติของเขามีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาจึงไดทรงแนะนําวาส่ิงนี้จงอยาทํามันเปนความช่ัว 

ประการท่ี 3 ข้ึนช่ือวา คนรัก จะเปนสามีและภรรยา หรือบุคคลในปกครองกด็ี จงอยา
ละเมิดสิทธิทําลายน้ําใจซ่ึงกนัและกนั ถาทําแบบนี้แลวนั้นบุคคลผูเปนเจาของยอมมีความไมสบาย
ใจ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนําวาอยางนี้เปนความชั่ว จงอยาทํา 

ประการท่ี 4 องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา สําหรับวาจา จงเวนจากวาจาท่ีพูดเปน
วาจาไมจริงหนึ่ง เวนจากวาจาท่ีเปนคําหยาบ สะเทือนใจบุคคลผูรับฟงประการหนึ่ง เวนจากวาจาท่ียุ
แยงตะแคงแซะ ใหชาวบานเขาแตกราวกันนี้ประการหน่ึง เวนจากวาจาไรสาระท่ีปราศจาก
ประโยชน คือ สรางความรําคาญใจของบุคคลท่ีรับฟงประการหนึ่ง วาจาท้ังส่ีประการนี้องคสมเด็จ
พระมหามุนกีลาววาเปนความช่ัวจงอยาพูด 

ในท่ีสุดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา จงเวนจากการดื่มสุราและเมรัย เพราะเปน
ปจจัยใหต้ังอยูในความประมาท คือ คนถาเมาแลวก็ขาดสติสัมปชัญญะ สามารถจะทําความช่ัวไดทุก
ประการ 

นี่เปนอันวา คําวา สัพพปาปสสะ อกรณัง ท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา จง
อยาทําความช่ัวท้ังหมด หมายความวา องคสมเด็จพรบรมสุคตทรงถือเอากําลังใจ คือ ความตองการ
ของบุคคลและสัตวเปนสําคัญถาบุคคลใดเวนเหตุท้ัง 5 ประการนีไ้ดแลว องคสมเด็จพระประทีป
แกวทรงกลาววา คนท้ังหลายเหลานัน้เปนผูไมมีความช่ัว แตคนท่ีไมมีความช่ัวแลวไมทําความดีกย็งั
จะถือวาเปนคนดีไมได ดูตัวอยาง อานนัทเศรษฐี เกิดมาเปนมหาเศรษฐีแลวพบศาสนาขององค
สมเด็จพระประทีปแกว เธอก็ไมทําความด ี คือข้ึนช่ือวา ความช่ัวไมมี ความดีไมปรากฏ ตอไปตาย
จากความเปนคน ก็ตองไปเกิดเปนลูกของคนขอทาน 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดตรัสวา เม่ือละความชั่วแลว จงพากันทําความดี ความดี
ในพระพุทธศาสนานี้ องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสไวเปน 3 ประการดวยกัน กลาวคือ 

หนึ่ง ทานมัย ความดีสําเร็จไดดวยการบริจาคทาน 
สอง ศีลมัย ความดีปรากฏขึ้นไดดวยการรักษาศีล 
สาม ภาวนามัย ความดเีกิดข้ึนไดจากการภาวนา คําวา ภาวนา ก็ใชอารมณ คิดระวังอารมณ

ใจของจิตวา จงอยาคิดถึงความช่ัว 
ความดีท้ังสามประการนี้ ขออธิบายโดยยอ พอสมควรแกเวลาท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา แนะนําใหบรรดาทานพุทธบริษัทสรางความดีดวยการบริจาคทาน เราจะเหน็กันวา ผลของ
ทานน้ีเปนปจจัยของความรัก หรือวาบุคคลใดผูใด เปนผูใหยอมเปนท่ีรักของบุคคลผูรับทาน 



แลวอีกประการหนึ่ง ทานเปนปจจยัใหสรางความมิตรมีคนรัก แลวก็มีมิตรมากมีคนรักมาก 
ในเม่ือเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมาก ถาเรามีคนรักนอย เราก็มีความสุขนอย ถาเราไมมีคนรัก
เลยเราก็ลําบากใจทุกประการ ตองระวังเหตุราย 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดทรงแนะนํา ใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ท้ังหลายโดยถวนหนา ถาสามารถจะพึงมีของ จะพึงแบงปนกนัไดสําหรับคนบานใกลเรือนเคียง 
หรือคนไกลกต็ามที เห็นวาเขามีทุกข เรามีความสุขมากกวาเขา ถาไมเกินวสัิยของเราท่ีจะพึง
สงเคราะหกันได ตางคนสงเคราะหซ่ึงกันและกัน อยางนี้โลกท้ังโลกจะเต็มไปดวยความสุข เพราะ
คนมีความรัก มีความสามัคคี มีความเขาใจซ่ึงกันและกัน นี่กลาวถึงผลโดยยอ ถึงการใหทานเปนการ
สงเคราะหในปจจุบัน ถาจะกลาวถึงอานิสงส ใหสูงข้ึนไปนิดหนึง่พระพุทธเจากลาววา 

ทานัง สัคค โส ทานัง ซ่ึงแปลเปนปจจัยเปนภาษาไทยวา การใหทานเปนบันไดใหไปเกิด
บนสวรรค กลาวถึงบุคคลใดใหทานแลว ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง ไปเกดิเปน
นางฟาบาง 

ดูตัวอยาง ลาชเทวธิดา สมัยเม่ือเธอเปนมนุษยเปนคนยากจนเข็ญใจ ไมมีโอกาสจะทําบุญ
ใดๆ กับเขา ขาวตอกเพยีงขันเดียว ไดถวายกับ พระมหากัสสป เม่ือใสบาตร พระมหากัสสป เดนิ
กลับถูกงูกัดตาย ตายจากความเปนคนไปเกดิเปนเทวดาบนสวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลกมีวิมาน
ทองคําเปนท่ีอยูมีนางฟาเปนบริวาร 

นี่เปนอันวา การใหทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค หลังจากนั้น ถาหมดบุญวาสนาบารมี
จากเคยเปนเทวดา กลับลงมาเปนคน อํานาจทานการกุศลท่ีคนทําแลว ก็จะบันดาลใหทานท้ังหลายมี
ความสุข มีโภคสมบัติ เชน อานันทเศรษฐี เปนตน นี่เปนอันวาการใหทานท่ีองคสมเด็จพระทศพล
ทรงแนะนํา ยอมเปนผลเปนการท่ีสอง 

ประการท่ีสาม ถาบรรดาพุทธบริษัททุกทานใหทานจนกระท่ังจิตใจของทานมีความพอใจ
ในการให ส้ินความพอใจในการท่ีจะยึดตองทรัพยสมบัติของบุคคลอ่ืนมาเปนทรพยัสมบัติของตน 
อยางนี้องคสมเด็จพระทศพลกลาววา มีบารมีทานหรือ ทานบารมีเต็มข้ัน เปนปจจัยใหทานกาวอีก
กาวหนึ่ง จะเขาถึงอมตะมหาปรินิพพาน นี่ข้ึนช่ือวาผลของทานยอมเปนปจจยัใหเกิดความสุขแก
บรรดาทานพทุธบริษัทมาก 

ประการท่ีสอง ศีลมัย ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแนะนําใหทรงรักษาศีล ศีล 
แปลวา ปกติ อธิบายมาแลวเม่ือกี้นี้ ถึงศีลหาประการวาถาเราละเมิดองคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา 
เปนคนช่ัว ไมใชคนดี หากวาเราเช่ือคําแนะนําในองคสมเด็จพระชินศรี เรามีจิตเมตตา คือ ความรัก 
กรุณาเปนท่ีต้ัง 

จิตตัวนี้ท้ังสองประการน้ี จะควบคุมกําลังใจทานบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายใหเวน
จากพิฆาตเขนฆาทํารายซ่ึงกันและกนั นอกจากจะไมทํารายแลวจติใจก็มีความรัก มีความสงสารซ่ึง



กันและกัน เปนอันวา ศีลเปนปจจยัใหมีความสุขในชาติปจจุบัน เราเวนขอนี้ไดเราก็เปนคนรักของ
คน เราก็เปนคนท่ีชาวโลกรักท้ังโลก 

ประการท่ีสอง องคสมเด็จพระมหามุนี กลาววา ใหเวนจากากรยื้อแยงทรัพยสินของบุคคล
อ่ืนมาเปนสมบัติของตนอยางนี้เราก็จะเปนคนท่ีชาวฌลกไววางใจจะไปท่ีไหนก็มีแตความสุข มี
ความสบาย มีแตความเยือกเย็น เปนท่ีรักซ่ึงกันและกัน 

ประการท่ี 3 องคสมเด็จพระภควันตทรงแนะนําใหเวนจากยื้อแยงความรักคนรักของบุคคล
อ่ืน อยางนี้สามารถจะทําจิตใจอขงบุคคลท่ีคนหาสมาคมเราใหมีแตความแชมช่ืน เวนจากการระแวง
ซ่ึงกันและกัน 

ประการท่ี 4 องคสมเด็จพระทรงธรรม ใหงดวาจาช่ัวท้ัง 4 ประการ ตามท่ีกลาวแลว ถาเรา
ปฏิบัติตามคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว ไปท่ีไหนพูดท่ีไหน วาจาของเรามันก็
ศักดิ์สิทธ์ิ เพราะวาจาของเราเปนมิตรสรางความสุขใหแกบุคคลผูสดับ 

ประการท่ี 5 องคสมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนําใหเวนจากการดื่มสุราและเมรัย เพราะวา
สุราและเมรัยเปนปจจยัใหเกดิความทุกข เกดิความช่ัว ทําความช่ัวไดทุกประการ 

ถาปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ก็ช่ือวาทานท้ังหลายปราศจากความ
ช่ัว ดวยประการความช่ัว ดวยประการท้ังปวง สติสัมปชัญญะก็สมบูรณ นี่พูดกันถึงความสุขในชาติ
ปจจุบัน แตคนใดรักษาศีลบริบูรณแลวนัน้ไซร องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา สีเลนะ สุขติง ยนัต ิ
ซ่ึงแปลเปนใจความวา บุคคลผูมีศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค มีโภคสมบัติ 

หนึ่ง ศีลจะเปนปจจยัใหคนอายุยืน ปราศจากโรคภัยไขเจบ็ มีรูปรางหนาตาสะสวย 
สอง มีโภคสมบัติมาก มีทรัพยสมบัติก็ไมถูกไฟไหม ไมถูกน้ําพัด ไมถูกลมทําลาย ไมถูก

โจรผูรายเบียดเบียน 
ประการท่ีสาม ศีลจะเปนปจจัยใหเราปกครองคนงาย คนท่ีอยูในบังคับบัญชาองเราทุกคน 

จะปฏิบัติตามคําส่ังสอนไดดี 
ประการท่ีส่ี ศีลจะทําใหวาจาของเรานี้เปนท่ีรักของบุคคลผูสดับ 
ประการท่ีหา ศีลจะเปนปจจัยใหบรรดาพวกเราท้ังหลายปราศจากความไรสติสัมปชัญญะ 

คือเปนโรคเสนประสาท 
ท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนํา ใหแกบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัติในเรื่องศีล 

จัดวาเปนความดี นี่สวนยอของอานิสงสของศีลเปนอยางนี้ 
ในท่ีสุดองคสมเด็จพระมหามุนีกลาววา สีเลนะ นิพพตุิง ยันต ิทานกลาววาศีลเปนปจจัยให

ทานท้ังหลายเกิดบนสวรรค เขาสูพระนิพพาน คําวา สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ทานกลาววา ศีลเปน
ปจจัยใหทานท้ังหลายเขาสูพระนิพพาน ตามท่ีบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลานีว้ันนีพ้ากัน
สมาทานศีลอุโบสถ อุโบสถศีลนี่เปนท้ังศัลและเปนท้ังธรรม จัดวาเปนศีลของพรหมจรรย เปน



ปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเขาถึงซ่ึงพระนิพพานโดยงาย จะเห็นวาอุโบสถศีลนี้แปลก
จากศีล 5 อยู 4 ขอดวยกนั 

หนึ่ง ขอวา อพรหมจริยา เวรมณี แปลวา เราจะงดเวนจาการประพฤติตนเปนบุคคลคู นี่
องคสมเด็จพระบรมครู ใหพจิารณาวา ใหงดเวนจากการอยูกันในฐานะสามีภรรยา ท้ังนี้เพราะอะไร 
เพราะวาเปนการตัดความรูสึกท่ีมีความปรารถนาในกามารมณ ถาหากวาเราตัดจากความรูสึกจาก
ความปรารถนาในกามารมณแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา จะทําจิตใจของบุคคลผูสดับผู
ประพฤติปฏิบัติใหมีความสุข เม่ือจิตเราตัดในอารมณจากการมารมณแลว เราก็จะมีอารมณอันหนึ่ง 
ซ่ึงเกิดข้ึนมาแทนอารมณเดมินั่นก็คือ อารมณ สังขารุเปกขารมณ ไดแก อารมณท่ีเหน็ความเปนโทษ
ในขันธ 5 วาปจจัยท่ีอยูในการเคียงคูกันอยู ในฐานะสามีภรรยาเปนปจจัยของความทุกข ไมไดเปน
ปจจัยของความสุข ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาเพียงแตเราคนเดียวเทานัน้ ความทุกขกายทุกขใจมันก็
มีมาก ถาเราอยูสองครองคู เราก็ตองใชกําลังใจ เขาไปดแูลเอาใจบุคคลอีกคนหนึ่ง ซ่ึงตัวนี้จะเจาถึง
ใจ ท่ีละนอยๆ จนกระท่ังถึงท่ีสุด มีกําลังใจสูงข้ึนก็จะมีความตองการในความสันโดษ กลาวคือ มี
การอยูเฉพาะตน องคสมเด็จพระทศพลกลาววา ถาอยูปราศจากเปนคนคู ทานถือวาจัดวาเปน กาย
วิเวก มีความสงัดกาย เม่ือเปน กายวิเวก เกิดข้ึนประการใด จิตวิเวก ก็ยอมปรากฏ คือ ความวุนวาย
ของจิตไมมี องคสมเด็จพระมหามุนกีลาววา เปนฌานสมาบัติ เม่ือฌานสมบัติเกดิข้ึน ปญญายอม
เกิดข้ึนแกบรรดาทานพุทธบริษัท จะเหน็วาความเกิดนี่มันเปนทุกข เพราะวาเราจะตองบริหาร
รางกายดวยประการท้ังปวง 

ตอไปทานท้ังหลายจะเหน็วา รางกายเม่ือเกิดมันเปนทุกข เราจะบริหารเพียงใดก็ตามที มัน
จะหาความสุขไมได เพราะวารางกายนี ่ มีความแก ความเส่ือมเปนปกติธรรมดาอยูเปนนิจ ในท่ีสุด
ชีวิตท่ีเรารักท่ีสุดมันก็จะตองตาย ฉะนัน้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา เม่ือทาน
ท้ังหลายทํากายจะเปน กายวิเวก คือ สงัดกายแลว ตอไปจิตใจก็จะมีอารมณผองแผวดวย กําลังจิต
ของฌานเห็นวารางกาย เราอยูคนเดยีวนี้มีความสุขกวาอยูครองคู 

ตอไปองคศมเด็จพระบรมครูกลาววา เม่ือ จิตวิเวก คือ กําลังฌานเกิดข้ึนก็มีกําลังใจเปน
ปญญา เม่ือปญญาพิจารณารูแจงเหน็จริงวาทุกส่ิงทุกยอางในโลกจะเปนรางกายของเราก็ดี รางกาย
ของบุคคลอ่ืนก็ดี รางกายสัตวก็ดี หรือวาทุกส่ิงทุกอยางในโลกก็ดี ท่ีเกิดข้ึนมาแลวนี่ มันเกิดข้ึนมา
ในเบ้ืองตน แลวกมี็ความปล่ียนแปลงในทามแลางมีการสบายตัวไปในท่ีสุกถาเรายังจะยึดถือ
ตองการอยูเราเกิดมาใหมแนก็ไมมีความสุขกายสุขใจแบบนี้ ในท่ีสุดจิตใจของเราครอบงําอยูใน
ความดี คือ เปน จิตวิเวก นั่นก็คือ เห็นวา การเกิดไมมีความสุข ปรารถนาความสุข คือ พระนิพพาน  

การทําใจไปทีล่ะนอยๆ อยางนี้ จิตกเ็ขาถึงหยั่งเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ มีความวางเฉยใน
การตองการจะมาเกิดเปนมนุษย เพยีงจติเทานี้ จิตใจของทานก็ช่ือวาเปนอารมณท่ีมีความบริสุทธ์ิ 



ตายจากความเปนมนุษยก็เขาสูพระนิพพานไดนี่โดยเฉพาะอยางยิ่งศีลขอท่ี 4 ขอเดียว ก็เปนปจจัยให
ทานท้ังหลายเขาถึงพระนิพพาน 

ขอตอไปองคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนําใหเวนจากการดื่มสุราและเมรัยท้ังนี้องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตองการใหทานท้ังหลาย มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ เม่ือ
สติสัมปชัญญะสมบูรณ ศีลก็บริสุทธ์ิ สมาธิก็ทรงตัว ปญญาก็ผองใสอันนี้ก็เปนปจจยัใหทาน
ท้ังหลายเขาสูพระนิพพานเหมือนกนั 

ศีลขอท่ี 6 องคสมเด็จพระภควันต ใหลองฝกจิต ลองฝกกายวา วันพระหนึ่งรักษาอุโบสถ
คร้ังหนึ่ง ลองอดขาวตอนเยน็ดู ตอนนี้องคสมเด็จพระบรมครูจะแสดงใหเห็นวา ไอความวุนวายของ
เร่ืองการบริโภคอาหารมันสรางปจจัยใหเกดิความทุกข เราอดอาหารเสียสักม้ือๆ หนึง่ จิตใจกจ็ะมี
ความสุข แตเร่ืองนี้เปนของแปลก บรรดาทานพุทธบริษัท ถาเราไมสมาทานศีล อุโบสถศีล หรือศีล 
8 เวลาเย็นมันหิว แตวาเราสมาทาน อุโบสถศีล หรือศีล 8 ถาศีลบริสุทธ์ิบริบูรณตอนเย็นไมหิว ดู
พระเปนตัวอยาง เม่ืออาตมาบวชมาใหมๆ ก็เกรงวาจะเกดิความหวิในตอนเย็น เตรียมเภสัชทุกอยาง 
ท่ีพอจะกระตุนรางกายใหเวนไวจากความหิวเสียได แตก็เปนท่ีนาแปลกใจวา นับต้ังแตวันบวชมาถึง
วันนี้ ไมเคยหวิอาหารเย็นเลย 

ก็มีบางทาน ถาวันใดศีลของบรรดาภิกษ ุ สามเณร องคใดบกพรอง วนันั้นจะเกิดความหิว 
ขอนี้เปนของอัศจรรย และการอดขาวเยน็นีน้ั้น องคสมเด็จพระภควันตกลาววา เปนปจจัยใหมีความ
แนบสนิท มีลมละเอียดไดเร็ว นี่พึ่งเวลาลวงไปสักสองสามทุม ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนาฬกิา จิตใจของ
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายโดยท่ัวหนา เวลาท่ีจะเจริญสมาธิจิตใจสงบสงัดดี นี่องคสมเด็จพระ
ชินศรีเห็นประโยชนเชนนี้ จึงแนะนําใหบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายพากันระงับอาหารตอนเย็นสักนั
พระละหนึ่งคร้ัง เปนการฝกกายฝกใจ ไดเปนปจจยัใหทรงสมาธิไดดี 

ศีลขอท่ี 7 องคสมเด็จพระมหามุนใีหเวนจากการแตงตัวดวยของหอมและนอนในท่ีนอน
สูง และดูการฟอนรํา ท้ังนี้จะเหน็วา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นหนา การประดับประ
การางกายสวยสดงดงามมันไมไดมีประโยชนไมไดทําจิตใจใหมีความสุข ความหลงใหลใฝฝนใน
การดุมหรสพหรือการฟอนรํามันก็ไมไดเปนปจจยัใหมีความสุข ไมสามารถจะทําใหชีวติของเราให
ยืนยาวไปได 

ท้ังนี้ตัวอยางอัครสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ซ่ึงมีนามวา พระโมคคัล
ลาน และ พระสารีบุตร ทานเปนลูกมหาเศรษฐี แตงตัวดี เพราะมีทรัพยมากมีบริวารมาก แลวก็
นอกจากนั้นดมูหรสพทุกวนั ในวนัหนึ่งไดมาพิจารณากนัวา คนแตงตัวสวยก็ดี คนท่ีดูมหรสพก็ดี 
ในท่ีสุดคนท้ังหลายเหลานีก้ต็ายหมด จึงพากันไปเฝาองคสมเด็จพระบรมสุคต ก็เห็นวามหรสพไม
เปนเร่ืองในทีสุดศึกษาจริยธรรมจากองคสมเด็จพรตะบรมสุคต ก็เหน็วามหรสพไมเปนเร่ืองในท่ีสุด
ศึกษาจริยธรรมจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็บรรลุอรหนัตผล 



นี่แหละ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน การแตงตัวกด็ี การดูมหรสพก็ดี ไมใชจะเปนปจจัยให
เราหนุม เราสาว ตลอดกาลตลอดสมัย หรือวาไมเปนปจจยัใหเรามีชีวิตยนืยาว มันจะกลับกลาย
ทําลายจิตใจของเรา ใหมีความทุกขปราศจากความสุข เหตุอยางนัน้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาจึงไดทรงแนะนําใหงดกายงดใจท่ีปราศจากในเร่ืองท่ีตองการความสวยสดงดงาม ตองการดุ
มหรสพ เพราะมันเปนปจจยัแหงความประมาทในชีวิต เราจะลืมคิดถึงความเปนจริง 

ตอมาองคสมเด็จพระมหามุนีแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ภิกษุและสามเณร วา
จงอยานอนท่ีนอนสูงเกินไป ใหญเกินไป ท่ียัดไปดวยนุนและสําลีท้ังนี้องคสมเด็จพระมหามุนีเกรง
วา อารมณจิตท่ีสัมผัสไอของท่ีมีความนิ่มนวลใจจะคิดถึงอารมณของกามารมณ 

ความจริงขอศีลท้ัง 4 ขอนี้จัดวาเปนธรรม ขอท่ีวา อพรหมจริยา อยางหนึ่ง แลว วิกาลโภช
นา อยางหนึ่ง นัจจภีตวา หรือ อุจจาสยนะ พูดกันงายๆ วาหนึ่งเวนจากการนอนกะคนคู สอง เวน
จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล สาม เวนจากการทัดทรงดวยของหอม ดอกไมและของหอม
หรือดูมหรสพ แลวก็ส่ีเวนจากนอนท่ีนอนสูงท่ีนอนใหญยัดไปดวยนุนและสําลี  

ถาเผอิญบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายเหลานี้ สมาทานอุโบสถ แตรักษาไมครบตลอดวัน 
ตอนเย็นเกิดความหวิ บริโภคอาหาร แลวกลางคืนสามีและกรรยามีความตองการในกามารมณ เวน
ไมได หรือบางคร้ังเผลอไปทัดทรงของหอมหรือดอกไม หรือลูบไลดวยของหอม ดูมหรสพ ไป
นอนในท่ีนอนสูงท่ีนอนใหญ ข้ึนช่ือวาขาดจากอุโบสถศีล แลวก็ขาดจากศีล 8 แตวาศีลท้ัง 4 
ประการนี้เปนธรรมะ ไมเปนปจจยัใหบรรดาทานพุทธบริษัทเปนกรรม คือ ตกอบายภูมิเปนแตเพียง
วา ทําจิตใจใหเศราหมองนิดหนอยเทานั้น ไมเหมือนศีล 5 ประการศีล 5 ประการขาดขอไหนขอนั้น
พาลงนรกท้ังหมด 

นี่เปนอันวา บรรดาทานพทุธบริษัท สมาทานอุโบสถศีล ก็ช่ือวาเปนการปฏิบัติครบตามท่ี
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนํา วาศีล 4 ขอ คือ ปาณา อทินนา มุสา สุรา ท้ังวาเปน 
กุสลัสสูปสัมปทา คือเปนการทําความดีแตสําหรับศีลอีก 4 ขอ อพรหมจริยา เวรมณี วิกาลโภชนา 
เวรมณี มัจจคีตวา หรือ อุจจาสยนมหาสยนา เวรมณี ท้ัง 4 ขอ นี่เปนธรรมะจัดใหบรรดาทานพทุธ
บริษัทปฏิบัติเขาถึงท่ีสุดไดคือ พระนิพพาน 

เปนอันวาสําหรับวันนี้ การแสดงพระธรรมเทศนาเลยเวลามานาน แตวาถาจะพูดกนัไปให
มากกวานี้อีกสิบช่ัวโมงมันกไ็มจบ ขอแนะนํากันแตเพียงวาบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดย
ถวนหนา วันนี้มาทําบุญในวันสําคัญวันหนึ่งหรือจัดวาเปนสําคัญท่ีสุดในพระพุทธศาสนา คือเปน
วันท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงวางแบบฉบับในการประกาศพระพุทธศาสนา ใหบรรดา
ทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยดวนหนาปฏิบัติไดครบถวน จะไดปราศจากความทุกข มีความสุข ถา
เรายังไมหมดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน เวลาท่ีมีชีวิตอยู จติใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานก็จะ
มีความสุข ตายจากความเปนคนไปเกดิเปนเทวดาหรือพรหม ก็มีความสุข พนจากเทวดาหรือตน มา



เกิดเปนมนุษยใหม ก็มีความสุขคือมีรางกายดี มีอายุยืน ปราศจากโรคภัย มีทรัพยท้ังหลาย ก็มีความ
เปนอยูดวยดีไมมีอันตราย บุคคลท่ีอยูในปกครองของเราน้ี คลายจะวานอนสอนงายอยูในโอวาท
วาจาของเรากมี็ความศักดิ์สิทธ์ิ เปนท่ีรักของบุคคลอ่ืน เราก็จะไมเปนคนเปนโรคเสนประสาท จะไม
คล่ัง จะไมบา มีสติสัมปชัญญะดี มีปญญาดี 

หากวาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทนี้ มีอารมณสูงสุดเห็นวา การเกิดเปนมนุษยก็ดี เปน
เทวดาก็ดี เปนพรหมกด็ี ไมเปนปจจยัแหงความพนทุกข ถาหมดบุญวาสนาบารมี ก็ยังมีความทุกข 
ยังมีความสุขไมแทจริง หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ภกิษุ และสามเณรท้ังหลาย ทําจิตใจ
ของทานใหผองใสตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือ พิจารณาเหน็วาสภาพ
รางกายของเรานี้ ของเราก็ด ี ของบุคคลอ่ืนก็ดี ของสัตวอ่ืนกด็ี วตัถุธาตุก็ดี ไมมีความหมาย เพราะ
ข้ึนช่ือวาสมบิตของโลก จะเปนส่ิงท่ีมีชีวติหรือไมมีชีวติ ก็ตามทีไมมีอะไรทรงตัวมีความเกิดข้ึนใน
เบ้ืองตนแลวกมั็ความเปล่ียนแปลงไปในทามกลางมีการสลายตัวไปในท่ีสุด จะเกดิเปนมนุษย จะ
เกิดเปนสัตว ก็ไมมีความหมายเราไมตองการ ส่ิงท่ีเราตองการมีอยางเดียว คือพระนิพพาน แลวก็
ควบคุมกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานไววา 

หนึ่ง เรามีความตองการในการใหทาน ท่ีไมเกินความสามารถของเรา 
ประการท่ีสอง ระงับจิตใจของเราไวใหบริบูรณในศีล 
ประการท่ีสาม ยอมรับนับถือกฏของธรรมดาวา ส่ิงท้ังหลายในโลกมีความเกิดข้ึนมาใน

เบ้ืองตน เปนของธรรมดา ตอไปมันมีความเปล่ียนแปลงก็เปนของธรรมดา เวลาท่ีมันจะสลายตัวไป
ก็ถือวาเปนของธรรมดา จิตใจของเราไมมีความหวั่นไหว อยางนี้ช่ือวาบรรดาทานพุทธบริษทั
ท้ังหลาย มีอารมณใจเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ คือวางเฉยในขันธ 5 เสียได ถาบุคคลใดวางเฉยใน
ขันธ 4 ไดองคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา ทานผูนั้นเขาถึง อมตะมหาปรินิพาน ตามท่ีองคสมเดจ
พระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาวในบทพิจารณาไว ในข้ันสุดทายวา เตสัง วูปสโม สุ
โข การเขาไปสงบกายน้ัน ช่ือวามีความสุขหมายความวา จิตใจของเราไมพอใจ คือไมยึดม่ัน ถือม่ัน
ในรางกาย เราก็ถึงซ่ึงพระนพิพาน 

เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทัทุกทานต้ังใจวาจะเทศนแต 30 นาที เวลานี้ก็เกือบจะ 50 นาที
อยูแลว ขอยุติพระธรรมเทศนาไวแตเพยีงเทานี้ 

ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระ
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ังสามประการ ขอจงไดอภบิาลบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทานใหมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ังส่ี
ประการ มี อายุ วรรณะ สุขุ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคส่ิงใดกข็อใหไดส่ิงนัน้
สมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในโอวาทกถา ก็ขอยุติพระ
สัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวงัก็มีดวยประการฉะนี ้

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา เร่ือง อานาปานบรรพ 
แสดงเมื่อ 

วันเสารท่ี 29 สิงหาคม 2524 
นโม จัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ) 
เอวัมเม สุคตัง เอกัง สมยัง ภควา กุรูสุ วิหรติ กัมมาสธัมมัง มามะ กุรูนัง นิคโม ตีติ 
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนา ใน มหาสติปฏฐานสูตร เพื่อเปนเคร่ือง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลายไดพรอมใจกนัมรบําเพ็ญกศุล
ประจําปกษ คือ ในวนัพระข้ึน 15 คํ่า เดือน 10 วันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ตางคนก็ตางมี
ความเล่ือมใส ในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดมากระทําแลว ตาม
คําแนะนําขององคสมเด็จพระประทีปแกวคือ 

1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทก็ไดทําแลว 



2. ศีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ทานก็ทําแลว 
3. ประการท่ี 3 องคสมเด็จพระประทีปแกว ทรงแนะนําวา ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยเจริญ
ภาวนา คือ ใชอารมณคิดตามพระธรรมเทศนาท่ีองคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรงโปรด 

วันนีจ้ะนําเอาพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ท่ีใหนามวา มหาสติปฏ
ฐานสูตร มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษทั เพื่อเปนการสนับสนุน ภาวนามัย ความดีวาพระองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเสด็จประทับยับยั้งสําราญอิริยาบถ 
ปรากฏอยูท่ี เมือง กุรุรัฐ ใน กัมมาสธัมมนคร เขาเรียกวา ชนบท เวลานั้นสมเด็จพระบรมสุคตทรง
เรียกบรรดาภกิษุสงฆท้ังหลายทานมา เขามาประชุมกันแลว องคสมเด็จพระประทีปแกว ทรงตรัส
เปนบาทเปนคาถาบาลีวา เอกายโน อยงั ภกิขเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา เปนตน ตามใจความท่ีองค
สมเด็จพระทศพลตรัสวา ดูกรภิกขเว ภกิษท้ัุงหลาย ทางของบุคคลผูเดียวเปนทางเอก เปนทางความ
บริสุทธ์ิหมดจด ปราศจากความเศราโศกเสียใจ 

ในความเร่ืองนี้มีวา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาลําดับวา ทางแหงความบริสุทธ์ิเปน
ท่ีต้ังไวซ่ึงสติ 4  สถานท่ีเรียกวา มหาสตปิฏฐานสูตร ซ่ึงตามพระบาลีกลาววา กถัญจะ ภิกขเว กาเย 
กายานปุสสี วิหรติ เปนตน ซ่ึงแปลใจความวา เธอท้ังหลายจงเอาจิตเขาไปต้ังไวในกายเนืองๆ เปน
ตน 1 เอาจิตไปต้ังไวในเวทนา 1 เอาจิตต้ังไวในจิต 1 เอาจิตเขาไปต้ังไวในธรรม 1 จงพิจารณา
เนืองๆ ถึงกายในกาย จงพิจารณาเนืองๆ ถึงเวทนาในเวทนา พิจารณาเนอืงๆ ถึงจิตในจิต จงพิจารณา
เนืองๆ ถึงธรรมในธรรม นี่เปนหวัขอใหญ เรียกวา กายานปุสสนามหสติปฏฐาน 1 เวทนานุปส
สนามหาสตปิกฐาน 1 จิตตานุปสสนามหาสิตปฏฐาน 1 ธัมมานุปสสนามหาสตปิฏฐาน 1 เอาจิตเขา
ไปต้ังไวในกาย 1 เอาจิตเขาไปตั้งไวในเวทนา 1 เอาเขาไปต้ังไวในธรรม 1 เอาจิตเขาไปต้ังไวในจติ 
1 ถาแคนี้ก็บรรดาทานพุทธบริษัทปวดหัวแน 

กลาวความโดยยอ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาวโดยยอวา เธอท้ังหลายเม่ือเธอท้ังหลาย
เขาไปอยูในปาชาก็ดี เขาไปอยูในปาชัฏกด็ี ในบานบางก็ดี อุซุงกายงั ปณิธายะ ต้ังกายใหตรงดํารง
สติใหม่ัน แลวก็นอมนําเอา มหาสติปฏฐานสูตร ขอใดขอหนึ่งมาปฏิบัติ ความจริง มหาสิตปฏฐาน
สูตร นี้องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยตรัสไวหลายสิบขอดวยกนั แตในตอนตนองคสมเด็จพระ
ภควันตตรัสวา ใหพจิารณาลมหายใจออก ท่ีเรียกกวา อานาปานุสสติกรรมฐาน มหาสติปฎฐานสูตร 
เรียก อานาปานบรรพ 

บรรพวาดวยลมหายใจเขาออก ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโปรดทราบวา ใน มหา
สต)ิฏฐานสูจนสูตร ท้ังหมดเปนแนวทางที่จะปฏิบัติเพือ่ใหเขาถึง พระโสดาบัน สกทิาคามี อนาคามี 
และอรหันต แตวาตามความมุงหมายขององคสมเด็จภควนัตแตละขอมุงใหทุกคนปฏิบัติขอใดขอ
หนึ่งถึงอรหันต 



ฉะนั้นในตอนทายของ มหาสติปฏฐาน ทุกขอขององคสมเด็จพระภควันตไมไดจัด
เรียงลําดับมรรคผลเขาไว องคสมเด็จพระทศพลัดไวสําหรับอรหันตอยางเดยีว ฉะนั้นผูท่ีปฏิบัติได 
มโนมยิทธิ กด็ ีวิชชาสาม ก็ด ีท่ีทองเท่ียวไปตามภพตางๆ ได ไปสวรรคได ไปพรหมโลกได ไปเหน็
นิพพานได ไปเห็นนรก เปรตอสุรกาย สัตวเดรัจฉานได สามารถระลึกชาติได นัน่คือแคพยานแหง
ความเปนจริงถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ตองการจะบรรลุมรรคผลก็เดินสาย สุกขวิปสสโก 
ควบกันไป คือใชฌานพิเศษ รูสวรรค รูกฎของกรรม วาบุคคลทําบุญอยางไรถึงไปสวรรค รูพรหม
โลกเห็นพรหมโลก ไปพรหมโลกได รูกฎของกรรมวา ทําอยางไรไปพรหมโลกได รูพระนิพพาน
เห็นพระนิพพาน ไปถึงพระนิพพานได ก็รูกฎของกรรม ของบุคคลวาทําอยางไรไปนพิพานได เม่ือรู
อยางนี้แลว กห็ันมาจับปฏิบัติ ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระประทีปแกว ใหจิตใจเขาถึงอารมณ
พระนิพพานโดยแทจริง ตามท่ีพระพุทธเจาตรัสวา ภกิขเว ดกูร ภิกษท้ัุงหลาย เธอหายใจเขา (ทานวา
ไงของทาน) โส สโต วะ อัสสสติ อยางนี้เปนตน ทานบอกวาเวลาหายใจเขารูอยูหายใจเขารูอยูวา
หายใจเขา หายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจเขายาว รูอยูวาหายใจเขายาว หายใจออกยาว รูอยูวา
หายใจยาว หายใจเขาส้ัน ก็รูอยูวาหายใจเขาส้ัน หายใจออกส้ันก็รูอยูวา หายใจออกส้ันเพียงแคนี้ 
อยาลืมวาใน มหาสติปฏฐานสูตร สมเด็จพระมหามุนไีมตรัสอารมณของฌานเขาไวแตถือวาใน มหา
สติปฏฐานสูตร นี่อารมณทรงสมาธิมีอารมณเดยีว คือ อานาปานุสสติกรรมฐาน นอกจากนั้นเปน
อารมณคิดท้ังหมด ฉะนั้นใน มหาสตปิฏฐานสูตร องคสมเด็จพระบรมสุคต จึงไมตรัสเร่ืองฌาน
สมาบัติ ตองการใหเอาสติเขาไปรูลมหายใจเขาหายใจออกเทานั้น การรูลมหายใจเขาหายใจออกทํา
ใหจิตเปนสมาธิอยางหนึ่ง เพราะวาสมาธิจตินี่ ถาท้ิงลมหายใจเขาหายใจออกแลว ไมสามารถทรงตัว
ไดเลย 

แลวก็ประการท่ีสอง การรูลมหายใจเขาออกเปนกรรมฐาน ระงับกายสังขาร คําวา ระงับ
กายสังขาร กห็มายความวา การระงับทุกขเวทนาท่ีจะเกิดแกรางกาย ถารางกายเรามีทุกขเวทนาปวย
ไขไมสบาย สามารถทรงอารมณ อานาปานุสสติกรรมฐาน แคอุปจารสมาธิ ทุกขเวทนาท่ีปรากฏมัน
จะเบาลงไปมาก ถาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาฌานสมาบัติ อานาปานุสสติกรรมฐาน ความ
เจ็บปวดปวดเมื่อในรางกายจะไมปรากฏแกตน องคสมเด็จพระทศพลมีความประสงคอยางนี้ เปน
สวนแรก ทานกลาววา เธอท้ังหลายหายใจเขา หายใจออก รูอยูวาหายใจอก หายใจเขาส้ันหรือหายใจ
ออกส้ัน ก็รูอยูวาเราหายใจเขาส้ันหายใจออกส้ัน หายใจเขายาว หายใจออกยาว ก็รูอยูวาเราหายใจ
เขายาว หายใจออกยาว ก็รูอยูแคนี ้

ทานบอกวา ใหทําสติเขาไปรับทราบ คําวาสติก็คือจิต เอาสิตเขาไปรับทราบสติแปลวา การ
ระลึก นึกอยูวาเราจะรูลมหายใจเขา หายใจออก ทานเปรียบเทียบวาเปนนายชางกลึง ท่ีเขาดึงเชือก
จะกลึงของใหกลม เวลาท่ีเขาตึงเชือกยาวก็รูวาดึงเชือกยาว เวลาดึงเชือกส้ันก็รูวาดึงเชือกส้ัน เอาละ
แคนี้นะ แลวขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงอยาลืมขอหนึ่งท่ีควรจะคิด ท่ีบรรดาสาวกของ



องคสมเด็จพระธรรมสามิศรสงสัยกันอยูเร่ือย ก็เวลาทําสมาธิจิตไป บางคร้ังเห็นสีเขียวบางสีขาว
บาง สีแดงม่ัง สีเหลืองม่ัง มีอารมณไมเกาะอะไรบาง บางทีก็เห็นภาพโนนเหน็ภาพนีบ่าง มีกายโยก
โคลงบาง มีกายสายบาง ส่ันบาง สวนท้ังหมดนี้ องคศมเด็จพระมหามุนี ทรงแนะนําวา อยาไปสนใจ 
จําใหดีนะ วาจงอยาสนใจกับแสดงสีหรือภาพตางๆ อันนี้ไมไดตรัสใหจับไวเลย เวนไวแตเจริญ
กสิณ การระลึกตางๆ ท่ีปรากฏเปนเร่ืองจติท่ีมีความสะอาด ถาจิตเริมมีความสะอาดขึ้น อารมณขอ
จิตก็เร่ิมเปนทิพย เม่ืออารมณของจิตเร่ิมเปนทิพย กย็อมจะมีภาพและแสงสีปรากฏ แตวาเราเอาใจ
ไปกําหนดจับภาพสมาธิก็พงัเสียใชไมได แลวอาการทางกายท่ีจะพึงบังเกิดข้ึนคือ 1.  ขนพองสยอง
เกลา 2. น้ําตาไหล 3. รางกายโยกโคลง 4. เตน เหมือนกับปลุกพระหรือลอยข้ึนไปบนอากาศ 5. มี
อาการซาบซาน อันนี้เปนอาการของปติ 

อาการของปติทางรางกาย เราตองการ คือ ความอ่ิมใจเทานั้น ทางรางกายจะเปนอยางไรก็
เปนเร่ืองขอทางรางกายอยาสนใจ ถาขืนไปสนใจ สมาธิของทานก็พงัเพราะจิตไมเปนสมาธิ คําวา
สมาธินี้แปลวา การตั้งใจ หรือวา ถึง อานาปานุสสติกรรมฐาน ก็มีเทานี้ คือวารูลมหายใจเขา รูลม
หายใจออก ตองรูอยูเปนปกติ สติถึงจะไดทรงตัว สมาธิก็คือสตินั่นเอง คือเราหายใจเขาส้ัน หายใจ
เขายาวก็รูอยูเอาแครูไมตองการอยางอ่ืน หายใจเขายาว ออกยาว หายใจเขาส้ัน ออกส้ันก็รูอยูแตนี่
บอกวาเหมือนกับนายชางกลึง ท่ีดึงเชือกยาวก็รูวาดึงเชือกยาว ดึงเชือกส้ันก็รูวาดึงเชือกส้ัน ตอนนี้
องคสมเด็จพระภควันตตองการใหบรรดาทานพุทธบริษทั รูลมหายใจเขาออกไปตามลําดับ เวลา
หายใจเขาลมไปถึงไหน ใหเอาใจไปรับทราบเวลาหายใจออก ลมออกมาถึงไหนใหเอาใจไป
รับทราบ 

เม่ือใจมันอยูกบัลมหายใจเขาออก มันจะนึกอยางอ่ืนไมได จิตก็เปนสมาธิแตเวลาทําสมาธิ
ใน มหาสติปฏฐานสูตร อยาลืมวา ทานไมไดกําหนดฌานไว คือไมจาํเปนตองกําหนดฌาน ผูปฏิบัติ
หวังอยางเดยีว คือ ความสบายใจเพื่อความสงบของจิต 

คําวาสมถภาวนา เปนอุบาย เปนเคร่ืองสงบใจ เราตองการแคนี้ อยาลืมวาแสงสีประการ
ตางๆ ท่ีเกิดปรากฏข้ึนทางกายก็ดี อยาสนใจเปนอันขาด อันนี้ใน มหาสติปฏฐานสูตร นี้แตละขอ 
ทานแยกไวเปน 2 นัย ท้ังสมถะและวิปสสนาการรูลมหายใจเขาออก จัดเปนสมถภาวนา สําหรับ
สมถภาวนานี้ ถาหากวาทานไมทรงตัวนะ ไปเจริญวิปสสนาภาวนาไมมีอะไรเปนผล เพราะวาสมถะ
เปนตัวกําลังวปิสสนาเปนตัวอาวุธ 

การเจริญวิปสสนาก็เหมือนกัน ตองมีศีลดวย ถาศีลของทานไมบริสุทธ์ิการเจิรญสมถ
ภาวนาก็ไมมีผลอีก ดังนั้นของท้ัง 3 ประการ  มีความเนื่องถึงกัน คือศีล สมาธิ ปญญา คนท่ีไมมี
ปญญา ก็ไมสามารถจะรักษาศีลได หรือไมพอใจในศีลไมเห็นคุณงามความดีของศีล ถาศีลของทาน
ไมมี จิตมไสงบ ทรงสมาธิไมได ถาหากวาทรงสมาธิจิตใจไมสามารถวางจากนิวรณ ปญญาก็ไมเกดิ 
ฉะนั้นจะตองเนื่องถึงกัน ปญญาอยางออนทําใหเขาใจวา ศีลดี รักษาศีล เม่ือรักษาศีลจิตประกอบไป



ดวยเมตตา กรุณา ท้ัง 2 ประการ ความวุนวายของจติไมมีก็เปนเหตุใหเกิดสมาธิ เม่ือเกิดสมาธิ 
นิวรณคือ ความเลวของจิต วาง จิตก็เกดิปญญา คือตัดกิเลส 

อันนี้เม่ือกําหนดรูลมหายใจเขาออกดีแลวใจสบาย ตอนทายของ มหาสติปฏฐานสูตร กลาว
วา เธอท้ังหลายจงอยาสนใจกายภายในดวย และก็จงอยาสนใจกายภายนอกดวย และก็จงอยาสนใจ
วัตถุธาตุใดๆ ท้ังหมดในโลก เม่ือเห็นกายภายในกายอยู ก็สักแตวาเหน็ เหน็กายภายนอกอยูก็ทําจติ
สักแตวาเห็น เหน็วัตถุท้ังหลายในโลกดวย ก็สักแตวา มีความสักแตวาเห็น วตัถุธาตุท้ังหลาย
เหลานั้นตัวนี้เปนวิปสสนาญาณ แลวกว็ิปสสนาญาณตัวนี้ เปนอารมณของพระอรหันตโดยตรง 
ไมใชพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี จําใหดนีะ วาพระอรหันตมีอารมณเทานี ้

วันนี้เทศนบรรพเดียวก็พอ วาจะเทศน 2 บรรพ จะไปไมรอด ถาไปไดก็ไปเวลานีอี้ก 20 
นาที ออ เหลือเวลาอีก 20 ก็รวมความวา เวลา 20 นาที ตอนท่ีเปนวิปสสนาญาณนะ อยาลืมนะ 
อันดับแรกอยาลืมท้ิงศีลไมไดนะ นกึๆ อยากจะทํากรรมฐานข้ึนมาก็ทําไปสงเดช ตอนนี้แหละ พระ
ยายม เอาไปหมด อันดับแรกตองมีศีล 5 บริสุทธ์ิกอน แตวาถาศีลหาไมบริสุทธ์ิ ขอไหนบกพรองละ
กอเปดทางลงนรก ทางลงนรกฆราวาสมีอยู 5 ชอง ชอง ปาณาตบิาต ชอง อทินนาทาน ชอง 
กาเมสุมิจฉาจาร ชอง มุสาวาท และชอง สุราเมรัย สําหรับพระ ชองตกนรกใหญมี 227 ชอง บุญ
มากนรกมีมากตกหลายจุด สําหรับเณรชองตกนรกมีอยู 10 ชอง (อาจารยสงา ชองนรกมี 300 ชอง 
คือ หัวหนาทายกใชไหม) 

ก็รวมความวา ศีลทุกสิกขาบท ถาเราละเมิด เราก็เปดทางลงนรก ฉะนั้นถาเรายังเปดทางลง
นรกอยู จะเจริญกรรมฐานไดอยางไร กรรมฐานน่ี เขาไมเจริญเพื่อความเปนมนุษย เขาเจริญ เพอ
ความไปพระนิพพาน แตความเด็ดเดี๋ยวในเวลานั้นไมมี วันหนึ่งมันเอาดีไมไดมาก เอาดีวนัละ
ช่ัวโมงก็พอ ช่ัวโมงเปนผูมีศีลบริสุทธ์ิ เวลานี้ใครจะมอยางไรก็ชาง ถาใครมาทาดา ทาตี ทาฆา กทํ็า
เฉยในใจไววารอเวลาน้ีคร่ึงช่ัวโมง มึงอยากจะดาก็ดาไป ช่ังโมงนี้กูเงียบ พอเลยช่ัวโมงแลวยังใชหนี้ 
2-3 เทา (เอย หงา เอย) เปนอันวา ถาทําอยางนี้เราก็ช่ือวาเปนผูทรงศีลใน สีลานุสสตกิรรมฐาน ได
วันละ 1 ช่ัวโมง ในช่ัวโมงนั้น เราไมยอมละเมิดศีลเดด็ขาด ระวังนะ ชวงหลังนี้ มันมีถึง 23 ช่ัวโมง 
นี้ขาดทุน แลวก็ทําใหไดไมชา อารมณมันกชิ็นในเมือจิตใจของเราทรงศีลดี แลวม่ันใจในศีล เร่ิมจับ
อารมณภาวนาพิจารณาตรงนี ้ ไมตองมีคํา ไมตองมีทองภาถานะ เอาเพียงภาวนาจวบลมหายใจเขา
ออกไปได เขาไมหาม เขาเรียกวา มหาสติปฏฐานสูตร  ถาจิตใจมันฟุงซาน เอา อานาปานุสสติ
กรรมฐาน นีแ้กตัวฟุงซานของจิต อารมณฟุงซานทรงไมอยูไมตองภาวนา รูแตลมหายใจเขาออก 
เม่ือรูลมหายใจเขาออกจิตเปนสุขมีอารมณสบาย การทรงตัวก็เขามาจับวิปสสนาญาณท่ีพระพุทธเจา
ทานกลาวเธอทั้งหลาย ภกิขเว ดูกร ภิกษท้ัุงหลาย เม่ือเห็นกายภายในจงทําใจสักแตวาเหน็ไมสนใจ
กับกายในกาย กายภายใน คือกายองเรา คําวาไมสนใจกห็มายความวากายของเรามันสวย ตรงนี้เขียว 
ตรงนี้ขาว ตรงนี้ดํา ตรงนี้ค้ิวโกง ตรงนี้ผมดีปากแดง หรือฟนดี อยาไปสนใจตามนั้น ถาสนใจ



ตามนั้นมันโกหกตัวเอง สวนทุกสวนของรางกายนี่ เต็มไปดวยความปกปรก หนังกมี็เหล่ือมีไคลจับ 
หนังมีการเส่ือม หนังก็เต็มไปดวยปกปรก ถารางกายของเราไมสกปรก ก็ไมตองอาบน้ํา ไมตอง
ชําระรางกาย นี่ปลอยไวแควันเดยีวไมอาบนํ้า อากาศรอนแบบนี้ไมอาบก็เหนอะหนะ ทนไมไหว ถา
ไมอาบน้ําชําระรางกายนี่ แสดงวาหนังมันคงสกปรกเม่ือหนังสกปรกในหนังเขาไป คือเนื้อก็เต็มไป
ดวยความสกปรก คนท่ีเหน็วาสวยสดงดงาม แคหนังกําพราบังนิดเดียว ท่ีเห็นวาสวยงามกห็ลอก
ตัวเองแลว ความจริงมันไมสวย เพราะอาศัยตาโง มองของเลววาของด ีถาลอกหนังเขาไปอีกทีไมมี
ใครอยากมอง เหมือนกับผีตายซาก เหมือนกับผีดิบเดินมา ลอกเนื้อเขาไปไมมีหนังไมมีเนื้อเหลือแต
ตับไตไสปอด ซ่ีโครง ดูไมได รวมความกายในกายท้ังกายน่ี ท่ีเราหลงวามันดี ความจิรงมันไมดี มัน
สาปรก เพราะเร่ืองนี้มันบรรพหลังนะ ไมใชบรรพนี้สําหรับบรรพนี ้ บอกวากายเราก็ดี คือกาย
ภายใน กายภายนอกคือกายคนอ่ืน สัตวอ่ืนก็ดี วัตถุธาตุกด็ี ถาเราไปสนใจยดึม่ันถือม่ันวาเปนเราเปน
ของเราจะเสียใจภายหลังวา กายของเรานี ้ เล้ียงเทาไรไมมีทรงตัวมันเส่ือมลงไปทุกวันในท่ีสุดมันก็
พัง เขาตายใหเราดูนี่ กายของคนอ่ืนก็เหมือนกนั จะยึดเปนท่ีพึ่งท่ีอาศัยมันเปนไปไมได มันทรุด
โทรมลงไปทุกวัน ผลท่ีสุดมันก็พัง ตาย 

วัตถุธาตุท้ังหลายในโลกก็เหมือนกนั มันมีความต้ังตัวข้ึนมาไดมันเกาลงไปทุกวัน แลวมัน
พัง รวมความวา เรากพ็ังเขาก็พัง วัตถุธาตุก็ดัง คําวากายในกายหมายความวา พังในกายนะ ไมใชจิต 
กายภายในคือกายของเรากด็ ี กายภายนอกรางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี วตัถุธาตุท้ังหลายก็ดี ไมมีการ
ทรงตัว เม่ือการเกิดข้ึนในเบ้ืองตนแลว ก็เส่ือมไปในทามกลาง สลายตัวในท่ีสุด ถายึดถือวาเปนเรา
เปนของเราจริง เพราะอาศัยความโงเทานัน้ 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระภควันตใหใครครวญไวเสมอวา รางกายของเราท่ีทรงอยูนี่ มันทรุด
โทรมลงไปทุกวัน มันเต็มไปดวยความทุกข ทุกขเพราะความหิวความกระหาย มันทรุดโทรมลงไป
ทุกวัน มันเต็มไปดวยความทุกข ทุกขเพราะความหวิความกระหาย ความหนาว ความรอนเหนด็
เหนื่อยในการงาน ความทรุดโทรมของรางกายท่ีเดินเขาหาความแก ความปวยไขไมสบาย การพลัด
พรากจากของรักของชอบใจ และความตายไปในท่ีสุด อาการทังหมดนี้ ไมใชอาการของความสุข
เปนอาการของความทุกข เม่ือเรามีอาการอยางนี้ได คนอ่ืนเขาก็มีอาการเขนเดียวกันถาเรารักกาย ข้ึน
ช่ือวาเรารักทุกข รักของเส่ือม รักของไมด ีในเม่ือเราเหน็วารางกายนีมั้นไมดี เราก็ไมสนใจ คําวาไม
สนใจนี่ หมายความวา เม่ือหวิก็ตองกนิหนาวก็ตองเอาผามาหม รอนก็ตองอาบน้ํา หรืออยูกับพัดลม 
เพื่อไมมีการทรมานคําวาไมสนใจ หมายความวา มันจะแกก็เชิญแก เพราะมันเกดิมาเพื่อแก ทํา
ความรูสึกไววาเราเกิดนีเ่พื่อแก เกิดเพื่อปวย เกดิเพื่อพลัดพรากจากของรักของชอบใจ เกิดเพื่อตาย 
ถาอาการอยางนี้มันปรากฏเราก็ไมหนักใจ เม่ือความแกเขามาก็บอกเชิญแกไดสบาย เพราะฉันทราบ
อยูแลววานายจะแก เม่ือปวยไขไมสบายเกิดข้ึน ก็ไมเดอืดรอนจนเกินไป หาหมอเราก็ตองหา กินยา
ก็กิน มันจะตายก็เชิญตาย มันจะปวยก็เชิญปวย เม่ือความตายเกิดข้ึน เราก็มีความภูมิใจวา ท่ีสุดของ



ความปรารถนาของเราก็เขามาถึงแลว คือรางกายเกดิข้ึน เปนกําลังของตัณหาสรางข้ึนมาตกอยูใน
รางกาย เราก็เปนทาสของตัณหา เม่ือรางกายพังเม่ือไรเราพนจากทาสตณัหา เราจะไปนิพพาน 

เม่ือองคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสเพียงขอนีข้อเดียว วันนีว้าจะเทศน สัมปชัญญบรรพ วาจะ
ไมถึงแลวเอาแคนี้ เอาแค อานาปานบรรพ แค อานาปานบรรพ คือ ลมหายใจเขาออกขอเดียว กเ็ปน
อรหันตแลว ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวาทานบรรดาพุทธบริษัทไมเมากาย ไมเมากายภายใน คือ กาย
ของเรานึกเสียวา มันจะพัง มันสกปรก เห็นกายคนอ่ืนก็คิดวาไอกายนี่พังทุกวัน มันสกปรกอยูเปน
ปรกติ เห็นวัตถุธาตุตางๆ เห็นวา มันไมมีประโยชน สําหรับคนท่ีตายไปแลว มันไมมีอาการทรงตัว 
ก็มีการตัดสินใจคิดวาข้ึนช่ือวาการเปนทาสของตัณหา คือความทะยานอยาก ความหลงผิด ท่ีองค
สมเด็จพระธรรมสามิศรทรงแนะนําเราถือวา ยอมเปนทาสตัณหาชาตนิี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอไป
ข้ึนช่ือวากายเลวๆ อยางนี้ จะไมมีสําหรับเราอีก จุดท่ีเราตองการก็คือ พระนิพพาน ใจเราไมมีความ
ปรารถนาในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก สําหรับทานท่ีไดมโนมยิทธิ จงคิดเปรียบเทียบ
รางกายปจจุบัน คือ รางกายเนื้อ ตัดสภาวะราง คือรางกายนิพพานท่ีเราได เวลาท่ีเราข้ึนไปวา
อยางไหน มันสบายกวากัน พวกท่ีไดมโนมยิทธินี่มีกําไรกวามาก องคสมเดพระผูมีพระภาคเจาตรัส
วา คนท่ีได 2 ในวิชชา 3 หรือไดมโนมยิทธิ ถาเขาใจในการพิจารณา ในดาน มหาสติปฏฐานสูตร 
ถามีกําลังใจเขมข้ึน จะเปนอรหันตภายใน 7 วัน ถามีกําลังใจอยางกลางจะเปนอรหันตภายใน 7 
เดือน ถามีกําลังใจยอหยอนจะเปนอรหนัตภายใน 7 ป 

ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลาย ท่ีเปนสาวกของสมเด็จพระมหามุนีเม่ือไดมโนมยิ
ทธิแลว จงอยาท้ิงใหสลายตัว หันเขามาจบั มหาสติปฏฐานสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยเฉพาะขอ
ตอทาย คือ ไมสนใจกายในกายของเรา คือไมสนใจในกายภายนอก คือ กายคนอ่ืน ไมสนใจวตัถุ
ธาตุใดๆ ดังนัน้ก็เทียบเปรียบเทียบกําลังใจใหถึงพระนพิพาน ในไมขาก็บรรลุมรรคผล 

เอาละ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน วนันี้ปวยไมคอยจะมีแรง อีหลอกคลอกแคลก เม่ือเวลา
หมดแลว ขอยติุพระธรรมเทศนาดวยเวลาลงคงไวเทานี้ ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพ
ขอต้ังสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ท้ัง 3 
ประการ ขอจงดลบันดาลใหทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ
พูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยท้ัง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรม
ใดท่ีองคสเมดจตําพระพิชิตมารพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาแลว 
ขอบรรดาสาวกขององคพระประทีปแกวทุกทานจงบรรลุธรรมนั้นในชาตคินี้โดยฉับพลันเถิด เอวงั 
ก็มีดวยประการฉะนี้   

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา เร่ือง พระนิพพาน 
แสดงเมื่อ 

วันพุทธท่ี 4 พฤศจิกายน 2524 
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ) 
นิพพานัง ปรมัง สุขังตีติ 
ณ  โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในนิพพานคาถาเพื่อเปนเคร่ือง

โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือ วันพระข้ึน 8 คํ่า เดือน 12 ท้ังนี้เพราะวา บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายทุกคนมีค
วาเล่ือมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากนัปฏิบัติธรรม
ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมเชษฐ 

สําหรับวันนี้ต้ังใจจะเทศนเร่ืองนิพพาน คําวานิพพานนี่ก็แปลวาดับ ทานจัดไดเปนหลาย
ประเภทดวยกนั คือวา นพิพานนี่ ดับกิเลส มีปญจขันธเหลือบางหรือมีความดับช่ัวคราวบาง แตทวา
ในวนันี้จะขอพูดเร่ืองนิพพานมาตรฐาน ท่ีองคสมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไว องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา นิพพานัง ปรมัง สุขัง ซ่ึงแปลเปนใจความวา พระนิพพาน
เปนสุขอยางยิง่ แตทวาเร่ืองนิพพานนี้ ความเขาใจเฝอของทานบรรดาพุทธบริษัทมีอยูมาก ท่ีองค



สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาตรัสไวจุดหนึ่งวา นิพพัง ปรมัง สุญญัง ซ่ึงแปลเปนใจความวา นิพพาน
เปนความวางอยางยิง่ คําวาสูญในท่ีนี้โดยมากสวนท่ีแปลศัพทมักจะทับศัพทใชคําวาสูญ 

แตความจริงคําวาสูญนั้นกแ็ปลวา วาง นัน่ก็หมายความวา บุคคลใดท่ีจะเขาถึงนิพพานได 
ตองวางดวยเหตุ 3 ประการ คือ 1. วางจาก โลภะ 2. วางจาก โทสะ 3. วางจาก โมหะ เพราะวาโลภะก็
ดี โทสะก็ด ี โมหะกด็ี ท้ัง 3 ประการนี้เปนรากเหงาของกิเลส เพราะวากิเลส คือ ความช่ัวความมัว
หมองของจิตท่ีเรียกวา จิตคิดช่ัว กิเลสทั้งหมดท่ีองคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสวา ช่ัวแลวนับปริมาณ
ไมได แตองคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา กิเลสเปนตัวยอยท้ังหมด คํากลาวโดยรวมแลวก็ได 3 
ประการคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระพุทธองคตรัสวา ถาจิตของบุคคลใดวางจากกิเลสท้ัง 3 ประการ คือ 
โลภะ ความโลภไมมีในจิต โทสะ ความโกรธไมมีในจติ โมหะ ความหลงไมมีในจิต อยางนี้องค
สมเด็จพระธรรมสามิศรกลาววา เปนผูมีความวางจากกิเลส นั่นคือ นพิพานงั ปรมัง สุญญัง คือ 
นิพพานเปนความวางอยางยิง่ 

เม่ือเหตุท้ัง 3 ประการนีว้างไปจากใจ ความสบายใจก็ปรากฏ ความผองใสของจิตก็ปรากฏ 
เม่ือความสบายใจ ความผองในปรากฏ องคสมเด็จพระบรมสุคตจึงตรัสวา นิพพานัง ปรมัง สุขัง 
การเขาถึงพระนิพพานเปนความสุขอยางยิง่  

คราวนี้ถาจะถามกันวา นิพพานมีสภาวะหรือไมมีสภาวะ ตอนนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา เคยตรัสกับบรรดาพระท่ีเขาไปถามองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา อยาง พระโมคคัลลาน
เจา เปนตน พระโมคคัลลาน เคยถามพระพุทธเจาวา ภนัเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาผูเจริญพระพุทะเจาขา คนท่ีถึงนิพพานแลว ช่ือวามีสภาพสูญแลวใชไหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ
คําวานิพพานนี่ ไมมีนิมิต ไมมีเคร่ืองหมาย ไมมีท่ีอยูใชไหม พระเจาขา 

สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา โมคคัลลานะ ดูกร โมคคัลลาน คําวา
นิพพานนั้นเปนสถานท่ีพิเศษ คือไมมีการเกิดอีก ไมมีการแกอีกไมมีการตายอีก ไมใชสภาพสูญ เดิม
ทีเดียว ทานโมคคัลลาน มีความเปรียบเทียบวา นิพพานเหมือนกับควันไฟลอยไปในอากาศใชไหม 
สมเด็จพระจอมไตรก็ตอบวาไมใช 

แลวตอมาพระอ่ืนก็ถามวา พระนิพพานมีความเกดิไหม พระพุทธเจากต็รัสวา นิพพานน่ีช่ือ
วาเกดิก็ไมใช จะวาไมเกดิก็ไมใช ถาใชคําวาเกิดก็ตองมีคําวาตายเปนของคูกัน ถาหากไมใชคําวาเกิด 
สภาวะก็มีอยู ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมครูจึงตรัสวา นพิพานจดัเปนทิพยพิเศษ คือ ทิพยจิรงๆ ท่ีมี 
2 อยาง คือ โลกทิพยไดแก เทวโลก และอีกโลกหน่ึง คือ พรหมโลก ก็เปนโลกทิพยเหมือนกนั ท้ัง 2 
อยางนี้เกดิข้ึนเนื่องจากสภาวะเปนทิพย คือ เกิดข้ึนดวยกาํลังของบุญ สําหรับเทวโลกเกิดข้ึนไดดวย
กําลังของทานบาง ของศีลบาง ของอุปจารสมาธิบางสําหรับโลกพรหมท่ีจะไปเกิดไดนั้น ตองอาศัย



ฌานสมาบัติ แตวาโลกทิพยท้ัง 2 ประการนี้ มีการเคล่ือน หมายความ ถาหมดบุญวาสนาบารมีก็ตอง
จากไป ไปเกิดจุติ ไปเกดิเปนคนบาง เปนสัตวบาง เปนสัตวนรกบาง ตามแตกฎของกรรม 

สําหรับพระนพิพานนี่ถือเปนทิพยพเิศษ คือ ไปแลวไมมีการเคล่ือน มีความเกิดเปนปกติ มี
ความอยูเปนปกติ อารมณนดิหนึ่งท่ีเปนความหนกัของพระนิพพานยอมไมมี เหตุฉะนั้นองคสมเด็จ
พระชินศรีไดตรัสวา นิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง  

ท่ีนี้ทําอยางไรเราจึงจะเขาถึงพระนิพพานได ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา คนทุกคนมี
ความดีพอท่ีจะเขาถึงพระนพิพานไดทุกคน ความท่ีองคสมเด็จพระทศพลตรัสในสมัยเม่ือเสด็จลงสู
ประตู เมืองสังกัสนคร วันนัน้องคสมเด็จพระชินวรทรงแสดงยมกปาฏิหาริยพิเศษ บันดาลใหพรหม
ก็ดี เทวดาก็ดี มนุษยก็ดี สัตวก็ดี เปรตอสุรกาย สัตวนรกก็ตาม ตางคนตางเห็นกันหมด บรรดานรก
ท้ังหลายก็เวนจากการลงโทษช่ัวคราว สัตวนรกก็มีความสุข และก็วนันั้นนั่งเองใครพูดกันท่ีไหน 
ตางคนก็ตางไดยิน ตางคนก็ตางไดรูเร่ือง ตางคนตางรูภาษากนั เปนเหตุใหองคสมเด็จพระภควันต
เปนท่ีเปนจดุมุงหมาย คือ ผูกใจของบรรดาประชาชนท้ังหลาย 

ในตอนนัน้มีทานผูหนึ่งถามวา ทานท่ีจะไดนิพพานได เฉพาะเทวดาหรือพรหมหรือมนุษย
เทานั้นใชไหม สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา การที่ไปนิพพานไดไปไดหมด คือ พรหมก็
ไปนิพพานได เทวดาก็ไปนิพพานได มนุษยก็ไปนพิพานได สัตวก็ไปนิพพานได คําวาสัตวไป
นิพพานได ในท่ีนี้องคสมเด็จพระชินศรีทรงหมายความวา สัตวทุกคนท่ีเกิดเปนสัตว ต้ังแตสัตว
ใหญและสัตวเล็กก็ตาม นั่นคือ คน คนท่ีสรางกรรมท่ีเปนอกุศล สรางความช่ัว ถากลังของกรรม
หนักจริงๆ พกคนลงนรกไปกอนเปนสัตวนรก เม่ือกรรมเบาข้ึนมาหนอยหนึ่งผานจากนรกก็มาเปน
เปรต จิตใจก็ยังมีความรูสึกอยางคน เม่ือกรรมเบาไปอีกนิดหนึ่ง พนจากความเปนเปรตมาเปน
อสุรกายความรูสึกก็เทาคน เพราะใจมันเปนคน จากอสุรกายมาเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตวเล็กถึง
สัตวใหญ แตความรูสึกความตองการของใจก็เทากับใจคน คือ จิตเปนจิตคน ท่ีองคสมเด็จพระทศ
พลกลาววา แมแตเทวดา พรหม คน หรือสัตว สามารถไปนิพพานได องคสมเด็จพระจอมไตรตรัส
ตามความเปนจริง ดังจะเหน็ไดวาตามท่ีบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังชายและหญิง อาจจะเคยไดยนิ
อยุเสมอวา 

ในสมัยคร้ังหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงเกิดเปนพญาเห้ีย แตความจิรงจะเรียกวาเหี้ย
เฉยๆ ก็ได แตวาเหีย้พระโพธิสัตวเขาเรียกวา พญาเหีย้ ท่ีเรียกวา พญาเหี้ย ก็เพราะมีความฉลาดกวา
เหี้ยธรรมดา ถึงแมจะเปนสัตวก็มีความเลื่อมใสในพระพุทะศาสนา ในวันหนึ่ง เทวทัต ในสมยันัน้
บวชเปนดาบสพระพุทะเจาเปนเหีย้ก็ไปจาํพรรกษาเจริญสมณะรรมอยูใกลกับโพรงไมท่ีพญาเหีย้อยุ
สมเดพระบรมครูในเวลานัน้เปนเหีย้ก็จริงแล แตวาใจเปนคน ถึงแมสัตวทุกตนก็มีสภาพ
เชนเดยีวกัน จะคิดวามีใจเหมือนคนแตเฉาพะพระโพธิสัตวืสัตวนั้นไมไดสัตวทุกประเภทอยาลืมวา
จิตใจก็คือจิตใจคน จะถือวาอยูในอบายภูมิ เพราะกรรมช่ัวบังคับใหยอูในสภาพของสัตวยอมมีความ
ปรารถนาไมสมหวัง เปนทุกข เขาลงโทษ และสําหรับพญาเห้ีย พอออกจากโพรงออกมาเห็นดาบส



หมจีวรสีกรักนั่งหลับตาก็มีความเล่ือมใส วาทานผูนี้มีกําลังใจสูง ทําบําเพ็ญพรตปรากฏ เพื่อความ
บริสุทธ์ิของจิต 

ฉะนั้นเหี้ยสมเด็จพระธรรมสามิศรา เวลาจะไปหากินกเ็ดนิยอนมาท่ีดาบสกอนมาถึง
ขางหนากก็มศีรษะลงกับพื้น 3 คร้ัง เปนการแสดงความเคารพในผากาสาวพัตร หลังจากนั้นหนอ
พระบรมโพธิสัตวจึงไดไป เวลาจะกลับมาเขาท่ีอยูไซร กทํ็าเชนนี้เหมือนกัน ทําอยางนี้อยูหลายวัน 

ปรากฏวาในกาลนั้น ในวนัตอมาดาบสผูท่ีทรงผากาสาวพัสตร แตวามีใจเลววาสัตว คือ 
พระเทวทัต เกิดมีความรูสึกวา เราอยูในปานี้ กินแตหวัเผือกหวัมัน กินแตลูกไมใบไม หรือรากไม 
อาหารที่มีรสอรอยไมเคยปรากฏกับตัวเองเลยแตวาเจาเหีย้ตัวนี้มันอวนดี ถาเราไดกนิจะมีรสอรอย
มาก 

ฉะนั้นเวลาตอนกลางวันท่ีเหีย้ยังไมกลับมาจากกการหากนิ ดาบสทรชนคนน้ันก็ไปเก็บเอา
เคร่ืองเทศ เคร่ืองแกง เอาเคร่ืองแกงมาเก็บหอเขาไว ไวใกลๆ 

วันรุงข้ึนเชากอนท่ีพญาเหีย้จะออกมา นั่งกลับตาเขาสมาธิ แตวาเอากระบองไวในจวีร เอา
มือกุมไวใกลๆ  ต้ังใจวาวันนี้ถาเหี้ยตัวนี้มาหมอบกมหวัตอหนาเราเม่ือไหร เราจะตีใหตาย แลวก็
นํามาแกงกิน ก็เปนการยอมบังเอิญอยางยิ่ง ข้ึนช่ือวาพระโพธิสัตวจะเกดิเปนอะไรก็มีความฉลาด 
ฉะนั้นในเวลาตอนเชา องคสมเด็จพระบรมโลกนาถซ่ึงเปนพญาเหี้ยโผลศีรษะออกมาจากโพรง
ต้ังใจจะเขาไปนมัสการดาบสทรชนคนนั้น แตทวาสมเด็จพระทรงธรรม ซ่ึงเปนพญาเหี้ยมองไปแลว
เห็นตาของดาบสหลับไมสนิทดังกอน สมเด็จพระชินวรจึงไดมาคิดวา ดาบสคนนี้นาจะมีการทกุ
จริตคิดไมชอบ มองแลวไมนาไวใจ ก็ผลุบหัวเขาไปในโพรงใหม สําหรับ เทวทัต กําลังหร่ีตาจอง
มองดูอยู เห็นสมเด็จพระบรมครู ไมโผลหัวออกมา ก็นึกในใจ ไอเจาเหี้ยตัวนี่ระยํา ไมออกมาตาม
เคยแตไมเปนไร ประเดีย๋วมันก็ออกมา ทําทาหลับตาไมสนิทแบบนั้น 

พอวาระท่ี 2 สมเด็จพระทรงธรรมก็โผลออกมาจากโพรงอีก ก็เหน็ตา เทวทัต หลับไมสนิท
อีก ก็หลบเขาไปใหม ทีนี้ตาดาบส เทวทัต เจ็บใจ เพราะคิดวาไอเหีย้วตัวนี้นากลัวจะรูวากจุะฆามัน 
ถาออกมาคราวนี้ ไมทันท่ีมันจะผลุบเขาไปจะควาไมมาขวางหวักบาลใหมันตาย เราจะกินเนื้อมัน 

ก็เปนการพอด ี ท่ีองคสมเด็จพระทรงธรรมหรือพญาเหีย้ โผลศีรษะมาเปนวาระท่ี 3 จอง
มอง เทวทัต เห็นหลับตาไมสนิท พอสมเด็จพระธรรมสามิศรจะดึงศีรษะเขา พระเทวทัต ก็ควาไม
ขวางไปทันที แตดวยความไวขององคสมเด็จพระชินศรี พระเทวทัต ขวางไมถูก เผอิญไอโพรงไม
นั่นก็อยูใกลแมน้ํา เม่ือเอาไมขวางไป องคสมเด็จพระจอมไตรหลบมันก็ไมถูก ทานจึงไดโผบหวั
ออกมา กลาววาสมณะ ทานทรงผากาสาวพัสตร คือ ผากาสาวพัสตร คือผายอมน้ําฝาดเปนธงชัยพระ
อรหันต แตวาจิตใจของทานมันเลวกวาเราซ่ึงเปนเหี้ยเสียอีก ระวังนะจะกินเหีย้ ระวังเหีย้มันจะดา
เอานะ 



นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา ข้ึนช่ือวาสัตว เราจะไปคิดวาสัตวเปน
สัตวตํ่าทรามเสมอไปนั้นไมได คือจิตใจเปนคน องคสมเด็จพระทศพลตรัสวา แมแตสัตวก็สามารถ
ไปพระนิพพานได เปนความจริง เพราะวาถาสัตวท้ังหมดเขาชําระกฎของกรรมเดิมท้ังหมด หมดส้ิน
แลว สัตวท้ังหลายเหลานี้ก็มาเกิดเปนคน สามารถบําเพ็ญกุศลเขาถึงนิพพานได 

ทีนี้การจะเขาถึงนิพพานได องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสไวเปน 4 แบบดวยกัน 
คือ แบบท่ี 1 คือ สุกขวิปสสโก แบบท่ี 2 เตวิชโช แบบท่ี 3 ฉฬภิญโญ แบบท่ี 4 ปฏิสัมภิทัปปตโต 

สําหรับแบบท่ี 1 ข้ึนช่ือวางายแตทํายาก คือ ปฏิบัติแลวไมเห็นอะไรเหมือนคนเอาผาดําปด
ตาเดิน แบบท่ี 1 จะกลาวกนัไปก็เหมือนกับบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายทํากันอยูเวลานี้ ถาไมเลิกก็
ถึงพระนิพพานเหมือนกัน 

แบบท่ี 1 ก็ไดแก 1. ทาน 2. ศีล 3. ภาวนา ทําใจแบบสบายๆ ตัดกิเลส 3 ประการ ถาตัดได
เม่ือไหรก็ไปถึงพระนิพาพนเมื่อนั้น 

1. ทานมัย การให ท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายถวายกับพระก็ด ี ใหแกคนยากจนก็ด ี
ใหแกคนท่ีมีความลําบากก็ด ี ใหแกสัตวเดรัจฉานก็ด ี ก็จัดช่ือวาเปนทาน และการใหทานถาเรามี
ความมุงหมายอยางอ่ืน พาดจากนิพพานไปนิดหนึง่ แตก็ไมมากนัก ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธ
บริษัทต้ังใจโดยเฉพาะเพ่ือตัดกิเลส เปนสมุจเฉทปหาน คิดวาการใหทานตัวนี ้ใหเพือ่ตัดโลภะ ความ
โลภท่ีมีอยูในจิตของเรามันเปนส่ิงสกปรก เราใหไปไมหลังผลตอบแทนใดๆ ในชาติปจจุบันสําหรับ
ทานผูรับ เขาจะนําไปใชหรือเขาจะนําไปท้ิงมันเปนเร่ืองของเขา แตกําลังใจของเราตัดเยื่อใยใน
ความผูกมัดในทรัพยสมบัติเกินไป ไมมีในจิต อยางนี้พระธรรมสามิศรช่ือวาชนะความโลภ เปนการ
ตัดกิเลสตัวสําคัญ รากเหงาในรากเหงาหนึง่ 

2.   สีลมัย บุญสําเร็จดวยการักษาศีล การรักษาศีลถาจะวากันตามประเพณีประโยชนนอย
เต็มที ถาพระเสมอวา ปาณาติปาตา เวรมณี ปาพระปามาและก็ปาไป (หัวเราะ) ตางคนตางปาตางก็
ไมไดอะไร ถาจะรักษากันไดจริงๆ แลวกจ็ะตองรูพื้นฐานของศีล พื้นฐานท่ีเราจะมีศีลอยูได มันมี
อะไรอยูบาง จับตัวนีใ้หมันอยู เพราะวาศีลคือตัวตัวความโกรธ คือตัดกิเลสตัวท่ี 2 ถาสักแตวา
สมาทาน มันก็ไมตางกับนกแกวนกขุนทองท่ีเขาสอนพูด ประโยชนมันมีเหมือนกนั แตวาไมได
หนึ่งในรอย ถารักษากันใหด ีก็ไปนพิพานได จงจําไววา ศีลท่ีจะมีข้ึนกับใจไดตองมีเหตุ 3 ประการ 
คือ 1. เมตตา ความรัก  2. กรุณา ความสงสาร 3. สันโดษ ยินดีเฉพาะของท่ีเรามีอยูในเฉพาะ 
หมายความของท่ีเราหามาไดเองโดยชอบธรรม เรายินดี เราไมยินดใีนทรัพยสินบุคคลอ่ืนท่ีเราจะลัก
เล็กขโมยนอย 
 รวมความวา การรักษาศีล ศีลจะทรงอยูไดจริงๆ ไมใชสักแตวารักษาศีล คือ 1. มีเมตตา 
ความรัก จิตคิดเสมอวา เราเปนมิตรท่ีดีของคนและสัตวท่ัวโลก จะไมเบียดเบียนไมเปนภยักับใคร 



ไมเปนศัตรูกับใคร จะคบหาสมาคมบุคคลอ่ืนเหมือนคบหาตัวเอง เราจะรักคนอ่ืนเหมือนเรารัก
ตัวเอง เวรภยัมันก็ไมมีแลว 

ประการท่ี 2 จิตคิดสงสารหวังเกื้อกูลใหมีความสุข คิดวาถาเราสงสารตัวเราเทาไหร เราก็
สงสารเขาเทานั้น เวนไวแตเร่ืองผิดระเบียบวินยัประเพณี ตองลงโทษกันตามประเพณ ี อยาง
พระพุทธเจาลงโทษพระ ลงโทษพระเพราะความเมตตาปรานี เกรงวาจะเลวกันเลยไปกวานัน้ อยาง
นี้เขาไมถือเปนความโกรธ 

ขอท่ี 3 สันโดษ ยนิดีเฉพาะทรัพยสินท่ีมีอยูโดยชอบธรรม และยินดีเฉพาะบุคคลรัก คือ คน
รักท่ีเรามีอยูโดยชอบธรรม ไมลวงคนรักของบุคคลอ่ืนการรักษาศีลทานบรรดาพุทธศาสนิกชน 
รักษาศีลดวยเหตุ 3 ประการ อยางนี้ โทสะ ความโกรธมันก็ลดลง ทวาทุกวันเม่ือเราตื่นข้ึนมาเราก็
ต้ังใจเวนความโกรธอยูแลวความรักเปนการตัดความโกรธของบุคคลอ่ืน เหตุการรักษาศีลก็ดี องค
สมเด็จพระชินศรีทรงกลาววา คอยๆ รักษาไปเร่ือยๆ ถาใจสบายๆ กิเลสคือ โทสะ ก็คอยๆ ลดๆ ไป 
ในท่ีสุดมันก็จะหมดไปเอง อันนี้ในดานสุกขวิปสสโก 

3.ภาวนามัย ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา เร่ืองของภาวนามัยดานสุกขวิปสสโกน่ี 
มีฌานสมาบัติ เร่ิมตนไมสูง เร่ิมใชอารมณพินิจพจิารณา ต้ังแตขณกิสมาธิ ในยามปกติเราใหทาน ดู
สิวาการท่ีเราใหทานทุกคน เม่ือเขารับทานมาแลวเขาก็มีความสุข ในการบริโภคทาน แตวาเราผูให
ทานก็ดี เขาผูรับทานก็ดี คนท้ังหลายท้ังหมดนี้ ไมอยูตลอดกาลตลอดสมัย เกิดข้ึนเม่ือไหร แลวก็
คอยๆเส่ือมไป ๆ ทุกวัน ในท่ีสุดก็ตายไปเหมือนกนั ผูใหทานก็ตาย ผูรับทานก็ตาย แตวาเกิดข้ึนมา
ชีวิตอยางนี้ พระพุทธเจากลาววา ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกขเราเกิดมาเราตองทํามาหากิน เรา
ตองบริหารรางกายเราตองมีความหวิความกระหายปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ มีความหนาวความ
เย็นเกินไป อาการท้ังหมดนีมั้นเปนทุกขเราผูใหทานก็ทุกข ผูรับทานก็มีทุก๘ ไมมีใครท่ีมีความสุข
จริง เม่ือความแกเขามาถึง เราก็ทุกข ความปวยไขไมสบายเขามาถึงเราก็ทุกข มีความปรารถนาไม
สมหวังเขามาถึงเราก็ทุกข ความตายจะเขามาถึงมันก็ทุกข 

รวมความวาเรากับเขาตางคนตางมีทุกข เรากับเขาตางคนตางไมมีความจีรังยั่งยนื เรากับเขา
ตางคนตางตาย จะเปนคนก็ดี จะเปนสัตวก็ด ี วัตถุธาตุก็ดีในโลกน้ีไมมีอะไรเหลือ นี่เปนดาน
วิปสสนาญาณควบสมถะของ สุกขวิปสสโก และตอไปจติคิดวาถาเรายงัหวังความเกดิเปนมนษุยกด็ี 
เปนเทวดาก็ด ีเปนพรหมก็ดีเราตองเวียนวายตายเกิดอยางนี้หาท่ีสุดไมได ในเม่ือองคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาตรัสวา นิพพาน เปนสถานที่ม่ังคงแดนอมตะ เรายอมเชื่อพระ ทําจิตใหหลุดพนจาก
กิเลส เปนสมุจเฉทปหาน คือ ทําลายความโลภดวยการให ทาน ทําลายความโกรธดวยศีล คือ เมตตา 
มีเมตตาบารมีเปนท่ีต้ัง ทําลายความหลงดวย ปญญา เห็นจริงวาโลกนี้ไมเท่ียง เทาท่ีเกิดมาแลวไม
เท่ียว เปนทุกข เนอนัตตา ในท่ีสุดจิตใจของเรานี้ปลอดเปลาจากกิเลสท้ัง 3 ประการ คือ โลภะ ความ
โลภไมมี โทสะ ความโกรธไมมี โมหะ ความหลงไมมี อยางนี้ท่ีวา นพิพานัง ปรมัง สูญญัง นิพพาน



เปนความวางอยางยิง่ คือ วางจากความเดอืดรอน คือวางจากความโลภ วางจากความโกรธ วางจาก
ความหลง จิตจะถึงจิตตรง คือ นิพพานัง ปรมัง สุขงั คือ นิพานเปนสุขอยางยิง่ ในเม่ือเช้ือสายความ
เรารอนไมมี จติก็เปนสุข อยางนี้ทานเรียกวา นิพาน ดับกิเลสมีปญจขันธเหลือ 

มีเวลาอีก 3 นาที พูดมากไมได ตอจากนั้นไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัส เต
วิชโช คือ วิชชา 3 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ ถาจะปฏิบัติใหเขาถึงนิพพานไดรวดเร็วและไดกําไร
มากกวา กําลังดีกวา ก็อยางท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา ได มโนมยิทธิ ตางคน
ตางไปถึงนิพพานแลว ไมมีความสงสัยในคําสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกวแลว อันนีไ้ม
สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจานี่ แลวกมี็ศีลบริสุทธ์ิ เขาเรียกวาพระโสดาบันหรือ สกิทาคามี แต
ตองระวังใหดใีหศีลบริสุทธ์ิจริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศีล 5 แตศีล 5 บริสุทธ์ิ เรียกวา เขาถึง 
สีลัพพตปรามาส ตัวนีไ้ด ถาไมมีความสงสัยในพระพุทธเจา คือ พระพุทธเจาบอกสวรรคนั้นมีจริง 
เราเจอะสวรรคแลว เราพบแลวท้ังหมด เอาวาทุกคนไมสงสัยในคําสอนขององคสมเด็จพระบรม
สุคต ถาไมสงสัยในคําสอนอยางหนึ่ง ศีล 5 บริสุทธ์ิอยางหนึ่ง อยางนี้ทานเรียกวาพระโสดาบัน 
หรือ สกิทาคามี 

นี่การปฏิบัตินัน้ มโนมยิทธิ กําไรกวา สุกขวิปสสโก มาก หลังจากนั้นทานบรรดาพุทธ
บริษัทมีความม่ันใจในองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ทุกวันตามเวลาสมควรตางคนตางเอาจิตไปต้ัง
ไวท่ีพรระนิพพานตามปกติ ตามเวลาจิตจะวางจากกิเลสถาเราไปอยูท่ีนั่น 1 ช่ัวโมง จิตกว็างจาก
กิเลสบริสุทธ์ิจริงๆ 1 ช่ัวดม ถาอยูคร่ึงช่ัวโมง ก็วางคร่ึงช่ัวโมง แตลุคราว อยาลืมวา วนัหนึ่งทําได 1 
คร้ัง วันละ 1 ช่ัวโมง 10 วัน 10 ช่ัวโมง 100 วัน 100 ช่ัวโมง 1,000 วัน 1,000 ช่ัวโมง ไมชาจิตใจก็
มีความชุมช่ืน มีความวางจากกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ตายเม่ือไหรก็ถึงพระนิพาพนเมื่อนั้น 

บรรดาทานพทุธบริษัททุกทาน อาตมภาพเทศนามาใน นิพพานภาถา ก็ขอยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพยงเทานี ้ ในท่ีสุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอต้ังสัตยาธิษฐาน อางคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ท้ัง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษทัทุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธ
พรชัย 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพงึปรารถนาส่ิงใดก็ขอใหไดส่ิง
นั้นสมความปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนาในนิพพานคาถา กข็อยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี ้เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี ้

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน  เร่ือง โยมหอย บุญญานอย 
แสดงเมื่อ 

วันพุธท่ี 11 พฤศจิกายน 2524 
 นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ) 

ธัมมจักกัปปวตัตนัม หิ อาทิง กตวา ติ 
 ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาท้ัง 2 รูป จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน ปฐมสังคตีิภาถา เปน

ปุจฉาและวิสัชนา เพื่อเปนเคร่ืองโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ท่ีบรรดาทานนริศราทานบดีท้ังหลาย
ไดมี คุณโยมโตว และ เจกิมกี เปนประธานพรอมดวยบรรดาบุตรหลานญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน 
ท่ีมีความเล่ือมใสใน คุณโยมหอย บุญญานอย ท่ีมรณภาพไปแลวนั้น บัดนี้ ทานท้ังหลายไดนําสรีระ
คือวาศพของทานข้ึนต้ังไวสักการบูชา แสดงถึงความเคารพนบัถือในความดีของทานเปนอันวา
สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา บุคคลท่ีมีความกตัญูรูคุณบุคคลใด 
ถาทําความดีไวกับตนแลว สนองคุรทานดวยความดีอยางนี้สมเด็จพระชินศรีกลาววาบุคคลนั้นเปน
ยอดของคนดี ตามพระบาลีวา นิมิต ตงั สาธุ รูปานงั กตญัูกตเวทิตา เปนตน 

รวมความวาเวลานั้นบรรดาทานศาสนิกชน มีทานเจาภาพเปนประธานตพรอมท้ังบุตร
ท้ังหลายญาติมิตรประกอบกิจกองการกุศล ในพระพุทธศาสนา เร่ิมตนดวยกันในตอนแรก ได
อาราธนาพระสงฆในพระพุทธศาสนามาสวดอภิธรรมท้ัง 7 คัมภีร สําหรับพระอภิธรรมท้ัง 7 คัมภีร
นี้ มีอานิสงสมากเปนกรณพีิเศษอานิสงสจะมีมากเพียงใด ก็ขอยกไวกลาวในเวลา ปุจฉา และวิสัฃ
นา ตอนั้นมาบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายดดยถวนหนามีทานเจาภาพเปนประธาน ไดนิมนต
พระสงฆในพระพุทธศาสนาฉันภัตตาหาร จัดเปนสังฆทานท้ัง 2 เวลา คือ ท้ังเขาและเพล หลังจาก
นั้นไปแลว ในตอนนี้บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายมีทานเจาภาพเปนหัวหนาใหมีพระธรรม



เทศนา 2 ธรรมาสน คือ เร่ือง เทศนแจง และ ปฐมสังคายนา เปนการประกาศพระศาสนาเพ่ือขอวัตร
ปฏิบัติของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ก็จดัเปนอานิสงสใหญ เพราะวาการใหธรรมเปนทานนี้
ไซรองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา สัพพทานัง ธัมมทานัง ชนิาต ิ ซ่ึงแปลเปนใจความ
วา การใหธรรมเปนทานยอมชนะทานท้ังปวง 

รวมความวาวนันี้บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ทําลวนแลวแตความดวีาการเทศน ปฐม
สังคายนา วนันี้จะเลือกมาเฉพาะสูตร จะขอกลาวใจความโดยยอเร่ือง ปฐมสังคายนา เสียกอน 
สําหรับการสวดพระวินัยก็ด ี พระสูตรก็ดพีระอภิธรรมปฏกก็ดี การสวดนี้ จะยกไวในตอนทายเมือ่
เทศนจบ 

ความเปนมาใน ปฐมสงัคายนา ก็มีวา เม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว สมเด็จพระประทีปแกวไดทรงประกาศ พระศาสนา ท้ังพระธรรม
วินัย ส้ินเวลา 45 ป และมาตอนทายอายุ 80 ป องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็
เสด็จเขาสูขันธปรินิพาน 

กอนท่ีจะนิพพานนั้นองคสมเด็จพระภควนัตตรัสวา หลังจากท่ีเรานพิพานไปแลวไมนาน
นัก พระมหากัสสป จะเปนผูนําในการทํา ปฐมสังตายนา คือ รอยกรอง พระธรรมวินัยไวเปนแบบ
ฉบับ คร้ังเม่ือองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนิพพานไปแลวนั้น ไมชานานเทาใดนัก ปรากฏ
วาหลังจากออกพรรษาแลว สาวกผูใหญขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือ พระมหากัสสป กทํ็า 
ปฐมสังคายนา ใน กรุงราชคฤหมหานคร เวลานั้นปรากฏวา พระมหากัสสป เปนผูมีหนาท่ีในการ
ถามเปนประธาน พรอมไปดวยพระสงฆ 500 รูป และพระอรหันตท้ังหมด และก็มีสาวกองคสําคัญ
ของสมเด็จพระบรมสุคต คือ พระอุบาลี เปนผูวิสัชนาดานพระวินัยปฏก และ พระอานนท ได
อรหันตแลวในกาลนั้น เปนผูวิสัชนาในดานพระสุตตันตปฏก เมือจบลงแลวก็ปรากฏวา รวมพระ
ธรรมวินัยได 84,000 พระธรรมขันธ เปนพระอภิธรรม เสีย 42,000 พระธรรมขันธ เปนพระสูตร 
เสีย 21,000 พระธรรมขันธ เปน พระธรรมวินัย เสีย 21,000 พระธรรมขันธ 

ก็รวมความวา การเทศนในการสังคายนาในคราวนั้นใชเวลา 7 ป 7 เดือน 7 วัน จึงไดหมด 
ปฐมสังคายนา เร่ืองราว ปฐมสังคายนา กจ็บลงเทานี้ ตอแตนี้ไปอาตมาภาพกับทาน พระครูวิชาญ
ชัยคุณ วัตปากคลองมะขามเฒา ทานมีตําแหนงมากพระองคนี้เปนอาวาสดวย เปนเจาอาวาสดวย 
เปนเจาวัดดวยเปน 3 ตําแหนง แลวก็เปนเจาคณะอําเภอดวย เปนกี่ตําแหนงนี่ หลับหรืออยางไร  

พระครู 5 
หลวงพอ  5 ตําแหนง อะไรบางละ ขดอีกตําแหนงหนึ่ง 
พระครู  อุปชฌาย 
หลวงพอ  ออ เปนพรกัญชาอีกหนึ่งตําแหนง เปนนกักญัชานะ เปนเจาอาวาส ทานดํารง

ตําแหนงเปนเจาอาวาส เพราะดูงานวัดทุกอยางเรียบรอยรับผิด แตไมมีการรับชอบนี่เจาอาวาส และ



เปนเจาวัด ดาตะไมวาหมูวาหมา ดาตะพึด อยางนี้เรียกวาเจาจัด คนก็ดา หมาก็ดาดไีมดีตัวเองยังดา 
เดินไปเอาเทาเตะตะปู ดาตัวเอง หาวาเซอซาใชไหม อีตอนเปนเจาวดั ตอนหลับใครทําอะไรไมรู
เร่ือง ตําแหนงท่ี 3 แลวก็อีกตําแหนงหนึ่ง ทานก็เปน เจาคณะอําเภอวัดสิงห และเปนพระกัญ ออ ขอ
โทษเปนพระอุปชฌายนะ 

รวมความวาตําแหนงหนาท่ีท้ัง 3 ตําแหนง แตองคนี้เคยกัด เอะ ไมใช เคยเทศนกับอาตมา
มานาน เผลอไป แตตอนนี้อาตมาเลิกเทศนมา 10 ปแลว วันนีไ้มแนวาจะสูทานไดหรือไมได ในเม่ือ
บุกมาถึงรังของเรานี่ บรรดาญาติโยมท้ังหลายสูไดหรือไมไดก็ตองสู ใชไหม ข้ึนช่ือวาราชสีหตอง
รักษาแหลง ไมใชหมารักษาถํ้านะ แฮะ เดีย๋วจะหนัมาตลบเราหาวาหมารักษาถํ้า หึ ๆๆ 

ก็รวมความวา วันนี้มีการเทศนปุจฉาวิสัชนา คําวา ปุจฉานี่เขาแปลวา ถาม วสัิชนานี่
แปลวา ตอบ ก็เปนหนาท่ีของอาตมากับทาน พระครูวิชาญชัยครู สําหรับเร่ืองราวใน ปฐมสังคายนา 
นี้ ความจริงจะเทศนกันตรงไหนกไ็ด เพราะมีเร่ืองราวท่ีจะเทศนกนัท้ังหมดได 54,000 พระ
ธรรมขันธ หรือ 84,000 เร่ือง แตวันนี้ถาเทศนถึง 84,000 เร่ือง ก็คงไมมีเฉพาะศพ คุณโยมหอย ก็
จะมีศพพระเทศนอีก 2 ศพ พระน่ังฟงอีกหลายสิบศพ และคนน่ังฟงอีกหลายสิบศพ เปนอันวาไมมี
ใครเผาใครใชไหม ก็จงึจะขอนําเอาสูตรพิเศษมาเทศนกนัโดยเฉพาะ 

สําหรับ พระสคตตนัตปฏก นี้ พระพุทธเจาทรงเทศนไว 21,000 หวัขอ หรือ 21,000 
เร่ือง แตวันนีจ้ะเทศนเร่ืองท่ี 21,000 ฮึ ดีไหมทานครู เปนสูตรพิเศษ เรียกวา สูตรโยมหอย หรือวา
ถาจะกลาวเปนภาษาตลาด เรียกวา สูตรหอย หรือ หอยสูตร สูตรนี้เขาแปลวาเร่ือง เปนเร่ืองของ คณุ
โยมหอย เพราะวา คุณโยมหอย มีปฏิปทาเปนกรณีพเิศษมาก บรรดาทานพุทธบริษัทท่ีอยูไกลอาจจะ
ไมทราบเหตุ ปรากฏวาต้ังแตตนมา 

ในสมัยท่ีอาตมายังอยู วัดปากคลองมะขามเฒา อยูกบัพระองคนั้นนะ ท่ีนั่งอยูขางหนา 
เดี๋ยวจะทะเลาะนี่ อยูนั่นมา ทานก็ทําบุญกุศล จิตใจเปนมหากุศลตลอดมา เปนอันวา คําวาจาใดที่
กลาวไววาจะชวย กไ็มเคยขาด มาถึงวาระแหงการบําเพ็ญกุศลตามกาํหนดตองทําครบถวนทุกอยาง
ถือวาเปนผูมีสัจธรรม เปนพิเศษคร้ันมาอยูท่ี วัดทาซุง นีท้านก็ตามมาตลอดเวลา แตเร่ืองอยางนั้นก็
ถือวาเปนนกับุญธรรมดา แตวามีความดเีปนพิเศษ เพราะมีสัจธรรม มีสัจจะตรงไปตรงมาตลอดกาล
ตามเวลาจริงๆ อันนี้ควรสรรเสริญ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก 

และขอสําคัญท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง บางทานยังไมทราบ ก็คือเวลาปวย ปวย
มากก็ดี ปวยนอยก็ดี สติสัมปชัญญะของ คุณโยมหอย ไมเคยขาด ในบางคร้ังลมหายใจเกือบจะชาด 
เกือบจะไมรูสึกตัวเทาคนธรรมดา ถาไปถามเขาวา เวลานี้จิตมีความตองการอะไร ทานจะตอบอยู 2 
ประการ คือ 1. เห็นพระกําลังไหวพระแลวประการที่ 2 จิตตองการพระนิพพาน มีพระนิพพานเปน
อารมณเดียว คือ เห็นพระ เห็นพระพุทธเจานี่กห็มายถึงนิพพาน และจิตใจเวลานั้นถาลืมตามาทาน



จะตอบไดทันที วาเลานี้ตองการพระนิพพานถามวาโยมมีความอาลัยในขันธ 5 ไหม ทานบอกวาไม
เคยมีความสนใจเลย ขันธ 5 นี้ไมดี ขันธ 5 นี้เปนภยั 

นี่ละ บรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย อารมณใจแบบนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาถือเปนผูมีสติสมบูรณแตเวลาท่ีกําลังปวยไขไมสบายนอนเงียบสงัดคลายๆ อาการ
ใกลๆ จะตายแตปรากฏวา เจกิมกี ก็ดี คนหลายคนก็ด ี โหหลายคร้ัง เปนอันวาเวลาท่ีทานทําทา
เหมือนจะหมดลมลงไปทุกคนรองไหกัน แตอาตมภาพมองเห็นอาการ ก็ดีใจทุกที คําวาดีใจในท่ีนี ้
เพราะวาทราบจริยาของจิตดี วาจิตของ โยมหอย สวางไสวมาก และเม่ือจิตทรงธรรมอยูอยางนี้ และ
ตัวอยางในสมยัขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมามพุทธเจาก็มีอยูคือวาในสมัยขององกค
สมเด็จพระบรมครูยังทรงมีชีวิตและก็ปรากฏวามีทาน ธัมมิกอุบาสก เปนผูมีสติสมบูรณแบบนี้ทาน
หนึ่งและก็ดวยเจตนาของ สาตกีเทพธิกา ทานมีจิตจับในกุศลอยางหนึ่งแลวก็ ทานโคธิกะ ผูมีความ
เกลียดในราสงกายอีกทานหนึ่ง ท้ัง 3 ทานนี้มีอานิสงสโดยรวมก็เหมือนกัน คือ สุคติ โลก สวรรค 
สุคติ แตวาการไปไมเสมอกนั ทานโคธิกะ ไปนิพพาน และก็ ทานธัมมิกอุบาสก ไปสวรรคช้ันดุสิต 
สาตกีเทพธิกา ไปสวรรคช้ันดาวดึงส แตเร่ืองนี้ขอความละเอียดเปนประการใด ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทท้ังหลายฟงตอนปุจฉาวิสัชนา ตอนีไ้ปกระผมก็ขออารธนาพระคุณเจา  ทานพระครูวิชาญชัย
คุณ ไดโปรดดาํเนินเร่ืองสักรวาทีตอไป พระคุณเจาคะ 

พระครู  นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ) 
อัตถโข ปรวาทาติโย ปญหัง กิญ เตนโต ตัสสะ วจนัง พทุธตีติ 
วาระนี้อาตมภาพไดรับอราธนา ตางจากพระคุณเจาผูเปนพระสักรวาทยาจารย มี

พนักงานในการท่ีจะซักไซรไตถามขอความในเร่ือง ธัมมิกอุบาสก และหลายอุบาสกดวยกัน
วา จะมีเนื้อความเปนประการใดเร่ืองส้ันๆ แตวาเม่ืออธิบายเขาแลว ถาทานท้ังหลายจับความ
ใหดีๆ ทานจะไดกําไรไมใชนอย อันนี้อาตมาก็รับหนาท่ีเปนพระปรวาทอาจารย มีพนักงาน
ในการที่จะช้ีแจงแสดงไขไปตามเน้ือความตามคัมภีรท่ีจําได และเขาใจตามนั้นมา และ 2 
องคจะชวยกนัประคับประคองสนองศรัทธา ทานพทุธบริษัทท้ังหลายตามสมควรแกเวลา
ฉะนั้นเมือพระปรวาทยาจารยรับหนาท่ีแคนี้แลว จึงไดเปดโอกาสใหพระสักรวาทยาจารย ผู
เปนพนกังานในการท่ีจะซักไซรไตถาม ตามโอกาสและเวลาท่ีพระคุณเจาจะถามมาดวยนัน้
เถิด พระคุณเจาคะ 

 หลวงพอ    ออ อยางนี้เขาเรียกเทศนตีไมส้ันนะ วันนี้หากินในทางตีไมส้ัน 
 พระครู   อาว ไมไดหรอก 
 หลวงพอ   ยาวไมไดหรอก มันแกเฒาดวยกัน 2 ตัวแลว ออ 2 องคแลว (หัวเราะ) 
 พระครู   จริงแลว พระคุณเจา 



 หลวงพอ    ความจริงถาเทศนกันกต็องใชอารัมภภาถาสัก 30 นาที และองคท่ี 2 ก็ดําเนิน
เร่ืองอีกสัก 30 นาที แลวองคท่ี 1 กลับมาวาอีก 15 นาที มันเสัยเวลาเปลา วันนีก้็เทศนกันตามใจ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาเทศนท่ีไหนไมชา เอาละ พระคุณเจาคะ ท่ีมาพบกันวันนี ้ เพราะวา เจกิมกี 
กับ โยมโตว อาราธนามาเทศนเร่ือง โยมหอย ตาย ผมอยากจะทราบวา ไดคนท่ีจะตาย มันตายเพราะ
เหตุอะไรครับ 
พระครู  ถามไดซิ เอา 
หลวงพอ   ดาว กถามไดซิครับ เขาหามดวยเหรอ 
พระครู   ถามไดวาคนท่ีจะตาย จะตายน่ันมันมาจากเร่ืองอะไร 
หลวงพอ เออ นั่นซิ 
พระครู  ก็ไอเร่ืองอะไร มันก็เร่ืองของคนเลิกหายใจ มันก็เร่ืองเทานั้นละ 
หลวงพอ ออ ง้ันเรอะ 
พระครู   ไมเหน็มันมีเร่ืองอะไร 
หลวงพอ   เออ นี่เทศนหากนิรอยเดยีวกัน ผมเคยไปเทศนท่ี จังหวัดสุพรรณบุรี เขาบอกวา ถาม 

วา คนทําไมจงึตาย เปนธรรมเพราะเหตุ 4 ขอใชไหม ผมก็ตอบอยางทานพระครู บอก   
มันไมหายใจ 

พระครู       ใช 
หลวงพอ    เขาบอกวาผิด  ถามวาผิดของแกวาอยางไร แกวามา บอกวาแกไมถูกหรอก ถาอยางอ่ืน 

    มันหมดไป ถาลมหายใจยงัอยู มันไมตายใชไหม 
พระครู      ใช 
หลวงพอ   ถาลมหายใจหมดไปมันก็ตาย นี่ทานพูด ทานตอบถูกนะโยมนะ เปนอันวาท่ี คุณโยม 
             หอย ตายน่ี ทานพระครูบอกวา หมดลมหายใจตายเอ ชอบกลเหมือนกันแฮะ อยากจะ     
                ทราบวาไอกฎท่ีทําใหคนตาย คนท่ีเกิดมาเพื่อตายน่ีมันอาศัยอะไรเปนเหตุจึงเกิดครับ 
พระครู       ออ แหมอีขอนี้เขาใจถาม 
หลวงพอ     จาํไดไหม กอนจะเกดินะ 
พระครู        นีเ่ขาเรียกวา พระผูท่ีคิดนึก และกว็ิจารณญาณอยูในเร่ืองนี ้จึงไดถามวาคนท่ีตาย จะ 
                  ตายมันมีกฎอะไรท่ีใหจะตองตาย อยางนัน้เหรอ 
หลวงพอ     ครับ 
พระครู       อาว ก็กฎของมันก็พระคุณเจากเ็ห็น เท่ียวไดอัดเทปวาไวท่ัวไปหมดประเดีย๋วเทศนไปก ็
                 อนิจจัง คือ ไมแน มันไมเท่ียง มันเปนทุกข มันเคล่ือนของมันไป มันเกิดข้ึนมาแลวมันก ็
                 ต้ังอยู แลวมันก็ดบัไป มันกแ็ก มันก็แตกสลายไป เพราะวาตัวนี้ กฎอันนีแ้หละ พระคุณ 
                 เจาไมแตพวกเราหรอก พวกสัตวเดรัจฉาน และก็พวกวัตถุเทานี้หรอกพวกพรหม พวก 



                 เทวดายังเสด็จเลยไปไมรอดหรอ จะบอกเสียกอน 
หลวงพอ     ออ ตายเหมือนกัน 
พระครู         ตายเทาเรานีแ่หละ 
หลวงพอ      หมายความตัวเกิดทําใหแก 
พระครู         ใช 
หลวงพอ       ไอตัวเกดิทําใหปวย  ไอตัวเกิดทําใหตาย 
พระครู         ใช  อยางนั้น 
หลวงพอ       แลวไอตัวอะไรมันทําใหเกิดละ 
พระครู         ไอตัวกรรมนะซิพระคุณเจา 
หลวงพอ       กรรมอะไร  กาํซาย  หรือ  กาํขวา 
พระครู           ออ  กํานะเหรอ  มันก็  ถาหากวาถาแย็บละก็เอามัดซาย 
หลวงพอ        (หัวเราะ) มัดซาย  ถาจะน็อคละๆ 
พระครู           ถาจะน็อคคะ ก็ใชมัดขวา 
หลวงพอ       (หัวเราะ) นี่นักมวย  วันนีเ้ทศนกับพระนักมวย  เออเดี๋ยวๆวิธีแย็บอยางไร น็อค น็อ   
                     คอยางไร 
พระครู          อาว วิธีนะเรอะ พระคุณเจา  เราก็ลอใหหลงเสียกอน  พอหลงทางเราก็ดกัตอนเอา  
                    เถอะ  จะตอนแบบไหนก็เอาได 
หลวงพอ       ออ ลองบอกวิธีคราวๆซิ 
พระครู          ออ อยางทางนีน้ะ ท่ีพระคุณเจาตองการถาม อะไรนะ ถามใหมอีกทีซิถามใหมใหชัด  

        หลวงพอ   ถามวาไอตัวท่ีมันเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  นะ  ไอตัวท่ีจะทําใหเกดิ  อะไรมัน 
         ทําใหเกดิ ตอบใหดีนะ 

พระครู           ออ  ดีฮิ  นี่ๆ  มันมีไอตัวท่ีใหเกิดนะ  ชาตปิ  ทุกขา  ชราป  ทุกขามรณมัป  ทุก    
                 ขัง 
หลวงพอ         ไอนี่มันเกิดมาแลว  แกแลว  ตายแลว 
พระครู            ไอนี่เกดิมาแลวใชไหม 
หลวงพอ         ไอกอนท่ีจะเกิด 
พระครู            ไอกอนท่ีจะเกิดนา  มันก็คือไอตัวท่ีเราทําดวยกาย  ดวยวาจา  และก็ดวยใจ 
หลวงพอ         ทําอยางไร 
พระครู            กุสลาธัมมา  อกุสลาธัมมา  อัพยากตาธัมมา 
หลวงพอ          เดี๋ยวกอนๆ  เดี๋ยวอธิบาย  3  คํากอน  ไอทําดวยกาย  ทําดวยวาจา  ไอทําดวยกาย 
                      ทําอยางไร 
พระครู            ออ  ทําดวยกายเหรอ พุทโธ  จะไปยากอะไรเลา  เม่ือกี้ก็บอก 



หลวงพอ         พูดใหดีนะ อยาใหหยาบนะ พระนะ 
พระครู           พูดไปแลว  กทํ็าดวยกาย  ก็เรียกวา  เราฆาสัตวตัดชีวิต  ตัวเปนใหตายและกห็ลบ 
                     หยิบจับ  ขยับยกของคนอื่น  เคล่ือนท่ีเปนของตัว 
หลวงพอ           ออ 
พระครู            อยางนี้ทําดวยกายนะ ไอทําดวยวาจานะมันจะไปยากอะไรก็ดาโคตรพอโคตรแม 
                      มันใหฟงไปเลย  มันจะไปยากอะไรละ 
หลวงพอ          อยาง  เจาอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒา  ใชไหม 
พระครู           ฮา  ถนัดนัก  ไอนี่เร่ืองถนัด  แลวไอทําดวยใจ  เราก็คิดอาฆาต พยาบาทจองเวร   
                      จองกรรมใหบุคคลอ่ืน  และสัตวอ่ืนเขา  นี่ไง  อะไรอีกเลาถามมาอีกซิ 
หลวงพอ        นี่หมายความวา  การทําดวยกาย  คือ  กายทุจริตนะ  การฆาสัตว  การลักทรัพย   
                     การประพฤติผิดในกาม 
พระครู            ใช  นี่แหละๆ 
หลวงพอ         ทําในดานของความไมดี  อันนี้เปนเหตุทําใหเกดินะ  ถาทําดวยวาจากลาววาจาช่ัว   
                      เปนเหตุใหเกดิอีก 
พระครู            ใช   
หลวงพอ        ทําดวยใจ  คือ  นึกช่ัว  เปนเหตุใหเกิด  และรวมความวา  ถานึกช่ัวตัวเดยีว  กายก ็
                     ช่ัว  วาจาก็ช่ัว  ใชไหม 
พระครู           ช่ัวหมดเลย มันอยูท่ีใจนี่พระคุณเจา 
หลวงพอ        นี่รวมความวา คนท่ีจะตองมาเกิดกนัอยูนี่ เวยีนวายตายเกดิในวัฎฎะก็เพราะอาศัย 
                     อกุศลกรรม 
พระครู           นั่นๆ นัน่แหละ  พระคุณเจา 
หลวงพอ          เออ อกุศลกรรม  กรรมช่ัวเปนเหตุใหดึงตัวเรามาเกดิ 
พระครู            นี่แหละ  ท่ีผมเชิดไปเม่ือตะกี้ท่ีพระคุณเจาทัก ใชไหมเลา เขาบอกวาพวกไอ 2 กรรม   
                       กรรมคร่ึงไง ไอพวกนี้ทําใหเกิดทุกคนแหละ 
หลวงพอ         ออ ทําใหเกดิหมด 
พระครู             ใช นี่นั่งอยูนี ่
หลวงพอ          โยม  วันนี้ไมไดฟงแตเทศนนะ  ดูโขนดวยนะ 
พระครู             ทําไหมละ  วาแลว (หัวเราะ) 
หลวงพอ           (หัวเราะ) วันนี้ไดกําไรนะ 
พระครู               ใช  ใช 
หลวงพอ            เออ เปนอันวา กิเลส ตัณหา อุปาทาน  อกุศลกรรมทําใหเกิด 
พระครู              นั่น  เพราะอันนี้มันเปนอยางนี้อีกอันหนึง่ ผมขอเติมครับ 



หลวงพอ            เปนไงครับ 
พระครู         อวิชชา  มันทําใหเราไมรูจักของจริง  แลวกก็ิเลส  จิตมันขุนซะเร่ือยและตัณหามนั 
                   ทะยานอยากไมรูจักพอ  ไมรูจักเต็ม  ไมรูจกัอ่ิม  และอุปาทานก็เท่ียวไดหลงงมหลง 
                   งาย  เท่ียวไดไปยึดวาไอโนนกก็ูก็จะเอาไอนีกู่ก็จะเอา เลยไมปลอยไมละไมวางเสีย 
                   ที  ไอ  4  ตัว 4 ตระกูลนี้พระคุณเจาโอย มันทําหมูสัตวใหตองระหกระเหนิเดิน
ในวัฎฎะ 
หลวงพอ          ครับ ก็รวมความวา 4 ตัว สรุปแลวทําใหใจช่ัว วาจาช่ัว ใหกายช่ัว 
พระครู            ใชนั่นแหละ พระคุณเจา 
หลวงพอ         อยางท่ีทานพระครูตอบ เม่ือหนกอนเขาใจชัดงายกวานะ แตวาถาเราจะไมพูดถึง 
                      เหตุ บางทีคนทีฟงนี่เปนนักปราชญก็มีอยู 
พระครู             ใช 
หลวงพอ           เดี๋ยวจะหาวาไมเอาธรรมะขององคสมเด็จพระบรมครูมาเทศนกัน 
พระครู            ใช 
หลวงพอ      ตอนน้ีในเม่ือคนเราจะตองอาศัย  กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม หรืออวิชชา   
                   เขาครอบงําจิต จึงเปนเหตุใหทําช่ัว พูดช่ัว และคิดช่ัวนะ นีถ่าอยากจะยกตัวอยาง  
                  อยาง คุณโยมนอย นี่ เปนคนมีสัจธรรมใชไหม 
พระครู         ใช 
หลวงพอ      ทานพระครูก็รูนะ ในสมัยผมอยู วัดปากคลองมะขามเฒา ดวย ท้ังท่ีพระครู  ท้ังท่ี 
                   ผม ถาวาระใด คุณโยมหอย  บอกวาจะตองไปหาจะตองไปทําบุญถวาย เวลานั้น 
                   ตองตรงเวลาเปงเลยใชไหม 
พระครู         ใช 
หลวงพอ       อันนี้เปนสัจธรรม และก็มาตอนหลังนี่ เม่ือ คุณโยมหอย แกไปใกลจะตาย จิตใจสน 
                    ใจในธรรมมาก เงินเดือนไดจากลูกท่ีใหไปเทาไร ทําบุญหมด ไมเหลือ ก็ไดเปนเงิน 
                    เดือนมาเทาไร ทําบุญหมดไมเหลือแมแตสตางค นอกจากนัน้ถาลูกหญิงลูกชาย 

ลูกสะใภลูกเขย ใหมาเทาไร ไมเคยปรารภถึงเร่ืองตัว เลยต้ังใจทําบุญอยางเดียว ไอ
เจตนาของทานท่ีทําบุญนะ มีแตจริยา คลายๆ สาตกีเทพธิดา อยากจะทราบวาไอเจตนา
ท่ีทําบุญตัวนี่ เปนปจจยัทําใหเกิดบนสวรรคหรือในนรกครับ  

พระครู         อันนี้นะเรอะ 
หลวงพอ       ครับ 
พระครู          อันนี้ มันเปนเจตนาทําบุญนะพระคุณเจา แลวมันมีดีกับช่ัวใชไหมเลา 
หลวงพอ       เออ เดี๋ยว บุญมีท้ังดีและช่ัวเรอะ 
พระครู         อาว มีซิ 



หลวงพอ        เอ  แลวบุญช่ัวเปนอยางไร 
พระครู           อาว บุญช่ัวเรอะ พุทโธ พระคุณเจารูจกันอยไปเสียซิ 
หลวงพอ        ยังไมรูจักเลย  ไมใชนอย 
พระครู           อาว ยังไมรูจักเลย 
หลวงพอ         ก็ใชนะสิ 
พระครู            นี่จะบอกให 
หลวงพอ          เออ มีบุญช่ัวดวยแฮะ 
พระครู       อะไรก็บอกวา ขาพเจาจะไปสรางโบสถ ขาพเจาจะไปสรางศาลาขาพเจาจะไปสราง 
                 เจดีย ใชไหม 
หลวงพอ     ครับ 
พระครู      แตเปลา แตเร่ียไรมาคารถมั่ง แลวก็คาเหลาท่ีกนิม่ัง คาอาหารในระหวางทางม่ัง เอา 
                บุญบังหนาเขาไว เขาใจไหมละ 
หลวงพอ     ออ ครับ 
พระครู        อยางนี้แหละท่ีเขาเรียกบุญช่ัว 
หลวงพอ      บุญช่ัวเรอะ เออ เดี๋ยวกอน ไอปฏิปทาอยางนี้มีท่ี วัดปากคลองมะขามเฒา ไหม 
พระครู         อันนี้เรอะ ไอสมัยผมนะไมมี แตวาสมัยกอนเปนไงไมรูนา 
หลวงพอ       แหม รีบ รีบหลบเลย 
พระครู          ไมรูเร่ืองเปนอยางไร 
หลวงพอ        ไมรูเรอะ 
พระครู          ใช 
หลวงพอ        แตเคยเห็นเขา 
พระครู          เคยเห็นเขาทํา 
หลวงพอ        ครับๆ 
พระครู       นี่ ท่ีนี้อยาง โยมหอย นี่ไมใชอยางนั้น แกมีตัวจาคะเปนนกัเสียสละในทางดานกาย และ

ก็ทางดานวัตถุของแกนะ ดานกายจะเหน็ดเหนื่อยแคไหน แกไปนิมนตผมเลย กัน
ทานมหานี่เปนประจําทุกปเลย เห็นไหมเลา ถึงปก็ตองมาใหแก อีปไหนไมรู ผมก็ดัน
ลืมซะแลว ไปเทศนเสียท่ีไหนก็ไมรู อีปนัน้ แปม อุตสาหถอกายไปตอวาถึงวัด 

หลวงพอ         ความจริงนาจะดีใจนะ 
พระครู           วาทาน ทําไมไมไปใหฉันละน้ัน ทําไมใหพระไปแทนเสียไดนี่เอาบอกวา โยม ฉันเอง

ก็ไมไดดูบัญชีซะ และก็ลืมเสียดวย ไอตัวลืมนี้โยมก็ตองใหอภยัฉันนะ ไมใหอภยั
ไมไดหรอก แกบอกแกจะไมใหจะไมใหอภัย ฉันกเ็ลยพูดไปพดูมาวา โยมไมใชวา
ฉันจะลืมเสียคนเดียวนะ โยมก็ลืมนะ โยมผูกมัดฉันไมไดหรอก เพราะฉันเกดิมา ไอ



ทีฉันเสียทุกวนันี้ก็เพราะตัวลืมนี้แหละถาหากฉันไมลืมสติฉันไมพรองละ ฉันก็เปน
พระอรหันตนะซิโยม ก็นี่ฉันยังเปนพระปุถุชน มันก็ตองลืมม่ังนะซิ วาง้ัน วาโยม
เปนพระอรหนัตหรือไงเลา ถึงไดไมลืม เทานี้แหละแกกย็อม 

หลวงพอ         ออ 
พระครู           อือ   แกยอม อันนี้นะ เออ ทานมหาถามอยางนี้รูสึกวาประชาชนทุกคนขอใหทาน

เขาใจในท่ีนี้นะ เร่ืองใจจดใจจอ เรียกวา จิตไปผูกมัดอยูในส่ิงท่ีเปนกศุล กุศลตัวนีท่ี้
เรียกวา กุสลาธัมมา ธรรมท่ีเปนกุศลกุศลตัวนี้นีเ่ขาแปลวา คนผูฉลาด คนผูไมหลง
โลกตาย ไมหลงเกาะวัตถุตาย คนท่ีหลงกอดวัตถุ ถึงจะมีเงินสักรอยลาน หรือ
พันลาน กไ็มมีประโยชนสําหรับเขา เพราะเขาเขาใจวาเปนของเขา แตความจริงมัน
ไมใชของเขา มันเปนของกลางๆ แมแตตัวเราเองนี่ทานมหาเราอาศัยนี่ เราอาศัยปูยา
ตายาย และโยมเราถายทอดมาให อันนี้มันก็ไมตกอยูใตบังตับของเราเราก็บังคับมัน
ไมไดมันก็ตองแกไปตามธรรมดาผมไมเทาไรหรอก ทานมหา 70 แลวจะไปแลว 
เตรียมแลว 

หลวงพอ        นรําดวย  นี่เขาถายภาพยนตใหด ู
พระครู         พูดใหดู เร่ืองมันเปนอยางนี ้คราวนี้ถาหากวา จิตของคนเรารูจัก อยาง โยมหอย เคยถาม

ผมเร่ือยเลย คุณ ไอทรัพยสมบัตินี่ ของฉันมีนี่ ฉันจะขายมันซะใหหมด ไมใหลูกให
เตาละ จะไปทําบุญ บอกเราทําไดโยมเราขายได แตลูกเขาจะติเอานะ ในฐานะเราเปน
พอเปนแมเขา เราใหเลือดใหเนื้อเขาแลว ใหกําเนิดเขาแลวใหการเล้ียงดูเขาแลว ให
การศึกษาเลาเรียนเขาแลว แตเรามีอะไรบาง เงินทองควรจะใหเขาบางบานเรือนเรา
ควรจะให ส่ิงท่ีเราเอาไปไมได เราใหเขาซิ ไอส่ิงท่ีเราเอาไปไดเราเอาไป นี่แกก็เช่ือวา 
อาว เช่ือผมทานมหา แกกด็ําเนินของแกเรื่อยมา นี่แกมีอารมณคือ แกยึด แตวาทาน
มหาตรงนี้นะ ถายึดบุญบุญกแ็ตงให โยมหอย ไปเกิด ถาไมเปนเทพบุตร ก็เปนเทพธิดา 

หลวงพอ        ครับ ครับ 
พระครู       ถายึดบาป ถาเคยทําบาป เคยฆาสัตวตัดชีวิตมาอยางท่ีผมเคยเม่ือกอนผมอยูอุทัย ทาน

มหา ผมกําลังเปนมหาอยู 
หลวงพอ         เปนอะไรนะ พูดไวๆ หนอยซิ (หัวเราะ) 
พระครู          นี่ๆ ท่ี คลองอีเติ่ง นะ เขามีการผูกคลองกัน หนาโยมคนนัน้ ผมยังจําช่ือไมลืมเลย   
                     ทานมหา ผมลืมเม่ือไรเลา 
หลวงพอ         เปนไง แกช่ืออะไร 
พระครู            แกช่ือ ตาหอม 
หลวงพอ         ออ ไมใชช่ือ  ตาหงา เรอะ 



พระครู          ไมใชหรอกก  ไมใชช่ือ ตาหงา แกช่ือ ตาหอม เร่ืองเปนอยางนี้ ไอ คลองอีเติ่ง นี่ปลา
มันชุม พอถึงปเขาก็ผูก คลองอีเติ่ง กัน และแกก็ไดปลาใชไหม แลวพอเหมาะ อีปนั้น
ลูกชายแกก็บวช แตแลวเมือลูกชายแกบวชแลว คราวนีก้เ็นื่องจากวาแกก็ไมสบายซิ 
อายุสูงแลวนีก่ห็กสิบแลวนี่ แกกน็ิมนตพระลูกชายแก ใหไปบานวาโยมไมสบายผม
ก็พลอยไปกับเขาดวยนะซิ 

หลวงพอ          พลอยไปกับเขาดวย 
พระครู          ใชเร่ืองมันเปนอยางนัน้ คราวนี้เขาก็บอกแกธรรมดานะ เขาบอกวาพุทโธ ตามหลักแก

จะตองวาพุทโธตามเขา 
หลวงพอ           ครับ 
พระครู            เพราะวาแกกย็ังดี โดยเฉพาะความท่ีแกเคยชิน แกไปยดึไอส่ิงท่ีแกเคยทําของแกเปน

นิจอยูซะ พอเขาบอกพุทโธ แกวาไอซอน แกวาอยางนี ้
หลวงพอ           แกมีไอชอนเปนอนุสสติไง 
พระครู              นั่นนะสิ 
หลวงพอ            พุทโธ เปนพุทธานุสสติ 
พระครู             ใช เพราะคราวน้ีพอเขาบอกวา อรหัง แกบอกไอโต แกวาของแกอยางนั้น 
หลวงพอ           แหมจิต เปนฌานเลยนะ 
พระครู          นี่แหละทาน ทานมหาเอย อุปาทานมันไปยึดเสีย มันจึงนําใหแกไปเกิดเปนสัตว

เดรัจฉาน นีแ่หละเหมือน โยมหอย ตรงกะ โยมหอย โยมหอย แกไมไดยึดของแก
อยางนี ้

หลวงพอ            ตรงกันขาม 
พระครู              ตรงกันขามซิ 
หลวงพอ            เม่ือกี้บอกตรงกันไปดวยกนันะซิ 
พระครู              อาว มันตรงขามกันไมใชเหมือนกนั แตนี่ โยมหอย แกผิดกันจึงไมตองหวงนะ เวน

แตวาพวกเราท่ียังไมตาย ท่ียังมีลมหายใจเขาออก ท่ียังเยีย่วยังข้ีท่ียงักินไดอยูนี ่
ระวังใหดนีะ 

หลวงพอ           ทําไมละ 
พระครู         อาว ถาจิตไปมากไปดวยโลภ ดวยโกรธ  ดวยหลงละ  อาว แลวกพ็วกเปรตพวก

อสุรกาย พวกสัตวเดรัจฉาน ไปจากไหนกไ็ปจากพวกนีน้ี่ 
หลวงพอ           อยางนั้นเรอะ 
พระครู              ยังง้ันซิ 
หลวงพอ         ออ ก็เปนอันวา ถาคนไหนยงัหวงลาภยศสรรเสริญสุข จะตองมีทุกขและใครมีลาภยศ

สรรเสริญสุข ก็มาถวาย พระครูวิชาญฯๆ ไว 



พระครู              พระครูวิชาญฯ  รับเหมือนกัน แตไมเอาเขาตัว 
หลวงพอ           ฮา ฮา ฉลาด ฉลาด 
พระครู             รับ รับใหวัด 
หลวงพอ          รับเปนของสงฆไป 
พระครู          ใชของทานมหานี่ไงละ รวมไปเปน 30 คันนี่ ถารับเปนของตัวละไปนิพพานไมมีไดว  

ละ ไมมีทางเลยแหละ 
หลวงพอ           เออ ถาเปนของตัวคงไมมีหรอก 
พระครู             มันไมไดละ 
หลวงพอ           เปลา ไมมีใครเขาให 
พระครู             ใชๆๆๆ 
หลวงพอ         ก็รวมความวา เจตนาของ โยมหอย นี่อยางท่ีพระพุทธเจาบอกวา เจตนาหัง ภิกขเว 

ปุญญัง วทานิ ดูกร ภกิษุท้ังหลาย เจตนาเปนตัวบุญใชไหม 
พระครู           ใชชิ 
หลวงพอ      แตนีเ่จตนาเปนตัวบุญของ โยมหอย นี่นา เอาเจตนาตนกอนนะ เอาแบบบุญเบาของ 

โยมหอย โยมหอย นี่มีบุญเบา บุญกลาง และบุญหนัก มันมี 3 บุญนะ 
พระครู          ใช 
หลวงพอ   บุญเบาท่ีมีเจตนาเปนมหากุศล หมายถึงวาต้ังใจจะทําบุญ ตองทําใหไดตามกําหนดเวลา 

มีสัจธรรม มันก็ไปตรงกับ สาตกีเทพธิดา ท่ีไมเคยสรางบุญสรางกุศลมากอน แตวานึก
ถึงศาสนาขององคสมเด็จพระชินวร ในเม่ือเห็นตอกบวบชมมันมีสีเหลืองใชไหม 

พระครู          ใช 
หลวงพอ     คลายจีวรพระในพระพุทธศาสนา อยากจะเอาไปบุชาพระ ไอเร่ืองราว สาตกีเทพธิดา 

มันเปนมายังไงครับลองเลาซิ 
พระครู   ดานนี้มันกเ็มือแกนึกถึงข้ึนมาอยางนี้ แกก็เด็ดตอกบวบขมจะไปบูชาพระของแก สีมัน

เหมือนจวีรพระ แลวก็เม่ือไปแลวก็ไองูเจากรรมมันก็ไปกัดแกตายเสีย อาว เม่ือกัดแก
ตายน้ี แกจะไปนรกสเยเม่ือไรเลาแกดนัเปนนางเทพธิดาเสีย 

หลวงพอ       ก็รวมความวา ต้ังใจจะทําบุญ 
พระครู          ท้ังนี้แหละ ต้ังใจตัวสําคัญ 
หลวงพอ        แตถาวายังไมถึงเขตของบุญ ยังไมทันไหวพระ 
พระครู          ใช ยังไมทันไดบูชาพระครูเจา 
หลวงพอ        แลวมันจะไปสวรรคไดยังไงละ บุญยังไมไดทํา 
พระครู           ทําไมจะไมได ก็จิตมันเกาะนะ 
หลวงพอ        เกาะอะไร 



พระครู           ก็มันเกาะบุญของมันนะซิ 
หลวงพอ         ออ ก็หมายความวาต้ัง 
พระครู           ดวยเจตนา เจตนา 
หลวงพอ        ออ เจตนาหัง ภิกขเว  
พระครู          ใชไดนา พระคุณเจา 
หลวงพอ         ออ เออ เขาใจ เขาใจ 
พระครู            อาว เขาใจเรอะ นึกวาจะแกลงไมเขาใจ (หัวเราะ) 
หลวงพอ          เดี๋ยวตองพยายาม ไมเขาใจอีกนิดหนึ่ง 
พระครู            ออ เดี๋ยวถามมา 
หลวงพอ          ก็รวมความวา อยางญาติโยมพุทธบริษัททุกคนนี่นะ ผมจะถามความของใจนะ 
พระครู            เอาละ  เอาละ ถามมาเถอะ พระคุณเจา 
หลวงพอ       เขาข้ึนมา เขาฆาปลา ไอชอนบาง ไอโตบาง ตกเย็นกป็ลาแหบางปลาเคาบาง ตอน

กลางวันกด็ากนับาง ตอนกลางคืนจะขโมยเขาบาง แตวาบางเวลาคิดจะต้ังใจทําบุญ
จวนจะตายจะไปสวรรคไหม 

พระครู            อันนี้นา พระคุณเจานา เขาเทียบไวเปนคู 
หลวงพอ         ครับ เออ เปนไงๆ วาไป 
พระครู          เขาเทียบไวนา เขาบอกวา กระตายตัวหนึ่งนา เขาเปรียบเหมือนคนครานี้หมา 2 ตัว ไอ

ตัวหนึง่ดํา เปรียบเหมือนบาป ไอตัวหนึ่งขาวเปรียบเหมือนบุญ ถาหากวาทานผูใดทํา
บาปมาก ไอหมาตัวดํามันก็โตอวนใหญ กําลังดี ถาทําบุญนอย ไอตัวขาวมันก็เล็ก 
ครานี้เม่ือแยงกระตาย ไอตัวดํามันก็จําเปนจะตงอเอาไปกิน เพราะกําลังมันดีกวา 

หลวงพอ         ครับ 
พระครู          ตานี้ ถาหากเราทําบุญไวเสียม่ัง เรารูตัวนี่ วาเม่ือตอนหนุมๆ เราทําบาปไวเยอะใชไหม 

มาถึงตอนแก เรารีบแกไข เพราะของมันแกกันได 
หลวงพอ           ครับ ปรับปรุงได 
พระครู           ก็ไดซิ เราทําใหเยอะ เชนเปนตนวา  1. รักษาศีล 5 ใหม่ันจักข้ีร้ิวข้ีเหรเราก็เกิดมาเปน

คนไดแน รักษาศีล 8 เรามีเทวธรรม หิริ โอตตัปปะอีกคูหนึ่งใชไหม ฉันเปนเทวดา
นี่ก็รอดตัวไปได พระคุณเจา 

หลวงพอ           ไปไดนะ 
พระครู              ไปได ถาหากวามัวแตควาแห ควาสุม ควาลอม เสร็จแหละทาน 
หลวงพอ            พุทโธ ไอซอน อรหังไอโต 
พระครู             นั่นแหละ 
หลวงพอ           ตองวาใหม อรหังไอโต พทุโธไอซอน 



พระครู              นั่งแหละ ไปไมไดแลว 
หลวงพอ            ไปไดเหมือนกัน ไปสู  สํานักพระยายม 
พระครู               ใช 
หลวงพอ        อาว  ญาติโยมพุทะบริษัทท่ีทาน พระครู วิชาญชยัคุณ  ทานไดแกมานี้เขาไป

เปรียบเทียบไดกับ สาตกีเทพธิดา เพราะเร่ืองราว สาตกีเทพธิดา มีอยูวาเธอนะเปน
คนจน ตอนเชาก็ไปหาฟนมาขาย ตอนเย็นก็เขานอน ตอนเชาก็ไป โอกาสที่จะ
ทําบุญทํากุศลไมมี แตวาเวลานั้นมีพระพุทะศาสนาอยู แตวาโอกาสท่ีเธอจะใส
บาตรกับพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูก็หายาก ไมมีเวลา เพราะจน
มากแตตอนท่ีเธอเขาไปในปาวันนัน้ เธอเห็นดอกบวบชม มีสีเหลืองคลายจีวรพระ 
อาศัยท่ีจิตศรัทธามีอยู จึงต้ังใจวาจะกบ็ดอกบวบชมไปบูชาสถูปสาวกขององค
สมเด็จพระบรมครู แตก็เปนการบังเอิญอยางยิ่งกลับมาอาบน้ํากินขาวเสร็จ ควา
ดอกบวบขมไป ถูกวัวขวดิตาย อาศัยท่ีเจตนาเธอเปนมหากุศล ต้ังใจอยูแลว สมเด็จ
พระประทีปแกวทรงยนืยนัวา สาตก็เทพธิดา คนนี้นัน้ คือคนตัดฟน ไปเกิดเปน
นางเทพธิดา ช่ือ สาตกีเทพธิดา มีวิมานเปนท่ีอยู มีนางฟา 1,000 เปนบริวาร แลวก็ 
พระโมคคัลลาน ไปพบ จึงถามความเปนมาของเธอเธอก็เลาใหฟง ตามท่ีทานพระ
ครูพูดเม่ือกี้นี้ถูกตองทุกประการ ตานี้เจตนาในตอนตนของ โยมหอย ก็มีสัจธรรม 
คือต้ังใจคลายคลึงกับ สาตกีเทพธิดา แตวา คุณโยมหอย ไดเปรียบกวาเยอะ ทาน
ต้ังใจและทานก็ทําไดดวย แต สาตกีเทพธิดา นั้น ในชีวตินี้มีคร้ังเดียวในชีวิตท่ีคิด
จะทําบุญ แตก็ทํายังไมทันเสร็จ ทานยังไปสวรรคได ฉันใดในเม่ือ คุณโยมหอย 
ต้ังใจและทําไดดวย อยางนีถ้าบุญแคนี้ ทานพระครู ครับ  บุญแคนี้ถาต้ังใจและก็ทํา
ใหดวย จัดเปนทานก็ดี ศีลกด็ีจะไปไหนครับ 

พระครู       แคนี้เรอะ ข้ีร้ิวข้ีเหรนะพระคุณเจานะ เพราะ คุณโยมหอย นะ ตามท่ีผมเคย
สอบถามดู แกไดฌานเสียดวย 

หลวงพอ      เอาแคข้ีร้ิวนะ ข้ีเหร 
พระครู     ข้ีร้ิว ข้ีเหร ผาคาดข้ีร้ิว เช็ดตีนนี่แหละ 
หลวงพอ   เอาละ ไดฌาน หรือไมไดฌาน มันตองเปนฌานแน ฌานในอนุสสสติ คือพุทธา

นุสสติ นึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ เปนฌาน 
พระครู     เปนฌานก็เกดิเปนพรหมได 
หลวงพอ     เกิดเปนพรหมไดนะ 
พระครู    ได 
หลวงพอ    อยางกับต้ังใจทําบุญทํากุศล เปนจาคานุสสติใชไหม 



พระครู     ใช 
หลวงพอ    อารมณของอนุสสติไมตองหลับตานะ 
พระครู    ใช 
หลวงพอ   คือมันชินอยูในใจ ต้ังใจคิดจะทําอยูเสมอเปนอนุสสติ อยางเลวกไ็ปสวรรค อยาง

กําลังมากก็ไปเปนพรหมใชไห 
พระครู   ใช 
หลวงพอ  นี่เรียกวาเปนอารมณของกุศลตนของ คุณโยมหอย นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธ

บริษัท อันนีผ้มจะถามอีกที ถามคนอ่ืนบาง สมมติวาคนท่ีเกิดมาต้ังแตเกิดนี่ไม
เคยทําความดเีลย ศีล 5 ขาดครบถวนทุกประการ แตวาตอนใกลจะตายนึกถึง
ความดีขององคสมเด็จพระพชิิตมาร คือนึกถึงพระพุทธเจา สัก 2-3 นาทีจะไป
สวรรคหรือนรก 

พระครู    ไดไปสวรรค พระคุณเจา 
หลวงพอ    ไปเหมือนกัน 
พระครู    อาว หวัเล้ียวหวัตอไงละ 
หลวงพอ    เปนไง ไหนลองเลาใหฟงซิ 
พระครู    อาว เหมือนหวัเล้ียวหวัตออีตรงมุมท่ีเราจะไปนี้ ทางมันเปนทางแยกใชไหมเลา คือ 

คนเรานะมันมี 2 อันนะ พระคุณเจานะ 
หลวงพอ    อะไร เดีย๋วๆ ใครมี 2 อัน 
พระครู    ไอคําวามี 2 อันนี่นะ (หัวเราะ) ไอ 2 อันนีก้็หมายความวา ในชาติท่ีแลว บุญเกาแต

ชาติกอนแกกมี็ของแกอยูบาง ไมใชวาแกจะไมมีเสียเลยนะ อันนี้อันหนึ่งละ และ
อีกอันหนึ่ง มาในชาตินี้คอนตนๆแกเกิด แกกเ็รียกวามัวแตกอกรรมทําเข็ญ ทํามา
หากินของแกไปตามเร่ืองตามราว บาปบาง บุญบาง ใชไหม แตนีว้ันใกลตาย แกก็
รูสึกตัวแกก็ต้ังใจวา ภาวนาเชน พุทโธ พทุโธ ยึดพุทโธเปนท่ีพึ่งนี่นะพระคุณเจา
เปนเทวดาไดสบายเลย 

หลวงพอ   ใครๆ ตัวอยาง 
พระครู    อันนี้ ทานสุปติฏฐิตะ  ไงเลา 
หลวงพอ    สุปติฏฐิตะ เหรอ ไหนๆ ลองเลายอๆ ซิ 
พระครู    สุปติฏฐิตะ นี่เร่ืองผมก็จํามานาน ก็เปนมหาเกาแกลืม 
หลวงพอ    ออ เร่ืองก็มีอยูวา สุปติฏฐิตะ นี่ต้ังแตเกิดมา ทานไมเคยสรางความดีมีอยางเดยีวคือ

มีความช่ัวเปนฌานสมาบัติใชไหม ศีล 5 ชาดครบใครจะทําบุญใหทานกล่ันแกลง
อยูเสมอ แตวากอนจะตายอาศัยท่ีทุกขเวทนาหนกั ก็คิดวา ลูกก็ดี เมียก็ดี ทรัพย



สมบัติก็ดี ไมสามารถจะชวยเราได เห็นจะมีพระพุทธเจาเทานั้นท่ีทานใจดี ใชไหม 
ก็รวมความวา จิตตอนน้ันนึกถึงพระพุทธเจา พอตายความความเปนคนกไ็ปเกิดบน
สวรรคช้ันดาวดึงส ก็อาศัยท่ีตายเพระาอาศัยพระพุทธเจาตัวนี้บรรดาญาติโยมพุทธ
ลบริษัทพอจะหมดบุญก็พบพระพุทธเจาอีกคร้ังหนึ่งฟงเทศน อุณหิสวิชัยสูตร จบ
เปนพระโสดาบัน นี่เปนอันวา คนถามันจะเลวมาตลอดกาลท่ีพระพุทธเจากลาววา 
ตนคดปลายตรงมันก็ใชไดนะ 

พระครู    ใชไดพระคุณเจา 
หลวงพอ    ออ ใชได เปนพระอริยะไดเลย นรกเอาไปไมไดเลย อันนี้มาความดตีอนสุดทาย 

เม่ือกี้ทานพระครูดีรวบไปซะ 2 ดีแลว คือ โยมหอย นะ ดีตน ดกีลาง ดีไปถึงฌาน
นะ ถือวาดกีลางนะ 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    อันนี้มีถึงความดีตอนสุดทาย ครับ ดีตอนทีทานจะตายนะ อีตอนนี้สําคัญมาก 
พระครู    อีตรงนี้  ผมจับความไดอันหนึ่ง ผมก็ไมไดมา มีแตทานมหาพูดใหฟงแลวก็ด ีแตอี

หนูมันพดูใหฟงวา แมจะมาหวงอะไรบางหรือเปลา แมไมหวงอะไรแลว แมหวง
สังขารบางหรือเปลา แมไมหวง แมตัดท้ิงแลวคราวน้ีคนเรานาพระคุณเจา เม่ือเปน
นักเสียสละ ละสังขารไดโดยไมหวงใย นีอั่นหนึ่งนะ แลวก็ละไอตัวบุญ คือตัวทําดี
ได โดยไมหวงใยละไอความชั่วท่ีเคยผิดทํามาบางเล็กนอยโดยไมหวงใย 3 ละนี้ได
ละก็เขาเรียกวา มีอารมณเปนพระนพิพาน พระคุณเจาคะ 

หลวงพอ    ยังง้ันเรอะ 
พระครู    เจาคะ 
หลวงพอ    เอ ระวังนะ เขาจะหองอวดอุตริมนุสสธรรมนะ 
พระครู    วาผมเรอะ ใหเขาวาเถอะ ผมไมวาอะไรหรอก 
หลวงพอ   เปนหนาท่ีเขาวา นี่เราไมไดวา เราไมไดพยากรณนะ 
พระครู    ใช 
หลวงพอ   มันเปนอารมณ เออ ตัวอยางเห็นจะคลายคลึงใครสักคนหนึ่งอยาง ทานพระโคธิกะ 

นะ 
พระครู    ใช 
หลวงพอ    คือวาอยาง คณุโยมหอย นี่ ไดเปรียบมากกวา พระโคธิกา พระโคธิกะ เขามาบวชใน

พระพุทธศาสนา ญาติโยมพุทธบริษทัท่ีทานพระครูพูดเม่ือกี้นี ้ เราไมใช
พระพุทธเจา คือพระสาวกไมมีอํานาจพยากรณ มรรคผลใดๆ ของบุคคลผูปฏิบัติ 
แตวาผูมีอํานาจพยากรณมีองคเดียวคือ พระพุทธเจา 



ก็จะขอนําเร่ืองราวของ พระโคธิกะ  มาเลาสูกันฟงนิดหนึ่งคือวา พระโคธิกะ นี่เขามาบวช
พรอมกับเพื่อนหลายองคดวยกันเม่ือเขามาบวชในพระพุทธศษสนาแลว ทานก็ไดฌานโลกีย เม่ือไอ
ฌานโลกีย กป็รากฏวา พระโคธิกะ นีปวยมาก รางกายบวมไมสามารถจะลุกข้ึนไปบิณฑบาตกไ็ป
ไมได  ขณะใดที่ปวย ทุกขเวทนามันมีมาก ฌานก็ลดลงเกือบจุส้ินไปขณะใดท่ีทุกขเวทนาคลายตัว
ฌานก็ปรากฏข้ึน เพราะฌานสมาบัติข้ึนอยูกันกําลังกายและตัวนีย้ังไมสูงมาก แตวาสําหรับพระ
เพื่อนๆ กนั เปนพระโสดาบันบาง เปนพระสกิทาคามีบาง เปนอนาคามีบาง เปนพระอรหันตบาง 
เปนพระอริยเจากันหมด กป็รากฏวาทาน พระโคธิกะ ทานก็ตรวจตัวเองวาไอรางกายนี้มันระยํามาก 
ถาหากวาเรายงัดีๆ อยู เราอาจจะเปนพระอริยเจาไปแลว แตไอเจาศัตรูตัวใจแกลว คือ รางกายมัน
แกลงเราปวยอยูเสมอ คิดวาถากําลังดีเม่ือไร จะเชือดคอใหมันตายไป เลิกคบกัน รวมความวาในข้ัน
สุดทาย ในเม่ือคนเผลอ เม่ือกําลังกายดีข้ึนมาก็รวบรวมกําลังใจวา รางกายนีเ้ปนศัตรูใหญ เอ็งกับขา
เลิกกัน ต้ังแตวนันี้เปนตนไป ก็เชือดคอตาย ไอการเชือดคอตายแบบนี้ เรียกวาไมหวงรางกายใชไหม 
พระครู    ใชๆ เปนนักเสียสละ 
หลวงพอ    เหมือนๆ กนั โยมหอย ท่ีไมหวงอะไรท้ังหมดใชไหม แลวก็อยากจะทราบวา ทาน 

พระโคธิกะ ตายแลวไปไหน 
พระครู    ไปนิพพาน 
หลวงพอ    ใครบอกละ 
พระครู    อาว ผมพูดอยูนี่ไงเลา 
หลวงพอ    ระวังนะ เขาจะวาพยากรณ 
พระครู     นี่  ใครวาผมพยากรณนิพพานได มาถามมาคุยกับผมได ไปวัดปากคลอง โนน 
หลวงพอ    ออ ไปตีกันท่ีโนนเรอะ ก็รวมความวาท่ีพระพุทธเจาทรงพยากรณ ท่ีพระครูวิชาญ 

พูดเม่ือกี้ อยาเขาใจวาทานพยากรณเองนะ ทานบอกตามท่ีพระพุทธเจาพยากรณกับ 
พระยามาร ใชไหม 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    วา ปาปมะ ดูกร มารผูมีบาป  โคธิกะ ลูกชายเราพนวสัิยของเธอเสียแลว คือไป

นิพพาน นี่เปนอันวาเวลานี้ คุณโยมหอย กเชนเดยีวกันอาตมากบัพระครูไม
พยากรณหรอก เพราะพระสาวกไมมีอํานาจ ในเม่ือทานเบ่ือหนายรางกาย มาต้ังแต
รางกายยังดี ยงัไมปวยไขไมสบายทานก็ปรารภธรรม การเจริญสมถกรรมฐานและ
วิปสนากรรมฐานทานไมขาด การรักษาศีลไมขาด การใหทานไมขาด ก็รวมความ
วาบุญกริยาวัตถุท้ัง 3 ประการไดครบ ทานพระครู  ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย 3 
ประการ 

พระครู    ใช ไมขาด 



หลวงพอ    และ ทานมัย ตัดตัวโลภะ ทานมัย ตัดโลภ สีลมัย ตัดโกรธ ใชไหม 
พระครู    ใช 
หลวงพอ    ภาวนามัย ตัดหลง ก็แลวมันตองท้ัง 3 ตัด ถาหากไมไปนิพพานจะไปไหน กต็ามใจ 
หลวงพอ   นี่เหรอ อาว กใ็ครมันจะวาเปนกิ้งกือไสเดอืน ก็ชางโคตรแมมันเปนไร 
หลวงพอ   ใชได 
พระครู    ก็เราไมเกีย่วกบัมันน ิ
หลวงพอ    ก็รวมความวา จริยาของ โยมหอย นี้เปนจริยาดีใชไหม 
พระครู    ใช 
หลวงพอ    การเทศนกนันี ่ ไมใชวาจะตองเอาเร่ืองนั้นมาเทศน เอาเร่ืองนี้มาเทศน เทศน

ตองการใหรู  วันนี้เขาทําความดีกนั เขาบูชาความดีของ โยมหอย ท่ีเอาความดีมา
พูดใหฟงอยางนี้ก็ยังไมเทา 1 ใน 10 ท่ีมีอยูนะ แตถึงกระไรกด็ีญาติโยมท้ังหมด
ท่ีมาท่ีนี้จะไดรูวา เวลานี้สาวกขององคสมเด็จพระบรมครูท่ีเปนฆราวาส ก็มีทาน
หนึ่ง ท่ีเรามีความเขาใจวาทานละขันธ 5 ไดเด็ดขาดท่ีเรียกวา สักกายทิฏฐิใชไหม 

พระครู    ใช พระคุณเจา 
หลวงพอ    ถาตัดสักกายทิฏฐิไดแนนอน ทานท่ีเจริญสมถวิปสสนานั่งท่ีนี่มากโดยเฉพาะ

อยางยิ่ง คนท่ีฟงอยูท่ีนีก่็ได มโนายิทธิ กนัมาก ก็พึงเขาใจวาการปฏิบัติตนใหได
ช้ันฌานสมาบัติก็ดี ไดทิพจกัขุญาณก็ด ี ได มโนมยิทธิ ก็ดี ถาหากวายังเปนฌาน
โลกียอยู  กย็ังเปนเหยื่อของนรก 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    ถาจะตัดใหไดจริงๆ ในเม่ือเห็นสวรรคได เห็นพรหมโลกได เหน็พระนิพพานได 

ไปเท่ียวสวรรค ไปเท่ียวพรหมโลกได ไปเท่ียวพระนพิพานได กจ็งเอาใจเกาะ
นิพพาน เม่ือเกาะนิพพานแลวก็มองมาดูท่ีกายวา ไอกายระยําอยางนี้จะไมมีสําหรับ
เราตอไปใชไหม ถารางกายนี้พังเม่ือไร ไปนิพพานเม่ือนั้น อยางนีต้ายเม่ือไรไป
นิพพานเม่ือนัน้นะ 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    แตวาอีตอนกอนจะตาย ตองภาวนาใหถูกนะ อยาลอ อรหังไอโตพุทโธไอซอน

ไมไดนะ 
พระครู     ใช  เออ พระคุณเจาไอเร่ืองนีน้ะเม่ือกอน พระคุณเจาอยูกบัผมท่ีโนนนะ 
หลวงพอ   ครับ 
พระครู    พระคุณเจากแ็ยกกนัมา ผมก็บําเพ็ญเพยีรใหมันหนักไปเวลาน้ัน ก็พระคุณเจาก็รูนี่

วาผมเองนะ กาํลังมีเร่ืองทุกขใจ กําลังเปนความเขาอยูใชไหมเลา 



หลวงพอ    ครับๆ หนักมาก 
พระครู    คราวนี้ผมก็เกลียดไอตัวทุกขนี่ เกลียดมันมาก อยากจะหนีแตวาเม่ือกอนจะตาย ก็

ขอใหไดพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผมต้ังใจอยางนัน้นะ 
หลวงพอ    เออๆ ตัวนี้ด ี
พระครู    แลววนัหนึ่ง นีผ่มเลาเร่ืองจริงใหพระคุณเจาฟงนะ 
หลวงพอ   ครับ 
พระครู    วันหนึ่งผมก็นัง่ทํากรรมฐานมันจะเวลานานสักเทาไร ผมก็ไมรู  ไมไดกําหนดเม่ือ

ทําเสร็จแลว ผมก็ลงไปนอน พอลงนอนเนีย้ะ อารมณกรรมฐานมันก็ติดผมก็
อยากจะใหมันหลับไวๆ มันหาหลับไมพระคุณเจา 

หลวงพอ    ทําไมละ 
พระครู    จิตมันดันเดินออกไปจากนี่เลยพระคุณเจา 
หลวงพอ    ออ เดี๋ยวๆ จิตทานพระครูมีเทาเรอะ 
พระครู    มี พระคุณเจาถามได 
หลวงพอ    มันมี 4 เทา หรือ  8 เทา 
พระครู    มี ก็กายทิพยมันก็เทานีแ้หละ 
หลวงพอ    ไมใช ผมเห็นคนมี 2 เทา หมามี 4 เทา เวลาออก จิตหมาจิตคนผมไมรูใช  
พระครู    ครานี้ผมเดินออกไป ผมก็มานึกข้ึนในใจวา เอะ คนเรานี่มันถอดจิตไดแฮะ เพราะ

จะวามันหลับก็ไมใช จะวามันต่ืนนกัก็ไมใช 
หลวงพอ    อันนี้ดีมากๆ 
พระครู    ใช แลวผมก็ พอมันต้ังใจวาจะไหวพระสัมมาสัมพุทธเจา ผมก็ไปพระคุณเจา ผมก็

ไปเลย 
หลวงพอ    ครับ  ออ เดี๋ยวขอขัดอีกนิด เวลาท่ีจิตออกจากรางไปแลวรูปรางมันเปนอยางนี้ หรือ

เปนเทวดา 
พระครู    เปนพระ 
หลวงพอ    สมบูรณแบบเลย  แลวคราวนี้ผมก็ไป  พระคุณทําไมมันไวอยางตามตํารา ท่ีเขา

บอกวา ลัดนิว้มือเดียว 
หลวงพอ   ลัดนิ้วมือเดยีวชากวา 
พระครู    ใชนะซิ มันถึงเลย คราวนี้ถึง  เขาบอกไมมีใครบอกผมหรอก เพราะผมไมเจอคน 

ผมไปเห็นกําแพงมันแวบวาว เปนแกวท้ังนัน้เลย พรึบไปหมดเหมือนแกวสารพัดสี 
เอ ผมไปเห็น ผมก็เอ นี่จะเขาชองไหนรูวาพระพุทธเจาอยูในนี้ เพราะจิตมันรู  
คราวนี้ผมก็เอามือขวาผมนี่ไปจี้ประตู 

หลวงพอ    ออนี่นักจีน้ะ 



พระครู    ใช พอจี้ไปพระคุณเจาประตูเปดเลย  พอเปดผมก็เขาไป เขาก็เปนเขาเองอีก 
พระคุณเจา เขาเปนอัตโนมัติ เขาปดเขาเอง พอเขาปดเองผมเขาไปผมก็ไปเห็นพระ 
เณร ก็โอโฮ เยอะแยะไปหมด 

หลวงพอ    ท้ังพระท้ังเณร 
พระครู    ท้ังพระท้ังเณร 
หลวงพอ    อีตอนนั้นนกึอายเณรบางไหม 
พระครู     ทําไมจะไมอายละ เขาแสดงฤทธ์ิ  แสดงอะไรกันสนกุสนานใชไหมแลวไปเจอ

หลวงพอองคหนึ่ง แกมีตนไมอยู ตนไมสวย แกสักท้ังตัวแกน่ังอยูใตตนไม ผมก็นึก
อยากจะถมวา พระพุทธเจานะ ทานอยูในปราสาทหลังไหน ผมก็เลยคอยๆ สะกิด 
เอามือสะกิดทาน ทานก็ถามวา อาว คุณจะมาหาพระพุทธเจาหรือ แนะทานวาอยาง
นั้นเลยเราก็บอกวา  ครับ ผมอยากจะกราบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสักคร้ัง 
เม่ือกอนผมจะตาย  เออ แกลุกพาไปเลย พระคุณเจา เดินนําหนาลุบๆๆๆไป คราวนี้
ไปถึง เขามีเคร่ืองพิสูจนวาผมจะเปนเพราะอรหันตหรือไมใชพระอรหนัต 

หลวงพอ    เขามีเคร่ืองจับเท็จวาง้ันเถอะ 
พระครู    เขามีเคร่ืองจับเท็จ เขามีๆ 
หลวงพอ   เออ ดีๆ  
พระครู    คราวนี้มันเปนหิน 2 แง พระคุณเจา ทางนีแง ทางนี้แง  หินนี่เปนเงาแวบเชียว  

คราวนี้พอหลวงพอองคนั้นเดินเลยไป ไอเจกบา 2 คนมันมา มันโดดขามไปทาง
โนน ขามไปทางน้ี ไมใหผมไป 

หลวงพอ    ออ 
พระครู    หลวงพอแกเหลียวมาด ูอาว นึกวาคุณเปนพระอรหันต  คุณยังไมไดเปน นี่รูไดตรง

นี้เองพระคุณเจา ท่ีคุณมานีไ่ด คุณไดกําลังฌานเพราะความปรารถนาอันแรงกลา
ของคุณ  คุณจงึมาได และแกก็พาผมกลับ เขาไปไมได เอะ  เขาวาเมืองนิพพานไมมี  
ทําไมมีละ ผมไปเจอละ พระคุณเจา 

หลวงพอ    ออ  ก็มีพระครูโง อยูคนเดยีว เขารูวามีมานานแลว 
พระครู    เหรอ 
หลวงพอ    เวลานี้เดก็ ๆเล็กๆ เขาไปกันไดท้ังนั้น โงอยูคนเดียว 
พระครู    นั่นนะซิ ผมเหน็เขาพูดวาเมืองนิพพานไมมี ผมไมเช่ือใคร เขาบอกวาสูญวาสูญ ผม

ไมเช่ือใครหรอก 
หลวงพอ    ไปเจอะ เขาเองแลวนี่นะ 
พระครู    ก็ไปมาแลว 
หลวงพอ    นั่นนะซิ ถาไปมาแลว กก็ลายนืยัน 



พระครู    แลวคราวน้ี ผลท่ีสุดกลับมา แกก็ควกัผาเช็ดหนาของแกในถุงยามของแกขาววอก
เชียว สงใหผมผืนหนึ่ง และแกใหผมลองเอามือขยี้พอผมขยี้ผามันกลายเปนสีดํา 

หลวงพอ   เหมือน จุลบัณฑก 
พระครู    แลวแกก็บอกวา จิตของคุณมันกระเดี๋ยวขาว กระเดี๋ยวดาํ  วาอยางนี้ถาง้ันก็  แกมา

สงถึงหนาประตู  แกบอกวาคุณทําใหดีเถอะ  คุณจะไดกลับมาพบผมอีก ผมจะนั่ง
รอท่ีนี่ คุณทําใหด ี

หลวงพอ    ครับ 
พระครู    อันนี้ก็เปนกําลังใจ 
หลวงพอ    อาว ทีนี้เม่ือกลับมาแลว  มีความรูสึกเหมือนกับวาพระองคนั้นนะคือใคร 
พระครู    ผมไมรูเลยวาพระอะไร 
หลวงพอ    เวลานี้ยังนึกออกไหมวาพระองคนั้นคือใคร นึกช่ือไดไหม 
พระครู    นึกช่ือไมออก ทานไมไดบอกช่ือ 
หลวงพอ    ออ ผมสงสัยวาจะเปน พระอุบาลี 
พระครู    นี่ทานมีสักเสียดวย 
หลวงพอ    ผิวดํา คลํ้าๆ ลํ่าๆ ดวยใชไหม 
พรครู    ใช ดําๆ เปนพระไมสูงนักหรอก 
หลวงพอ    เต้ียวๆ ส้ันแสดงออกใชไหม 
พระครู    ใช 
หลวงพอ    ไอตอนท่ีพระครูเลาฟงนี่มีประโยชนมากนะ  ถาเลากันฟงแตเร่ืองกรู็สึกวาจะมี

ประโยชนนอย ถานี่ท่ีพระองคนั้นบอกวา จิตของคุณนะบางคร้ังมันก็ขาว บางคร้ัง
มันก็ดํา เวลาท่ีพระครูจะไปนิพพานได จิตเวลานั้นตองขาวสะอาดจริงๆ ครับ 
อยากจะทราบวาอารมณตอนกอนท่ีพระครูจะตัดสินใจไป อารมณมันตัดอะไรได
บาง 

พระครู    โอ  ผมตัดท้ังหมดเลย 
หลวงพอ    ตัดหมดเลยนะ 
พระครู    หมดเลยไมเอาอะไรทั้งนั้น 
หลวงพอ    อีตอนนั้นไมมีอะไรเหลือเลย 
พระครู    ไมมีเหลือเลยจึงไปได 
หลวงพอ    ความของใจสักนิดกไ็มมี 
พระครู    ไมมี  ไมวาลาภ ไมวายศ ไมเหลืออะไรท้ังนั้นเลิก ต้ังใจจะไป 



หลวงพอ   อันนี้ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมตองจํานะโยมนะ มาฟงเทศนกันกไ็มใชฟงกันแตเร่ือง
หรือฟงกันสนกุสนาน ในการท่ีจะมาเผาศพ ก็คิดวาในวนันี้จะมาเผาเฉพาะ  โยม
หอย มันตองนกึวาไมชาศพเราเขาก็จะเผาเหมือนกนัใชไหม 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    แลว โยมหอย นี้มีท้ังทรัพยสิน มีท้ังลูกหญิง มีท้ังลูกชาย มีท้ังลูกเขย  ลูกสะใภ ทุก

อยาง แตเวลานี้  คุณโยมหอย ตายแลว แบกใครไปไดดวยไหม มีไหม 
พระครู    เปลา เปลาท้ังเร่ือง ไอเร่ืองของกู ๆ นะ มันตัวมารตางหากละ 
หลวงพอ   ออ ง้ันเรอะ 
พระครู    เออ มันตัวมาร ตัวตัณหา 
หลวงพอ   เออ เดี๋ยวๆ มารรูปรางหนาตาเปนอยางไร 
พระครู    มารนี่เรอะ มันก็เหมือนคนนีแ่หละ 
หลวงพอ   เหมือนหนา พระครูวิชาญ ไหม 
พระครู    ใช 
หลวงพอ   โอ  โยมวันนีเ้อามารมาเทศนแลว  ทีหลังอยาคมนะ เอา เดีย๋วเลาใหฟงลักษณะมาร

เปนอยางไร 
พระครู    ลักษณะของมารนะเยอะ ลักษณะของมารของมันนะ พระคุณเจา มันมีตัวอยาก 

ตระกูลใหญๆ ของมันนะ มี 4 ตระกูล 
หลวงพอ   ครับ มีอะไรบางครับ 
พระครู     1. ตระกูลเจาอวิชชา คอยปกปดไมใหรุของจริง 
หลวงพอ    อันนี้จอมมารเลย 
พระครู    ใชซิจอมมารเลย 2. ตระกูลกิเลส คอยมีโลภ โกรธ หลง ทําจิตใหขุนอยูเร่ือย 3 เจา

ตัวตัณหา ไมรูจักพอ ไมรูอ่ิม ไมรูจักมีพรองอยูเปนนจิ นัน่แหละ จะเอาโนน จะเอา
นี่ กูจะเปนอยางนั้น กูจะเปนอยางนี้ ไอนัน่วากู ไอนีว่ากู กูเคืองมัน กอูยากจะดามัน 
กูอยากจะแขงมัน  ใหยุงอยูอยางนี้แหละ 

หลวงพอ    ออ ตัณหาเรอะ 
พระครู    กัณหา  และ 4 อุปาทาน เท่ียวไดยึดไอนั่นก็ตัวก ูไอนัน่กผั็วกู  ไอนั่นกลู็กกู ไอนัน้ก็

เมียก ูไอนั่นกน็าของกู ไอนัน่ก็ไรของกู ไอนั่นววัควายของกู ไอนัน่ก็บานเรือนของ
กู  ไอนีก่็เงินทองของกู ไอนีแ่กวแหวนก็ของกู  หมอขาวหมอแกงก็ของกู  ผานุงผา
หมก็ของกู กะโหลกกะลากข็อง (หัวเราะ) มันก็ไอหอบฟางนะ พระคุณเจาเอย 
อะไรของมันเลา 

หลวงพอ    หอบฟางยังไดฟางนะ นี่ของกูไมไดเลย 



พระครู    ไมไดอะไร นีแ่หละเขาเรียก ตัวหลง ตัวอุปาทานตัวนีแ้หละ 
หลวงพอ   นี่รวมความวา อาศํยไอตัวหลงเปนปจจัยใหเปนเหตุใหเราตองเกิดนะตานี้ผม

อยากจะทราบวาม อีตอนนีอ้าจจะนอกเร่ืองไปนิดกไ็ด แตนี่เปนเร่ืองของพระสูตร 
วาอยางสมมติวา วันนีเ้ราทราบดีอยูแลววาเจตนาเดิมของ โยมหอย อยางเครงครัด
ในทาน เครงครัดในศีลใชไหม 

พระครู    ใช 
หลวงพอ     เรียกวาเปนคนที่มีอนุสสติ อนุสสติเขาแปลวา ตามนึกถึงเปนฌาน คือเคารพใน

พระพุทธเจาเปนปกติ  เปนพุทธานุสสติ เคารพในพระธรรมเปนธัมมานุสสติ 
เคารพในพระสงฆ เปนสังฆานุสสติ ต้ังใจมั่นในศีลเปนสีลานุสสติ ต้ังใจม่ันในการ
ใหทานเปนจาคานุสสติ ใชไหม 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    ในเม่ือคุณโยมหอยมีอนุสสติท้ังหมดครบ 5 อยาง อยางนี้ถาจะพูดกันไปอีกที คน

ประเภทนี้ถาไมไปนิพพานก็ซวยนะ เอาละ ทานจะไปหรือไมไปเราไมพยากรณ
กัน ถาสมมติวาญาติโยมพทุธบริษัททุกทานท่ีมานั่งอยูท่ีนี่มไมีโอกาสจะทําความดี
อยาง คุณโยมหอย แตยินดีดวยจะเปนบุญไหมครับ เปนปตตนุโมทนามัย 

พระครู    เปน 
หลวงพอ   เปนเรอะ 
พระครู    ใช 
หลวงพอ    ไดเหมือนกัน 
พระครู    ไดซิ  อนุโมทนากับเขาน ิ
หลวงพอ   ใชได 
พระครู    ใชได 
หลวงพอ    หมายความวา ถามีอนุสสติท้ัง 5 ประการครบถวน 
พระครู    เหมือน   โยมหอย นี่ 
หลวงพอ   เหมือน โยมหอย เราดีใจกับทานดวย 
พระครู    ใช 
หลวงพอ   แหม  ไมทราบเลยวา  ยายหอย ตองแตง  จะดีขนาดนี ้
พระครู     อาวนีแ่น ไมใชโหนจะไดหอยใตตนมะขามนะ 
หลวงพอ   แหม  อยูเปนคนไมเหน็จะไดเร่ืองไดราวเลยนิ  ใชไหม  นกึไมถึงวาความดีจะมี

ขนาดนี ้
พระครู    เม่ือใกลจะตายแกมารวบรวมทุนทรัพยของแก 



หลวงพอ    ครับ มาดีเอาตอนนี้ เม่ือรูขาวก็ดใีจดวย โมทนาในความดีก็เปนปตตานุโมทนามัย
ใชไหม 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    ในเม่ือเปนปตตานุโมทนามัย สมมติเอานะ เราไมทราบความจริงสมมติวา คุณโยม

หอย ไปนิพพานได และคนทุกๆ คนท่ีนั่งอยูท่ีนี่ต้ังใจจะทําอยางนั้นไดพุงไป
นิพพาน เกาะอารมณเลยวาพุทธานสุสติธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จา
คานุสสติ วาฉันจะทําอยาง ยายหอย บางละ ฉันจะไปนิพพานอยาง ยายหอย บาง
ละ จะไมไดไหม 

พระครู    ไดซิพระคุณเจา 
หลวงพอ   ไดนะ 
พระครู     แตอยาหลอกตัวเองนะ 
หลวงพอ   ไมหลอกซิ  เอากันจิรงๆ ซิ 
พระครู    ได 
หลวงพอ   ไดนะ 
พระครู    ได 
หลวงพอ   เออ เร่ืองนี้เปนความจริง ญาติโยมพทุธบริษัทมีคนอยูคนหนึ่งไมเคยทําบุญดวย

ตนเองเลย แตวา สามีทําบุญทุกชาติทุกคร้ังจะเปนแสนๆ ชาติอสงไขยกปั โมทนา
กับสามีตลอดเวลา แตการตั้งใจทําบุญเองไมมีเม่ือสามีเปนอรหันตตนเองก็เปนดวย 
อยาง พระนางพิมพา ไงละ 

พระครู    ใช 
หลวงพอ    จําไดไหมลองเลาใหฟงซิ 
พระครู    ใช  ใช  พระนางพิมพา  เมียองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
หลวงพอ    ลองเลาใหฟงหนอยสิ 
พระครู    คือ  พระนางพิมพา  นี่  ความจริงแลวไมนาจะไดเปนพระ อา นางภกิษุณี แตดวย

เห็นสามีทําดแีลวก็พลอยยินดีกับสามีดวย โดยท่ีพยายามเม่ือสละลูก ลูกออกก็ พระ
ราหุล ก็ไปเปนพระอรหนัต พระนางพิมพา ก็ออกบรรพชาเปนนางภกิษุณ ีเม่ือเปน
นางภิกษุณกี็ต้ังใจดําเนินรอยตามอยางพระสามีทุกกระเบียดนิว้ ผลอานิสงสท่ีได
เคยส่ังสมอบรมมา ต้ังแตหนึง่ปถึงรอยป พันป หม่ืนป แสนป ลานปก็ดี ของ พระ
นางพิมพา ท่ีไดติดไดสรางสมอบรมมา ก็พาให พรนางพิมพา พระคุณเจา ไดเปน
พระอรหันต เรียกวาไดเปนนางภิกษุณี ในสมัย เม่ือสามีเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
พระคุณเจาขา 

หลวงพอ    อันนี้ เรียกวา อัตตานุโมทนามัย 



พระครู    ใช 
หลวงพอ   ก็ควรจะเปนคติสอนใจ  สําหรับบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีมาฟงเทศนวา  คุณโยม

หอย นี่ คือเปนคนธรรมดาไมมีอะไรพิเศษกวาเราใชไหม ใชไหมพระครู 
พระครู    ใช ใช 
หลวงพอ   เรามีหนัง โยมหอย ก็มีหนัง 
พระครู    ใช 
หลวงพอ   เรามีเนื้อ โยมหอย ก็มีเนื้อ โยมหอย มีผมเราก็มีผม มีฟนก็มีเหมือนกันทุกอยาง 
พระครู    ก็เรียกวามีขันธ  5 เทากัน 
พระครู    ใช 
หลวงพอ   แตวา คณุโยมหอย ทําความดีอยางนี้ได  ถาบรรดาญาติโยมท้ังหลายทําม่ังมีใคร

หามไหม 
พระครู    ไมมีใครเขามาหาม แตวาตัวจะหามตัวเองเทานั้นแหละ 
หลวงพอ    สําคัญ  อรหันตสองทางไหม 
พระครู    ใช 
หลวงพอ    อรหัง ไอโต  พุทโธไอซอน 
พระครู    นั่นแหละ  (หัวเราะ) 
หลวงพอ   (หัวเราะ) 
พระครู    กลัวจะหามตัวนี้เทานั้นแหละ (หัวเราะ) 
หลวงพอ   สําคัญแต อาจารยหงา 
พระครู    สําคัญจิตคนพระคุณเจา 
หลวงพอ   ใช  ใชครับ 
พระครู    คนทุกคนผมมาส่ังพิจารณาดแูลวท่ีนั่งอยูในศาลานี้แหละ 
หลวงพอ    ครับ  ครับ 
พระครู    ข้ึนช่ือวาบาป ไมมีใครตองการพระคุณเจา 
หลวงพอ    บาปนี่เขาแปลวา  ช่ัว 
พระครู    ใช มันเปนฝายช่ัว ข้ึนช่ือวาบุญตองการทั้งนั้น 
หลวงพอ   ตองการหมด 
พระครู    และข้ึนช่ือวาจนก็ไมมีใครตองการ 
หลวงพอ    ครับ  ครับ คาบ 
พระครู    ตองการเปนคนรวยท้ังนั้น 
หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ 



พระครู    และข้ึนช่ือวาความโง  ก็ไมตองการ 
หลวงพอ   ตองการฉลาด 
พระครู    ตองการเปนคนฉลาด แตท้ังสามประการนีพ้ระคุณเจา นาสางสารหมูสัตว 
หลวงพอ   ทําไมหรือ 
พระครู     เพราะเขานั่ง เขานอน เขายนื เขาเดนิอยูกนัตัวตัณหา โลภ โกระ หลง เขาเกล้ีย

กลอมกันซะอยางไรก็ไมรู  ก็เลยเช่ือแมตัณหา  ก็เสียผูเสียหมด (หัวเราะ) ก็ด ู 
อาจารยสงา กไ็ด 

หลวงพอ   อาจารยสงา เปนไง เปนไง 
พระครู    ก็เสียคนหัวรอ แกกๆ อยูโนนนะ 
หลวงพอ   เวลานีแ้กเปนเทวดาแลวนะ 
พระครู    อาจารยหงา นะ 
หลวงพอ   ครับ 
พระครู    เทวดาขวดละม้ัง (หัวเราะ) 
หลวงพอ   ไมใช ไมใชเทวดาขวด เทวดาเสียงครับ 
พระครู    หรือ 
หลวงพอ   ฮะ ครับ 
พระครู    เออ 
หลวงพอ อมานิ มยังภันเต นี่เปนหัวหนาตลอดเวลา 
พระครู  นี่  อยางนี้ พวกเดียวกนันีจ่ะบอกให 
หลวงพอ  เปนไง  เปนไง 
พระครู   นี่ (หัวเราะ)  ทายกวัด ผมไมนึกเลยวา  ทายกวัดเขาจะดนัไปนรก 
หลวงพอ เปนไง  เปนไง ลองเลาใหฟง 
พระครู  ผมไมนึก ผมนึกวาเปนผูนําของวัด ทายกา ทายกา เขาแปลวาผูใหใชไหม 
หลวงพอ            ครับ ครับ ครับ 
พระครู               ใชไหม ผมไมนึกแตวา อีตาจันทร แกไหม ดันไปเปน ไปเปนเปรต ไปได 
หลวงพอ    ไหนลองเลาใหฟง 
พระครู    จะเลาใหฟงวาทานท้ังหลายจําไวดวยนะ จําไวใหดี แตวาไมบอกวัดนะ วดัไหนนะ 
หลวงพอ    ครับ ไมตองบอกซิ 
พระครู    บอกไมไดเดี๋ยวเขาจะดาแมเอา 
หลวงพอ   ใชใช 
พระครู     เรากลังกับเขาเหมือนกนั (หัวเราะ) นี่วัดนัน้นะ มีรายไดดี 



หลวงพอ   ครับ ครับ 
พระครู     ใชไหมเลา แลวก็คราวนี้ กห็ลวงพอวัดนัน้นะ แกก็อยากจะซอมแซมวัด  อุโบสถท่ี

มันเกา วิหารท่ีมันเกา ก็อยากจะทําใหมันดีข้ึนมา แลวก็มาบอกกับ ตาจันทร ไอ
จันทร เอย นาวัดเราก็มีหลายทุง มึงไปใหเขาเชา สามสวนชักสวนนะ เราเอาสวน
เดียว อีกสองสวนใหคนทํามันนาของเราดีๆ  ท้ังนั้นแหละ ไหม 

หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ 
พระครู    แลวก็เงินไอท่ีกูบอกเขา ท่ีเขามาทําบุญกับกูจะซอมอุโบสถบาง ซอมวิหารบางนี่ 

มึงเอาไปเก็บไวนะ จะใหไปหายสูญไมไดนะ กูเอากะมึงกรรมการวัดก็ลงเอยหมด
เลย คราวนี้ ตาจันทร อีข้ันแรกก็แคหม่ืนสองหม่ืน มันก็นอยนะ 

หลวงพอ    ครับ  ครับ  ครับ 
พระครู    คราวนี้พอเงินมันไดเปนสามหม่ืนส่ีหม่ืน  ตาจันทร แกก็เลยเอาเงินของวัดนะไป

ออกดอกแลวพระคุณเจา 
หลวงพอ   ออ ออ (หัวเราะ)  ออกแลว  ออกแลว  เพิ่มกุศล 
พระครู    ง้ันซิ  แปบเดยีวก็ไปใหคนเขากู  แลวก็ปดปากไอคนกู  มึงอยาบอกใหหลวงพอรู

นะ ถาบอกใหรูไมไดนะ มึงกับกูเลิกกัน 
หลวงพอ    เดี๋ยว  เดีย๋ว ไมเอาดอกเบ้ียใหวัดหรอกเหรอ 
พระครู    ไมละ  ดอกเบ้ียเขากระเปา 
หลวงพอ  ออ  ออ  เขากระเปา 
พระครู   แลวผลที่สุดนาก็  เฮย มึงตองแบงคร่ึงนะ นาเนีย่ หลวงพอบอกเอาสามสวนซัก

สวน มึงตองใหกูสวนหน่ึง ใหวัดสวน มึงเอาสองสวนแนแบงเปนส่ีสวนไปเลย 
หลวงพอ    ครับ ครับ ครับ  
พระครู    ใชไหม แลวอีคราวนี้ก็ แกมีลูกสาวสองคนสวยซะดวยซีนะ ผมเห็นรูปรางสวย ลูก

สาวสองคน เออ แลวก็ลูกชายคนหนึ่งนะ อยูมาไดกี่ปลูกชายก็บวช เม่ือลูกชายบวช
แกเปนอุปชฌายนี่แกก็บวชใหใชไหม 

หลวงพอ       ครับ ครับ ครับ 
พระครู   อีตาจันทร  เขาก็บวชลูกเขาปนั้น  เขามีเรียกวา มีหนัง มีลิเก ละคร กันล่ึมล่ัม ทายก

นี่รวย คนรวย ผลท่ีสุดเม่ือกอนนี้เปนคนเชา ตานี้เขารูกันเดือน 11 เดือน 12 
หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ 
พระครู   เขาทอดกฐิน แลวก็ทอดผาปา แลวเขามีการแขงเร่ือกัน 
หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ 



พระครู   ใชไหมเลา  แลวคราวน้ีก็  ขาวพอเหมาะ มันขาวเหลืองฝนมันก็ตกพรําๆ เดือน 11 
แรมๆ ขาวมันออก ขาวเบา แลวก็ไอลูกชายพอออกพรรษาแลวลูกชายก็สึก  สึกก็
บอกใหลูกชายนะไปโหนกซิ ไปโหนก นกมันกินขาวแตเชาลูกชายกไ็ปโหนก ฟา
ฝาลูกชายตาย พระคุณเจา 

หลวงพอ    อาว แลว 
พระครู    อาว ลูกชายตายช้ินนี่ มา ยายหอม เมียแกช่ือ ยายหอม แกก็เสียอกเสียใจซิคราวนี้ 
หลวงพอ  จันทร หอม ผัวช่ือ ตาจันทร เมียช่ือ ยายหอม 
พระครู    ง้ันซิ  ผัวช่ือ ตาจันทร เมียช่ือ ยายหอม  
หลวงพอ   ออ เรียกบาน จันทรหอม 
พระครู   นั่น จันทรหอม แลวผลที่สุด  ยายหอม  ก็ลมไมด ี
หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ 
พระครู    เสียใจลูกตาย ลูกสึกใหมๆ วาจะขอลูกสาวบานใตใหซะหนอย เลยไมได แลวผล

ท่ีสุดคราวน้ี เหลือมไกีว่นัก็เผาลูกชายไปแลวไดไมกีว่ันเขากไ็ปแขงเรือทอดกฐิน
กัน ทอดผาปากันดวย ลูกสาวก็บอกกับแมท้ังคูวา แมฉันจะไปแขงเรือกับเขา แมก็
เลยใหไป แตงตัวซะโก ไอเรือลําอ่ืนก็ไมลม ไปลมอีลํานั้นแหละ พระคุณเจา 

หลวงพอ   เออ อัศจรรย 
พระครู   ลูกสาวท้ังคูตายหมดเลย ตายหมดท้ังคูเลย 
หลวงพอ   เอ 
พระครู   ตายหมดท้ังคูทําไง ทีนี้กลับมา ยายหอม ไมกินขาวเสียแลว อีตอนเผาลูกสาวท้ังคูนี ่

ยายหอม ชักไมอยากกินขาว ชัดเพอชัดคล่ังเสียแลวซิ ตาจันทร ก็พยายามพดูให
เมียเขาใจวาการเกิดแกเจ็บตาย เปนของธรรมดา เมียแกก็ไมยอมเช่ือ แลวผลที่สุด 
อา ตาจันทร ก็มัวมาคุยกับหลวงพอซะม่ัง เพื่อใหอารมณมันดีๆ ขอคําแนะนําจาก
หลวงพอหลวงพอก็แนะนําใหดี แลวผลที่สุด ตาจันทร เผลอไปหนอย 

หลวงพอ   ทําไมละครับ 
พระครู   ยายหอม ผูกคอตายซะอีกแลว 
หลวงพอ   เอาอีแลว ท่ีไหนละ 
พระครู   ทีนี้หมดแลว  ส่ีคน 
หลวงพอ   นี่เลนปลายเถากันกอน 
พระครู   ทีนี้เหลือ ตาจันทร  คนเดียว 
หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ 
พระครู   เหลือ ตาจันทร  คนเดียว ทําไงพระคุณเจา ทําไงรูไหมพระคุณเจา 



หลวงพอ   ไมรูซิ 
พระครู   ตาจันทร  ก็  ความก็แดงนะซิ ไอท่ีแกทําอะไรไวตางๆ นาของวัดเร่ืองเงินของวัดก็

เอาไปใหคนนัน้กูคนนีกู้  ไอพวกน้ันมันก็มาบอกนะซิวาหลวงพอเงินท่ีให ตา
จันทร ไปเก็บไวนัน้นะ  คนนั้นกูไปเทานัน้คนนี้กูไปเทานี้ เร่ืองมันกแ็ดง นาหลวง
พอใหสามสวน ตาจันทร แกก็เอาเสียสวน แดงแลว 

หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ  
พระครู   แดงแลว แดงแลวเร่ืองจริงแดงแลว 
หลวงพอ   นัตสิ โลเก 
พระครู    ควมลับไมมีในโลก  แลวผลที่สุด พระคุณเจา ตาจันทร อยูบานไมได 
หลวงพอ   ทําไมเลาครับ 
ป.ค.    คิดถึงลูก คิดถุงเมีย  พูดเพอคล่ัง  ก็มาอยูอาศัยอยูหนาวดั เพราะวดัของหลวงพอแก

อยูติดกับแมน้าํเจาพระยา 
หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ เฮอ 
พระครู   ติดอยูกับแมน้าํเจาพระยานี่ใชไหมเลา  คราวนี้ก็มาอยูท่ีศาลาอกแตกอยูนั่น ทีนีก้็

พวกหลานๆ ไอพวกพี่ๆ นองๆ ลูกของพี่ชาย นองชายก็เอาขาวมาใหกนิ เติมทีเดียว
แกกก็ิน  หนกัเขาแกบอกวา ตอไปนี้มึงไมตองมาใหกแูลว แลวขาววดัท่ีหลวงพอ
ใหกู กกู็ไมกนิ  เขาถามวาเปนไง ลุงไมกินนะ เพราะอะไรก็เศรษฐกิจ เราตอง
บัญญัติเศรษฐกิจแกวา  ก็ข้ีในตัวเรามันมีถมไป ไมตองไปกินมันใหม พอแลว 

หลวงพอ   นี่ทําถูกนะน่ี 
พระครู   เอาทําถูกซิ ตาจันทร แกทําของแกถูก  เอา ตานี้ แกข้ีของแกข้ึนมาแกก็กินข้ีของแก

นั่นแหละ พรุงนี้ข้ีอีก แกก็กนิของแกอีก 
หลวงพอ    ไมตองหาใหม 
พระครู   ใช แกก็บอกปญหานี้ บัญญัติเศรษฐกิจไดด ี
หลวงพอ   เฮอ 
พระครู   แลวผลที่สุด ตาจันทร แกกนิข้ีหนักเขา คราวนี้เวลาราวๆ ตีสอง 
หลวงพอ   ครับ ครับ ครับ  
พระครู   ตีสาม ตีส่ี  สามช่ัวโมงนะ  จะรอง โอ มึงอยาตีกู  มึงอยามาแทงกู มึงจะตีหวักูทําไม 

มึงจะแทงหัวใจกูทําไม  รองไดชาวบานเขาชวยชาวบานเขาก็มาดู แหกนัมาดู ไมมี
อะไร เห็นแตตัวจันทรแกรองคนเดียว เขาก็เอ เขากแ็ปลกใจกนั มันยงัไง ทีนี้เขาก็
กลับบาน แกก็รองอยูอยางนั้น รองอยูอยางนั้นไมถึงเจด็วันหรอก พระคุณเจา ขาด
ใจตาย 

หลวงพอ   ออ เออ 



พระครู   คราวนี้  ก็ความอันนี้ ก็ความชั่วของแกท่ีทําเอาไวนะ ไอโฮ ไมตองประกาศ
หนังสือพิมพเลย ไทยรัฐ เดลินิวส ไมตองพูดถึงเลย (หัวเราะ) ใหแซรอบบานหมด  
มันจึงตรงหลักโบราณเขาบอกวา ความจริงหนีจริงส่ิงนีย้าก 

หลวงพอ  ออ 
พระครู   กินปูนรอนทองไมตองแหนง สีเดิมดําหรือจะทําเปนสีแดงพระอินทรแปลงเขาก็รู

วาอินทรปลอม 
หลวงพอ    อา เกงนี ่
พระครู    เกงซิ  ไมเกงจะเปน จะเทศนไดเหรอ 
หลวงพอ   สุนทรพึ่ง สุนทรพ่ึง นี่พึ่งใครเขามาพูดนี ่
พระครู   ใช หัวเราะ นีแ่หละพระคุณเจา เอาละ เทศนกันแคนี้แหละพอแลวเดีย๋วเขาจะวาเอา 
หลวงพอ  เอาสรุป เดี๋ยวใหพระเขาสวดสรุปเอา นานๆ มาที 
พระครู  พุทโธนึกวาจะสรุปให โยมใหสรุปเสียอีก เอา เอา 
หลวงพอ   นานๆ มาที (หวัเราะ) 
พระครู    เทศนา ในกาลเปนท่ีสุด อวสานของการเทศนา ณ โอกาสนี้เปนการเทศนแจง อันนี้

เรียกวาฉลองศพของ โยมหอย บุญญานอย นะ อา ทานท้ังหลาย ขอเตือนจิตสะกิด
ใจของทานไวนิดหนึ่ง ทานทําอะไรกนัก็ทําได ทานฟงเทศนทานกรู็เร่ืองดวยกัน
ทุกทาน ขอใหทานทําแตดีเขาไวอยางเดียว สวนช่ัวเม่ือทานทํามาแลว ขอใหทาน
หยุดไวแตเพยีงเทานั้น แลวก็มุงหนาทําดกีันตอไป เพราะเรารูกันอยูแลววา เราจะ
หนีไอตัวตายไปไมพน ทําไมหนีไมพน เพราะมันเปนกฎธรรมดา ธรรมชาติของ
มันอยูอยางนัน้ เราจําเปนจะตองตาย ไมใชวาเราอยากตายนะ เราจําเปนตองตาย แค
ตายวาง้ันเถอะ พูดกนังายๆ วาอยางนัน้ เอาละทานท้ังหลาย บุญผลาอานิสงสใดๆ 
ทีเรียกวานิมนตพระไปท่ีไหน พระทานก็วาของทานวา อภิวาทนสี ลิสสนิจจัง 
วุฑฒาปจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ถาแปลเปน
ภาษาไทยก็ทานพุทธบริษัทท้ังหลาย คนท่ีมีจิตออนนอม กราบไหวบูชาสักการะ 
เคารพตอพอแมปูยาตายาย ผูหลักผูใหญท่ีมีพระคุณตอเรา แลวตอพระพุทธ  พระ
ธรรม  พระสงฆ ท้ังสามประการน้ี บุคคลเชนนี้จะไดรับพรส่ีประการ คือ อายุ เปน
ผูมีอายุยืน เชน 75 ป ก็อายุขัยอยาง โยมหอย นี่กวาเกนิไดกําไรนะแลวก็วรรณะ
ผิวพรรณก็ผองใสไมเศราหมอง สุขะ ความสุขกายและความสุขใจ  ก็มีแกเราผูมี
ชีวิตอยู แลวพละกําลังกายก็สามารถประกอบกิจการงานเล้ียงตัวเองไดสมบูรณ 
กําลังปญญาสามารถเฉลียวฉลาดรูแจงแทงตลอด ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา



ได และกําลังทรัพย เม่ือเขาจะบอกบุญอะไร เรามีทรัพยทําบุญกับเขาไดคุกคนๆ 
ตลอดไป ดวยกันทุกทาน ท้ังชายและหญิงเทอญ 

 เอวังก็มีดวยประการฉะนี ้
 
 



                                
คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 50 

นิวรณ 5 
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท  ไดพากันสมาทานศีล  สมาทานพระกรรมฐานแลว  ตอนี้ไปก็

ขอทุกทานต้ังใจสงบจิต  ระงับนิวรณหาประการ  เพราะวานวิรณหาประการนี้  เปนตัวกัน้ความดี
ของจิต  คือทําจิตใหวุนวายอยูในโลกยีวิสัย  เปนปจจยัของความทุกข  นิวรณหาประการ  คือ  หนึง่  
กามฉันทะ  ท่ีมีความหลงใหลใฝฝนในรูปสวย  เสียงเพราะ  กล่ินหอม  รสอรอย  และสัมผัส
ระหวางเพศ  และมีอารมณเกลือกกล้ัวไปในกามารมณ  สอง  ไดแก  ความโกรธ  ความพยาบาท  
สาม  งวงเหงาหาวนอน  ส่ี  มีอารมณฟุงซาน  ต้ังอารมณไมทรงไวไดตามปกติ หา สงสัยในคําส่ัง
สอน  ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 

เปนอันวา  อารมณท้ังหาประการนี้  เปนอารมณช่ัว  ถาจิตเราไปคบกับอารมณท้ังหา
ประการนี้  จติก็ช่ัว  ถาจิตช่ัว  วาจาก็ช่ัว  กายก็ช่ัว  แตวา  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การระงับนิวรณหา
ประการ  ก็ควรจะอยูในขอบเขตของเวลาท่ีเราจะรวบรวมกําลังจิตเปนสมาธิ  แตสําหรับนักปฏิบัติ
เบ้ืองตน  เวลาเลิกการควบคุมจิตเปนสมาธิ หรือเจริญภาวนาจิตกค็งจะเปนไปตามสภาพเดิมอันนี้
เปนของธรรมดา แตถาหากวาเราฝกจิตอยูจนเปนปกติ จติก็จะมีอารมณชิน จะเหน็วา รูป เสียง กล่ิน 
รส และสัมผัส ไมมีความหมาย ไมมีสภาพการทรงตัว ความสวยของรูปรางสักประเดี๋ยวหน่ึงกจ็าง
หายไป เสียงท่ีเราเขาใจวาเสนาะเพราะพร้ิง ผานโสตประสาทมันก็หายไป ไมคงท่ีอยางนี้เปนตน 

เปนอันวา กระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระทศพล มีความประสงคให
บรรดาทานพทุธบริษัทระงับอารมณช่ัวของจิตหาประการ อันดับแรกก็ใชเวลาระงับส้ันๆ วันหนึ่ง
เราสามารถจะระงับไดสักหานามี โดยทําจิตใหปลอดโปรงจากนวิรณหาประการ ท่ีจะพิจารณารูป
โฉมโนมพรรณท่ีเกีย่วไปดวยรูป สวย เสียงเพราะ เปนตน มีความรูสึกตามความจริงวา ส่ิงท้ังหลาย
เหลานี้มีสภาพไมเท่ียง รูปเม่ือทรงตัวเต็มท่ีมันก็สวย วนัเวลาลวงเลยไปนิดหนอยความทรุดโทรม
ของรูปแลว ในท่ีสุดก็ตาย เปนอันวาความสวยสดงดงามของรูปไมมีความหมาย ไมมีอะไรจีรังยัง่ยืน 
ถาคิดอยางนี้บอยๆ อารมณจติมันก็ช่ืน จนกระท่ังไมติดในรูป หรือไมติดในเสียง ไมติดในรส 

แลวตอไปขอท่ีสอง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกําหนดเพ่ือหาความสุขของจิตอีก
ดานหนึง่ นั่นก็คือใหหาทางระงับโทสะและพยาบาท ความโกรธและก็ผูกโกรธเขาไว คิดจะทําลาย
ลางบุคคลอ่ืน ใหมีความทกุข ตอนนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา อาการอยางนี้ไมใช
ปจจัยของความสุข มันเปนตัวสรางความทุกข สรางความเดือดรอนไหเกิดข้ึนแกจิต องคสมเด็จพระ
ธรรมสามิสรจึงทรงแนะนําวา ถาเราระงับความโกรธกับความพยาบาท องคสมเด็จพระบรม
โลกนาถทรงแนะนําบอกวา ใหใชพรหมวิหารส่ี คือทรงจิตไวตามปกติวา เราจะไมเปนศัตรูกับใคร 
เราจะเปนมิตรท่ีดีของคนและสัตวท้ังหมดเราจะไมทําการหักลางบุคคลอ่ืนใหมีความทุกข เราจะมี
จิตตรงกันขามคือ คิดสงสารบุคคลท้ังหลายและสัตวใหท้ังหลาย วาคนและสัตวท้ังหมดมีความรัก



สุขเกลียดทุกขฉันใด เราเองรักสุขเกลียดทุกขฉันใด เขาทั้งหลายก็มีความรักสุขเกลียดทุกขฉันนัน้ 
ฉะนั้นแทนท่ีเราจะคิดประหตัประหารทานเราจะคิดเกลียดคิดโกรธ เราก็มีความรักเสีย ถือวาเขาเปน
เพื่อนเกดิแก เจ็บตาย เหมือนกัน ตองมาทนทุกขทรมานเพราะขันธหาเปนปจจยั และเพราะอาศัย
ความอยากเปนเหตุ 

ฉะนั้นจะขอนาํเอาพระธรรมส่ังสอนของสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ มาใชประจําใจวา เราจะ
รักคนอ่ืนนอกจากตัวเรา เสมือนดวยตัวเรา เราเมตตาสงสารตัวเราฉันใด เราก็จะมีความกรุณาสงสาร
ปรารถนาใหเขามีความสุข เกื้อกูลใหมีความสุขแกบุคคลท้ังหลาย เชนเดียงกันสงสารตัวเรา เกื้อกลู
แกตัวเรา ถาจติใจของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย คิดอยูอยางนี้ปกติ ดีไมดีไดวนัละเล็กละนอย
ก็ยังดี วันหนึง่ถามีอารมณอยางนี้เพยีงสองสามนาที องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา ก็กลาววา 
ทานท้ังหลายเปนผูไมวางจากฌาน ทีนี้ถาเราสรางอารมณแบบนีไ้ปนานๆ อารมณจติก็จะเกิดอาการ
เคยชิน เม่ือความเคยชินเกดิข้ึนจิตกจ็ะมีแตความเยือกเย็น ความเรารอนท่ีคิดวาอยากจะไมฆาเขา 
อยากจะดาเขา อยากจะไปประทุษรายเขา อยากจะกล่ันแกลงเขามันก็ไมมี อารมณอยางนี้เกิดข้ึนจติ
มันก็มีความสุข หนาตาผิดพรรณก็มีความผองใส จิตใจมีความช่ืนบาน 

คนประเภทนีอ้งคสมเด็จพระวิชิตมารกลาววา เปนคนแกยาก เพราะวาความโกรธเปนภัย
ทําลายเผาผลาญรางกายใหทรุดโทรม แตความเมตตาปรานีสุขแมน้ํามีความชุมฉํ่าอยูเสมอ 
เหมือนกับตนไมอยูในเกณฑแหงแลงมันก็มีแตความเศรา หาความสดช่ืนไมไดฉันใด ถาความโกรธ
ความพยาบาทท่ีมีอยูในจิตใจของบุคคลผูใด บุคคลนั้นก็จะมีแตความเครียด รางกายทรุดโทรมเร็ว 
ซ่ึงตรงกันขามบุคคลท่ีมีจิตเมตตา กรุณาท้ังสองประการ มีจิตใจช่ืนบาน เห็นหนาใครก็ยิ้มแยม
แจมใสใจเปนสุข อยางนี้รางกายทรุดโทรมชา เหมือนกับตนไมท่ีกําลังแชน้ําอยู มีอาหารอยูเปนปกติ
มีความเยือกเยน็ ตนไมก็มีความผองใส ขอนี้มีอุปมาฉันใด ใจเราก็เหมือนกัน เพราะวาพรหมวิหารส่ี
เหมือนกับน้ํา ทําจิตใจใหชุมช่ืน ถาจิตใจเราชุมช่ืน หนาตาเราก็ชุมช่ืนไปตาม เพราะคนเรากริยา
ภายนอกมีกายกรรม คือทําดวยการก็ดี วาจาก็ดี ท้ังสองประการนี้จะทําออกไปก็เพราะอาศัยใจส่ัง 
ท่ีนี้ถาเรามีความเมตตากรุณาท้ังสองประการนี้ ความทุกขจะไมมี ความวุนวายจะไมมีใจจะเปนสุข
อันนี้มีความด ี

ทีนี้ขอท่ีสามองคสมเด็จพระชินศรี แนะนําวาจงระงับความงวง ในขณะท่ีปฏิบัติความดี อัน
นี้ก็ขอใหทรงอยูตามสภาวะท่ีรางกายจะทรงได 

ขอท่ีส่ีองคสมเด็จพระจอมไตร ทรงใหระงับความฟุงซานรําคาญใจของจิตเพราะจิตนี่มันมี
ความกระวนกระวาย ถาเราปลอยใหมันคิดมากเกินไปใจมันกมี็ความโง เพราะจิตมันไมไดพัก 
โดยมากเวลาต้ังแตต่ืนจนกระท่ังหลับก็จะใชจิตคิดงานตางๆ รอยแปดพันเกา มันก็ไมมีความไดหยุด 
ความเหน็ดเหนื่อยมันเกิดข้ึนก็จริงแหล แตทวาเพราะอาศัยความชินเรารูสึกไมเหนื่อย ทีนี้ถาหากวา
เราจะใชอารมณตัดเฉพาะอารมณใดอารมณหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไมใหมันคิดเปนอยางอ่ืนใหคิด



เฉพาะกิจท่ีเราตั้งไว ถาทําไดอยางนี้วาระละสองสามนาทีหรือหานาที ก็ช่ือวาจิตเปนฌานองคสมเด็จ
พระพิชิตมารกลาววามีอานสิงสมาก  

ทานตรัสไววาการฝกจิตระงับจากกิเลส คือขณะใดท่ีจิตเปนสมาธิ อยางท่ีบรรดาทานพุทธ
บริษัท  ตรัสฟงอาตมาอยู ถาหูฟงแลวก็ใจนึกไปตามอยางนี้ช่ือวาจิตวางจากกิเลสเพราะเราฟงธรรมะ 
จะมีความสุข ถาปลอยใหจิตมีความสุขตามกระแสธรรมอยางนี้ เพียงแควันหนึง่ช่ัวขณะนิดเดยีว 
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววามีอานิสงสมาก มีอานิสงสมากกวาพระสงฆ ท่ีบวชเขามา
ในพระพุทธศาสนา มีศีลบริสุทธ์ิถึงรอยป แตไมเคยเจริญสมาธิจิตเลย เราเจริญสมาธิจิตวันละสอง
สามนาที ไดทุกวันมีอานิสงสมากกวา ท้ังนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาการทรงศีลบริสุทธ์ิไมสามารถจะ
เกิดเปนพรหมได จะรักษาศีลสักกี่แสนปก็ตามใจ ศีลบริสุทธ์ิเพียงใดอยางเกงก็เกดิเปนเทวดาช้ัน
กามาวจรสวรรค แตวาบุคคลใดสามารถระงับจิตใหพนจากนวิรณท้ังหาประการ วนัหนึ่งช่ัวเวลาสัก
หนึ่งนาที สองนามีก็ตาม เม่ือฝกนานๆ เขา อารมณจติมันก็ชิน จิตมีความสุขจิตมีการทรงตัวไม
ฟุงซาน อยางนี้ตายเปนพรหม สูงกวากันมาก มีความสุขดีกวากัน เม่ือจิตเรามีสติต้ังม่ัน ปญญามันก็
เกิดเปนปจจยัเขาถึงพระนิพพานไดโดยงาย นี่อานิสงสของการอบรมใจในดานของกุศลตามสมควร 
ตามเวลาอันสมควรมากก็ไดนอยก็ไดอยางนี้มีอานิสงสมาก 

ขอตอไปองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา การสงสัยคําสอนของพระพุทธเจาเปน
นิวรณ ตัดความดี อันนีเ้ราจะเช่ือเฉยๆ ไมควรเพราะวาพระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา การที่ฟงพระ
ธรรมเทศนา คําสอนของพระองคแลวตองนําเอาคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว ไปคิด
ตามพิจารณาใครครวญดูแลว เม่ือเหน็สมเหตุสมควร เหน็วาจริงตามนัน้ก็ไปปฏิบัติตาม 

ในเร่ืองนี้มีปรากฏมาใน พระธรรมบท ขุททกนิกาย สมัยหนึ่งองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ เวลานั้นพระใหมก็มีอยูก็มี พระสารีบุตร อยูดวย เม่ือ
พระพุทธเจาเทศนจบ ก็ถาม พระสารีบุตร วา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร เธอเช่ือตถาคตไหม ท่ีตถาคต
พูดไปนี่เธอเช่ือไหม พระสารีบุตร บอกยังไมเช่ือ พระพทุธเจา เปนเหตุใหพระบวชใหมท่ียังมีกิเลส
หนา ประฌาน พระสารีบุตร วาเปนพระอวดดี ท่ีองคสมเด็จพระชินศรีทรงยกยองวาเปนผูเลิศไป
ดวยปญญา เปนอัครสาวกเบ้ืองขวา มาฟงคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมเช่ือ 

พระพุทธเจาจงึไดทรงหาม ความเอะอะโวยวายและองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดตรัสถาม 
พระสารีบุตร วา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร ทําไมเธอจึงตอบอยางนัน้ พระสารีบุตร จึงไดถวาย
นมัสการองคสมเด็จพระทรงธรรม แลวก็ตอบสนองวา การที่ขาพระพุทธเจาบอกวา ยังไมเช่ือนัน้ 
ความจริงไมใชไมเช่ือเลยรับฟงไวแลวกจ็ะตองนําไปประพฤติปฏิบัติกอน ถามีผลจริงตามนั้นจึงจะ
เช่ือพระเจาขา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงสดับก็ยกมือข้ึนสาธุการ วาดีแลว สารีบุตร 
พูดถูก จึงไดแนะนําใหบรรดาพระสงฆสาวกท้ังหลายเหลานั้นท้ังหมดวาจงจําคําของ สารีบุตร ไว 
วาถอยคําก็ตามทีท่ีตถาคตพูดไปแลวนี ้ รับฟงอยาเพิ่งปฏิเสธหรืออยาเพิ่งเช่ือใหนําไปประพฤติ



ปฏิบัติกอน ถาพระธรรมคําส่ังสอนของเราไมมีเหตุไมมีผลตามนั้นก็จงอยาเช่ือ ถามีเหตุมีผลสมควร 
มีผลตามท่ีกลาวไปจึงเช่ือ 

อันนี้ การที่จะตัดความสงสัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาท่ีสอน ก็ตองใช
ปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา อยาอยูๆ ก็เช่ือเฉยๆ ท่ีอาตมาพูดนี่ก็อยาเพิ่งเช่ือ พูดแลวฟงไป ก็ลองไป
ประพฤติปฏิบัติตาม ถามีผลดีจึงเช่ือ ถาไมมีผลดีก็จงอยาเช่ือ นี่เปนอันวาการจะเช่ือคําส่ังสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตองใชปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา 

เปนอันวาสําหรับวันนี้ เรามาทวนของเกากนั วาของเกา การเจริญพระกรรมฐาน อันดบัแรก
ท่ีเราจะกาวเขาไปสูระดับความดี ก็ตองพยายามกําจดัความช่ัวหาประการท่ีจิตคบเขาไว คือนิวรณหา 
คือ 

หนึ่ง ความหลงใหลใฝฝนในรูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส เปนตน 
ประการท่ีสอง จิตหมกมุน ไปในบาปอกุศล คือ จิตช่ัว อยากจะฆาเขาอยากจะตีเขา อยากจะ

ทํารายเขา อยากจะแกลงเขา ดวยความโกรธ หรือความพยาบาท 
ขอท่ีสาม ส่ิงทีองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนําใหระงับความงวงเหงาหาวนอน 
ขอท่ีส่ี องคสมเด็จพระชินวร ใหทรงอารมณไวโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งท่ีเปนกศุล ตาม

โอกาสที่จะพึงทําได 
ขอท่ีหา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา แนะนําวา จงใชปญญาพิจารณาคําสอนของ

พระองคเม่ือเห็นวา มีเหตุมีผลตามนั้นจึงจะเช่ือ 
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย การที่นําของเกามาทวนใหม ก็เปนการซักซอม

กําลังใจ ของบรรดาทานพทุธบริษัทวา นิวรณหาประการท่ีองคสมเด็จพระทรงสวสัดิโสภาคยกลาว
วา เปนความชั่วท่ีจิตคบคาสมาคม เวลานี้จิตใจเรายังนยิมขอใดขอหนึ่งอยูหรือไม ถาจิตใจยังพอใจ
ขอใดขอหนึ่งก็จงถือวาจิตของเราทรามเสียแลวยังไมดพีอ ตองพยายามขัดเกลาจิตของเราใหบริสุทธ์ิ
จากนวิรณท้ังหาประการ ถึงแมวาวันหนึ่งจะไมไดนาน วันหนึ่งสักสิบนาทีก็ยังด ี

เอาละเวลานีก้าลเวลาท่ีจะแนะนําทานพุทธบริษัท เพื่อซักซอมความเขาใจหมดแลว ตอนี้ไป
ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวพยายามต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรูลม
หายใจเขาออกก็จงทราบวาขณะนัน้จิตมีสมาธิ หรือวาจะใชคําภาวนาดวยก็ใชคําภาวนาควบไปกับ
ลมหายใจเขาออก ขณะใดที่จิตใจของทานท้ังหลายรูคําภาวนาอยู ขณะนัน้ช่ือวาจติของทานทรง
สมาธิเหมือนกนั สําหรับทานท่ีปฏิบัติมานานก็พิจารณาขันธหา ตามคติท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงสอน ในดานของวิปสสนาญาณ ตอแตนี้ไปขอทุกทานต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ัน 
กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาอัธยาศัยจนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมด
เวลา 



คําสนออบรมพระกรรมฐาน 41 
วิตกจริต และ โมหจริต 

 
วิตก แปลวาตรึก นึกคิด ไมตัดสินใจ ไมตกลง  โมหจริตแปลวา จอมโงความจริงโมหะก็

แปลวาหลง ทีนี้คนท่ีลาดมันจะหลงไดอยางไร คนท่ีหลงก็เพราะความโงเปนสําคัญ ถาไมโง มันก็
ไมหลง หรือถาใครๆ ไมหลง คนนั้นก็ไมใชคนโง ฉะนั้นโมหจริต อาตมาจึงไดแปลเสียอีกอยาง
หนึ่ง แปลวา จอมโง ตัวอยางท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทจะเหน็ไดงายๆ  ความจอมโงของคน แลวก็
ความจอมโงของสัตว ความจอมโงของนักบวชในพระพุทธศาสนามีอยูเยอะ โงกนัตรงไหนละโง
กันตรงนี้ ท่ีอีตอนมันเกดิข้ึนมาแลว มันโตขึ้นมาทีละนอย ละนอย เขาเรียกกันวาความเส่ือม แตนี่โต
ข้ึนตอนนี้ดใีจ วาแหมนีเ่รากําลังจะเปนคนหนุมคนสาว พอถึงเวลาเปนหนุมเปนสาวแลวก็ดใีจ วา
เราเปนหนุมเปนสาวครบถวนบริบูรณ ไมไดคิดวามันจะแก ไมเคยคิดวาจะปวย ไมเคยคิดมันจะตาย 
แตความจริงแลวคนท่ีเกิดมาตองมีความแต ความปวย ความตาย ความเส่ือมโทรมของรางกายเปน
ปกติในท่ีสุดตายพัง แลวชาวบานเขาตายใหดู กี่รอยกีพ่นักี่หม่ืนกี่แสนคนไมเห็น เห็นเหมือนกนัแต
วาเฉยๆ ไมไดสนใจ ไมไดคิดเลยวาตัวเองจะตองตายอยางเขา นี่ถาไมโงจะเรียกกันวาอะไร 

และยิ่งไปกวานั้น ความโงมันจะเพิ่มมาอีก อยูคนเดียวสบายๆ ไมพอใจอยากมีคูครองแลว
ไมไดคิดหรอกวาการท่ีมีคูครองนะมันเพิ่มความลําบากมาเพียงใดนกึเอาเองก็แลวกัน จะทําอะไรมัน
ก็ไมเปนอิสระสักอยาง หาความเปนอิสระไมไดจะไปไหนสักทีก็ตองเกรงใจ เมียเกรงใจผัว เกรงใจ
พอผังแมผัว เกรงใจพอตาแมยาย ยุงไปหมด เวลามีลูกเขามาอีก ทําอยางไร เพิ่มภาระแหง ความหนัก 
นี่ถาคนฉลาดจริงๆ นะ ใครเขาจะไปยุงแบบนี้ ใครเขายะเห็นวาด ี

หรือบางทีพอมีฐานะ พอมีพอกินบาง ก็เลยลืมคิดวา ความจนมนัจะเขามาถึงแลวก็เผลอคิด
วา ความรํ่ารวยจะชวยใหคนมีความสุข แตคนท่ีจอมรวยมีความทุกขเยอะแยะ แลวก็เปนจอมทุกข
เสียดวย ท้ังมีอํานาจวาสนามันก็คิดวาอํานาจวาสนามันจะคงตัว แลวคนทีมีอํานาจวาสนามากๆ ตอง
กลายเปนบุคคลท่ีไมมีแผนดนิจะอยูถมเถไป อันนี้เราไมไดมองกัน ลืมมอง แตมองเหมือนกนั แตวา
ลืมคิดวามันจะเปน มันจะมาถึงตัวไดบาง นี่ คือเร่ืองของความโง 

แตความจริงความโง ของบรรดาประชาชน ชาวบาน เปนของธรรมดาเพราะอะไร เพราะวา
ชาวบานช่ือวาเปนผูเสพกาย คําวาเสพ แปลวากิน กามแปลวาความใคร คําวา เสพกาม ไมได
หมายถึงวาเสพเมถุนธรรม คือรวมกันในฐานะสามีภรรยา หรือวาผูชายกับผูหญิงเสมอไป กาม 
แปลวา ความใคร ชาวบานมีความจําเปน ใครอยากจะมีบาน ใครอยากจะมีรถยนต ใครอยากจะมีเงิน
ใช ใครอยากจะมีอาหารกนิ ใครอยากจะมีเคร่ืองแตงตัว เพราะชาวบานเขาตองเล้ียงตัวเอง ถาอาการ
อยางนี้จะปรากฏกับชาวบานถือวา เปนเร่ืองธรรมดา แตอาการ อยางนี้ถาปรากฏกับคนอีกพวกหนึ่ง 
ไมใชธรรมดา แลว คือพวกนกับวช คือวานกับวชปรารถนาพระนพิพานน่ี เปนของธรรมดา นักบวช
ท่ีบวชเขามาในพระพุทธศาสนากิจท่ีจะพึงทํา มีอยู 3 ประการ คือ หนึ่ง อธิศีลสิกขา รักษาศีลให



บริสุทธ์ิสองอธิจิตสิกขา เจริญสมถภาวนาใหจิตเปนฌาน ตามความเปนจริง จะปลดขันธหา ปลด
ความรักปลดความโลภ ปลดความโกรธ ปลดความหลง นี่การท่ีบวชเขามานีใ่นพระพุทธศาสนา 
พระพุทธเจาสอนใหปฏิบัติอยางนี ้

แตวาพอบวชเขามาแลวซิ พอเทวดาบางเหลา แกไมไดคิดตามนั้น คิดเสียใหมเม่ือเขามาแลว
ฉันตองรวย บวชมาแลวตองมียศถาบรรดาศักดิ์ มีตําแหนงหนาท่ี พอมียศถาบรรดาศักดิ์ มีตําแหนง
หนาท่ี ปกครองวัด ปกครองเขตของสงฆก็เลยคิดวาวดัเปนวดัของตัวเองเสีย เขตของสงฆเปนเขต
ของตัวเอง ไมใชเปนของสงฆ นี่ความโงระยําแบบน้ีมันมี พวกประเภทนี้เราเรียกกันวา กระสือ หรือ
วาผีท่ีชอบหลอกชาวบาน เวลาชาวบานท่ีเขาไปหา ทําตัวเหมือนพระอรหันต ทําทาทางวิเศษวิโสทุก
อยาง แตพอลับหลังชาวบานสกปรก ก็ดวยกิเลส ตัณหาทุปาทาน และอกุศลกรรม คนพวกนี้ไมควร
สักการะ ไมควรเอ้ือเฟอ ไมควรเล้ียงดูถาเราเล้ียงคนพวกน้ีไว มันก็เหมือนกับเล้ียงโจรไวปลนความ
ดี ปลนทรัพยสินของบรรดาประชาชน  

ดวยบรรดาประชาชนท้ังหลายเขามาแลว ต้ังใจคิดวาจะทําบุญ แตวาแดนท่ีรับไมใชเปน
แดนบุญเปนแดนบาป แลวเราทําแลวเราจะไดอะไร พระท่ีบวชเจามาในพระพุทธศาสนา ถามีความ
โลภ หรือมีความรักในเพศตรงกันขาม มีความโกรธ มีความหลง เหตุท้ังสามอยางหรือแถมส่ีอยาง ท่ี
เรียกกนัวาความรัก ความรักกับความโลภมันตัวเตียวกัน ท้ังสามประการนี้พระพุทธเจาทานกลาววา 
เปนรากเหงา ของความช่ัว ไมใชกิ่งไมใชกานของความชั่ว มันเปนรากเหงาของความช่ัว ท่ีนีเ้ราไป
สงเสริมรากเหงาของความช่ัวใหมันเจริญงอกงาม แลวเราละจะไดความบริสุทธ์ิผุดผอง ไดความดี
มาจากไหน 

นี่ละบรรดาทานพุทธศาสนิกชนท้ังหลาย ถาต้ังใจจะไปพระนิพพานละก็หาแดนของพระ
นิพพานเปนท่ีไป ต้ังใจจะไปสวรรค หาแดนของสวรรคเปนท่ีไปต้ังใจจะไปพรหมหาแดนของ
พรหมเปนท่ีไป ต้ังใจจะไปจะเปนมนุษยหาแดนของมนุษยเปนท่ีไป แดนของมนุษยก็คือบุคคลท่ี
ปฏิบัติครบถวน ใน กรรมบทสิน หรือวา ศีลหา ประการ ถารักเรา คบคน เราสงเคราะหทานประเภท
นี้ เราเกิดเปนมนุษยไดทานจะสอนใหเรา แนะนําเราใหปฏิบัติตามทาน เราก็เกดิเปนมนุษยได 

ถาเราตองการเปนเทวดา ไปหาแดนของเทวดา ทานท่ีอยูแดนของเทวดามีลักษณะ ประกอบ
ไปดวยคุณธรรม 2 ประการ คือ หิริ และ โอตตปัปะ หิริ แปลวา ยายความช่ัว โอตตปัปะ เกรงกลัวผล
ของความช่ัวจะใหผล เรียกวาไมทําความช่ัวกันเลย ไมเมาในลาภ ไมเมาในรัก ไมเมาในยศ ไมเมา
ในสรรเสริญ ไมเมาในสุขไมเมาในโทสะ ความโกรธอิจฉาริษยาชาวบาน ไมหลงตัววาเปนผูวิเศษ 

แลวถาหากวาเราจะไปแดนพรหม เรากไ็ปหาทานท่ีทรงฌานสมบัติ ถาเราจะไปพระ
นิพพานก็ไปหาทานท่ีทรงความเปนพระอริยเจา แลวสมัยนี้มีพระอริยเจาไหม หากวาทานมีกลอง
สองทางไกล หรือวาแวนขยาย ลองๆ ขายดูทีเถอะวา เวลานี้มีพระอริยเจาในประเทศไทย บางหรือ
เปลา ถาจะถามคนพูด คนพดูขอตอบตรงวามี มีต้ังแตพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหนัต 
หากวาทานอยากจะรูวา ใครเปนพระอริยเจาคือ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตทานทํา



ตัวของทานใหเปนพระโสดาบัน ทานจะรูจกัพระโสดาบัน ทําตัวของทานใหเปนสกทิาคามีทานจะรู 
พระสกิทาคามี หากวาทานเปนพระอนาคามี ทานก็รูวาใครเปนอนาคามีบาง หากวาทานเปนอรหนัต 
ทานก็จะไดรูวา ใครเปนอรหนัตกันบาง อันนี้พูดเลอะไปแลวละมัง 

เปนอันวาเราจะรูไดเพราะอาศัยเราเขาถึง เร่ืองของพระนพิพานนี่ แปมคุยกันฟุง คุยไปคุย
มาศีลหาไมครบ พิโธเอย ในเม่ือศีลหาไมครบ ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานยังไมได จะมาคุยถึงเร่ือง
พระนิพพานกนัไดอยางไร เพราะอะไรศีลหาถาไมครบ โนนไปเกดิในนรกและจะมานั่งคุยกนั เร่ือง
พระนิพพาน 

บรรดาทานท่ีผมส้ันท้ังหลาย โกนค้ิว โกนหนวด หมผารุงรัง เมากาย เมาเกียรติ เมายศถาม
บรรดาศักดิ์กนับางหรือเปลา ถาเมาละก็สบาย โนน นรก นี่ไมไดดาใครนะ เพราะเจอะหนามาแลว 
ใครอยากจะถามก็เชิญ จะช้ีตัวให บรรดาทานพวกนี้สรางความจัญไรไวเยอะ ทําใหนักบวชท่ีดีๆ มัน
หมองไปดวย นี่พวกเราชวยกันคัด ทานพวกนีใ้หออกไปในขอบเขตของ พระพุทธศาสนาจะดีไหม 
ท่ีเปนอยางนีไ้ดเพราะอะไร เพราะวาทานมีวิตกจริต และโมหจริตประจาํใจ หลงคิดวาขอบท่ีมันไมจี
รังยั่งยืน เขาใจวาเปนของจรัีงยั่งยืน ของที่ไมเท่ียงเห็นวาเท่ียงของท่ีเปนทุกข หาวาเปนสุข ของท่ี
เปนอนัตตาจะตอง สลายตัว คิดวาทรงตัวอยูนี่หลงไป แลวอารมณใจของทานเองก็เหมือนกนั ไม
กลาจะตัดสินใจ ตามคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระบรมครู วาเร่ืองพระนิพพาน เปนบันไดท่ีเราข้ึน
กันไปยากนกั แตทวาทานผูนี้ไมยอมเช่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาค แตวากลาแตงเคร่ืองแบบของ
พระพุทธศาสนา เพราะอะไร เพราะวาทํานาในกระเปาคนสบายนี่ทานพวกน้ี ถาเปนคนก็เปลืองท่ี 
ทานเปนสมณชีพราหมณก็เปลืองผาเหลือง นี่ 

เม่ือเร็วๆนี้ มีพระแกองคหนึ่งมาบอกใหฟง วาวดัท่ีทานอยูมีพวกสูบเฮโรอีนไอผงขาวๆ 
แลวก็ทําพระขาย เวลาออกหนาแขก ทําจริยาเรียบรอยดีเหลือเกินแตทวาลับหลังแขกลอเฮโรอีนเขา
ให นีว่ันท่ีพดุนี่เปนวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ขาวนี้รับเม่ือวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2518 แลวก็ไมมี
ใครเขาทําอะไรปลอยกันไปตามสบาย นีน่ักปกครองไปทางไหนหมด เหน็ไหม การที่ประเทศตน
เปนสาวขององคสมเด็จพระสุคตนะ นั่งคดกันเสียหมด ไมไดเงยหนาข้ึนมาดูอยางนีแ้ลวจะไมช่ือวา
หลอกลวง เอาเคร่ืองแบบขององคสมเด็จพระบรมครูมาสวมหลอกชาวบาน จะวาอยางไรกัน ไอ
ตําแหนงแหงการปกครองนะ มีไวทําไมรับไวทําไมถาทําไมได ใหคนอ่ืนเขาเปน ใครท่ีมี
ความสามารถใหเขาเปน ใหเขารับตําแหนงนั้น ถาเราไมมีโอกาส จะปฏิบัติงานของพระพุทธศาสนา
ได มานั่งเปนใหเปลืองท่ีทําไม เปนการชวยกันทําลายพระพุทธศาสนา พวกนี้มีจริยา คือ จริตเรียกวา
วิตกจริต ตัดสินใจไมตรง ไมแนนอน จะไปถอดถอน จะไปจับสึก ก็เกรงวาเขตปกครองของตัวจะมี
ความเสียหาย หาวาปกครองไมดี เลยหมกจี้ หมกส่ิงโสโครกเขาไว นี่ความจัญไร มันกินกระท่ัง
ผูใหญอันดับปกครอง 

ถาอยากจะรูมาถามสิ วาท่ีไหนจะบอกให ท่ีพูดอยางนี้ไมไดเกรงใจใครเพราะเลิกคบแลวไอ
งานประเภทนี ้ เคยทํามานะ เคยกวาดนักบวชประเภทนี้ออกเยอะแยะ เวลานี้วางมือแลว แลวก็สาวก



ขององคสมเด็จพระประทีปแกวทานใดก็ตาม ถาไมบริสุทธ์ิผุดผอง อยายื่นมือเขามาเกี่ยงของนะ จะ
ไมรับรองฐานะของทาน ถารุกรานจะปลอยลูกศิษย อาละวาดจะบอกให วาทานท้ังหลาย ชวยกนั
ทําลายศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท โมหจริต และวิตกจริต มันระยําแบบนี้ นี่ไอเจาโรคแบบนี้
แตความจริงมันกินใจคนทุกคนมันเขามาสิงใจมันเปนโรครายคลายๆกับโรคเร้ือนมันเขามากินใจเรา
อีกอยางหนึ่งนีอ่งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาบอกวาอารมณท่ีมันไมทรงตัว อารมณมันหงุดหงิด 
มันฟุงซานไมทรงตัว ท่ีเราเรียกกนัวาเปนฌาน สมาบัติไมได กเ็พราะวาใจเขาไปคุยกนั วิตกจริต คิด
ไมตกลง โมหจริต ซ่ึงมีความหลง ไมยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง นี่แหละบรรดาทานพทุธ
บริษัทชายหญิง อารมณอยางนี้เขาเรียกวาวิตกจริต และโมหจริต มันเปนโรครายทําลายความดีของ
คน 

ทีนี้ถาเราจะแก เราจะทําอยางไร ตองไปหาหมอใหญ หมอใหญ หมอใหญคือใคร คือ
พระพุทธเจาไปหากันท่ีไหนเลา ก็ท่ีเรานี่แหละมีอยูแลว เพราะวาองคสมเด็จพระประทีปแกวตรัส
กับ พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท เม่ือเรานพิพานไปแลว พระธรรมวินยัท่ีเราสอนไวจะ
เปนศาสดาสอนเธอ คําวา พระพุทธเจากไ็ดแกคําสอนของพระองคนัน่เอง พระพุทธเจาไมใชขันธ
หา ไมใชเนื้อไมใชหนงั พระพุทธเจาคือคุณธรรมพิเศษ ท่ีองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐคนควาและ
ปฏิบัติไดเวลานี้พระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระจอมไตร ยังมีอยูครบถวน แตทวาเจาคน
จัญไรเทานั้นแหละ นี่ก็มาควบคุมศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตร พากันทําลายพระพุทธศาสนา 
นี้วากนัแตเฉพาะคนจัญไร คนดีไมเกี่ยว คนดีอยาเดือดรอนนะ ถาเดือดรอนเม่ือไหรจะหาวาเปนคน
เลวเม่ือนั้นถาทานไมเลวกันทานไมเดือดรอน นอนยิ้ม แลวคนท่ีเขาดี ไมมีอะไรเดือดรอน จะวากนั
อยางไร จะพูดกันอยางไรมันไมถูกเขา ถาไปชนใครเขาใหรูเถอะวา คนนั้นนะเลวเต็มทีแลว 

ทานท้ังหลายไดรับบันทึกเสียงไว เอาคาสเซทไปเปดใหฟง ถาเขานั่งฟงแลวกเ็ขาไมสบาย
ใจ เราจะทราบไดเลยวา ทานผูนั้นพกเอาความจัญไรไวพอใจแลวไมใชสาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกวบรมศาสดา แตนี้เวลามันก็ใกลจะหมดนี่ สามสิบนาทีจะผานไป เฒาหวัลานจัญไร นกึ
พูดเกะกะระรานมาเร่ือย แตท่ีพูดเร่ือยมาอยางนี้ พดูตามความเปนจริง 

ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติ เพื่อหวังพระนิพพานจะไดรู ไมใชวาใครแตง
เคร่ืองแบบ ขององคสมเด็จพระบรมครุแลว ดีไปเสียท้ังหมด คือศาสนาขององคสมเด็จพระสุคต
ย่ําแยอยูเวลานีไ้มใชใคร พวกจัญไรท่ีไมมีความเคารพในพระธรรม คําส่ังสอนขององคสมเด็จพระ
จอมไตรนั่นเอง ปลอยใหวิตกจริต โมหจริตเขาครอบคลุมใจ แลวเวลาสอนแหม สอนดีเหลือเกิน ต้ัง
ทาต้ังทางพอมียศถาบรรดาศักดิ์เขาหนอย วางทาผ้ึง ความจริงแลว ข้ีหมา เขาไปโปะๆ หวัเขาไว 
ไมไดรูตัว ถาเมาในยศ ถาไมเมาในยศ ก็จงคิดวาทานเอาทองคําไปครอบหัวเขาไป มีราคา ถาเมาใน
ยศก็ข้ีหมาเราดีๆ นั่นเอง จะไปเกรงใจอะไรกัน ไมเกรงใครแลว โดนพวกนี้เลนงานมาขนาดหนักๆ 
เวลานี้กก็ําลังโตกัน ขอบอกกลาวใหท่ัวถึงกันวา ใครก็ตามถารุกรานศาสนาขององคสมเด็จพระ



พิชิตมารบรมศาสดาแลว ไมยอมกมหวัใหเด็ดขาด ถึงแมวาตัวจะตายก็ตาม แตจะยอมใหศาสนาของ
องคสมเด็จพระชินวรตกเปนทาสของคนเลวนี่ยอมไมได 

สมมุติวา ถาใจของทานไปโดนโรครายนี่กนิเขา จะรักษาอยางไร เขาไปหาหมอใหญพระพุ
ทะเจา ทานใหยาอะไรบางหนอ ท่ีมารักษาใจท่ีเกิดฟุงซานคนกับอารมณของความช่ัว ไมรูตัววาดี
หรือเลว ยาขนานนี้มีนามวาอะไร ขอพลิกตํารานิดความจริงไมมีตํารา จะพูดเม่ือไหรก็พูดได กพ็ูด
มันสงเดชไป อยางนั้นละวาพลิกตํารา พลิกใจกลับมาพูดตามตํารา คือคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา โรคประเภทนี้เกิดข้ึนกบัใคร องคสมเด็จพระจอมไตรใหใช อานาปานโอสถ เหน็
ไหมละ นี่หมอใหญทานบอกวาตองใช อานาปาโอสถ เอะ โอสถ นี่แปลวา ยา อานาปานะ แปลวา ลม
หายใจเขาออก แมหาไมยาก พิโธ อยูตรงน้ีเองนะรึ ไมยากเลย ยาขนานนี้อยูในกายเราน่ีเอง เออ
อยากจะทราบวาทานท่ีนั่งฟงอยูนี่ ใครไมมีลมหายใจบาง มีไหม ถาไมมีก็ดี รีบแจงขาวมาใหทราบ
ดวย จะชวยบังสุกุลให ถามีก็ไมกลาไป เดีย๋วจะต๊ันหนาเขาลําบาก 

นี่องคสมเด็จพระผูมีพระภาค บอกใหใช อานาปานุสสติโอสถ เปนเคร่ืองกําหนดรูเขาไว จะ
ปราบปรามวิตกจริตกับโมหจริตไดอยางราบคาบ แนะเปนยาที่แกชงัดซะดวย แตวาเวลาใชยาขนาน
นี้ตองฉลาดในการใช ถาเปนคนโงใชยาไมไดผลอีก นี่มีคนชอบมาถามกันนักวา ไอใจฟุงซานนะทํา
อยางไรถึงจะสงบ แหมกเ็ขียนไปใหท้ัง มหาสติปฏฐานสูตร และ กรรมฐานส่ีสิบ ถามวามีไหม บอก
วามีแลวกลับมาถามอีกวา ทําอยางไรถึงจะจิตสงบ แบบนี้ตายหลายแสนชาติ เอาดีอะไรไมได 

ความจริงนักปฏิบัติท่ีเขาจะดีกันได นี่ถาอานพบเขาทําเลย แลวสําหรับใน มหาสตปิฏฐาน
สูตร ก็ด ี ใน คูมือปฏิบัติพระกรรมฐาน ท่ีเรียกกนัวา กรรมฐานส่ีสิบ ก็ดี เขียนไวละเอียดลออมาก 
แตวาทานผูรับไมอาน อานแลวไมจํา ถาอยางนี้เม่ือไหรละ ถึงจะแกโรครายได คนท่ีเขาทํากันไดดี
นะ เขารับฟงกันคราวเดียวหรือวาอานหนังสือพบจุดใดก็ตาม เปนจดุท่ีตัดอารมณแบบนี้ เขาจํากัน
ไปเลยแลวเขาก็นําไปประพฤติปฏิบัติ มันไมยากไมลําบากอะไร ทําแบบงายๆ เอากันอยางนี้ดีกวา 
ถาเลวเต็มท่ีละก็เอากันอยางเลวเต็มที สามเดือนทรงฌานส่ีสบายเอาอยางเลวนอยไปหนอย อยาง
กลางๆ เดือนหน่ึงทรงฌานส่ีสบาย เอาอยางดีเต็มท่ี ใชเวลามากท่ีสุดไมเกนิหนึ่งอาทิตยทรงฌานส่ี
สบาย ท้ังนี้เพราะอะไรเพราะคนท่ีเขาปฏิบัติใน อานาปานุสสติ สองสามวันไดฌานส่ีถมเถไป 

นี่เขาทํากันอยางไรละ  เปนอันวาเขาฉลาดในการใชยา การใชยานีตองฉลาดฟงมากทานส่ัง 
อยาไปขัดคําส่ังของนายแพทย แนะ วาเขานั่น ไอท่ีวาอยางนีไ้มเคยเปนนายแพทย ประจํา
โรงพยาบาล แตวาเปนคนไขของโรงพยาบาลเปนประจาํ ถึงแมวาไมไดนอนในโรงพยาบาล เวลานี้ 
เดินไปเดินมา ก็ยังเปนคนไขของหมออยู หมอ หอยติดตามดูอยูหลายหมอดวยกัน ตองปฏิบัติตาม
คําส่ังของแพทยโดยเครงครัด ไมอยางนั้นรางกายมันก็ไปไมไหว แมแตธรรมะขององคสมเด็จพระ
จอมไตร ท่ีเราจะปฏิบัติก็เหมือนกัน ก็ตองปฏิบัติตามคําส่ังของพระพุทธเจา อยาออกนอกลูนอกทาง
ไป มันจะไมไดอะไร ถาทําตามท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนแลว ขอรับรองวา 



พระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว อานาปานุสสติโอสถ จะสามารถปลดเปล้ือง 
วิตกจริตกับโมหจริตได ภายในระยะไมเกนิ 7 วัน 



คําสอนอบรมพระกรรมบาน 42 
ศรัทธาจริต 

 
ท่ีใหไดตองรออีกสองวัน กเ็ลยบอกวา ถาอยางนั้นนิมนตพระคุณเจาไปหมูบานเถอะ พระ

ปจเจกพุทธเจาบอกคณะอาตมามีพันองคไมใชสององคไปจะเล้ียงไหวรึ เธอก็บอกวา ไหว เพราะ
หมูบานฉันมีพันหลังคาเรือนพอดี พระปจเจกพุทธเจาทานก็ตามไป บานนั้นกจ็ัด ในอันดับแรกก็จดั
อยูบานละองค ตอมาก็ทํากฏิเปนท่ีพัก และทุกคนก็ถวายจวีรแกพระปจเจกพุทธเจาองคละชุดๆ เล้ียง
อยูอยางนัน้ ตลอดจนกระท่ังเขาฤดูฝน หลังจากนั้น พวกน้ีตายหมด พระปจเจกพุทธเจาตายไมไดนะ 
คนท่ีเล้ียงคณะเทวดา แกก็ไปเปนเทวดารวมเปนกลุมมีวมิานอยูในกลุมเดียวกัน ลงมาอีกทีหนึ่งกม็า
เจอพระพุทธเจาอีกองค จําไมไดไมรูวาช่ืออะไรอยากรูช่ือไหม สิบบาท (หวัเราะ) นี้จําไมได ไมรู
พระอะไรแน 

ทีนี้ในกาลนั้น เธอก็มาอยูเปนคณะกันเหมือนกัน ลงมาเปนคนก็มาเกิดเปนคหบดี คราวนี้มี
ฐานะดีมาก ไปอยูกันเปนกลุม ตอนหนึ่งเขาก็นิมนตพระพุทธเจาเสดจ็ไปในเมืองนั้น เขาประกาศวา 
เวลานี้พระพุทธเจาเสด็จมา จึงพากันไปฟงเทศน ท่ีนี้เม่ือทานเสด็จไปใหมๆ สถานท่ีมันก็ไมกวาง 
กุฏิพระก็เล็กๆ พอเขาไปหวงัจะไปฟงเทศน ก็กลุมนัน้ท้ังหมด เขาบอกกันเขา ความเล่ือมใสก็เกดิ
ทันที ไปเปนกลุม พอดีไมทันพระพุทธเจาจะเทศน ฝนตกใหญ นี่ชาวบานท่ีเขารูจักกบัพระบาง รูจัก
กับเณรบาง กเ็ขาไปอยูในหองพระ หองเณรจนเต็มพวกคนพันครอบครัวนี่ ก็เขาไมไดยืนตากฝน 

หัวหนากลุมจงึถามวานี้พวกเรานี่จะทําตนเปนคนท่ีนาละอายแบนี้ตอไปรึความจริงสถาน
ท่ีนี่ไมพอเราควรจะสรางอาสนะข้ึน คือวา สรางอาคารข้ึน หวัหนากลุมก็ออกหารอย เออ หัวหนา
กลุมออกพันหนึ่ง ลูกนองกลุมก็ออกคนละหารอยสําหรับผูหญิง ออกคนละสองรอยหาสิบ หนกัเขา
มันก็ไมพอ ไมพอก็เพิ่มตามจํานวนก็สรางอาคาร อาคารใหญกแ็บบศาลาพระพุทธเจาพัก และเปนท่ี
ฟงเทศนแลวกส็รางเรือนยอด คําวา เรือนยอดคือ เรือนมีหลังคายอด มีปนลมสําหรับพระอีกพนัหลัง 
และก็ถวายผาไตรจีวร เสร็จจากชาตินัน้ตายไปเปนเทวดาอีก ไมเปนเทวดากลุมอีก เห็นไหม นี่พุดถึง
วาคนทําบุญตามกันข้ึนไปเปนเทวดาเปนกลุม 

พอสมัยพระพทุธเจาองคปจจุบันนี่ ทรงตรัสรู พวกนี้ลงมาเกิดใหมหวัหนาใหญเปน
พระราชามีนามวา พระมหากบิล บรรดาบริวารทั้งหมดก็มาเปนอํามาตย ตอนนีพ้ระราชามีอะไร 
บรรดาอํามาตยท้ังหมด ตระกูลท้ังหมด พันครอบครัวก็มีเหมือนกัน เพราะทําบุญรวมกัน ใชไหม 
เม่ือหลังจากนัน้แลวปรากฏวา ท้ังหมด พนัครอบครัว ท้ังพระราชาและอํามาตย มีความสนใจอยาง
เดียวท้ังๆ ท่ีไมปรากฏขาวมาในโลก จิตกคิ็ดเสมอวา เราอยากจะพบพระพุทธเราอยากจะพบพระ
ธรรม เราอยากจะพบพระสงฆ นี่บุญมันนาํนะ เขาเรียกบุญเกานํา 

ตอมาวันหนึ่ง พระราชาเสดจ็ไปสูพระราชอุทยาน ลอมไปดวยอํามาตยคูใจพันคน ข่ีมาไป 
กอนจะเขาพระราชอุทยานกพ็บพอคาเกวียน แกมาพกัอยูกําลังเหนื่อยก็เลยทรงเขาไปถามวา พอคา



เกวยีนนี่ มาจากท่ีไกล ไดขาวพิเศษอะไรมาบาง พอคาเกวียนก็ยังเหนื่อยๆ อยู ก็บอก ไมมีขาอะไร ก็
จะขายของสักหนอย กย็ังขายไมได หาขาวไมไดทานก็กระเชาถามถามเซาซ้ีบอก ไมมีขาวอะไรเลยรึ 
พวกนั้น ก็นกึไดบอกขาวมีอยูขาวหนึ่ง แตวาเปนขาวใหม ทานถามวาขาวอะไร พวกพอคาเกวียน
บอก เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก 

พอไดฟงขาวพระพุทธเจาอุบัติข้ึนแลวในโลก ธรรมปติก็ขนลุกซูซาเกิดปติความปล้ืมใจ 
ทานถามใหม ย้ําลงไปวาเม่ือกี้นี้ เธอวาอะไรนะ พวกพอคาบอกวา พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวใน
โลก ก็อาศัยบุญเกานะ ทานดีใจปล้ืมใจมาก บอก เอาขาวนี้ ฉันใหแกแสนตําลึง แหม เราเปนพอคาก็
ดีสิ เกิดไมทันนะ อีตอนนั้นนะ แสนตําลึงสมัยนั้นกไ็มใชกอยนะควายตัวละตําลึงเดยีว ใชไหมและ
ก็ถามวามีขาวอะไรอีกไหม พอคาก็บอกวาเวลานีพ้ระธรรมเกิดข้ึนแลว เพราะวาพระพุทธเจาทรง
ตรัส ก็แสดงธรรม เปนอันวาพระธรรมเกดิข้ึนแลวในโลก 

ทานก็ดีอกดีใจ เอาขาวนี้ฉันใหแกอีกแสนตําลึง พอคาความจริง ไอของในเกวียนท้ิงเลย
ดีกวานะ ไมตองขายกันเลยถาเปนเรานะ ถามวา ขาวหมดเทานี้รึทานพอคาก็บอกวา เวลานี้พระสงฆ
เกิดข้ึนแลว อุบัติข้ึนแลว  ทานก็ใหรางวัลอีกแสนตําลึง 

ตอจากนั้น กท็รงเรียกอาลักษณมา ใหจารึกลงไปในแผนทอง แจงความไปยังพระมเหสี 
บอกวาเวลานี ้ เราไดขาวพิเศษ เราขออุทิศตัวเฉพาะพระพุทธเจาพระองคนั้น เพราะฉะนัน้พระราช
สมบัติท้ังหมดขอมอบใหแกเธอแตผูเดียว ขอใหปกครองราชสมบัติตอไป จงมอบเงิน ใหพอคาคนน้ี
สามแสนตําลึง พอเขาเขียนเสร็จ มอบแผนทองคําจารึกใหแกพอคา ท้ังหนึ่งพันคนกอ็อกพรึด พรึด 
พรึด ไมกลากลับบาน เปดเลยนะ 

ทีนี้ในชวงนั้น พอเดินเขาไปก็ผาน แมน้ําสามสาย ทานก็อธิษฐานวา ถาพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆมีจริง และเวลาเราอุทิศเฉพาะพระพุทธเจา พระองคนั้น เฉพาะพระธรรมและ
พระสงฆ ขอใหน้ํานี้เราข่ีมาขามไปน้ํานี้จงแข็งเหมือนดนิ ใหมาวิ่งไปไดกว็ิ่งไปไดบนมาสบาย ขาม
แมน้ําสามสายขอเลาลัดๆเพราะเร่ืองนี้ยาวมาก 

พอดีในขณะท่ี พระมหากบิล เสด็จไปพระพุทธเจาทรงอยูในพระมหาวหิารทรงทราบ
อุปนิสัยของ พระมหากบิล และคณะพรอมดวยชายาทัง้หมดวา ชายาของทาน ภรรยาของทาน 
ท้ังหมดจะเปนพระอรหนัต พระองคก็เสด็จมาเปนระยะทางสิบสองโยชน มานั่งดกัทางอยู ในพระ
บาลีทานบอกวา มีอุปมาเหมือนพระจักรพรรติมาคอย ตอนรับกํานัน (หัวเราะ) พระมหากบิล มี
สถานะเหมือนกํานันใชไหม พระราชา พระพุทธเจามีฐานะคลายพระเจาจกัรพรรดกิ็เสด็จมานั่งอยู
โคนตนไม เม่ือ พระมหากบิล กับพวกขามแมน้ําสายท่ีสามไปแลวเหน็ฉัพพรรณรังสีรัศมีหก
ประการ พวยพุงเขามาบนอากาศ อยูใตโคนตนไมพุงมาเหนือยอดไม เหมือนกับสีทองคํา ทานก็คิด
วา แสงนี้คงไมใชแสงพระอาทิตย คงไมใชแสงพระจันทร ไมใชแสงประทีป ตองเปนแสงพระรัศมี
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ขับมาตรงเลย เขาไปท่ีนั้น 



พอเขาไปถึงกถ็วายนมัสการเสร็จพระพุทธเจาก็ทรงเทศน พอเทศนจบปรากฏวา ท้ังหมด
เปนพระโสดาบัน ดีไหม นี่เขาเรียกคนทําบุญเปนหมู อยางพวกเรานีน่ะ นีย่ังไมจบนะ ใครอยากจะ
ฟงตอไหม สิบบาท (หัวเราะ) ดดัคอนะ เอาคนเดียวนะ คนอ่ืนไมเกีย่ว 

แตวาทีนี้ทานก็กลับมายอนถึงเร่ืองพระมเหสี เม่ือ พระมหากบิล กับอํามาตยท้ังหมด เสด็จ
ไปแลว บรรดาพอคาก็นําขาวสาร เขาเรียก นําฏีกานะ มาถวาย พระมเหสี เพราะวาพระราชาทานมา
เบิกเงินสามแสนตําลึง พระมเหสีก็ถามวาเธอใหอะไรแกพระราชา หรือบอกขาวอะไรแกพระราชา 
พระราชาจึงไดใหเงินเธอมากมายนกั บรรดาพอคาท้ังหลายก็กราบทูลวา ขาพระพุทธเจา แจงขาวแต
เพียงวา เวลานี ้พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึนแลวในโลก พระมเหสีนั่งอ้ึงไปต้ังนานธรรมปติมันเกิด พดู
ไมออก ถามวา ไหน  วายังไงนะ วาใหมซิ ชักหูไมดีแลวนะดีใจวา เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติข้ึน
แลวในโลก ทานก็เลยถามวา ใช บอก แหม พระราชานี่ พระราชาทานนอยเกินไป ไมคูควรแกขาวนี้
เลย เอาละ ฉันมันเปนคนจน เปนเมียเขา ไมมีอํานาจในพระราชทรัพยท้ังหมด ฉันใหเฉพาะขาวนี้
สามแสนตําลึง 

แหม เราอานไปอยากเปนพอคาจริงๆ (หัวเราะ) แลวถามวามีขาวอะไรอีกเธอก็บอกวา เวลา
นี้พระธรรมเกดิข้ึนแลวในโลก เอา ก็นั่งอ้ึงไปอีก ถามซํ้าก็ใหอีกสามแสนตําลึง และพอคาก็บอก
เวลานี้ พระสงฆเกิดข้ึนแลวในโลก อีทานั่นนะลอซะเกาแสนพระราชาอีกสามแสน เปนเทาไรปา 
เกาแสนตําลึง เปนสิบสองแสนตําลึง โอโห ปาเอย เวลานี้ เรามีเทานัน้นะ ฝากธนาคารนอนกินเอก
เบ้ียสบายไมมีการขาดทุนนะ หากินดอก จะไปบาปอะไรละ กินดอกนะไมบาป กินรากบาปทําลาย
ตน (หวัเราะ) ใชไหม ปาตัดสินใจผิด 

เปนอันวา เม่ือพระมเหสีทรงทราบขาวนี้ แลวก็พระราชทานทรัพยกับบรรดาพอคาแลว จึง
ไดแจงขาวหมูเทวฤทธ์ิ เรียกบรรดาบริวารทั้งหมดพันครอบครัวมาแจงใหทราบวา เวลานี้พระราชา
กับสามีของพวกเธอ ไปบวชหมดแลวหนไีปหมด เธอกบัฉันเปนมายหมดแลว เมืองนี้ต้ังช่ือใหมดี
ไหม ช่ือวา เมืองแมมาย พระบาลีไมมีหรอก ฉันพูดเอง (หัวเราะ) ใชไหม บาลีเขาไมไดเขียนอยางนี้
แลวผูหญิงเหลานั้นก็ถามวา ท่ีไปกันนะ ไปกันเพื่ออะไร เพราะอะไรทานก็บอกขาวใหทราบ พอ
แจงขาวใหทราบพวกนั้นเคยทําบุญรวมกันมาก็มีบารมีเสมอกันก็เกิดธรรมปติเต็มท่ี จะมาหารือ 

พระราชินีก็ตรัสวา เวลานี้พระราชาทรงมอบพระราชสมบัติใหแกฉัน ใหปกครองประเทศ 
ไอราชสมบัติท่ีส่ังใหฉันปกครองประเทศสืบตอนี่ ฉันคิดวาราชสมบัตินี้มันเปนเขฬะ ท่ีพระราชา
บวนลงมาแลว ฉันไมยอมกลืนกินหรอกของสกปรกแบบนี้ แหม โงจัง ถาเราอยูสมัยนั้น ครองแทน
เลยนะ (หวัเราะ) นะ เอาไวอีก ไอสิบสองแสนมันเร่ืองเล็กนะ ลอกนัท้ังประเทศ เพราะฉันไม
ตองการฉันก็จะไปบวชท่ีเฉพาะพระพุทะเจาพระองคนั้นเหมือนกนั พวกเธอจะวาอยางไรบรรดา
ภรรยาของอํามาตยขาราชบริพาร บอก หมอมฉันก็มีความเหน็เปนเชนนั้นไอทรัพยสมบัติท่ีมีอยูนี่ 
ไมมีความหมาย มันชวยใหพวกเราพนทุกขกันไมได ถึงจะปกครองสมบัติมากมายเพียงใด ก็มีแต
ความทุกข ไมเอาตางคนตางสละราชสมบัติกันหมด สมบัติพระราชฐานใครมันจะเอาไปยังไง ก็ชาง



หัวมันแลวก็จดัรถ นี่ สามีไปมา ภรรยาไปรถนะ (เออ พระใหญเทาตัวมาแลว ระวังๆ เดี๋ยวกจ็ะลม
ทับเอานะ หนขูยับนิดซิจะ เออ) 

พวกคณะภรรยาไปรถเขาก็ไปถึงแมน้ําสามสายเหมือนกนั ขอเลายอ ถึงแมน้ําสามสายตาง
คนก็ตางอธิษฐาน เหมือนกนั ถาหากมีบารมี เราอุทิศเฉพาะพระพุทธเจาพระองคนั้น ถาบุญบารมีเรา
คูควรที่จะบรรลุธรรมได ขอใหน้ํานี้แข็งใหรถขามไปได รถเทียมมา รถก็วิ่งปรอไป ก็ขอลัดไปเลย 

ทีนี้พอขามไปไดแมน้ําสามสายก็เหน็รัศมีเหมือนกนั ก็มีจิตคิดอยางเดยีวกับพระราชาวา 
แสงนี้ ไมใชแสงอาทิตย ไมใชแสงจนัทร ไมใชแสงประทีป ตองเปนรัศมีขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาก็มุงไปเวลาน้ัน พระพุทธเจาทรงอธิษฐานใหฝายสามีกับภรรยาไมเห็นกนั เพราะ
ตามคติของพระองคมีอยูวาถาคนท้ังสองฝายเหน็กัน โดยเฉพาะยิ่งฝายสามีเปนพระโสดาบันแลว 
ขอบวขแลว แตฝายภรรยาไดเหน็สามี ไอปติระหวางสามีภรรยาเหน็กันจะเกดิข้ึน จิตก็จะกระวน
กระวายฟงธรรมจะไมมีผล 

คร้ันเม่ือเธอเขาไปพบพระพทุธเจาจึงกราบทูลถามวา เห็นคณะสามีของพวกหมอมฉันมา
บางไหม พระพุทธเจาทานพดูไอเร่ืองผัวอยาเพิ่งพดูเลย ฟงเทศนกอน สมัยนั้นเทศนงายๆ บอกเร่ือง
ผัวยังไมตองพดูท่ีนี่ มีหนาท่ีเทศน ฟงเทศนกอน พวกเธอก็ต้ังใจฟงเทศน แตความจริงเทศนนี่มันก็
เทศนไมยาก เทศนกัณฑเดยีว อนปุุพพิกถา เทศนผลของการให ทาน ผลของการรักษา ศีล แลวก็
อะไร สัคคคาถา อานิสงส ของความสุขบนสวรรค เทศนโทษของกาม (กามาทีนพ) อานิสงสของ
การออกจากกาม (เนกขัมมะ) เขาเรียก อนุปุพพิกถา หาอยาง พอเทศนจบก็ปรากฏวา ทานภรรยา
ท้ังหมดเปนพระโสดาบัน แตคณะสามีท้ังหมดเปนพระอรหันต 

ความจริงคณะกอนทานกเ็ทศน อนุปพุพกิถา เหมือนกนัคือ เทศนอยางเดยีวกัน ขางฝาย
สามีฟงทีแรกเปนพระโสดาบัน ตอนท่ีภรรยา คณะภรรยาไปก็ไมเห็นกนัเพราะพระพุทะเจาทรง
เทศนฟงซํ้าอีกคร้ังหนึ่ง เปนพระอรหนัตไปเลยบรรดาคณะภรรยาท้ังหมดก็พากันขอบวช 
พระพุทธเจากท็รงแนะนําใหไปบวชในสํานักของนางภิกษุณ ี

แตวาอรรถภาถาแกวาเวลานัน้พระพุทธเจาทรงอธิษฐานจติ ใชฤทธ์ิเรียก พระนาง
อุบลวรรณาเถรี มารับไปสูสํานักของนางภิกษณุี แลวกบ็วชในท่ีสุดก็เปนพระอรหนัตหมด นิทาน
เร่ืองนี้สอนใหรูวา ไกงามเพราะขน คนงามพระแตง (หวัเราะ) ถูกไหมปา หา (หวัเราะ) 

เร่ืองนี้ ความจริงมีมากเร่ืองดวยกันก็มาพุดใหกันฟงวา บางคนไปหาพระองคโนนกพ็ดูไมรู
เร่ือง ฟงของทานไมรู ไปหาองคนั้นฟงรูเร่ืองดี อันนี้ก็ตองหมายถึง หมายความวา นิทานเร่ืองนี้ พระ
สูตรเร่ืองนี้ ไมใชนิทานนะ เปนพระสูตรท่ีพระพุทธเจาตรัสวา การท่ีจะไปหาพระองคไหน ฟงเขาใจ
ก็แสดงวา เราเคยบําเพ็ญบารมีรวมกันมา แลวคนแตละคน แตละพวกเราจะเห็นวา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรุงเทพฯ เราน่ี มีคนอยูหลายคณะ บางคณะก็ไปพอใจพระองคโนน บางคณะพอใจพระองคนี้ 
บางคณะพอใจพระองคนั้น แตทวาแตละคณะถาสับคนละพูดไมรูเร่ือง และโดยเฉพาะอยางยิง่จริยา
ของแตละคณะ บางทีพอเขากันแลวก็สะดุดกัน มีอารมณไมเสมอกัน มีจริยาไมเสมอกัน อยางนี้ก็



อยาไปถือทาโกรธกัน หรือวาอยาไปตาํหนกัิน ก็ตองถือวาในอดตีชาติเราเคยบําเพ็ญบารมีรวมกันมา
กับคนกลุมไหน เราก็ไปกันไดแตกับเฉพาะคนกลุมนัน้ แตปลายทางจริงๆ ก็ไปจุดเดียวกันคือ 
สวรรค และนิพพาน ใชไหม ไปเหมือนกนั นี่อยางคณะของเรานี่ แหม อาตมาก็คาดไมถึงอยางคราว
ท่ีแลวมา มาเปนกรณีพเิศษ เขาใจวา ญาติโยมพุทธบริษัทไมใชนอยแตก็แนนเอ้ียดทุกคราว นี่แสดง
วาคณะของเรานี่ คงจะติดตามกันมาหลายแสนชาติหลายแสนกัปนะ คืออาตมาก็ตามมาเร่ียไรญาติ
โยม โยมก็ตามมา ใหเอาสตางคเร่ือยๆ หรือไว ไมแนหรอก คือวาสงไปง้ันแหละ ไมไดบอก แตวาท่ี
พูดนี่พดุตามเหตุตามผล วาเราตองเคยบําเพ็ญกุศลรวมกนัมา นี่เวลาเหลือนิดเดียว จะเลาเร่ืองบรรดา 
พระชฏิล ท้ังสามตอก็เวลามันหมด นะ ไวพรุงนีด้ีไหม เวลามันเหลืออีกสองนาที ถาง้ันก็เอวังสินะ 
ข้ึนธรรมาสนนี่ 

 
                                                          



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 43 
พุทธจริต 

การหายใจเขาหายใจออกนี ้ขอไดโปรดทราบวาจงอยาบังคับใหแรงหรือใหเบา ใหยาวหรือ
ส้ัน ปลอยลมหายใจใหเปนไปตามปกติ เปนแตเพยีงวาใหจิตเขาไปรับรูวาหายใจเขาหรือหายใจออก 
ถาจะใชคําภาวนา หรือพจิารณา ถาใชคําภาวนา นี่ กภ็าวนาตามอัธยาศัย คําภาวนายอมมีผลเสมอกัน 
เปนแตเพียงเคร่ืองโยงจิตใหเปนสมาธิ นี่หากวา ใครเลยภาวนาอยางใดอยางหนึ่ง มาจนคลองแลวก็
จงอยาเปล่ียน เปนแตเพยีงวาพยายามรูลมหายใจเขาหายใจออก แลวก็ภาวนาไปดวย ถาหากวาไม
เคยใชคําภาวนาอยางอ่ืนมา กใ็ชแบบงายๆ เวลาหายใจเขาสึกวา พุท หายใจออกนกึวา โธ 

ท้ังนี้หลังจากเสร็จคําอธิบายแลว ในขณะท่ีใหคําแนะนําอยูนี่ก็ขอบรรดาทานพทุธบริษัท 
พยายามต้ังใจฟงคําพูด ถาหากวาทานฟงรูเร่ืองทุกถอยคํา เวลานั้นช่ือวา จิตทรงสมาธิ ก็จิตจับเฉพาะ
ในเร่ืองท่ีพูด ถาคิดตามไปดวย ก็เปนอารมณของวิปสสนาญาน 

วันนีก้็จะขออธิบายถึงเร่ือง พุทธจริต เพราะวาในเวลากอนๆ ท่ีผานมาไดพูดถึง ศรัทธาจริต 
ผานไป สําหรับ พุทธจริต นี้ เปนจริงท่ีมีความสําคัญมากกวาจริตท้ังหมด มีจริตเดียวท่ีพระพุทธเจา
ใหถือพระนพิพานเปนอารมณ คําวาจริตแปลวา เปนท่ีเท่ียวไปของจิต จิตเท่ียวไปสูอารมณของ
ความรู หมายความวาเปนอารมณของบุคคลท่ีมีความฉลาด พุทธจริต คือ จิตฉลาดนั้นเอง ในเม่ือจิต
ฉลาด พระพุทธเจาจึงใหกรรมฐานอยูกับจริตนี่ เหมาะสําหรับคนฉลาด กรรมฐานท่ีเปนคูปรับของ
พุทธจริต มีส่ีอยาง คือ 

1. มรณานุสสติกรรมฐาน  นึกถึงความตายเปนอารมณ 
2. อาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาเหน็วาอาหารสกปรก 
3. จตาตุววัตฐาน ส่ี พิจารณารางกายวามีแตเพียงธาตุส่ีเขามาประชุมกัน ไมมีอะไรเปน
สาระแกนสาร 

4. อุปสมานุสสต ินึกถึงพระนพิพานเปนอารมณ 
นี่ถาบรรดาทานพุทธบริษัทฟงมาต้ังแตตน ตามตํารา จะเห็นวาจริตท้ังหาคือ จาคจริต 

โทสจริต โมหจริต วิตกจริต ศร่ัทธาจริต พระพุทธเจาไมเคยพูดถึงพระนิพพานเลย ยังไมแนะนําให
จับพระนพิพานเปนอารมณ แตพอมาถึง พุทธจริต เขาพระพุทธเจาทรงแนะนํา ใหถือพระนิพพาน
เปนอารมณเปนอันดับสุดทาย ก็เปนอันวา ถือกันไดวาจริตนี้ เปนจริตท่ีมีความสําคัญอยางยิ่ง ถา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงท้ังหมด สามารถปรับปรุงอารมณของเราใหเขาถึงพุทธ
จริตได ก็ถึงพระนิพพานได 

นี่หากวาจะต้ังปญหาถามข้ึนมาบอกวา ถาอารมณจิตมันหนกัอยูในจริตอ่ืนอยูกอน ทํา
อยางไรจึงจะเขาถึงพุทธจริตได อันนีก้็เปนของไมยาก ถาหากจริตใดแข็งกเ็อากรรมฐานท่ี



ปราบปรามหรือสนับสนุนกรรมฐาน สําหรับจริตนั้นๆ เขาหักหาญประหัตประหารภายในไมชา 
กําลังก็จะตกไป ใจก็จะเดินเขามาสูพุทธจริตนี่เวลานัน้ตอนนี้ไมขออธิบาย ขอพูดลัด 

สําหรับวันนี ้ จะเอาพระกรรมฐานกองแรกมาแนะนําบรรดาทานพทุธบริษัทตามลําดับท่ี
พระพุทธเจาทรงสอน ถาหากวาแนะนําสัตวลําดับไป มีความลําบาก อันดับแรก องคสมเด็จพระ
ชินวร ทรงแนะนําใหนกึถึงความตายเปนอารมณท่ีเรียกวา มรณานสุสติกรรมฐาน แตความจริงถา
เราจะคิดกันตามปกติคนท่ีเกดิมาแลวตาย สัตวท่ีเกิดมาแลวตาย เราเห็นเปนปกติ แตทวาท่ี
พระพุทธเจาทรงแนะนํา ใหนึกถึงความตายเปนอารมณ ก็เพราะวาสวนใหญคนสวนมากเหน็วาคน
อ่ืน เขาตายได แตมันลืมไปวาตัวจะตาย ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแสดงพระธรรม
เทศนาขอนี้ เปนวาระแรกกบั เปสการีธิดา และขาว เมืองอาฬวี วา ทานท้ังหลายชีวิตเปนของไม
เท่ียง แตความตายเปนของเท่ียง ทานท้ังหลายจงนึกถึงความตายเปนปกติ และจงอยาประมาทใน
การปฏิบัติความดี คือหมายความวาถารูตัวของเราวาจะตองตายแน ยังไงๆ มันก็ตองตายแน อยาเมา
ในชีวิต จะตายเชาตายสายตายบายตายเท่ียง ตายกลางวนัตายกลางคืน นอนในบานตายออกไปขาง
นอกรถชนตาย หรือดีไมดีเดินไปมดเห็นหนาเขา หวัเราะ ตกใจมดหวัเราะตาย อะไรก็ตาม มันก็ตอง
ตายกันแน เราก็ใหถือวา ความตายเปนธรรมดา อยาไปคิดเปนอยางอ่ืน ในเม่ือเรารูตัวแลววาจะตาย 
เราก็เตรียมตัววาถาตายคราวน้ีแลวเราจะไปไหน ถาต้ังใจจะเกดิเปนมนุษยใหม อยามาเกิดมันเลย 
มันเหนื่อยเหลือเกิน 

ถาสมมติวา เราอยากจะมาเกดิเปนมนษุยใหม เราก็พยายามทรง มนุสสธรรม ไดแก ศีลหา 
และ กรรมบถสิบ เปนปกติ เราก็มีโอกาสจะเกิดเปนมนษุย 

ถาตองการจะเปนเทวดา กเ็จริญธรรมท่ีทําบุคคลใหเปนเทวดา เรียกวา เทวธรรม ไดแก
ประกอบกิจใหเขาสู หิริ และ โอตตปัปะ อายความช่ัวท้ังทางโลกและทางธรรม และก็ทรงกลัวผล
ของความช่ัว จะใหผลเปนทุกข รวมความแลวเราก็ไมทําความช่ัวท้ังหมด อยางนี้ก็เปนเทวดาได
เพราะเทวดากแ็ปลวาผูประเสริฐ ถาอารมณจิตยังอยู กไ็มประเสริฐ 

ทีนี้ถาเราตองการจะเปนพรหม ก็ปฏิบัติอยางบรรดาทานพุทธบริษัท ต้ังใจเจริญสมถกรรม
ฐาน ใหอารมณจิตเปนฌาน คําวาอารมณจติเปนฌาน คืออารมณจิตท่ีไมลืมความดีท่ีเราปฏิบัติ ไดแก 
องคภาวนาและการพิจารณา เปนตนก็ไมใชวาจะทําตลอด 24 ช่ัวโมง ทําทุกๆ ระยะลมหายใจเขา
ออก ไมใชอยางนั้นถาวางจากการงาน วางจากคุยจิตก็นึกถึงอารมณท่ีเราเคยทรงไว ไปตามท่ีเรา
พอใจเม่ือจติมีความรักอยางนี้ ถือวาจิตเปนฌานตายแลวก็เปนพรหม 

ถาเห็นวาการเกิดเปนมนุษยไมดี เปนเทวดาไมดี เปนพรหมไมดี เปนมนุษยมีทุกข เปน
เทวดามีสุข เปนพรหมมีสุขไมนาน เราตองกลับมาเกดิมีทุกขใหม เราตองการพระนิพพาน อันนี้
พระพุทธเจาทรงแนะนําใหตัดฉันทะกับราคะ ท่ีมีอยูในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมใหหมดไป 
หมายความวา ฉันทะหมายถึง ความพอใจในการเกิดเปนมนุษย ในการเกิดเปนเทวดา ในการเกดิ
เปนพรหม ราคะ หมายความวา เหน็โลกมนุษยสวย เทวโลกสวย พรหมโลกสวย อันนี้ไมมีจิตของ



เรา จิตเรามีความคิดอยูอยางเดียววา ตองการพระนิพพานเพราะเปนแดนเอกันตบรมสุข เปนสุขท่ีหา
ความทุกขไมได ไมมีการเคล่ือนพระนิพพาน เขาเรียกวา แดนอมตะ อมตะหมายความวา ไมมีการ
ตาย ไมมีการไปทางไหนอีก 

ทีนี้การคิดถึงความตายเปนอารมณ ก็อยาทําอารมณจิตใหเศรา เพราะวาคนท่ีมีจริตไมเขาถึง
พุทธจริตนี่เศรา ถาพูดถึงความตายก็ส้ินกําลังใจ คิดถึงความตายก็หมดกําลังใจ แตวากําลังใจของ
บุคคลท่ีมีกําลังจิตเขาถึงพุทธจริต ถานึกถึงความตายจะมีความร่ืนเริงเปนปกติ และก็เหน็ชีวิตและ
ความตายเปนของธรรมดาและก็พรอมท่ีจะสรางความด ี โดยต้ังใจโดยเฉพาะ มีกําลังจิตโดยเฉพาะ
วา ถาเราตายคราวน้ี เราจะอยูท่ีไหน ถาเราเปนเทวดา เราก็เหยยีดมนษุยได เพราะเทวดามีความสุข 
ทุกส่ิงทุกอยางเปนทิพย โรคภัยไขเจ็บ ความปวยไขไมสบาย ไมมีแกเทวดากจิท่ีตองทํามาหากิน ไม
มีสําหรับเมืองเทวดา เทวดามีความสุขเพราะบุญกุศล 

อันนี้ กรรมอันนี้ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน ท่ีนั่งอยูนี้ ท้ังหมดทําแลวทุกคน สมบัติอันนี้
เปนของพวกเรา แน เปนอยางตํ่า ถาหากวาเราไมพอใจในความเปนเทวดา มันยุง เราก็เปนพรหม 
เพราะพรหมไมมีเพศ ไมมีความรักระหวางคูตัวผัวเมียไมมีผูหญิงไมมีผูชายหญิง และก็พรหมอยู
ดวยกันโดยเฉพาะเรียกวาไมอยูเปนคูสอง วิมานหนึ่งมีพรหมองคเดยีว ท่ีกลาววามีพรหมองคอ่ืน 
เปนบริวารคือตางคนตางอยู คนละวิมาน และขณะอยูพรหมก็ทรงอยูดวยกําลังฌานหรือธรรมปติ มี
ความสงบสงัดมีจิตเปนสุข 

นี้ถาเราต้ังใจเปนพรหมก็รักษาอารมณจิตใหเปนฌาน นีค่นท่ีเขามีจริยาเปนพุทธจริต มีจิต
เปนพุทธจริต เขาคิดอยางนี้ เห็นความตายเปนกีฬาของชีวิตแตวาไมใชไปนั่งฆาตัวตาย คิดไปวาจะ
ตายเม่ือไร ก็เชิญ ก็เกดิมาเพื่อตาย ไอการท่ีจะเชิญใหตายดวยจิตสบาย เพราะจิตเราพรอมแลวท่ีทํา
กรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อความสุขเบ้ืองหนา เห็นวาดีกวาความเปนมนุษย นีสํ่าหรับทานท่ีมี
อารมณจิตเปนพุทธจริต มีอารมณจิตอยางนี้ 

ตอนนี้เรากห็วนเขาไปดูอีกที เวลานี้ หลวงพอเงิน (วัดบางคลาน จังหวดัพิจิตร) ก็มรณภาพ
แลว พระท่ีมีช่ือเสียง หลวงปูฝน (วดัปาอุดมสมพร จงัหวัดสกลนคร) พระท่ีมีช่ือเสียงสําคัญท่ีสุด
ภาคอีสาน เปนพระมีความสําคัญ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีความเคารพมาก ทานก็มรณา
ภาพไปแลว แลวก็มี หลวงปูคําแสนใหญ (วัดสวนดอก จังหวดัเชียงใหม) หลวงปูทึม (วัดจามเทวี 
จังหวดัลําพูน) หลวงปูชุม (วัดวังมุย จังหวัดลําพูน) ถือวาเปนพระท่ีเรายอมรับนับถือ ก็อยางนอย
ท่ีสุดก็เปนพระสุปฏิปนโน คําวา สุปฏิปนโน กห็มายความถึงปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบท่ี
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส แตวาทานจะเปนพระอริยะหรือไมเปน เปนเร่ืองของทาน เอา
เปนวาทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็แลวกัน จะไปทึกทักวาเปนพระผูทรงฌาน เปนพระโสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามี อรหันต อันนี้ก็ไมนาจะคิด คิดเอากนัตรงดีก็พอ ถาหากวาทานเปนพระด ีทานก็
ไมกลับมาสูความเปนทุกข ท่ีนี้จริยาของทานพวกนี้เปนพระดีควรแกการบูชา เปนท่ีนับถือ คนสวน
ใหญมักจะขอทานเปนท่ีพึ่ง ในเวลานี้ขันธหาของทานกพ็ังไปแลว 



ก็มานั่งคิดถึงชีวิตของเราวา เราจะทรงอยูไดไหม นี่คิดกนัตอไปอีกที วาองคสมเด็จพระชิน
ศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนอัจฉริยมนุษยประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหมด แต
วาสรีรรางกายของสมเด็จพระบรมสุคตก็พงัไปแลวเหมือนกัน พังไปตั้งสองพันหารอยปเศษ แต
เพราะอาศัยพระธรรมคําส่ังสอนของสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ สอนและยังอยู เราจึงไดนําคําส่ัง
สอนของสมเด็จพระบรมครูมาปฏิบัติ นี้เราก็มานั่งดวูา สรีระของสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ ยังพังได 
แลววารางกายของเราละ มันจะอยูหรือมันจะตาย 

ทีนี้รางกายของเรามันก็ตองพังเหมือนกัน ก็จงคิดวาเราจะตองตาย และก็จงอยาประมาทใน
ชีวิตเรายังแกไมพอ เรายังไมตาย หรือวาเรายังเปนหนุมเปนสาว เรายงัไมตาย เพราะวาความตายนี่ 
ไมมีนิมิตเคร่ืองหมาย จะตายเม่ือไหรก็ได จะถืออายุกฎเกณฑ อายุขัยเปนสําคัญ ไมได ในเม่ือนึกถึง
ความตายเปนอารมณอยางนี ้พระพุทธเจาไมไดสอนใหมีความทอแท ก็คิดปรับปรุงใจวา เราจะตาย
เม่ือไรก็เชิญ แตวาเราจะสรางความดีใหพอ นี่ ความดีของบรรดาทานพทุธบริษัท ท่ีมาวันนี้ วันอ่ืนก็
เหมือนกนั อันนี้ไมควรจะลืม กลับไปควรจะนึกถึงความดี ไวเปนปกติ ถาจิตนึกถึงความดีท่ีเปน
กุศล ถึงแมวา เราจะทําบาปอกุศลใดๆ ไวทําตาม ขณะท่ีจะตายจิตจับกุศลอยู องคสมเด็จพระบรมครู
กลาววา ตายแลวไปสูสุคติกอน คําวาสุคติอาจจะเปนสวรรคก็ได อาจจะเปนพรหมก็ได ดไีมดยีอง
ไปนิพพานก็ได ทีนี้ความดีท่ีทานนาจะจําเอาไว จะเปนความดีท่ีมีความสําคัญจะไมทําใหทาน
ท้ังหลายตกตํ่าในชีวิต นั่นก็คือ 

หนึ่ง พอเขามาสถานท่ีนี้ ทุกคนต้ังใจเขามาบําเพ็ญทานบารมี ทานบารมีนี่จะเปนกาวแรกท่ี
จะทําใหบรรดาทานพุทธบริษัทเดินทางเขาไปสูสวรรค ตามพระบาลีกลาววา ทานงั สัคคโส ทานัง 
ทานยอมเปนบันไดใหเกดิใหสวรรค 

นี่กาวท่ีสองท่ีบรรดาพุทธบริษัทต้ังใจนัน่คือสมาทานศีล ศีลนี้อานิสงสทานบอกวา สีเลนะ 
สุขติง ยันติ มีศีลบริสุทธ์ิ ตายแลวไปเกดิบนสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ถามาเกิดเปนมนุษยใหม มี
ทรัพยโภคสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ศีลเปนปจจยัใหเขาถึงพระนิพพานโดยงาย นี่ประการท่ี
สอง 

ประการท่ีสามบรรดาทานพทุธบริษัทต้ังใจฟงธรรม ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ท่ีพระสงฆแสดงแลวต้ังใจประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสมาธิจิต ถาหากวาทานทรง
อารมณเปนสมาธิ ไดบางไมไดบาง ไดประเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปสูอารมณอ่ืน แลวเดีย๋วกด็ึงเขามา สลับกัน
ไปสลับกันมา แตวาอารมณจิตนี่เปนอารมณท่ีเปนกุศล เราเรียกกนัวา ขณิกสมาธิ หรือวามีจิตชุมช่ืน
มีความช่ืนบาน ในการเจริญธรรม แตวาการกระสับกระสายของจิตก็เปนของธรรมดาแตจิตใจมี
ความผูกพัน วาวันเวลาในการเจริญพระกรรมฐานมาถึงแลว เราอยูไมไดเราตองไป จะลําบากลําบน
อยางไรเราตองไปรวมกันเจริญพระกรรมฐาน อยางนี้แสดงวาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทอยาง
เลวท่ีสุดเขาถึงธรรมปติ และอยางดีก็เขาถึงอารมณเปนฌาน 



ไอคําวาฌานกห็มายถึงเพงหรือนึกต้ังใจไว ถาอารมณใจของทานเขาถึงธรรมปติ เราก็เกิด
เปนเทวดาได อยางขณิกสมาธิหรืออุปจารสมาธิ ถาอารมณจิตเปนฌานก็เปนพรหม ถาบังเอิญ
บรรดาทานพทุธบริษัทมีจิตนิยมคิดวา โลกน้ีไมมีความหมาย เทวโลกไมมีความหมาย พรหมโลกไม
มีความหมาย ถาเราตายคราวน้ีโลกท้ังสามไมมีความหมาย ท่ีเราตองการนั่นก็คือ พระนิพพาน เห็น
วา ขันธหาไมมีสาระ ไมมีแกนสาร สักวันหนึ่งมันก็ตองตาย ยังไมตายก็ทรุดโทรม ขณะท่ีทรุดโทรม
ก็เต็มไปดวยความทุกข หาความสุขไมได รางกายประเภทน้ี เราไมตองการตอไป ถาจิตใจของ
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายคิดอยางนี้เปนปกติ กด็ูตัวอยาง พระโคธิกะ 

พระโคธิกะ มีฌานโลกียเบาๆ นอยๆ แตเวลาจะตายมีความไมพอใจในขันธหา เห็นวา
รางกายคือขันธหาเปนทุกข เม่ือจิตส้ินชีพสังขาร ไปพระนิพพานทันที เปนอันวา รวมความวาความ
ดีของบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีทําแลวท้ังหมดและก็จะมองหนาไปกเ็หน็คนเกาๆ อยูตลอดเวลา 
แสดงวา เจตนาของทานพทุธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา อยางนอยท่ีสุดในอารมณของจิต กมี็
ธรรมปติประจําใจพอใจในกุศลกรรม อยางนี้อยางเลวท่ีสุดตายไปเปนเทวดาหรือพรหม ถาหากวา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีนิยมอยูในฌานแบบนี ้ อยูในธรรมปติ แตอารมณจิตเกลียดใน
ความเกิดเปนมนุษย เกลียดในขันธหา ไมพอใจเปนเทวดาไมพอใจเปนพรหม มีจตินิยมจะไปพระ
นิพพานเปนปกติ ถาปวยไขไมสบายหรือเดินไปเดินมาต้ังใจเฉพาะพระนิพพาน คิดวาโลกนี้เปน
โลกอันธพาล ท่ีสรางความทุกข ใหเกดิข้ึนแกตัวเรา เราไมมีอีก ถาอารมณจิตของบรรดาทานพุทธ
บริษัทต้ังอยูอยางนี้ ผลท่ีจะพึงไดในขณะตาย ก็คือเชนเดียวกับ พระโคธิกะ ไปนิพพาน  

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัทุกทาน อาศัย มรณานุสติกรรมฐาน เปนเคร่ืองจูงใจ ขอให
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายไมประมาทในชีวิต ถาปฏิบัติตามกระแส พระสัทธรรมเทศนา ของ
องคสมเด็จพระธรรมสามิศร ตามท่ีกลาวมาก็จะมีความสุขตามความปรารถนา และตามท่ีต้ังใจไว 
เวลานี้กาลเวลาท่ีจะพดูก็เลยไปนานแลว ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ต้ังกายใหตรง
ดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยนิ
สัญญาณบอกหมดเวลา 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 44 
การทรงอารมณ 

พระพุทธเจาท้ังหลายทานตองแสวงผล กอนจะไปทานดกูอนวาการจะไปคราวน้ีของเรา จะ
มีใครมีผลบาง เนื่องจากธรรมเทศนาของพระองค ถามองไมเห็นผลทานไมไป ตัวอยางทานโปรด 
เปสการี ทานทราบแลววาการไปคราวนีม้รรคผลไมมี แตวนัหนามี ฉะนั้นจะไป เมืองอาฬวี 
ปรารถนาจะโปรด เปสการี ลูกสาวนายชางหูกแลวทานก็ไปเทศนแบบงายๆ ไมตะบันเทศนเหมือน
พระองคนี้องคนี้ตะบันพูดไปเหอะ ดีไมดีช่ัวโมงมันไมเลิกหรอก ทานบอกวา ทานท้ังหลายชีวิตเปน
ของไมเท่ียง แตความตายเปนของเท่ียง ขอทานท้ังหลายจงอยาประมาทในชีวิต จงสรางกําลังจิต
ของตนใหตัง้อยูในความดี จงมีความรูสึกอยูเสมอวาชีวิตของเรามีความความเกิดขึ้นในเบื้องตน มี
ความเปล่ียนแหลงไปในทามกลาง และมีการตายไปในท่ีสุด ขอพวกเธอท้ังหลายจงจําไววาความตาย
จะตองเขามาถึงเราแนนอนทุกคน ฉะนั้นขอบรรดาทานสาธุชนท้ังหมดจงทรงความดี คือศีล 5 ให
เปนปกติ ทานเทศนเทานี้ทานก็เปดกลับวหิาร ก็เพราะวาไมมีใครติดกณัฑเทศน ทานก็รีบกลับ สมัย
นั้นทานไมตองการเทศนวางท้ิงไวเทานัน้ 

อาศัย เปสการี ลูกสาวนายชางหูก เธอเปนเด็กสาวอายุเพยีง 13 ป ยังเปนเด็กหญิงก็จํา คนแก
ท้ังหมด พระพุทธเจาลุกกลับ คนแกก็สุก พอสุกเสร็จเทศนพระพุทธเจาก็หลนหายหมด มันติดใจ 
คนเดียวคือ เปสการีธิดา เธอจําไววาพระพทุธเจาองคนั้นหนาของพระองคสวยเหมือนกับดวงจันทร 
มีความผองใสสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ชีวิตเปนของไมเท่ียง ความตายเปนของเท่ียง ขอเธอ
ท้ังหลายจงอยาประมาทในชวิีต จงคิดวาเราจะตองตาย แลวจงพยายามรักษาความดีมีศีล 5 เปนตน 
ประจําใจ พวกเธอจะมีความสุขเธอจะพนทุกข เธอก็จํา 

ตอมาอีก 3 ป วาระท่ีชีวิตของเธอจะมีผล หนาของเธอตกเขาไปในขายพระญาณขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คราวนี้พระองคเสด็จไปถามปญหา 4 ขอ เธอก็ไดสําเร็จพระโสดาปตติ
ผล แลววันนั้นเองเธอก็ตองตายอุบัติเหตุเพราะถูกกระสวยท่ีคุณพอสลึมสลือพุงไปลมถึงแกความ
ตาย แตตายแลวไปเปนเทวดาช้ันดุสิต ก็เปนพระโสดาบัน 

นี่เปนอันวาพระถาจะไปท่ีไหน เขาตองหวังผลแบบนี้ นี่การมาท่ีนี่ ถาไมหวังผลแบบนี้ก็ไม
มา พูดมาก พูดคนเดยีวมากคราวน้ีก็สําหรับพวกเราท้ังหมดนี่อาตมามั่นใจวา คนท่ีมีศีลบริสุทธ์ิมี
มาก และกก็าํลังจะบริสุทธ์ิตอไปก็มีมากนอกจากศีลจะบริสุทธ์ิแลว จิตยังบริสุทธ์ิก็มีมาก แลวก็
ขางหนาก็จะมาอีกมากก็มานี ่ ยังไมตายก็มา ถาตายแลวก็มา ถาตายแลวมา มาหาปาวิงกอน มาขอ
ซาหร่ิมกิน พอเห็นปาวิง ขอซาหร่ิมถวย พอปาวิงไปตกั หันมาลําตัวสูง สะดือแคชายคา อีคราวนี้
ซาหร่ิมตกพังหมด 

เปนอันวาผล ถาจะถามวา ผลจะหวังผลไดอยางไรอันนี้ก็ตองขอเกบ็ไวนะเพราะเปนเร่ือง
ของพระ แลวตอไปขางหนาทานรูเอง เราก็มานั่งพิจารณากันวาความเกิดมันเปนของไมดีแลวก็มา



นั่งตัด นั่งตัดวาเราจะหลีกความเกิด หนึ่งเราศีลบริสุทธ์ิ สอง สมาธิต้ังม่ัน สาม ปญญาแจมใสยอมรับ
นับถือกฎของความเปนจริง ถาเอากันแจมใสจริงๆ มันเปนปญญาของอรหันตหนกัเกินไปสําหรับ
เราไหม มานั่งดูวาราคะความรัก โลภะความโลภ คือความอยากรวย โทสะความโกรธพยาบาทการ
จองลางจองผลาญ ความหลงจะปลอยทุกอยาง ถือวาไมใชเรา ไมใชของเรา นี่ไหวไหม ไหวหรือม
ไหวดูใจของตวัเอง มองดูขางหนาขางหลัง ไอนี่ก็สามี นี่ก็ภรรยา โนนก็พอ นีก่็แม นั่นก็ลูก นี่ก็
หลาน บอก เอะ ถากูจะไปนพิพานไอพวกนี่มันจะทําอยางไรหวา ไมอดตายรึ เสร็จ มาแลวไอตัวตึง 

แตเราก็ตองนัง่คิด เปนกฎธรรมดาเพราะกําลังใจยังออน มันก็ตองหวงตอนนี้กําลังใจยัง
ออนเราก็ทําแบบออนๆ คือ ปลดออนๆ ไปกอน อยาทําใหมันเขมแข็งเกินไป มันจะเปนโรค
ประสาท วิธีปลดอยางออนๆ เราก็เปนชาวบานช้ันดี ชาวบานช้ันดีนีเ่ขาเรียกวา พระโสดาบัน ความ
จริงนี่ก็เทศนกนัอยูแคนี้ มากี่รอยกี่พนัคร้ังก็พูดกนัแคนี ้ ก็มีแคนี้ จะใหพูดเยอะๆ ก็พูดไดนะ 
กรรมฐาน 40 นี่พูดไดหมด มหาสตปิฏฐาน ท้ังหมดพดูไดหมด ยังมีหลายสิบจุดพูดไดหมด วธีิ
ปฏิบัติ แตมันจะเกดิประโยชนอะไร พดูไปใหมันกวางไป นี่จับอะไรไมได 

นี่เราก็มาปฏิบัติกับแบบออนๆ เสียกอน ออนๆ ตรงไหนละ เอากันตรงท่ีเรายังไมตองละ
สามี ไมตองละภรรยา ไมตองละพอ ไมตองละแม ไมตองละลูก ไมตองละหลาน เพราะวาภาระของ
เราเปนชาวบาน มันจะตองครองเรือน ละไปทีเดียวมันกย็ุง ทําอยางไรกค็วาคอ ดึงคอ พระโสดาบัน 
จับยัดกระเปาไวกอนไดไหมระวังนา พระโสดาบันทานเตะเปนนะ เตะพลักหงายทองผึง ท่ีวาเตะ
ไมใชอะไรไอตัวจิตหยาบมันมีอยู เอะ กจูะไมทําบาป แตไอยุงนี่ระยํา เออ นี่ขาอยูเฉยๆ เลือกมากนั
ขาได อาว มึงไปสวรรคซะลอทีเถอะ อยางนี้เขาเรียกพระโสดาบันเตะใชไหม เราก็ใชวิธีเบาๆ เบาๆ 
ทําอยางไร เราจะไปดูสังโยชน 3 คิดไมออก สังโยชน 3 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส มัน
ยุง คิดไมออก จะไปนัง่คิด จะไปนั่งเลนศัพทเลนแสงมันๆ ยุงเปลาๆ เราเปนนักปฏิบัติเดินทางลัดให
มันตรงมุงหนาตัดปาเขาไปเลย ถามีภูเขาขวางหนาก็มุดเขาไปเลย ไหวไหม ใชไหม ทําอยางไร ไม
ตองไปไลสังโยชน เราก็มาใสองคของพระโสดาบัน วันนี้เอาแคโสดาบันพรุงนี้ถึงอรหันตแน เรามา
ไลองคพระโสดาบัน ไลแบบไหน 

จําใหดีนะ กลับไปบาน ไปย่ําตอก ไปนอนคิด กลับไปๆ นอนคิด ไปนอนนึก อันนี้เราได
แลวหรือยัง อารมณของพระโสดาบันหรือการทรงจิต คําวาองค นี่หมายความวาจิตมันทรงตัวอยู 
ความเปนพระโสดาบัน คือ หนึ่ง เรามีความเคารพในพระพุทธเจา สอง เคารพในพระธรรม สาม 
เคารพในพระอริยสงฆพระนี่ขอใชคําวา พระอริยสงฆนะ เพราะวาพระอริยะนี ่ จิตทานเขมมาก 
เพราะวาถาพระไมดีนี ่พอไมใสบาตรใหกนิหรอก พระอริยเจาไมไดโงสงเดชหรอก 

อยางกับ พระภิกษุโกสัมพี ทะเลาะกนัคราวน้ัน พระอริยเจาท้ังหมดเร่ืองสองสามหม่ืนกวา
คนท่ีเปนฆราวาสเขาไมใสบาตรใหกนิเลย ใชไหม ไมใชวาช่ัวชางซีดีขางสงฆแลวพระอริยะนี่ทาน
เอาจริงเอาจัง ถาพระทําไมดทีานไมถือวาสีผาเหลืองเปนสําคัญ ทานถือใจเปนสําคัญ ทานไมยอมใส



บาตรใหกนิ พระพวกนัน้ผอมหัวโตไปตามๆ กัน อีตอนนั้นฉันเกิดกับเขาหรือเปลาก็ไมรู ออ เกิด 
แฮะ เกิดเปนอะไรรูไหม เกิดเปนผี 

เปนอันวาทานมีความเคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพใน
พระสงฆ มีศีล 1 บริสุทธ์ิ อันนี้เนื้อแทจริงๆ ของพระโสดาบันมี 4 จําใหดีนะ หนึ่ง มีศีล 5 บริสุทธ์ิ 
สอง เคารพพระพุทธเจา สามเคารพพระธรรมส่ีเคารพพระอริยสงฆ อาว ฟงแลวกไ็ปนั่งนึก ทําได
แลวหรือยัง ใครม่ันคงแลวหรือยัง ไอเผลอเหยยีบมดตาย ไมตองพูดกนั เพราะเจตนาราย ไมมี ยุงมัน
มากัดคิดวาจะไลมันไปเอามือคอยๆ ลูกแตะบังเอิญมันตาย อันนี้ไมถึงวาทําลายศีล 5 อาการอยางนี้
ใครมีบางถาทานมีความม่ันคงจิตทานทราบวาทานเปนพระโสดาบันแลวนี่พูดกันเฉยๆ นะ ไมได
พยากรณ พูดตามท่ีพระพุทธเจาตรัส 

อันนี้ความเปนพระโสดาบันมีองค 4 คือ เคารพในพระพุทธเจา เคารพในพระธรรม เคารพ
ในพระสงฆ มีศีล 5 บริสุทธ์ิ ก็ตองมองดคูวามจริงของพระโสดาบัน พระโสดาบันยังมีความรักใน
เพศ ยังมีการแตงงาน ยังมีลูก มีหลาน แตก็อยู ความรักอยูในขอบเขตของศีล คือ ไมนอกใจสามี
ภรรยา พระโสดาบันยังตองการความรํ่ารวย แตวาพระโสดาบันจะตองไดมาดวยความสุจริต  ไมคด
ไมโกงพระโสดาบันยังมีความหลงอยู ยังรักลูก รักเมีย รักผัว รักหลาน ยังอยากรวย ยังมีความโกรธ 
แตทวาพระโสดาบันไมประมาทในชีวิต ไมลืมความตาย จึงไมยอมทําความช่ัว นอกจากนั้นพระ
โสดาบันมีความรักพระนิพพานเปนอารมณ 

คราวนี้เม่ือพระโสดาบันมีสภาพเปนอยางนี้ พระสกิทาคามีทรงอารมณอยางเดียวกนั แตวา
มีความเขมขนมากกวากัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ราคจริตความรักสวยรักงาม พระสกิทาคามีก็นําเอา 
อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติกรรมฐาน เขามาเปนเพื่อนใจ ทําลายความรักระหวางเพศ แตยัง
ไมหมด แคเบาๆ  

แลวก็มาทําลายความโลภดวยการใหทาน แตยังไมหมด ความอยากรวยยังมีอยู แตอารมณ
เบา คําวาเบาในทีนี้ รักในระหวางเพศยังมีอยู แตรูสึกวาจืดจางไปมาก เห็นหนาเหน็หลังวาตายจาก
กันแลว มันกห็มดเร่ืองหมดราว ความอยากรวยก็ยังมีอยู แตทวาความทะเยอทะยานนอยไป คิดวา
ทรัพยสมบัติท้ังหลายมีเทาไร เราก็แบกไปไมไหว เวลาตายเอาไปไมได แตเราก็ตองประกอบอาชีพ
ตามหนาท่ีในฐานะเปนพอบานแมเรือน ทําทุกอยางไมเกียจคราน แตจิตใจไมติดอยูในทรัพยสิน 

สําหรับความโกรธ ความพยาบาท พระสกทิาคามียังมีอยู แตวาความโกรธข้ึนมาแลวแทนท่ี
จองลางจองผลาญ จิตใหเปนอภัยทาน ถือวาชางมันเถอะ ไอคนท่ีทําใหเราโกรธ มันเขาใจผิด เราไม
คิดประทุษรายเขา 

สําหรับอํานาจความหลงของพระสกิทาคามี มีความเบา คิดอยูวา เกิดแลวมันก็ตายเวียนวาย
ตายเกดิ แบบนี้มันเปนทุกข ความสุขท่ีเราจะไดมาจริงๆ ก็คือพระนิพพาน แลวอารมณจริงๆ ต้ังไว
แลวเชนเดียวกบัพระโสดาบัน เหมือนกนัทุกอยาง แตวาอารมณมันเบาลงไป คือความรักในระหวาง
เพศเบาบรรเทาลงเพราะมีอสุภสัญญาประจําใจ ความโลภบรรเทาลงไป เพราะมีทานการใหหนกัข้ึน



ความโกรธบรรเทาลงไปเพราะมี ความเมตตากรุณาเกิดข้ึนมาก ความหลงไมตองพดูถึงเพราะอะไร 
เพราะวาถาส่ิงท้ัง 4 ประการมันบรรเทาก็แสดงวา เราความหลงนอยลงไป อันนี้เปนกาํลังใจแสดง 

ท่ีพูดมานี้ ถาบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายท่ีมานั่งกันอยูท่ีนี่ พยายามวัดกําลังใจตนเอง 
แลวความจริงพวกเรา นี่ ถาจะสอนไปก็ไมมีอะไรสอนแลว แคพระโสดาบันกับสกทิาคามีนี่คิดวา
ไมมีอะไรสอน เขาใจวาคนหลายคนเม่ือฟงแลวก็รูสึกวาพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่เบา แคนี้
หรอกหรือ ไมเห็นวามีอะไรหนัก นี่แสดงวากําลังใจของบรรดาทานพทุธบริษัทเขมขนพอ 

ตอไปเปนเร่ืองพระอนาคามีกับพระอรหนัต ไมยากท่ียากจริงๆ ก็แคพระโสดาบัน เพราะ
เปนของใหม แตสําหรับทานท้ังหลายท่ีมานี่ไมมีใครใหม เกาอยางสรชุย นี่ ลอมาสามส่ีปแลว ฟงกนั
อยูแคนี ่ใชไหม ไปไหวหรือยัง ฮึ ไมยาก ย้ํากันไปย้ํากันมา รําคาญ ๆ ไอแกนี่มาทีไรพูดแคนี ้ดูเอา
เถอะ หมดเร่ืองหมดราวมันจะไดไมพูด ใชไหม 

ก็เปนอันวา แคนี้เทานั้น อารมณท่ีทรงตัว ถาเราเปนพระโสดาบันไดแลวพระอรหนัตเปน
ไมยากท่ีวาไมยากนี่ ไมใชพดูเลนนะ ถาทุกคนเปนพระโสดาบันไดพระอรหันตเปนไมยาก ไมตอง
วิตก คือวา ความเปนพระอรหันตนี่เปนของเก็บเล็กผสมนอยเทานัน้ เหมือนกับบานของเรา ถาเรา
ปลูกเปนหลังได เคร่ืองเฟอรนิเจอรนี่มันไมหนัก มันจะแพง มันจะหนักเงินม่ัง แตเราเก็บมาสราง 
ใสท่ีละช้ินสองช้ิน นานๆ เขามันก็เต็มบาน ขอนี้มีอุปมาฉันใด 

ความเปนพระอริยเจาสําคัญท่ีพระโสดาบัน เพราะวามันเปนหวัเล้ียวหัวตอกบัโลกียะกับโล
กุตตระ เพราะจิตเดิมของเราเปนจิตโลกีย ไอจิตโลกียนี่มันจิตเลว เราจะทําจิตใหมันดี มันก็เช่ือมกนั 
มันจะกาวเขาไปมันก็ตึงลงมา จะกาวข้ึนไปทีมันก็ตึงมาที บางทีกาวข้ึนไปหนึ่งข้ัน มันดันตึงมาสัก
สองข้ัน ใชไหมปาใชไหม ไอเราเขาดามาคํา เราดาแลวสอง อยางปาวิงหรือเปลา ดาหรือเปลา วันนี้
ไมไดดา เม่ือวานดาหรือเปลา เปลาเหรอ เม่ือคืน (หลวงพอหวัเราะ) นี่เปนอันวามันจุดหัวเล้ียว
หัวตอ) 

ถาหากวาคนเปนพระโสดาบันแลวจงอยาคิดวา เราจะตองเปนสกทิาคามี อนาคามี 
ตามลําดับ แลวอรหันต ไมแน ดีไมดี พรวดพราดเปนพระโสดาบันไมกี่วันเปนอรหนัตเลยก็มี เยอะ 
ทาละแบบนี้ เยอะมาก แตวาสําหรับฆราวาส นี่ระวังใหดีนะ ถาใครยงัสงสารลูก สงสารหลาน อยา
ฟงเปนอรหันตกับเขานะ พรุงนี้ตายนะแตวา เอะ พูดมาก เลิกดีกวา เปนอันวา วันนี้ขอย้ํากันไวนะท่ี
ไมพูดอะไรมาก ก็ เพราะวา กลุมใหญของเรานี่ อาตมามีความม่ันใจรอยเปอรเซ็นตวา คนท่ีเอาจริง
ไมใชพวกมาดกูันนะ คนท่ีมาดูนี่ไมเกี่ยว มาดูกัน มาฟงกนัเฉยๆ มาดูอีตานี่เขาจะสอนอยางไร อันนี้
ไมเกี่ยวนะ เกีย่วเฉพาะทานท่ีต้ังใจจริงๆ อันนี้อาตมาไมใชพระพุทธเจา ไมขอพยากรณทาน พูดแต
เพียงความม่ันใจวา นอนๆ มันฝนม่ันใจวาทานท้ังหลายนี่มีผลในชาตินี้แน ฝนนะ อยามองหนา อยา
ไปหาวาพยากรณนะ ฝน หลับ ไมใชฝน ฝนต่ืน หลับฝนไดอยางไร วาท่ีฝนนี่ไดฝนเอง พระทาน
ชวยฝนใชไหม เอาอยางนี้ นี่มันเลยเวลา รอนไหม ขางใน เพราะวาเม่ือคืนนี้เวลาท่ีเจริญกรรมฐาน 
ความจริงไมอยากพดูหรอก พูดแลวกพ็ูดไป เดี๋ยวจะหาวาพูดคนเดยีวคืนท่ีเจริญกรรมฐานรางกาย



มันไมดีมาก อาตมาจะมาคราวน้ีคิดวาจะมาไมไหวคือวามันเกือบจะเดินไมไหว เกอืบจะนั่งไมไหว
อยูแลว แตวาถาพูดถึงกรรมฐานมีแรง ถาใชงานอยางอ่ืนกันไมเอาแน เวลาเร่ิมบอก ทานนั่งกัน ทาน
ทํากัน กจ็ิตจบัขันธ 4 ทําใหสบาย ไอจิตความจริงสบายตลอด ไมตองหวงหรอก มันจะปวยไขไม
สบาย จะหนาวจะรอน ใครจะดาใครจะชม ก็แคนั้นแหละ เพราะใจมันดานซะแลว ถูกดาซะจนใจ
ดานอยากดา ดาไปดามา เลยไมเจ็บ พอส่ังใหทําจิตจับขันธ 5 แปบเดียว มันก็สบาย มันสบายอยูแลว 
ไมเห็นมีอะไร เดีย๋วมีเสียงมาขางหลังบอก เฮย ซอมทิพจักขุญาณเสียงม่ังซึหวา ไมรูเสียงใคร เสียง
ดังใหญ ๆ บอก อาว พอซอมปบ ปทโธเอย ก็ไมตองซอม มันใชได อยูแลวไปซอมทําไม พอๆ บอก
ใหซอม เขาก็จบ ไมเหน็มีอะไร ก็แคนั้น ไมตองไปเกลาไปเกลยอะไรมัน ก็แคนั้นแลวก็ช้ีไป
ขางหนา ดูอะไรพอเห็นสมเด็จพระจอมไตรทานมาลอยๆ อยูเหนือบรรดาทานพุทธบริษัท แสงสวาง
สวยมาก สวยเหมือนกับคราวท่ีจะตายคราวโนนท่ีพระยิม้ ก็ออกไปถามทาน เอะ ออกไปกราบ ไป
เหยยีบศีรษะใครม่ังหรือเปลาก็ไมรู 

ไปกราบๆ พอเงยหนาข้ึนมาบอก คุณ นับต้ังแตวันพรุงนี้เปนตนไปรางกายคุณจะดีข้ึน
ตามลําดับ เอาอีกแลว ป 15 ก็แบบนี้ ลอซะมองจะมองไปทีหนึ่งแลว รอแรๆ วันนี้เลย โอโฮ พอวา
จะดวีันนี้ลอเสียท้ังวันเหนื่อย พอกราบๆ ทานวาอยางนัน้ ไอรางกายขาพุทธเจาดีไมมีความหมาย 
รางกายไมมีความสําคัญจะอยูจะตายมันเปนของเล็กไมใชของใหญ ตายเม่ือไหรสบายเม่ือนั้น ถาอยู
มีประโยชนอยูก็สบายเพราะวาเปนคนไมมีทุกข เวลานีเ้ปนคนไมมีทุกขจริงๆ มันจะมีกนิมากกแ็ค
นั้นแหละ ท่ีกนินอยก็แคนัน้ เปนหนี้มากกแ็คนั้น เปนหนี้นอยก็แคนัน้ ไอเราไมใชซะอยาง เจาหนี้
มันจะเอาอะไร ใชไหม เร่ืองทวง ทวงใหปากฉีกทรงไปทวงมาขาดใจตายไปเอง ก็หมดเร่ืองหมด
ราว ไอคนไมมีทุกข เราไมมีทุกขหรอก 

ทานบอกไมมีทุกขนะ ไมสําคัญ ฉันทราบแลววาเธอไมมีทุกข แตวาลูกหลานของเธอมันยัง
ทุกข บอกวาชางมันอยากทุกขก็ชางมัน ขาพุทธเจาไมเกีย่ว บอกเกีย่วซิ เกี่ยวอยางไร ไอคนหนึ่งทุกข 
คนหน่ึงไมทุกข มันจะไปเกีย่วกันอยางไร บอก ถาเราไมรูจักทุกข เราก็ควรจะแนะนําใหเขาไมรูจกั
ทุกข ก็บอกวาแนะนําแลว เร่ืองนั้นไมสําคัญ สําคัญมีอยูวา เจาพวกลูกหลานเดิมนี ่ มันจะหาทางพน
ทุกขไดไหม ทานบอกไมยากเลย มันพนกนัแน ถาม พนกันแนเม่ือไรทานบอก หามถามเวลา เอา
อยางนี้กแ็ลวกนั ฉันบอกวา ถามันตายแลวมันไปตามจุดท่ีสูง บางคนมันก็คาดไมถึง เทานี้เราก็พอใจ 
เทานี้พอใจ ถาม ทําไมบอกตัวอยางมันมี มันไปตามตัวอยางของมัน ใครรูไหม ทานหญิงวิภาวดี กับ 
คุณออย ทานบอกวาตัวอยางมันมี มันไมท้ิงตัวอยางของมันหรอก แบบแผนมันมี พวกมันมีมันกไ็ป
ตามนั้นนั่นแหละ เอ เราก็สบายใจ เปนอันวา นับต้ังแตบัดนี้เปนตนไปไมตองมาสอน ปลอย สบาย
แลว (หลวงพอหัวเราะ) ใชไหม เอา ขางในรอนกันแยแลว แตวันนี้ฝนตกนะ ตอนี้ไปก็ต้ังใจ
สมาทานกันนะ  



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 45 
วิธีปฏิบัต ิ

 
ใหใจนึกนอมไปวาเวลานี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูท่ีบูชาต้ังใจอยางนั้น

นะ นึกเอา วาตภาพเอาเอง วาเราขอมอบกายถวายชีวติตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เวลานี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับอยูท่ีใด หมายความถึงท่ีนิพพาน เม่ือขาพเจากอนจะส้ิน
ลมปราณขอปกใจพระนิพพานใหถึงแกขาพเจา ต้ังใจไวอยางนี้นะ ทุกคนไดแน เดี๋ยวกอน เอายา
นัตถุกอน (นตัถุยา) 

ถาหากวา ไมมีอารมณอยางนี ้ฉันไมมาเลย วันนี้ฉันปวยหนัก ปวยหนักจนกระท่ังลุกงง เลย
ถามคําถามหายเร็ว แตหากวาไมมีกําลังใจอยางนี้นะ บอกใหมาเท่ียวละ 5 ลาน ไมมา ไอนั่นใชมัน
หมด นี่มันไมหมด ใชได พอใจแลวนะ โมทนาสาธุ นะ เออ 

การปฏิบัติ เม่ือคนน้ีไดพดูถึง อานาปานุสสติกรรมฐาน แลวก็ควบกัน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน นั่นหมายถึงวา เผ่ือวาทานท่ีมาในระยะแรกจะไดรับทราบวาเร่ิมตนในการเจริญพระ
กรรมฐานเขาทํากันอยางไร แตความจริงพระโบราณาจารยท่ีทาน ท่ีทานสอนนะ กิเร่ิมตนใหกําหนด
รูลมหายใจเขาออก แลวกภ็าวนาวา พุทโธ ถาหากวาเราจะคิดกนัวาเปนของตน มันก็ตน แตเนื้อ
แทจริง การกําหนดรูลมหายใจเขาออกเปนปกติ แลวกภ็าวนาวา พุทโธ พระอรหันตทานยังใชกันอยู
เลย ตนหรือปลาย ใชไหมลุง ตนหรือปลาย ความจริงทานใหยอดไวเลยเราไมรู นี่เปนจดุใหญ 
เพราะวาตามใน วิสุทธิมรรค ทานบอกวา บุคคลใดเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรรมฐาน 40 กอง พทุธานุสสติกรรมฐาน นี่เปนกรรมฐานท่ีใหเขาถึงความเปน
พระอรหันตไดงายท่ีสุด 

ฉะนั้นการใชกาํหนดรูลมหายใจเขาออก กบัคําภาวนาวา พุทโธ นี่ ความจริงคําภาวนา คํา
ภาวนาถาหากเราคลองอยางอ่ืน อาตมาไมดานนะ ใชได ใหถือเปนปกติต้ังแตเร่ิมตนจนกระท่ังถึง
อรหัตผล แลวเม่ือถึงพระอรหัตผลแลวกจ็ะเลิกเสีย ไมมีใครเขาเลิกหรอก ถึงอรหันตแลว เพราะ
อะไร เพราะพระอรหันตทาถือวา พระพุทธเจาเทานั้นท่ีจะทําใหทานเปนพระอรหันตได ถาหากวา
ทานขาดพระพุทธเจาเขาแลวทานกเ็ปนพระอรหันตไมได 

วันนีก้็ขอตอวธีิปฏิบัติอีกหนอย วาการเจริญถาใหไดมรรคไดผลจริงๆ จะตองใชอารมณ
วิปสสนาญาณดวย อันนีจ้งอยาท้ิงสมถภาวนา วิธีปฏิบัติกันมาไดจริงๆ เขาทําแบบนี้ เพราะวาวิธี
ปฏิบัติตองดูกาํลังใจแตละวนั แตละวนันีก่ําลังใจเราไมเสมอกัน หรือวาบางทีวนัเดยีวกัน กําลังใจก็
มีความตองการไมเสมอกันบางคร้ังเราต้ังใจจะทรงฌานใหจิตเปนสุข แสดงวาเร่ิม จับอานาปานุสสติ
กรรมฐาน หรือภาวนา ใจมันไมเอา ใจมันจะคิด มันจะพิจารณา ถาฝนไมไดอยางนี้ตองปลอยไปเลย 
ถาตองการพิจารณาก็ใหมันพิจารณาไป เพราะมีผลเสมอกันแตวาถาในดานการพิจารณานีห่นกัไป
ดวยปญญา การหนักไปดวยปญญานี่เปนอาการตัดกเิลสโดยตรง บางวันถาเราคิดวาจะพิจารณา 



ขันธ 5 ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตวาพอเร่ิมเขาแลวจิตมันตองการสงัด จิตตองการ
สงัดหมายความมันตองการจะพิจารณาลมหายใจเขาออกกับคําภาวนาเฉยๆ อันนี้ก็ตองปลอย
เหมือนกนั คืออยาฝนอารมณ ถาอารมณตองการแบบไหน ปลอยไปตามนั้น 

ทีนี้ตอมาก็การพิจารณากับภาวนา วิธีท่ีจะทําลายกิเลส ถาหากวาจิตจะสามารถเปนไปได
ตามนั้นก็คือ เร่ิมตนใหใชจติคุมอารมณสมาธิใหถึงท่ีสุด ตามความตองการ หมายความวา เวลาท่ี
กําหนดรูลมหายใจเขาออก หรือวามีภาวนาอยูดวย ถาจิตมันยังตองการอยูใหทําไปเร่ือยๆ เร่ือยๆ ถือ
อารมณสบายท่ีสุดเม่ือถึงอารมณสบายท่ีสุดจิตมันเคล่ือนลง ก็จิตเคล่ือนลงนิด ก็ใชอารมณพิจารณา
แทน การพจิารณาก็มาพจิารณาขันธ 5 เพราะรูปการพิจารณานี่มีมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 
กรรมฐาน 40 มีอารมณพิจารณาเสีย 29 มีภาวนาเสียเพยีง 11 อารมณพิจารณามีมาก เฉพาะใน มหา
สติปฏฐานสูตร ท้ังหมด มีอารมณภาวนาคือจับอารมณหยุดเฉพาะอยูอยางเดยีวคือ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน บอกจากน้ันเปนอารมณพิจารณาหมด การพิจารณากต็องดูกําลังใจวา กําลังใจของเรา
เวลานี้หนักไปในทางไหน ถาหนักไปในดานราคจริตกต็องใช อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ 
มาพิจารณา 

อสุภกรรมฐาน อสุภแปลวา ไมสวยไมงาม กายคตานสุสติ หมายถึงวารางกายของคนและ
สัตว ใหใชปญญาพิจารณาตามความเปนจริง อยาหลอกตัวเองการใชปญญานี่ หมายถึงวา ไมหลอก
ตัวเอง ใหดูวารางกายของเรา ไมตองไปดรูางกายชาวบาน ไอตัวเรานีมั่นเห็นยาก ชาวบานนะเห็น
งาย ดวูารางกายของเราน่ีมันสะอาดตรงไหน ผมสะอาดไหม ขนสะอาดไหม เล็บสะอาดไหม เนื้อ
หนังมังสาตับไตไสปอดอาหารใหมอาหารเกา อุจจาระ ปสสาวะ มันสะอาดไหม เม่ือพิจารณาไป
แลวทุกสวนของรางกายไมมีความสะอาด จะเห็นวาทุกสวนของรางกายมันหาความสะอาดไมได 
ตองใชปญญาพิจารณาจริงๆ วา สําหรับปากของเรานิดเดียว สะอาดหรือสกปรก ปากของเราถาเรา
ไมลาง ไมขัดสีฉลีวรรณ ไมใชแปรงขัด ไมใชยาสีฟนขัดมันก็สกปรก ส่ิงท่ีอยูในปากท่ีเราอมอยูได 
กลืนไดก็คือน้าํลาย แตวาถาเราบวนออกมาแลว เราก็รังเกียจวาน้ําลายสกปรก นี่ก็เปนอันวารางกาย
ของเราหาความสะอาดไมได มันมีแตความสกปรก อยางนี้เปนตน ถาเราใช อสุภสัญญา กับ กายค
ตานุสสติกรรมฐาน ควบกัน อยางนี้ทานถือวาเปนสมถภาวนา ถาอารมณของเราพิจารณาตอนนี้ กย็งั
ไมถือวา เปนผลของการตัดกเิลส มันจะไดก็แตเพยีงการยงัยั้งกิเลส ถาจะตัด ก็ใช สักกายทิฏฐิ เขามา
ผสมพรอมๆ กันไป สักกายทิฏฐิ นี่เปนตัวสําคัญ คือจะเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี 
อรหันตก็เปนกันตัว สักกายทิฏฐิ นี่ตัวเดียว ดู สรชุย หลับ ไอเราพูดเกอืบตายพอ สรชุย นั่งก็ตาแกไม
ลืม นี่ยังจะมานั่งเถียงอีก วา สรชุย หลับตามไมลืม บอกไมหลับ การจะเปนพระอริยเจานี่เปนท่ี
กรรมฐานกองเดียวนะ เขาใจไวดวย เขาใชพิจารณาเฉพาะ สักกายทิฏฐิ ตัวเดยีว 

นี่ ถาเราเรียนศึกษากนัจริงๆ จะเหน็วาวิชาความรูท่ีเราเรียนนะมันมากเกินไป ใชไหม เรียน
ซะเสาเสิวเอียงหมดนะ ความรูมันมากมันดันเสาคต วาทําไมท่ีวารูมากเกินไป เพราะวา พระพุทธเจา



จะสอน ตองดูกําลังปญญาของคนวาถาสอนตรงทีเดียวเขาอาจจะไมเขาใจ ถาสอนตะลอมซาย
ตะลอมขวา เขาตอนไปตอนมา ตอนเขามาทํา สักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ ก็ไดแกพิจารณารางกายของ
เรา เดิมทีเดยีวเราตัดกิเลสคือ กามฉันทะ หรือวาราคะ ไอราคะก็กามฉันทะน่ันเองวารางกายของเรา
สกปรกไมสะอาด ในเม่ือรางกายของเราสกปรก รางกายของเราไมมีความสะอาด รางกายของ
ชาวบานเขากมี็สภาพเชนเดยีวกัน เฉพาะน้ันส่ิงท่ีมันสกปรกแลวมันไมสะอาดน่ี มันทรงสภาพ
ตามเดิมอยางนี้หรือเปลา คนยังหนุมยังสาว รางกายเปลงปล่ังมีกําลังแข็งแรงดี มีการคลองแคลวใน
การใชสมอง ใชกําลังรางกายแตทวาพอไปจับ สักกายทิฏฐิ เขาก็จะเห็นวา รางกายของเราน่ีมันไม
ทรงสภาพ 

นอกจากการสกปรกแลว มันก็มีการเปล่ียนแปลง มีการทรุดโทรมเปนปกติ อันนี้ตอง
มองเห็นดวยปญญา ถาเรามองตัวของเราไมเห็นแลวก็มองคนท่ีเขาเกิดกอนเรา เกดิกอนเราสองสาม
ป เราจะเห็นวาคนท้ังหลายเหลานี้เขาแกกวาเรา แลวมองคนตอไปท่ีเกดิกอนหนาเราสักสิบป คนนี้
แกมากลงไปอีกหนอยมองคนที่เกิดกอนหนาไปสักสามสิบป อีตอนนี้เหลาเหยแลว อยางปาวิงนี่ ไป
ใหไอหนุมอายุ 18 มาขอแตงงานดวย มันไมเอา ใชไหมละ ถูกไหม นีฉั่นวาแตปาวิงนะ อยางฉันนีก่็
เหมือนกนั ใหไอเด็กสาวอาย ุ16 มันมาขอแตงงานดวยขาดคุยไปเลย นี่เราเทียบใหฟงวาไอรางกายนี่
มันทรุดโทรมไปทุกวนั วันเวลาลวงไป ลวงไป รางกายก็ทรุดโทรมไปทุกวัน มันเปน อนิจจัง หา
ความเท่ียงไมไดนอกจากจะสกปรกแลว มันก็ไมเท่ียง ตอมาสภาพ ทุกขัง มันก็เกิด ไอ ทุกขัง หรือ
เราขังทุกขนี่ยงัไมแน ดีไมดเีราก็ขังทุกขไวเสียเอง ใชไหม เออ มันจะแกกูไมยอแก โวย เอา จะแกก็
แกไปซิวะ ขาไมยอมแก เรายอมแกบน เรายอมแกลาง กลางไมแก ใชไหมปา ไอแกบนนะหัวหงอกรู
วาแก แลวอยาพูดหวัลานนะกระทบกระเทือนพระ หวัหงอกเรายอม ตาฝาฟางเรายอม ฟนหกัฟน
หลอเรายอมนี่เรียกแกบน ไอแกลางก็ไดแก แขงขาเดินไมไหว มันเพลีย ทําอะไรไมไหว กาวเดนิก็
ชากวาเกา อันนี้เราก็ยอมแก แกบนแกลาง กลางไมยอมแก ก็ไดแก ใจ ใจ มันไมมีความรูสึก มีความ
ประมาท ไมไดดูสภาวะของตนเองวา เวลานี้มันแกเฒาลงไปแลว ยังมีความประมาทในชีวิต อยางนี้
เขาเรียกใจยังไมยอมแก ตัวนีเ้ปนตัวประมาท 

ตอนนี้ไอตัวนีค้วามประมาทนี่มันเกดิจากความโง คือไมไดใชปญญาพจิารณาความจริง ใน
เม่ือไมใชปญญาพิจารณาความจริง ความประมาทตัวนีเ้กิดข้ึน ความทุกขมันก็เกิด เกิดเพราะอะไร 
เพราะใจมันไมแก บนมันแก ลางมันแก เวลาจะไปทางไหน จะทํากิจการงานตางๆ กําลังชาเม่ือกอน
นี้มันเคยดี พอเวลาไอความแกเขามาถึงแลว ไอความคลองแคลวในตวัมันก็ส้ินไป จะทําอะไรก็ตาม
มันก็ไมเปนไปตามใจนกึ ไมเหมือนเกา นี่ความทุกขมันก็ส้ินไป จะทําอะไรก็ตามมันก็ไมเปนไป
ตามใจนึก ไมเหมือนเกา นีค่วามทุกขมันก็เกิด เพราะความลาชาในการงาน ความลาชาในความคิด 
การทํางานไมคลองตัว ใชกําลังทางรางกายไมดี แตใจนีไ้มคิดวากแุก นีก่ารลืมตัวเกดิข้ึนอยางนี้ ส่ิงท่ี
เราจะพึงกระทําไมเปนไปตามความประสงค ความทุกขมันก็เกดิ ความเดือดรอนมันก็เกดิ นี ่ อยู
อยางนี้เขาเรียกวา ทุกขงั ทุกขัง หรือวาเราขังทุกขเขาไว 



ตอมารางกายมันเส่ือมลงไป เส่ือมลงไป มันไมทุกขอยางเดียว อนัตตา มันก็มาถึง นั่นก็คือ
ความตาย นี่ความตายนี่เราไมเคยคิดวามันจะตาย เพราะความประมาทของจิต แตทวากฎธรรมดา
ของชีวิตท่ีเกิดมาแลว มันจะตองตายเพราะความตายจะเขามาถึงจริงๆ แลวเกิดความเสียดายชีวิต ไม
อยากจะใหชีวติมันเคล่ือนไป อันนี้ความทุกขมันเขามาบีบค้ัน ถาเราใชปญญายอมรับนับถือตาม
ความเปนจริงวารางกายของคนเรา นอกจากจะสกปรกแลว มันก็มีความไมเท่ียงเม่ือไมเท่ียงแลวถา
เราไมเกาะมัน มันก็เปนทุกข ในท่ีสุดการสลายตัวเขามาปรากฏมันก็เปน อนตัตา เม่ือถาความเปน 
อนัตตา ปรากฏข้ึน ทรัพยสินตางๆ ท่ีเรามีอยูในโลกน้ี คนตายแลวเขาครองไดไหม มันก็ไมได แลว
เวลาเราจะตายเราจะเอาส่ิงท่ีเรารักสักอยางใดอยางหน่ึง แมแตวัตถุเล็กๆ เสนผมสักเสนหนึ่งเอาไป
โลกหนามันกเ็อาไปไมได 

ตอนท่ีเราคิดถึง อนิจจัง ความไมเท่ียง ทุกขัง เปนทุกข อนัตตา ตัวสลายตนอยางนี้ทาน
กลาววาเปนวปิสสนาญาณอยางออน เห็นไหม แตวาไอตัววิปสสนาอยางออนท่ีใหมันเจอะจริงๆ มัน
ก็ดีเหมือนกัน เม่ือพบของออนไดแลวของออนมันคอยๆ เวลานอนวันข้ึนคอยๆ แข็งไปทีละนอยๆ 
นึ่ในอันดับแรกใหจับวิปสสนาอยางออนใหมันเจอะ เอาใจเขาไปคลําใหพบ วาเจาส่ิงแหงความ
สกปรกไดแก ขันธ 5 มันไมดี ในเม่ือมันสกปรกแลว มันจะมีการเคล่ือนไป มีการเคล่ือนไปหาความ
ทุกข หาความเส่ือมและในเม่ือมันเส่ือม จติใจเราไมยอมคิดวามันจะเส่ือมใชอารมณดึง ดึงมันไมอยู
มันก็เปนทุกขในเม่ือทุกขขณะท่ีมันเส่ือมไปในท่ีสุดมันก็พัง 

ในเม่ือความหวังมันมี ความเส่ือมมันมี เราก็นอมจติเขาไปอีกช้ันหนึ่งของดานวิปสสนา
ญาณในดาน สักกายทิฏฐิ วารางกายนี้มันมาจากอะไร ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา 
รางกายนี้มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ความจริงตามศัพท
ภาษาลีทานเรียกวา ขันธ 5 ขันธ 5 ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ส่ิงท้ัง 5 ประการนีมั้น
ไมใชเราไมใชของเรา มานั่งอธิบาย เลยรอนตาย แครางกายกพ็อ ท่ีทานบอกวามันไมใชเราไมใช
ของเราก็เพราะวา ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริง แลวเราเปนมัน มันเปนเรา เราก็จะตองบังคับได
วา เม่ือสมัยท่ีเรายังหนุมยังสาว เราไมตองการใหมันแก มันก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันทรุด
โทรม มันก็ตองไมทรุดโทรม เราไมตองการใหมันสลายตัว มันก็ไมสลายตัว แตนี่เราหามมันไมได 
เม่ือภาวะของมันกาเวลาเคล่ือนไปมันก็ตองทรุดโทรมไปตามธรรมดา 

ฉะนั้นทานจึงใหสัตวนี้ไปเลย ถาพูดถึงตัวนี้กพ็ูดยันอรหันตแลว เราก็ขับอารมณ ทรง
อารมณใหเปนปกติ วางจากอารมณคิดมาเปนอารมณภาวนา ถาใจมันเม่ือยในการพจิารณา เห็ฯวา
พิจารณาไปก็งง ชักจะยุง ชักจะยุงก็ปลอยอารมณพิจารณาเสีย หนัมาจบัลมหายใจเขาออก กับใชคํา
ภาวนาใหใจมันสบายไมสนใจกับอารมณใดๆ ท้ังหมดท่ีพิจารณา ใหจิตมันเปนสุข เวลาท่ีจับลม
หายใจเขาออกกับคําภาวนานีอ่ยาไปสนใจกับอะไรทั้งหมด ใหจิตมันอยูเทานั้น แตวาขางขณะมันจะ
พลานไปสูอารมณอ่ืนบาง เปนเร่ืองธรรมดา บางทีเราเผลอข้ึนมาจิตก็ตองเคล่ือนไปนั่นถือวาเปน



เร่ืองธรรมดา อยาตําหนิตัวเองวาจิตช่ัว เพราะวาถาเรามีอารมณไมถึงพระอรหันตเพียงใด มันกย็งัมี
การซานอยู 

แตถาอารมณเราถึง ต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไปมันพลานในอารมณท่ีเปนกุศล อกุศลไมมี อัน
นี้เม่ือทําจิตใหสบาย ทรงใจใหสบาย แลวตามแบบทานบอกวาถาการพจิารณามีอารมณซานออก ให
ท้ิงอารมณพิจารณาเสีย มาจบัจิตใหเปนฌานคําวาฌาน จะไดฌานอะไรก็ชาง ไมตองไปคํานึกถึงวา 
เวลานี้จะตองไดฌานโนนฌานนี้ ไมตอง นี่เราพูดกนัสาย สุกขวิปสสโก จะใหฌานสูงฌานตํ่า ไม
สําคัญเอาจิตสบายกัน เม่ือจติสบายดีแลวมีอารมณเปนสุข ก็หันเขามาพิจารณาขันธ 5 คือ รางกาย
ตาม สักกายทิฏฐิ วา รางกายตามความจริงแลวมันเปนของสกปรกแลวมันมีสภาพไมทรงตัว การมี
สภาพไมทรงตัวอยางนี้ ลองถามมันดู ถามใจของตัวเอง วานับต้ังแตเราครองกายมานี่เรามีความสุข
หรือความทุกข แลวเราก็มองเขาไปหาความเปนจริงวา กิจท่ีเราทําต้ังแตตอนเชาต่ืนนอนมา
จนกระท่ังกวาจะหลับใหม เราเคยเปนคนวางจากการงานบางไหม ภาระท่ีจะตองบริหารตัว บริหาร
รางกาย บริหารครอบครัวเพื่ออยูเปนสุขตามฐานะของความเปนคน เราเคยมีความวางบางไหม งาน
ท่ีทําทางกายไมมี งานท่ีทําทางวาจาไมมี แตงานทางใจมันเยอะ มันตองมานั่งคํานึงคิดถึงวา วันนีมี้
กิน พรุงนีจ้ะกนิอะไร พรุงนีมี้กิน แคของใช ของท่ีประกอบกิจ ท่ีเราจะตองพึงใชสอยมันมีอะไรบาง 
เวลานี้มันขาดอะไร ส่ิงท่ีขาดเราจะไดอะไรมาชดเชย เอามาเปนทุนเปนเนื้อหาและการหามาไดนัน้
จะหาไดดวยวธีิไหน นีก่ายไมทํา วาจาไมทํา แตใจมันกย็ังทํา 

เปนอันวา เราไมวางงานก็แสดงวา เราเกดิมานี้มีแตความทุกข มันหาความสุขอะไรไมได 
ในเม่ือมันไมมีความสุข มันเปนทุกขอยางนี้ แลวรางกายนี้มันทรงตัวไหม มันไมทรงตัว มันเคล่ือน
ไปหาความตาย แลวคิดวาไอตัวท่ีเกดิมา ตัวท่ีเกดิมาแลวตองเส่ือมไป ตองตายเปนปกติเพราะอาศัย
อะไรเปนเหตุ เขามามองดูคําสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐท่ีตรัสไววา ข้ึนช่ือวาความทุกข
ทุกอยางท่ีมันมีข้ึนมานี่ก็เพราะอาศัยตัณหาเปนสําคัญ คําวาตัณหาก็ไดแกความอยากอยากอะไร 
อยากเลว ถูกไหม ยกมือสง ถูกไหมถูก ถามถูกไหม ดใีบสง แสดงวา สลึมสือ 

ไอความอยากตัวนี้ ไดแก การอยากเกดิ ท่ีพูดวา อยากเกดิ นี่เปนการพดูลัด อยากเกดิก็คือ 
ความอยาก ไดแก ราคะ อยากมีคูครอง อยากมีลูก อยากมีหลาน อยากมีเหลน อยากมีสามีภรรยา ตัว
นี้เปนปจจัยอยากเกิด อยากรวยโลภะ เปนความโลภ ตะเกียกตะกายยื้อแยงคดโกงเขา ถาหากินดวย
ความสุจริตทํามาคาชายรับจาง รับเงินเดือน รับราชการ อันนี้เขาถือวาเปน สัมมาอาชีวะ ไมถือวา
โลภ ไมโลภในการท่ีวาดึงทรัพยสมบัติของคนอ่ืนมาหาเรา มาไดกับเราโดยไมชอบธรรม แตทวาเรา
ยังหลงวาทรัพยสินท้ังหลายเหลานี้เปนเรา เปนของเราตลอดกาลตลอดสมัย อยางนี้ก็เปนกิเลส
เหมือนกนั นี่ตัวนี้กด็ึงใหเราเกิด 

อีกประการตอไปก็อยากโกรธ อยากพิฆาตเขนฆาบุคคลท่ีทําใหเราไมชอบใจ อารมณอยาง
นี้มันก็เปนอารมณอยากเกิด 



ตัวสุดทายไดแก อารมณหลง หลงไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดาท่ีสภาวะมันเกิดมา มันมี 
อนิจจัง คือความไมเท่ียง ทุกขัง มันเปนทุกข อนุตตา ตองสลายตัว เราไมยอมเช่ือ คิดวาเกิดข้ึน
มาแลวมันจะตองทรงตัว อยางนี้ตลอดไป ชาวบานท่ีเกดิมาแกอยากจะแกก็แกไปตามลําพัง แกแก 
ฉันไมยอมแกดวยหรือไง ถูกไหม อารมณใจเราไมไดคิดอยางนั้น วาใครจะแกกแ็กซิ ฉันไมแก ใช
ไหมเหน็ชาวบานรูสึกตัววา รางกายเราทรุดโทรม เห็นชาวบานเขาตาย แตเราไมยอมคิดวาเราจะตาย 
นี่มันเปนตัวอยากเกิด 

ฉะนั้นเวลาตัดในเม่ือสภาพตามความจริงในดานสักกายทิฏฐิ เราก็มานั่งตัดกนัวา ไอตัวท่ี
ตองการเกิด มันเปนปจจัยของความทุกข ท่ีเรียกกันวา ตัณหา เราก็มานั่งตัด ตณัหา พระพุทธเจาบอก
วา การจะตัดตัณหาใหมันหมดไป ไอตัวเช้ือความทุกขใหญ ตัวกอใหทุกข ไดแก ตัณหา ตองตัดดวย
มรรค 8 มี สัมมาทิฏฐิ เปนตน มี สัมมาสมาธิ เปนปริโยสาน แปดไดสอง ข้ึนตนลงทายมันกจ็บแลว 
นั่งไลเบ้ีย สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสต ิ เสร็จ 
โมเม โมเม หลับ ใชไหม นีม่รรคแปดยนยอมาเหลือสาม คือเหลือ ศีล สมาธิ ปญญา 

ตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาวา โอหนอ กายท่ีเราเกดิมาดวยอํานาจตัณหา คือกิเลสมันสราง 
สรางแลวก็มีความทุกข แลวเวลานี้เรามีใจผูกพันในรูปโฉมโนมพรรณ คือ รูป พอใจในรูปสวย เสียง
เพราะ กล่ินหอม รสอรอย มีสัมผัสระหวางเพศ แลวการปรารถนาอยางนี้มันเปนสุขหรือเปนทุกข 
การปรารถนานี้อยางนี้มันเปนทุกข เราเร่ิมจะรักใครสักคน คือตองการจะมีคูครอง พอเร่ิมตนรัก มัน
ก็เร่ิมตนทุกข ก็เกรงท่ีคนเราจะรักเขา เขาจะไมรักเรา ใชไหม เปนหนุม อยูบานติดท่ีไหน คืนไหน
หมาไมเหยยีบรอยนอนไมหลับหรอก ถูกไหม แหม ไมเห็นหนา เหน็หลังคาบานก็ยังดี ฮิ ปาวงิก็
เหมือนกนั 

อันนี้เราไมตําหนิ อันนี้มันเปนเร่ืองธรรมดา ใชไหม ไมใชตําหน ิ เปนเร่ืองธรรมดา คือ กฎ
ของความเปนทุกขมันเปนอยางนี้ เร่ิมรักมันก็เร่ิมเปนทุกข คราวนี้พอตกลงรักกันไดแลวก็ยังไมหมด
ทุกข ก็เปนทุกขตอไปวาผูปกครองเขาจะโอ.เค ดวยหรือเปลา แฮะ ใชไหม ทุกขตอวาผูปกครองจะ
ยอมตกลงใหเราแตงงานกันไหม มันก็ทุกขอีกแหละ หากผูปกครองยอมตกลงใหแตงงานกันแลว 
พอเร่ิมแตงงานแลวทุกขอีก กลัวไมมีกินนะซี อยูกับพอกับแมไมมีกแ็บมือ แมขอตังคสิบบาทซี แม
ขอตังคไปซ้ือกางเกง ซ้ือกระโปรง ใชไหม ทีนี้พอแตงงานกันแลวอยูเปนอิสรภาพ ตองหาเองนะซี 
ใชไหม ปตุตงั ทีเว ธนัง ปาเท ภริยา หัตเถ ถูกไหม รู ไมรูแลวไป ไมมีแปล ไอท่ีวา ไมรูแปลวา
อยางไร หมายความวา ภาระมันเกิดข้ึนหนกัสําหรับเรา อยูสองคนตายาย แตงงานกนัแลว มันกเ็ร่ิม
ทุกข ทุกขเพราะตองประกอบอาชีพ ตองรับผิดชอบตัวเอง ดีไมดีไมชา เจาโอ เจาเอ โผลข้ึนมาอีก
แลว อีคราวนี้เองนอนหลับๆ พอรองข้ึนมา ก็ต่ืน ต่ืนมาท่ีไหน ได มันข้ีเต็มแลว ใชไหมปา นี่มันก็
เปนปจจยัของความทุกขวา โอโฮ นี่มันไมเปนเร่ืองเลยนิ ไอกามฉันทะนี่มันแย หมายความวา จติเรา
ตกอยูในราคะนะ กามฉันทะ นี่มันแย มันสรางความทุกขอยางนี้นี ่ถาหากวาเราไมเกดิเสียอยางเดียว 
อาการอยางนีมั้นจะมีไหม ถาเราไมเกิดมาแลวอาการอยางนี้มันไมมี ชองทางท่ีเราจะไมเกิดมีจุด



ไหน ท่ีพระพทุธเจาบอก ถาเราจะไมเกิดไดมันก็มีอยู 3 อยาง คือ ทรงศีลใหบริสุทธ์ิ ทําสมาธิใหทรง
ตัว ทําวิปสสนาใหแจมใส 

วันนีว้ากนัถึงศีลบริสุทธ์ิ เราก็พูดกนัไดวาคณะของเรานี ่คนท่ีมีศีลบริสุทธ์ิมีเยอะ หรือวาถา
จะพูดกันตามสํานวนนกัเทศนเขาวา คนท่ีมานั่งท้ังหมดนี่ ศีลบริสุทธ์ิทุกคน เอะ แตคนพูดบริสุทธ์ิ
หรือเปลาก็ไมรู ทําไม ศีลของพระพุทธเจาทานบริสุทธ์ิแตคนท่ีรักษาศีลนี่ นี่พูดกันเลนๆ นะ ความ
จริงสวนใหญเรามานั่งกันนี่ ถาจะเดากันนะ มีคนท่ีทรงศีล 5 บริสุทธ์ิ มีมาก 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 46 
อานิสงสการเจริญฌาน 

 
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย ไดสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแลวโดยเฉพาะ

อยางยิ่งวันนีไ้มไดใหศีล กเ็พราะวา เห็นวาบรรดาทานพทุธบริษัทไมขาดในศีล สําหรับวันนีก้็จะขอ
พูดถึงอานิสงส ของการเจริญฌานตอไป แตวากอนท่ีทานบรรดาพทุะบริษัทท่ีจะรับฟง ก็ขอให
โปรดต้ังใจ ควบคุมกําลังใจใหเปนสมาธิ โดยต้ังใจฟงดวย กําหนดรูลมหายใจเขาออกไปดวย ขณะ
ใดท่ีจิตใจของทานบรรดาพทุธบริษัท สามารถจะรับทราบเสียงจากการพูด แลวก็รูลมหายใจไปดวย 
โดยไมรําคาญในเสียงอ่ืน แลวจิตไมสอดสายไปสูอารมณอ่ืน ขณะนัน้ช่ือวาจิตของบรรดาทานพทุธ
บริษัท อยูในสภาพของปฐมฌาน 

นี้การทรงฌาน ก็มีความสําคัญวา อยาปลอยใหอารมณของเราเปนทาสของนิวรณหา
ประการ ไดแก กามฉันทะ พยาบาท ลีนมิทธะ อุทัธจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา คือ จิตไมสนใจใน
กามารมณอยางหนึ่ง ไมเนื่องดวยความโกรธ ความพยาบาทอยางหนึ่ง ไมงวงอยางหนึ่ง และอารมณ
ไมฟุงซาน จากอารมณท่ีเราตั้งใจจะฟง หรือกําหนดรุลมหายใจเขาออก แลวไมสงสัยในคําส่ังสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จิตต้ังอยูโดยเฉพาะ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ฟงเสียงท่ีได
ยิน จิตอยูในขอบเขตแบบนี้ แสดงวาจติของบรรดาทานพทุธบริษัท อยูในอํานาจของฌาน คืออยูใน
ระหวางปฐมฌาน 

การที่จิตทรง ปฐมฌานนี่ ยอมมีประโยชนอยางยิ่ง วาอยางนอยท่ีสุดจติก็มีกําลังตัดกเิลสให
เปนสมุจเฉทปหาน ท่ีสําหรับเร่ืองฌานนี้มีถึง 4 ระดับคือ ฌานท่ีหนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม ท่ีส่ี สวนระดับ
ของฌานนั้นจะยกไว ยังไมพูด วันนี้ก็จะขอพูดเร่ืองการทรงฌาน เปนสวนฌานโลกีย จะเปนระดับ
ฌานช้ันไหนกต็าม ยอมมีผลทําใหคนเขาถึงพระนิพพานได ถามีความฉลาดในการกาํหนดจติ เปน
เคร่ืองตัดกิเลส อันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทฟงคําส่ังสอน ขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ซ่ึง
ปรากฏใน ขนัธวรรค แหง พระไตรปฏก ซ่ึงมีบุคคลถามถึงกิเลสตางๆ มากมายดวยกนั วากเิลส
ท้ังหลายเหลานี้จะตัดไดดวยอาการอยางไร อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตอบจุด
เดียวคือบอกวา ทุกคนถาตัดขันธทําเสียได คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ สภาพท่ีเหน็
และอายตนะภายนอกท่ีสามารถจะเห็นดวยอาตนะภายใน อายตนะภายนอกไดแก รูป เสียง กล่ิน รส 
สัมผัส และธรรมารมณ อายตนะ ภายในน้ันก็ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ ถาอารมณอขงเราไมติดอยูใน
สภาพท่ีตาเหน็รูป คือไมติดในรูป หูฟงเสียง ไมติดอยูในเสียง ล้ินสัมผัสรส ไมติดอยูในรส กล่ิน 
จมูกสัมผัสกล่ิน ไมติดอยูในกล่ินกายสัมผัส กายไมติดอยูในการสัมผัส เห็นวาสภาพอยางนี้เปนของ
ไมเท่ียง เปนทุกขเปนอนัตตา ไมมีการทรงตัว หาอะไรเปนท่ีพึ่ง ท่ีอาศัยแนนอนไมได ถาสภาพของ
กายสายไปแลว ส่ิงท้ังหลายเหลานี้ ก็ยอมไมมีประโยชน ถาจิตเราเขาไปเกาะมันก็เปนโทษ มันเปน
ปจจัยนํามาสูความทุกข 



นี่เปนอันวา พระพุทธเจาทรงรับรองวา การตัดกิเลสทุกอยางตัดตัวเดยีวคือตัดท่ีขันธหา 
ฉะนั้นองค พระสารีบุตร ซ่ึงเปนอัครสาวกสําคัญขององคสมเด็จพระบรมศาสดา จึงไดแนะนํา 
บรรดาพระสงฆท้ังหลายท่ีลาจะเขาไปสูปา เพื่อปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยกลาววาเม่ือทานเปน
ปุถุชน ตองการจะทําตนของทานใหเขาถึงความเปนพระโสดาบันปตติผล ก็ใหพิจารณาขันธหา วา
รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในขันธหา ขันธหาไมมีใน
เรา เม่ือเปนพระโสดาบันแลว ตองการจะเปนพระสกทิาคามี ก็พิจารณาแบบนี้เชนเดียวกนั เหน็วา 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรูป เวทนา สัญญา สังขาร 
วิญญาณ เหมือนกัน เม่ือเปนพระสกทิาคามีแลวจะตองการจะเปนพระอนาคามี หรือเปนพระ
อนาคามีแลวตองการเปนพระอรหันต ก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน จับจุดอันเดียวกัน เม่ือเปนพระอรหนัต
แลวก็พจิารณาไว เพื่อความอยูเปนสุข 

นี้จะเห็นวาอัครสาวกเบ้ืองขวาของ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถามบรรดาภิกษุ
ท้ังหลาย ท่ีจะลาเขาไปสูปา เพื่อเจริญพระกรรมฐาน ถามวาเธอลา พระสารีบุตร แลวหรือยัง พระก็
ตอบวายัง พระพุทธเจาจึงบอกวา ถายังง้ันเธอจงไปลา พระสารีบุตร เพราะวาพระองคทรงทราบดีวา 
ถาพระท้ังหลายเหลานีไ้ปลา พระสารีบุตร เพราะวาพระองคทรงทราบดีวา ถาพระท้ังหลายเหลานี้
ไปลา พระสารีบุตร พระสารีบุตร จะแนะนําวาอยางไร 

นี่เปนอันวา พระสารีบุตร ก็ดี องคสมเด็จพระชินศรีก็ตาม ทรงรับรองวาการตัดกิเลส
ท้ังหมดตัดจุดเดียว คือท่ีขันธหา คือตามนัยสังโยชนวา สักกายทิฏฐิ การพิจารณาวาอัตภาพรางกาย 
คือขันธหา มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ทําจิตของเราไม
ยึดถือในรางกาย นี่ช่ือวาเปนเลขบุคคล บุคคลที่กําลังจะตองปฏิบัติ ฝกเพื่อการละกิเลส 

ทีนี้มีอยูตอนหนึ่ง ในสมัยเม่ือองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสดาทรงพระชนมอยู เวลา
นั้นสาวกผูเปนปุถุชนขององคสมเด็จพระบรมครู คือทาน พระโคธิกะ ทาน พระโคธิกะ นี้ ทานจะอยู
ในสํานักของพระพุทธเจา เจริญฌานสมาบัติไดถึงฌานส่ี เปนฌานโลกีย แลวก็ปวย อาการปวยอัน
เปนเหตุใหทาน พระโคธิกะ ไมสามารถจะปฏิบัติตนใหเขาถึงความเปนพระอริยเจาได เพราะปวย
มากเดินไมคอยจะไหว ตองนอนอยูกับพืน้ท่ีเปนสวนมาก บางคร้ังฌานก็ปรากฏกบัจิต เม่ือกําลัง
รางกายดี ทุกขเวทนาเบาบางลงไป กําลังกายกําลังใจดีข้ึน จิตก็ปรากฏวาต้ังอยูในฌานสมบัติ เม่ือ
ทุกขเวทนากําเริบข้ึน ฌานของทานก็เส่ือมไปเปนอันวาอาการของฌานสมบัติ ข้ันฌานโลกีย
สลับกันอยูแบบนี้ เอาความแนนอนอะไรไมได พระโคธิกะ ไมสามารถจะปฏิบัติตนใหเขาถึงความ
เปนพระอริยเจาได เพราะปวยมากเดินไมคอยจะไหว ตองนอนอยูกับพื้นท่ีเปนสวนมาก บางคร้ัง
ฌานก็ปรากฏกับจิต เม่ือกําลังรางกายดี ทุกขเวทนาเบาบางลงไป กําลังกายกําลังใจดีข้ึน จิตก็ปรากฏ
วาต้ังอยูในฌานสมาบัติ เม่ือทุกขเวทนากําเริบข้ึน ฌานของทานก็เส่ือมไปเปนอันวาอาการของฌาน
สมาบัติ ข้ึนฌานโลกียสลับกนัอยูแบบนี้ เอาความแนนอนอะไรไมได 



มาวันหนึ่งทาน พระโคธกะ มานั่งรําพึงในใจวา ถาหากวาเราจะปลอยกําลังใจของเราให
เล่ือนลอยอยูอยางนี้เปนปกติ ความดียอมไมปรากฏกับเรา เราก็ไมสามารถจะพนกเิลสเปนสมุจเฉท
ปหานได พระท่ีบวชเขามาพรอมกับเรา ทุกคนเขาเปนพระอรหันตไปหมด มีเราคนเดียวท่ีบวชอยู
ในสํานักขององคสมเด็จพระบรมสุคต ไดเพยีงแคฌานโลกีย แลวก็ฌานโลกยีนี้มันก็มีสภาพไม
แนนอนประเดี๋ยวก็ทรง ประเดีย๋วก็สลายตัวไป ถากระไรก็ดี ถาขณะใดท่ีกําลังจิตของเรามีกําลังกาย
พอมีอยูบาง เม่ือทุกขเวทนาบรรเทา เราจะรวบรวมกําลังใจใหทรงอยูในฌาน ตามท่ีจะทรงได แลวก็
จัดการประหารชีวิตเสีย คือเชือดคอใหตาย จะไดพนจากทุกขเวทนานี ้ แลวกจ็ิตของเราก็จะไปสูท่ี
สุคติ อยางนอยท่ีสุดก็มีสวรรคหรือพรหมโลกเปนท่ีไป ถาหากวาจิตดมีากก็จะเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน 

เปนอันวา พระโคธิกะ ต้ังใจกําหนดจิตคิดจะทําลายขันธหา โดยไมมีความหวงใย คือเห็นวา 
ขันธหานี่เปนปจจัยของความทุกข ขันธหาเปนมารรายท่ีกั้นความด ี เพราะเม่ือเวลานี้ตัวทานเองอยู
ในสํานักขององคสมเด็จพระชินศรี ยังไมสามารถจะทําดีไปกวาฌานโลกียได ถึงแมวาฌานโลกียท่ี
ไดแลวก็เหมือนกัน ก็ไมไดทรงตัวข้ึนบาง ลงบาง เม่ือ พระโคธิกะ รวบรวมกําลังใจแบบนี้ ขาวสาร
อันนี้ก็ปรากฏ ตกเขาไปอยูรูถึงหู พระยามาราธิราช รวบรวมกําลังใจแบบนี้ ขาวสารอันนี้ก็ปรากฏ 
ตกเขาไปอยูรูถึงหู พระยามาราธิราช ซ่ึงเปนผูกั้นความดี ไมตองการใหบุคคลเขาถึงซ่ึงพระนิพพาน 
เพราะเกรงวาบุคคลท้ังหลาย จะมีปจจยัพนอํานาจท่ีตนจะบังคับได เม่ือ พระยามาราธิราช เห็นวา 
ทาน พระโคธิกะ มีกําลังใจแบบนี้ ก็พนวสัิยท่ีตัวจะบังคับ อยางนอยท่ีสุด พระโคธิกะ ก็จะตองถึง
นิพพานเพราะวาบุคคลใดก็ตาม ถามีจิตปลดขันธหา มีอารมณไมผูกพันอยูในขันธหา คือรางกาย
อยางเดยีว ก็ข้ึนช่ือวารางกายของเรา ยอมเปนท่ีรักกวาสรรพส่ิงท้ังหลายในโลกท้ังหมด วัตถุตางๆ ก็
ดี บุคคลอ่ืนท้ังหลายท่ีเรารักก็ดี ความจริงเรารักจริงแหล แตทวาเราไมรักยิ่งกวาชีวิตของเรา ฉะนัน้
เม่ือคนใดไมเสียดายในชีวติ ไมมีจิตผูกพนัในรางกาย เห็นวารางกายเปนพิษ เหน็วารางกายเปนภยั 
รางกายเปนมารราย คอยทรมานใหมีความทุกข จิตกไ็มติดอยูในรางกาย อันนี้ทานกลาววาเปนวสัิย
ของพระอรหนัต แลวเปนกาํลังใจท่ีตัดกิเลส 

พระยามาร เหน็วาสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐองคนี้ ตัดสินใจถูกแลว ท่ีจะเขา
เพราะนิพพาน ก็จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระพิชิตมาร ทรงกราบทูลใหทรงทราบวา เวลานี้ พระโคธิ
กะ กําลังคิดจะฆาตัวตาย องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเฉยเสีย ไมยุงดวยกับ พระยามาร นี่ขอเลา
ลัดๆ หลังจากนั้น พระยามาร ก็ถอยออกมาก็เปนเวลาเดยีวกันท่ี กําลังจิตของ พระโคธิกะ สูระดับ
ฌานท่ีอารมณสมาธิตามสมควรไมยิ่งนกั คือไมมากถึงฌานส่ี ทานก็ตัดสินใจทันทีวาจังหวะนี้เปน
จังหวะท่ีมีความสําคัญ ท่ีเราจะตองห้ําหั่นชีวิต คือรางกาย ใหมันสลายตัวไป เพราะจิตมีความสุข 
ทานจึงไดวา มีดโกนเขามาเชือดคอ ตายทันที 

อาศัยท่ีจิตของทานไมหวงใยในขันธหา ท้ังๆ ท่ีก็ไมเคยเจริญวิปสสนาญาณไดพระโสดาบัน 
สกิทาคามี อนาคามี อรหันตมากอน แตวา กําลังจิตในเวลาน้ีของสาวกของสมเด็จพระชินวร เขาถึง
จิตอรหันตพอดี แตไมใชเปนอรหันต คือวาเขาถึงอารมณท่ีจะเขาเปนพระอรหันต คือ ตัดขันธหาได



เฉพาะกิจ คือเฉพาะเวลา แลวกําลังจิตก็ทรงตัว เม่ือตายจากชีวิต ดวงจิตออกจากราง ก็เขาไปสู
นิพพานทันที 

มาในตอนน้ี องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบแลว สมเด็จพระ
ประทีปแกวจงึไดพาคณะพระท้ังหมด มาทําการฌาปนกิจศพ พระโคธิกะ แลวก็ทรงพยากรณวา โคธิ
กะ ลูกชายของเราไปสูนิพพานแลวสําหรับ พระยามาร ติดตามวิญญาณของ พระโคธิกะ เทาไหรก็
ไมพบ จึงไดเขามาถามองค สมเด็จพระนราสภ คือ พระพุทธเจา วา โคธิกะ ไปไหน องคสมเด็จพระ
จอมไตรจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา โกธิกะ ไปนิพพานแลว พนวิสัยของทาน 

ทีนําเร่ืองนี้มาแจงใหแกทานท้ังหลายทราบ ก็จะไดรูวากาํลังฌานสมาบัติท่ีทานท้ังหลายคิด
วา เรายังไมมีโอกาสเปนพระอรหันตในปจจุบัน แลวก็เราจะไปนพิพานไดอยางไร ถาหากวาทาน
ท้ังหลายมีกําลังใจอยางเยีย่ง พระโคธิกะ คือเวลาท่ีเจริญสมาธิแลวก็นอมจิตคิดไวเสมอวา รางกายนี้
มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราไมยอมยดึถือรางกายใดๆ 
ท้ังหมดรางกายนี้องคสมเด็จพระบรมสุคต กลาววา มันประชุมดวยธาตุส่ี คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม 
ธาตุไฟ แลวกมี็อากาศธาตุสนับสนุนอยูภายใน มีวิญญาณธาตุเปนเคร่ืองรับรูการรูสึก มันมีการทรง
ตัวช่ัวคราว พนจากนัน้แลว มันก็มีความเส่ือมไปตามลําดับในท่ีสุดก็พงั ท่ีวารางกายนี้เปน อนิจจัง 
หาความเท่ียงไมไดรางกายเปน ทุกขัง มีแตความทุกขเขามา เบียดเบียน ทุกขจากความหนาว ความ
รอน ความหิว ความกระหาย ความปวยไข ไมสบาย ทุกขจากการปวดอุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจาก
ความแกเขามาครอบงํา กําลังวังขาหมดไป ทุกขดวยอํานาจความตายท่ีจะเขามาถึง 

นี่ถาจิตของเราเกาะอยูในขันธหาอยางนี้ ก็เปนจิตท่ีมีสภาพดีไมได จะตองเวียนวายตายเกิด
ในวัฏฏะ เราไมเอา คิดไวเสมอวา ถาชีวิตรางกายของเราจะตองตัดสายสลายตัวไป พนไปดวย พน
จากรางกายไปเม่ือไร เราก็จะไมหนัหลังมาดูรางกายอีก แลวความปรารถนาขางหนา ท่ีจะมีรางกาย
ประกอบดวยขันธหาอยางนีเ้ราไมเอา เพราะมันเปนทุกข มันเปนภัย 

นี้หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย พิจารณาไวอยางนี้เปนปกติ จนกระท่ังจิตของ 
ทาน หูของทานไดยนิเสียงภายนอกไมรําคาญในเสียง จิตพิจารณาในแบบสบายๆ อยางนี้วา ช่ือวา
จิตเปน ปฐมฌาน แลวกําลังพิจารณาอยางนั้นเปนวิปสสนาญาณ ถาเวลาท่ีพิจารณาแบบนีจ้ะมีจิต
อารมณฟุงซาน ควบคุมไมอยูก็ละการพจิารณาเสีย มาจับลมหายใจเขาออก แลวความปรารถนา
ขางหนา ท่ีจะมีรางกายประกอบไปดวย ขันธหาอยางนี้ เราไมเอา เพราะมันเปนทุกขมันเปนภัย
พิจารณาลมหายใจเขาออกวา หายใจเขารูอยูหายใจเขา หายใจออกรูอยูหายใจออก หายใจเขายาว
หรือส้ัน หายใจออกยาวหรือส้ันก็รูอยู ทรงจิต จิตจับเฉพาะอารมณหายใจเขาหายใจออกอยางเดยีว 
อยาสงจิตไปสูอารมณอ่ืน พอจิตมีความสงบสงัดไมรําคาญเสียงภายนอก อารมณมีความสุข เราก็
พิจารณาขันธหาใหม สลับกันไปอยางนี ้ จิตก็จะทรงอารมณเปนเอกตัตารมณ คือมีความเบ่ือหนาย
ใน ขันธหาแลวก็จิตต้ังอยูในสมาธิ ตามความตองการ 



แลวก็อยาลืมวา ฌานโลกียมันไมแนนัก มันไมแน เดีย๋วมันก็เส่ือมประเดีย๋วก็ทรงตัว เดีย๋วก็
คิดไปในอารมณสอดสายไปสูอารมณอ่ืนบาง เปนอารมณท่ีเปนอกุศลบาง พอวาจากนิวรณอารมณ
มันก็เปนกุศล แลวพยายามฝกไวอยางนี้ เม่ือปวยไขไมสบายเม่ือไหร ตัดสินใจทันที วาการปวยคราว
นี้เราอาจจะตองตาย แตการตายคราวนี้เราจะไมกลับมาเกดิอีก จุดท่ีเราตองการคือพระนิพพานแลวก็
ต้ังอารมณไวใน อุปสมานุสสติกรรมฐาน พิจารณาวาเราตองการพระนิพพานเปนท่ีไป โดยภาวนา
คํานึงในใจวา นิพพานังๆ นพิพานงั ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษทัท้ังหลายทรงไดอยางนี ้ผลท่ี
จะพึงมีก็เชนเดียวกับ พระโคธิกะ คือเขาถึงพระนิพพาน 

เอาละบรรดาทานพุทธบริษทัทุกทาน กาลเวลาท่ีจะแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัท เม่ือ 20 
นาทีผานไป ตอจากนี้ไป ขอบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย ต้ังกายใหตรง ดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรู
ลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา 
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บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลายขอไดโปรดต้ังใจสงบจิตใหเปนสมาธิ คือวาการเจริญสมาธิ
ยอมมีผลกับบรรดาทานพุทธศาสนิกชน อยางนอยท่ีสุดก็สามารถจะทําอารมณใหต้ังอยูใน
สติสัมปชัญญะท่ีเปนกศุล แตวาในอันดับแรก กอนท่ีทานบรรดาพุทธศาสนิกชนจะทําอยางอ่ืน ขอ
ไดโปรดต้ังใจสงบ กําหนดรูลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยู
วาหายใจออก หายใจเขายาวหรือส้ัน หายใจออกยาวหรือส้ันก็รูอยู ท้ังนี้เพื่อเปนการทรง
สติสัมปชัญญะใหสมบูรณ และนอกจากนั้น กอนท่ีจะภาวนาอะไร กข็อบรรดาพุทธศาสนิกชนต้ังใจ
พิจารณาขันธหา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ท่ีเราเรียกวากนัวาตัวเราอันนี้ความจริง
พระพุทธเจาทานบอกวา มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในขันธหา ขันธหา ไมมีในเรา ท้ังนีก้็
เพราะวา ขันธหาคือรางกาย มันเปน อนิจจัง หาความเท่ียงมิได มันเปน ทุกขัง เม่ือขณะท่ีทรงตัวอยูก็
เปนทุกข มันเปน อนัตตา คือไมสามารถจะบังคับมันได ในเม่ือมันจะเปล่ียนแปลงหรือสลายตัว 
ฉะนั้นจึงถือวา ขันธหาเปนปจจัยของความทุกข ถาเรายังมีความผูกพนัอยูในขันธหา ก็ช่ือวาเรา
ผูกพันอยูในความทุกข 

ทีนี้การที่เราจะผูกพันอยูในขันธหาก็เพราะวา เราถือวาอัตภาพรางกายเปนเรา เปนของเรา 
เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา เราไมไดคิดถึงความจริงวามันจะตองตาย ในเม่ือตายแลวเราก็แบก
มันไปไมได เราคือจิตไปเปนโดยเฉพาะถาเราคบความดี ความดีก็พาจิตในแสวงหาที่ความสุขเกิด 
ถาเราคบความช่ัวความช่ัวก็เปนปจจยัใหเกดิทุกข ไปสู นําไปสูอบายภูมิ ฉะนั้นขอบรรดาทานพทุธ
บริษัทจงคิดวา การพอใจในกามสุขก็ดี หรือกรรมท่ีเปนกุศลก็ดี อยางนี้ก็ช่ือวายังมีความสุขไมถึง
ท่ีสุด ถามีความสุขถึงท่ีสุดท่ีเราจะพึงมีไดนั่นก็คือ ต้ังใจไปพระนิพพาน แตสายท่ีเราจะไปนพิพาน
นั้น เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัทก็ปฏิบัติอยูแลว โดยการยอมรับนับถือคําส่ังสอนขององคสมเด็จ
พระประทีปแกวบรมศาสดา มีการใหทาน มีการรักษาศีล เจริญภาวนา นี่ถือวาเปนปจจัยสําคัญ นี่
เปนกรรมเบ้ืองตนท่ีบรรดาพุทธบริษัททุกทาน จะตองพยายามกําหนดไวเสมอ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งอยาท้ิงสมาธิจิต สมาธิจิตมีกําลังใหญ อารมณใจเราจะไมฟุงซานได ก็
เพราะอาศัยกําหนดรูลมหายใจเขาออก เม่ือจิตมีความสุขในสมาธิดีแลว กพ็ิจารณาขันธถาตามท่ี
กลาวมาแลวเปนพื้นฐาน ท้ังนี้ก็เพราะวา มีความจําเปนท่ีจะตองเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐานรวมกัน การกําหนดรูลมหายใจเขาออก เปนสมถภาวนา การพิจารณาขันธหาตามท่ีกลาว
มา เปนวิปสสนาภาวนา สมถะเปนตัวทรงอยู แตถาหากวาไมมีวิปสสนาญาณชวย สมถะก็เส่ือมงาย 

ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย จงพึงใชการเจริญสมถะกับวปิสสนาญาณรวมกัน
เสมอ วิธีเจริญสมถะกับภาวนารวมกนั อันดับแรก ก็ทําจติใหสงบ คือการภาวนาหรือพิจารณา หรือ
กําหนดรูลมกายใจเขาออก เม่ือจิตมีความสุขสงบสงัดจากนิวรณหาเพราะพิจารณาขันธหา ถาหากวา



การพิจารณาฟนเฝอไป ก็กลับมาภาวนา พิจารณาหรือกําหนดลมหายใจเขาออกใหม สลับกันไป
สลับกันมาอยางนี้จะมีผล 

สําหรับวันนีก้จ็ะขอปรารภกับบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ในดานของการเจริญฌาน เม่ือ
คืนนี้เราไดพดูกันถึงปฐมฌานตามสมควร แตความจริงมันก็ยังไมจบ เพราะวาปฐมฌานยอมเปน
ปจจัยใหเราเกดิในพรหมโลก นี้การเจริญสมาธิเรามุงฌานเพื่อประโยชนอะไร เพราะท้ังนี้กเ็พราะวา
เราต้ังใจจะใหจิตทรงอยูในดานของความด ี นี้เราก็ไมแนใจนัก เม่ือเวลาท่ีเราจะตาย ทุกขเวทนามัน
ครอบงํากายจติใจท่ีเขาไปผูกพันกับกายกจ็ะมีอารมณกระสับกระสาย ไมทรงตัว นี้หากวาเรามีจติ
ต้ังอยูในสมาธิเล็กนอย ในข้ันขณิกสมาธิหรืออุปจารสมาธิ ซ่ึงเปนสมาธิท่ีมีความงอนแงนคลอน
แคลน เวลาท่ีมีทุกข ทุกขเวทนาหนัก ขณะท่ีเราปวยจะตายจิตใจเราอาจจะคลายจากสมาธิไปก็ได
แลวบางทีจะนาํเขาไปยึดอารมณท่ีเปนอกุศลเพราะวาการถูกทุกขกําลังทรมาน เขามาบีบค้ันจนมาก
เกินไป แลวเราก็จะคลายจากความดี ถาจติเศราหมองลงไปอยางนอย เราก็ไปนรกได 

นี่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงแนะนําใหบรรดาทานพุทธบริษัทเอาจิตเขายึดถึง
ฌานสมาบัติเปนสําคัญ และอารมณของฌานสมาบัติ เราก็พูดมาแลววามีกี่ข้ัน วันนีจ้ะไดพูดถึง
อานิสงสของการเจริญสมาธิ ของย้ําอยูนดิหนึ่งวาสมาธิท่ีเปนฌานสมาบัติ ฌานสมาบัติโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ปฐมฌาน ทรงอารมณ 5 ประการคือ 

หนึ่ง วิตก นึกไววาเราจะทรงอารมณอะไร สมมุติวาเรานกึจะกําหนดรูลมหายใจเขาออก ก็
นึกไวเสมอโดยไมขาดสาย 

วิจาร รูอยูวาลมหายใจเขา ออก เขาหรือออก หายใจเขาหรือหายใจออก หายใจยาวหรือ
หายใจส้ัน หรือวาถาเราจะภาวนา นกึวาจะภาวนานี้เปนวติกวิจารรูอยูวาภาวนาอยางไร 

แลวตอไปก็มี ปติ คือความอ่ิมใจ ซ่ึงมีอาการหาประการ แตไมสมํ่าเสมอกันบางคนก็มี
อาการทั้งหาอยาง บางคนก็มีอาการมันเปนบางอยาง หรือกับบางคนก็ไมสัมผัสเลยก็มี เพราะจิตเขา
ไปถึงฌานสมาบัติทันที แตอาการหาอยางท่ีเราก็ควรจะรูในดานปติ คือ 

1. อาการข้ันแรก ขนลุกขนพอง สยองเกลา 
2. มีน้ําตาไหล 
3. รางกายโยกโคลง 
4. มีอาการส่ันสะทานเหมือนกบัปลุกตัว หรือลอยอยูบนอากาศ 
5. มีอาการซาบซาน ตัวเบา คลายตัวไมมีอะไร และมีอาการคลายรางกายโตข้ึนหรือสูงข้ึน 
แตจิตเปนสุข นี่เปนอาการของปติ 

ขอส่ีจิตมี ความสุข สดช่ืนหรรษาไมเคยปรากฏวามีความสุขใดๆ ปรากฏในกาลกอน 
หา เอกัคตารมณ ทรงอารมณเปนอันเดยีว คือไมสอดของสอดสายไปสูอารมณอ่ืน 
นี่เปนอันวา ปฐมฌาน ฌานที่หนึ่ง มีอาการแบบนี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจําไวใหดี อยา

ลืมอาการข้ันนี้เสีย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขณะท่ีเจริญสมาธิจงอยาหลงใหลใฝฝน อยากจะเห็นโนน



อยากจะเหน็นี ่ เม่ือเหน็ภาพแลวจะติดในภาพ ภาพจะมีข้ึนหรือไมมีข้ึน แสงสีจะมีข้ึนหรือไมมีข้ึน
เราอยาสนใจ สนใจอยางเดียวคือความสงบของจิต ถาเราไปติดอยูในภาพแสงสี แลวก็ข้ึนช่ือวาเรา
เปนผูทําลายความดีของอารมณจิต ท่ีจะเขาถึงฌานสมาบัติ เพราะฌานสมาบัติยอมมองไมเห็นแสงสี
ใดๆ แตมีจิตเปนสุข นี่ประการหน่ึง 

ถาจิตเขาถึงปฐมฌาน เรากจ็ะมีความรูสึกวา หูไดยินเสียงภายนอกชัดเจนแจมใส ลมหายใจ
เบาลงจิตเปนสุข แตเราไมรําคาญในเสียง เสียงจะปรากฏเปนประการใดก็ดี เราไดยินหมดแตไม
รําคาญ สามารถเจริญภาวนา พิจารณากําหนดรูลมหายใจเขาออกไดตามปกติ นี่เปนอาการของ
ปฐมฌาน 

ถาบุคคลใดเขาถึงปฐมฌานได แลวเวลาจะตายจิตใจอยูในปฐมฌาน ตายแลวไมเปนพรหม 
ปฐมฌาน แบงแยกออกเปน 3 ช้ันดวยกนัคือ อยางหยาบคายแลวไปเปนพรหมชั้นท่ีหนึ่ง อยางกลาง
เปนพรหมชั้นท่ีสอง อยางละเอียดเปนพรหมช้ันท่ีสาม แตมันก็ไมแนนักวาเราจะไปเปนพรหมได 
ท้ังนี้เพราะอะไรเพราะวาขณะท่ีเราทรงจติ ขณะท่ีจิตทรงตัวอยูในขณะน้ีวาเปนไดปฐมฌาน ในกาล
บางคร้ัง บางคร้ังก็ไมได วิธีความจําเปนท่ีตองฝกกําหนดเวลาเอาไวเสมอเม่ือปฐมฌานมันเกดิข้ึน
ขณะใด เราตองต้ังใจทรงเวลาไว ตามขอบเขตจํากัด อันนี้ตองฝกเปนกรณีพเิศษ หัดต้ังเวลานอยๆ  
แตหากวาเราไมฝกไวอยางนีเ้ม่ือเวลาทุกขเวทนามันครอบงําหนัก ถึงแมวาจิตเราจะเขาไมถึง
ปฐมฌาน แตอารมณท่ีเปนกุศลก็ยังมีอยู หมายความวาอาจจะทรงอารมณไดเพยีงแคขณกิสมาธิ 
หรืออุปจารสมาธิ จึงมีสมาธิเล็กนอยไดบางไมไดบาง เผลอไปบาง มีอารมณฟุงซานกระสับกระสาย
ไปตามอํานาจของทุกขเวทนาท่ีเกิดกับกายบาง บางคราวก็มีอารมณสงบสงัดบาง แตไมถึงฌาน
สมาบัติ อันนี้องคพระทรงสวัสดิโสภาคยทรงกลาววา ยงัเปนปจจยัใหเกิดผล คือสามารถจะนําจิตใจ
ของ ทานพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชน ใหเขาถึงจุดของความสุขคือสวรรคได 

นี่ความจริงเราต้ังใจนิพพาน แตทวาเราก็อยาประมาทเพราะวาจิตของเรายังไมเขาถึง จุ
หมายปลายทางคือ สามารถทําลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานได เราก็จําเปนจะตองหาท่ีพักไวกอน 
นั่นก็คือสวรรคเปนอยางนอย ถาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัท ทรงอารมณอยูในข้ันขณิกสมาธิก็ดี 
หรืออุปจารสมาธิก็ดีในระหวางกอนตาย ไดบางไมไดบางเผลอไปบาง ทรงไดบาง แตวาตาม
ธรรมดาของคนท่ีจะตาย ในเม่ือมีทุกขเวทนาสาหัส แตเวลาท่ีจะตายจริงๆ อารมณมันจะคลายชั่ว
ขณะหนึ่ง กอนหนาจะตาย อยางนอยท่ีสุดก็ประมาณหน่ึงช่ัวโมง อาการทุกขเวทนามันจะคลายตัว 
แตชวงนี้แหละเปนชวงท่ีคนจะตาย เม่ือทุกขเวทนาคลายตัว ในเม่ือเรามีอารมณฌานสมาบัติ คือมี
สมาธิ เคยฝกมา ถึงแมวามันจะยังไมถึงฌานสมาบัติในขณะนัน้ ก็สามารถรักษาอารมณท่ีเปนอุจารส
มิ และขณิกสมาธิไวได การทรงอารมณท่ีเปนอุปจารสมาธิ หรือขณิกสมาธิ อยางนีต้ายแลวสามารถ
ไปเกิดไปเปนเทวดาได 

ดูตัวอยาง มัฏฐกุรฑลีเทพบุตร ท่ีขณะเปนมนุษย ไมเคยประกอบความดี เพราะพอเปนคนข้ี
เหนยีว เม่ือเวลาปวยไขไมสลายหมดท่ีพึ่ง เธอจึงไดพยายามนกึถึงความดีขององคสมเด็จพระ



สัมมาสัมพุทธเจาเปนสําคัญ เม่ือตายจากความเปนมนุษยไป ก็ไปเกดิบนสวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก 
มีวิมานทองคําเปนท่ีอยู มีนางฟาหารอยเปนบริวาร นี่อํานาจของการคุมอารมณไวในกุศลดานสมาธิ
เล็กนอย และอีกทานหนึ่งนัน่ก็คือ สุปตฏิฐิตเทพบุตร เวลาท่ีเปนมนุษย สรางแตความช่ัวไมเคย
สรางความดี บาปกรรมท่ีเปนอกุศลทุกอยาง เธอทําท้ังหมด แมแตองคสมเด็จพระบรมสุคตเกิดใน
สมัยนั้น ทรงโปรดเธอก็ไมสนใจ ทําปาณาติบาตต้ังแตเล็กคุมใหญจนกวาจะถึงวันตาย แลวเวลาท่ีจะ
ตายจริงๆ เม่ือจิตหมดท่ีพึ่งทุกขเวทนามันครอบงําหนักเธอกน็ึกถึงความดีขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอยางท่ีเรานมัสการกันบางวา นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ แปล
เปนใจความงายๆ วา ขาพเจาขอนอบนอมแตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ผูเปนพระอรหนัต
พระองคนั้น คือเวลาต้ังนโม ก็นึกอยางนี้ นกึดวยจิตบริสุทธ์ิจริงๆ นี่ความต้ังใจจริง เปน พุทธานุสส
ติกรรมฐาน 

เม่ือเธอตายจากคน บาปหนกัไมสามารถจะตามเธอได เพราะเวลาจะตายจิตเปนกุศล เม่ือ
ตายจากความเปนคน ก็ไปเกิดบนสวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองเปนท่ีอยู มีนางฟาหารอย
เปนบริวาร ตอมาไดสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ใน อุณหิสวิชัยสูตร พอจบ
ลง เธอก็ไดสําเร็จ พระโสดาปตติผล เปนอันวาบาปอกุศลท้ังหมด ไมมีโอกาสจะใหผล 

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ภกิษ ุสามเณร อุบาสก อุบาสิกา การเจริญสมาธิจิตยอมมีผล
อยางนี้ แตวาเรายังดีกวาเทวดาท้ังสอง เพราะทําบุญมาทุกอยางฝกจิตอยูในดานของกุศล แตทวาขอ
บรรดาทานพทุธศาสนิกชน จงอยาพอใจแคสวรรค ควรตั้งใจมุงพระนพิพานเปนท่ีสุด คือวา อาการ
ตายจากความเปนมนุษยก็ดี แลวเกดิเปนเทวดา หรือเกดิเปนพรหมกย็ังไมถึงท่ีสุดของความทุกข เรา
จะเขาถึงจุดของความสุขไดจริงๆ นั่นก็คือพระนิพพาน 

ทีนี้การจะเขาถึงพระนิพพานได เราทําอยางไรอาการท่ีเขาถึงพระนิพพานไดก็พิจารณาขันธ
หาตามท่ีกลาวมาแลว จนกระท่ังมีอารมณเคยชิน จนกระท่ังถือวาอัตภาพรางกายนี้มันไมใชเรา 
ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเราดวยปญญาแท คือเห็นวา ทรัพยสมบัติท้ังหลาย
ในโลกไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา เราไมตองการไปยดึถือมันตอไป จิตใจของเรานี้นั้น ตองการ
อยางเดยีวคือพระนิพพาน แตผลอันนี้จะขอกลาวในวันตอไป 

สําหรับวันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย พยายามต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ัน 
กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยนิสัญญาณ บอก
หมดเวลา 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 48 
การทรงฌาน (ตอ) 

 
จิตเราจะกําหนดเขาถึงฌาน คําวาฌาน ฌานัง แปลวาการเพง หมายความวาต้ังจิตไวเฉพาะ

อารมณใดอารมณหนึ่งท่ีเราตองการ นี้เปนความสําคัญ เราจะมีความตองการในดานกําหนดรูลม
หายใจเขาออกก็ดี เรามีความตองการภาวนา ภาถาภาวนาบทใดบทหน่ึงก็ดี แลวก็รูวาเราจะพิจารณา
ในสมถภาวนา หรือวิปสสนาภาวนาก็ด ี ถาจิตต้ังอยูในอารมณนั้นโดยเฉพาะเขาเรียกวา ฌาน แตวา
ฌานนี้กแ็บงไวเปน 4 อยาง เฉพาะรูปฌาน คือ ปฐมฌาน ฌานท่ีหนึง่ ทุติยฌาน ฌานท่ีสอง ตติย
ฌาน ฌานท่ีสาม จตุตถฌาน ฌานท่ีส่ี 

นี่สําหรับรูปฌานทานจัดไวเปนส่ีอยาง เปนส่ีข้ันดวยกนัตามลําดับข้ันของจิต แตสําหรับ 
อรูปฌาน ส่ี นั่นก็คือจิตต้ังอยูใน จตตุถฌาน ฌานท่ีส่ีนั่นเองแตเปล่ียนเปนอารมณจับรูป เปนจับส่ิงท่ี
ไมมีรูปท่ีเรียกกันวา อรูป อะ แปลวา ไมนั่นก็คือ เม่ือยกจิตข้ึนสูสภาวะของกสิณกองใดกองหนึ่ง
แลวก็เพิก คือ คลายในอารมณกสิณ นั้นท้ิงไป แลวจับอากาศข้ึนแทนท่ีเรียกวา อากาสานัญจายตนะ 
หรือจับวิญญาณข้ึนแทน เรียกวา วิญญาณัญจายตนะ หรือวา พิจารณาวาไมมีอะไรเลยท่ีเรียกวา อา
กิญจัญญายตนะ หรือวาพิจารณากําหนดจตินี้นา มีสัญญาทําเหมือนคนท่ีไมมีสัญญา ท่ีเรียกวา เนว
สัญญานาสัญญายตนะ ความจริงอรูปฌานส่ี ก็ไดจากกําลังฌานส่ีนัน่เอง คือใชอารมณของฌานส่ี 
เขามาจับในส่ิงท่ีเปน อรูป จงึหารูปมิได ทานเรียกวา อรูปฌาน 

อันนี้เราก็มาพจิารณา ดูจิตของเราวากําลังใจของเรา ท่ีใชคําภาวนาก็ดพีิจารณากด็ี กาํหนดรู
ลมหายใจเขาออกก็ดี อารมณจิตของเราเขาสูอันดับฌานหรือเปลา เปนอันวา ถาเราจะรูอารมณจติ 
ของเรา เขาสูอันดับฌานหรือไม กจ็ะสังเกตได วาความโปรงของจิตมันปรากฏ ภาพแสงสีใดๆ ยอม
ไมปรากฏในเม่ือขณะท่ีจิตเขาสูปฐมฌาน แมแตฌานทุกฌานก็เหมือนกัน จะไมมีภาพแสงสีใดๆ เลย 
การที่ปรากฏแสงสีตางๆ ท่ีปรากฏ ขณะนั้นจิตอยูในสภาวะของ อุปจารฌาน หรือท่ีเราเรียกกนัวา 
อุปจารสมาธิ 

ท่ีนี้การนั่งกรรมฐานตองการเห็นภาพ การนั่งกรรมฐานตองการเห็นส่ิงอยางใดส่ิงหนึง่ มัน
เปนอารมณท่ีตํ่าท่ีสุด แลวก็ควรจะถือวาเปนอารมณท่ีเลวท่ีสุดท้ังนี้เพราะอะไร เพราะไอการอยาก
เห็นติดในภาพ มันเปน อุทธัจจกุกกุจจะ เปนนิวรณ สํานักของเราก็มีคนมาบอยๆ ก็ปรากฏวาบอกวา 
เคยเจริญกรรมฐานมาแลวแตไมเห็นอะไรเลย นี่ไอความตองการต่ํา อารมณท่ีตํ่าแบบนี้ คืออารมณท่ี
จะทําลายตัวเองนี้ มีคนตองการมาก เขาใจวามันเปนของด ี

ความจริงการปรากฏภาพและสีตางๆ มันเปนการบอกสัญลักษณวา ขณะน้ันจติอยูใน 
อุปจารสมาธิ หรือวา อุปจารฌาน ถาเรียกกันวา สมาธิ กเ็ปนสมาธิท่ีมีสภาพงอนแงนคลอนแคลนไม
ทรงตัว จะเห็นไดวา การเห็นภาพนี่ลอยมาจะปรากฏเหมือนกับแสงฟาแลบ แปปเดียวกห็ายไป
เปนอันวา ขณะท่ีจติเราเหน็ภาพมีอารมณเปนทิพย จติเปนอุปจารสมาธิอยางเขม ท้ังภาพเห็นแลวก็



คลายหายตัวไป ตอนหายนีแ่สดงวาจติของเราตกจากสภาวะสมาธิเดิมเสียแลว เลวลงเรียกวาจิตเลว
ลง มันไมด ี

ดังนั้นการเจริญพระกรรมฐานก็อยาตองการ การเห็นภาพหรือแสงสีใดๆ ท้ังหมด คือวา ถา
ภาพแสงสีใดๆ ปรากฏ ก็เปนเร่ืองของภาพแสงสี เราอยาสนใจต้ังใจรักษาอารมณเดมิไว ทําจิตใหเขา
สูปฐมฌานใหได ในขณะท่ีภาวนาอยูกด็ีหรือการพิจารณาก็ดี อารมณจติมีความสงัด ไมฟุงซานไม
สอดสายไปสูอารมณอ่ืนลมหายใจเบาลงมีจิตชุมช่ืน มีความสุข มีความเต็มต้ืน เต็มเปยมดวยการ
เจริญภาวนาหรือวิปสสนา หรือภาวนาหรือวาพิจารณา ขณะน้ันหไูดยนิเสียงภายนอกชัดรูเร่ืองทุกคํา 
แตทวาเราไมรําคาญในเสียง นี้เปนอาการท่ีสอแสดงถึงวา จิตเราเขาสูระดับปฐมฌานในขณะนัน้ 
ตองพูดถึงวาขณะท่ีจติเราเขาถึง 

หรืออีกประการหนึ่ง ถาพูดกนัตามแบบ ก็เรียกวาจิตของเราระงับจาก นวิรณ หาประการได 
เพราะวา นิวรณ กับ ปฐมฌาน เปนคูปรับกัน ขณะใดท่ีจิตตกอยูในสภาวะของนิวรณ ตกอยูใน
อํานาจของนิวรณ ขณะน้ันปฐมฌานจะเขามาไมถึง ถาวาขณะใดจิตของเราเขาสูสภาวะท่ีเรียกกันวา 
เปนฌาน เวลานั้นนวิรณหาประการจะไมปรากฏในจิต นี้เปนเคร่ืองสังเกต นี่อีกแบบหนึ่ง หรืออีก
นัยหนึ่ง ทางที่ดีท่ีสุดสําหรับบรรดาทานพุทธบริษัท ท่ีจะปฏิบัติกันไดงายๆ เราจะเขาสูทรงฌาน
ตลอดทุกคืน นั่นก็คือเวลานอน เวลานอนนี่ใหภาวนาหรือเม่ือเราพิจารณาไวเสมอๆ จนกระท่ังหลับ
ไป อาการอยางนี้ขอทานบรรดาพุทธบริษัทท้ังหลาย ทําใหเปนปกติ จะไดรูวาตนเองเปนคนเขาถึง
ฌานตลอด ตลอดทุกวันการพิจารณากด็ี กําหนดรูลมหายใจเขาออกกด็ี การภาวนาก็ดี กําลังทําแบบ
สบายๆ แลวอาการก็เคล้ิมหลับไป (นี่ในเวลานอนนะ ไมใชเวลานั่งแลว เวลานั่งเคล้ิมหลับไป นี่ไมดี 
มันเปน อุทธัจจกุกกุจจะ แลวก็หลับไป) แสดงวาจิตของเราเขาถึงปฐมฌานในขณะน้ัน แลวเวลา
นอน ท่ีเราตองการจะหลับ เราภาวนากด็ีเราพิจารณาได ถามันจะหลับก็จงอยาฝนใจ หลับเร็ว
เทาไหรยิ่งดี เพราะวาจิตเขาถึงปฐมฌานเลย 

ถาขณะท่ีภาวนาอยูหรือพจิารณาอยู ถึงแมวาเราจะเพลียมาขนาดไหนก็ตาม เราจะมีความ
งวงเหงาหาวนอนมาขนาดไหนก็ตาม ถาขณะนัน้จิตของเราไมเขาถึงฌาน จิตมันจะมี อาการสวาง
โพลงเปนเคร่ืองสังเกต จะไมยอมหลับถาขมเขาจนเทาไหร ไมยอมหลับ ก็ตองอาศัยการยดืหยุนนั่น
ก็หมายความวาปลอยใหจิตมันลอยไป คือท้ิงคําภาวนา จิตไมเขาถึงปฐมฌาน มันมีอารมณฟุงซาน
เขามาขวาง 

ฉะนั้นจึงขอบรรดาทานท้ังหลาย ถาพยายามพิจารณาหรือภาวนา หรือกําหนดรูลมหายใจ
เขาออก ขณะท่ีจะหลับตาถานึกข้ึนมา สมมุติภาวนาวา พุทโธพอนึกวา พุท ไมทันจะโธ หลับกย็ังดี 
เพราะการเขาถึงฌานนี้ เราตองการอยางยิง่ใหมันเขาถึงเร็วท่ีสุด ท่ีจะเร็วได นี่เปนชวงของเวลานอน 
ทีนี้เวลาเราจะนั่งจะนอนหรือต่ืนข้ึนมาก็ใครครวญดูวา กอนท่ีเราจะหลับ เราภาวนาหรือพิจารณา
หรือเปลาจงอยาทําตนเปนบุคคลขาดทุน คือทําตนใหเปนคนท่ีมีกําไรอยูเสมอ 



ทีนี้สําหรับ ปฐมฌาน ท่ีมีอาการ มีอยู 3 ช้ัน คือ อยางหยาบ อยางกลางอยางละเอียด ถา
จิตใจของเราขณะท่ีจะหลับ เขาถึง ปฐมฌาน อยางหยาบสังเกตเวลาต่ืน ในระหวางหลับเขาถือวา
หลับอยูในฌาน ใหสังเกตเวลาต่ืน ถาต่ืนข้ึนมาเต็มท่ี เราตองเตือนใหมันภาวนาเอง อยางนี้แสดงวา 
ขณะท่ีเราหลับ จิตเขาถึง ปฐมฌาน อยางหยาบ ถาต่ืนข้ึนมา ต่ืนเต็มท่ีภาวนาเองโดยไมตองเตือนนัน่
แสดงวา กอนจะหลับจิตเขาถึง ปฐมฌาน อยางกลาง ถึงเวลาต่ืนข้ึนมาคร่ึงหลับคร่ึงต่ืน รูตัวภาวนา
ข้ึนมาเอง อยางนี้แสดงวากอนท่ีเราจะหลับ เขาจิตเขาถึง ปฐมฌาน อยางละเอียด นี้การท่ีจิตจะทรง
ฌานในระดับไหน กเ็ปนท่ีสังเกต ขณะที่เราหลับแลวต่ืนข้ึนมา และกอนท่ีจิตจะเขาถึง ปฐมฌาน 
มันมีอาการอีกตอนหน่ึงนั่นคือเวลานั่งภาวนาไปหรือพิจารณาไปก็ตาม มันจะมีอาการเคล้ิมๆ หลับ 
เผลอ ตัวนิดหนึ่ง แลวก็มีการตกวูบ เสียวเหมือนตกจากท่ีสูง อาการอยางนี้ขอทานท้ังหลายโปรด
ทราบวา นัน่เปนอาการของจิตท่ีเขาถึง ปฐมฌาน แตทรงตัวไมอยูจิตมันเล่ือนไหลลงจาก ปฐมฌาน 
คือสมาธิลงตํ่า 

ถามีอาการอยางนี้บอยๆ กอนท่ีจะภาวนาใหหายใจยาวๆ คลายกับอาการทีเราเกณฑทหาร 
สักสองสามคร้ัง แลวก็เร่ิมภาวนา หรือพจิารณาไป อยางนี้ อาการนั้นจะไมปรากฏอีก นี่สําหรับเร่ือง
นี้ขอใหทานท้ังหลายจงพจิารณาจิต ควบคุมจิตใหตกอยูในสภาพดแีบบนี้ เพราะวาจิตของเราพบ
กุศลมากและพบอกุศลมาก จิตใหตกอยูในสภาพดีแบบนี ้ เพราะวาจิตของเราพบกุศลมากและพบอกุ
สมาก จิตของเราเขาถึงฌานหรือไมเปนประการใด ท้ังนี้เพื่อปองกนัการขาดทุนของชีวิตในฐานท่ี
เปน ในฐานะท่ีบรรดาทานท้ังหลายประกาศตนเปนศิษยสาวก ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ก็ตองพยายามควบคุมกําลังใจเขาสูระยะของความด ี

แลวตอไปนีไ้ป  ขอทานท้ังหลายพยายามต้ังกายใหตรง ดํารงจิตใหม่ันกําหนดรูลมหายใจ
เขาออก ใหคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา 



คําสอนอบรมพระกรรมบาน 49 
ประมวลฌานสมาบัต ิ

 
บรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย ไดสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานพรอมแลว ตอนี้ไป

ก็เปนโอกาสท่ีบรรดาทานพทุธบริษัท จะเจริญสมาธิจิตและวิปสสนาญาณ แลวก็กอนท่ีจะเจริญ
กรรมฐาน ขณะนีเ้ปนเวลาที่ฟงคําแนะนาํในการปฏิบัติ ขอบรรดาทานพุทธบริษัท จงใชอารมณ
อยางสมัยท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนา เพราะวาในสมัยนั้น  วาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงพระธรรมเทศนา บรรดาพุทธบริษัทท้ังหลายทานฟงดวย แลวก็คิด
ตามดวยฉะนัน้จึงปรากฏตามประวัติวา เม่ือองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา แสดงพระธรรมเทศนา
จบ บรรดาทานพุทธบริษัทไดพากันบรรลุมรรคผลไปตามๆ กัน ท่ีเปนอยางนี้ก็เพราะวา ทานไมได
ฟงแคจําอยางเดียว ทานฟงแลวก็คิดตามใครครวญตามไปดวย เม่ือจิตมีความเขาใจในถอยคําท่ีองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวก็มีอารมณและกิเลสตามไป เม่ือเวลาที่สมเด็จพระจมิไตรเทศนจบ 
จิตก็ตัดกิเลส เปนสมุจเฉทปหานทันที คือ ในสมัยองคสมเด็จพระชินศรี ท่ีเราอานตามหนังสือ
ประวัติวา องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยเทศนจบ กมี็คนบรรลุมรรคผล เม่ือเราอานแลว เราก็
อัศจรรย วามันไมนาจะเปนไปอยางนั้น แตเนื้อแททีเดียว ทานท้ังหลายเหลานัน้ ทานไมไดฟงเพื่อจํา 
หรือไมไดฟงเพื่อไดยนิเฉยๆ ทานฟงแลวกคิ็ดตามไปดวย 

สําหรับวันนี้ อาตมาก็ขอประมวลเร่ืองราวฌาน มาพูดกบับรรดาทานพุทธบริษัท เพราะวา
อานิสงสของฌานสมาบัติไดพูดมาแลว 3 คืนติดๆ กัน เพื่อบรรดาทานพุทธบริษัทเขาใจ วาการเจริญ
สมาธิจิตอยางตํ่า ซ่ึงไดแกขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิ อยางนี้เม่ือตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปน
เทวดา ถาเจริญสมาธิจิตเขาถึงฌานสมาบัติ ตายจากคนไปเกดิเปนพรหม แตสําหรับทานท่ีเจริญ
สมาธิจิตไดฌานโลกียโดยเฉพาะ ไมมีอารมณวิปสสนาญาณแกกลา กไ็มสามารถจะเปนพระอริยเจา
ไดในระหวางปฏิบัติอยาง พระโคธิกะ ไดฌานโลกียบางวันฌานกท็รงตัว บางวนัเม่ือทุกขเวทนา
สาหัสมาก ฌานก็ถอยลง เกอืบจะไมเหลือคําวาเปนฌาน จะมีสมาธิบางก็แตเพยีงเล็กนอย แตอาศัยท่ี
ทานมีความฉลาดในการพจิารณา ตัดสินใจวาขันธหามันเปนศัตรูสําหรับเรา ไมมีความเยื่อใยในชีวิต
คิดอยูอยางเดียววารางกายเปนมารราย คือกั้นความสัตย ก็กั้นความดีเม่ือขณะท่ีกําลังฌานเขาสูสมาธิ
จิต เขาสูจิตจงึไดปดชีวิตเสียดวยมีดโกน เชือดคอตายอาศัยท่ีมีอารมณจิตใจ ไมมีเยื้อใยในขันธหา 
ทานจึงไปนพิพาน ข้ึนช่ือวาเปนความฉลาดของบุคคลท่ีไดฌานโลกยี แตสามารถไปนิพพานได 
ในขณะจิตท่ีเขาถึงจุดหมายปลายทาง 

แตทวาการแนะนํา บรรดาทานพุทธบริษัทไมมีความประสงคตามนี้ตองการอยางเดียว
เพื่อใหรูจกัตัดสินใจ ในเม่ือขณะท่ีอารมณเปนสมาธิหรืออารมณทรงฌาน และยามปวยไขไมสบาย 
จงคิดไวเสมอวา ขณะนี้เราอาจจะตายชีวติรางกายนี่มันไมใชเรา ไมใชของเรา ไมมีความหมาย
สําหรับเรา เพราะรางกายเปนทุกข ข้ึนช่ือวาขันธหา ประเภทนี้เราจะไมมีมันอีก ความเปนเทวดา



หรือพรหมกจ็ะไมมีสําหรับเรา เราตองการ อยางเดียวคือพระนิพพาน ถาอารมณจิตของบรรดาทาน
พุทธบริษัทคิดอยางนี้นัน่ เปนเอกคตารมณ ถึงแมวาทานจะไมไดอรหัตผล ไมไดสกิทาคามี อนาคามี 
หรือพระโสดาบันมากอน แตองคสมเด็จชินวรก็ทรงรับรอง วาหากวาจิตออกจากรางกายเม่ือไหร 
ไปนิพพานเม่ือนั้น นี่เปนนโยบายท่ีองคสมเด็จพระทรงธรรมทรงแนะนําไวในพระสูตร 

วันนีก้็มาพูดกนัถึงฌานสมาบัติ แตพูดถึงอานิสงสมาแลว ขอประมวลอารมณของสมาธิ ถา
บรรดาทานพทุธบริษัทจะใชอารมณแบบใดก็ตาม ใน กรรมฐาน 40 หรือวาใน มหาสติปฏฐานสูตร 
อยางใดอยางหน่ึงโดยเฉพาะ จะพจิารณาลมหายใจเขาออก คือ กําหนดรูลมหายใจเขาออกก็ตาม 
ภาวนาก็ตามพจิารณาก็ตาม อันนี้เราพูดกันถึงสมาธิ ถาอาการทําอยางนี้ไดช่ัวขณะเดยีวอารมณจิตก็
มีความฟุงซาน ไปสูอารมณภายนอก นอกจากท่ีเรากําหนดไว พอมีความรูสึกข้ึนมาก็กลับมาภาวนา 
พิจารณากําหนดรูลมหายใจเขาออกใหม ตามท่ีเราตองการหรือวาจับภาพนิมิต ทําไดนิดหนึ่งอารมณ
ก็ลอยไปใหมอยางนี้ องคสมเด็จพระจอมไตร บรมศาสดาตรัสวา เปนขณิกสมาธิ แปลวา สมาธิ
เล็กนอยหรือวา บรรดาทานพุทธบริษัทเจริญสมาธิจิต ภาวนาหรือพจิารณาก็ตาม มีอารมณใจชุมช่ืน 
บางคร้ังจะมีขนชันขนพองสยองเกลา บางคร้ังมีน้ําตาไหล บางคร้ังมีรางกายโยกโคลง บางคร้ังจะมี
ตัวส่ัน คลายปลุกพระคือลอยข้ึนไปบนอากาศบางคร้ังจะมีอาการซูซา ซาบซาน ปลอดโปรงตัวเบา 
มีสภาพเหมือนตัวใหญข้ึนสูงข้ึนหนาตาใหญแตขางในโปรง จิตมีความสุข มีความเอิบอ่ิม มีความ
สบายอยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรเรียกวา ปติ 

หลังจากนัน้ไปจิตใจก็ชุมช่ืนมีความสุขยิ่งกวาความสุขใดๆ ท่ีปรากฏมาในชีวิต มีอารมณ
จิตมีความสุข มีความสบายไมเบ่ือ ไมเบ่ือไมหนายไมอ่ิมในการเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐาน จติใจชุมช่ืนอยูตลอดเวลา อยางนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ทานผูนัน้
เขาถึงอุปจารสมาธิเต็มข้ัน 

แตตอนอุปจารสมาธินี่ ขอบรรดาทานพทุธบริษัทจงระวัง ภาพแสงสีจะปรากฏอันนี้องค
สมเด็จพระบรมสุคตใหทําจติรูไววา ถาภาพส่ิงใดท่ีเราไมตองการไวกอน เชนภาพกสิณ ถาภาพอ่ืน
เขามา จงเพิกท้ิงไปอยาสนใจในภาพนัน้ เพราะการเห็นภาพอยางนั้น ไมใชอาการวิเศษวิโสอะไร 
มันเปนปจจัยท่ีทําลายสมาธินอกจากภาพกสิณหรือภาพพระพุทธรูปท่ีเราต้ังใจกําหนดไว เรา
ตองการภาพนัน้อยางเดยีว แตภาพประเภทนี้เราจะเห็นไดก็ดวยอํานาจกําลังกําหนดจิตก็เหน็ ไมใช
ลอยมา นี้ถาภาพใดๆ เกิดข้ึน มันจะเกิดข้ึนในระหวางท่ีจิตเขาถึงอุปจารสมาธิอันนี้ขอบรรดาทาน
พุทธบริษัทอยาสนใจ ถาสนใจจะเปนการทําลายความด ี จิตจะไมมีความสุข ในเม่ือภาพไมปรากฏ 
จะมีความวาวุนใจตอนนี้แหละ สมาธิท่ีไดก็จะเส่ือมถอยลง จงระมัดระวัง 

ทีนี้ถาจิตกาวยิง่ข้ึนไปกวานัน้ จะมีความสุขสดช่ืนอารมณเปนเอกัคตารมณเอกัคตารมณนี่
เขาวามีอารมณเปนหนึ่ง เอกะ แปลวา หนึ่ง วามีอารมณจับอยูเฉพาะอารมณใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ 
เชนกําหนดรูลมหายใจเขาออก ก็อยูแคลมหายใจเขาออก กําหนดคําภาวนาก็อยูแคคําภาวนา หรือวา
พิจารณาก็อยูแคพิจารณาพรอมกันนั้นในอาการของนิวรณหาท้ังหมดทัง้หมดไมปรากฏ เชน อารมณ



พอใจในกามฉันทะความโกรธ ความพยาบาท ความงวงเหงาหาวนอน อารมณฟุงซาน สงสัยไมมีใน
ใจของเรา มีจติเปนสุข จิตจบัอยูเฉพาะอารมณท่ีเราตองการ หูไดยินเสียงภายนอกชัดเจนแจมใส รู
เร่ืองราวท้ังหมด แลวปรากฏวาจิตของเราไมสนใจกับเสียงกับภาวนาพิจารณา กําหนดรูได ตาม
สบายไมมีความรําคาญ อารมณจิตอยางนีอ้งคสมเด็จพระพิชิตมารกลาว ทานผูนัน้เขาถึงปฐมฌาน 
กาวนีเ้ปนกาวของความเปนพรหม 

ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัท มีความรูสึกอยางนี้ ปฐมฌานมีองคหา คือวา วิตก วิจาร 
ปติ สุข เอกัคตา คําวาวิตก วิจาร ก็ไดแกคําภาวนา การนึกไววาจะภาวนา คือวานึกไววาพิจารณา ตัว
นี้เปนวติก ตัวรูคําภาวนา และพิจารณาอยางนี้เปนตัววจิาร เม่ือเขาเขาถึงปฐมฌาน ตอนน้ีบรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทานตองมีความหมายกําหนดรูไวดวย วาขณะถาลมเราหยาบจิตเขาถึงปฐมฌานตอบ
แรกจะมีอาการเคล้ิมเหมือนจะหลับ แตทวาพอรูสึกตัวสบายหรือจะเผลอหนอย มีอาการหววิ คลาย
ตกจากท่ีสูง อยางนี้พึงทราบวา อารมณจิตหยาบ เปนปฐมฌานหยาบ จิตเขาถึงปฐมฌานแตทรง
ไมได มันจะหลนลงมามีอาการหววิ ถามีอาการอยางนีป้รากฏ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทแกไขดวย
วิธีนี้ กอนท่ีพจิารณา จะพิจารณาใหมๆ ใหกําหนดรูลมหายใจเขาออก ถอนหายใจยาวๆ เหมือนเขา
เกณฑทหาร สักหาหกคร้ัง 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 50 
เรงรัดการปฏิบัต ิ

 
สําหรับการอธิบายปฏิบัติ ก็ตองขออภัยญาติโยม พุทธบริษัทท่ีตองเพ่ิมเวลาอีกหานาที 

เพราะวา ในคราวกอนๆ ใชเวลาสิบหานาที คราวนี้ตอไปขอเวลา ยี่สิบนาที เพราะวาการฟงอธิบายน่ี 
มีความสําคัญมากกวาการหลับตา ถามีความเขาใจเสียแลว นําไปปฏิบัติท่ีบานไดงาย และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการท่ีจะมาคราวนี้ ครูใหญทานบอกวา การแนะนํากรรมฐานมาในการกอนๆ เปนทางออม
เกินไป ตอไปก็ขอใหรวบรัดใหบรรดาทานพุทธบริษัท นอมจิตหรือนําจิต เขาถึงความเปนอริยเจา
ใหเร็วท่ีสุดท่ีจะเร็วได ท้ังนี้เพราะวา ทานบอกวาลูกศิษยของทานบริษัทของทานท่ีมีอารมณใกลจะ
เขาถึงพระอริยเจามีอยูมาก แลวบางทีอาจจะมีใครถึงแลวก็ได หากวาทานฟงไปแลวพิจารณาไปดวย
วา อารมณของทานถึงจุดนี้แลวหรือยัง ถาถึงจุดไหน จุดนั้นช่ือวาไดจะใหพระสงฆท้ังหลาย
พยากรณไมใชหนาท่ีของพระสงฆ 

ทานแนะนําใหอธิบายบอกวา ใหใชเวลาใหส้ันคือวาขมวดเขามาใหเร็วเพราะในตอนกอน 
ก็อธิบายกันเร่ืองสมาธิบาง จริตบาง ตอมาก็อธิบายในดานของอริยเจา ข้ันสังโยชน ก็รูสึกวาจะ
กวางขวางเกินไป ทานบอกไมเหมาะกับนักปฏิบัติท่ีตองใชเวลารวบรัดเพราะกาลเวลามันใกลเขา
มาแลว ไอคําวาใกลนี่บรรดาญาติโยมพทุธบริษัทอาจจะไมใกลแตอาตมามันใกลเต็มที ไมใชใกล
เปนพระอรหนัตละ มันใกลตาย เม่ือทานบอกวามันใกลเขามาก็ตองรวบรัดกัน และขอบรรดาพุทธ
บริษัทจําไปแลวก็เอาไปพจิารณา ใชใหเปนปกติตามอารมณท่ีจะพึงปฏิบัติได 

ทานบอกวาใหแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทวา ความเปนพระอริยเจามันมีอยางนใิหจําไว
ในตอนตน ทานบอกวา พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี พระอริยเจาท้ังสองระดับนีมี้ อธิศีลสิกขา 
เปนสําคัญ หมายความวา มีศีลบริสุทธ์ิเทานั้นเอง ยังไมตองใชกําลังสมาธิมาก ไมตองใชปญญามาก 
มีสมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย แตคุมศีลใหบริสุทธ์ิ เปนพระอริยเจาข้ันพระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามีท่ีเรียกกนัวา อธิศีลสิกขา 

ตอมาอันดับท่ีสอง อธิจิตสิกขา มีสมาธิยิ่ง มีปญญาสูงข้ึน ระดับนี้เปนระดับของพระ
อนาคามี ระดบัท่ีสาม สําหรับ อธิปญญาสิกขา เม่ือกี้ อธิจิตสิกขา นะ อาจจะพูดผิดไปก็ได อธิจิต
สิกขา คือ มีสมาธิยิ่ง เปนระดับของพระอนาคามีนี่ตองใชปญญาเหมือนกัน 

ถาสมาธิดีมากปญญาก็ดีมาก สําหรับ อธิปญญาสิกขา นั่น เปนวิสัยของพระอรหันต 
นี่อันดับแรกขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ถึงจุดนี้ไวเสียกอน วาความเปนพระ

โสดาบันกับพระสกิทาคามี ความสําคัญอยูท่ีมีการรักษาศีลหาบริสุทธ์ิไมใชศีลแปดแตวาสําหรับ
พระตองเปนศีลสองรอยยี่สิบเจ็ด สําหรับเณรตองศีลสิบสําหรับฆราวาสมีศีลหาบริสุทธ์ิ  

สําหรับพระอนาคามีนั้นตองมีสมาธิสูงถึงฌานท่ี หมายความวา ตองตัด กามฉนัทะ แลวก็
ตอง ตัดโทสะ และพยาบาท ตองใชกําลังสูง 



สําหรับพระอรหันตนั้น ตองใชปญญาสูงมาก จึงจะตัดกิเลสไดท้ังหมดตอนนี้การบรรลุ
มรรคผลวากันตามความเปนจริง และก็พูดกันตามแบบตองบอกวา บรรลุต้ังแตพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี แลวก็อนาคามี และก็อรหันตนีว่ากันตามลําดบั เพราะความจริงจิตท่ีจะเขาบรรลุมรรคผล
นั้นไมไดเรียงลําดับบางทานไดฌานโลกียเล็กนอย จติจะสามารถจะใชปญญามากสามารถตัดกิเลส
เปนสมุจเฉทปหาน เปนพระอรหันตทันที โดยไมรูสึกตัววาเปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามี 
อรหันต เม่ือใด 

หมายความวา นั่งอยูขณะนี ้ ใชเวลาเพียงสิบนาที ยี่สิบนาที สามสิบนาทีก็ตาม ขณะนั้นจิต
ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ไดทันทีเปนพระอรหันต ไดทันทีอันนี้มีถมไป ไมจําเปนวาจะตอง
เรียงลําดับวาจะตองเปนพระโสดาบัน และก็เปนสกิทาคามี แลวก็เปนอนาคามี แลวก็เปนอรหนัต 
ไมแน แตบางทานก็มาหยุดอยูแคพระโสดาบันถึงเกาปสิบป ก็ถมไป ท้ังนี้ก็เปนไปตามท่ีเรียกวา 
บารมี ก็คือกําลังใจ จะมีกําลังใจเขมขนเพียงใด นั่นเปนเร่ืองของแตละบุคคล 

ตอนนี้ก็จะขอข้ันตน วันนีถื้อวาเปนการเริ่มตนกันใหม แตวาเปนการเร่ิมตนในข้ันปลาย 
ข้ันอริยมรรค ข้ันอริยผล คือวาทานเตือนมาใหสอนแบบนี้ก็ตองสอนแบบนี้ การสอนตองสอนตาม
คําแนะนํา ไมใชใชปญญาของอาตมาแตผูเดียว 

อันดับตนทานกลาววาคนท่ีจะเปนพระโสดาบันไดตองมี อธิศีลสิกขา คําวา อธิศีลสิกขา ก็
หมายความวาตองมีศีลบริสุทธ์ิเปนปกติ ทีนี้ถาเราจะวากันตามสังโยชน ทานบอกวาทานท่ีจะเปน
พระโสดาบัน ก็พิจารณาตัดในดาน สักกายทิฏฐิ ไดเพยีงเล็กนอย ลูบๆ คลําๆ เพียงแตมีความรูสึกตัว
วา เราจะตองตายแนนอน ชีวิตเปนของไมเท่ียงแตความตายเปนของเท่ียง ความรูสึกของเราท่ีวาเรา
จะตายในเวลานี้ ไมใชวันพรุงนี้ มะรืนนี้ มะเร่ืองนี้ ปหนา ปโนน เพราะวาความตายไมมีนิมิต ความ
ตายไมมีเคร่ืองหมายจะบอกกาลเวลาตายแนนอนไมไดเพราะชีวิตมันเปนของไมเท่ียง ทานใหคิดไว
เสมอวา เราอาจจะตายเดีย๋วนี้ จะไดไมประมาทในการประพฤติความดี นี่อันดับท่ีหนึ่งสําหรับ 
สังโยชนขอท่ีหนึ่ง คือ สักกายทิฏฐิ พระโสดาบันทําไดแคนี้ ไมไดสูงไปกวานี ้

สังโยขนขอท่ีสอง พระโสดาบัน ไมสงสัยในคําส่ังและคาํสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา คําวาคําส่ังก็คือศีล พระพุทธเจาบอกวา เราควรรักษาศีลหาใหบริสุทธ์ินี่ สําหรับฆราวาส 
พระศีล 227 คองบริสุทธ์ิ สามเณรศีลสิบใหบริสุทธ์ิ เพราะอะไรทําไมพระพุทธเจาจึงไดบอกอยาง
นั้น และก็เปนกฎหามเสียดวยวา ควรจะทําอยางนั้น ถาไมทําอยางนั้นจะเอาดีไมได ถาเราจะไม
สงสัยในคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ตองใชปญญาเปนเคร่ืองพิจารณา วาศีล
หามีความดีอยางไร ทําไมถึงตองรักษากัน เราจะไมรักษาศีลหาไมไดหรือ อันนี้ก็ตองนอมเขามาหา
ตัวเองวาศีลหามันมีอะไรบาง 

ขอหนึ่ง ปาณาติบาต หามทําลายชีวิตซ่ึงกันและกัน หามประทุษรายซ่ึงกันและกัน ในขอนี้
เรามานั่งพิจารณาดวูาเราตองการไหม ถาใครเขามาฆาเราจะมาทํารายเรา เราก็ไมตองการ ในเม่ือเรา
ไมตองการ คนอ่ืนเขาก็ไมตองการเหมือนกัน แมแตสัตวเดยีรัจฉานกไ็มตองการใหทําลายชีวิตของ



เขา นี่ถาเราใชปญญาพิจารณาแลววาพระพุทธเจาสอนขอนี้จริง วาการทําลายซ่ึงกันและกัน
ประหัตประหารซ่ึงกันและกนั มันเปนปจจัยสรางศัตรู สรางความทุกขใหมีข้ึนแกเรา สรางความเรา
รอนใหเกิดข้ึนแกเรา เราไมมีความสุข คนท่ีมีศัตรูนั่งไมสบายนอนไมสบาย หลับไมสบาย ต่ืนกไ็ม
สบาย เพราะตองระวังอยูเสมอ 

ทีนี้มาศีลขอท่ีสองพระพุทธเจาบอกวา จงอยายื้อแยงทรัพยสินของบุคคลอ่ืน ศีลขอท่ีสอง
พระพุทธเจาทรงแนะนําวา อยาลักอยาขโมยทรัพยสินของบุคคลอ่ืน เราก็ใชปญญาดูสักนิดหนึ่ง วา
มันควรจะสงสัยไหม วาทรัพยสิน วาถาทรัพยสินของเราท่ีมันหามาไดโดยยาก เราตองการไหม ให
คนมายื้อแยงมาลักมาขโมย มาปลนของเราชวงชิงไป นี่เราไมตองการ ถาเรามีปญญาหนอย เราก็คิด
วาในเม่ือเราไมตองการอยางนั้น คนอ่ืนเขาก็ไมตองการเหมือนกนั เราตางคนตางรักษาสิทธิ ยอมรับ
นับถือเคารพในสิทธิ ทรัพยสินซ่ึงกันและกัน เราก็มีความสุขไมมีศัตรู 

มาขอท่ีสามองคสมเด็จพระบรมครู ตรัสวา อยายื้อแยงความรักของบุคคลอ่ืน นี่ถาเรามีคน
รักเราอยากใหใครมายื้อแยงคนรักไหม เราไมตองการ ถาเราไมตองการ คนอ่ืนเขาก็ไมตองการ
เหมือนกนั ถาเราไปแยงเขาเขา เขาก็เปนศัตรูเรา เราก็นอนไมหลับ ไมมีความสุขมีแตทุกข 

ขอท่ีส่ี สมเด็จพระมหามนุ ี กลาววา ทานท้ังหลายจงกลาวแตวาจาจรงิอยากลาววาจาเท็จ 
และก็ตองนอมไปถึงวา อยากลาววาจาหยาบ อยาพูดสอเสียด อยายุยงสงเสริมใหเขาแตกราวซ่ึงกัน
และกัน อยากลาววาจาท่ีไมเปนประโยชน วาจาประเภทนี้เราไมตองการ คนอ่ืนเขาก็ไมตองการ
เหมือนกนั 

ขอท่ีหา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา จงเวนจากการดืม่น้ําเมา เพราะมันไปทําลายจิตให
มีความประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ คนทุกคนตองการความดี มีสติสัมปญญะสมบูรณ เราจะดีได
อยางไร 

นี้เปนอันวา พระธรรมคําส่ังสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในดานศีล มีเหตุมีผล
พอท่ีเราจะควรประพฤติปฏิบัติ นี่ถาใชปญญาพิจารณาจะเห็นวา ศีลหาประการทีพ่ระพุทธเจาทรง
แนะนํา นี้เปนความจริง ไมสงสัยในสังโยชนขอท่ีสอง 

ทีนี้สังโยชนขอท่ีหนึ่งพิจารณาวา อัตภาพรางกายไมใชเราไมใชของเรา อันโนนเปนเร่ือง
ของพระอนาคามีกับพระอรหันต สําหรับพระโสดาบันคิดแตเพยีงวา เราจะตองตายแน ไมสามารถ
จะควบคุมกายไวตลอดกาลตลอดสมัย ก็พจิารณาดวูาจริงไหม เราจะตายจริงหรือไมจริง ชาวบาน
เขาตายไดเรากต็ายได 

สังโยชนขอท่ีสาม สมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ทานท้ังหลาย จงรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ 
เครงครัดมัธยัสถ ในการรักษาศีล อยาละเมิดศีล 



นี่ อธิศีลสิกขา ท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา พระโสดาบันลุสังโยชน ได
สามประการคือ สักกายทิฏฐิ มีความไมประมาทคิดไวเสมอวาเราจะตองตายอยูเสมอ เม่ือเราตายเรา
ก็เลือกทางตายในฝายท่ีดี เม่ือเปนมนุษยก็ควรจะเปนมนษุยดี ตายเปนผีกค็วรจะเปนผีด ี

เปนมนุษยท่ีจะดีไดก็ตองมีศีลหาบริสุทธ์ิ เพราะไมเบียดเบียนคนอ่ืน ไมสรางความทุกข
รอน ใหเกิดข้ึนแกตน ในเม่ือเปนผีดี ผีดีประเภทพระโสดาบันเปนอยางไร คือ พระโสดาบันเปนผี
ช้ันดีเพราะวา ตายแลวไมตกนรก ไมเกิดเปนเปรต ไมเปนอสุรกาย ไมเปนสัตวเดรัจฉาน ตายจากคน
ไปเปนเทวดาหรือพรหม พนจากเทวดาหรือพรหมมาเปนคน กเ็ปนคนช้ันดี มีความสุข มีรูปรางสวย
เพราะศีลหา ขอท่ีหนึ่ง 

มีทรัพยสินไมมีอันตราย เพราะศีลขอท่ีสอง มีคนในบังคับบัญชาวานอนสอนงายเพราะศีล
ขอท่ีสาม มีวาจาเปนท่ีชอบใจของบุคคลอ่ืน เพราะรักษาศีลขอท่ีส่ี มีสติปญญาดี มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ มีปญญาดีเพราะรักษาศีลขอท่ีหา 

และการเปนพระโสดาบันอันดับตํ่า สัตตขัตตงุ เรามาเกิดเปนคนอีกเจ็ดชาติ เรากเ็ปนพระ
อรหันต ถามีกําลังจิตขนาดกลางเกิดเปนคนอีกสามชาติก็เปนพระอรหันต ท่ีมีอารมณเขมขน เกิด
เปนคนอีกหนึง่ชาติก็เปนพระอรหันต นี่วากันถึงสังโยขนท่ีเราจะพึงละ 

ทีนี้เราก็มานอมกลับเขามาถึงองคของพระโสดาบัน พระโสดาบันคุมกําลังจิตไดส่ีประการ
คือ 

1.   มีความเคารพในพระพุทธเจาจริงๆ เราใชกันแตองคดีกวา ฟงสังโยชนเขาใจยาก จึงเอา
องควาพระโสดาบันนี่คุมเอา องคไวไดขนาดไหน ตามพระบาลี ทานกลาววา พระโสดาบันเคารพ
ในพระพุทธเจาอยางจริงใจ ไมปรามาสในพระพุทธเจา 

2.    เคารพพระธรรมอยางม่ันคง ไมละเมิดธรรมะ คือ นอมจิตอยูในธรรมะดานกุศลอยาง
เดียว ธรรมใดท่ีเปนอกุศลท่ีพระพุทธเจาทรงหามไมปฏิบัติ 

3.    ขอท่ีสามพระโสดาบันใหความเคารพในพระอริยเจาคือ พระอริยสงฆดวยความจริงใจ 
ไมทําจิตใหคลายจากพระรัตนตรัยท้ังสามประการ และ 

4.     ขอท่ีส่ีพระโสดาบันทรงศีลบริสุทธ์ิเปนปกติ วันนี้เราไมพูดกันถึงสมาธิ เพราะถาจิต
มันทรงอยูมันเปนสมาธิแลว 

สมมติวาการเคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เขาใจวาพอทําไดแตวาศีลหาเรา
จะทําอยางไรจงึจะบริสุทธ์ิ ถาตองการเปนพระโสดาบันจริงๆ มันเปนของไมยาก ถาเราไมสามารถ
จะรักษาศีลหาใหบริสุทธ์ิไดตลอดวัน ใหมๆ  เราก็ต้ังจังหวะเวลาไวนอยๆ คือต้ังแตหกโมงเชาถึงเกา
โมงเชา เราจะไมยอมละเมิดศีลหาเด็ดขาด จะมีเร่ืองอะไรมาก็ตาม ไมยอมละเมิด หลังจากนั้นก็วา
กันไปตามเร่ืองทําจิตใหมันชิน เม่ือรักษาไดวนัละสามช่ัวโมงในไมชาภายในหนึ่งเดือน มันก็ขยบั
ไปประมาณสักหกช่ัวโมงไดเพราะอารมณมันชิน เขาใจวาไมเกินสามเดือนศีลหาเราก็ครบถวน และ
สามารถจะรักษาไดตลอด 14 ช่ัวโมง คือวาจิตมันชินตอการระมัดระวงัศีล นี่การปฏิบัติท่ีถูกตองและ



ก็ตรงตามแนวปฏิบัติใหใชการปฏิบัติแบบอนุโลมใจ อยาเดีย่วเข็ญเกินไปเพราะจติใจเราเวลาปกติ
มันอยูในข้ันเลวทราม ชอบอกุศลเปนสําคัญ นี่พูดเฉพาะคนท่ีรักษายังไมไดนะ 

ท่ีนั่งอยูท่ีนี่ คนรักษาศีลหาบริสุทธ์ิมีเยอะ แตจะไมช้ีตัวเดี๋ยวเขาจะหาวาพระ แหมเดี๋ยวเขา
ไปประฌานวาพระอะไร มีเยอะถาหากวาจะเดาๆ เอานะ เดาๆ หนาก็เห็นจะถูก เดาๆ ช่ือไมถูก
เพราะไมรูจกัทุกคน เปนอันวาการปฏิบัติในศีลใหบริสุทธ์ิ ยอมรับนับถือพระพุทธเจาตองอนุโลม
ใหแกใจ เพราะจิตใจของเราเคยนอมอยูในอกุศลมานาน ฉะนั้นในอันดับแรกจะวามันตลอดวันมัน
คงทําไมได นี่ทานท่ียังไมเคยปฏิบัติ ทานท่ีเคยปฏิบัติทํามาแลวไดกข็อโมทนา ขอใหรักษาตอไป
อยาใหคลาย 

และขอใหทราบวาศีลหาประการ จะขาดไดเพราะอาศยัเจตนาเปนสําคัญถาเราไมมีเจตนา
เดินไป บังเอิญไปเหยยีบมดตาย ปลวกตาย อยางนี้ศีลไมขาดเพราะไมมีเจตนาและกลาววาจาพลาด
ไป โดยไมคิดวาจะทําลายประโยชนเขาอยางนี้ศีลทางวาจามันก็ไมขาด อยางพอคาแมคาเคยมาติง
เสมอวา คาขายก็ตองพดูมดเท็จไมพูดความจริง อันนี้ความจริงมันก็ไมจําเปน ถาเราต้ังใจจะขายของ
ซ้ือถูกขายแพง ถาเราซ้ือของมาในราคาหนึ่งบาท เราจะขายสิบบาท แตเขาถามวาของท่ีซ้ือราคา
เทาไร เราก็ไมบอกราคาจริง บอกวาเราเต็มใจขายในราคาเทานี้เขาพอใจไหม ถาเขาพอใจในการซ้ือ
มันก็ไมเปนไร ไมจําเปนตองบอกวา นี่ฉันซ้ือมาเกาบาทหาสิบสตางคนะ ถาขายสิบบาทไดกําไร หา
สิบสตางค อยางนี้โกหกศีลขาด ถาเราจะบอกวาของมันแพงนี่ฉันตองขายราคาเทานี้ ถาตํ่าไปกวานี้ก็
ขายไมไดถาเขาไมพอใจเขากไ็มซ้ือ ถาเขาพอใจก็ซ้ือมันกไ็มเปนไร เปนอันวา รักษาศีลไมหนักนัก 

ถาจะมาถามกนัวา เจริญความเปนพระโสดาบันไมตองเจริญสมาธิหรือ ก็ตองตอบวา เจริญ 
วันพรุงนี้คอยพูดกัน เวลาวนันี้มันหมดแลวเปนอันวาวนันี้ก็ขอยติุไวเพียงเทานี ้ตอแตนี้ไปขอบรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลาย ต้ังกายใหตรงดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ใชคํา
ภาวนา และพจิารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 51 
สีลานุสสติกรรมฐาน และ มัชฌิมาปฏิปทา 

 
ใชไหม กห็มายความน่ีราคาดี ชามกะลาราคาตกนะ เปนอันวาก็เปนของธรรมดา นานๆ จะ

มาคุยกันคร้ังหนึ่ง นี่การฟงแลว ก็อาจจะเผลอไปบาง พล้ังไปบาง ขาดตกบกพรองไปบางในการ
ปฏิบัติ ตอนนี้ก็จอขอเร่ิมต้ังแตตอนตนเปนการซอมความเขาใจ การเจริญพระกรรมฐาน อันดับแรก 
ทานบอกวา ควรจะเปนคนมีศีลบริสุทธ์ินะ ความจริงศีลไมบริสุทธ์ิก็เจริญกรรมฐานได แตทวา
กรรมฐานไมทรงตัว จะเหน็วาบางคร้ังถาจิตใจเราสบาย มีอารมณเปนสุข มีจิตประกอบไปดวย
เมตตา มีพรหมวิหารครบถวน มีศีลบริสุทธ์ิอารมณมันสบาย มีความเยอืกเย็นของจิต ตอนนี้จะเห็น
วาสมาธิจิตมันมีการทรงตัวมีมาก แลวขณะใดท่ีศีลบริสุทธ์ิขณะน้ันจิตไมมีความวุนวาย 

นี่พระพุทธเจาตรัสวา อยางท่ีเขาใหเขาบอกอนุศาสนกนั วาถาศีลบริสุทธ์ิเปนปจจัยให
สมาธิต้ังม่ัน เม่ือสมาธิต้ังม่ัน มีอารมณเปนฌาน เปนปจจยัใหเกดิปญญา เปนอันวาการเจริญ
กรรมฐานก็ตองอาศัยมีศีลเปนพื้นฐาน นี่คําวา ศีลจะมีข้ึนมาไดกเ็พราะอาศัยเมตตา ความรัก กรุณา 
ความสงสาร สองตัวนี่เปนส่ิงสําคัญ ก็รวมความวา จิตของเรามีพรหมวิหาร 4 นั่นเอง ถาหากวาญาติ
โยมจะถามวา ถาศีลไมบริสุทธ์ิจะเจริญพระกรรมฐานไดไหม สําหรับฌานโลกียเจริญไดฌานโลกีย
นี่ศีลไมบริสุทธ์ิก็เจริญได แตวาขณะใดถาศีลบริสุทธ์ิ ฌานมีอารมณต้ังม่ัน ขณะใดศีลท่ีไมบริสุทธ์ิ 
ฌานก็จะงอนแงนเหมือนกนัใชไหม จะเห็นวาบางคร้ังเราสามารถจะทรงสมาธิจิตไดดี 5 ประการ 
จิตใจมันสบาย บางคราวเราไมสามารถจะควบคุมกําลังใจใหเปนสมาธิแนบสนิทได ตอนนั้นจะ
พิจารณาไดวาเราจะมีการบกพรองในศีลอยางใดอยางหน่ึง 

ฉะนั้นฌานโลกีย พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา เปนของท่ีมีความไมม่ันคง มีสภาพข้ึนๆ ลงๆ 
ประเดี๋ยวกด็ี ประเดี๋ยวกไ็มดี บางคราวเราใชกําลังฌานไดคลองบางคร้ังเราใชกําลังฌานไดไมคลอง 
ท้ังนี้ก็ข้ึนอยูกบัศีลเปนพื้นฐาน ฉะนั้น ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็จงพากันระมดัระวังศีล 5 ให
มีความสําคัญ คือ ระวังใหมาก ถาจะพูดกันวา ศีล 5 จะไมขาดเสียเลย เดีย๋วก็จะเสียทีท่ีเกิดมาเปนคน 
หรืออยางไร บอกศีล 5 ไมขาดเลยนี่เรากไ็มใชคนแลว เปนมนุษยไปมนุษยเขาแปลเปนผูมีใจสูง มี
ศีล 5 ครบถวน หรือมีกรรมบถ 10 ครบถวน แลวก็ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา ถาเรามีการระมัดระวังอยู
เปนปกติ ศีลกบ็ริสุทธ์ิ สักวันหนึ่งมันตองบริสุทธ์ิแน 

วันนี้คือ ตอนเชามืดต่ืนข้ึนมาคิดวา ศีล 5 มีอะไรบาง เราจะไมพยายามใหละเมิดในศีล 5 
หรือไมยอมใหศีล 5 ประการบกพรอง ตอมาเวลากลางคืนกอนจะนอนก็มานั่งไลเบ้ียต้ังแตเชามาถึง
เวลากลางคืนกอนจะนอนวนันี้ บกพรองในศีลจุดไหนบาง ถามีอารมณบกพรองเราก็คิดไวใหมวา 
วันพรุงนีจ้ะไมยอมใหบกพรองถาวันรุงข้ึนบางทีศีลขอนี้ท่ีเคยบกพรองมันไมบกพรอง แตบังเอิญ
ไปบกพรองขอใดขอหนึ่งจากนั้นไป นีก่ถื็อวาเปนเร่ืองธรรมดา แตถาหากวาบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทระมัดระวังอยูอยางนีเ้สมอๆ ไมชาจะมีอารมณจติชิน ศีลจะมีการทรงตัวเองในระยะไมนาน



นัก ทีนี้คําวา ศีลจะบกพรองหรือไม ก็ขอใหทราบวา ตองอาศัยเจตนาเปนสําคัญ ถาเจตนาของเราไม
มี อยางชนิดเดินไปเหยยีบมดตายปลวกตายโดยไมต้ังใจ อันนี้ศีลมันไมขาด ศีลจะขาดเพราะการ
ต้ังใจเปนสําคัญ ต้ังใจทําแลวก็ทําสําเร็จสมปรารถนาในการละเมิดศีล ศีลจึงจะขาด 

นี่สําหรับลําดับแรก ก็ขอใหพยายามควบคุมศีล อารมณท่ีนึกถึงศีลเปนปกติพยายามควบคุม
ศีลไมใหบกพรองถึงแมมันจะบกพรองบางก็ระมัดระวังไวเสมอวาเราจะไมยอมใหบกพรอง การคุม
ศีลอยูอยางนี้เปนปกติ ทานเรียกวา สีลานสุสติกรรมฐาน ใชไหม ไมใช มาเจริญพระกรรมฐาน คือวา
เราไมมีเวลานัง่หลับตา ไมมีเวลานั่งเจริญสมาธิอยางเขา วันท้ังวนัมีแตงาน กลางคืนจะมา
นั่งขัดสมาธิก็ไมมีโอกาส มันเหนื่อย จําเปนท่ีจะตองพกัผอนแลว วันท้ังวันนี ่ เราทํางานไปดวยก็มี
อารมณหนึ่งคอยควบคุมศีล ไมยอมใหละเมิดศีล ถาเผอิญจะบกพรองดวยกรณีใดๆ ก็มีสติ รูทัน มัน
บกพรองไปแลวเราก็นึกขึ้นมาไดวา ออ นีบ่กพรองไปเสียแลว เราจะพยายามไมใหบกพรองก็ตองทํา
กันแบบนี้แหละ ข้ึนบางลงบาง ผิดบางถูกบาง คุมไวไดบาง เผลอบาง อยางนี้ข้ึนช่ือวามีจิตสนใจใน
ศีล มีสมาธิควบคุมในอารมณของศีล เราเรียกวา สีลานสุสติกรรมฐาน 

นี่ขณะใดถาเรามีจิตพรองในศีลบาง ไมพรองบาง แตกพ็ยายามระมัดระวังศีลอยูเสมอ ก็คุม
ไวไดนานบาง ไมนานบาง อยางนี่จะเรียกวา ขณิกสมาธิ จนกระท่ังมีจิตใจมีความสบายมาก 
สามารถควบคุมศีลไดดี เม่ือนึกถึงศีลข้ึนมาเม่ือไรก็มีแตความชุมช่ืน มีความปลาบปล้ืมวาเราเปนผูมี
ศีลบกพรองนอย ไมใชไมบกพรองเลย ในบางขณะก็มีอาการบกพรอง แตวาเจตนารายท่ีจะทําลาย
ศีลไมมีพอจะนึกถึงศีลข้ึนมาเม่ือไรก็มีความภูมิใจวาเราเปนคนมีศีลถึงแมวาจะบกพรองบางก็เปน
สวนนอย อาการอยางนี้ทานเรียกวา มีจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ ใน สีลานุสสติกรรมฐาน ถาหากวาทาน
ใดสามารถจะคุมศีลไดเปนปกติ การพล้ังพลาดในศีลโดยเจตนาไมมี หมายความ เจตนาท่ีจะทําลาย
ศีลขาดไมมี บังเอิญขยับไปถูกสัตวตายบาง หรือบางทีของใครเขาวางไว ก็คิดวามันไมมีเจาของ เรา
ก็หยิบไป แตจติใจคิดไวเสมอวา บังเอิญถาจะมีเจาของเขามาทวงถาม เราจะคืนให อาการอยางนี้ข้ึน
ช่ือวาศีลเราบริสุทธ์ิ ถาศีลบริสุทธ์ิ มีจิตรักในศีล ก็ถือวาทานเปนผูมีฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน 

ถาหากวามีอารมณศีลบกพรองบาง ไมบกพรองบาง มีกาํลังตํ่า ทานช่ือวาเปน ขณิกสมาธิ 
ใน สีลานุสสตกิรรมฐาน อยางนี้ทานถือวามีอารมณแหงกามาวจรยังไมสมบูรณแบบ เพราะวาจิตเขา
สูกามาวจรสวรรค ถาจิตเขาถึง อุปจารสมาธิ มีจิตชุมช่ืนมีความช่ืนบานเม่ือนึกถึงศีล แลวมีความ
ปล้ืมใจวาเรามีศีลบริสุทธ์ิ อยางนี้ช่ือวา เปนผูมี อุปจารสมาธิ ใน สีลานุสสติกรรมบาน ถือวามี
กําลังใจเต็มในกามาวจรสวรรค ข้ึนช่ือวา กามาวจรสวรรค ไมมีอารมณอ่ืนยิ่งไปกวานี้ แสดงวาตาย
จากความเปนคนก็ไปสวรรคได นี่ถาหากวา อารมณใจของทานมีความสุข ศีลสามารถจะบริสุทธ์ิได
โดยไมตองระมัดระวังเพราะมีอารมณชินอยางไรจิตใจก็ไมละเมิดในศีล อยางนี้ช่ือวาทานเปนผูมี 
ฌาน ใน สีลานุสสติกรรมฐาน ถามีฌานในสีลานุสสติกรรมฐานนี่ ตายจากคนเกิดเปนพรหม นี่เปน
ข้ันของศีล 



ทีนี้ตอมาก็ในข้ันของสมาธิ ถาจะฝกฝนในข้ันของสมาธิท่ีเรียกกันวา ต้ังอารมณเขาถึงจุด
ของฌาน ตอนนี้เปนของตนนะ นีก่็ขอกนัใหมนะ พรุงนี้คงจะไมยอม อยางนอยท่ีสุดก็ใกลนพิพาน 
พรุงนี้ เปนอันวาถาหากวาเรามีอารมณต้ังอยูทรงอยูในอาการของสมาธิ ต้ังใจจะรักษาอารมณสมาธิ
ใหมันดีท่ีสุดเทาท่ีจะพึงทําไดตามกําลังท่ีพระพุทธเจาทรงแนะนํา กําลังสมาธิท่ีจะทรงอยูไดกี ่

หนึ่ง อันดับแรกจงพยายามตัดความกังวล ข้ึนช่ือวาเวลาท่ีเราจะน่ังสมาธิจะทําสมาธิ นั่ง 
นอน ยืน เดินก็ได นั่งทาไหนไมหาม นอนทาไหนก็ไมหาม จะยืน เดนิ ชา เร็ว อยางไหนก็ไมหาม 
จะยนืในลักษณะไหนก็ไมวา ใชไดทุกอิริยาบถทุกแบบ เพราะวาเราคุมจิตเราไมคุมกิริยาบถทางกาย 
สมาธิมันอยูท่ีจิต สมาธิไมไดอยูท่ีกาย ไมใชวานั่งช่ัวโมงสองช่ัวโมง สามช่ัวโมง เปนคนเกง อยาง
นั้นทานเรียกวา นั่งเกง แตวาจิตจะทรงสมาธิเกงหรือไมเกง นี่มันไมแน ใชไหม เปนอันวาสํานักของ
เรานี่สอนกันตามแบบ มัชฌิมาปฏิปทา ตามสายท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน คือ 
พระพุทธเจาใหทรงสอนบอกวา หนึ่ง จงเวน อัตตกิลมถานุโยค อยาทรมานตนเกินไป 

สอง เวนจาก กามสัลลิกานุโยค ขณะท่ีทรงสมาธิ ทรงอารมณใดอารมณหนึ่งในสมาธิเปน
สมถภาวนา หรือ วิปสสนาภาวนา ก็จงอยาทําจิตอยากถึงข้ันนั้นอยากถึงข้ันนี่ ปลอยอารมณไปตาม
สบาย วันนีจ้ะไดขนาดไหนก็ตามใจ พอไดขนาดไหนพอใจแคนัน้ อยางนี้เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา 
เปนสายท่ีจะทําใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขาถึงจุดอารมณท้ังสมถะและวิปสสนาไดโดยงาย 

ฉะนั้นเวลาท่ีทานจะใชอารมณใหเปนสมาธิก็ขอโปรดตัดกังวลเสีย เวลานั้นมันจะมีอะไร 
ทรัพยสินจะมีอะไรอยูท่ีไหนก็ชาง ไมหวงไมใย รางกายจะเปนอยางไรก็ชางไมสนใจ ถือวาเวลาน้ี
เรามีความสนใจอยางเดียว จะทรงอารมณใหเปนสมาธิ เปนอันวาตัดความหวงใยท้ังหมดตามเวลาท่ี
เราจะทรงสมาธิอยู จะใชเวลาสักคร่ึงช่ัวโมง สิบนาที ยี่สิบนาที หรือสองช่ัวโมง สามช่ัวโมงก็ตามใจ 
เปนอันวาเวลานั้นอารมณหวงใยใดๆ ไมมีสําหรับในจิตของเรา นี่เปนประการที่หนึ่งท่ีสามารถจะ
ทําจิตใหมีสมาธิได ถาอารมณความหวงใยในทรัพยสิน ในบุคคลหรือวาในรางกายของเรายังมีอยู 
นั่งๆ อยูคนเดยีว นั่งไปๆ นกึ เอ มีโผลมาแลวหวา ดไีมดีไอคนท่ีตายเมือวานซืน รถมันทับตาย ฮึ ถา
มันมาเราก็แย อีตอนนี้หวงตัวแลวซิ กลัวผี ใชไหม ดีไมดไีปเผาศพ เขาเปดโลงใหดุ ตามปล้ิน ล้ินจุก
ปาก น้ําเหลืองไหล หลับตามาทีไร ภาพนัน้โผลปรอ เอะ ทาไมไดการ ไอนี่จะเลนงานกูเสียแลว นี่ 
อยางนี้เขาเรียกวาหวงตัวนะ ถาอารมณเปนอยางนี้ สมาธิมันจะไมทรง 

เวลาท่ีเราจะเร่ิมทําสมาธิก็จะคิดวา ถาเราจะตายเสียไดเวลานี้ก็ดี ดีกวาตายเวลาอ่ืน เพราะวา
เวลานี้ ถาเราเร่ิมทําสมาธิจิต แตสมาธิจิตมันตํ่าอยูในข้ัน ขณิกสมาธิ สมมติวา ภาวนาวา พุทโธ คํา
ภาวนานี่บอกแลววาไมจํากดันะ ใครคลองแบบไหนวาแบบนั้น พิจารณาแบบไหนก็พิจารณาแบบ
นั้นไมจํากัด ภาวนาหรือพจิารณาวาไปไดบาง นึกไปไดบาง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็วาไป ดีไมดกี็ใจก็
โผลโนน แหม ไอประตูหนาตางนี่ใครมันปดมันหรือเปลาหวา เอ ไดผาตากอยูขางนอกน่ี ใครมัน
เก็บหรือยัง หรือขโมยมันจะมาลอเสียแลว นึกข้ึนมาไดบอกชางมันแลว กูนั่งสมาธิ ขโมยจะเขาก็



ชาง มาจะหายก็ชาง เอาวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไปใหม อยางนี้ทานเรียกวา ขณิกสมาธิ ถาจิตเรา
ทรงขณิกสมาธิอยู ถาตายเวลานั้นทานไปสวรรค เปนเทวดาไดแนนอน 

ถาบังเอิญมีอารมณใจชุมช่ืน มีความสุขหรรษา ใจสบาย แตทวาสักครูหนึ่งหรือขณะหน่ึง 
จิตมันก็สายไปสูอารมณภายนอกบาง พอนึกข้ึนมาไดกด็ึงเขามาใหม ดึงเขามาใหม ก็จิตใจก็ผองใส 
มีอารมณสบายมีความชุมช่ืน อยางนี้ทานเรียกวา อุปจารสมาธิ จัดวาเปนอารมณเต็มในกามาวจร
สวรรค ถาเผอิญเราจะตายเวลาน้ันเราก็มีอํานาจท่ีจะไปสวรรคไดแบบสบายเต็มท่ี คือวา เปนเทวดา
ท่ีเต็มภาคภูมิไมมีเทวดาองคใด นอกจากพระอริยเจา จะมีรัศมีกายผองใสเสียยิ่งกวาเรา นี่การเจริญ
สมาธิตองตัดสินใจแบบนี้ วาเราไมหวงทรัพยสินภายนอก เราก็ไมหวง แมแตรางกายของเรา 

ถาความกลัวมันเกิดข้ึน ในขณะน้ันกลัวผี กลัวอันตรายก็คิดในใจวา ถาตายซะเวลาน้ีก็ดี 
เม่ือตายเวลานีอ้ยางเลวเรากไ็ปสวรรคได แตเผอิญถาใจมันคิดยาวไปนิดหนึ่ง เม่ือตายเสียเวลานีก้็ดี 
ไอขันธ 5 นี่มันมีแตความจังไร มีแตความทุกข ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข ต้ังแตเกิดมาไมมี
ความสุข ชราป ทุกขา จิตเม่ือรางกายมันเคล่ือนเขามาหาความแกมากเทาไร ความวุนวายมันก็มีมาก
เทานั้น ภารกจิก็มีมากเทานัน้เปนปจจัย เพิ่มความทุกข มรณัมป ทุกขงั กอนท่ีจะตายทุกขเวทนามัน
บีบค้ัน มันครอบงํา นี่เปนอันวา ขันธ 5 ของเรานี่ มันมีแตความทุกข ถาจะตายเสียเวลานี้ไดก็ดี เรา
จะไดไปนิพพาน ข้ึนช่ือวาขันธ 5 แบบนี้ไมเอา คือจิตใจคิดแบบนี้ ตายเวลาน้ันก็ไปนพิพานทันที 

นี่เปนอันวาเราตัด ปลิโพธิ คือ ความกังวล ความกังวลในบุคคลท่ีเนื่องถึงเราก็ดี ทรัพยสินท่ี
เปนทรัพยสมบัติของเราก็ด ี แมแตชีวิตรางกายของเราก็ดีเราไมหวงใยในขณะท่ีเราจะทรงสมาธิจิต 
ถาตัดความกังวลไดเสียแบบนี้แลว การทรงสมาธิก็มีอารมณสบาย แตอยาลืม กอนท่ีจะเร่ิมทําสมาธิ
จิต ตัดสินใจไวกอนกอนท่ีจะภาวนาใดๆ ท้ังหมด ใหคิดไววา รางกายท่ีเกิดมามันเปน ทุกข แลวก็
รางกายของเราก็เปน อนิจจัง หาความเที่ยงแทแนนอนไมได ทรัพยสินท้ังหลายทั้งหมดมันก็เปน 
อนิจจัง 

อนิจจัง แปลวา ไมเท่ียง บานเราสรางใหมแลวมันก็เกา ของเรามีมากใชมาใชไปมันก็เหลือ
นอยแลว ก็ตองหามาไวเสมอ 

ทุกขัง ในเม่ือเรามีทรัพยสินก็มีความหวงใยในทรัพยสิน กวาจะไดทรัพยสินมาเราก็เต็มไป
ดวยความเหนด็เหนื่อย มันเปนความทุกข แมแตรางกายของเราเองก็เต็มไปดวยความทุกข มันหา
ความสุขท่ีแทจริงไมได 

เปนอันวารางกายของเราไมมีความหมาย ทรัพยสินของเราไมมีความหมายบุตรหลานเหลน
ธิดาสามีก็ตาม ไมมีความหมายก็หมายความวาถาตายแลวไมมีใครเขาตายตามเราไป เวลาเราทุกข 
เราปวยไขไมสบาย ก็ไมมีคนอ่ืนมาชวยเราปวย เวลาเราหิวกไ็มมีใครเขามาชวยเราหิว เวลาเราแกก็
ไมมีใครเขามาแบงความแกไป เวลาจะตายก็ไมมีใครมาแบงความตายไป เปนอันวา เราผูเดียว
เทานั้นท่ีตองทนทุกข ท่ีเหน็วาท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวารางกายไมใชของเรา ไมมี
ในเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา รางกายมันเปนแตเพยีงธาตุส่ี คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุ



ลม ธาตุไฟ เขามาประชุมกนั แตงจัดเปนช้ินสวนเปนอาการสามสิบสอง เปนอวัยวะตางๆ ท่ีมัน
บริหารอยู มันมีความเส่ือมโทรมเปนปกติ ในท่ีสุดมันก็พงั ในเม่ือสภาวะมันไมทรงตัวแบบนี ้ มันก็
ไมมีซ่ึงคําวาสุข มันก็มีแตคําวาทุกข ในเมื่อความเกิดมันเปนทุกขอยางนี้ ทําไมเราจึงจะสนใจกับ
ความทรงชีวิต แลวทําไมเราจะสนใจกับความเกดิอีก 

การปฏิบัติความดี มีการใหทานเปนตน มีการรักษาศีล มีการเจริญภาวนาเราทําเพือ่ความ
หมดทุกข กลาวคือ ไมตองการขันธ 5 อยางนี้อีกตอไปใครครวญพิจารณาแบบนีใ้หใจสบาย พอใจ
สบายเราก็อยากภาวนาวาอยางไรก็ไดนีพ่ิจารณาวาอยางไรก็ได เปนไปตามอัธยาศัย ตามแบบฉบับท่ี
ในสมัยท่ี หลวงพอปาน ทานสอน ทานบอกวาถาพวกเธอท้ังหลาย ถาพิจารณาอยูอยางนี้จนกระท่ัง
หมดเวลาท่ีเธอจะทําสมาธิจติ โดยเธอท้ังหลายไมภาวนาอะไรเลย ฉันจะชอบใจมากทานวาอยางนัน้ 
ท่ีทานสอนแบบนี้ก็เพราะวา ในสมัยนั้นไมมีใครรักวิปสสนาญาณมีแตพระรัก สมถภาวนาอยาง
เดียว ทานก็เลยบอกวา ไมเปนไร รักสมถะอยางเดยีวฉันก็ตามใจเธอ เพราะเธอรักสมถะ รักฌาน
สมาบัติ รักวิชชาสาม รักอภิญญาหก รักสมาบัติ 8 เพื่อเปนปฏิสัมทิภาญาณ อันนี้ฉันชอบ เธอรักลูก 

ฉะนั้นฉันจะไมสอนวิปสสนา ฉันจะสอนแตสมถะอยางเดยีว แตวากอนนี้จะภาวนานะ 
พิจารณาอยางนี้เสียกอน แน เอาเขาอยางนัน้ท่ีไหนได พอข้ึนตนวิปสสนาเต็มเปาเลย (ฮึ เอาแลว สร
ชุยหลับแลว) เปนอันวาลูกศิษยโงกวาอาจารยลูกศิษยไมตองการวิปสสนา อาจารยก็ตามใจจริงๆ 
บอกไมเปนไร เธอไมตองการวิปสสนาไมเปนไร เราก็คิดกันวา ไอเร่ืองนิพพานนะมันไกลสําหรับ
เรา ชาตินี้การจะหวังการไปนิพพานมันจะสุดเอ้ือม ถาตองการส่ิงท่ีสุดเอ้ือมมันกจ็ะไรผลทุกอยาง 
จึงถือวาเราจะยอมข้ึนตนเสียกอน ใหข้ึนตนได การไตกิง่ไปหากาน มันเปนของงายในวนัหนา แต
วันนีจ้ะตองเอาตนใหได 

นั่นก็คือ หมายความวา ชาตินี้เราจะพยายามทรงสมาธิจิตใหจิตทรงตวั เพราะการทรงตัว
สมาธิจิตอยางเลวเราก็เปนเทวดาไดอยางกลางเราก็เปนพรหมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยนั้น
เฉพาะกลุมของอาตมาเองนะ มมีใครตองการพระนิพพาน ไมมีใครตองการวิปสสนาญาณ ทุกองคมี
ความประสงคอยางเดยีว วาถาตายจากชาตนิี้แลวขอไปเปนพรหม ใชไหม อะ เผลอไปเปนพรหม
เช็ดเทาเขา ซวยอาจารยก็เกงจริงๆ ตามใจลูกศิษยทุกอยาง บอกไมเปนไร ไมเปนไร เธอไมตองการ
ไมเปนไร ฉันไมวา อยางนี้ดมีาก ลูกศิษยฉันดี ไมตองการวิปสสนาฉันก็ไมสอน ฉันก็สอนแตสมถะ
อยางเดยีว เอาเถอะไมเปนไรหรอก แตพอข้ึนตนบอก เออ นี่กอนจะภาวนานะ คิดอยางนี้เสียกอนนะ 
อนิจจัง ทุกส่ิงทุกอยางในโลกมันไมเท่ียง ตึกรามบานชองเรือนโรงมันก็มีสภาพไมเท่ียง มันเกดิ
ข้ึนมาใหมแลวมันกเ็กา เกาแลวมันก็พัง ทรัพยสินท้ังหลายที่เรามีอยูมันกไ็มเท่ียง หาไดแลวมันก็
หมดไป รางกายของเรามันกไ็มเท่ียง มีความเกิดเปนเบ้ืองตน แลวมันกแ็ก ก็เส่ือมไป ผลท่ีสุดมันก็
พัง สภาวะของมันเท่ียง แตใจของเราไมเท่ียง เพราะวาทุกส่ิงทุกอยางในโลกท่ีเปนสมบัติของโลก 
มันมีความเกดิข้ึนในเบ้ืองตน มันก็การเส่ือมในทามกลาง มีการสลายตัวในท่ีสุด นี่มันเท่ียงของมัน 



แตใจเราไปยึดถือใหมันเท่ียง คือเท่ียงประเภทวาไมเคล่ือนไป นี่ใจเราไมเท่ียง ในเม่ือใจเราไมเท่ียง
สภาวะของมันเท่ียงเปนอยางนั้น 

ความเท่ียงก็แบบ คนเกิดมาเปนเด็ก เอา ใครใหสัญญาพิเศษละนี่ อาคนเกิดข้ึนมาเปนเด็ก 
หลังจากนัน้กม็าเปนคนแก แลวก็มาเปนคนตาย คือสภาพก็ไมเท่ียง คือ เราตองการใหมันเท่ียง
ประเภทหน่ึง เกิดเปนเด็กตองการเปนหนุมเปนสาว เม่ือความเปนหนุมเปนสาวเกดิข้ึนแลว ไมอยาก
ใหแก ไมอยากใหตาย นี่เราฝนความเท่ียง อารมณเราตองการฝนจากความเท่ียงของมันเปนอันวามัน
เท่ียง เราไมเท่ียง มันจึงเปนทุกข แลวเม่ือมันเปนทุกขอยางนี้สภาพเปนอนัตตา เราคุมไมได 
เปนอันวาทุกส่ิงทุกอยางในโลกจะเปนวัตถุก็ดีเปนส่ิงท่ีมีชีวิตก็ด ีรางกายของเรากด็ ีไมมีความหมาย 
เม่ือมันเท่ียงไมมีความเท่ียงอยางนี้ เราไมมีความตองการในมัน ชาตินี้เกิดข้ึนมาแลวมีความจําเปน
จะตองมีทรัพยมีสินตางๆ ตองทําไว เพือ่เปนการเล้ียงดู รางกายเปนของธรรมดาแตวาจติใจคิดไว
เสมอวา รางกายมันจะตองตาย ทรัพยสินมันก็จะตองสลายตัวมันจะตองพัง ในเม่ือสภาวะมันเปน
อยางนี้ เราจะไมมีจิตยึดถือมันวามีความจีรังยั่งยืน เปนอันวาเราไมพอใจในขันธ 5 ตอไป เพราะขันธ 
5 มันเปนของไมดี ไมดีตรงไหน ไมดีท่ีเราเล้ียงมันแลว มันก็ไมมีความกตัญูรูคุณ มันอยากจะกิน
เปร้ียวก็หามาให อยากจะกนิหวานกห็าหวานมาให อยากจะกนิเค็มก็หาเค็มมารใหอยากไดเส้ือได
กางเกงไดผานุง หามาใหทุกอยาง แตเราบอกวามันจงอยาแกเลยมันก็ไมยอม มันก็แก อยาปวยเลย
มันไมยอม มันจะปวย อยาตายเลยมันก็ไมยอมมันจะตาย 

เปนอันวาขันธ 5 ไมดี เราไมตองการขันธ 5 นี่มีความไมเท่ียงเปนเบ้ืองตนมันมีความ
เปล่ียนแปลง มันทําใจใหเกิดความทุกข แตในท่ีสุดมันเปนอนัตตาเปนอันวาพวกเราจงวางภาระ
ท้ังหมด ส่ิงท่ีมีชีวิตก็ด ี ส่ิงท่ีไมมีชีวิตกด็ ี แมแตรางกายของเรานี้ก็เชนเดียวกนั ตายแลวก็ถือวาแลว
กันไป จะไมกลับมาเกิดเพือ่ตายอีก จะไมกลับมาเกิดเพื่อความเปนเด็ก จะไมกลับมาเกิดเพื่อความ
เปนคนหนุมคนสาว จะไมกลับมาเกิดเพื่อความเปนคนแก จะไมกลับมาเกิดเพื่อความตายทานบอก
วาใหพิจารณาอยางนี้เร่ือยไป ถาพิจารณาอยางนี้เร่ือยๆ ไปจะโดยไมมีการภาวนาอะไรเลยดีมาก ฉัน
ชอบ แตวาถาพิจารณาไปแลวมันมีอารมณเหนื่อยก็อยากจะภาวนาวา พทุโธ ธัมโม สังโฆ อยางนี้ก็
ได ตามอัธยาศัยจนกวาจะหมดเวลา นี่เปนอันวาลูกศิษยไมตองการวิปสสนา อาจารยก็ไมสอน
วิปสสนา 

ในเม่ือเราโงกวาทาน ก็คิดวา ทานอสนเฉพาะสมถภาวนาอยางเดยีว ไมมีวิปสสนาภาวนา
เขาก็วาเร่ือยไป กอนท่ีจะภาวนาก็พจิารณาไปตามกระแสท่ีทานสอนเม่ือพิจารณาไปแลวพอจิตมัน
ตองการสงัดกจ็ับคําภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ตอนนี้มารูตอนหลัง ตอนหลังก็เม่ือการศึกษากาวไป
ถึงจุดสูงสุดของสมถภาวนาจุดสูงสุดของสมถภาวนาน่ันก็คือ พวกเราชอบเลน สมาบัติ 4 ชอบเลน 
สมาบัติ 8 กเ็ปนอันวา คําวา สมาบัติไมเหลือ สมาบัติ 4 เม่ือมีได เราก็มีสมาบัติ 8 ได อีตอนมีสมาบัติ 
8 ไดกหนัมาจบัวิปสสนา ตอนนี้มันจบเกมแลวนิ จะเปนพรหมชั้นไหนก็ได สมาบัติ 8 อยากจะเปน
อรูปพรหมก็ได เราไมอยากเปนอรูปพรหมเวลาเราจะตายเราก็ท้ิงสมาบัติ 8 ซะ ท้ิงสมาบัติ 5 6 7 8 



อะไร 4 อยางทาย อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ อันนี้เราไมเอา ถาเวลาจะตายเราก็ไปจับ รูปฌาน แลวกเ็ปนรูปพรหมพอจับ อรูปฌาน 
เปนอรูปพรหม มันไมไหว มันเปนพรหมบอก คือไมสามารถจะรับคําสอนของพระอรหันต หรือวา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได 

เปนอันวาสมาบัติท้ังหมดจบกิจ จบไปแลว ก็หันเขามาขอวิปสสนาญาณทานบอกฉันไมมี
อะไรจะสอนฮะ ถามทําไม บอกฉันสอนแลวตอนตนนะ อีตอนตนพวกแกจะภาวนา ฉันใหแก
พิจารณา นั่นแหละ วิปสสนา เปนอยางไร จบเหเปนอันวาไมใชอาจารยตม อาจารยฉลาดกวา ไอเรา
ก็นึกวา สมถะ อะ ใชไหม คือตอนนี้มันยังไมมีปญญา ฉะนั้นฉลาดกวา ไอเราก็นึกวา สมถะ อะ ใช
ไหม คือตอนนี้มันยังไมมีปญญา ฉะนั้นถาหากวา ญาติโยมพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนา กอนท่ี
จะภาวนาใดๆ ท้ังหมดใหจับจุดโดยเฉพาะขันธ 5 ท่ีวาขนัธนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา ขันธ 5 มัน
เปนอนิจจัง มันไมทีความเทีย่ง ขันธ 5 มันเปนทุกขงั สรางความทุกข ขันธ 5 มันเปนอนัตตา มันมี
การสลายตนชวิีตนี้เปนชีวิตสุดทายสําหรับเรา ตอไปเบื้องหนาขึน้ชื่อวาการเกิดมามีขันธ 5 แบบนี้
ไมมีสําหรับเรา สําหรับทรัพยสินตางๆ ในโลกนี้ท่ีมีอยู ก็ถือวามันเปนเร่ืองธรรมดาท่ีมีชีวิต ท่ีเราจํา
จะตองหา เพราะวารางกายมันหึงรางกายมันหนาว รางกายมันรอย รางกายมันปวยไขไมสบาย 
จําเปนจะตองอาศัยทรัพยสินแลวก็ทําตามหนาท่ี มีภรรยา มีสามี มีบุตรธิดา มีคนในปกครอง ก็หา
ทรัพยสินมาทุกอยางตามหนาท่ีท่ีเราจะพึงทําได แลวหนาท่ีทุกอยางเราทําครบถวนแลว เราตาย
เม่ือไหรเราจะไมมีความหวงใยใดๆ ท้ังหมด เพราะวาเราตองการอยางเดียวคือ ความสุข ท่ีองค
สมเด็จพระบรมสุคตทรงส่ังสอน นั่นก็คอื พระนิพพาน ใจก็ตั้งใจวา ถาเรานั่งลงไปเวลาน้ี เร่ิม
ภาวนา ถามันจะตายเวลาน้ีก็ตามที เราขอไปพระนิพพาน ถาหลังจากนั้นทานจะภาวนาวา พุทโธ 
ธัมโม สังโฆ อะไรก็ได ตามอัธยาศัย ใหจิตเปนสุข ถาจิตมีสุขตามอัธยาศัยมันจะเกิด จะปวด จะ
เม่ือย ตามอัธยาศัย ใหจิตเปนสุข ถาจิตมีสุขตามอัธยาศัยมันจะเกดิ จะปวด จะเม่ือย อารมณจะ
ฟุงซานข้ึนมาเราก็เลิก ถาอารมณจะฟุงซานหนกัๆ แลวจงอยาหาม อยาฝน ฝนแลวจะเกิดอาการกลุม 
จะเปนโรคประสาท เม่ือมันจะฟุงซานมามาก เราก็เลิกเสีย ผอนคลายไปตามอัธยาศัยท่ีเรียกวา 
มัชฌิมาปฏิปทา 

ถาบังเอิญจิตเราคิดไวอยางนี้เสมอวา รางกายไมมีความหมาย ทรัพยสินไมมีความหมาย 
บุคคลท่ีเนื่องกันไมมีความหมาย หมายถึงวา ถาตายแลวเราทําความดีเราก็ไปสูความสุข ถาทําความ
ช่ัว เรากไ็ปสูความทุกข พวกน้ีไมมีใครเขาชวยเราไดเลย เราเองเทานั้นท่ีจะชวยตัวเราได ฉะนั้นข้ึน
ช่ือวาการท่ีจะตองชวยตัวในวันหนาไมมีสําหรับเรา วันนี้เราจะชวยตัวใหเต็มท่ี คือ ทรงจิตอยูใน
ความดี ท่ีเรียกวาไมตองการโลกียวิสัย จะเปนมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ก็ชาง ไมตองการส่ิงที
เราตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน เม่ือคิดอยางนี้เวลาภาวนาใจก็ท้ิงจับเฉพาะคําภาวนาอยางเดียว 



จะภาวนาวาอยางไรก็ได ภาวนาดาใครนี่ไมไดนะ ไปนรกนะ ภาวนาวาอยางไรก็ชาง อารมณจิตเดมิ
จับพระนพิพาน ถาตายก็ไปนิพพาน 

นี่เปนอันวาเปนการท่ีเราจะเร่ิมทําสมาธิจิต หรือวิปสสนาญาณใหใชอารมณแบบนี้เปน
สําคัญ ต้ังพื้นฐานไวกอนวาเพื่อพระนพิพาน จะทําไดวนัละมากละนอยไมสําคัญ วนันี้ แหม รางกาย
ไมสบาย นั่งไปเดี๋ยวก็เลิก ขอบอกเดี๋ยว เลิกรางกายไมสบาย ตอนนี้มันเอาหนัก ดไีมดีอารมณมันดิ่ง
สบาย วาไปช่ัวโมงยังไมพอเลยนะ แตคิดใหดี พยายามสังเกตใหดี ถาวนันี้รางกายไมดี พอวันรุงข้ึน
รางกายดี วันนี้ลอใหเต็มท่ี ดีกวาเม่ือวาน พัง นั่งจับอารมณไมอยู ใชไหม ปาโดนหรือเปลา ปกติถา
ต้ังทาวันไหนวันนัน้พังทุกที ไมไดดี ฮึ ไอท่ีพูดนี่ โดนมาแลวนะไดคนพูดโดนมาแลว ถาไมโดน
มาแลวพูดไมถูก ทีนี้มันจะดีเทาไรพอใจเทานั้น นีว่ากันถึงวา การท่ีเจริญสมาธิจิตใหมันสบาย 
อารมณเปนสุข จับจุดสําคัญไวเปนเบ้ือง จับจดุสําคัญคือ ตอนปลายเขาไว จับอารมณพระนิพพาน
เขาไวเห็นวาโลกเปนทุกข คนเปนทุกข สัตวเปนทุกข วัตถุธาตุเปนปจจัยของความทุกขแตจะทุกข
หรือจะสุขก็ตาม ในเมื่อเรามีหนาท่ี ทํามาหากินตองทํา ก็ชีวิตมันทรงอยู มันตายแลวเลิกกัน ไมมี
ความหวงใยใดๆ คนท่ีเปนลูกก็เปนลูกเฉพาะชาตินี้เทานั้น ตายแลวคําวาเปนลูก เปนพอเปนแมเลิก
กัน ทรัพยสิน ท้ังหลายท่ีมีอยูมันก็จะเปนสมบัติของเราเพียงชาตนิี้เทานั้น เราตายแลวมันก็ไมเปน
ทรัพยของเรา ใชไหม ปา รางกายก็เปนรางกายของเราแตเพียงชาตนิี้ ตายแลวมันก็ไมใชรางกายของ
เรา เราคือจิตท่ีเขามาสถิตอาศัยรางกายถากายพังเม่ือไร เราไปนิพพานเม่ือนั้น นี่เปนวิธีตัดอารมณ
ใหจิตทรงอยูในดานของสมาธิและวิปสสนาญาณ นีว่าตนชนปลาย 

ตอมาเม่ือตัด ปลิโพธิ ความกังวลได กห็นัเขาจะต้ังใจมาปราบนิวรณหาเวลาจะเจริญสมาธิ
จิตระมัดระวังอยาเอาจิตเขาไปสนใจกับรูปสวย รูปสวยนี่จะเปนรูปคน รูปวัตถุ อะไรก็ชาง ไมใช
หมายความวา คนอยางเดยีว อยาไปสนใจกับความสวยสดงดงาม ความสวยมันไมจริง สวยแลวเดีย๋ว
ก็เศราหมอง อยาไปสนใจกับเสียงเพราะ อยาไปสนใจกับกล่ินหมด อยาสนใจกบัรสอรอย อยา
สนใจกับการสัมผัสระหวางเพศ เวลาเราเจริญสมาธิจิตหรือใครครวญวิปสสนาญาณ วางพวกนีเ้สีย 
ถาอารมณมันเขามายุงก็บอกวานี่เธอ เธอเปนจุดแหงความทุกข ฉันไมตองเอา ฉันไมตองการ แมแต
รางกายของฉัน ฉันยงัไมตองการ ทําไมฉันจะไปสนใจไอส่ิงท้ังหลายเหลานี ้ จะเปนคนหรือวัตถุก็
ตาม ทําใจวางสักประเดีย๋วหนึ่ง 

แลวก็อยาสนใจกับอารมณคางในความโกรธ ใครเขาทําอะไรใหเราไมชอบใจกอ็ยาไป
สนใจ เลิกกัน เวลานี้เลิกโกรธ โกรธกับชาวบานประเดี๋ยวหนึ่ง ใชไหมบางท่ีโกรธมาต้ังแตเชา โกรธ
มาต้ังแตเดือนกอนนะ พอจะทําสมาธิจิต บอก เอาเอ็งกบัขาหยาศึกกนัพักหนึ่ง คร่ึงช่ัวโมง เลิกโกรธ 
เอา คร่ึงช่ัวโมงไมไดก็ 10 นาทีหยา หยาทัพกันพกัหนึง่นะ หยุดรบกัน ตอนนัน้ไมสนใจกับความ
โกรธอะไรท้ังหมดหากวาความโกรธมันจะมีข้ึนก็ตองคิดวา ความโกรธไมใชปจจยัของความสุข
ความโกรธเปนปจจยัของความทุกข เราไมเอา เทานี้เราไมโกรธแลว เราจะนึกถึงความดีขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กับคําสอนของพระองคเทานั้น จิตใจเรามุงหมายอยางเดียวคือ พระ



นิพพาน ท้ังๆ ท่ีมันยังมีความโกรธ เราก็ตองการพระนิพพาน ไมชาคําวานิพพานมันจะหักลางความ
โกรธใหส้ินไป นี่เปนอันวากันนวิรณไว 

ประการท่ีสาม ความงวง ไอความงวงนีต่องสังเกตนะ งวงกับเพลียไมเหมือนกนัการท่ี
ทํางานหนักๆ มาท้ังวัน เวลามาเร่ิมทําสมาธิ พออารมณสบาย มันจะหลับอยางนี้เปนอาการของเพลีย 
ไมใชตัวงวง ถาอยางนี้ตองปลอยใหหลับไปเลย ถามันงวงก็หมายความวา รางกายเราดี เราไมเพลีย
มาก ยังไมถึงเวลานอน ยังไมใชเวลาดกึ มันเปนเวลาหัวคํ่า พอเร่ิมจับพอจิตเร่ิมเปนสมาธิมันงวง อัน
นี้เปนนวิรณฉะนั้นในตอนหวัคํ่าไมควรจะใชเวลาใหมาก ใชเวลานอยๆ นั่นประเดีย๋วหนึ่ง นั่งไม
ไหวก็นอน ภาวนาใหหลับไปเลย เพราะรางกายตองการพักผอน ถาภาวนาหลับไปนัน่แสดงกอนจะ
หลับจิตเขาถึงปฐมฌาน ในขณะหลับช่ือวาทรงอยูในปฐมฌานตลอดดมีาก เปนอันวาความงวงเขา
มายุง ก็ฝนมันดวยการเอาน้ําลางหนาเสียบางขยี้ตาบาง ลืมตาใหกลางบาง ออกลุกเดนิเสียบาง เปน
การคลายความงวง 

นี่ตอมาอีกจุดหนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะ นิวรณ ตัวอารมณฟุงซาน เราใครครวญแบบนีมั้นก็ไพ
ไปแบบโนน ภาวนาแบบนีด้ีไมดีกเ็ผลอไผลไปแบบโนนพอมันฟุงซานแบบนี้มาหยุดภาวนา แลวก็
หยุดคิดใครครวญจับเฉพาะลมหายใจเขาออก ไมตองภาวนาเลย หรือนบัลมหายใจเขาออก หายใจ
เขาหายใจออกนับเปนหนึ่ง หายใจเขาหายใจออกนับเปนสอง หายใจเขาหายใจออกนบัเปนสาม เอา
มันแคนี้ นับไปถึงสาม ถึงสิบ ถึงสิบก็มันทาจะไมไหว ก็เลิกพอ เปนอันวาจะปองกนัการฟุงซาน ถา
ไปภาวนาหรือพิจารณามันจะซานใหญ คือ อานาปานุสสติ ทานใหคุมเพื่อเปนการระงับอาการ
ฟุงซานของจิต 

นี่ตัวสําคัญ ข้ันสุดทาย วิจิกิจฉา ก็ความสงสัย สงสัยวานั่งทําอยางนี้ หลับตาแบบนี ้มันจะดี
อยางไหน เราก็ตองนึกวา เออ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานกน็ั่งหลับตาท่ีโคนตนโพธ์ิ ทานเปน
พระพุทธเจาได ทานเปนพระอรหันตได พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ทานก็นั่งหลับตาในซอกเขา 
ในถํ้า ทานก็เปนพระอรหนัตได แตผลท่ีสุดอยาง พระมหากัสสป ทานก็นั่งหลับตามน ปปผลิคหูา 
ทานก็เปนพระอรหันตไปนพิพานได ก็ทําไมหลับตาภาวนาอยางนี้เราทําเหมือนทานเราจะเปน
อรหันตไมได วันนี้เราเปนไมไดแตเราไมเลิก วันหนามันก็ตองเปนไดคลายความสงสัยตัดความ
สงสัย เช่ือม่ันในคุณพระรัตนตรัย คือเช่ือม่ันในปฏิปทาท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ปฏิบัติมา และพระอริยสาวก 

นี่เปนอันวานวิรณ 5 ประการ คือ หนึ่ง จิตพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กล่ินหอม รสอรอย 
สัมผัสระหวางเพศ สอง ความโกรธ ความพยาบาท สามความงวง ส่ี อารมณฟุงซาน หา ความสงสัย 
ขณะท่ีจะภาวนาพิจารณา ตัดโยนมันท้ิงไป วิธีตัดโยนท้ิงไปเขาไมตองทําอะไรมาก คือ ไมสนใจ
อะไรกับมันซะเลย ถาเราจะภาวนาอยางนี้ เราก็จะภาวนาอยางนี้ หรือจะพิจารณาอยางนี ้ เราก็
พิจารณาอยางนี้ ไมยอมใหอารมณอ่ืนเขามายอง เราจะใชเวลาทรงความดีไดมากหรือไดนอยก็ตาม 
เราพอใจในความดีท่ีทรงไดในวันนั้น 



ถาจิตใจของทานทรงไวอยางนี้ สามารถชนะนิวรณ 5 ไดเม่ือไหร จิตใจของบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัททังหลายก็เขาถึงปฐมฌาน นวิรณ 5 นี่ถาระงับเวลาไหน ขณะน้ันจิตถึงปฐมฌานทันที แต
หากวาจิตทรงอยูในสมาธิ นวิรณ 5 มันก็ไมมา เพราะมันไมถูกกัน นวิรณ 5 กนัสมาธิ เปนขาศึกกนั 
ถาสมาธิมีอยูนิวรณ 5 กห็ายไป นิวรณ 5 อยางใดอยางหน่ึงเขามาสิงใจสมาธิก็เขาไมได 

ฉะนั้นเวลาท่ีเจริญสมาธิวิปสสนาญาณ เราจะไมสนใจกับนิวรณ 5 ประการสนใจเฉพาะ
อารมณท่ีเราตองการเทานั้น จะภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได วาไปตามอัธยาศัย ทําไดใชเวลามาก
หรือเวลานอย จิตสบาย ใชเวลานานก็อยูนาน ถาทําไปไมนานจิตมันเร่ิมไมสบาย สบายเด๋ียวเดยีว 
แลวไมสบาย คุมไมไหว จิตมันซานตองเลิกอยาไปฝนมัน อยาถือเวลาเปนสําคัญ ถืออารมณจิตเปน
สําคัญ ถาถือเวลาเปนสําคัญ อารมณมันซานๆ เดี๋ยวยังไมหมดเวลาไมไดเลิก เสียสัจจะอยางนีจ้ะเปน
โรคประสาท อยา อยาไปฝนนะ ก็เพราะเปน อัตตกิลมถานุโยค 

นี่เปนอันวา วนันี้วา ความจริงวันนี้เร่ิมตนมันก็จบนะนี่ ฮึ แตวาเปนวีเร่ิมตนแบบท่ี หลวง
พอปาน ทานสอน ถาลูกศิษยของทานทุกคนไมตองการพระนิพพาน ไมตองการวิปสสนาญาณ 
เพราะเจยีมตัวรูตัววา คําวาพระนิพพานหรือคําวาการจะเปนพระอริยเจา จะไมมีสําหรับตนในชาตินี้
มันสูงเหลือเกนิเพราะหนังสือเขาเขียนไวจบแลว เขาเขียนเสือใหวัวกลัวไว ไอวัวก็ตาขาว ใชไหม
เห็นเสือเขาหนอยเดยีว ถอยหลังกรูด ข้ีเยีย้วแตกหมด บอกไมเอาแลววิปสสนา ไมเอาพระโสดาบัน 
อนาคามี อรหันตไมไหว ไมใชวิสัยของเราในชาตินี ้

ชาตินี้ขอเอาดอียางเดยีว อยางเลวท่ีสุดไปเกิดบนดาวดึงสใหไดนี่อยางเลวหรือวาอยางกลาง
ก็ได 

อันดับท่ีสอง ดีท่ีสุดไปเปนพรหมใหไดตองการกันแคนั้น อาจารยก็แสนดีตามใจลูกศิษย
ทุกอยาง เธอไมชอบวิปสสนา ไมเปนไร ฉันไมสอน เออ ฉันเปนคนตามใจคน เอา ฉันจะสอนสมถะ 
พอข้ึนตน วาวปิสสนาเต็มเปา ไอเราก็นกึวาสมถะ ใชไหม เพราะไมรูนี่ บอก เออ  พิจารณาอยางนี้
นะคุณนะ อนจิจัง จําใหดีในโลกท้ังหมดไมมีอะไรมันเท่ียง ทุกขัง มันไมเท่ียง ยดึถือ มันเปนเราเปน
ของเรามันก็เปนทุกข อนตัตา ในท่ีสุดมันก็สลายตัว ไมมีความหมายจะไปยุงจะไปเกี่ยวทานพดู
เพราะ พดูดี ละเอียดลออมาก เราก็นกึ เออ สมถะนี่นะ ทานบอกน่ีมันเปนสมถะ สมถะดวย แหม พอ
มาอีตอนทายนี่ ขอวิปสสนา ไมมีแลว สอนจนหมดแลวนะ ลอซะไมมีเลย หมด ถามอีตรงไหน
วิปสสนา อีตอนท่ีฉันบอกกบัพวกแกวา ยงัไมตองภาวนาวา นึกอยางนี้กอน นัน่แหละ วิปสสนา ฮึ 
เปนไง ดีไหม 

เปนอันวา วนันี้ก็ขอทวนตนกันนดิแตก็อดลงปลายไมได ความจริงตนกับปลายกอ็ยาง
เดียวกัน การเจริญพระกรรมฐาน หนึ่ง ตัดความกังวลเสีย บาลีทานเรียกวา ปลิโพลิ เวลานั้นอยา
หวงใยอะไรท้ังหมด แมแตขันธ 5 ก็อยาหวง ผีจะหลอก อะไรจะมาก็ชางมัน อยานึกกลัวผี โอ 
ผีหลอก ผีหลอกบอกวาดี หลอกซะตายเวลานี้ดี ฉันตายไปนิพพาน ก็เลยดีไมดีเขาถือกัน เอ วันนีน้า
กลัวจะปฏิบัตินะและ ใชไหม พอนั่งหลับตา ไอตุกแกหวัฟาดฝากุกๆ นากลัวเสียงเปนใหญซะแลว



สะดุงโหยงนึกวาเสียงปนใหญ ใชไหม ปนใหญก็ปนใหญ ตายเวลานีด้ี ฉันไปนพิพาน เอาอยางนัน้
ใชไหม ทําใจใหสบาย ถือพระนิพพานเปนอารมณ ถาถือพระนิพพานเปนอารมณ ตายเวลานัน้มัน
ไปนิพพานจริงๆ 

ตัวอยางทาน พระโคธิกะ ก็ไมไดดกีวาพวกเรา สูพวกเราไมได พวกเราฝกฝนนานกวา มี
กําลังใจดกีวา พระโคธิกะ ทานเบ่ือขันธ 5 อยางเดียว ทานเชือดคอทานก็ไปนพิพาน เวลาเชือดคอ
ตายทานไมไดนึกวาจะไปนพิพาน เห็นวารางกายมันเปนโทษ เปนโทษเพราะมันปวย ถาไมปวยก็
เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตกับเขาแลว นี่มันปวย เราจึงทําอะไรไมได รางกายดี
หนอยสมาธิกด็ี รางกายปวยมาก สมาธิกพ็ัง พอสมาธิดีเขา รางกายดีหนอย รวบรวมกําลังใจทรง
สมาธิ พอไปได คิดวาขันธ 5 มันเปนภัยสําหรับเรา ไมตองการมันอีกไอขันธ 5 ระยําอยางนี้ เวลานี้
เราอยูกับพระพุทธเจาแทๆ ยังเอาดีไมได เพราะขันธ 5 เปนมารราย ทําลายมันเสียเถอะ ฆามารราย
เสีย คือ ขันธ 5 ถาจิตตัดขันธ 5 แบบนีก้็ไปนิพพาน ทานเชือดคอตายทานก็ไปนพิพานทันที ท้ังๆ ท่ี
จิตไมไดนึกถึงพระนิพพาน 

แตกว็ันนี้อาตมาขอเดี๋ยวกอนนะยาวไปนดิก็ไมเปนไร เดี๋ยวสมาทานเลยไมมีการสอนอีก 
พูดเอาเน้ือกันมาเลย ก็มีความดีใจอยูนิดหนึ่ง เพราะกอนหนาท่ีจะมานี่ ไปนอนอยูโนน อาวไข แต
ไมมีไขกิน  ตองซ้ือเขากิน ไปท่ี อาวไข นึกวาจะมีใช แหม เตรียมน้าํปลงน้ําปลาไปเสร็จ จะกนิกับ
ไข แตไมมีไขเลย ไปนอนอยู อาวไข ก็ปวย หมดตองใหน้ําเกลือทุกวัน เปนอันวาชวงต้ังแตวนัท่ี 20 
มานี่ตองใชน้ําเกลือไป 9,000 ซีซี นะ แตกย็งัไมดี เพราะใชรางกายมันมาก ตอนนีพ้อมันปวย ถาปวย
แลวใจมันสบาย นีก่็มายืนถาม แปลกใจ เอ ปวย ใจสบายอยางไร ความจริงถายิ่งปวย ใจยิ่งสบายมาก 
ถาไมปวยใจมันก็ยังยุงกับภาระ ถาเร่ิมปวยเม่ือไรจิตเปนสุขทันทีถาปวยมากจิตเปนสุขมาก็ถาปวย
นอยจิตมันก็เปนสุขจิตเปนสุขเพราะอะไร เพราะไมสนใจกับขันธ 5 ปวยหรือไมปวยไมสนใจ พอ
เร่ิมปวยนิดหนึ่งก็ดี จุดหมายปลายทางใกลจะถึงแลว แกพังเม่ือไร ฉันไปเม่ือนั้นนะ คอยจะหนีไอ
เสือตัวนี้มันอยูใชไหม แตวาไมไดแชงใหตัวตาย จิตใจเร่ิมปวยพับอารมณเปนสุข พออารมณเร่ิม
เปนสุข ก็มีวันนั้น แปลกใจ ไอปวยนี่มากนอยไมคอยรูหรอก ท่ีวาไมคอยรู เพราะวาไมไดเอาใจไป
สนใจขันธ 5 ถามีงานก็ทํา มีงานอะไรมาถาไมเกินวิสัยก็ทํา มันก็ทํางานไปตามเร่ืองตามราว ใจของ
เราก็มีความสบาย ถาจะปวยมาก็รูได วาเทวดาทานมากันมาก ถาวนัไหนเทวดามามากวันนั้นรูวา
ปวยมาก รูท่ีเทวดามา ไมรูตัว 

มีวันหนึ่ง เอ นอนๆ นั่งเลน นั่งอานหนังสือม่ัง อะไรม่ัง รูสึกวาไอสมองนี่ประสาทสมอง
มันเจ็บไปหมด มันอยากเจบ็ก็ชางมันซิ อยากจะเจ็บก็เจ็บไป เรามีภาระจะทําเราก็ทําของเราไป พอ
ทําไป ทําไป กน็ึกอยากจะอานหนังสือ พอหยิบหนังสือเขามาอาน พอหยิบหนังสือเขามาอานพับ ใจ
มันก็เร่ิมเปนสุข ถาอานหนงัสือไปหนึ่งบรรทัด ใจมันก็อยูท่ีหนังสือ จิตมันเร่ิมเปนสุข พอจิตเร่ิม
เปนสุข เอเห็นคนเดินมาเปนแถวๆ มาทีละสิบ ละสิบ ถือดอกไมสวยๆ เดินพนมมือผานหนาท่ีแรก
เขามาเปนคนกอน แลวกน็ั่ง เอะ ใครมันมา กุฏิก็ใสกลอน กุฏิใสกลอนนะใสกลอนหมดประตูหนา 



ประตูหลัง หนาตางมีลูกกรง ลืม ลืมวาเทวดา แกไมแตงตัวเปนเทวดา ดนันุงกางเกง นุงผาถุง
ธรรมดา ทําผมอยางพวกเรานี่ เอ เดินเขามาเปนแถวๆ มองดุ นี่มายังไงกันหวา ไอเราก็กําลังจะอาน
หนังสือ ถามากันก็มาไป เราอานหนังสือเราดีกวา 

เดี๋ยวแกเดินมาสัก 3-4 รุน ท่ีหลังเอาใหม ไปต้ังตนใหม หัวหนาไปต้ังตนใหม มานี่ใสชฎา 
เชงเลย ลอกันพราว โอโฮ สวยอราม มาเปนกลุมใหญ สามส่ีสิบเดินพนมมือถือดอกไม ถามนี่ไป
ไหนกนันะพอคุณแมคุณนี่ ทานเลยบอกขันธ 5 ทานมันยอแย บอกมันจะยอมันจะแยก็ชางของมัน
เถอะ ฉันมีหนาท่ีจะอานหนังสือ ถามวาทําไมเลา บอกขันธ 5 ของทานมันเครียดจัด ควรจะพักผอน
ก็เลยบอกวา ในเม่ืองานมันมีอยูเฉพาะหนา ถางานไมเสร็จ คําวาพักไมมี ถางานเสร็จเม่ือไรก็พักเม่ือ
นั้น นี่เขาก็เลยฉงน งานเสร็จเม่ือไรก็พักเม่ือนั้น เอา แกก็ไมวาอะไรแกก็มา แกก็ถือดอกไมสวยๆ 
พนมมือ พอนัง่ พอแลวกน็ั่งไหวๆ แลวกไ็ปมากเขามาทุกทีๆ เอะ หนกัๆ เขามองไปในอากาศมัน
เต็มไปหมด 

อาว ประเดีย๋วเห็นพรหมมาเปนตับเปนพระทานมาสวยอราม พระทานเขามาใกล บอก คุณ 
รางกายวนันี้เครียดมากเปนกรณีพิเศษ สังเกตม่ังหรือเปลา บอกเปลาถามทําไมไมสังเกต บอกวา ถือ
คาถาไวบทหนึ่งวา ชางมันๆๆ พอชางมันเสียแลวมันจะเปนอยางไรก็ชางของมัน ทานบอกเห็บไหม 
ถอยหลังจิตสักนิดซิ ถาวางหนังสือ อยาเอาจิตไปเกาะหนังสือ ก็วางถอยหลังมาดูขันธ 5 เอาจิตไป
จับประสาทพอจับแลวประสาทมันปวดไปท้ังตัว บอก ออ บอกใช เครียด ทานกเ็ลยบอก ขันธ 5 มัน
เครียดแลวก็อยาประมาท บอกไมไดประมาทนี่ เครียดก็เครียดไป ไมบอกใหจับขันธ 5 ก็ไมรู ทาน
บอกก็รู พอบอกแลวเราก็เลิกจับมันอีก ข้ีเกียจ ทานบอกมันเครียดจดั ก็เลยถาม ตายยังหา จะไดต้ังทา
ตายสักหนอย เดี๋ยวจะต้ังทาไมทัน ทานบอก ยัง แกยังเปนหนี้ชาวบานเขาเอยะ ยังตายไมได แลวกัน 

ยองมาบอกเราวาเครียด แตตายไมได บอกทําไม บอกตายไมได ทานก็เลยพูดมาคํา บอกคุณ 
ตองการอยูสักกี่ป ก็เลยบอกวาไอเร่ืองกําหนดเลิกกนัเสียทีเหอะเดี๋ยว 12 ป เดี๋ยว 10 ป มันไมมี ตอ
เร่ือย มันเลิกเลยกําหนดทานบอก ไมมีความหมายเลย บอกไมมีความหมายกเ็ลยบอก ก็เลยกราบ
เรียนกับทาน บอก ถาชีวิตยงัมีประโยชนแกบรรดาพุทธบริษัท ธรรมะยังมี เพราะการกลาวธรรมะ
ยังมีประโยชนแกบรรดาพุทธบริษัทเพียงไร คําวาขาของความเปนอยูไมมี จะมีชีวิตตอไปรอยป 
สองรอยป ก็ชางมัน ไมมีคําวาชา พรอมอยูถารางกายทํางานได หากวาวาจาท่ีกลาวธรรมะสวนใด
ออกไปไมมีประโยชนสําหรับพุทธบริษัท ถาจะอยูตอไปสัก 10 นาทีก็ชา ไมอยากอยูนะ 

แตทานกเ็ลยบอกวา คุณ คนของคุณกับคนของฉันท้ังหมดนี่เปน ทุคฆฏิตัญู แหม ตกใจ 
รูจักไหม อุคฆฏิตัญู อุคฆฏิตัญู ทานหมายถึงคนมีความฉลาดมาก แนะนํานดิหนยมีความเขาใจ
เราเรียก อุคฆฏิตัญู ใชไหมแลวก็มานั่งนึกถามวา เปนอยางไร ทานก็เลยบอก ทวนไปถึงเวลาท่ีคุณ
ทํามาม่ังซิพอทวนไปถึงจริงๆ อาตมาเองฟดมาเข้ียวเหี้ยน ทําไม เข้ียวเหี้ยนแลวเหี้ยนอีกกวาจะ
โมเมๆ ยี่สิบสามป ฮึ นี่เปนพระนะ ใชไหม เปนพระนี่ จิตจะรักพระนิพพานจริงๆ นี่ยี่สิบสามป 
เพราะกอนไมเคยคิดรักพระนิพพาน ตองการแคสวรรคกับพรหม สวรรคกับพรหมเปนของไมยาก



แน เพราะจิตมันรักใชไหมอารมณจะรักพระนิพพานจริงๆ นี่เวลาผานมายี่สิบสามป ก็คิดดแูลวพวก
นี่มานั่งกีว่ันนี ่ มึงก็จะไปนพิพาน กกู็จะไปนิพพานนี่ ฮึ ไอท่ีวานีไ่มไดประมาท หรือดูถูกวาทําการ
คิดเกินพอดี ไมใชอยางนั้น นี่หมายความวา มีความเขาใจในเร่ืองพระนิพพานไดรวดเร็วมาก มี
อารมณรักพระนิพพานไดรวดเร็วมาก อยางนี้เขาเรียก อุคฆฏิตัญู ไมใชเปนการเพอฝน ท่ีจากจิต
นึก นี่นะไมใชเพอฝน มันเปนของจริงของท่ีจะพึงได ในเมื่อกําหนดวา (เทปหมดเพียงนี้) 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 52 
วิมานบริวาร 

 
เม่ือคืนนี้วาเปนช่ัวโมงนะ สบายแฮ แตไมใชอะไร ใชเวลาบวก ทวากอนนี้เคยคุยขางลาง

ประมาณคร่ึงช่ัวโมงแลวก็ข้ึนไปใชเวลาขางบน เวลานีเ้ราก็คุยทีเดยีวจบใชเวลาขนานกัน แลวเวลา
มันบวกกันขนานกัน โอย คนถวายงานพักนั่ง ฮึ ฮึ ไมงวงนะ เออ วันนีก้็จะขอนํา เวทนานุปสสนาม
หาสติปฏฐาน มาพูดกับบรรดาทานพทุธบริษัท แตความจริงเร่ืองท่ีถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวัรูสึกวาจะสงตรงใหพระองคเปนทอนๆ ไป เพราะทานชอบอยางนั้น อะไรๆ มหาบพิตรก็
ทรงทราบแลว ทีนี้ก็ตองเทศนอะไรๆ พระมหาบพิตรก็ทรงทราบแลวเอวังก็มีดวยประการฉะนี ้
หมดเร่ือง นี่คราวกอนเอาเขาท่ีแลวงวดแรก ถามไปถามมา ถามมาถามไป ทานถามไปทานก็บอกไป
ในตัวเสร็จ ไอเราก็ตอบไปตอบมาเวนขอสุดทายนี่จะไปตอบกันทําไมลงทาย ทานถามอยางนี้ก็ควร
จะตอบวาอะไรๆ พระมหาบพิตรก็ทรงทราบอยูแลว เอวังก็มีอยูประการฉะนี้ มันกห็มดเร่ืองเอากนั
ซะจริงๆ 

เปนอันวาวันนี้ก็จะขอย้ําเร่ือง เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน สักนิดหนึง่คือในเร่ือง 
เวทนานุปสสนามหาสตปิฏฐาน นีเ่ปนเร่ืองของจิตโดยตรง การเจริญพระกรรมฐาน เราฝกกันท่ีจติ 
ฉะนั้นสํานกัของเรานี่ยอมเปนท่ีรังเกียจของสํานักบางสํานัก ท่ีสํานักนั้นทานชอบฝกกาย ใชไหม 
แลวเวลาจะทําก็ตองทํากันเครียดตองทํากันนับเปนช่ัวโมง แตทวาของพวกเราอยาไปติสํานักนั้นๆ 
วาทานทําไมถูกการฝกอารมณของจิตก็สุดแลวแตกําลังใจของคนอยางหน่ึง หรือวาจริยาตามปกติ
ตามภาคพื้นของในเขตน้ันๆ นี่อยางหนึ่ง หรืออีกอยางหน่ึงกจ็งถือวา กลุมของเรามาจากไหน นี่
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาตมาถือกลุมเดิมเปนสําคัญ คําวากลุมเดิมนี่ก็หมายความวา เปนคนท่ีบําเพ็ญ
บารมีรวมกันมาต้ังแตอดีตชาติ ถาจะนับเปนชาติๆ นีน่ับไมถวน เอ พวกท่ีนั่งปอหลออยูนี ่ 99 
เปอรเซ็นตไมแน ใชไหม แลวทําไมจึงเปนอยางนัน้ เอาอยางนี้ไหม พูดกันตรงๆ ดีกวาไหมพดูกัน
แบบตรงไปตรงมา 

ถาเราได ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เรากจ็ะรูวาตัวเราเองเกิดมาแลวกี่ชาติระยํามาเทาไร ดีมา
เทาไรใชไหม ฉันนี่ระยํามาก ระยํามากกวาดี แลวคนเรากวาจะเดนิเขาไปหาความดีได มันตองคบ
กับคนช่ัวกอน ใชไหม กวาจะรูความดี รูผลของความดีก็ตองแวะเขาไปคุยกับความช่ัวกอน แลว
จนกวาจะเขาเขตพระพุทธพยากรณ กวาจะเขาเขตพระพุทธพยากรณไดก็ไมรูวาผานมาเทาไร พอ
หลังจากไดรับเขตพระพุทธพยากรณแลว ก็ผานมา 16 อสงไขยกับแสนกัป เลนนับกันเปนอสงไขย
กันนะ อสงไขยนี่แปลวานบัไมได แลวกน็ับหนอย สิบ รอย พัน หม่ืน แสน ลาน แลวก็เติมไปอีก
สามศูนยทานเรียกวา โกฏิ เติมไปอีกสามศูนยเรียกวา อสงไขย อานไมออกใชไหม แปลวานับไมได 
อยางนี้เราผานกันมา 16 อสงไขยกับแสนกปั นับชาติซิพวกคุณ ต้ังแตรัตนโกสินทรนี ้ฉันตะบันเกิด
มาแลวต้ังส่ีหนนะ นี่ชาตินี ่ นี่พระพุทธกาลนี่ แคหลังๆ นี่ สมัยพุทธกาลน่ันก็เร่ืองหนึ่ง อีกตอนนี้



หลังพุทธกาลตั้งแตสมัยเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา แลวรัตนโกสินทร นี่ส่ีหนแลว เชียงแสนสองหน 
สุโขทัยหนึ่ง อยุธยาหกคร้ัง แลวมารัตนโกสินทรนี่ส่ีคร้ัง นี่มันยังไมถึงอีกเขตหน่ึงของกัป มันเกิด
กันมาเทาไรไหวไหมชวยคิดที ไมคิดดกีวาปวดหวั 

เปนอันวา คณะของเราก็ตามกันมาเปนระยะ ไอท่ีเขาหนีไปนพิพานนะนับไมถวนแลว 
พวกนั้นข้ีขลาด สูเราไมได มีตัวอยางท่ีไหน วิ่งกันพรึบๆๆ ไอเรานี้ตองมาตกระกําลําบาก มาชวยคน
โนน ชวยนี่ วิง่นี่วิ่งนัน้ เราจะกินเขาไปก็ไมคอยจะมี แตก็ยังพยายามหาเล้ียงคนอ่ืนใชไหม พวกน้ัน
ไมไดความ สูเราไมไดนะ ไอเรามายกยองตัวเองนะ เขาไปรอชาวบานเขายกเม่ือไรจะไดยองไดยก 
ใชไหม ไมชมตัวเองรอชาวบานชม เม่ือไรจะไดชมก็ชมมันซะเองกห็มดเร่ือง นี่เจาบานเขาบอกไอ
หมาข้ี ไมมีใครไปยกหาง ไมตรง เวลามันข้ีมันบอกอะไร เหอะ ยกหางดี ไมดีก็เปอน นี่เปนอันวา 
ทานท่ีไปนิพพานนับไมถวน 

ตอนนี้ลองสอบดูนิดหนึ่ง นี่เวลาถามวา คณะสายของขาพระพุทธเจามันนี่มีกี่สายน่ี ขาง
หลังบานออกไปนี่ ทานบอกวามี 37 สาย ถามสายหนึ่งระยะยาวเทาไร ทานบอกอะไรสองแสน
โยชน หรือส่ีแสนโยชน สายนะมันมี 37 สายแลวก็ไปดวูมิานไอนี่สายพระนิพพาน แลวไปดวูิมานน่ี
เขาต้ังกันเต็มหมด แลวพวกนี้จะไปอยูท่ีไหนไมรู ไมมีท่ีซิ นี้ใครอยากไปอยูก็มาจองไว จัดสรร คิด
ไรละเทาไรกว็ากันไป ใชไหม 

เปนอันวา 37 สายน่ี วิมานเต็มหมด ไมมีพรอง สายหนึง่ประมาณสองแสนโยชน วาจะยอง
ดูมานิดหนึ่ง คือวาเร่ืองของเร่ืองมันก็มีเดก็เขาสงสัยวา สายมันมีกี่สาย หัวหนาทีมสรางบานใหญอยู
ดานหนา ตอมาก็มีถนนซอยเขาไป ท่ีทางดานของนิพพานนี่เขาอยูกันเปนกลุมๆ อยางกลุมๆ อยาง
กลุมของ พระพุทธกัสสป อยางพระอะไร กกุสันโธ ทานก็อยูเปนกลุมหนึ่ง คือกลุมจัดเปนสายขาง
หลัง พระโกนาคมโน ทานกอ็ยูกลุมหนึ่ง วมิานพระพุทธเจาต้ังขางหนา บริวารก็เปนสายอยูขางหลัง 
พระพุทธกัสสป ทานก็ต้ังจุดหนึ่งของ สมเด็จพระมหาสมณโคดม ก็ต้ังจุดหนึ่ง ตอนนี้ของอาตมามัน
ก็เปนจดุแปลก จุดท่ีแปลกไอวิมานมาต้ังอยูในเกณฑเรียงของพระพทุธเจา ใหญ คลายคลึงกัน แต
สวยสูทานไมไดเพราะเราไมใชพระพุทธเจา เพราะในฐานะท่ีปรารถนาพุทธภูมิมาส้ินระยะเวลา 16 
อสงไขยกับแสนกัปพอดี แตวาแสนกัปนีถ้าทนไปอีก ตองเกิดอีก 7 ที ทนไมไหวเลยไมเกดิ เอามัน
แคนี้พอ ใชไหม ถารอเกิดอีก 7 คร้ังก็ในกัปนีแ้หละ ไมตองรอ แลวก็ตองไปรอเปนองคท่ี 22 
หลังจาก พระศรีอารีย โอ ไปนั่งบ้ีตะโพนอยูนั่น ไมเอา เปดดีกวา อีโธ ถาไมไหว กลืนไมลงนะ ถาม
เทาไหร ยี่สิบสอง เฮอะยี่สองไปนั่งเปาปอยูโนน ช้ันดสิุต ต้ังยี่สิบสององค เม่ือไรไมรู ไอท่ีเขาคอย
อยูต้ังนาน  บอกฉันหลีกทางใหเปดดีกวา เปนอันวาหาจดุพรองไมได ตามสายของพวกเรา แตวาท่ี
จุดพรองไมมีนี่ แตความจริงวิมานสวยไมเต็มท่ีมีอยูมากพอสมควรแตก็ไมเต็มสาย ท่ีวิมานสวยไม
มาก เพราะจิตของบุคคลใดถารักพระนิพพานวิมานมันจะปรากฏท่ีนัน่ แตทวาจิตใจของทานผูนัน้ยัง
ไมถึงอรหัตผลเพียงใดวิมานจะสวยไมเต็มท่ี ไอจิตกะวมิานมันสวยเทากัน ใชไหม เดินไปนีจ่ะรู 



เปนอันวา วิมานมาน่ังคอยอยู อยางปาวิงจะไปนรกกอน กไ็ปเหอะ ปลอยเหอะ ใชไหม มัน
ต้ังคอยอยูเพราะอะไร เพราะวาอาตมาปรารถนาพุทธภูมิ อันนี้คณะท่ีรวมปฏิบัติกนัมาต้ังแตกาล
กอนรวมกันมาปรารถนาท่ีจะไปเปนสาวกสมัยนั้นในเม่ือหัวเรือใหญเล้ียวเขาตรอกไปเสียแลวเขา
คลองเล็ก บรรดาเรือตามท้ังหลายมันกต็องเล้ียวตาม ถาขืนวิ่งไปคนเดียวก็หลงทางแน เปนอันวา 
ฉะนั้นวิมานมันจึงต้ังอยูเต็มเปนอันวาคนท่ีติดตามมาไมพลาดพระนิพพานนะ แตวาไมพลาดชาตินี้
ชาตินี้พลาดก็ไปจั้งโนนศาสนา พระศรีอารีย นะไมเหลือ เพราะโยมทานคอยอยูโยมทานดัก ไมยอม
ใหไปไหนแน 

เปนอันวาระหวางนี้ใครจะปฏิบัติดีบาง ปฏิบัติช่ัวบาง ก็เปนเร่ืองกฎของกรรมขณะใดท่ี
กรรมท่ีเปนกุศลใหผล ขณะนั้นจิตใจเราก็เปนสุข บางคร้ังกรรมท่ีเปนอกุศลมันตามใหผล มันก็มี
ความวุนวาย แตเร่ืองนี้ เราจะแพมันในระยะเวลาตายไมมี ไมมีทาง เราจะใหมันเฉพาะในระหวาง
ชีวิตท่ีมันจะทรงอยูเทานั้น ถาใกลตายจริงๆ อาตมารับรองผลวา ทุกคนไมไรสติ แลวก็ไมไรความดี
ท่ีปฏิบัติ เพราะอะไร ไปตรวจบานหมดแลว วันนี้ สบายกลับมานอนตีหุย เลยไมหลับเลย ดีใจ ไม
กลับข้ึนไปนอน ความจริงไมไดนอน มีงานทําตอ พอมีงานทําตอ เพราะอะไรเพราะวาพอเร่ิมจะพัก
เลยไมไดพัก อาบนํ้าเสร็จ ฉันยาเสร็จ นึกวาจะพกัสักหนอยพอนั่ง นอนปุบลงไป ก็เจอะพระ แฮะ  

วันนีว้าจะพูด จิตตานปุสสนา ไมตองพูดกันหรอก เอาซะอีกคนละเร่ืองไปแลว ก็จิต
เหมือนกนัละนะ ใจคิด เอาใจฟง เอาจิตฟง พระทานก็มา บอก เออ คุณ ไอทีเดก็มันสงสัย ทําไมจึง
ไมเปล้ืองความสงสัย เขามีการถามวา วมิานของฉันอยูไหน วิมานฉันอยูทางซาย วิมานของพอใช
ไหม วิมานอยูทางขวา นี่เขาพูดกัน ไอเราก็ท้ิงมันไปแลว วาเขาถามเขาคุยกันมาหลายวัน แตพระ
ทานไมลืม บอกอาว เขาสงสัยก็เปล้ืองเสียซิ ถามจะเปลื้องทําไม เดี๋ยวมันก็ไปของมันเองอะ บอก
อาวไปแตไมใชไปเปล้ือง แตไอคนนั้น แตเปล้ืองมันทุกคน ก็ไป ทานพาไป ก็ไปกับทานไอบานนี่
นานๆ จะเขาสักทีหนึ่ง ข้ีเกยีจ สวนมากกไ็ปจออยูกับพระพุทธเจานะสบาย พอเราไปอยูท่ีนั่น เวลา
ตายจะไปไหน 

อาตมานี่เปนคนเกาะพุทธานสุติกรรมฐานเปนอารมณตลอดเวลา ถาวันไหนไมไดเหน็
พระพุทธเจา วนันั้นตายดีกวา ท้ิงไมไดยอม มันจะเปนอยางไร จะปวยจะไขจะปวด ยิ่งปวย ยิ่งไข ยิ่ง
หนัก เกาะติดเลย ปวยนดิเดยีวไมยอมคลาย จิตจะไมยอมคลาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เรียกวา 
เราถือวาถาเราเกาะพระพุทธเจาอยูแลวตาย มันจะลงนรกก็เชิญ พระพุทธเจาทานจะลงกับเราก็เอาใช
ไหม ทานคงไมยอมลงนะ อันนี้ในเม่ือเกาะทานอยู มีอะไรนาสงสัย ทานก็มาเตือน เตือนก็ตามทาน
ไป ก็ไปยืนท่ีหลังวิมาน ทานก็ช้ีใหดู วาไอจุดศูนย คณะของคุณมันมาก ถามทําไมจึงมาก เพราะคุณ
ใชการบําเพ็ญบารมีมาเพ่ือหวังเปนพุทธภมิู ใชเวลามาถึง 16 อสงไขยกับแสนกัป เพราะวาคุณเปน
ฝาย วิริยาธิกะ ฝาย วิริยาธิกะ นี่เขาถือเปนกี้เกยีจ คือวา เวลาท่ีจะเปนพระพุทธเจานะข้ีเกยีจใหถูก
นองมันจน เดีย๋วมึงก็จนเดี๋ยวกูกไ็มพอกนั มันกลุม ก็ไมเอาแลว เราลอมันเสียใหเต็มท่ีเลย คนตามก็
สะสมไปทีละนอยละนอย พอจะไปถึงตอนนั้นนะหาทางจนไมได มีแตคนรวย มีแตคนสวย ไอคน



สวยมากๆ ก็ไมดีนา ระวังยากดีไมดีมันฉุดเอาไปกแ็ย แตวามันสวยกนัเสียทุกคนใชไหม ก็เลยไมมี
ใครเดนถึงประกวดนางงามจักรวาล นางงามอะไร นางงามไทย นางงามเทศ เจงประกวดแลวตางคน
ตางไดหมดก็เลยไมมีใครไดรางวัลใชไหม มันเทากัน 

มายืนดูทานกช้ี็ใหดู วาสายไอสายตางๆ นี่มันมี 37 สาย ถามวาสายหน่ึงยาวเทาไร ตก
ประมาณสองแสนโยชน ถามวาโยชนมนุษยหรือวาโยชนนิพพานทานบอกโยชนมนุษยมันก็เสร็จ
นะซิ โยชนมนุษยนะไปวางบนน้ันนะ วางวมิานน่ีสองแสนโยชน วางวิมานสามหลังก็เต็มแลว 
เพราะวิมานเขายาวเปนประโยชนๆ ไมใชโยชนสองโยชนนะ เฉพาะดาวดึงสนะ พระอินทรทานสูง
ต้ัง 30 โยชนนีตั่วทานสูง 30 โยชน แลวบานทานกวางเทาไรนะ กวาง บานโยชนเดียวตองนอนเปน
แบบไอกิ้งกือขดใชไหม ยิ่งพรหมกย็ิ่งระยะกวางใหญ วมิานนะ บริเวณนิพพานกก็วางใชไหม สอง
แสนโยขนของนิพพาน เดินมองดู เดินนะไมไหว มองพบัมันก็เหน็หมดตามันยาว ไมตองใชแวน เอ 
จุดพรองมันไมมี 37  สายน่ีสองฝงของถนน มันไมมีจดุพรอง แตละสาย 

สามสิบเจ็ดนี่คูณดวยสองใชไหม ท่ีมามันจะต้ังฝงถนน สอง ไอถนนสายสิบเจ็ดถนน ยาว
เหยยีด มันสวย  ถนนกลายเปนแกวแพรวเปนประกาย สวยสดงดงามบอกไมถูก วิมานแตละหลังก็
แพรวพราว หาท่ีติไมไดเลย แตวาไปดูวิมานบางจุดมันมีอยูไมกีห่ลัง สักสองพันหลังจะได ไอวิมาน
นี่มันยังมัวกวาเขา ถามวาไอนี่ทําไมจึงมัว ทานบอก ไอท่ีมันนั่งปอหลอๆ ยังไมเต็ม ถามันเต็ม มันก็
ใสเทาเขานั่นแหละ กเ็ลยถามถากระแสแบบนี้เปนจดุดงึหรือยัง พวกนี้จะเปนมิจฉาทิฏฐิ ตายแลวลง
อบายภูมิเปนเคร่ืองกั้นความสุข ความดีหรือยัง ทานบอกไมมีจริงหรอก กรรมท่ีเปนอกุศลจะเขามา
เบียดเบียนไดเฉพาะในระหวางชวงชีวิตเทานั้น แตเวลาท่ีใกลจะดับจติไมมีทางท่ีจะทําลายอารมณ
ความดีไดเลย แหม ดีใจกลับลงมานอนกระดิกเขา คร้ึมอยูคนเดียว บอก เออ หมดเร่ืองหมดราวกัน
เสียทีใชไหม เอา ไอตามธรรมดาเราจะตําหนิกนับางคนเราก็เหน็มาน่ังกรรมฐานกัน มาศึกษากัน 
กลับไปก็ดีม่ัง ไมดีม่ัง เอะอะโวยวาย นั่นตองถือวาขณะใดท่ีกรรมท่ีเปนอกุศล ขณะที่เกิดเปนคนรับ
ผลสองอยาง คือ ผลท่ีเปนกุศลอยางหนึ่งแลวผลที่เปนอกุศลอยางหนึ่ง ขณะใดท่ีผลเปนกุศลบังคับ
จิต จิตจะไดอยูเรียบรอยอยูในเกณฑของกศุล มีอารมณดี แตในวันเดยีวกันอาจจะมีกรรมของท่ีเปน
อกุศลสวนใดสวนหนึ่ง มันแทรกเขามาทันที กรรมท่ีเปนกุศลก็ตองเบนออกไปช่ัวขณะตอนน้ัน
จิตใจมันก็พลุงพลาน ไอวาจาหรือจริยาท่ีกลาวไป ทําไป อาจจะกลายเปนดานอกุศลไปบาง ก็ถือวา
เปนการชําระหนี้สินมัน ใชไหม 

แตวาในเมื่อเราจะไปแลวเจาหนี้ตามไมทัน ก็ชางมันเถอะ มันจะทวงอยางไรก็ชางมันนะ 
ถือซะวา ชางมันไว คําวาชางมันเปนอยางไร วันนี้ไมตองเทศนกัน จิตตานุปสสนา นะ ไปเสียคนละ
ทางแลว พยายามแบกตํารามาสองคืนแลว แตคําวาชางมัน มันเปนอยางไร ชางมันตัวนี้เปน สังขารุ
เปกขาญาณ นะจําใหดีถาเขาพูดกันบอกวา ในวิปสสนาญาณ 9 วาเร่ือยๆ ๆ ไปอยางไรก็ชางของมัน
เถอะ พอลงปุบเขาเรียกวา สังขารุเปกขาญาณ เปนขอท่ี 8 ของ วิปสสนาญาณ 9 



พอทําจิตเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ ไดเรียบรอยแลว ก็ทํา สัจจานุโลกมิกญาณ เปนญาณท่ี 9 
ความจริงญาณท่ี 9 นี่ไมมีญาณของตัวเอง คําวา สัจจานุโลมิกญาณ ก็หมายความอนุโลมคิดทบทวน
ต้ังแต 1-8 นั่นเอง นี่ญาณที่มีความสําคัญจริงๆ ก็คือ สังขารุเปกขาญาณ คําวา สังขารุเปกขาญาณ 
แปลวา มีการวางเฉยในขันธ 5 ใชไหม นีเ่ปนตัวนิพพาน การวางเฉยในขันธ 5 นี่เปนอยางไร ขันธ 5 
มันปวยเราก็รู มันปวดเราก็รูปวด ไมใชไมรู มันเม่ือยเราก็รูเม่ือย มันปวดทองเราก็รูวาปวดทอง มัน
ปวดทองข้ีเราก็รูปวดทองข้ี แตเราไมรูก็เหอะ ดีไมดีเลอะหมดไอตรงนี้ ใชไหม รูอยู แตวารูอยู เม่ือ
จิตท่ีตองปฏิบัติกับมันเปนเชนใดเราก็ทําไป มันหิวเราก็เล้ียงมัน มันรอยเราก็หาความเย็นมาให มัน
หนาวเราก็หาความอุนมาให มันปวยไขไมสบายเราก็รักษาพยาบาล เปนการบรรเทาทุกขเวทนาแลว
เวลามันจะตายเราก็ไมหนักใจ 

รวมความวา ระยะท่ีทุกขเวทยาเขามาเบียดเบียนใจขณะท่ีทรงชีวิตอยูนีเ่ราก็ทรง สังขารุเปก
ขาญาณ ถือวามันเปนทุกข แตใจเรากจ็งอยาทุกข ไมทุกขเพราะอะไร ถือวาธรรมชาติท่ีเกิดมามัน
ตองหิว หิวก็หาอาหารใหมัน ถือวาเปนเร่ืองธรรมดา อยาใหจิตมันกระวนกระวายจนเกินไป ถามันมี
อาการปวยไขไมสบายเกิดข้ึน เราก็รู ไอการปวยไขไมสบายจะไปบอก ฉันไมปวดจา นี่ไมจริง 
โกหกพอถามวา ปวดไหมบอกวาปวด เจ็บไหมบอกวาเจ็บ ขัดของไหมบอกวาขัดของแลวถาม
ความรูสึกของใจ เราทําใจใหสบายถือวานี่มันเร่ืองธรรมดาของมัน มันจะตองเปนอยางนี้ เรากมี็
อารมณ คําวา วางเฉยนี่ไมใชเฉย ไมหาการรักษาพยาบาลคือ เฉยในฐานะท่ีมันจะตองปวยก็ชางมัน
เถอะ อาว เราก็รักษามันไป มันมีทุกขเวทนาเขามาเบียดเบียนก็ตองทน ทนไหวหรือไมไหวมันจะ
ตายเวลานีก้็ดหีายไป อาว ตกลงหายก็อยูตอไป ไมหายจะตายก็ชาง เม่ือตายเม่ือไหร ข้ึนช่ือวาขันธ 5 
ท่ีเปนภยัอยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก คิดไวเทานีน้ะ พอ ตายเม่ือไหรขันธ 5 อยางนี้จะไมมีสําหรับ
เราอีก ตายแลวเราจะไปไหน เราก็ไปนิพพาน เพราะคนท่ีไมตองการขันธ 5 ก็คือคนตองการ
นิพพาน 

ถาเพื่อความม่ันใจของเรา เกรงวาจิตมันจะกระสับกระสาย ก็ใช อุปสมานุสสติกรรมฐาน 
เขาควบคุมใจ ใชคําภาวนา นพิพานงั หรือวา นิพพานงัสุขงั ในยามปกติ หรือบางท่ีเราภาวนาวา พุท
โธ ธัมโม สังโฆ แตกอนท่ีจะภาวนาและพิจารณากต้ั็งจติคิดไววา ถาหากวาชีวิตเราดับลงไปเม่ือไร
ในการนี ้แดนอื่นไมมีสําหรับเรา เราจะมีแดนเดยีวเปนท่ีไป นั่นก็คือ พระนิพพาน ต้ังใจไวกอนแลว
ก็ภาวนาอยางใดอยางหนึ่งตามท่ีคลอง อยางนี้ก็ใชได ตายแลวไมไปไหน ไปนิพพาน 

ท่ีนําเร่ืองวันนีจ้ะพูดเร่ือง จิตตานุปสสนา ไอเวทนาก็ไมตองพูดกัน เม่ือคืนก็ทีหนึง่แลว 
แบกตําราลงมา แบกตําราลงมาทีไร ลาทุกที นากลัวทานไมเอาดวยอะการแนะนําในกรรมฐานน่ีเปน
เร่ืองของพระทาน ไมใชเร่ืองของอาตมา ต้ังทาแบบนีท้านก็เอาแบบโนน ต้ังทาแบบโนนทานกเ็อา
แบบนั้น ผลท่ีสุดไมตองคิดกันดกีวาเอาอยางไรก็เอากนั ใชไหม เพราะน่ีทานกระซิบมาขางหลัง
ทาน บอก เม่ือคืนนี้พูดยาว วันนี้สรุปใหส้ันจะไดจํางาย แลวทานกบ็อกไวอีกที บอกวา ท่ีพาไปดู
สถานท่ีอยู ก็เพื่อจะใหรูวา บริษัทของเราทุกคนเวลานี้ มีหวังแลวท้ังหมด 90 เปอรเซ็นต ไอเหลืออีก 



10 เปอรเซ็นตนะ มันยังไมไดอรหันต ใชไหมเลา 90 นี่มันลดตัวไมลงแลว ถา 50 เปอรเซ็นต มันยัง
ดึงหนาดึงหลัง ดีไมด ี เผลอพรอมลงนรกไปเลย ถา 90 นี่มันไมลง แตกรรมท่ีเปนอกุศลเบียดเบียน
จิตในขณะใด ทําใจสบายไว ถือวาชาตินี้ใชหนี้มันอยากจะดากด็าไป ถามันเกงจริงๆ ใหมันดาตลอด 
24 ช่ัวโมง ยังมีเวลาพัก ถือวานี่แพเรา ใชไหม อาว จะจบหนา ก็ไมตองจบ ตอไปอีกหนอย 

อยางท่ีพระพุทธเจาทรงถูกพราหมณดา สามส่ีพราหมณ ทานดาพระพุทธเจาเหมือนจะเคย
เลาใหฟง สามส่ีพราหมณนีก่มี็พราหมณตน ทานเปนคณาจารยใหญมีคนเคารพนับถือมาก มีลูกศิษย
ลูกหามาก แลวก็บังเอิญบริษทัของทานนี่เปนผูหญิง คําวาบริษัทก็คือ ลูกศิษย ในเม่ือพระพุทธเจา
ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงสอนเวไนยสัตว ยายคนนี้แก
ไดยินขาวเขาเพราะเขาลือกนัวาเวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติแลวในโลก แกยองๆๆ ไปดูกับเขา
หนอย ยองไปดูก็ไปนั่งฟงพระพุทธเจาเทศน ฟงพระพุทธเจาเทศนธรรมะก็จับใจเปนท่ีชอบใจมาก 
กลับมาจิตก็นกึถึงพระพุทธเจาอยางเดยีว จะกาวไปทางไหนจะมาทางไหน แกก็คิดแตพระสมณโค
ดมชวยดวย แกเดินไปทางไหนกน็ึกถึงแตพระสมณโคดม อยางกับเณรคนท่ีเลาเม่ือกี้นี้ นั่งพกัไปพัก
ไปนึกจะไปมีเมียสักหนอย โอย เมียมีลูกจะไปหาอาจารย เออ นั่งเกวียนไป ไอมีลูก ปวดทองข้ีเมีย
ใหลูกข้ี ทําลูกหลน โมโห ปฏักตีหัวเมียเขาให ฟาดหัวอาจารยฉิบ ยายคนนี้ก็เหมือนกนั แกไปไหน
แกกน็ึกแตพระพุทธเจาอยางเดียว จิตใจแกเลื่อมใส เพราะวาฟงเทศนก็เทศนก็ไพเราะ แถม
พระพุทธเจากท็รงมีฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการแตพระพุทธเจาทานทรงเปนสัพพญัู เวลาฟง
เทศนของทานทุกคนนี่ จะตองมีความรูสึกวาตนเองนั่งอยูหนาพระพุทธเจา คนท่ีนั่งขางหลังนี้ไมมี 
นี่เปนดวยอํานาจพระพุทธรูปปาฏิหาริยอยางหนึ่ง 

แลวก็ประการท่ี 2 คนนั้นจะใชภาษาอะไร เปนภาษาท่ีตนพูดกไ็มสําคัญพระพุทธเจาทรง
เทศนแลวเขาก็จะฟงมีความรูสึกวาพระองคเทศนในภาษาของเราน่ีเปนประการท่ีสอง 

ประการท่ีสาม พระพุทธเจามีพระพุทธปาฏิหาริยทรงรูภาวะน้ําจิตของคนท่ีเรียกกันวา เจโต
ปริยญาณ เวลาท่ีพระพุทธเจาเทศน คนอาจจะฟงต้ังสิบคนแตความเขาใจของแตละคนจะไม
เหมือนกนั พระพุทธเจาจะเทศนใหตรงกับอัธยาศัยของคณะทุกคนได ถึงแมมาเปนหม่ืนเปนแสน นี่
เขาเรียกวา สัพพัญู หรือ พุทธวิสัย จะทําไดเฉพาะพระพุทธเจาเทานัน้ 

ฉะนั้นยายคนนี้แกเปนลูกศิษยของพราหมณ เม่ือแกเปนลูกศิษยของพราหมณแลว เม่ือเวลา
ท่ีแกไปฟงเทศนของพระพุทธเจา ก็มีความเล่ือมใสในพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงเทศนมีความจับ
ใจมาก เวลาจะไปไหนแกก็นึกถึงแตพระพุทธเจาอยางเดียว 

วันหึ่ง แกก็ถือภาชนะ ไอคําวา ภาชนะ นะของกิน จะมาใหอาจารย พอมาถึงก็หลนเพลงไป 
พอหลนเพลงไป แกก็รอง พระสมณโคดมชวยดวยเจาขา นี่พระอาจารยโมโหซิ หันไปมองหนาทํา
ตาเปง แกไมมี สังขารุเปกขาญาณ นีใ่ชไหมแกมี สังขารุดาขาญาณ ใชไหม แกตวาด อีหญิงถอย 
แนะ เอาเขานัน่นะ อีหญิงถอย มึงจะมาสรรเสริญพระสมณโคดมท่ีนี่ไมได อีคนจังไร สรรเสริญ
บุคคลภายนอกไมเลือกวาท่ีไหน มันเปนตอหนานะ โมโห ยายคนน้ันแกก็ไมยอม นากลัวจะเปนลูก



หลายปาวิงนะ แกบอกวา อาจารยเจาคะ ทานอาจารยยงัไมรูจักพระสมณโคดม หากวาทานอาจารย
รูจักพระสมณโคดมแลว ทานอาจารยจะเล่ือมใสในถอยคําของพระองค เพราะพระองคมีพระพุทธ
ลีลาสวยสดงดงามมากมีฉัพพรรณรังสีรัศมีหาประการ ลักษณะ 32 ประการก็ครบถวน ลักษณะ
พิเศษ 80 ประการก็ครบถวน มีความสวยสดงดงามมาก กระแสพระสัทธรรมเทศนาของพระองคก็
ไพเราะจับใจ เปนท่ีเขาใจของบุคคลทุกคน ถาหากวาทานอาจารยไดพบองคสมเด็จพระทศพล ทาน
อาจารยจะตองมีความเคารพในทาน มีความเล่ือมใสในทาน 

ยิ่งมาพูดแบบนี้เขา ทานอาจารยคราวนีไ้กล คราวกอนเปนจานกะละมังนะหลนเพลง แลว
บ่ิน ตอนหลังกลายเปนจานกระเบ้ืองไปเลย แตก เลย หลน พังเลย คราวนี้บอก อีหญิงถอย มึงยังกลา
มาชมเชยพระสมณโคดมตอหนากู ดีละสมเด็จพระบรมครูของมึง...แกช้ีหนาพระพุทธเจา แต
เสียดายท่ีพระบาลีไมไดกลาววาดาวาอยางไร ตามพระบาลีทานกลาววา ดาอยางประเภททาสดา ใช
ไหมใชวาจาสามหาวอยางทาสดากัน ไอคําวาทาสดากนันี่ คําวาทาส หมายถึง คนท่ีตํ่าชามาก 
มารยาทไมดี ดาองคสมเด็จพระชินศรีซะสบาย 

พระพุทธเจากน็ั่งยิ้มสบาย นี่ดูพระพุทธรูปเหอะ เราไปติทานก็ยิ้ม เราไปชมทานกย็ิ้ม ใช
ไหม ใครไปโยนน้ําสามปหยิบข้ึนมากห็ยบิ ใชไหม เอาไปเผาไฟยังไมละลาย ดับไฟทานกยิิ้มนี่ทาน
มี สังขารุเปกขาญาณ วางเฉยนะ ขันติบารมีแลวก็เมตตาบารมี แตพราหมณจะดาเสียเหนื่อยแหง็ก 
พอดาเสร็จแกก็เร่ิมแพซิดาเทาไรๆ พระพุทธเจาทานก็นัง่ยิ้ม แหม ไอนั่งยิ้ม แหม โตตอบเสียบางก็
ยังด ี

พอเลิกคาแกเหน่ือย แกก็เลยบอก นี่พระสมณโคดม แกแพฉันแลวพระพุทธเจาถาม แพเอา
รงไหนเลาพราหมณ ทานกพ็ูดเพราะ นีฉันดาแกแกไมเคยเถียงฉันเลย แสดงวาแกแพฉัน บอก เออ 
นากลัวท่ีนีก่็มีนะ คราวนี้ถูกพระมาดาที เราลูกศิษยพระพุทธเจา เรากน็ั่งยิ้มเหมือนกัน ไปยิ้มอะไร 
นึกวา เอ เราก็เจอะคนบาเขาแลว เลยข้ีเกยีจเถียง เคยมาดาคราวน้ัน แกบอก แกแพฉันแลวถาม
พระพุทธเจาวาทําไม ฉันดาแก แกไมเถียงฉัน 

พระพุทธเจาตรัสวา พราหมณ เรามีความรูสึกวา ถาเราจะโกรธในบุคคลท่ีโกรธเราแลวก็ช่ือ
วา เราเลวกวาคนท่ีเขาโกรธเรากอน แลวกด็ายันเลยนะ ใชไหมเราเลวกวาคนท่ีเขาโกรธเรากอน ใช
ไหม จําใหดีนะ ทานบอกวาถาเราจะโกรธในบุคคลท่ีโกรธเราแลว แลวเขามาดาเรา ความจริงทาน
พูดถึงดานะ ถาเราจะโกรธตอบเขาก็แสดงวาเราเลวกวาบุคคลผูนั้น ทานไมไดวาเขาเลว ทานบอก 
ทานเลวกวา พราหมณนั้นเหง่ือแตกพล่ัก ไดสตินั่งโขยงยกมือไหว กลาววา พระสมณโคดมภาษิต
ของทานไพเราะเหลือเกนิ เปนท่ีจับใจเรามากเหมือนกบัคนท่ีหงายหมอท่ีคว่ําไวแลว ใหหงายข้ึนมา 
สามารถจะรองน้ําฝนไดฉันใดวาทะของพระองคท่ีกลาวมานี้ รูสึกวาจบัใจ เปนพุทธภาษิต มีความ
ซ่ึงมีประโยชนมาก 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา พราหมณะ ดูกรพราหมณ ท่ี
พราหมณมาดาฉันนี่ก็เพราะอาศัยท่ีลูกศิษยเขาพูดถึงฉัน ใชไหมเลาโนน ลูกศิษยไมไดมานะ แกมา



หนา พระพุทะเจายองรูเสียกอน ก็เอะใจ ยังไงหวา พระสมณโคดมนีน่ากลัวจะหยูาว คงจะคิดอยาง
นั้นนะ วาไอบานเรานี่ อยูไกลต้ังโยชนสองโยชนนี่ เราวาท่ีโนนยายนั่นแกชมท่ีนัน่ ทานอยูท่ีนี่ ทาน
รู เขาจึงตอบสมเด็จพระบรมครูวา ใชเปนความจริง ทานจึงถามวา ทําไมถึงโกรธตถาคตละตถาคต
ไมไดทําอะไรให พรามหณก็บอกวา โกรธ คนโนนเขาวาทานวาเปนคนท่ีมีความรู เปนคณาจารย
ใหญ พระพุทธเจาจึงถามวา เวลานี้เลิกโกรธหรือยังละ แกก็ตอบวาเลิกโกรธแลว ถามวา ทําไมจึงเลิก
โกรธ ก็รู ก็ตอบวา รูตัว ขาพระพุทธเจาเปนคนโงมาก ท่ีวาโงก็เพราะมาโกรธบุคคลท่ีไมมีความ
โกรธ ใชไหม ประทุษรายบุคคลท่ีไมมีอาญา คือ ไมประทุษรายตอบ ก็จดัวาเปนกรรมหนัก ขอ
พระองคจงประทานอภยัแกขาพระพุทะเจาดวย 

พระพุทธเจาบอกวา คําวา อภัยของตถาคตไมมี เพราะวาตถาคตไมไดถือโทษโกรธเคือง
พราหมณ ฉะนั้นโทษใดๆ ท่ีจะมีจากตถาคตนะ ไมมีแลว แตพราหมณแกก็รู เพราะวา หากวาถาดา
คนท่ีเขาไมดาตอบ โกรธคนท่ีเขาไมโกรธตอบ กรรมมันหนกั ขอขมาโทษพระพุทธเจา 
พระพุทธเจากท็รงอดโทษให บอกถาเธอคิดวามันจะเปนโทษ ตถาคตก็อดโทษให จะมีความสบาย
ใจวาบัดนี้ นับแตบัดนี้เปนตนไป ข้ึนช่ือวาภัยใดๆ ท่ีกรรมท่ีเปนอกุศลท่ีเธอทํากับตถาคนะไมมี มีแต
ความดี คือยอมรับนับถือตถาคต ใชไหม นี่พอดีอยูเลย ไอตีแคไมนวม นี ่ แหม กวาจะรูวาเจ็บ 
กระดูกหักไปหลายซ่ีแลว ใชไหม 

ตอมาทานพราหมณคนนั้นทานก็เลยขอบวช บวชก็ศึกษาธรรมพระพุทธเจาก็ทรงสอนโดย
ยอ ถึง อัสสมิมานะ คือ อยาถือตัวถือตนเกนิไป วาคนทุกคนแลวก็สัตวก็ดี ในโลกน้ีมีสภาพเสมอกนั 
ท่ีเรียกวา สามัญลักษณะ คําวา สามัญ นี่แปลวา เสมอกัน นั่นคือ อนจิจัง ไมเท่ียงเหมือนกนั ทุกขัง 
มันก็มีความทุกข อนัตตา สลายตัวเหมือนกันหมด ไมมีใครเกิดข้ึนมาแลวจะมีการทรงตัว คําวาเท่ียง
ของขันธ 5 ไมมี จิตเรา ถาเกาะในขันธ 5 มันจะไมมีความทุกขกไ็มมีแลวขันธ 5 นี่ท่ีจะไมเปน
อนัตตาไมมี การสลายตัวไมมี มันตองพงั ฉะนั้นคนกด็ีสัตวก็ดี ท่ีเกดิมาในโลกนีส้ภาวะเสมอกนั 
ฉะนั้นขอพราหมณจงละ อัสสมิมานะ คือ ความถือตัวถือตนนี้เสีย วางใจใหสบาย เหน็วาขันธ 5 คือ 
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีใน
เราพระพุทธเจาก็สอนแคนี้ พราหมณองคนั้นทานก็ขอ ทานเปนพระแลวนะ ขอบวชเปนพระแลว 
ทานก็เลยหลีกไป ในวันนัน้เองก็ไดสําเร็จอรหัตผล 

ตอนนี้มาอีกสามพราหมณ รูวาเพื่อนของตัวไปเคารพพระพุทธเจา เปนคณาจารยเหมือนกัน 
โมโหอีก โกรธเพ่ือนวาไปยอมรับนับถือพระสมณโคดม นี่เขาผลัดกนัมา แตขอยกยอดมาแลวกนั
ท้ังหมดเลยนะ ถาขืนผลัดกันมา คืนนี้ไมจบหรอก ยกยอดมาท้ังหมดก็มาทําแบบนั้นอีก ช้ีหนาดาอีก 
มาไอรอยเกาพระพุทธเจากน็ัง่ยิ้ม เออ มึงเสร็จกูอีกแลว ฮา ท่ีนี่ก็ดาปาวๆๆ ทานก็นกึ เออ เอาดาไป
เถอะพอคุณเอย เดีย๋วแกก็หมดแรง หมดไปอีกแหละ หมดอีกก็ลงทํานองนั้นพดูเหมือนกัน ในท่ีสุด
ก็เปนอรหนัตเหมือนกนั 



นี่ท่ีนําเร่ืองนี้มากลาว เลยจําไมไดพดูเร่ืองอะไร ก็เปนวา ลง สังขารุเปกขาญาณ ถาหากวา
บังเอิญในขณะท่ีเราปฏิบัติ เราคิดวามันดีอยูแลว เราทําถูกเราทําตองอยูแลว ครบถวนทุกอยาง การ
งานท่ีเราทําก็ด ี หรือภารกิจท่ีเรารับผิดชอบเปนสวนตัวก็ดี เราทําดีทุกอยาง แตมีคนบางคนเหน็วา 
เราไมมี ดวยอํานาจอารมณริษยาอยางพราหมณ 4 พราหมณนัน่กด็ ี หรือดวยอํานาจความหลงผิด
เขาใจผิดของบุคคลนั้นก็ด ี แตเรามาตําหนิติเตียนเรา เราก็นกึถึงพระองคสมเด็จพระชินศรีองค
พระพุทธเจาท่ีกลาวมาแลววา นั่นมันเปนเร่ืองของกรรมแตละผาย ถาไมใชกรรมช่ัวของเราท่ีทํามา
ในอดีต มันก็เปนกรรมจิตท่ีเปนอกุศลของบุคคลนั้น ถาเขาเลวมาแลวเราจะไปโตตอบกับเขา เราก็
จะเลวกวาเขา ใชไหม ตอนนี้เราก็วางเฉยแกอยากจะดาก็ดาไปซิ ถาอยากจะใหดีก็ควรจะเอาแบบคน
ท่ี ปาโมก ใชไหมละ คนที ปาโมก นะเมียแกดา แกไปเที่ยวกลางคืน หรือไปเกเรเกตุงท่ีไนหมากไ็ม
ทราบ เขามาเมียแกก็ดา แกก็มาตีลูก พอเมียแกดาจบ กตี็พังๆ ดาเสร็จก็รองไปดวย อาว ยายเมียก็
โมโห ดาตอบอีก แกนอนยิม้สบาย พอเมียดาลงคําก็ดี พังๆๆ ตีไปตีมา เมียเหนื่อยเลยเลิกดาไปเลย 
ในท่ีสุดใครแพ เมียแพใชไหม 

นี่เราก็เหมือนกัน ถาเผอิญปฏิบัติความดีอยูแลว ถาอยูดีๆ  ใครเขาหาเร่ืองมาให กจ็งคิดในใจ
วา ขอใหหนี้มันชาติเดยีวเทานี้ ชาติตอไปจะไมมีคําวา ใชหนี้สําหรับเรา เพราะวาขันธ 5 อยางนี้จะ
ไมมีสําหรับเรา เราตองการพระนิพพานในเม่ือไมมีขันธ 5 แลวกรรมท่ีเปนอกุศลมันเขามายุงไมได 
มันจะมีแตกรรมท่ีเปนกุศลอยางเดยีว 

แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็ตองขอประทานอภัยแกบรรดาทานพุทธบริษัท ท่ีจะตองพูดเกนิ
กวาส่ิงท่ีทานสามารถจะถึงรู นั่นก็คือท่ีบอกมาตอนตนวา องคสมเด็จพระทศพลทานมาเตือนวา ไป
เปล้ืองความสงสัยของลูกศิษยบางคน ไอนีมั่นก็เกนิไป ดไีมดีนะ เดี๋ยวถึงพระเจาแผนดินเขาหรอก มี
ใครมาบางเปลาวันนีใ้ชไหม เดี๋ยวเอาไปฟองพระเจาอยูหวั มหาวีระ อวดฤทธ์ิอวดเดช ก็มันมีจะอวด
เสียอยาง กห็มดเร่ืองใชไหม เออ เรามีฤทธ์ิจะอวด เราก็อวดนะโยมนะ อยางโยมยังมานั่งเม่ือยไดทุก
คืนๆ นี่มาอวด ความจริงนี่มันไมมีฤทธ์ิมันไมใชเดช ฤทธ์ิเดชไดอภิญญาน่ีเขาใชอีกอยางหนึ่ง เขาใช
ผิด คนท่ีไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวันะ ใชคําไมถูก ใชศัพทไมถูก แสดงวาไมรูอะไร
เลย อยางนี้เขาไมเรียกวา ฤทธ์ิ ถาฤทธ์ิก็จะตองใชฤทธ์ิแบบอภิญญาหก หรือ ปฏิสัมภิทาญาณ ถา
อยางนี้เขาเรียกวา เปนอํานาจพระพุทธปาฏิหาริย ไมใช มหาวีระ ปาฏิหาริย ถา มหาวีระ ปาฏิหาริยก็
ตองกระโดลงไมใชกระโดด ข้ึน ใชไหม ก็พระพุทธปาฏิหาริยหรือ พระพุทธเจาทรงเตือน คนท่ี
เจริญพระพุทธานุสสติเปนประจํา อันนีพ้ระพุทธเจาทานไมยอมท้ิง ถามีอะไรสงสัยนิดเดยีวจะเตือน
ทันที 

อยางวันนี้กับเม่ือคืนนี้ นี่คาบเอา เวทนานุปสสนา มาสองคืน แตไมเอาดวยหรอกวาคนละ
เร่ืองทานมาเตือนเพราะวาคนเขาสงสัยอยูเราไมเปล้ืองความสงสัยอันนี้เคยถูกมาหลายรายการ เคย
ถูกมาแลว ถาใครเขามาถามอะไรอยางใดอยางหนึ่งมันไมรู เขาถามมาก็บอกวา ไอนี่ไมเขาใจโยม 
ไมเคยศึกษา ศึกษามาแลวมันไมพบ พอตกกลางคืน โดนดีทุกคืน มาถึงปบบอกตองรู คําวาไมรู



จะตองไมมีสําหรับเรา เอาแลว ก็เลยกราบทูลทานบอกวา ก็มันไมรู ไมรูไง ถาขืนไมรูเลือกไปบอก
วารูในส่ิงไมรู ก็โกหก เปนมดเท็จ ชาวบานเขาโกหกรอยคร้ังมันกย็ังดีพระโกหกคร้ังเดียวดันลง
นรกลึกกวาชาวบานเขาโกหกรอยคร้ัง มันก็แย บอกวาในเม่ือไมรูแลวจะรูไดไง อาว ไมรูฉันจะบอก
ให แลวทานกบ็อก พอทานบอก ถาทานมาติงแบบนั้นแสดงวา โยมคนน้ันไมชาจะตองมาใหม หรือ
ดีไมดีเร่ืองมันจะผานไปต้ังคร่ึงคอนเดือน ทานก็กลับมาทวนถามคนท่ีเขาพูดวนันั้นนะ รูหรือยังวา
ควรจะตอบอยางไร บอกไมรู ไมรูทานบอก หากวาเขามาถามใหมหรือใครถามใหม จะตองตอบ
แบบนี้นะ 

เปนอันถาบอกแบบอยางนัน้ ไมเกินสามวัน ไมคนนัน้ก็คนอ่ืนตองมาถามรอยนั้นอีก แต
ทานมาเตือนไวกอนใชไหม นี่เปนอันวาคนใดเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนอารมณ 
พระพุทธเจาจะไมยอมท้ิง ฉะนั้นในเม่ือปญหามันเกดิข้ึนกับใจของลูกศิษยบางคน วากันถึงเร่ืองของ
วิมานท่ีมันต้ังซายต้ังขวา บานอยูตรงไหน ของฉันอยูตรงไหน คนนั่นอยูท่ีไหน เขาเกิดมีการสงสัย
กันข้ึน อาตมาก็ไมสนใจ คิดถึงวา คิดอยูวา ถาเขาไปไดเม่ือไร เขาก็พบเม่ือนั้น ไมจาํเปนตองแกไม
ตองการเปล้ืองความสงสัย แตวันนี้ทานกลัยมาเตือน บอก ตองเปล้ือง แลวก็ตองรูควรจะรูมันเสียให
หมด วาเขตของเธอมันมีเทาไร ทานถึงนําไปนี่ไมใชไปเอง ทานนําไป ดวยอํานาจของพุทธานุภาพ 
จะไปไหนก็ไปได ถาหากวาอํานาจ พระมหาวีรานุภาพ ละก็มันเสร็จ นอนพังพาบตลอดเวลา ใช
ไหม ลุกไมคอยข้ึนในเม่ืออํานาจพระพุทธานุภาพมาดู อยาง พระนันทะ ทานไมไดอะไรเลย อํานาจ
พระพุทธานภุาพพา พระนันทะ ไปเท่ียวดาวดึงสได เห็นไหม นีใ่นเม่ือทานใหข้ึนไป ทานช้ีเพื่อเปน
การเปล้ืองความสงสัย ทานบอก เดี๋ยว มันกถ็ามกันอีก ไอคนโนนลองถามไดรายสองราย เดี๋ยวมันก็
ถามมันเร่ือย วันนี้มาไมตองถามหรอกมันเสียเลยวา ไอทุกคนท่ีมันเอาจริง ท่ีมันตามกันมาต้ัง 16 
อสงไขยกับแสนกัป มันมีท่ีอยูกันหมดแลว แลวสวนท่ีจะพึงไดจริงๆ อยางเลวท่ีสุดคือ อยูใน 90 
เปอรเซ็นตแลวคําวาถอยหลังไมมี 

แลวประการที่ 2 ใหเตือนไวดวยวา ในระหวางท่ีชีวิตยังไมตาย บางขณะท่ีเราสรางความด ี
จิตมันดี แตบางคราวจิตมันจะเศราหมองลงไป ตองถือวานั่นเปนเร่ืองของกรรมท่ีเปนอกุศลในชาติ
กอนเขามาบันดาล มันจะทํารายไดช่ัวคราวเทานัน้ ไมสามารถจะสังหารจิตเราขณะท่ีใกลถึงความ
ตายนะ พอจติเขาจุดนัน้ไอกิเลสตัวนี้ไมสามารถจะเขามายุงกับจิตไดเลย เพราะวากรรมท่ีเปนกุศล
ใหญท่ีบําเพ็ญกันมาแลว จะเขามากีดกันหมด กรรมท่ีเปนอกุศลเขาไมถึง ทานบอกวาไปบอกกับเขา
นะ เพื่อความมั่นใจ แลววาทุกคนท่ีต้ังใจจริงนะ บานมีแลวทุกคนก็ดงึกันไมมาก ดสัูงเกตแลวจริงๆ 
มันสักสองพันหรือสามพันหลัง ไมไดนับหรอกก็เปนพนัๆ ไมถึงหมืน ใชไหม ไดท่ีสีมันยังหมอง
กวาเขา ไอท่ีใสแจว คนนัน้ตองเปนอรหนัต ถายังไมถึงอรหันตสียังมัวๆ ถาจิตของใครสูงมาก ใส
มาก วิมานก็สวางมาก ถาใสนอย วิมานก็สวางนอย 

แตวาวิมานบนนิพพาน วิมานทายแถวน่ี มันสวยกวาวิมานของพรหมหัวแถวนะ ฮึ หรือไง 
จําไวนะ วิมานบนนิพพานท่ีทายแถวสุด จะเละท่ีสุด แคเจริญสมถวิปสสนาทําบุญ จิตยังเขาไมถึง



พระโสดาบัน แตใจเร่ิมรักพระนิพพานรักรักม่ังไมรักม่ัง บงวันก็รักพระนิพพาน บางวันก็รักหวัปลา 
บอก แปม ตีโปไปนะแตวาจิตมันหนักหนวงในพระนพิพาน หนกัหนอยนะ บางวนัก็เผลอก ไอนี่
วิมานทายแถวมันมีแลว พอเริ่มรักมันมีแลว แตวา แหม ไปดูกับเขา เทียบ ไอเราเทียบกับเขาไมได
หรอก โอ มันมัวๆ เมียๆ พิกล แตลงมาดูพรหมวิมานของ ทาวสหัมบดีพรหม เปนพรหมหวัแถว
ท่ีสุด ข้ึนช่ือวาวิมานของใครในพรหมท้ังหมดจะใหญและสวยสดงดงาม มีรัศมีสวางไสวยิ่งกวา
วิมานของ สหัมบดีพรหม ไมมีแตเอาไปเทียบกับวิมานทายแถว วิมานเทียบกนัไมไหวเลย มันแบบ
ไอดึกกับกระตอบนั่นแหละ จําไวนะ มาดวูิมานช้ันพรหมทายแถวอีก 

พรหมช้ันท่ี 1 ท่ีเรียกวา ไดปฐมฌานหยาบ เปนพรหมทายแถว เรากจ็ะตองไปดู เวชยันต
วิมาน ของพระอินทร ในสวรรคท้ังหมดจะมีวิมานหลังไหมใหญเทา เวชยันตวิมาน ไมมี เวชยันต
วิมาน นี่มีช้ันจริงๆ ถึงหนึ่งพันช้ัน โอถาไมใชฤทธ์ิละก็เสร็จแลว ฮึ แตวาไอบนสวรรคก็ไมมีไฟฟา
ใช ไมมีฤทธ์ิหรอกเขาใชนกึ นึกฤทธ์ิ ใชไหม พอนกึปบถึงเลย ดีกวาฤทธ์ิเสียอีก เปนวิมานท่ีใหญ
ท่ีสุดแลวก็มีนางฟาประจําวมิานจริงๆ อยูแสนคน นดิเดยีวใชไหม แหม นางฟาแสนคนนี่ฉันไมกลา
เขาไป กลัวแกพูดกันคนละคํา พูดคนละคํา แสนคําละหูอ้ือ ดีไมดีหหูนวกไปเจ็ดปเลย ฮึ ฮึ (หัวเราะ) 
แตวาท่ีนั่นเขาเงียบนะ ไมเอะอะโวยวายหรอกของพรหมทายแถว คือ พรหมช้ันท่ี 1 เห็นไหม แลว
ความสวยสดงดงามก็สูวิมานของพรหมไมได 

ทีนี้เราก็ไปดเูทวดาท่ีมีบุญนอยท่ีสุด คือ ภมุเทวดา ท่ีเราเรียกกันวา พระภูมิเปนเทวดาท่ีบุญ
นอยท่ีสุด ตองมีวิมานแตะกบัพื้นดินใชไหม วิมานนี่ลอยไมไดบุญนอย ถา รุกขเวทนา นี่มีวิมานแตะ
กับตนไม ไมใชไปอยูบนยอดไม แตะเฉยๆ แตะนดิเดยีว แลวมีจุดเกาะไปดวูิมานของพระภูมินี่ ถา
เราจะไปดูพระราชฐานหรือพระราชวัง หรือ สุวรรณวิหาร ฉันขอยกตัวอยาง สุวรรณวิหาร ใน
อินเดียเพราะ สุวรรณวิหาร ใน อินเดีย เขาบุทองหมด ท้ังขางนอกขางใน ใชไหม ต้ังแตบันไดเรา
เดินเขาไปนี่ จะมีทองคําพรืด วางเหมือนกบัทาทองคํา เขาปดหมดเลยวนันั้นไปมาทีแลว นึกๆมองๆ 
ไอแขกมันไมเผลอก ใชไหม มองหนามองหลัง ไอระยําบาง ไอบังระยํา มันไมเผลอจริงๆ คิดวา
เผลอแม็บๆ ใชได นี ่ สุวรรณวิหาร ขางในและขางนอกเปนทองคํา แตวาจะไปเทียบวิมานของ ภุม
เทวดา ไมมีทางเลยหน่ึงในแสนก็ยังไมไดเลย วิมานของทานผูนี้ เราจะกลาววาเปนวิมานเงินบาง
เปนวิมานทองคําเสีย แตวาอยาลืมนะ เงินหรือทองหรือแกวมันเปนเร่ืองของทิพยของเราไมมีทางจะ
แตะเลย สวยมากเปนพิเศษ นี่มันลดหล่ันกันอยางนี ้

นี่เอากันถึงช่ัวโมงจนได เอา เม่ือวานก็ช่ัวโมง วันนี้กช่ั็วโมง ชางมัน ใครอยากจะเม่ือยก็
เม่ือยไป ไอคนอยากจะพดูก็พูดไป คนอยากฟงก็ฟงไป ไอคนไมอยากฟงรําคาญก็ทนนั่งไปหมด
เร่ือง ใชไหม นี่เปนอันวา นีเ่ราพูดท่ีเทียบกัน คนท่ีจะมีวิมานอยูบนนพิพานไดคือ ทานผูนั้นมีจิตรัก
พําระนิพพาน พอเร่ิมมีจิตรักพระนิพพานดวยความจริงใจ แตวาจิตใจของบุคคลนั้นยงัไมเขาถึงพระ
นิพพานดวยความจริงใจ แตวาจิตใจของบุคคลนั้นยังไมเขาถึงพระโสดาบันเต็มทีเหลืออีกนิดเดียว ที
นี้ยังไมถึงพระโสดาบันจริงๆ มันก็มีอารมณเผลอ ไอเจายุงบาง มดบาง ดีไมด ี ไอปลาน่ีโตเกินไป 



มันเปนปลาลําบากเปลาๆ วะ ไปเกิดบนสวรรคเถอะ เอา ทุบหัวโปก เอาเสียแลว ลอหวัปลาให ตาย
จริงวันนีไ้ปกนิปลาเขาแลว บาปไปหนอย เอา แกตัวใหม 

พวกนี้ สุทินนัง วตเม ทานัง ใสบาตร เออ ไอปลาตัวท่ีตายมาโมทนาสวนกุศลนะ ไดมี
ความสุข ถาจิตรักพระนพิพาน รักผลุบๆ โผลๆ แตวิมานมันมีแลวนะ ฮึ (หวัเราะ) วิมานมันมีแลว 
แตเสราหมองหนอยหน่ึง หมอง สวยสูเขาไมได มันเร่ิมตน แตถาจิตใจอยูระดับนี้ แลวจิตใจอยู
ระดับพระโสดาบัน หรือตํ่ากวาพระโสดาบัน คือ จิตเร่ิมเขาวิปสสนาญาณ จิตรักพระนิพพานกด็ี 
เปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามีก็ดี อันนี้วิมานอยูเปนสองจุด คือวาจะอยูท่ีนพิพานหนึ่งจุดกับ
อยูในจุดท่ีบุญมันเต็มในขณะนั้นอีกจุดหนึง่ ถาบุญเต็มกามาวจรจะมีวมิานอยูท่ีสวรรคหกช้ัน ช้ันใด
ช้ันหนึ่ง ถาบุญเปนฌานสมาบัติเต็ม วิมานอีกหลังหนึ่งมันก็จะตองอยูท่ีพรหม แตไมใชอยูสวรรค 
ถาวิมานท่ีพรหมมีท่ีสวรรคก็ไมมี แตอีกวิมานท่ียังไมเต็มเม็ดเต็มหนอย มันจะต้ังท่ีนิพพาน เพราะ
จิตเรารักพระนิพพาน 

ถาหากวาจิตเต็มอารมณพระนิพพานเม่ือไหร อารมณใจเต็มไปดวยพระนิพพานผาน
อนาคามีไปได พอพนอนาคามีเขาอรหันตมรรค วิมานท่ีพรหมหรือวาวมิานท่ีสวรรคจะหายไปทันที 
จะเหลือวิมานหลังเดียวท่ีนิพพาน ความสวยสดงดงามจะตระการตา ใกลเต็มจุดรอยเปอรเซ็นต เม่ือ
จิตถึงอรหันตเม่ือไร วิมานจะสวยเต็มท่ีเม่ือนั้นใชไหม 

นี่เปนวาทุกคน ถาคนท่ีมีวิมานอยูในช้ันท่ีนิพพานละก็ ควรจะภูมิใจไดวาเราเปนผูเขาถึง
จุดสูงสุดในกจิพระพุทธศาสนาแลว ข้ึนช่ือวาการถอยหลังกลับไปสูอบายภูมิยอมไมมี ถึงแมวาใน
ชาตินี้เราจะมีความประมาทพลาดพล้ังในดานอกุศลกรรมไปบาง ก็เปนเร่ืองธรรมดา เพราะจิตเรา
หนวงเหนีย่วถือวาไอขันธ 5 ไมมีความหมายเขาไวนะ วาคําวา ชางมัน ชางมัน เราวาชางไปเร่ือยๆ 
แตมันชางม่ังไมชางม่ัง ช่ังมันบางช่ังเผือกบาง เอามันดีละนะ อารมณดกี็ชางมัน ถามันตนก็ช่ังเผือก 
ดามันเสียม่ังกห็มดเร่ืองหมดราว อยางนีจ้ิตใจสลับกันไปสลับกันมาคําวาฌาน ก็คือ อารมณชิน เม่ือ
จิตมันชินในอารมณแบบนัน้แลวจิตก็ต้ังอยูในพระนิพพานโดยเฉพาะ จิตก็เขาถึงพระโสดาบัน เม่ือ
จิตเขาถึงพระโสดาบันมันก็เปนเร่ืองเล็ก พระสกิทาคามี อรหันตเปนของไมยาก ยากข้ันพระ
โสดาบันเวลาที่พูดกัน มันก็เลยเกือบช่ัวโมงแลว ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพทุธบริษัททุกทาน
ต้ังใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐาน 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 53 
จิตตานปุสสนามหาสตปิฏฐาน 

อยาลืม เพราะอะไร เพราะวาเปนไขหวัดมา พอเปนไขหวัดแลวเพลียอาตมาไปภาคเหนือมา 
ไปเปนไขหวัดจีนแดง ใชไหม กลับมาถึงวดัก็ไอๆ เวลานั้นวนันี้กไ็อมากข้ึนไปนี ่ จะไปพักกจ็ะพัก
สักประเดีย๋ว ไอๆ พอมันเงียบไอก็เลยหลับไปก็เลยตองไปปลุก นอนยันลูกนองปลุก แสดงวาเขา
นิโรธสมาบัตินานไปหนอยตอนน้ีก็เลยขอพูดกันถึงเร่ือง การเจริญพระกรรมฐานเลยนะ 

ทวาการเจริญพระกรรมฐานเทาท่ีมาก็แนะนํากันอยูทุกคร้ัง ดูเหมือนวาคงจะไมมีอะไรสอน 
เพราะสอนจบหมด สอนจบแลวโยมจําแลวก็หมดดวย จาํไมได ฮึไอความจริงทานไมหมด ถาหาก
วาลืมหมดไมมีใครมา หมายถึงวา จําไดด ี แลวก็สนใจธรรมปฏิบัติ คราวนี้ก็ขอพดู การมาคราวน้ีก็
จะขอพูดในสายกลางเลยทีเดียววาสายกลางท่ีพระพุทธเจาเคยปฏิบัติมาแบบนี้ ตอนท่ีองคสมเด็จ
พระชินศรีประทับอยูท่ี ปาวาฬเจดีย ตอนนั้นมารไปอาราธนาใหนพิพาน หลังจากท่ีองคสมเด็จพระ
พิชิตมารรับอาราธนาของพราหมณแลว กป็ลงอายุสังขารคิดวาทรงดําริวา นับต้ังแตวันนี้เปนตนไป
อีก 3 เดือน เราจะนิพพานในระหวางนางรังท้ังคู ใน เมืองกุสินารามหานคร 

หลังจากนัน้องคสมเด็จพระชินวรก็ไมเคยเทศนเร่ือง พระสูตร ชาดก หรือเร่ืองอ่ืนท้ังหมด 
เทศนเฉพาะศีล สมาธิ ปญญา จนกวาจะถึงวันเขาสูพระปรินิพพาน 

สําหรับอาตมามาคราวน้ี ความจริงเร่ืองการปวย ถาบรรดาญาติโยมพทุธบริษัทจะสังเกต ก็
จะพอทราบแลววาอาจจะสังเกตไดวา สองคราวแรกคือ ถอยไปท่ี 1 แลวก็ท่ี 2 ความจริงระยะน้ันมัน
ปวยมากแลวนะ งวดท่ี 1 งวดท่ี 2 งวดท่ี 3 ท้ังงวดนี้สําหรับงวดท่ี 1 กลับไปก็มีบางทานโทรศัพทไป
ถามวาเปนอยางไรบางเพราะวาสอนไปสอนมา วันตนก็ดี วันกลางรูสึกวาเสียงนอยไป วันสุดทาย
เกือบจะไมไหว ถาวดักันตามเร่ืองของขันธ 5 ละก ็ มันจะพังรอแรๆ เต็มท่ี เม่ือเขาไปถึงวัดกไ็มมี
เวลาพัก เดนิทางตอเขาปา ก็เปนอันวาฝนขันธ 5 มาตลอดเวลาแลวก็ฝนไมไหว ชักเร่ิมลม การปวย
แตละคราวกต็องถือวา ชีวิตใกลความตาย 

นี่การปวยคราวนี้กเ็หมือนกนั มันจะหายไมหายนี่ ไมหายก็ตาย ตอนนี ้ฉันไมไดปรารภเปน
คนอาราธนา อาราธนาทําหอกอะไร จะตายฉันไมไดพดูวาอยางนั้นฉันพูดวา คนทุกคน จงคิดถึง
ความตายไวเปนปกติ แลวกถ็ามีอาการปวยนิดหนึ่งจิตองคิดไวเสมอวา คราวนี้เราอาจจะตาย แต
ไมใชใจเสาะนะ คือถาหากเราคิดอยางนี ้ ความประมาทในชีวิตมันจะไมมี แลวเราก็จะรวบรวม
กําลังใจหาความดีข้ันสุดทายไวเพื่อจิตของเรา เม่ือจิตมันออกจากรางเม่ือไร มันก็จะตองไปตามจดุ
นั้นเม่ือนัน้ 

ฉะนั้นวันนี้รางกายมันก็ไมดมีาก แตไมเปนไร ถายังพดูไหวพูด ขอสําคัญตัวไอ จะขอ
รวบรวมเอาธรรมท่ีมีความสําคัญมาพูดกับบรรดาทานพุทธบริษัท นั่นกคื็อ จิตตานปุสสนามหาสติ
ปฏฐาน เพราะวา การเจริญพระกรรมฐานน่ีมีอยูจุดเดียวคอื จิต เราทําเพื่อรักษาจิตใหบริสุทธ์ิ ถาจิต
บริสุทธ์ิกายมันก็บริสุทธ์ิวาจามันก็บริสุทธ์ิ เร่ืองกายกับวาจานี่มีสําคัญมาจากจิตท่ีเราศึกษากนัก็



เพราะวาเรารูกนัอยูแลววา กายน่ีมันไมมีการทรงตัว พระพุทธเจาตรัสวา ความตายเปนของเท่ียง แต
ทวาชีวิตเปนของไมเท่ียง ในเม่ือความตายเปนของเท่ียง ชีวิตเปนของไมเท่ียง เราอาจจะตองตาย
เม่ือไรก็ได แตการตายของเราก็ควรจะตายคร้ังนี้เปนคร้ังสุดทาย ไมมีการตายตอไปในขางหนา 
เพราะอะไร เพราะวาทุกคนท่ีมานั่งอยูท่ีนี่ มาดวยศรัธทาปสาททะแท อาศัยกําลังบารมีท่ีเปน 
ปรมัตถบารมี คําวาเปน ปรมัตถบารมี ฟงๆ ไปแลวจะหายกยอกันไมใช 

ปรมัง แปลวาอยางยิ่ง บารมี หมายถึงกําลังใจ มีกําลังใจสูงอยางยิ่ง อันนี้เปนส่ิงท่ี
พระพุทธเจาตองการ ในเม่ือทานมีกําลังใจสูงอยางยิ่ง ท่ีตามภาษาบาลีเรียกวา ปรมัตถบารมี ก็ควร
จะรวบรวมกําลังใจใหเขาถึงจุดสูงสุด สําหรับทานศึกษาเบ้ืองตน อันดับแรก หรือวาศึกษาเบ้ือง
ปลายก็ตาม ขออยาท้ิง อานาปานุสสติกรรมฐาน อานาปานุสติกรรมฐาน ก็หมายถึงวา การกําหนดรู
ลมหายใจเขาออก นี่เปนเร่ืองใหญมาก การกําหนดรูลมหายใจเขาออกจะใชคําภาวนาวาอยางไรไม
สําคัญ นี่หมายความวา อาตมาอนุมัติทุกอยาง คําภาวนานีท่านคลองแบบไหนวาแบบนั้น คือชํานาญ
มาในแบบไหน แลวอยาเปลี่ยน พยายามกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจเขารูอยูวา
หายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูหายใจออก การกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก เปน อานาปานุสติ
กรรมฐาน หรืออีกนัยหนึ่งทานเรียกวา กรรมฐานสําหรับระงับกายสังขาร เปนการระงับทุกขเวทนา
ท่ีมันเกิดกับขันธ 5 ถาจิตเรามีสมาธิสูง ทุกขเวทนามันกจ็ะบรรเทามาก ถาหากเรามีสมาธิถึงฌาน 4 
ทุกขเวทนาจะไมปรากฏแกอารมณ มันจะมีความสบาย รางกายจะมีความทุกขจากโรคภัยไขเจบ็
อะไรก็ตาม มันก็รูสึกเฉยๆ จิตเปนสุข และโดยเฉพาะอยางยิ่ง อานาปานุสสติกรรมฐาน จะทําให
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ทรงอยูในสตสัิมปชัญญะสมบูรณแบบ 

สําหรับคําภาวนา ถาเราภาวนาวา พุทโธ ก็หมายถึงวา นึกถึงความดีของพระพุทธเจาเปน 
พุทธานุสสต ิภาวนาวา ธัมโม ก็เปน ธัมมานุสสติ ภาวนาวา สังโฆ ก็เปน สังฆานุสสติ หรือวาภาวนา
วา นพิพานงั ก็หมายถึงวาเปน อุปสมานสุสติกรรมฐาน ถาภาวนาคําวา นพิพานงั จิตนึกไวกอน วา
เราขอต้ังจิตเฉพาะพระนิพพาน ถาตายจากคราวน้ี ขันธ 5 จะพึงพัง เราก็ไปพระนิพพานแตวากอนท่ี
จะต้ังจิตทําสมาธิใดๆ ก็ตาม ต้ังใจไวเสมอวา ถาขันธ 5 ของเราสลายตัวพงัเม่ือไร เราขอไปพระ
นิพพาน จิตต้ังพระนิพพานไวเปนอารมณ แตเราก็เร่ิมภาวนาพจิารณาตามอัธยาศัย อยางนี้ถาจิตออก
จากรางเม่ือไรเราก็ไปนิพพานท่ีเราทํากันเพื่อพระนิพพาน แตถือวานพิพานสูงเกินไป แหม อาตมาก็
ขอตอบวา ไมสูง ไมสูงเกินกําลังของบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีมีศรัทธาแทมาดวยความจริงใจ 
สําหรับจิตท่ีจะเขาถึงพระนพิพานไดนั้น เราก็ตองถือวา จิตตานปุสสนา เปนบรรทัดฐาน คือ 

หนึ่ง  จิตมีราคะ เราก็รูอยูวาจิตมีราคะ หรือ 
สอง  จิตปราศจากราคะ เราก็รูอยูวาจิตปราศจากราคะ 
คําวา ราคะ หมายถึง ความกําหนดัยินดีในของสวยสดงดงาม เปนรูปสวยเสียงเพราะ กล่ิน

หอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ เรานิยมชมชอบวาดี แตความจริงส่ิงท้ังหลายเหลานี้มันเปน 



อนิจจัง หาความเท่ียงไมได เพราะอะไร รูปสวย สวยประเด๋ียวเดียว มันก็เศราหมอล จะเปนรูปคน
รูปวัตถุก็ตามมันไมไดสวยจริง มีความเศราหมองเปนปกติ เกิดข้ึนในเบ้ืองตนมันก็เส่ือมไป สลายตัว
ไป อยาง ปาสวง นีเ่ม่ือสาวๆ หลอหลอเชงวับ เขาหลอแตลืมขัด อยางฉันเปนตน ฉันนี่เขาวาหลอ
เหมือนกนั ชางหลอรีบเกินไป ลืมขัด ขายสงกลายเปนพระโบราณไปนะอันนี้ความจริงเราเกิดเปน
เด็ก เกิดเปนหนุมเปนสาว ผิวพรรณดี รูปรางหนาตาดีเปลงปล่ังไปดวยเลือดฝาด พอแกมาก็ทรุด
โทรม ในท่ีสุดก็ตาย มีสภาพเหมือนกนั 

แลวสําหรับเสียง เสียงถาเราติดวามันไพเราะเสนาะโสด ไอเจาเสียง ฟงแลวมันก็ผานหูไป 
มันไมมีการทรงตัว กล่ินกเ็หมือนกนั กระทบกล่ินท่ีเราชอบใจมันหอม กระทบแลวมันก็หายไปไมมี
อะไรทรงตัว สําหรับรสอาหารก็จะมีความรูสึกรสซาบซาน เม่ือถูกปลายล้ินกับกลางล้ินต้ังแตโคน
ล้ินลงไป กล่ินก็หายไปการสัมผัสถูกตอง ความรูสึกเสียงกระสันข้ึนมาในระหวางการสัมผัส
ระหวางเพศหลังจากสัมผัสแลว มันก็สลายตัวไป 

เปนอันวารูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัสใดๆ ก็ตาม ทานจัดวาเปนราคะจิตนี่เรามีกําหนด
ยินด ีถามันเกดิข้ึนมาอยางนี ้เราตองคิดวา ส่ิงท้ังหลายเหลานี้มันเปน อนิจจัง มันไมมีการทรงตัว เรา
ไมควรจะยึดถือเปนอารมณ คือไมหลงจนเกินไป ไมหลงรูป เสียง กล่ิน รส สัมผัสท้ังหมด มันจะ
ทรงอยูกับเราตลอดเวลา ตลอดสมัย ไมชาความเส่ือมเกิดข้ึน ความเส่ือมเกิดข้ึน ความเพลาความ
ปรารถนาก็นอยลง ในท่ีสุดเราก็ตองตาย เม่ือตายไปแลวมีอะไรบางใน รูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส 
ท่ีเราปรารถนามัน จะทรงอยูกับเรา ในเม่ือเรามีความหลงใหลใฝฝนในรูปเปนตน รูปหรือเสียงก็ตาม 
ท้ังหมดนีว้าเปนเราเปนของเราเปนความปรารถนาผิด เพราะส่ิงท้ังหลายเหลานีไ้มใชเรา ไมใชของ
เรา ถามันเปนเราจริง เปนของเราจิรง มันกท็รงตัว เพราะวาเราไมตองการใหมันสลายตัว นี่อยูๆ เรา
ตองการใหมันทรงตัว มันก็ไมทรงตัวเม่ือถึงความเปนหนุมเปนสาวเกดิข้ึน เราไมอยากแกมันก็จะแก 
รางกายของคนทุกคนไมอยากจะปวยมันกจ็ะปวย อยางตอนนี้ดีไมไอ ข้ึนไปตอนเยน็ไอเกือบแย ไอ 
พอเลิกไอแลวก็หลับ หลับเลยเขาเปนนิโรธสมาบัติ นะ อยาไปลอนิโรธ 

ฟงใหดนีะ เดีย๋ว เขายิ่ง มีคนเขาหาเร่ืองอยูตลอดเวลาเม่ือวันท่ีหนึ่ง ไปเฝาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ตรัสวา มีคนพดูวา เวลานี้ มหาวีระ อวดฤทธ์ิอวดเดชมาก ทานวาอยางนั้น โนน เขา
เอาเร่ืองเม่ือสมัยเม่ือปวยคราโนนข้ึนไปอาเจียนบนธรรมาสน แลวก็ข้ึนไปเฝาพระพทุธเจา ทานตรัส
ถามวา วันนี้เทศนบารมี 10 หรือ ท่ีเคยพูดใหฟง ทราบวาคงจะเทศนผิดจังหวะ ทานจงึเตือน เม่ือทาน
เตือนก็ เม่ือทานเตือนแบบนั้นก็รูวา เทศนคงจะพลาดไป ทานก็เลยเตือนวาคําวา บารมี 10 แปลวา
อะไร บารมีแปลวา อะไร กต็อบไมได แปลวา เต็ม ทานบอกวามันจะเต็มไดอยางไร คาบารมีแปลวา 
กําลังใจเต็ม นีข่อยอนะ เขาเอาเร่ืองนี้ไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วา พระมหาวีระ นี่
ชอบอวดฤทธ์ิอวดเดช เม่ือตรัสแบบนี้อาตมาก็บอกวาเขาชางเขา เม่ือมีฤทธ์ิจะอวดมันก็อวด ความ
จริงมันไมไดอวดฤทธ์ิอวดเดช นี่อันนี้ไมใชฤทธ์ิไมใชเดช พูดตามทรรศนะของคนจะตายเม่ือคนจะ



ตายก็ตองรวบรวมกําลังใจเปนมหากุศล จดุนั้นแหละทุกคนจะมีอะไรแปลก ๆ จากอารมณเดิมท่ีเรา
ทรงอยู 

อยางบรรดาทานท้ังหลายท่ีมาฟงกันอยูทุกวันนี้ ทานอาจจะคิดวาไมไดอะไรเลย กลับไป
บานก็เหน็เปนคนธรรมดา ฮึ ถาคนผิดธรรมดา กห็มาใชไหม นะ ก็เปนคนธรรมดา จิตใจงุนงานๆ 
แตทวาพอปวย ถาเราไมประมาทในช่ัวนดิเดียวคิดวา ถาปวยนดิหนึ่งตองคิดไวเลย เดี๋ยวนี้อาจจะตาย
ก็ได พอกําลังใจลงแบบนี้เทานั้นแหละ อารมณกุศลท้ังหมดมันจะรวมตัวทันที เม่ือกาํลังกุศลมารวม
ตัวอยางนี้ถาเราจะตายจริงส่ิงท่ีมันจะปรากฏ ระยะใกลตายก็คือ แสงส่ี หรือ รูปโฉมโนมพรรณท่ีเรา
คาดไมถึง นั่นก็คือ ภาพของเทวดาบาง พรหมบาง พระอริยเจา มีพระพุทธเจาเปนประธานบาง จะ
ปรากฏชัด มีแสงสวาง สวยสดงดงาม เหน็ชัดเหมือนกบัเรา ทุกคนนัง่อยูเวลานี ้แลวเวลานัน้เองพวก
เราก็จะสนทนากับทานไดถาจิตใจของเราอยูในระดับไหน ก็จะมีเทวดาหรือพรหมชักชวนไปอยูใน
สถานท่ีนั้น ถาเรามีกําลังใจเขาถึงข้ันกามาวจรหกช้ัน เทวดาหกช้ันก็จะชวน ถาเรามีพลังจิต มีกุศล
จิตดี ถึงพรหม พรหมก็จะชวน แตเขาชวนถึงระดับช้ันไหนเราไปไดถึงระดับช้ันนั้น ถาหากวาพระ
ชวนกแ็สดงวาพระชวนก็แสดงวาเราไปนพิพานได 

ในเม่ือกําลังจติเปนมหากุศลใหญมันเปนอยางนี้ ถาเวลาเราปวยอยาลืมนะมันจะบอกจุด
กอนตาย แลวจิตใจเราพอใจช้ันไหน เรากไ็ปช้ันนั้น นี่ กาํลังใจของคนท่ีปวยหนัก แลวก็ไมประมาท
ในชีวิตมันจะมีสภาพแบบนี ้ ในเม่ือมีคนเขาไปทราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงทราบ 
ทานจึงไดตรัสใหฟงบอกวาเวลานี้มีคนเขาพูดกันวา พระมหาวีระ ชอบอวดฤทธ์ิอวดเดช อาตมาก็
เลยถวายพระพรบอกวา ชางเขาเถอะ เขาอยากจะดา เปนเร่ืองของเขา อาตมาอยากพูดเปนเร่ืองของ
อาตมา ในเม่ือพูดความเปนจริง ใครจะวาอะไรก็ชาง ไมเห็นจะหนักอะไรท่ีไหน 

พระองคจึงไดตรัสวา ผมก็เหมือนกนั เม่ือกอนนี่เขาหาวา ฆาพี่ชาย เดี๋ยวนี้เขาหาวาฆาพอตา
ซะแลว ราคาสูง จึงไดทูลถามวา เขาวาอยางไร ฆาพอตานี่ไมรูเร่ือง ทานบอกพอตากาํลังเปนไขหนกั 
ผมเอาเหลากรอกปากใหเมาแลวพาพอตาวิง่ พอตาเลยเปนโรคหัวใจวายตายไปเลย ดีเหมือนกันนี่
ใครเปนไขเปนไขหนกัอยากจะวิ่ง กนิเหลานะ เปนอันวา เร่ืองของเขาจะพูด มันเปนเร่ืองของเขา จง
อยาถือวาทะคําชม แลวจงอยาถือวาทะคําติ เขาชมวาเราดถีาเราเลว เรากไ็มดีไปถามเขา ถาเขาติวาเรา
เลว ถาเราดีเสียแลว เราดีไมเลวไปตามคําเขาพูด 

เปนอันวา ขอทุกคนพยายามคิดไวเสมอ ดูกําลังใจของตนวา เวลานี้จติของเรามีราคะ คือมี
ความกําหนัดยนิดี ในรูปสวย ไอรูปนี่ไมใชหมายถึง รูปคนเสมอไป รูปคนก็ตาม รูปสัตวก็ตาม รูป
วัตถุก็ตาม เราหลงใหลใฝฝนวามันมีความสวยสดงดงามหรือเปลา ดูจิตของตนเปนสําคัญ นี่เราจะ
ไปสวรรค เราไปนิพพานเราะจะไปพรหมได มันอยูท่ีจิต หรือวาเราจะไปนรก ไปเปนเปรต อสุรกาย 
สัตวเดรัจฉาน มันก็อยูท่ีจิต ถาจิตของเราเศราหมอง มีความโกรธเปนพืน้ฐาน มีความหลงใหลใฝฝน
ในรูปโฉมโนมพรรณ มีความเสียดายในส่ิงทีอยูเบ้ืองหลังเสียดายในชีวิตของเรา คิดวาไมนาจะตาย 
ไมนาจะปวย มีจิตเศราหมองมีอารมณกลุม อยางนี้ไปอบายภูมิ 



พยายามชําระจิตของตนเปนสําคัญ อยาไปหลงใหลใฝฝนจนเกนิไป อะไรท่ีมันเปนของ
ธรรมดา ก็ปลอยใหเปนเร่ืองของมัน ธรรมดาของมันเปนอยางไรธรรมดาของบุคคลและวัตถุดิบ
เกิดข้ึนมาแลวมันเส่ือม ตัวเส่ือมก็คือ ตัวเคล่ือนไปของมันก็เกาลง ไอคนมันก็เร่ิมเกาเร่ิมแก จากเดก็
เล็กเปนเดก็ใหญ ก็หมายความมันแกข้ึน จากเด็กใหญเปนหนุมเปนสาว แกข้ึน จากหนุมสาว รางกาย
โทรมลงเรียกวาแกลง เม่ือความแกข้ึนแลวแกลงมันมีอยูมันก็ถึงวันตายแนนอนสักวันหนึ่ง นี่ถาเรา
จะพึงตาย เสียดายชีวติไหม ถาเราเสียดายหรือไมเสียดาย เราก็ตาย จะไปเสียดายมันทําไม ไอชีวิตนี้
ไมมีความหมายอัตภาพรางกายไมมีความหมาย ความหมายท่ีมันจะทรงตัวอยูได ไมมี ท่ี
พระพุทธเจาตรัสกับ เปสการี วา ชีวิตเปนของไมเท่ียง แตความตายเปนของไมเท่ียง ขอเธอท้ังหล
ชายจงอยาประมาทในชีวิต ตอนนี้ตองจาํไวเสมอ แลวก็คิดวาถาเราจะพึงตายในคราวน้ี เราขอไป
นิพพาน ถาราคะจิตมันเกิดข้ึน มีจิต จิตมีราคะ มีความกาํหนัดยินดี จงหาทางแกดวยความจริงเทาท่ี
ปญญาจะชวยตัวเองได 

ดูดอกไมท่ีบานของเรา ถาบังเอิญจะมี นาํมาบูชาพระ ดูคิดวาดอกไมท่ีเรานํามานี่ สวยสด
งดงามเปนของดีของสด เวลากาลผานไปมันยังเหี่ยวลงไปทีละนอยๆ ในท่ีสุดมันกจ็ะเกาแลวก็รวง
โรยไป ก็ตองดูวาชีวิตของดอกไมมีสภาพฉันใด รางกายของคนและสัตว แมแตเราเอง ก็มีสภาพ
แบบนั้น เม่ือมีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตน มันก็มีโทรมไปในทามกลาง แลวก็มีการสลายตัวไปในท่ีสุด
นี่อยางหนึ่ง 

แลวอีกอยางหนึ่งจิตมีความกาํหนัดยินดใีน ระหวางรูป เสียง กล่ิน รส เกิดข้ึนถาเปนเร่ือง
ของคนและสัตว ก็พจิารณาตามความจริงวา รางกายของคนก็ดี รางกายของสัตวก็ดี มันมีสภาพสวย
ตรงไหนกนัแน ผมสวยหรือ ถาผมสวยจริงๆ ก็ไมตองชําระสะสาง ไมตองสระ ไมตองลาง ไมตอง
ซัก ไมตองหวี ไมตองทําอะไรท้ังหมด มันจะดี มันจะสวย หากวาเรายังมีการตกแตง ชําระลาง
สะสางอยู แสดงวาผมนีมั้นเปนของไมสวยแตวาเราตกแตงมันจึงเหน็วาดี เห็นวาสวยมีความ
เรียบรอยสําหรับหนังและเน้ือเปนตน ไอหนังและเนื้อนี่ ความจริงถาเราไมอาบน้ําสักสองสามวันก็
ตองคิด เพราะวาเหง่ือไคลมันพอกพนูเขามา เราก็รังเกียจ นี่แสดงวารางกายมันเต็มไปดวยความ
สกปรก เม่ือดภูายนอกสกปรกอยางนี้ ถานึกถึงเขาไปขางในอีกที เลยหนังเขาไปถึงเนื้อ ถาเราหนัง
ลอก หนังออกเสียหมด รางกายของคนและสัตวก็ไมมีอะไรนารัก เราจะรังเกียจวาหนังของเขาถลอก
ปอกเปด ไปเสียแลวเหลือแตเนื้อเปนของไมนาดู ถาเลยเนื้อเขาไปอีกที ลอกเนื้ออก ขางในมีแต
อวัยวะภายใน ตับ ไต ไส ปอด มีน้ําเลือด น้าํเหลือง น้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ 

เปนอันวาทุกส่ิงทุกอยางนี้เปนของนาเกลียดโสโครก แลวถาเปนวัตถุธาตุเต็มไปดวยความ
สกปรก ทําไมจิตใจเราจึงเขาไปผูกพันเร่ืองนี้เปนสําคัญ ถาจิตของเรามีราคะเกดิข้ึนก็ใช อสุภ
กรรมฐาน กับ กายคตานุสสติกรรมฐาน อสุภแปลวา ไมงาม มันไมสวย ตองหาคําวาไมสวยใหเขา
มาพบกับจิตจริงๆ คําวาไมสวยจะไปนกึวาดภาพ ดูของตัวเราเปนสําคัญ เปนแตรางกายของเรานี่ 



อะไรมันสวย เราคิดวามันสวยจริงๆ ลองไมอาบน้ําสัก 3 เดือน ไมตองแตงเนื้อแตงตัวหมด แลก็ลอง
ไปสองกระจกดู มันสวยตรงไหน ดไีมดีนกึวาผีหลอกใชไหม นี่เชย 

นี่เปนอันวา ถาจิตมีราคะก็ตัดดวย อสุภกรรมฐาน อสุภ แปลวา ของไมสวยไมงาม ดูหา
ความจริงวา ถาเราไมชําระลางมันนี่มันจะเปนอยางไร ในท่ีสุดมันก็จะทรุดโทรม เศราหมอง นี่ถึง
เนื้อแทของมัน นี่เม่ือพิจารณารางกายดวย กายคตานสุสติกรรมฐาน คิดวากายนี้ประกอบไปดวย 
ธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ แบงออกมาเปนอาการ 32 มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
เปนตน ทุกสวนท่ีรางกายมันสะอาดตรงไหน สกปรกตรงไหนคอยๆ คิด 

และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเราปวยก็ตองเอาจิตเขาไปต้ังไวบนจุดวาขันธ 5 คือ รางกายท้ัง
รางกายของเรา นี่มันดหีรือมันไมดี ถามันดีจริงๆ มันจะไมตองสรางอารมณใจของเราใหเปนทุกข 
เพราะอะไร เพราะวามันดี ต้ังแตเกดิมาแลวไอเจากายมันสรางใจใหเกิดเปนทุกข เปนทุกขเพราะไม
มีอาหารจะกิน ตองเหน็ดเหนื่อยทุกอยาง เร่ืองอาหาร เปนทุกขเพราะไมมีของจะใช เปนทุกขเพราะ
เกรงไมมีบางจะอยู เปนทุกขเพราะวาเกรงวามันจะปวยไขไมสบายเราก็หาทรัพยสินท้ังหลายมา
ประคองกาย นี่แสดงวา รางกายไมดี มันเปนทุกข ทําใหใจตองดิ้นรน 

ก็เปนอันวาคิดวาใจของเรานีท่ี้องคสมเด็จพระทศพลกลาววา มันไมใชเรา ไมใชของเรา นี่
เปนของจริง ในเม่ือรางกายมันไมดีอยางนี้แลว บรรดาทานพุทธบริษทัชายหญิงพยายามตัดกําลังใจ
เสีย วาถาจติจะพึงมีราคะ มีความกําหนัดยนิดีในรางกาย จงวางภาระมันเสีย คอยๆ วาง อยาไปวาง
แรงเดี๋ยวมันจะแตก รางกายถาไมม่ันคง จิตใจถาไมม่ันคง วางแรงมันแตกตอยๆ วางตามกําลังใจที่
มันจะพึงวางได การวางไดนอยอยางพระโสดาบัน พระโสดาบันวางไดแบบเบาๆ ยังมีความรักใน
ระหวางเพศ แตมีอยูในขอบเขตของศีล คือ ไมทํากาเมสุมิจฉาจารพระโสดาบันวางความโกรธได 
โดยท่ียังมีความโกรธขังใจ แตวาไมทํารายใครดวยอํานาจ เกรงวาศีลจะขาด พระโสดาบันวางความ
หลงได คือ พระโสดาบันบังตองการความสวยสดงดงาม แตวาพระโสดาบันก็ไมลืมความตาย 

อยางนางวิสาขามีเคร่ือง มหาลดาปสาธน วันหนึ่งไปสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จ
พระบรมโลกนาถ ลืมเคร่ือง มหาลดาปสาธน มีราคา 16 โกฏิไวเม่ือหญิงคนไขวิ่งเขาไปดู ถาหากเธอ
บอกวา ถา พระอานนท เกบ็ไปแลว กไ็มตองเอามา ก็พอดี พระอานนท เก็บไวกอน พอรุงข้ึนเชา 
นางก็ขอประกาศถวายองคสมเด็จพระชินวร คือ ประกาศถวายแลวก็ขายเจาของบํารุง เอาเงินบํารุง
สงฆเงินมันต้ัง 16 โกฏิ ไมมีชาวบานเขาซ้ือ เส้ือตัวเดียว เม่ือไมมีใครซ้ือ นางวิสาขา ก็ซ้ือเอง ซ้ือเอง
แลวเงิน 16 โกฏิ บํารุงพระพุทธศาสนา 

เปนอันวา พระโสดาบันยังมีความตองการสวย แตกไ็มเมาในความสวย มีจิตมุงม่ันในการ
ใหทานเปนสําคัญ ฉะนั้นตระกูลท่ีเปนพระอริยเจา คือต้ังแตพระโสดาบันข้ึนไป จะเห็นวา ตระกูล
นั้น หรือ บุคคลนั้นจะมีจติมุงม่ันไปในทานกองการกุศล หวังการสงเคราะหเปนสําคัญ สมเด็จพระ
ภควันตบรมศาสดาตรัสหามพระวา ถาตระกูลใดเปนพระเสขบุคคล คือ เปนพระอริยเจาต้ังแตพระ



โสดาบันข้ึนไป หามพระสงฆขอของเด็ดขาด ถาไปขอทานมีความสงสารทานให ดีไมดีทานขอ
หยิบขอยืมกูยมืเขามาให นีเ่ปนการทําลายศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท 

ฉะนั้นสําหรับวันนี้ ก็ขอเตอืนบรรดาทานพุทธบริษัทในดาน จิตตานุปสสนามหาสติปฏ
ฐาน วาทุกๆ วันจิตคิดไวเสมอวา เวลานีเ้รามีราคะไหน ถาจิตมีราคะก็จงรูวาจิตของเรามีราคะ แลว
เม่ือรูแลว ก็อยาคิดวาราคะนี้เปนปจจัยทําลายความดีของอารมณท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวามันจะทํา
ความวุนวายใหเกิดข้ึนแตปกติเราเกิดมาราคะมันก็มีอยูแลว ในเม่ือราคะมันมีอยูแลวเราก็พยายาม
แกไขคอยๆ แก คอยๆ ไข คอยๆ วาง จะไปนึกวาวางทีเดียวมันใหหมด ใชวิธีมีอารมณรักอยูหนึ่ง คือ 
มีจิตกําหนดไวอยูเสมอ เม่ือเราตองมีคูตัวเมียอยูดวยกนัในระหวางเพศ เม่ืออยูแลวก็แลวกันไป มี
แลวกแ็ลวกนัไป ภาระใดเปนภาระของสามีภรรยาท่ีตองทําตามหนาท่ีใหครบถวน แตจิตนี้ก็คิดไว
เสมอวา ส่ิงท้ังหลายเหลานีมั้นเปนปจจัยของความทุกข มันไมเปนปจจัยของความสุข ความสุขมัน
จะเกดิข้ึนมาไดก็เพราะอาศัยท่ีเราไมมีราคะจิต ปราศจากความหนกั 

ในเม่ือจิตมันมีราคะกําหนดจบัอยูอยางนี้มันมีความหนัก จิตใจเราจะปราศจากความดี ส่ิงท่ี
เราตองการก็คือ นิพพาน ตามท่ีองคสมเด็จพระชินศรีทรงแนะนํา นี่เราทําอยางไร มีคูครองอยูๆ จะ
มาแยกทางกันมันก็เกดิ มันไมใชของดี ทางท่ีดีก็พึงมีอยูวา คิดไวเสมอวา สภาวะมีคูครองมันเปนไป
แลวดวยอํานาจของกิเลส ก็เปนไปแตวาใหมันเปนไปเฉพาะชาตินี้เปนชาติสุดทาย กาํลังใจของเรามี
ความตองการอยางเดยีวคือ พระนิพพาน เราจะพยายามหาทางกําจัดราคะ กิเลสท่ีมีอยูในจิตให
สลายตัวไปใหได ท่ีนี้เราทําอยางไร ก็พยายามจับหาความจริง รางกายของคนผูชาย ผูหญิง สัตวมัน
สกปรกหรือสะอาด หาความจริงใหมันพบ หาความจริงรางกายของคนอ่ืนมันหายาก หาจากเราเอง
มันหางาย ท่ีพระพุทธเจาใหดูภายในกาย คําวา ภายในกายก็หมายถึงวา กายของเราน่ีมันจะสะอาด
หรือมันสกปรก กายมันประกอบดวยอะไร 

กายประกอบไปดวย ธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ทานแนะนําวาใหทําใจ
เหมือนกับ นายโคฆาต บุคคลผูฆาโค เวลาฆาโคแลวก็เอาสวนท่ีเปนดนิ คือ เปนเนือ้กระดูกไปวาง
ไวสวนหน่ึง แฮะ มันไมไหวม่ัง เอาหนงัไปวางไวสวนหน่ึง เอาเนือ้ไปวางไวสวนหน่ึง เอากระดูก
ไปวางไวสวนหน่ึง เอาตับ ไตไสปอด อุจจาระ ไปวางไวสวนหนึ่ง แลวก็มานั่งพิจารณาวา โคตัวท่ี
เราฆานี้กอน มันสวยเวลานีม้องท่ีจุดใดจุดหนึ่ง เพียงส่ีกองน้ี มันสวยตรงไหนเราจะไมเห็นสภาวะ
ความสวยในรางกายของโค เพราะแยกมันออกเสียแลว เปนทอน เปนกอง ขอนี้มีอุปมาฉันใด
รางกายของเราก็มีสภาพอยางนั้น รางกายของเราไมสวย ถาเราเห็นรางกายของเราไมสวย รางกาย
ของเราไมดี นี่เราจะเห็นรางกายของใครก็ตามที มันจะมีความรูสึกอยางนั้นอยูเสมอ นี่คอยๆ คิด 
คอยๆ ทํา ไมใชจะมาแนะนํากันบอกวารางกายมันไมดี รางกายมันไมสวย จิตมีราคะไมดกีลับไปนี่
แยกทางกันนะเสร็จ พระไมมีขาวกิน คอยๆ ทําไป 



บางทานจะไปคิดหนักใจวา เวลานี้เราแตงงานกันเสียแลว นี่ทําอยางไรจะแยกกันไดหรือ 
เม้ือเอยูดวยกนัไอราคะกิเลสมันก็มี ก็ปลอยใหมันมีไป มันจะเปนไรไปมันจะมีก็ดี ก็ทํางานตาม
หนาท่ีทุกอยาง แตวาถาจิตใจของเราพยายามใหมันกระทํากําลังใจใหหางลง ตัวอยางเขามีถมไป 

อยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนพระโสดาบันต้ังแตอายุ 7 ป พออาย ุ16 ป เธอก็แตงงานก็
มีลูกต้ัง 20 คน แลวก็เธอเปนพระโสดาบันได 

อยาง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็เชนเดยีวกัน วา อนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานเปนพระ
โสดาบัน ทานก็อยูคูครอง แลวการอยูเปนคูครองก็ถือวาอยูกนัตามหนาท่ี จิตใจของทานท้ังหมดนี้
มุงพระนิพพานเปนอารมณ ในเม่ือจิตมุงพระนิพพานเปนอารมณ ถาตายจากความเปนคนใจมันก็ไป
นิพพาน นากนัเร่ือง จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน ยาวไปนดิหนึ่ง ยาวไปมากนะ วนันี้พดูคร่ึง
ช่ัวโมงกวา 

ทานบอกจิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ ถาจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิต
ปราศจากราคะมันเปนอยางไร วันนั้นเวลาน้ันจิตมันจะมีความสุข มันจะมีความปลอดโปรง ความ
ผูกพันในเร่ืองรูปสวย เสียงเพราะ กล่ินหอม รสอรอยมันจะไมมีสําหรับจิต อารมณจะสบาย รูจักใจ
มันไว ดูจติ คําวาดูจิตก็คือ ดูอารมณของจิต จิตมันมีสภาพดี ท่ีเราไมดีดวยก็เพราะอาศัยทุกส่ิง
ภายนอกเขามากระทบ คือ อารมณของกิเลสทําใหจิตกระเพ่ือม จิตมีสภาพเหมือนน้ําใส นอนนิ่งอยู
ในตุม จิตแทๆ  แตทวาท่ีเราตองเวียนวายตายเกดิเพราะมีกิเลสเขามาควบ กเิลสตัวสําคัญตัวแรกใน 
จิตตานปุสสนามหาสตปิฏฐาน ก็คือ ราคะ  

นี่ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงระมัดระวังราคะไวเปนสําคัญ ถาจิตมันมีอารมณผูกพนัส่ิง
หนึ่งส่ิงใด ท่ีไมจําเปนจะตองมีจะตองใช แตจิตใจมันอยากจะไดก็จงเตือนใจมันวา ส่ิงท่ีเรา
ปรารถนาอยากจะไดมานี่มันไมมีสภาพทรงตัวประเดีย๋วมันก็เกา เม่ือเกามามันกเ็ศราหมอง 
ประเดี๋ยวก็ความทรุดโทรมมันก็เกดิข้ึน ในท่ีสุดมันก็พัง แลวรางกายเราก็มีสภาพอยางนี้เหมือนกัน 
เราจะตองการเฉพาะส่ิงทีเรามีความจําเปน ตองกินตองใชเทานั้น ถาส่ิงใดของฟุมเฟอยเกินไป เราจะ
ไมมีเอาใจเขาไปติดจนเกินไป นี่ รักษากําลังใจไวอยางนีน้ะ คิดไววาจติดีหรือไมด ี

วันนี้เอาเฉพาะราคะ นั่งคิดไปอยูเสมอ มันก็ลืมบาง ไมลืมบาง มันก็เปนของธรรมดา แลว
จงอยาลืมวาการรวบรวมกําลังใจวนัละเล็กวันละนอยนี ่ เวลาจะตายจริงๆ อารมณท่ีเขารวบรวมไว
วันละเล็กวันละนอยนี่ มันจะรวมตัวจริงๆ รวมตัวตรงไหน ทานเจริญสมาธิจิตไดบางไมไดบาง ดี
บางไมดีบาง อยาลืมนะ ดีบางไมดีบาง มันดีมันก็ดี ดีนอยมันกด็ี ดีมากมันก็ดี การรวบรวมกําลังใจ ก็
เหมือนกับน้ําตกมาจากฟากฟาทีละหยาดๆ แตวาไอน้าํท่ีตกลงมามันมีภาชนะสําหรับรองเม่ือตกลง
มากมากๆ มันก็รวมตวักนัมากข้ึน บุญกุศลท่ีบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทํา มันไมไปไหน มัน
รวมอยูท่ีใจของทาน ทานสมาทานศีล ศีลมันก็รวมอยูท่ีใจทานถวายทาน ทานกําลังกุศล ทานมันก็
รวมอยูท่ีใจ เจริญสมาธิจิตสมาธิจิตมันก็รวมอยูท่ีใจ เจริญวิปสสนาญาณ วิปสสนาญาณมันก็รวมอยู
ท่ีใจ  



ท่ีพูดมาเม่ือกีน้ี้ มีท้ังสมถะ และ วิปสสนา รวมท่ีใจ จิตมีสภาพจํา เม่ือจติมันมีสภาพจาํ เวลา
ท่ีเรายังดีอยู ความวุนวายมันมี แลวก็จําไดบางไมไดบาง พอเร่ิมปวย ความวุนวายจากรเองอ่ืนมัน
นอยลง จิตมันก็เขามาวุนวายกับขันธ 5 คือ ทุกขเวทนาท่ีมันเกิดกับรางกายตอนนี้แหละ ส่ิงท่ีทาน
รวบรวมไวทีละนอยๆ ท่ีวาเหมือนกับน้ําฝนตกท่ีละหยาดๆ มันขังอยูในตุม มันจะไปปรากฏอยูกบั
อารมณของทาน แทนท่ีความหวั่นไหวในความตายจะเกิดข้ึน ทานกลับจะมีความรูสึกวาเวลานี้ ถา
เราตายส่ิงทีเราตองการไวโดยเฉพาะอยางยิง่ ทานท่ีปรารถนาพระนิพพาน อารมณมันจะรักพระ
นิพพานอยางยิง่ 

ดูตัวอยาง คุณออย หรือวา ทานหญิงวิภาวดี ตัวอยางของเรามีแตความจิรงลูกศิษยอาตมาน่ี
อยูแลว 3 คน คนตนท่ีสุดท่ีสอนในระหวางนั้นมีสอนกนัอยู 3 คน นัน่คือ ทานผูเฒาคนหนึ่งช่ือ นอย 
สอนทีแรกมี 3 คน วัดทาซุงเปนตัวยืน  นอกนั้นก็มากันบาง ไมมาบาง แตกําลังใจท่ีม่ันคงมี 3 คน ยึด
ม่ันแกแลว ตอนเย็นก็หาบของมา เชามืดกห็าบของไปรีบไปหุงขางใสบาตรพระทานผูนี้เปน
โรคมะเร็งเหมือนกัน ท่ีทองแตไมเคยบนปวด เวลาปวยหนักเขาไปถามวา โยม ปวดไหมไปถามเขา
บอกวา ปวด ถามวาทําไมไมคราง บอก เอ ครางทําไม มันไมมีอะไรดีรางกายพังเม่ือไร ฉันก็ไป
นิพพานเม่ือนัน้ ทานวาอยางนั้น แลวอาตมามากรุงเทพฯ เพยีงคืนท่ี 2  ก็ปรากฏ เวลาท่ีกําลังสอน
พระกรรมฐานก็มีความรูสึก วา โยมนอย ตายเสียแลว กําลังพูดแบบนี้ มันมีความรูสึก พอกลับไปถึง
วัด เขาก็อบกวา โยมนอย ตาย เวลาประมาณสองทุมพอดี แลวขณะทีแกตาย โยมพวง อยูอีกบาน
บานหนึ่ง กําลังเจริญพระกรรมฐาน คือวาเวลาสองทุมเปนเวลาเจริญพระกรรมฐาน เม่ืออาตมาไมอยู 
แกก็ทําของแกเอง กําลังจะนั่งเจริญสมาธิ ทานบอกวาเห็นขบวนแหใหญมาก คนท่ีรอบลอมรอบ
เปนคนสวยจริงๆ แพรวพราวไปหมดแตไดยินเสียงเรียก แลวคนท่ีนั่งมาในเกวยีน แกเรียกเกวยีน รถ
ทิพยนะมันมีมาสินธพ ทําไมมาดี มาเทวดา เหน็คนนั่ง พี่นอย นั่งมาในเกวยีน แกวาอยางนั้น ฮึ 
ขบวนแหมีเกวียน แตแกไมรูรถทิพย เสียงไดยินเสียง พวงเอยพวงนพิพานนะนองนะ นิพพานนะ
นองนะ พี่ของลาไปนิพพาน 

โยมพวง บอกวา จําไดแตเสียงเทานั้น เสียงใชแน แตตัวนี่สวย บอกไมถูกแพรวพราวสวาง
ไสว อากาศ ดูแลวไนอากาศมันเต็มไปดวยแสงสวาง แลวเต็มไปดวยขบวนแหง ขบวนแหท่ีมา
ลอมรอบไมรูวาจะไปสุดสายตาลงท่ีตรงไหน จะเหน็ขบวนแหท้ังหมด แตงตัวหลากสีกัน แต
แบงเปนประเภท ประเภทหนึ่งก็มีรางกายเหลืองอรามเหมือนกับทองท้ังตัว นั่นคือพรหม พวกมีหล
กาสีตางๆ ก็เปนพวกเทวดา นี่จะเห็นวา สําหรับ โยมนอย ก็ดี โยมพวง ก็ดี มีทิพย ขณะท่ีแกเจริญ
พระกรรมฐาน แกถามวา จติเราควรตั้งอยูท่ีไหน ก็บอกควรต้ังไวท่ีนพิพานแกถามวาจะไปนิพพาน
ไดหรือ บอกไปไดหรือไมไดก็ตาม ถาจิตเราต้ังไวเฉพาะนิพพานชาตนิีไ้ปไมได ชาติหนาก็ตอ แตถา
มีอารมณใจต้ังไวจริงๆ ไมวาผูชายผูหญิง ไมวาเดก็ ผูใหญ จะทําเลวทําทรามมาแตในกาลกอนสัก
เพียงใดไมสําคัญ กําลังใจใกลจะตายจิตมุงพระนิพพานทุกคนก็ไปพระนิพพาน อันนี้ตามพระพุทธ
พจนท่ีพระพุทธเจาตรัส 



เปนอันวา ภาพนัน้ก็เปนภาพแสดงออก ไมใชคนหลังฝน เปนคนท่ีเคยนั่งเจริญพระ
กรรมฐาน แลวไมเคยเหน็นมิิตใดๆ แตภาพปรากฏชัดประกาศวา เวลานี้ไปนิพพานนะนองนะ อยา
ลืมพระนิพพานนะ พี่ขอลาไปนิพพาน แลวเปนภาพแลวในคืนเดยีวกนั ก็มีสตรีทานหนึ่ง เปนคน
สาวอยูในเขต จังหวัดอุทัยธานี ในตัวเมืองคืนนั้นเธอนอนฝนวา โยมนอย ตายแลว เธอเห็นขบวน
โยมนอยแหไปสวยสดงดงามไปนิพพาน เปนอันวา คนหน่ึงนั่งอีกคนหนึ่งนอนแลวก็เห็นความจริง 
เห็นนัน่ไมใชจิตของทานผูเห็นเปนทิพจักขุญาณ แตวาเปนอานุภาพของเทวดาหรือพรหม เพราะ
ทานผูตายแสดงใหเห็น แลวอีกคนหนึ่งไมไดนั่งกรรมฐานแตวานอนเหน็ฝนเห็น 

ก็เปนอันวา การเห็นในคืนนัน้ของสองคนมีสภาพเสมอกันเหมือนกันทุกอยาง ก็อาจจะเปน
เคร่ืองยืนยนัไดวา ทานผูตายอาจจะไปนิพพานก็ไดนะ 

เปนอันวา วันนี้สําหรับการแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานก็จะระงับไวเพยีงเทานี ้ แลว
ขอยอนสักนิดหนึ่งวาการทรงกําลังใจดี กห็มายถึงวา อยาลืม อานาปานสุสติ เปนสําคัญ นี่อยาลืมนะ 
ญาติโยมนะ ถารางกายเรายิ่งไมสบาย ถาเราทรงฌานในดาน อานาปานุสสติ มันจะรูสึกวาเปนสุ มัน
จะไมสบายก็ตาม ใจมันจะเปนสุข ถาจิตเปนฌาน มันจะวางสังขารเสียได จะระงับทุกขเวทนาทาง
กายตัวนี้เปนตัวสําคัญ แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง อานาปานสุสติกรรมฐาน การกําหนดรูลมหายใจเขา
ออกนี่ เปนเหตุใหจิตเราทรงสมาธิดี จิตจะเปนฌานงาย จะใชกําลังพิจารณาวิปสสนาญาณ จิตก็จะ
ทรงตัวดี แลวก็เปนกรรมฐานท่ีมีกําลังใจใหญถาหากวาทานคลองใน อานาปานุสสติกรรมฐาน ทาน
สามารถจะรูวันตายของทานไดจะรูเวลาตายของทานได จะรูอาการตายของทานได วาทานจะตายใน
อาการอยางไหน แลวถาอยากจะรูเร่ืองของคนอ่ืนการตายวนัตายของคนอ่ืนก็พอรูได แตตองคลอง
จริงๆ แตวาเร่ืองนี้ก็ไมมีความสําคัญจะตองศึกษากนั 

เอาละ ตอแตนีไ้ปขอบรรดาทานพุทธบริษทัทุกทานต้ังใจสมาทานพระกรรมฐาน 



สนทนาหลังกรรมฐาน 
 
ความจริง ถาวนัไหนอาตมาปวยนะ ก็รูสึกวาความสบายจิตมันเกดิข้ึนเพราะอะไรรูไหม ถา

ปวยทีไรกําลังใจมันกจ็ะรวมเฉพาะจดุใชไหม ปวยแทนที่จะไมสบาย ไมใช อะ ยิ่งปวยยิ่งสบาย 
เพราะอะไรรูไหม ถาปวยทีไรกําลังใจมันกจ็ะรวมเฉพาะจุดใชไหม ไอขอทายแกตายเม่ือไหร ก็เปด
เม่ือนั้น อะใจมันก็เปนสุขพอจิตเปนสุข เร่ืองของขันธ 5 มันก็มีท่ีเราจะตองคิด ก็นั่งหลังตา โยมหลัง
พระก็หลับ เม่ือกี้ลืมกรนไปหนอย ฮึ พอหลับตาปุบ อะไรนะ พอหลับตาปุบ นึกวาเราจะไปไหนดี
หนอ ขันธ 5 มันไมเปนเร่ือง ในเม่ือขันธ 5 มันไมเปนเร่ืองไปสนใจอะไรกับขันธ 5 ความจริงเร่ือง
ขันธ 5 นี่ไมไดมีความสนใจมานานแลวเปนอยางไรก็ชาง เพราะมันไมเกี่ยว พอรวบรวมใจในดาน
วิปสสนาญาณ สบายมันก็สบายอยูแลว แตมันใหสบายมากข้ึน นี่ก็นัง่นึกจะตัดสินใจไปไหนดี อยา
ลืมนะไอท่ีเขาบอกวา มหาวีระ ชอบอวดฤทธอวดเดชนะ แลวก็จะตองเปนกันในจุดท่ีเวลาใกลจะ
ตาย ถาใกลจะตายน่ีอารมณสําคัญมันจะเกดิข้ึน คือการรวบรวมกําลังใจ เพื่อถึงท่ีสุดของความทุกข 
คือ จิตเปนสุข มันไมใชฤทธ์ิไมใชเดช เปนเร่ืองของคนธรรมดาท่ีมีอารมณเปนกุศล เวลาท่ีนั่งอยูก็มี
พระทานมาบอกน่ี จะไปไหนก็ไป จะมาเลือกนั่งอยูท่ีนี ่แลวกัน นี่เกบ็ไวกอน วาอยาเลือก เลือกนั่ง
อยูท่ีนี่จะใหเราไปไหนนะ เดินไปก็ลุยตายหมด ใชไหม 

พอออกไปแลวก็ไปเจอะพระ ทานยืนอยูตรงกลาง เอ สวยจริงๆ ไมใชเรานะน่ันนะ พวกนัน้
พระปน พระอีกองคทานไมไดยืนติดพื้น เทาไมติดพื้น ในอากาศสวย ไปกราบๆ ทาน ทานก็บอกวา 
เอานี่ซิคุณ ใจไมสบาย กไ็ปจุดสูงสุด จะไดหนีไป ไอจดุสูงท่ีจะพึงไปน่ี ก็ควรจะไปไอท่ีเขาเรียกวา 
นิพพาน นี่เวลาพอเคล่ือนข้ึนไปก็ปรากฏวาพอขยับข้ึนไปนิดเดยีว เห็นเทวดากับพรหมเยอะ ตามไป
เปนแถว เลยไปแวะหาโยมกอน เร่ืองพอแมนี่เราจะเวนไมได ก็ไปท่ีดาวดึงสก็คิดวาพอแมมีเทาไรก็
ยังไมไดนิพพานขอพบ ทานก็มายนืกันเปนแถวเปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง พอสักสองรอยกวา 
แมสองรอยกวา ฉันคนรวยพอรวยแมแตวาท่ีทานไปนิพพานเอยะแลวนะ พอถึงลูกๆ เขาไปนิพพาน
นับหม่ืนแลว 

พอไปถึงก็ไปยกมือไหวทาน ไหวพอไหวแม เม่ือกอนทานเคยตําหนิวา คุณจะมาไหวเทวดา
ไหวพรหมไมได คุณเปนพระ ก็เลยเรียนกับทานวา เร่ืองเทวดากับพรหมนี่ไมไหว ถาไหวพอ ไหว
แม พอแมไมใชเทวดา พอแมไมใชพรหมพอแมเปนผูใหกําเนิด จะมีชีวิตรูดีรูชอบมาไดถึงปานนี้ 
เพราะอาศัยพอแมเปนแดนเกิด ถาขาดความเมตตาปรานีจากพอแมเม่ือไร ความดีท่ีจะทรงมาได ก็
ไมสามารถจะทรงได ทานกเ็ลยยอม วันนีก้รู็สึกคุยกันนานนิด แหม รูสึกทานสวยๆ สวยกวาเราแฮะ 
ความจริงไมนา อยูเมืองมนษุยนี่มันไมสวย แลวก็คุยกับทานนิดๆ หนอยๆ องคละมากๆ ก็ไมได แต
ไมไดพดูทุกองค ทานก็เลยบอกวา ขันธ 5 มันยังไมพังนะ บอกพังหรือไมพัง ไมสําคัญ คิดวามันจะ
พังตลอด เพราะวามันไมพังถึงสลายตัว มันก็พังทีละนอยๆ ทานก็บอกวาใช ก็ต้ังใจจะเขา จุฬามณ ี



ประเดี๋ยวเหอะ ใครไปกราบทูลพระเจาอยูหัวอีก พระวรีะ อาดฤทธ์ิอวดเดชอีก ชางปะไร 
ในเม่ือเร่ืองมันเปนความจริง เราก็พูดความจริงไมไดอวดใครนี่ พูดอยางนี้มันโกหกไมได หากวา
ทานท้ังหลายได มโนมยิทธิ หรือ ทิพจักขญุาณ วาจะเขา จุฬามณี ไปเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาองคปจจุบันทานเสด็จทานก็บอกวา ไมตองเขาไปหรอกคุณมันชา เวลาเหลือสิบนาทีกวาๆ 
เทานั้น ก็เลยทานก็เลยบอกวา ก็เลยถามทานไปไหนดี บอก ไปนิพพานซิคุณ ถามไปจุดไหนของ
พระนิพพาน 

นิพพานมีท่ีประทับของทาน ท่ีประทับของ พระพุทธกัสสป และท่ีอยู ทานก็บอกไป ท่ี
ประทับของ พระพุทะกัสสป ฉันจะไปดวย กไ็ป ไปนมัสการ ท้ังสองพระองคทานนั่งประทับคูกนั 
สวยมาก มองแลวไมอยากกลับ สวยสดงดงามจริงๆ สมเด็จพระพุทธกัสสป ก็ตรัสบอกวา การ
ตัดสินอารมณของเราอยางนี ้ ถูกตองมันกถู็กมานานแลว ก็จงอยาคลายเสีย ทานก็ช้ีมาดูขางลางวา 
ฉันดีใจ นี่ท้ังสององคตรัสพรอมกัน แลวก็เหมือนกนัช้ีลงมาขางลางวานี่ฉันดีใจมากนะ ถามวา ดีใจ
ตอนไหน ดีใจท่ีบริษัทของเธอมีกําลังใจสูงมาก ความม่ันคงของจิตทรงตัว คําวาบารมีบางสวนมัน
เกินดวยนะ ทานบอกมันเกนิ ถามวา ถามันเกินเราก็ตัดออกดีไหม ไมใชๆ ไมใชตัด ท่ีไหนมันเกิน
นะ มันลามไปหาจุดอ่ืนใหมันเต็ม ใชไหม คําวาเกนิหมายความวา กําลังใจสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทานบารมีสูงมาก 

สําหรับทานบารมีเร่ืองบริษัทของเธอสูงมาด โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังบารมีสวนอ่ืนท้ังหมด
ก็สูง แลวกท็านก็ช้ีใหดูจดุอารมณของจติของจริงอยูขางบนน้ีไดเปรียบ มองมาขางลางนี่ใครนั่ง
ตรงไหนกเ็ห็นหมด เขาไมไดเห็นดวยตัว เห็นจิตแตจิตท่ีเห็นกเ็ห็นจิตชัดๆ แลวก็รูอารมณของจิต 
เปนอันวา อารมณจิตนะสวางสวางกันมากแลวทานก็ช้ีใหดูอารมณของจิตทานบอกวา ถาอารมณจิต
แบบนี้นะคุณก็ควรจะเตือนเขาใหจับจดุเฉพาะ ถามวาจดุเฉพาะเปนอะไร เอ กลับหนาแลวใชไหม 
อา จุดเฉพาะท่ีจะพึงไดนั่นก็คือ ใหจับจดุตรงพระนิพพาน ถาถามวา ก็คนหลายๆ คนเขาไมไวใจ
ตนเองพอยนือยู นัน่ก็รูใชกําลังจิตของทาน วามีใครบางท่ีไมไววางใจตัวเอง วาเร่ืองของพระ
นิพพานจะไปไดงาย ทานบอกใช พอช้ีลงมาดูทานบอกใช เวลานีเ้ขาไมไวใจตัวเอง เพราะขาดอะไร
อยูนิดหนึ่ง คือ ขาดอารมณท่ีจะรูจะเหน็พระนพิพานได ถาเขามีอารมณท่ีจะรูจะเห็นนพิพานได 
พวกนี้ก็จะมีความมั่นใจมากข้ึน 

ทานก็เลยบอกวา ใหต้ังจิตไวเฉพาะ บอกเขาดวยวา วนัปกติ ไอเหมือนกับเรือท่ีโตคล่ืน มัน
จะโคลงไปบาง อะไรบางกไ็มสําคัญ ถาต้ังใจวาเราจะพายเรือใหถึงฝง ฝงนี้จะตองถึงแนนอน แต
ความจริงท่ีทานบอก นี่เรากข็อวงเล็บไวสักนิดนะวา ท่ีทานต้ังใจจริงแตท่ีมาดูกันเฉยๆ ไมเกี่ยว หรือ
วามาคอยเอาขาวไปโฆษณากลับตาลปตรขาวนี่ไมเกี่ยวนะ นี่ไมเกรงใจกันนะ มีมาหรือเปลา ก็ไมรู
นี่ ถาไมมีมากแ็ลวไป มี เคยมีมา ไมง้ันพระเจาแผนเดินไมรู ใชไหม เธอคอยกลับขาวกันอยูเสมอ 
ความจริงไอเร่ืองคนจะตายน่ี มันไมใชฤทธ์ิไมใชเดช ท่ีเห็นภาวะตางๆ เปนปกติของจิตท่ีมีอารมณ
เปนกุศล เร่ืองธรรมดา 



แลวกอนจะหมดเวลา ทานก็ตรัสย้ําอีกวา บอกวา กลับลงไปบอกบรรดาบริษัทของเธอนะ 
วาอารมณนพิพานนี่มีหวังแนนอน เพราะวาไมมีทาง ขออยางเดียววาเวลาแตละวันมันก็ดีบาง ช่ัว
บาง เปนของธรรมดา เม่ือจิตมันสงบละจากไอกังวลตางๆ ใหอารมณจับพระนพิพานเปนอารมณไว 
นึกถึงพระนพิพานวาทําทุกส่ิงทุกอยางเพือ่พระนิพพาน เราไมไดทําใหใครเขาชม เราไมไดทําเพื่อ
ความรํ่ารวย เราไมไดทําเพือ่หาความสุข หาศักดิ์ศรี ในระหวางเปนมนุษย เราทําอยางเดยีวเพื่อจติ
บริสุทธ์ิ คือพนจากสภาวะของกิเลสคือ พระนิพพาน พูดกันงายๆ โดยยอวา เราทําทุกอยางเพือ่
นิพพาน เพียงเทานี้ทํางาน แตความจริงทานช้ีมานี่โอโฮ สวางพรึบ มันเหมือนกับไอกระแสไฟสัก
พันแรงเทียน กําลังจิตของทานละนะ แตละคน ไมใชหลายๆ คน พนัแรงเทียบ มันสวาง แตวาท่ีไม
สวาง มีไมมีกไ็มทราบนะ เห็นสวางมาก หรือคนสวางสุดไมสวางก็ไมรูนะ 

เปนอันวา คนทุกคนทานกเ็ลยบอกวา ดอํูานาจวิริยะ อุตสาหะของเขา การมาแตละคราว
ของคุณ ทุกคนมานั่งกันอยูดวยความลําบาก เสียสละเวลาการงานนี่แสดงถึงวา กําลังใจเต็มเปยมไป
ดวยปรมัตถบารมี ประการท่ี 2 เร่ือง ทานบารมีไมอ้ัน ทานบอกทานบารมีนี่กําลังสูงสุดถาจะพูดกนั
ถึงกฎธรรมดาแลวกําลังลนคําวากําลังลนหมายความวา ก็ทําลายไอระบบของโลภะ แลวก็ทํากําลัง
ลนมันก็ไปเพือ่บารมีอ่ืน ไปชดเชยบารมีอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานบารมี เรียกวา จาคานุสสติ
กรรมฐาน นี่ตัวเดยีวก็ไปพระนิพพานได กเ็ลยช้ีใหลงมาดู ก็รูสึกสบายใจวา เออ ดี เปนอันวา วันนี้ดี
ไมดีก็มีใครไปสงขาวพระเจาแผนเดินอีกวา พระมหาวีระ อวดฤทธ์ิอวดเดชอีกแลว ใชไหม ถาเรามี
จะอวดซะอยาง เราก็อวดจะเปนไรไป หาวาอวดเราก็อวดมันเลย ใชไหม แตความจริงอยาลืมนะ 
อารมณอยางนีเ้ปนปกติของคนท่ีมีอารมณเปนกุศลนะ ทุกคนจะมีสภาวะรูสึกเหมือนกันอา ตอนี้ไป
ขอทุกทานต้ังใจอุทิศสวนกศุล 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 54 
สังขารุเปกขาญาณ 

เปนอันวาวันนี้ขอพูดเร่ือง จุดจบของจิต จุดจบของจิตนี่มีอยูหลายข้ันดวยกนัอันดบัแรกกย็ัง
ตองขอพูดเร่ือง สังขารุเปกขาญาณ คําวา สังขารุเปกขาญาณ นี่มีหลายช้ันดวยกัน ไมใชมีข้ันเดยีว 
ไปหาหนังสืออาน ไมพบหรอก เพราะใครเขาไมเขียน ถาจะเขียน อาตมาเขียนคนเดียว ใชไหม เขา
บอกหัวลานนะมันบอกครู ใครหัวลานม่ังหวา มีไหม ถาไมมีๆ ชาวบานเดือดรอน สําหรับ สังขารุป
เปกขาญาณ แปลวา มีการวางเฉยในขันธ 5 ถาเราวางเฉยในขันธ 5 ไดเม่ือไร เราก็ถึงนิพพานเม่ือนัน้ 
แตทวาระดับการวางเฉยแบงเปนหลายข้ันดวยกันเอากนัตนจริงๆ แลวอยาไปหาตําราอานนะมันไม
มี 

อันดับตนจริงๆ ท่ีทานท้ังหลายเร่ิมเขามาฝกพระกรรมฐาน หรือมาอบรมพระกรรมฐาน 
อยางท่ีกําลังนัง่กันอยูเวลานี ่ ทุกทานมี สังขารุเปกขาญาณ อยูแลวใชไหม ครับ ไมรูหรอก ครับสง 
ความจริงมีแลว มีตอนไหน เวลานี้ทานั่งกนัดวยความลําบาก เบียดเสียดยัดเยยีดกนั ทุกคนท่ีมานี่ตาง
คนมีทรัพยสินมีสมบัติดวยกนัทุกคน มีภาระเปนเคร่ืองหวงใยดวยกันทุกคน แตวาเวลาน้ีถา
ตัดสินใจวาจะมาเจริญพระกรรมฐาน ขณะท่ีต้ังใจจะมา ทานก็วางภาระ ส่ิงท่ีจะตองหวงใยทางบาง 
ถึงจะเปนอยางไรก็ตาม วนันี้มาขอแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานกันใหได เวลาท่ีทานเดินทาง
มาก็เต็มไปดวยความลําบาก รถก็ติด บางทีรถไมติดพอเดินมาก็เหนือ่ย หรือ นั่งรถเบียดเสียดกัน 
แลวในที่สุดมาถึงสถานท่ีนี้ ทานก็นั่งเบียดเสียดยดัเยยีดกนั มันไมมีความสุขทางกาย แตทวากําลังใจ
ของบรรดาทานพุทธบริษัทไมไดคิดถึงความทุกขในดานนี้ มีความประสงคอยางเดียววาเม่ือไรจะถึง
เวลาแนะนําหรืออบรม ในดานการเจริญพระกรรมฐาน เปนอันวาความทุกขทางกายท่ีมีอยูก็ดี ท่ีนัง่
ขยับเขยื้อนกันไมคอยจะไหว แลวก็ความหวงใยทางบานก็ดี ทานวางเสียแลว อาการวางอยางนี้เขา
เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ เบ้ืองตน จําไวนะ สรชุย ฮึ ไอนี่ คําวา สังขารุเปกขาญาณ วางเฉยในขันธ 
5 เรานั่งอยูกันนี่ นั่งดวยความลําบาด อากาศถึงแมวาจะมีแอร มีพัดลม มันก็เยน็ไมพอเม่ือยก็ขยับได
ยาก แตก็ทนเอาทําใจเฉย ไมหวงใยตามการปวดเม่ือย ไมสลายอันนี้ก็เปน สังขารุเปกขาญาณ วาง
เฉยในขันธ 5 วางเฉยเพื่อกาวเขาไปหาความดีนี่เปนอันดบัตน 

ตอมาบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ในอันดับตนเราก็เร่ิมฝกอบรมจิตใหทรงสมาธิ นั่นก็
ไดแก หนึ่ง กาํหนดรูลมหายใจเขาออก ตัวนี้สําคัญนะ วันนี้ขอพดูต้ังแตตนยันจบ มันไมจบกไ็มเลิก
พูด คืนนี้ท้ังคืนพูดกนัอยูนี ่ แตวาอันดับแรกก็เร่ิมฝกอารมณจิต อารมณจิตท่ีเราเร่ิมฝก จุดท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุดในการเจริญพระกรรมฐาน จะเปนเร่ิมตนหรือข้ันกลางก็ดี หรือข้ันสุดทายสุดก็ตาม 
แมแตพระอรหันตกด็ี องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี ยังตองใชอยู นั่นคือ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน การกําหนดรูลมหายใจเขาออก อันนี้ขอแนะนําไหนก็ชางปลอยไปตามปกติ แตทวาใชจิต
กําหนดรู วาเวลาหายใจเขารูอยูหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูหายใจออก เวลาหายใจเขายาวหรือ
ส้ัน เวลาหายใจออกยาวหรือส้ันก็รูอยู เอาแคกําหนดรู อยาไปบังคับลมหายใจวาตองหายใจใหมัน



แรง มันยาวจะไดมีความรูสึก อยางนี้ไมถูก จะตองปลอยลมหายใจไปตามปกติ แตเอาสติเขาไปจับ
ใหรูอยูเวลานี้ หายใจเขาหายใจออก ถาขณะใดจิตใจของบรรดาทานพทุธบริษัทท้ังหลาย รูลมหายใจ
เขาหายใจออกแลวก็รูวาลมหายใจเขายาวหรือส้ันออกยาวหรือส้ัน 

เปนอันวาขณะนั้นจิตของทานท้ังหลายอยูในเกณฑของสมาธิ จะถามวาเปนสมาธิช้ันไหน 
ก็ไมตองตอบ จะตองไปเอาชั้นกันทําไม เราตองการอยางเดียวคือ อารมณสมาธิ สมาธิแปลวา ทรง
จิตอยู รูอยูตามท่ีเราตองการ ถาขณะใดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก โดยอารมณอ่ืนไมมีเขามา
รบกวน อยางนี้เปนสมาธิต้ังแตขณิกสมาธิก็ได อุปจารสมาธิก็ได เปนปฐมฌานก็ได ฌานท่ี 2 ก็ได 
ฌานท่ี 3 ก็ได แตฌานท่ี 4 ไมได  ถาฌานท่ี 4 เราจะไมรูวา เราหายใจเขาหายใจออก ถาเปนขณกิส
มาธิก็ดี อุปจารสมาธิก็ดี สภาพของลมหายใจท่ีเรารูอยู มันจะมีสภาพเปนปกติ คือ รูชัด พอจิตเขาถึง
ปฐมฌาน จะรูสึกวาลมหายใจเบาลงไปนดิหนึ่ง ถาถึงฌานท่ี 2 ลมหายใจจะเบาลงแลวก็มีความชุม
ช่ืนเอิบอ่ิม ถาหากเปนฌานท่ี 3 ลมหายใจจะเบามาก รูสึกวาเรามีลมหายใจติดๆ นิดๆ เทานั้นเอง พอ
ถึงฌานท่ี 4 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ มีอุเบกขารมณ แตทวาไมมีความรูสึกวามีลมหายใจเขาออก 

เปนอันวาสําหรับการเจริญพระกรรมฐาน ขอทานท้ังหลายจงอยานกึคํานึงวาเวลานี้สมาธิ
ของเราอยูข้ันไหน เวลานีเ้ราตองการอุปจารสมาธิ ตองการปฐมฌานที่ 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 ถาจิตไปยุง
อยางนี้ มันเปนกังวล ถือเสียวา วันนีเ้รามีความสุขคือทรงความดีไดแคไหนพอใจแคนั้น ถาทําอยาง
นี้ ความดีของทานจะไมถอย จะมีความกาวหนาข้ึนไปตามลําดับ ในขณะท่ีทานเจริญอานาปานุสสติ
กรรมฐานก็ดหีรือวาทานจะเจริญพระกรรมฐานใน กรรมฐาน 40 กองใดกองหนึ่งก็ดี หรือวาใน 
มหาสติปฏฐานสูตร ขอใดขอหนึ่งก็ดี ขณะท่ีทานนั่งอยู เพื่อตองการใชกรรมฐานเหลานั้นใหเปน
ประโยชน นั่งอยูหรือยนือยู นอนอยู เดินอยู อยูในอิริยาบถใดก็ตามในอิริยาบถนั้นทานจะทรงกาย
มันไวเฉยๆ นอนก็นอนเฉยๆ หมายความ ตะแคง ซายหรือตะแคงขวา จะนอนหงาย จะนอนคว่ํา อัน
นี้ไมไดหาม ถาจะนั่งมันกต็องนั่งเฉย เพราะอะไร เพราะคํากําลังใจใหมันทรงตัว ตอนท่ีนั่งแยคุย
กําลังใจทรงตัวเรามีความระมัดระวังอยูท่ีจติ มีการระมัดระวังอยูท่ีลมหายใจเขาออก เอาจิตเขาไปคุม
ลมหายใจเขาออก หรือวาเอาจิตเขาไปคุมการภาวนาหรือพิจารณา ตอนน้ีแสดงวาจิตใจของบรรดา
ทานพุทธบริษทัท้ังหลายโดยถวนหนาไมไดสนใจกับรางกายเลย รางกายมันจะมีสภาวะอยางไรเรา
ไมสนใจ สนใจอยางเดียวรูลมเขาลมออก รูคําภาวนา รูการพิจารณา การที่เราไมสนใจรางกาย 
ตอนนี้ก็เรียกกนัวา สังขารุเปกขาญาณ ใชไหม คือ ไมสนใจในขันธ 5 สังขารุเปกขาญาณ หมายถึง
การวางเฉยในขันธ 5 รูไหม ทํามาต้ังปลายป ไมรูหรอก พอใครเขาบอก สังขารุเปกขาญาณ นะงวง 
ฉันไมไดกับเขานี่ ฉันมีเคยทําสักหนอย ใชไหมท่ีไหนได จวกมาหลายปแลว ข่ีชางคิดวาชางเปน
หมาเสียนี่ ใชไหม 

นี่เปนจดุหนึ่งสําหรับ สังขารุเปกขาญาณ ในเบ้ืองตน หมายความถึงแมวาเราจะทําดานสมถ
ภาวนา มันกมี็ สังขารุเปกขาญาณ อารมณนี้อยาไปหาหนังสืออานนะ มันตองไดมาจากผลการ



ปฏิบัติ ในเม่ือปญญาในผลการปฏิบัติมันปรากฏชัด เราจะรูเอว นี่ รอใหรูเห็นจะไมไหว ก็เลยชวงให
รูซะหนอย นี่เปน สังขารุเปกขาญาณ ในดานเจริญสมถภาวนา 

ทีนี้มา สังขารุเปกขาญาณ ใสดานวิปสสนาญาณ ในดานวิปสสนาญาณนี่เราทํากนัอยางไร 
มันตัดกนัตรงไหนนะ ฮึ ไอในกรุงเทพฯ ทํานาจะเจริญวิปสสนายาก มันทํานาไมคอยไดนีน่ะ ฮึ มี
แตตีกรามบางชอง ไมคอยมีนา ใชไหม คือวาวิปสสนาญาณ วิปสสนา ตามศัพททานแปลวา รูแจง
เห็นจริง เสร็จ ถาแปลแบบนี้เสร็จ ไปไมรอด วิปสสนารูแจงเหน็จริง เราก็แปล ใชศัพทยากสักนดิ
หนึ่ง 

วิปสสนาญาณเราก็จะแปลวา ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง หรือวา วิปสสนาญาณ 
แปลวา ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ไมมีอารมณฝน ถาขืนแปลวา รูแจงเหน็จริงละก็ ชาตุนี้ท้ังชาติ
ไมมีความเขาใจ นี่แปลวา ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา และเรายอมรับนับถือกฎของความเปนจริง 
ธรรมดามันมีอยางไร ธรรมดามันมีความเกิดขึ้นใสเบ้ืองตน แลวก็มีความแปรปรวนไปในทามกลาง
มีการสลายตัวไปในท่ีสุด นีเ่ปนธรรมดาของชาวโลก แลวก็เปนธรรมดาของทุกส่ิงทุกอยางในโลก 
ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง สัจธรรมอันเปนเคร่ืองประจําของโลก คือมันตองจริงอยูเสมอ 
ไมมีการคลายตัว เม่ือเกิดแลวตองแกเกิดมาแลวตอมีการปวย แลวในท่ีสุดมันตองพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจแลวก็ตายในท่ีสุด นี่ความจริงของโลกมันเปนอยางนี้ สําหรับนักเจริญวิปสสนาญาณ
ก็มีอารมณปลอย คือ ยอมรับนับถือความจริงในเร่ืองนี้เสีย ในเม่ือเราเกิดข้ึนมาไดเราก็ตองแกได เรา
เกิดมาไดมีรางกายได เราก็ตองมีการปวยไขไมสบายได เม่ือเราปวยไขไมสบายได เราเกิดได เราก็
ตายได ของท่ีเราหามาไดมันก็หมดไดคนท่ีเรารัก หรือวาเขารักเรา เรารักเขา เราก็ตายได ของท่ีเรา
หามาไดมันกห็มดได คนท่ีเรารัก หรือวาเขารักเรา เรารักเขา สักวันหนึ่งเราเกลียดเขา เขาเกลียดเราก็
ยังได คนท่ีเขาชมเราวันนี้ วันหนาเขากด็าเราได ใหถือวาทุกส่ิงทุกอยางนี้เปนของธรรมดาของโลก 
ถาอะไรมันเกดิข้ึนก็ถือวานี่เปนเร่ืองธรรมดา ถาความแกมันเขามาครอบงําใจเราก็เปนสุข ท้ังนี้
เพราะอะไร เพราะเรารูวามันจะแก การที่จะหามความแกนะมันหามไมได 

อยางสมัยพวกลิเก ละคร เขาแสดง ใครตายกันท่ีไหนก็ตาม ฤาษีก็ไปชุมเร่ือยใชไหม เขารบ
กัน ใครตาย ก็ไปตามฤาษีมาชุบคนน้ันชุบคนน้ี เวลาฤาษีตายไมมีใครชุบอะ ฤาษีไมเลือกชุบตัวเอง
เสียกอน ใชไหม ไอนัน่มันโกหกนะ นี่เปนอันวา ฤาษีลิเก ฤาษีละครแกก็ตายเปนเหมือนกัน 
เปนอันวามันเปนของธรรมดาในจติใจเราคิดไวเสมอ เราเกิดมาแลวเราตองแกนะ เม่ือความแกเขา
มาถึง เราก็มีความสบายใจวา นี่มันแกตามสภาวะของมัน เราจะหามปรามอะไรมันไมได นี่อีก
ประการหน่ึง 

แลวประการที่สอง ถาความเจ็บไขไมสบายมันเกดิข้ึน เจ็บทุกขเวทนามันตองมี คนท่ีปวย
ไขไมสบายจะบอกวาไมมีทุกขเวทนานะมันหาไมได แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเอง 
พระองคก็ทรงรูอาการปวย รูวามันมีทุกขเวทนาเกิดข้ึน พระอรหันตทุกองคก็รูทุกขเวทนา ไมใชวา
คนเจริญสมถกรรมฐานวิปสสนากรรมฐาน เวลาปวยไขไมรูสึกวาปวย เวลาเจ็บไมรูสึกวาเจ็บ อยาง



นี้ไมใชคนแลว ฮึ มันตุกตาใชไหม พระพุทธเจาทานกเ็จ็บนั้น พระอรหันตทานกเ็จ็บเปน ในเม่ือ
ทานเจ็บ ทานจะวาง ทานจะใช สังขารุเปกขาญาณ ตรงไหนเม่ือเจบ็ทานก็รูวาเจบ็ มีทางใดท่ีจะ
บรรเทาทุกขเวทนาไหม มีหมอรักษามียาใสไหมถามีก็รักษาใหหมอรักษา มียาก็ยาใสเพื่อบรรเทา
เวทนา ดวูาเวทนามันบรรเทาหรือไมบรรเทา ถามันไมบรรเทาได ทานก็ถือวาเปนสภาวะของมัน 
เม่ือรางกายมันเจ็บอีก ก็รูสึกเจ็บ แตใชอารมณวางเฉยไมดิ้นรน เพราะถือวานี่เปนกฎของกรรมท่ีเรา
หลีกหนีมันไมพน แตวามันเจ็บไปไมนานหรอก ถาตายแลว มันก็เลิกเจ็บ ฮึ ใชไหม ถามันไมหายนี่ 
ตายแลวมันก็เลิกเจ็บ อีตอนเจ็บเราคิดอยางไร 

ถาเจ็บไขไมสบายเกิดข้ึนก็ถือวา ขันธ 5 มันไมดีแบบนี ้ เราเล้ียงเราดูมันสักเทาไรกต็ามที 
ความกตัญูกตเวทีของขันธ 5 ไมมีเลย เราอุตสาหเอาอกเอาใจทุกอยาง ตองการอาหารอะไร กห็า
ใหกนิ ตองการเคร่ืองแตงตัวแบบไหนเรากห็าให ตองการของใชแบบไหนเรากห็าให แตทวามันจะ
ตามใจเราสักนิดหนึ่งวาเจาจงอยาปวยเลย เจาจงอยาแกเลยมันไมยอม นี่แสดงวาขันธ 5 นี่ถาเปนคน 
ก็เต็มไปดวยความอกตัญู ไมรูคุณคน เล้ียงแลวไมเคยสนองความดตีอบ แตหากวาเราจะไปคิดวา
ขันธ 5 ไมดีประเภทนี้ ควรจะคิดวาเราไมดเีองตางหาก เพราะวากฎธรรมดาของขันธ 5 มันเปนอยาง
นั้น มันเปนความจริง มีเกิด มีเส่ือม แลวกมี็พัง มีรางกายทรงตัว แลวกมี็การปวยไขไมสบาย นี่จิตใจ
ของเราก็ตองคิดวาเม่ือทุกขเวทนาใดๆ เกิดข้ึนถือวา เปนธรรมดาของขันธ 5 วาทนไดก็ทน ถาทน
ไมไดกจ็ะครวญเพลงเศราสักหนอยกย็ังไดนะ 

อยาง พระอัสสชิ พระอัสสชิ เปนพระอรหันตรุนแรก ท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงสอน พระอรหันตรุนแรกนี่มีอยู 5 องคคือ ทานอัญญาโกณฑัญญะ ทานวัปปะ ทานภัททิยะ ทาน
มหานาม ทานอัสสชิ ปรากฏวา ทานอัสสช ินี่เปนอาจารยของ พระสารีบุตร เปนผูใหธรรมแก พระ
สารีบุตร ที พระสารีบุตร กบั พระโมคคัลลาน เขาถึงความเปนพระโสดาบันเพราะ พระอัสสชิ เปน
ผูใหธรรมโดยยอวา ธรรมใดเกิดแตเหต ุ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาตรัสเหตุของธรรมนั้น 
และความดับของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอยางนี้ ทานแนะนําเพียงเทานี้ พระสารีบุตร 
ก็ไดบรรลุดวงตาเห็นธรรม คือเปนพระโสดาบัน สําหรับพระสารีบุตรก็เปนยอดกตัญูตอมาเม่ือ
พบองคสมเด็จพระบรมครู เปนอรหันต ทานต้ังใหเปนอัครสาวก เวลาทานอยูท่ีไหน ฟงขาววา 
พระอัสสชิ อยูทิศทางไหน เวลาทานจําวัดทานจะตองหันศีรษะไปทิศนั้น นีจ่อมกตัญูหรือยอด
กตัญู 

บุคคลเขารูคุณคน คือ พระสารีบุตร นี่ตอมาภายหลังเม่ือ พระอัสสชิ เวลากาลผานมาอายุขัย
มันก็หมดไป พระอัสสชิ ทานก็ปวยไขไมสบายอยางหนกั โรคท่ีพระเปนสวนใหญก็คือเปนโรคทาง
ลําไสกับกระเพาะ นี่โรคทางเดินอาหาร มันท้ังอืดท้ังเสียด ปรากฏวาทานทนไมไหว ถึงกับครวญ
เพลง ครางนะ คราวเพลง ไมใชครวญเพลงรองออยๆๆ บอกใหพระท้ังหลาย บอกวานี่ไปอาราธนา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาท่ีเถิด ขอใหพระองคทรงโปรด อัสสชิ ดวย เวลานี้ทนไมไหว
แลว เม่ือองคสมเด็จพระประทีปแกวเสดจ็มา ทานอยูบนแครสูง ทานจะลุกข้ึนพระผูมีพระภาคเจาจึง



ไดมีพุทธฏีกาตรัสวา อัสสช ิจงนอนอยูอยางนั้นแหละตถาคตจะนั่งในอาสนะ ท่ีเขาจัดไว ความจริง
พระพุทธเจานัง่อาสนะท่ีตํ่ากวา 

พระอัสสชิ จึงไดกราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ภันเต ภควาขาแตองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาคะ เวลานี้ความดีท่ีขาพเจาไดไวนากลัวจะเส่ือมเสียหมดแลว 
เพราะวามีทุกขเวทนาหนักมันทนไมไหวจริงๆ พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา อัสสช ิเธอระงับกายสังขาร
ไมอยูหรือทานก็บอกวาระงับไมไหวพระพุทธเจาคะ คําวาระงับกายสังขารก็หมายถึงวา จับลม
หายใจเขาออกใหเปนฌาน ญาติโยมอยาลืม การเจริญพระกรรมฐานจะเปนกองไหนก็ตาม จับลม
หายใจเขาออกไวกอน ถาลมหายใจเขาออก ถาจะภาวนาดวยก็ได แตอยาท้ิงลมหายใจเขาออก ถา อา
นาปานุสสติกรรมฐาน นี่ เปนฌานมันสามารถระงับทุกขเวทนาไดเปนอยางด ี

เม่ือองคสมเด็จพระชินศรีตรัสอยางนั้น ทานก็บอกระงับไมไหวพระพุทธเจาคะ ทุกขเวทนา
มันมาก ความดีท่ีขาพระพุทธเจาไดไวแลวคงจะเส่ือมไปเสียแลว ความจริงพระอรหนัตเส่ือมนี่พวก
รเก็ซวยเต็มทีนะ ทวาทานก็ตองวิตกกงัวลตามธรรมดาพระอรหนัตหรือพระอริยเจา ยอมจะ
กลาวโทษโจทยความผิดของตนเองไวเสมอ คือไมทะนงตน ในเวลานั้นสมเด็จพระทศพลจึงไดมี
พระพุทธฏีกาตรัสถามวา อัสสชิ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนของเธอหรือ พระอัสสชิ 
บอกวาไมใชเจาคะ ทานกลาววาหรือวาเธอมีในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พระอัสสช ิ ก็
บอกวาไมใชเจาคะ 

เปนอันวา ทานไมเหน็วารางกายนี่มันเปนเรา เปนของเรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมีใน
เรา รางกายมันเปนขันธ 5 เปนเรือนรางท่ีอาศัยของจิตช่ัวคราว คําวาเราก็คือ จิต องคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศร จึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อัสสชิ ความดีของเธอท่ีไดไวไมเส่ือม ทรงตัวดีอยู 
หลังจากองคสมเด็จพระบรมครุมีพระพุทธฏีกาอยางนั้น ไมชาไมนานนัก พระอัสสชิ ก็นพิพาน 

นี่ท่ีนําเร่ืองนี้มาเปนตัวอยางขอใหทราบชัดวา ถึงแมวาเราจะเจริญพระกรรมฐาน ก็มีคน
สวนมากเห็นคนท่ีเขาเจริญกรรมฐานปวยไขไมสบาย เพียงแตแสดงดวยอาการทุกขเวทนา มักจะ
กลาววา นี่เจริญกรรมฐาน เจริญวิปสสนาญาณ ทําไมยังเจ็บละ รูเจ็บ ทําไมรูจักเจ็บ รูจักปวย ความ
จริงนี่มันเร่ืองธรรมดาของขันธ 5 แตวานกัเจริญกรรมฐานมีวาเจ็บมันเจ็บ ทุกขเวทนามันมีมันทุกข
แตวาเรามีอารมณขมความรูสึก แตไมใชไมรูสึกนะ ถือวาเจ็บก็เจบ็ ทนเอา มันจะปวดก็ปวด ทนเอา 
ทนเอาตรงไหน ทนเห็นวารางกายมันเลวแบบนี้ มันมีทุกขเวทนาแบบนี้ ถามันพังเสียเวลานี ้เราก็ไม
ตองการมันอีก ขันธ 5 นี้พังเม่ือไหร ในเม่ือเราจะตองในการตอไปถาเราจะเกดิใหม จะมีขันธ 5 อีกก็
มีสภาพแบบนี ้ฉะนั้นข้ึนช่ือขันธ 5 ท่ีประกอบไปดวยธาตุ 5 แบบนี ้จะไมมีสําหรับเราอันนี้เรียกวา 
สังขารุเปกขาญาณ ใชไหม เปน สังขารุเปกขาญาณ เบ้ืองตน เปกๆ ไปกอน เปนอันวาตัวขมแบบนี ้

ตอมาเม่ือเจริญวิปสสนาญาณพิจารณาเหน็โทษของขันธ 5 เรากลาวกันโดยอริยสัจ 
พระพุทธเจาบอก ทุกข การเกิด ชาตปิ ทุกขา ความเกิดเปนทุกข ชราปด ทุกขา ความแกเปนทุกข 



มรณัมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข เหน็จะไมตองอธิบายกัน อธิบายกันมานานแลว ไอตัวทุกข
ท้ังหลายเหลานี้มันมีอยู ในเมื่อเรามีขันธ 5 เราก็มานั่งพจิารณาขันธ 5 นี่ควรคบหรือไมควรคบ เวลา
นี้มันมีอยูเราควรคบ จําจะตองคบ เหมือนกับเราอาศัยเรือขามฟาก อยางท่ีพูดแลวเม่ือคืนถาเรือมันร่ัว
เราก็อุตก็ยา เรือมันจะผุหรือจะพังก็หาไมมาทาบมาตาม พอท่ีจะขามฝงไปได ขอนี้ฉันใด รางกายคือ 
ขันธ 5 ก็เชนเดียวกัน เม่ือเรายังอาศัยขันธ 5 เพื่อปฏิบัติความดี ขันธ 5 มันหิว เรากเ็ล้ียงใหมันอ่ิม 
ขันธ 5 มันหนาวเราก็ทําใหมันอุน ขันธ 5 มันรอนเราหาความเยน็มาใหมัน ประคับประคองไวเพือ่
เปนท่ีอาศัยทรงความด ี

ตอมาพิจารณาขันธ 5 นี้จะดูทุกสวนของรางกายมันไมมีอะไรเปนคุณ มันมีแตเปนโทษ 
เพราะอะไร มันไมมีการทรงตัว รางกายไมอาบน้ําสักสองวัน ก็ทนไมไหว เหง่ือไคลมันเต็ม เหง่ือ
ไคลมันมาจากไหน มันมาจากในสวนของรางกายนั่งมากเกินไปก็เม่ือย นอนมากเกนิไปก็เม่ือย ยนื
มากเกินไปก็เม่ือย เดนิมากเกินไปกเ็ม่ือยกเ็หนื่อย มันตองคอยปรับปรุงอยูเสมอ ท้ังๆ ท่ีปรับปรุงอยู
อยางนี้มันก็เอาดีไมได เปนอันวา นอกจากปวดจากเม่ือยแลว มันก็เส่ือมลงไปทุกวนั ในท่ีสุดมันก็
หาทางตาย เรามานั่งดูรางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอ่ืนก็ดี มีภาระท่ีจะตองเล้ียงดูมาก มีภาระ
ท่ีจะตองปรนเปรอมาก แตวาเราจะเล้ียงดเูราจะปรนเปรอสักเพียงใดกต็าม รางกายของเรานี้มันไม
ทรงตัว มันไมเช่ือเรา 

ก็เปนอันวารางกายนี่ควรจะเบ่ือ เบ่ือสภาวะท่ีตองเกดิมามีขันธ 5 มองเห็นโลกท้ังโลกเต็ม
ไปดวยความทุกข ไมมีโลกใดท่ีมีปจจยัเต็ม ไมมีสวนใดในโลกท่ีจะเปนปจจัยของความสุข ในเม่ือ
อาการของความทุกขอยางนีมั้นมีข้ึน เราเองเราก็ทุกข คนท่ีเรารัก คนท่ีเนื่องถึงกัน เพื่อนสนิทมิตร
สหาย คนทุกคนเขาก็ทุกข จะมองดใูนมุมไหน เต็มไปดวนความทุกขไปหมด คนท่ีเดินไปทํามาหา
กินก็เพราะอาศัยความทุกขบังคับ แลวเราก็มองโลกท้ังโลกมันเต็มไปดวยความทุกข โลกน้ีเต็มไป
ดวยความเบ่ือหนาย ถาเรามีความเบ่ือหนายในการทรงชีวิต เห็นวาโลกนี้เต็มไปดวยความทุกข ไม
นาจะเปนท่ีสถิตอยู อยางนีอ้งคสมเด็จพระบรมครูทรงตรัสวาเปน นพิพิทาญาณ นิพพิทาญาณ 
แปลวา ความเบื่อหนาย มันตองเร่ิมเสียกอน มันถึงจะเปน สังขารุเปกขาญาณ ของวปิสสนาญาณ นี่
เม่ือความเบ่ือหนายเกิดข้ึนเราก็หาทางพน หาทางพนวา ในเม่ือความเกิดมาเปนคนมันเปนทุกขการ
เกิดในโลกมันเปนทุกขวนันี ้ถาเราไมตองการจะเกิดเราจะทําอยางไร อันนี้ก็ตองแสวงหาธรรมท่ีไม
เกิดหรือวาธรรมท่ีไมมีการเกิด แลวก็เปนอัตภาพท่ีจะมีแตความทรงตัว ไมมีการเคล่ือนไหวใดๆ 
ท้ังหมดตอนนีเ้ราก็ตองหาทางพน ทางพนนี้เขาเรียกอีกอยางหนึ่งก็ไมขอบอกช่ือ ทางพนในท่ีนี้มา
จากไหน เรากห็ันไปจับตัวเดิมตองหาทางจับ 

พระพุทธเจาบอกวา ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ทานใหทานมีอาศัยเมตตากรุณา
เปนพื้นฐาน ใหทานเปนปจจัยตัดโลภะ ความโลภ อาศัยมีจิตเมตตาปรานีจึงมีการใหทาน ถาเราไม
รัก เราไมสงสาร เราเกลียด เราใหไมไดอาศัยการใหทาน เพราะอาศัยการเมตตาปรานี ตัวเมตตา



ปรานีนี่ เปนปจจัยตัดโทสะ ความโกรธ ถาหากวาเรายังมีการใหทานได เราพยายามระงับความโกรธ
ไดแสดงวาอารมณหลงมันกน็อยไป ปญญาเราเกิดแลว 

เปนอันวา องคสมเด็จพระประทีปแกวตรัสวา รากเหงาของอกุศลท่ีทําใหคนตองเวยีนวาย
ตายเกดิมี 3 อยางเทานั้น กมี็โลภะ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง แลวก็หาทางลิดรอนโลภะ 
ความโลภดวยการใหทาน ริดรอบความโกรธดวยการเมตตาปรานี หรือการใหอภยัแกบุคคลท่ีผิด 
ริดรอนโมหะดวยอาศัยปญญา เห็นความจริงวา เกดิมาเปนทุกข แกเปนทุกข ปวยไขไมสบายเปน
ทุกข พลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข ตายเปนทุกข แลวเราก็ไมตองเกดิไมตองสภาวะ
อยางนี้อีก ในกาลตอไป 

เม่ือเราพิจารณาเห็นวา รางกายมันเปนทุกขอยางนี้สภาวะไมทรงตัวเราจะทําอยางไร ก็เขา
จุดทายก็คือ สังขารุเปกขาญาณ เปนอันวาวางเฉยท้ังหมดตามในตอนทาย มหาสตปิฏฐาน ทุกขัอท่ี
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา เธอท้ังหลายจงอยาสนใจกายในกาย กายภายในไดแกกาย
ของเรา วาไอกายของเราเต็มไปดวยความทุกข เราไมตองการมันอีก แลวจงอยาสนใจ ภายภายนอก
เขาเรียกวากายของคนอ่ืน อยาต้ังใจยดึถือกายของบุคคลอ่ืนวาเปน สรณะ เปนท่ีพึ่งเพราะวาไมชาเขา
ก็พังเหมือนกนั แลวกจ็งอยาสนใจวัตถุธาตุตางๆ ในโลกท้ังหมดท้ังนีเ้พราะอะไร กายเราก็ดี กายคน
อ่ืนก็ดี วัตถุธาตุ เปนเคร่ืองใช บานเรือนโรงทรัพยสินตางๆ ก็ดี ไมสามารถจะยับยั้งใหเราไมตายได 
แลวก็ไมสามารถจะบรรเทาใหเราพนจากความทุกขได 

ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทมีปกติจิตท่ีวา รางกายของเรามีความเกิดข้ึนมาเปน
เบ้ืองตน มันแกเปนธรรมดา มันปวยไขเปนธรรมดา มันตองตายเปนธรรมดา จิตใจรูสึกวามีความ
เยือกเย็น ไมหวงใยมันนัก ไอหวงในการบริหารนะมันหวง หาขาวใหมันกิน หาน้ําใหมันอาบ หา
เส้ือหากางเกงใหมันใส มีบานใหอยูเปนของธรรมดา แตทวาคิดวามันจะตายเม่ือไรกต็ามทีมันเปน
เร่ืองของมัน มันจะแกก็ถือวาเปนเร่ืองของความแก ไมเดือดรอน มันจะปวยไขไมสบายอารมณใจ
ไมหวัน่ไหวถือวาเปนธรรมดา อยางนี้ช่ือวา ทานท้ังหลายมีอารมณเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ ใน
ดานวิปสสนาญาณ ตัวนี้เปนอารมณตัด เห็นอะไรก็รูสึกสบายๆ แตอยาลืมนะ สังขารุเปกขาญาณ นี้
ยังไมไดเปนพระโสดาบัน ยงัอยูในข้ันอบรมในดานวิปสสนาญาณ คือ เปนอันวา พอเขาถึง สังขารุ
เปกขาญาณ กใ็ช สัจจานุโลมิกญาณ หมายความวา พยายามพิจารณาในอริยสัจวนไปวนมา วนมาวน
ไป เห็นวาการท่ีเราจะเกิดมาเปนทุกขได ก็เพราะอาศัยตัณหา คือ กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา 
อยากไดไมมีขอบเขต ไดมาแลวอยากใหทุกส่ิงทรงตัว เปนการฝนความจริง นี่เวลาส่ิงท้ังหลาย
เหลานั้นสบายตัวก็คัดคาน มันก็เปนไปไมไดอยางนี้เรียกวาเปนตัณหา 3 ประการ 

เราก็หาทางตัดตนทางของตัณหา คือ สมุทัย ไอสมุทัยนีท่ี่เขาไปตัดตัณหาตัวตัดตัณหาจริงๆ 
ก็ไดแกมรรค 8 ยนแลวไดสามคือ 1. ศีล รักษาศีลใหบริสุทธ์ิ  2. ทรงสมาธิใหต้ังม่ัน  3. ใชปญญา
พิจารณาหาความจริงใหพบ แลวกย็อมรับนับถือความเปนจริง ท่ีเราเรียกวา วิปสสนาญาณ ใชจติ
ทรงศีลใหบริสุทธ์ิทางสมาธิใหต้ังม่ัน ใหปญญาพิจารณาขันธ 5 อยูเสมอ จนกระท่ังจิตของเรานอม



เขาไปรับ รับพระนิพพานเปนอารมณมีความเบื่อหนายในโลก เหน็วาโลกเปนทุกขเห็นวาการเกดิ
เปนคนก็ลําบาก เกิดเปนเทวดาหรือพรหมก็มีสุขประเดีย๋วเดียวประเดีย๋วก็กลับมาเกดิอีก ตอนนีก้็
เบ่ือมนุษย เบ่ือเทวดา ถาจิตนิยมพระนิพพานเปนอารมณ จิตรักพระนิพพานเปนอารมณ ถาจิตเขาถึง
ตอนนี้เขาเรียก โคตรภูญาณ จําใหดีนะ ไมใชรักม่ัง เกลียดม่ังนะ รักก็ตองรักจริงๆ นะ ปาอวน นา 
ใชไหม คือจิตรักพระนิพพานเปนอารมณ นี่ไมไดหมายความวา ทุกลมหายใจเขาออก จะตองมานั่ง
นึกถึงพระนพิพาน เวลามีงานเราก็ทํางาน มีกิจเราก็ตองทํา จะตองมานั่งนึกถึงพระนิพพาน เวลามี
งานเราก็ทํางาน มีกิจเรากต็องทํา มีเร่ืองจําพูดจะคุยก็ทํา แตวาเวลาจิตวางกาลใดทําใจเปนกุศล
ตอนนี้เรายอมรับนับถือวา เราตองการพระนิพพาน มนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี ไมอยากได 
เพราะมันไมพนจากความทุกขจริง 

อยางนี้ทานเรียก โคตรภูญาณ โคตรภู แปลวา อยูระหวางชวงโลกียะ กบัโลกุตตระ ระหวาง
โลกียะกับพระโสดาบัน อารมณ โคตภู นี่ตามพระบาลีทานบัญญัติกลาววา เหมือนกับคนยืนครอม
ราง รางแคบๆ ขาซายอยูฝงนี้ ขาขวาเหยียบฝงโนน แตยังไมยกขาซายจากฝงนี้ไปฝงโนน ยังยืน
ครอมอยู เรียกกันวา โคตรภ ูหมายความวา จะเปนโลกยีชนก็ไมใช จะเปนโลกุตตระคือ พระอริยเจา
ก็ไมใช แตวาอารมณท่ีติดใน โคตรภูญาณ ของบรรดาทานพุทธบริษัทท่ีบําเพ็ญบารมีดานสาวก
บารมี อยางนีอ้ารมณอยางชาท่ีสุดท่ีจะเปนพระโสดาบันก็เพียงแค 3 วนัเปนอยางชา แตสวนใหญมัน
หยั่งอยูเดีย๋วเดยีวและอยางเกงท่ีสุดอยางนานก็ 30 นาที จากนั้นไปก็เปนพระโสดาบัน นี่ตอนท่ีจิต
ของเราจะเขาถึงความเปนพระโสดาบันมันมีอารมณแบบไหน นี่ความจริงพูดกนัทุกคร้ังนะ จติท่ี
เขาถึงพระโสดาบัน ตอนนีย้ังจะไมพูดถึงสังโยชน อารมณของคนท่ีเขาถึงพระโสดาบัน ท่ีเรียกกนั
วา องคของพระโสดาบัน คําวาองคก็หมายความวา อาการที่มันทรงอยูในจิต แนบแนนสนิท ไม
เคล่ือนจากตัว ไมเคล่ือนไปไหน คือ พระโสดาบันทรงองคอยางนี้คือ 

หนึ่ง   มีความเคารพในพระพุทธเจาอยางจริงจัง 
สอง    มีความเคารพในพระธรรม ไมสงสัยในพระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จ    

                      พระ  สัมมาสัมพุทธเจา 
สาม   มีความเคารพในพระอริยสงฆ อยาลืมนะ วาอาตมาวงเล็บไววามีความเคารพใน  
          พระอริยสงฆ 
ส่ี       มีศีล 5 เปนปกติ เปนสมุจเฉท คําวามีศีล 5 เปนสมุทเฉท หมายถึงวาเด็ดขาด แตวา    
          ถาเผลอไปเหยยีบมดตาย ปลวกตาย อันนี้ไมเปนไรไมมีเจตนาตองมีเจตนาทําลาย 
อธิบายยอนสักนิดหนึ่งท่ีวา ทําไมจะตองกลาววา มีความเคารพในพระอริยสงฆอยาง

เครงครัด ถาพระท่ีบวชเขามาในศาสนาขององคสมเด็จพระทรงสวสัดิ์ไมนับถือหรือก็ตองตอบวา 
พระโสดาบันก็นับถือ แตทวาพระองคไหนละเมิดในพระธรรมวินัย พวกนี้ไมใสบาตรใหกนิ 
ตัวอยางภิกษุอะไร โกสัมพ ี หรือ ท่ีแตกราวกนัระหวาง พระวินัยธร กับ พระธรรมธร ให
พระพุทธเจาไปอยู ปาปาริไลยกะ ตอนนั้นปรากฏวา พระอริยเจาท่ีเปนฆราวาสทั้งหมดไมยอมใส



บาตรใหพระพวกนั้นกนิเลย พระพวกนั้นจะไดกินบางก็เพียงชาวบานท่ีเปนปุถุชนเทานั้นท่ีเขามี
ความสงสาร สําหรับพระอริยเจาไมยอมใสบาตรใหกิน เพราะถือวาดไีมพอแกการเคารพ 

ฉะนั้นจะเห็นวา บรรดาทานท้ังหลายท่ีเปนพระโสดาบัน ทานหนักไปในดานศรัทธา แต
ทวาถาพระองคไหนมีจริยาไมสมควรแกพระธรรมวินัย พระอริยเจาเขาไมใหกิน ไมใชถือผาเหลือง
หรือวา การโกนหวัเปนสําคัญ นี่สําหรับองคของพระโสดาบัน ทานก็จําไดแลวนี ่ ความจริงจําได
นานแลวนะวา หนึ่ง มี ความเคารพในพระพุทธเจา สอง มีความเคารพในพระธรรม สาม มีความ
เคารพในพระอริยสงฆ ส่ี มีศีล 5 บริสุทธ์ิ 

แลวก็มีความเขาใจดวยวา พระโสดาบันก็ยังมีความรักในระหวางเพศเปนปกติ ยงัมีการ
แตงงาน แตวามันมีใจอยูในขอบเขตของศีล แลวพระโสดาบันยังมีความโกรธ ยังมีความตองการ
สวยสดงดงาม มีความโกรธ แตไมฆาใคร ไมทํารายใคร พระโสดาบันยังมีความหลง คนเราถาไม
หลงก็ไมอยากรวย ไมหลงกไ็มแตงงาน ไมหลงก็ไมโกรธ ยังมีความหลงแตอยูในขอบเขตของศีล 
ยังมีปญญาไมลืมความตาย รักพระนพิพานเปนอารมณ แคนี้เองพระโสดาบันไมยาก 

สําหรับพระสกิทาคามี ก็มีคุณสมบัติทุกอยางเหมือนพระโสดาบัน พระสกิทาคามีเหมือน
พระโสดาบันทุกอยาง แตวาบรรเทาความโลภ  บรรเทาความโกรธบรรเทาความหลง ตอนนี้ทานท่ี
จะเปนพระโสดาบันก็ด ีพระสกิทาคามีก็ดพีระพุทธเจากลาววา เปนผูมีอธิศีล มีศีลบริสุทธ์ิ แตวาจิต
จะตองถึงฌานอยางนอยเปนปฐมฌาน ถาจิตเขาถึงปฐมฌานไมไดทานเปนพระโสดาบันไมได 
ความจริงปฐมฌานน่ีก็เปนของไมยากท่ีนั่งๆ อยูนี่ ก็ไดอยูเร่ือยๆ ขณะใดท่ีเจริญภาวนาหรือพิจารณา
อยู ขณะน้ันหไูดยินเสียงภายนอกเราไมรําคาญ ขณะน้ันทานเรียกวา ปฐมฌาน 

นี่อารมณตัดในขณะท่ีจิตทรงปฐมเน หมายถึงวา สําหรับพระสกิทาคามีบรรเทาความรักใน
ระหวางเพศยังไมหมด เพราะอาศัย กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน เปนเคร่ืองคํ้าจุนใจ แลวก็
บรรเทาความโกรธอาศัย พรหมวิหาร 4 คือ มี อภัยทาน เปนปกติ โกรธเหมือนกัน แตโกรธไมนาน
แลวใหอภยังาย นี่เปนกริยาของพระสกิทาคามี นี่ตอไปอีกทีจะถึงพระอนาคามี จะตองมีจิตเขาถึง
ฌาน 4 ถามีกําลังใจเขาไมถึงฌาน 4 จะเปนพระอนาคามีไมได เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรตรัส
วา สําหรับพระอนาคามีเปนผูมี อธิจิต คือ พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี อธิศีล อนาคามีมี อธิจิต 
อธิจิตก็หมายความวา จิตทรงกําลังฌานอยางยิ่ง แตความจริงในเม่ือเปนพระโสดาบขันสกิทาคามี
แลว การที่จะกาวเขาไปสูความเปนพระอนาคามีนะมันไมยาก เพราะเดินไปตามลําดับ คือ ตอนนี้
อารมณจิตของพระอนาคามีกต็องใช กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน ตัวเดิมท่ีไดมาจากพระ
สกิทาคามี 

ความจริงมันออนลงไปแลว กําลังนี้มันเขมแข็ง กิเลสมันออนลง ใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 
ควบกับ กายคตานุสสติ กับควบกับ สักกายทิฏฐิ วาคนและสัตว รางกายของคนและสัตวท้ังหมดเต็ม
ไปดวยความสกปรกโสโครก ไมตางอะไรกับซากศพในปาชา รางกายเรา รางกายเขา มีสภาพ
เหมือนกนั จนกระท้ังจิตใจในขณะนั้นมองเห็นคนก็ดี มองเห็นสัตวก็ดี ท่ีมีขันธ 5 เหมือนกับสภาพ



เราเห็นซากศพแลวก ็จิตคิดวารางกายท่ีมันเปนซากศพประเภทนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา มันไมใช
ของใคร เปนเรือนรางท่ีอาศัยช่ัวคราว ไมชาก็สลายตัวไป ในท่ีสุดกําลังใจของทานก็ตัดกามฉันทะ 
ความรูสึกในเพศ เหือดแหงเด็ดขาด หมายความวา ความรูสึกในระหวางเพศไมมี เปนคนกามตาย
ดาน 

นี่อีกขอหนึ่งสําหรับพระอนาคามีก็คือวา หมด ปฏิฆะ คือ ความโกรธ ความพยาบาท อาศัย
พรหมวหิาร 4 แตความจริงตัวนี้ตัดเร่ิมตัดมาไดเบาๆ ขนาดกลางๆ มาต้ังแตพระสกทิาคามี พอถึง
อนาคามีก็เสริมกําลังจิตดวยอํานาจ พรหมวิหาร 4 หรือดวยอํานาจของ กสิณ 4 คือ กสิณสีแดง กสิณ
สีเหลือง สีเขียว อยางใดอยางหนึ่งควบกับ สักกายทิฏฐิ พิจารณาคิดวาคนเรานี่จะนั่งโกรธไปทําไม 
ไอเราโกรธนี่เราโกรธกายเขานี่แลวเวลาเราประทุษรายเราก็ประทุษรายกายท่ีเขามาดาเรานี่ความจริง
เขาไมไดดาเรา เราคือจิตแตเขาดากาย ไอเร่ืองการจะโกรธจะฆาจะฟงซ่ึงกนัและกัน ก็ไมมี
ประโยชน ไอคนท่ีทํางานทุกอยางท่ีทําไป เขาใจวาเปนของดี แตวาท่ีพลาดพล้ังไปน้ีก็ดวยอํานาจ
ของกิเลสตัณหา อุปาทาน มันเส้ียมสอนจิตมีความออนโยน มีความเมตตาปรานี ในท่ีสุดกป็ลด
อารมณท่ีจะโกรธจะคิดพยาบาทไปได 

เปนอันวา กําลังใจท่ีจะเขาถึงพระอนาคามีก็มีกิจท่ีตองทําพิเศษอยูสองอยางคือ หนึ่ง หม่ัน
พิจารณาใน อสุภกรรมฐาน และ กายคตานุสสติ ประการท่ีสองก็มี พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 ไม
ตองวาท้ังหมด พรหมวิหาร 4 ก็ได  ถา กสิณ 4 อยาง เอาอยางใดอยางหนึ่งท่ีเราชอบ ชอบสีแดง 
ชอบสีเขียว ชอบสีเหลือง ชอบสีขาว อยางใดอยางหน่ึงก็ไดตามความประสงค แลวก็พิจารณาควบ
กับ สักกายทิฏฐิ คือวา พจิารณาวา รางกายนี่มันไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมี
ในเรา มันเปนธาตุ 4 ประชุมกันเขา เปนเรือนรางช่ัวคราวท่ีเราอาศัยเหมือนกับบานเชา ไมชามันกพ็ัง 
ถาเราติดมันอยูเราก็มีทุกข เราตองการเปนคนเราก็มีทุกข ตองการเปนเทวดาหรือพรหมมันกพ็น
ทุกขช่ัวคราว พอหมดบุญวาสนาก็มาเกิดเปนคน แตเวลานี้เราตองการพระนิพพาน แตความจริงเร่ือง
พระนิพพานไมตองเตือนกันแลว เพราะมันทรงอารมณมาต้ังแตพระโสดาบัน 

เปนอันวาเขาจดุนี้ก็เขาถึงจดุของพระอนาคามี เม่ือถึงพระอนาคามีตัวนี้เราก็หมดทุกข หมด
ทุกขเพราะอะไรเพราะวา ถาหากเราปฏิบัติตนใหถึงอรหัตผลก็ไดถาเราไมปฏิบัติใหถึงอรหัตผล จะ
ยับยั้งไวแตเพยีงแคนี ้ ถาตายจากเปนคน ไปเปนเทวดาก็ดี ไปเปนพรหมก็ดี ก็บําเพ็ญบารมีตอจาก
เทวดาหรือพรหมไปนิพพานไมกลับมาอีก สําหรับถาหากวาจิตใจของบรรดาทานพทุธบริษัทเขาถึง
อารมณของพระอนาคามีแลว ความรักกไ็มนาจะท้ิงทอดเสีย เพราะวากิเลสตอนหลังนี่เปนกิเลส
เบาๆ อารมณท่ีตองใชอารมณเข็มแข็งจริงๆ คือ 

หนึ่ง พระโสดาบัน ตอนนีต้องตอสูกันมากระหวางอารมณเปนโลกยีะ กับ โลกุตตระ คือ 
อารมณท่ีหยาบกับอารมณละเอียด กวาจะท้ิงอารมณหยาบเขาทําอารมณละเอียดได มันยาก มาถึง
สกิทาคามีนี่เร่ิมสบายๆ เพราะเร่ิมเขาทางเหมือนกับคนที่อานหนังสือออก เขียนได ตอไปก็เหลือแต
ความจํา พอจากสกิทาคามีไปถึงอนาคามี ฟงแลวรูสึกหนักแตความจรงิ เนื้อแทจริงๆ ไมหนักเพราะ



กิเลสมันเบาลงไปต้ังแตพระสกิทาคามี เม่ือถึงอนาคามีแลวตองการเปนพระอรหนัต อันนีย้ิ่งเบา
ใหญ เบาตรงไหน พระอรหนัตก็เหลืออีก 5 ขอท่ีเราจะตองตัด คือ หนึง่ รูปราคะ สอง อรูปราคะ รูป
ราคะ ไดแก รูปฌาน อรูปราคะ ไดแก อรูปฌาน มีความรูสึกวาเราไมหลงใหลใฝฝนอยูใน รูปฌาน 
หรือ อรูปฌาน เพียงเทานัน้ ถือวาความดียิ่งกวานัน้มีอยู เขาใจวา รูปฌาน ก็ดี อรูปฌาน ก็ดี เปน
กําลังเพื่อประหัตประหารกิเลส ไมใชวาดีแคตรงนั้น ไมยับยั้งอยูความจริงตอนนี้ไมมีอะไร คนท่ี
เปนถึงอนาคามีแลวไมหลง แตวาทานเตือนไวเทานั้นวาอยาไปหลงจดุนี้ ถาหลงแคนีมั้นไมไป 

ตอไปก็สาม มานะ การถือตัวถือตน ถือตัววาเราดีกวาเขา วาเราเสมอเขาเราเลวกวาเขา วานี่
แกฐานะอยางนี้คบกับฉันไมได ฉันมีฐานะสูงกวา เธอมีฐานะตํ่ากวา ฉันมีตระกูลสูงกวา เธอมี
ตระกูลเลวกวาฉัน ตอนนี้ความจริงก็ไมนาจะมีถือแลว พออารมณจิตละเอียดถึงแคนี้ แลวใครจะถือ
ตัวอยางนั้นก็เห็นจะไมมีแตถึงอยางไรก็ด ี องคสมเด็จพระชินศรีก็กลาววา กิเลสเล็กนอยมันยังมีอยู 
กิเลสประเภทนี้มันเปน อนสัุย มันไมเปนประจํามันมีบางคร้ัง มันมีความรูสึกข้ึนมาวาเอะ คนท่ีเรา
คบนี่ ฐานะเขาตํ่ากวาเรานี่ หรือเขาจนกวาเรา เขาเอาเปรียบเรามากเกินไป อาจจะมีได 

ส่ี อุทธัจจะ ความฟุงซาน ความจริงพระอนาคามียังมีความฟุงซาน แตการฟุงซานของทาน
มันฟุงซานในดานกุศล บางคร้ังอาจจะคิดวาในเม่ือเราไดพระอนาคามี แลวตายจากคนไปเปนเทวดา
หรือพรหม เราก็ไปนิพพาน นอนพักเสียกอนดีกวา อีตอนน้ี องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
เตือนวา ถาจะพักก็อยาไปพักมันเลย เม่ือไปแลวกไ็ปใหถึงพระนิพพานทันที นี่เปนอันวา อาการ
ฟุงซานของพระอนาคามี กฟ็ุงซานแคนี่ ไมไดฟุงซานเลว แตบางทีก็จะคิดวามันพอแลวตายจากคน
เปนเทวดาสักพักหนึ่งเปนพรหมสักพักหนึ่ง ก็ไปนพิพาน 

อันท่ี 5 อวิชชา อวิชชา นี่ก็ไดแกการตัด ฉนัทะ กับ ราคะ เราจะตัด อวิชชา ความจริงไมมี
อะไรยาก มาถึงตอนนี้มันกตั็ดมาต้ังแตตอนตนแลว ก็พดูใหมันจบอยางนั้นเอง ไมอยางนั้นจะไม
เขาใจ ตอนตัวสุดทาย ก็ อวิชชา อวิชชา การตัดฉันทะกับราคะ ความจริงเราตัดมาต้ังแตโนน ตัดมา
ต้ังแตพระโสดาบันแตวาทานเขียนไวก็วาตามทาน ต้ังแตพระโสดาบันตอนไหน ตอนท่ีเรามีอารมณ
เขาถึง โคตรภญูาณ นี่ มันเร่ิมตัด ฉันทะ กับ ราคะ แลวใชไหม ยิ่งมากับพระโสดาบันข้ึนไปกตั็ด
หนัก นั่นก็คือ จิตท่ีเรารักพระนิพพาน ตัด ฉันทะ กับ ราคะ ฉันทะ มีความพอใจในการเกิดเปนคน 
เห็นวาคนเกดิเปนคนดี เทวดาดี พรหมดี ราคะ เหน็วาโลกมนุษยสวย เทวโลกสวย พรหมโลกสวย 
อยากอยูในสามโลก อันนี้มันมีมาต้ังแต โคตรภูญาณ แตวาทานเขียนไวตอนนี้ก็ขอพูดตามนี ้

เปนอันวาสําหรับวันนีก้็ขอแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัท ในกรรมฐานข้ันสุดทาย
ตามลําดับ คือต้ังแตตนมาก็เจริญ อานาปานุสสติกรรมฐาน ท่ีควบคุมพอสมควรแกกําลังใจ ก็
การศึกษาของบรรดาทานท้ังหลาย ศึกษามาครบแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ก็มีความหวงใยบรรดาทาน
พุทธบริษัทชายหญิงวา เราจงอยาเหน็โลกเปนสุขกันตอไปเลย เพราะมันจะมีแตความทุกข ถาหาก



วา เราไมเห็นโลกเปนสุข เห็นโลกมันเปนทุกข หาทางตัดทุกขดวยการตัดตัณหา 3 ประการ ดวย
อํานาจของศีล สมาธิ ปญญา 

ตามท่ีบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายโดยถวนหนาปฏิบัติกันอยูทุกวนัท่ีเราทํากันแลวมัน
ถูกตองแลว มีเนกขัมบารมี มีวิริยบารมี มีขันติบารมีบามีมันพรอมอยูแลว มีความเต็มเปยม แลวกใ็ช
กําลังนิสัยใจจริงๆ โดยเขาใจ ทําใจของทานท้ังหลายใหเขาถึงสภาวะตามความเปนจริง นั่นก็คือเอา
จิตนอมเขาไปยอมรับพระนพิพานเปนอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งใชวิธีตัดงายๆ ตัดไวเสมอวา 
อัตภาพรางกายเปนเรือนรางอาศัยช่ัวคราวเทานั้นจะพังก็เชิญพัง จะแกก็เชิญแก จะตายก็เชิญตาย 
เปนอยางไรกช็างมันชาตินี้เปนชาติสุดทายสําหรับเราท่ีจะเปน ทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทานข้ึนช่ือ
วารางกายประเภทนี้จะไมมีสําหรับเราอีก ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทคิดไวเพียงส้ันๆ แคนี้ 
เปนอันวาทานตายคราวนีก้็หมดท่ีตายตอไป 

เอาละ ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลาย ต้ังใจสมาทานพระกรรมฐาน แลววา
วันนี ้ วนันี้ทราบวาจะมีการขอขมาโทษพระรัตนก็ดเีหมือนกันนะ ประเดีย๋วกอน พวกพุทธบริษัท
ท่ีมาท้ังหมดนี ่ ไมมีใครปรามาสพระรัตนตรัยเพราะดูกําลังใจแลวมีกําลังสูงสง แตวาเราทํากันไวนี่
เปนการเผ่ือไวก็ดีเหมือนกันอาตมานําเปนภาบาลีนะ แตวาเวลาท่ีจะวาไปใหนกึเปนภาษาไทย วาถา
ขาพเจาเคยมีความประมาทพลาดพล้ัง ละเมิดตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ด ี  พระธรรมก็ดี 
หรือพระอริยสงฆท้ังหลายก็ดี โดยเจตนาก็ดี ไมไดมีเจตนากด็ีขอองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา กรุณาอดโทษแกขาพเจาต้ังแตวนันี้ จนกวาจะถึงพระนิพพาน ต้ังใจไวอยางนีน้ะ 
ตอนี้ไปก็จะไดทําเปนภาษาบาลี 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 55 
อานาปานุสสติกรรมฐาน 

 
ตอแตนี้ไป กไ็มตองสมาทานกัน เพราะทุกทานสมาทานพระกรรมฐานแลวแลวสมาทาน

ศีลแลว สําหรับวันนีก้็จะขอพูดเร่ือง อานาปานุสสติกรรมฐาน เพราะพูดเร่ืองอ่ืนมานานแลว เดี๋ยวจะ
ลืม อานาปานุสสติกรรมฐาน เสีย อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนสมถภาวนา ไดแกการพจิารณา
กําหนดรูลมหายใจเขาออก นี่เปนกรรมฐานท่ีมีความสําคัญท่ีสุด แลวเปนกรรมฐานที่เปนกําลังใหญ
อยางยิ่ง เพราะวากรรมฐานทั้งส่ีสิบกอง ยกอานานาเสียกองหน่ึง เหลืออยูอีก 39 กองยอมข้ึนอยูกับ 
อานาปานุสสติกรรมฐาน การจะบําเพ็ญพระกรรมฐานใหเปนสมาธิ กองใดกองหนึ่งลวนตางก็ข้ึน 
อานาปานุสสติกรรมฐาน กอนเสมอไป คืออันดับแรก ใหจิตจับ ลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขา 
รูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจเขายาวหรือส้ัน หายใจออกยาวหรือส้ัน ก็
รูอยูหายใจเขายาวหรือส้ัน ออกยาวหรือส้ัน นี่เปนแบบฉบับตามนัย มหาสติปฏฐานสูตร ซ่ึงก็ใช
ไดผลเหมือนกนั ไดผล วาคือสามารถจะทรงฌานไดเหมือนกัน มีผลมันมีผลดีมาก 

และอีกตามอีกนัยหนึ่งท่ีองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เทศนไวใน กรรมฐานส่ีสิบ ทาน
พิจารณาไวอีกอยางหนึ่ง เม่ือเวลาหายใจเขา ใหจับลมหายใจหายใจเขาวามันจะกระทบจมูก แลวก็
กระทบท่ีหนาอก แลวกก็ระทบศูนยเหนือสะดือนิดหนอย หายใจออกกระทบศูนยเหนือสะดือ 
กระทบหนาอก แลวกระทบที่จมูก หรือวาริมฝปาก ถาเปนคนริมฝปากงุม ก็จะรูสึกกระทบท่ีจมูก ถา
เปนคนมีริมฝปากเชิด กจ็ะกระทบท่ีริมฝปาก นี่สําหรับใน กรรมฐานส่ีสิบ ใหรูวา ลมกระทบหากวา
ทานท้ังหลายจะสงสัย ถามวาเฉพาะ อานาปานุสสติกรรมฐาน ทําไมพระพุทธเจาตรัสคนละแบบ 
ความจริงกแ็บบเดียวกัน แตใชอาการสังเกตตางกัน 

ใน มหาสติปฏฐานสูตร นัน้นะ สังเกตลมหายใจเขา ยาวหรือส้ัน หายใจออกยาวหรือส้ัน 
หรือวาหายใจเขาหรือหายใจออก สําหรับใน กรรมฐานส่ีสิบ ใชสังเกตอารมณกระทบของจิต 
อารมณกระทบสัมผัสทางกาย คือกระทบทางจมูกทางหนาอก และทางศูนยเหนือสะดือ เปนตน 

นี่โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ มหาสติปฏฐานสูตร นี่ พระพุทธเจาเทศนเฉพาะ ชาวแควนกุรุ 
เทานั้น เปนกรรมฐานละเอียด เพราะวา ชาวแควนกุรุ นี่มีอารมณจิตละเอียดมาก ถาหากวาจะไปท่ี
ไหนไปในแควนนัน้เม่ือไหรก็ตามพระพทุธเจาจะโปรดเทศนเฉพาะ มหาสติปฏฐานสูตร ไมเทศน
เร่ืองอ่ืน แตอาการอยางอ่ืนนะ พระพุทธเจาเทศนในสายอ่ืน 

ดังนั้นจริยาอาการของคนฟงท่ีมีความเขาใจยอมไมเสมอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวกุรุรัฐ 
เปนปกติของเขา นับต้ังแตกอนท่ีจะพบพระพุทธเจา เขาก็เจริญ มหาสติปฏฐานสูตร เปนปกติ ตาม
พระบาลีทานกลาววา แมแตนกท่ีเขาเล้ียงไว อยางนกแขกเตา นางภิกษุณีเล้ียงไว คําวานางภิกษณุนีี่
มันก็ในสมยัท่ีพระพุทธเจาทรงอุบัติแลว แตวาจริยาของ ชาวกุรุ ท้ังหมด เขาเจริญ มหาสติปฏฐาน



สูตร ท้ังส่ีมากอน พระพุทธเจาจะสอน ในเม่ือแควนนั้นเขาปฏิบัติอยางนั้นเปนปกติ คือองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจารับรองผล จึงเขาไปและอธิบายใหมันสูงไปกวานั้น เขาเขาใจวา นอกจากจะ
ทรงสติสัมปชัญญะแลว ก็ยงัมีวิปสสนาญาณ อันนี้พระพุทธเจาตอทายดวยอํานาจวปิสสนาญาณมี
อริยสัจเปนตน เพื่อเขาถึงมรรคผลนิพพาน 

นี่คนแดนน้ีเปนคนท่ีมีจิตละเอียด ทานบอกวา แมแตนกแขกเตา ซ่ึงนางภิกษณุีเล้ียงไว เม่ือ
ถูกเหยีย่วเฉ่ียวเขาไปในยุงเล็บ เม่ือสามเณรีเห็นเขา ก็สงเสียงดังใหเหยี่ยวตกใจ เหยี่ยวตกใจจึ่งได
คลายกรงเล็บ นกแขกเตาตกลงมาสามเณรีถามวา เม่ือขณะท่ีเหยีย่วเฉี่ยวเขาไปอยูในกรงเล็บ เจามี
ความรูสึกอยางไรนกแขกเตาบอกวา เวลานี้ เวลานั้นมีความรูสึกวา รางกระดกูกําลังนํารางกระดกูจะ
ไปกิน นีแ่สดงวานกแขกเตาตัวนั้นสนใจใน อัฏฐิกัง ปฏกูิลลัง ใน กรรมฐานส่ีสิบ หรือวาใน มหาสติ
ปฏฐานสูตร ท่ีเรียกวาสนใจใน นวสีเกา ทานกลาวอสุภสัญญา 

นี่โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาเทศนเฉพาะเปนในดาน กรรมฐานส่ี
สิบ เทศนในวงการภายนอก แตอารมณไมเสมอกัน แตมาวาถึง อานาปานุสสตกิรรมฐาน การ
กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ลมหายใจเขาหายใจออก นี่เปนอาการท่ีละเอียดเราตองสนใจมาก 
ถาเราเผลอนิดเดียวคือ จะรูสึกวาเราเผลอไปวา เราไมรูวาลมหายใจออกน้ี เปนการบังคับจิตใหทรง
สติสัมปชัญญะ ดังนั้นการเจริญสมถภาวนานี้ตองการสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ นี่เปนการบังคับให
จิตทรงสติสัมปชัญญะใหดีข้ึน เม่ือเราขณะใดท่ีรูลมหายใจเขารูลมหายใจออก ขณะน้ันช่ือวาจิตเปน
สมาธิ สมาธิใน อานาปานุสสติกรรมฐาน แลวก็เปนกรรมฐานกําจดัโมหจริต และจิตกจริต เรียกวา
กําจัดความโงของจิต ปองกันอารมณฟุงซาน คือ อุทธัจจกุกกุจจะ ในนิวรณหาประการ ท่ีใคร
อารมณฟุงซาน ไมทรงตัวแลวก็ถาใช อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ จิตจะทรงสมาธิเอง 

ทีนี้การเจริญ อานาปานุสสติกรรมฐาน กต็องสังเกตไว เวลาภาวะหายใจเขาหายใจออก แลว
เราจะภาวนาดวยก็ใชคําภาวนาวาพุทโธ เวลาหายใจเขาเรียกวาพุท หายใจออกเรียกวาโธ สําหรับคํา
วาพุทโธ เปน พุทธานุสสตกิรรมฐาน คือถาจิตละเอียดลง แตวาเวลาหายใจจงอยาหายใจใหแรงกวา
ปกติ หรือเบากวาปกติปลอยอารมณ ลมหายใจเปนไปตามปกติ ใหจติกําหนดรูเอาเอง ไมใชวาเวลา
กําหนดรูลมหายใจเขาออก บางทีมันจะไมรูสึกหายใจแรงๆ แบบนี้ใชไมได ตองปลอยไปตามปกติ 
แลวก็รูตัวอยู 

ทีนี้ อานาปานุสสติกรรมฐาน จะเขาฌานไวไดงาย จะสังเกตไดในฌานสูงสุดคือวา  เวลาจับ 
ลมหายใจเขาออก ก็มีคําภาวนาดวยก็ชาง ใชได เม่ือถึงฌานส่ีแลวจะรูสึกวา เรามีสภาวะเหมือนไม
หายใจ ไมรูลมหายใจมีหรือไมมี แตวาจิตสบายมีความโปรง มีความสวางไสวภายใน ภายในจิต มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณแบบ มีความรูสึกอยูตลอดเวลา แตวาไมรับสัมผัสภายนอก ยุงจะกนิร้ินจะ
กัด ไอนี่ความจริงยุงไมกนินะ  แลวเจริญฌานน่ีจะไปนัง่ท่ีไหนก็ตาม ถาจิตเขาถึงระดับฌานแลวยงุ
ไมกิน ซ่ึงยุงกินร้ินกดัถาไมอยางนั้นไมรูสึก แตวาส่ิงท่ีสังเกตไดก็คือเสียง เสียงจะดังขนาดไหนก็
ตาม ถาเราจิตตกอยูในฌานส่ี จะไมไดยินในเสียงนั้นอยางนี้เปนอาการของฌานส่ี 



นี้การเจริญพระกรรมฐานก็ยงัไมแนนกั วาอาการเขาถึงฌานยอมเปนไปไดแตวาการ ทรง
ฌานอาจจะยากสักหนอย เพราะการทรงฌานหมายถึงวา เราต้ังเวลาไวต้ังแตเวลานีถึ้งเวลานี้ เราจะ
เขาฌานส่ีนึกจะออกเวลานั้น แลวมันออกตรงตามจุดหมาย ปลายทางท่ีกําหนดไว อยางนี้ช่ือวาเปนผู
ทรงฌาน สําหรับ อานาปานสุสติ นี้ก็บอกแลวนีว่า เปนกรรมฐานท่ีทรงฌานไดงาย แลวแบงลงเปน
กรรมฐานท่ีระงับการฟุงซานของจิต เปนกรรมฐานท่ีระงับวิตกกับโมหะ คือระงับความโงมันก็
เหลือแตความฉลาด เม่ือจิตเขาถึงฌานแลวมันก็เหลือแตความฉลาด ความโงมันก็หายไปนี่ เม่ือ
ความฉลาดเกดิข้ึน สมาธิเกิดข้ึนในระหวางนั้นอารมณมันก็จะมีความรูสึกตอไปอีก พอจิตทรงฌาน
ไวเต็มท่ีแลว ถามันคลายตัวนดิหนอย ปญญามันก็จะเกดิ 

มานั่งนึกดวูา คนเรานี้มีชีวิตอยูแคเพยีงลมหายใจเขาออกเทานั้นเอง ถาลมปราณนี้ส้ินไป
แลวเม่ือไหร ขณะน้ันก็ช่ือกนัวาตาย และอาการตายของคนท่ีวาเปนอาการตายท่ีเปนปกติ แตความ
จริงถาเขาถึงจริงๆ แลวปญญามันดี วนันีม้ากนะไอท่ีพดูนี่ จะใหเขาเทียบเขาไปหาของจริงๆ คือตาม
ความรูสึกของอารมณจิตมันไมถึง สิบนะ 10 เปอรเซ็นตมันก็ไมได แลวพูดกันไปแลว แลวมันกจ็ะ
เห็นชัดถึงรางกายวา รางกายนี่มันเปนแตเพยีงธาตุส่ี คือธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ แลวก ็เต็มไป
ดวยความสกปรกโสมม เต็มไปดวยอาการของความทุกข จะทุกขจากการหิว การกระหาย การปวย
ไขไมสบาย การปวดอุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจากการพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ
กระทบกระท่ังกับอารมณท่ีไมชอบใจเปนตน แลวมันมองเห็นทุกขชัด ปญญามันเกิดเอง นี่เขา
เรียกวาปญญาเกิดดวยอํานาจของสมาธิ 

อยางท่ีพระทานบอกศักราช บอกวา ตองทําศีลใหบริสุทธ์ิ เม่ือศีลบริสุทธ์ิแลวจิตจะเกิด
สมาธิ เม่ือสมาธิต้ังม่ันแลว ปญญาก็จะเกดิ ในท่ีสุดจะถึงซ่ึงพระนิพพาน ทําอริยมรรค อริยผลให
เกิดข้ึน นี่สําหรับ อานาปานสุสติ ก็เหมือนกันถาทําใจสบายจิตเขาถึงฌานส่ีหรือ ฌานหนึ่ง ฌานสอง 
ฌานสามก็ตาม เวลาท่ีจิตสงัดปญญามันจะเกิดเอง มันจะบอกชัด มันจะมีความเบ่ือหนายในรางกาย
ข้ึนมาเอง มีความรูสึกวารางกายนี้มันไมเปนสาระไมเปนแกนสาร ไมมีการทรงตัวเพราะอะไร 
เพราะมีความเกิดข้ึนแลวก็มีความแก ความปวย ความตาย แตวาในขณะท่ีทรงกายอยู ก็เต็มไปดวย
ความทุกข หาความสุขอะไรไมได เราจะบริหารรางกายสักเพยีงใดก็ดี รางกายกเ็ต็มไปดวยความ
ทรุดโทรมอยูตลอดเวลา เปนอันวาทําใหเกิด นพิพิทาญาน ความเบ่ือหนายในขันธหาคือรางกายเสีย 
นี้ตัวปญญามันจะเห็น 

เม่ือเบ่ือหนายในรางกายแลว ก็คิดตอไปถึง โมกขธรรม ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว ข้ึนช่ือวา
ความแก ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ มันก็ไมมี นี่อาการอยางนี้ท่ีจะ
พึงมีข้ึนมาได ก็เพราะอาศัยความเกิดเปนปจจยั แตนี ่ อานาปานุสสติกรรมฐาน ท่ีสรางจิตใหเกิด
ปญญา ฉันก็จะสอนตอไปวา ถาหากวาเราไมตองการความเกิดตอไป เราก็ตัดรากเหงาของกิเลสท้ัง
สามประการเสียใหหมด แลวตัดอํานาจของความโลภ ดวยการใหทานตัดรากเหงาของกิเลส คือ
ความโกรธ ดวยการเจริญเมตตาบารมี แลวก็ตัดรากเหงาท่ีสาม ความหลง ดวยการพจิารณาหาความ



จริงของขนัธหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เราก็มาตัดกนัตัวเดียว ตัดตรงพจิารณาหาความจริงของขันธหา
คือรางกายท่ีเรียกวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่ปญญามันจะเห็นชัดวารางกายน่ีเปนธาตุส่ี 
ไมมีการทรงตัวมีการเปล่ียนแปลง ภายในเต็มไปดวยความปกปรก อยางนี้เขาวาสมถะคละวิปสสนา
ญาณ มันไปดวยกันเสมอ ถาไปกันอยางเดียว เฉพาะสมถะไมชามันก็พัง แลววิปสสนามันเดินคูไป
ดวย แลวก็มันไมพัง มันมีแตกาวไป 

นี่รางกายเปนธาตุส่ี หรือ ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไป มันโทรมตลอดเวลา มันทุกข
ตลอดเวลา อาการเห็นวาโทรมตลอดเวลา ทุกขตลอดเวลานี่เปนวิปสสนาญาณ ถาหากวาเราจะทรง
รางกายอยูแบบนี้ ตองการในรางกายแบบนี้ตอไปในชาติหนา มันก็จะมีแตความทกุขอยางนี้ คือถา
เราจะตัดความทุกขเสียได กต็องตัดโลภะ โทสะ โมหะ ทีนี้โลภะ โทสะ โมหะนี ้ถาตัดจริงๆ ดวย
กําลังใจก็มาตัดกันท่ีกายน่ีเอง มาพิจารณาความจริงวา รางกายนี่มันเปนเราหรือมันไมใชของเรา มัน
จะบอกชัด ปญญามันดีกวานี้มาก มันจะมีความหลักแหลมมาก ถามันได ถึงจริงๆ มันจะเหน็ชัดวา
รางกายนี่ไมเปนสาระ ไมเปนแกนสาร เปนของนาเบ่ือเต็มไปในท่ีสุด แลวก็เราอาศัยคิดวามันเปน
เราเปนของเรา แตความจริงไมใช รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา ถาพังแลวถาตองการความเกิดอีก 
มันจะไหวไหม มันก็ไมไหวมันก็เปนทุกขแบบนี ้

ถาเราไมตองการจะเกดิอีก เราจะทําอยางไรเราก็ใชหลักการตามของอํานาจของจิต ท่ีจิตเรา
จะบอกเองเปนระยะไป วาเราปลอยรางกายสิ เราไมตองการความเกดิตอไป ข้ึนช่ือวาความเกิดจะ
เปนคน เปนสัตวก็ดี เปนเทวดากด็ีเปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา ส่ิงท่ีเราตองการก็คือ พระ
นิพพาน คือจติมันจะเกิดมีความใสสะอาด ดวยอํานาจของฌาน มันจะคิดไปในทํานองนี้ แตมันดี
กวานี้มากแลวชัดมาก แลวตอจากนั้นไป เม่ืออาศัยความคลายความพอใจในรางกายเสียแลว อํานาจ
ความรักในเพศก็ดี ความโลภก็ด ีความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี มันก็คลายตัวเพราะส่ิงท้ังหลายเหลานี้
มันปรากฏกับจิต ก็เพราะวาจิตไปม่ังสุมกบักิเลส คือหลงใหลในกายของตัวเองเปนสําคัญ เม่ือหลง
ในรางกายของตัววา มันจะคงอยูมันเปนของดี ไปเห็นวารางกายของบุคคลอ่ืน วัตถุอ่ืนดีไปดวย แลว
ความโงเขาสิงใจคิดวา รางกายของเรา หรือรางกายของเขา รางของวัตถุใดๆ จะไมสลายตัวแตนี้
อาศัย อานาปานุสสติ ตัดทําลายความโง คือโมหริตหรือ วิตกจริตท้ังสองประการ แลวขับไลความ
ฟุงซานของจิต จิตจึงเปนสมาธิไดเร็ว ปญญาเกิดไดงาย 

เปนอันวาคําส่ังสอนอันใด ท่ีองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา สอนไว
เพื่อพระนพิพาน ถาเราเจริญ อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ จติของเราก็จะมีความผองใส จะ
สามารถตัดสังโยชน คือเปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามี อรหันตไดภายในไมชา 

เอาละตอจากนี้ไป ขอบรรดาทานท้ังหลายจงพยายามตัง้กายใหตรง ดํารงจิตใหม่ัน กําหนด
รูลมหายใจเขาออก ใช อานาปานุสสติ เปนพื้นฐาน หายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตาม
อัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 56 
วิธีฝกอานาปานุสสติกรรมฐาน 

 
วิตกจริต หรือวาโรคโมหจริต ตอนกอนฟุงมาเยอะ ความจริงท่ีฟุงนั่น ไมใชอะไร เร่ิมฟุงหา

ความจริง ใหแกบรรดาทานพุทธบริษัทท้ังหลายไดทราบ ความจริงถาเราไปนั่งโงเช่ือใครตอใครท่ี
เขาหลอกลวง โนน บรรดาทานพุทธบริษัท ชายหญิงแลวตอไปถาผลอะไรมันไมเกิดข้ึนกับทาน 
ทานท้ังหลายก็จะหาวา ศาสนาขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา ไมมี
อะไรจริงสักอยาง วนันี้จะไมปรารภใครแลว เอาวิธีกนิยาท่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวมาแจก เวลา
กินยาขนานนี้ พระพุทธเจาสอนใหรูจกัวิธีกิน คือ ถาหากวาพวกเรากนิสงเดชบรรดาทานพุทธบริษัท
มันไมเกดิผล วิธีท่ีใครเขาจะกนิแบบไหนก็ขาง เรามากินตามแบบของพระพุทธเจาโดยตรงดกีวา 
พระพุทธเจาทานสอนใหกินยาแบบนี้ประเภทนี้อยางนี้ คือ 

เวลาท่ีจิตมันฟุงซาน ไอคําวาเวลาจิตฟุงซานนี่ ความจริงไมนาพูด ปกติมันฟุงซานเปนปกติ 
ฉะนั้นใน มหาสิตปฏฐานสูตร องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจงึไดทรง ยกอานาปานุสสติ
กรรมฐานข้ึนเปนท่ีต้ัง เอาไวเปนเบ้ืองหนา แตทวาการปฏิบัติใน มหาสตปิฏฐานสูตร ถาปฏิบัติโง ก็
ไมมีผลอะไรเหมือนกนั ตองปฏิบัติแบบฉลาด คือจับ อานาปานุสสตกิรรมฐาน ไวเปนพื้นฐาน จะ
ทํากรรมฐานสวนใดสวนหน่ึงใน มหาสตปิฏฐานสูตร ก็ตาม จะตองยก อานาปานสุสติกรรมฐาน 
ข้ึนเปนเบ้ืองหนา จนกวาใจจะสบาย แลวตอไปจึงจะไดใครครวญอาการตางๆ ใน มหาสติปฏฐาน
สูตร เอากันแบบนี้มันถึงจะมีผล ถาเราจะมาพูดกัน เอากันแบบกรรมฐานท้ัง 40 ประการ อันนี้ องค
สมเด็จพระพิชิตมารทรงอธิบายไวละเอียด ใน กรรมฐาน 40 มีทรงทุกอยาง อยูนี่ แตวาใน มหาสติ
ปฏฐานสูตร ทานสอนเปนสาย สุกขวิปสสโก ควบคุมกําลังใจไดนดิหนอยก็พจิารณากันไปเลย 

แตวาใน กรรมฐานส่ีสิบ นีใ่ชกําลังฌานกนัอยางหนัก มีท้ัง สุกขวิปสสโก ปฏิบัติแบบสบาย 
หลับตาแลวไมเห็นอะไร มืดต้ือ แตวาใจสบาย เปนอรหันตไดแลวกมี็ วิชชาสาม มีตาทิพยท่ีเรียกกัน
วา ทิพจักขุญาณ มีญาณคลายตาทิพยแตวามีความรู ฌานนี่แปลวารู รูทางใจคลายตาทิพย บอก
ลักษณะของบุคคลบอกสีสันวรรณะได แลวก็มี ปุพเพนวิาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได และยังไม
กวานัน้ก็มี อภญิญาหก มี อิทธิฤทธ์ิ แสดงฤทธ์ิได ทิพโสตญาณ มีญาณเทาใหหูเปนทิพยอยางนี้เปน
ตน และนอกจานั้นองคสมเด็จพระทศพล ก็สอนถึง ปฏิสัมภิทาญาณ เปนอรหันตข้ันสําคัญ ท่ีจบ
เปนอรหันต ปุบ แมแตไมเคยเขียนเรียนอะไรมาเลย ก็ทรงพระไตรปฏก มีปญญาดี รูภาษาสัตวทุก
อยาง จะเปนสัตว คนหรือวาสัตว มนุษยกต็าม มีกี่รอยกีพ่ันภาษาในโลกน้ี โลกหนา โลกไหนก็ตาม 
รูหมดไมตองเรียน 

นี่แบบนีใ้น กรรมฐานส่ีสิบ จึงสอนเปนหลักใหญ ยดึสมถกรรมฐานเปนหลักชัยสําคัญ ตอง
ทําทุกอยางใหเปนฌานครบถวน ตาม กระบวนของกรรมฐานเฉพาะ หมายความวา กรรมฐานกอง



ไหนทรงฌานแบบไหน ถึงระดับไหน ตองทรงใหได คําวา ทรง ไมใชหมายถึงวา เราพอทําไดไมใช
อยางนั้น คําวาทรงนี้หมายถึงวา เราจะตองทรงอยู ใชงานเม่ือไรไดทันที แลวจะทรงอารมณแบบนี้ 
ต้ังไวกี่ช่ัวโมงก็ไดตามปรารถนา การที่จะทําแบบนี้ก็ตองอาศัย อานาปานุสสติ เปนพื้นฐาน ถาไป
เจอะพระองคไหนบอกวา ฉันไมตองใช อานาปานุสสติ แลวอาจารยองคไหนเขาบอกอยางนัน้ เราก็
เช่ือเขาไดเหมือนกัน แตวาเช่ือไวดวยวาทานผูนั้นไมใชสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แต
ผลแหงการปฏิบัติทานอาจจะทําได แตวารับรูไวก็แลวกันวา ทานผูนั้นไมใชสาวกขององคสมเด็จ
พระพิชิตมาร จะเปนสาวกของใครก็ชางปะไร ฌานก็ไมบอกจะใหบอกก็บอกไมไดเพราะไมรูวา
ใครเปนครูเขา 

นี้การที่จะทรงใหเปนฌานไดงายๆ เขาทํากันแบบนี้ นีต่ามแนวท่ีพระพุทธเจาทรงส่ังสอน
ใหพยายามกําหนดรูลมหายใจเขาออก ตองฝนใจกนันิดๆ จับลมใหครบสามฐาน เวลาหายใจเขาลม
กระทบจมูก กระทบหนาอก กระทบศูนยเหนือสะดือนิดหนอย ท่ีทองนะ กระทบขางในไมใช
กระทบขางนอก เวลาหายใจออกลมกระทบทอง กระทบหนาอก กระทบจมูกหรือวาริมฝปาก ถาคน
ริมฝปากงุม กก็ระทบจมูกไมชนริมฝปาก เพราะริมฝปากหลบลม ถาริมฝปากเชิดข้ึนมา ลมกระทบ
ริมฝปาก เวลาหายใจ ปลอยหายใจตามสบายๆ อยาไปบังคับใหส้ันใหยาว ใหแรงใหเบา ไมเอาอยาง
นั้น คือท้ังนี้กต็องการเปนการควบคุมสติสัมปชัญญะเทานั้น ไมใชจะไปเรงรัด อะไรกับลม ความ
จริงเราเรงรัดใจใหเปนตัวรู คือ รับรูเขาไว ขณะใดท่ียังรูลมหายใจ เขา รูลมหายใจออกขณะนั้นช่ือวา
จิตมีสมาธิ 

ทีนี้วิธีพูดแบบนี้นี่มันไมยาก อีตอนยากมันมีอยูตอนหนึ่ง แลวอารมณใจของเรามันมีสภาพ
กวัดแกวงเปนปกติ เพรามันคบกับนิวรณ คือ อุทธัจจกุกุจจะ มานาน อุทธัจจกุกกุจจะ ไดแกตัว
ฟุงซานหรือรําคาญ นี่ทําอยางไรเราจะปราบนิวรณตัวนีไ้ด ไอตัวฟุงซานนี่ก็ไดแก ไอตัว วิตกจริต 
หรือ โมหจริต นั่งเอง วิตกแปลวานึก มันนึกไมหยดุ โมหจริตก็โงนึกสงเดชไปไมมีการฝนใจทํา
อยางไรอารมณใจมันคบกับอารมณแบบนีม้าเปนแสนๆ กัป มีเปนอสงไขยกัปแลวเราจะมานั่ง
ปรับปรุงใจ ใหมันไดดีในขณะช่ัวระยะเวลาเล็กนอยมันจะทําไดรึพอเริ่มปบ จับปบใหจิตเปนฌาน 
นี่ถาหากวาบุญบารมีของทาน เคยไดมาในชาติกอนมันก็เปนของไมยาก 

นี่หากวาถาเราเปนอาทิกัมมิกบุคคล คนผูเร่ิมตน ความจริงบารมีนี่ เราสรางใหมกันได ออน
ถามันเบาไปแลวก็ เราก็มาสรางใหมใหเข็มแข็ง มันทําไดไมใชไมได ทําไดแลวทําอยางไรมันถึงจะ
อยู สมเด็จพระบรมครูทานแนะนําไวอยางนี้นี่มีหนังสือใหอานแลวนะ แลวก็มาพดูใหฟงอีก ถาได
อานหนังสือแลว พูดใหฟงแลว มาถามอีกแลวก็ไมบอกกันนะ รําคาญเต็มที มีหลายทานมาถาม ถาม
วาหนังสือมีอานไหม บอกวามี อานแลวหรือยัง อานแลว แลวมาถามอีก แบบนี้ไมอยากเสียเวลาพูด
ดวย กวนเวลานอน นอนพิจารณาขันธหาเลนโก ๆ ดีกวา คนไมเอาถาน ไมเอาไหนนี้ ปวยการไม
อยากคบ เพราะอะไร คบไปก็เหนื่อยไมไดอะไรดวยนี่ ขืนคุยดวยก็เหนือ่ย เสียเวลาพจิารณาขันธหา 
สูนอน สบายๆ อยูคนเดียวพิจารณาขันธหาเลนโก ๆ สบายๆ ใจ ปลอดโปรงไมแวะซาย ไมแวะขวา 



อารมณเปนอัพยากฤต มีความสุขบอกไมถูก อัพยากฤตเขาแปลวาอะไร เขาแปวาไมเอาไหน ไมเอา
ไหนท้ังหมดนะ ไปจุดเดียวคือพระนิพพาน อารมณ ต้ังไวในสวนแหงพระนิพพานมันสบายบอกไม
ถูก สบายจริงๆ 

อยาพูดไปเชียวนะ อยาพูดใหดังไป พูดเบาๆ ถาไมพูดกบัใครไดเลยกย็ิ่งดีถาจําเปนจะตอง
พูด อยาพดูใหมันดัง พูดเพียงแตเพยีงวา พอใหเขาไดยินชัดพอแลว ถาดังชาวบานเขาจะเอาอิฐขวาง
บานเอา มันรําคาญชาวบานเขา แตความจริงความรูของพระพุทธเจา ไมมีอะไรเปนเคร่ืองปกปด 
นอกเสียจากวาบุคคลผูมีจิตใจทุจริต ไมมีความเคารพในพระพุทธเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ อยาไปพูดกบั
เขาเสียเวลา ถาเราทําไดแลว เราก็ทรงความดีของเราไว ถาวาเขาไมชอบใจ อยาไปแคนสอนเขา คํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมมีการบังคับ ไมงอนักปฏิบัติ ใครอยากไดกเ็ชิญปฏิบัติ 
ใครไมอยากไดก็เชิญตามสบาย เพราะอะไรเพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรไมมีคาจาง มาสาวกคน
มีหัวลาน เต็มไปดวยความลานก็มีความรูสึกเหมือนกัน 

เปนอันวาเราต้ังใจปฏิบัติตามทาน เอากันอยางนี้นะ เอากันตามจดุตีปฏิบัติตามแบบนี้ แต
อารมณมันซาน บังคับใจไวในระยะเวลาส้ันๆ กําหนดใจไวเลยวานับหนึ่งถึงสิบ นบันิ้วไวดวย ไม
ตองภาวนา อานาปานุสสต ิ ไมตองภาวนา หายใจเขาหายใจออกนับเปนหนึ่ง ขยับนิ้ว หายใจเขา
หายใจออกนบัเปนสอง พอนับไปถึงหา หยุด แลวกลับมา นับหนึ่ง ไปถึงสิบหยุด นับหนึ่งถึงสิบหา
หยุด  นับหนึ่งถึงยี่สิบหยุด วาไปแบบนี้ ทีนี้ถาอารมณใจของเรา มันไมคงท่ีบังคับไมอยู ตามนั้นเอา
มันใหม นับหนึ่งถึงสิบ ต้ังใจไววา เราจะไมยอมใหอารมณของเรา ไปยุงกับอารมณอยางอ่ืนเปนอัน
ขาด นอกจากวาจะรูลมหายใจเขาออกเทานั้น เอาแคสืบถาในระหวางยังไมถึงสิบ จิต อยางอ่ืนมัน
แลบ คบกับอารมณอ่ืนเขามา ทรมานมันต้ังตนเสียใหม นับหนึ่งใหมใหมันเขาไปถึงสิบ นับชาๆ 
หายใจตามสบาย หายใจเขาหายใจออกขยบันิ้วหนึ่งนิว้ หายใจเขาแลวหายใจออกแบบสบาย หายใจ
นับนิ้ว ขยับนิว้เปนนิว้ท่ีสอง เอาใหไดสิบ พอถึงสิบเลิกเลย มันจะคิดไปไหนก็ปลอยใหมันคิด ไป
ตามสบาย ถาจิตมันจะซาน 

หรือเอาอยางนี้ก็ได เคยปฏิบัติมา แหมไอคําวาเคยปฏิบัติมานี่ เขาจะหาวาอวดตัว เอาอยางนี้
ดีกวา ตามนกัปฏิบัติ ทานท่ีปฏิบัติไดดี แลววนัไหมปรากฏวาอารมณซานเต็มท่ี ทานจะนั่งก็ได นอน
ก็ได ยืนก็ได เดินก็ได ทําปฏิบัติแคนับหนึ่งถึงสิบแลวทานเลิกเลย ถาอยากจะเดนิก็เดนิพาเหรดแบบ
สบาย หรือไมอยางนั้นก็อานหนังสือบาง คุยไปบางอะไรบาง พอมีอารมณวางจิตสงัดมาจับใหมนับ
หนึ่งถึงสิบ ถายังสบายอยูข้ันตนหนึ่งถึงสิบอีก ถายังสบายอยูข้ันตนหนึ่งถึงสิบอีก ถาสิบหลังๆ นี่ ถา
มันซาน ตอนไหน เลิกได แตสิบตนจะไมยอมเลิก ถาสิบตนคุมไมอยู ตองข้ึนตนมันใหม คุมใหอยู
ใหได ทําแบบนี้ทุกวนั แลวกไ็มตองไปนั่งเปงท่ีไหน ไปยนืโคนตนไม ก็ตามใจทุกอยาง เร่ืองกายไม
ตองหวง หวงตรงใจ ถายิ่งเดินไปเดนิมาแลวก็นับหนึ่งถึงสิบได แหมเกเลย ถาจิตทรงสมาธิไดใน
ระหวางเดินท่ีเราเรียกกนัวา จงกรม คําวาจงกรมนี่เขาแปลวาเดิน ไมใชไปเดินกลมๆ เดินยาวๆ ก็ได



มันแปลวาเดินเฉยๆ จะเดินทาไหนก็ได แตไมตองไปยกๆ ยางๆ เดินแบบธรรมดาๆ เพราะเรา
ตองการสติสัมปชัญญะเขาไปควบคุม 

นี่ลองทําแบบนี้ดู บรรดาทานพุทธบริษัทภายในระยะ 10 วัน จะรูสึกวาไอการนับหนึ่งถึง
สิบนี่มันเด็กเล็กๆ นั่นเอง ดีไมดีรอยสองรอย สามรอย หารอย นี่มันยังสบายๆ อยูนี่ นี่เปนวิธี
อันหนึ่ง ท่ีฝก อานาปานุสสติ ใหเขาถึงฌาน แลวก็มีวิธีงายๆ อีกวธีิหนึ่ง งายกวานั้นหากินแบบ
เขาฌานในแบบสบาย แบบนี้พยายามทําไปเถอะ แบบหลังนี่แบบตนก็เหมือนกันทําไว ไมตองไป
นั่งต้ังเวลาสองช่ัวโมง สามช่ัวโมง ดีไมดีจะดันเตลิดเปดเปงไป นีเ่ราไมเช่ือใครกไ็ด แตวาจงเช่ือ
พระพุทธเจา เพราะวาธรรมะน่ีเปนของพระพุทธเจาทาน แบบท่ีพระโบราณาจารยปฏิบัติทันไดดีช้ัน
ยอดท่ีเคยพบมาแลว สาวกขอองคสมเด็จพระประทีปแกว ประเภทนี้ทานเคยแนะนํา แลวตอน
กลางวัน ยังไมนอน แลวก็บอกวาทําแบบกระจุมกระจิ๋มนี ่จับเอาแตแคตรงดี พอมันเร่ิมไมดีก็เลิก 

ทีนี้มีวิธีหนึ่ง ถาหากวาไมดถีาภาวนาไป หรือจับลมหายใจเขาออกไป บางวันมันคุมไมอยู
จริงๆ อยาวาแตหนึ่งถึงสิบเลย เปนหนึ่งถึงสามยังไมไหว อันนี้มันมีเหมือนกนั แลวกําลังอารมณ
ของใจน่ี จะไปบังคับใหมันทรงตัวโดยเฉพาะไมได ทําอยางไรละถาคุมไมไหว พระพุทธเจาทาน
บอกวามีวิธีหนึ่ง คือปลอยมันเลยคุมไมไดนี่ปลอย ทําตนเหมือนกับคนฝกมาตัวพยศ ไอมาท่ีมันพยศ
นี่ เราจะฝกใหมันเดินทาไหน วิ่งทาไหน มันไมเอาดวยมันมีกําลัง มันดื้อแพงอยูตลอดเวลาแลวแถม
ดื้อเอายาเสียดวย จะลงแสหวดอยางไรก็ตามมันไมกลัว มันฝนอยูตลอดเวลา พระพทุธเจาตรัสวา ถา
อาการของอารมณจิตเปนอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุนทีรงแนะนํา วาจงทําแบบนี ้ คือปลอยมัน 
มันอยากจะคิดอะไร เชิญมันคิดตามสบาย เม่ือมันคิดเตลิดเปดเปงไปแลว คอยคุมเขาไว ประเดี๋ยว
เดียวไมเกิน 20 นาทีเปนอยางชา มันก็ข้ีเกยีจคิด พอข้ีเกยีจคิดปบ จิตมันสลด จับอารมณทันที 

ตอนนี้แหละทานบรรดาพุทธบริษัท จิตจะต้ังอารมณดิ่งเปนฌาน มีความสุขนานแสนนาน 
บางทีช่ัวโมง สองช่ัวโมง มันยังไมคลายเลย มันนั่งสบาย ไมใชฝนนัง่ มันสบายมีอารมณดิ่ง เปน
ฌานจริงๆ ทานมีอุปมา เหมือนกับฝกมาพยศในเม่ือมันพยศไมเขาเสนทาง เราก็ปลอยใหมันวิ่งไป 
กอดคอเขาไว วิ่งไป วิ่งไปพอมันหมดแรง ทีนี้เราจะจูงมันไปทางไหนละ มันหมดแรงจะสูแลวนี่ 
มันก็ไปไดตามทาง ตามใจเราชอบ ขอนี้มีอุปมาฉันใด อารมณใจก็เหมือนกัน นี่ฟงกนัไวแลวแลวก็
จําไวดวย แลวก็ปฏิบัติดวยสิ ถาทําแบบนี้ เร่ืองฌานสมาบัติมันกลวยจริงๆ กลวยตากแชน้ําผ้ึง ไมใช
กลวยดิบ 

แตอีกวิธีหนึ่ง ถาเราทรงอารมณไวไดพอสมควร การหากินในการทรงฌานงายๆ แค 
ปฐมฌาน ทานบอกวา เวลานอนจับลมหายใจเขาออก จนกวาจะหลับถามันฟุงซานไมหลับ ก็เลิก
เสีย อยาไปฝนมัน ถาจิตมันมีอารมณเรียบ จบัลมหายใจประเดีย๋วเดียวมันก็หลับ อีตอนที่มันจะหลับ
นี่อยาไปฝนมัน มันจะหลับเร็วเทาไหรกช็าง อยาไปคิดวา นีน่ับยังหนึ่งไมถึงสิบ หลับไมไดอยา 
อยาๆ อยาไปโงแบบนั้น อยาลืมวาถาเราภาวนา กด็ี พิจารณาก็ดี กําหนดรูลมหายใจเขาออกเขาออกก็



ดี กําลังพิจารณาอยูภาวนาอยู กําหนดรูลมหายใจเขาออกอยู ถาจิตเขาไมถึงปฐมฌาน มันหลับไมได 
ถาจิตเขาถึงปฐมฌาน มันกห็ลับ 

ทานบอกวาแลวขณะท่ีหลับนั้น จิตเขาถึงปฐมฌาน ก็เปนอันวา ในขณะท่ีหลับอยู ทานถือ
วาทรงอยูในฌาน ตลอดเวลา ถาตายเวลานั้น เกดิเปนพรหมทันทีเหน็ไหมนี่มันเปนของดี หรือการ
พน ต่ืนข้ึนมาแลว สังเกตดู เม่ือจิตมันเร่ิมภาวนาเองหรือเปลา ถายังตองเตือน ใหมันภาวนา ต่ืนมา
เต็มท่ีแลว นัน่แสดงวาขณะท่ีหลับ หลับดวยอํานาจของปฐมฌานหยาบ ทีนี้พอตื่นข้ึนมาแลวเต็มท่ี 
มันภาวนาเอง ขณะท่ีหลับลงไปใจเขาถึงปฐมฌานอยางกลางน้ี ถาต่ืนข้ึนมาแลว ถาจติพอคร่ึงหลับ
คร่ึงต่ืน มันรูสึกวา มันพิจารณาหรือภาวนาเอง นี่แสดงวา เวลาท่ีหลับจิตเขาถึงปฐมฌานละเอียด นี้
ความจริงถาจติทรงไดแคปฐมฌานก็เกไมนอยแลวเราสามารถพิจารณาวิปสสนาญาณ จิตมีกําลังตัด
กิเลสเปนพระอริยเจาได 

แตยัง ถาปฏิบัติในสาย กรรมฐานส่ีสิบ เขาบอกยังเดก็เกนิไป ตองทําใหไดฌานส่ี นีห่ลับอยู
ก็ดี รักษาอารมณใหสบาย นั่ง นอน เดิน ก็ได กําหนดรูลมหายใจเขาออก อยางเดียว กันอารมณ
ฟุงซานไมตองภาวนา จนกระท่ังไมรูสึกวาเราหายใจ แตรางกับใจภายในมีอาการโพลง มีความสวาง
มากเหมือนกบัเห็นแสงอาทิตย หรือวากระแสไฟฟาสักพันแรงเทียน มีจิตใจดิง่สงบ หูไมไดยินเสียง
ภายนอก ไมรูวาตนหายใจ อาการอยางนี้เปนอาการของฌานส่ี แลวการไดฌาน แลวเขาถึงฌาน
ระดับ ระดับไหนหรือวาทรงไดต้ังแตระดบัเล็กนอย ฝกต้ังเวลาเขาไว ท่ีเราต้ังไววาสิบ ยี่สิบ สามสิบ
นี่เปนการฝกทรง ทรงสมาธิท่ีนี้ พอเราเขาถึงฌานใดฌานหนึ่ง มันจะทรงตัวทันที นี่เปนความดท่ีี
บอกไมถูก 

บรรดาทานพทุธบริษัท พอจิตเขาถึงฌานส่ีแลว แลวไปนึกวาไมหายใจจะตายละ แลวความ
จริงรางกายมันหายใจ แตวาจิตมันแยกจากกายไมยอมรับรูเร่ืองของประสาท ใครจะเอาพลุมาจุดดังๆ 
ขยายเสียงเปดดังๆ ใกลๆ กฟ็งไมไดยินนีเ่ปนอาการของฌานส่ี ฌานองคนี้มีความสําคัญมาก และถา
หากทรงฌานใหไดทีนีเ้ราจะไปปฏิบัติกรรมฐานกองไหน อยางกสิณสิบ แหมมนักลวยจริงๆ เจ็ดวนั
กอง เจด็วนักอง เจ็ดสิบวันไดสิบกอง แลวหัดเขาฌาน สลับฌาน ออกฌานเดีย๋วเดยีว รวมความวา
ภายในพรรษาเดียว สามเดือน เราก็สามารถทรงอภิญญา อภิญญาสมาบัติได นี่ถาจะเลนอภิญญากัน 

หรือวาถาเราจะเลนวิชชาสาม ก็จับกสิณสวนใดสวนหน่ึง คือเตโชกสิณกสิณไฟ โอทาตก
สิณ กสิณสีขาว กสิณแสงสวาง ถาเราไดฌานส่ีจากอานาปาแลว จับปบเดียวสองสามวัน ทรงฌาน
ในกสิณทันที และอีตอนนี้เราก็เลนทิพจักขุญาณไดแบบสบายๆ อยากจะรูไปดใูนวิชชาสามหรือ
อภิญญาหก ในคูมือปฏบัิตพิระกรรมฐาน สําหรับใน มหาสติปฏฐานสูตร มีวิชชาสามไวดวยแทรก
เขาไว แลวจงทราบชัดวา ถาเราไดฌานส่ีแลว ถาพิจารณาขันธหาในดานอริยสัจ ประเดี๋ยวเดยีวก็เปน
พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ไมยาก 

แลวยิ่งไปกวานั้น ทานท่ีชํานาญใน อานาปานุสสติกรรมฐาน ถามีความปวยไขไมสบาย
เกิดข้ึน เราจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน นี้ใหทรงเปนฌานเพราะตองฝกใหคลอง กรรมฐานกองนี้



ทานเรียกวา กรรมฐานระงับกายสังขาร คือระงับทุกขเวทนา พอทรงฌานเปนฌานส่ี ไอปวดไอเม่ือย
ในรางกายมันไมรูเสียวเสียวไมรูท้ังหมดสบาย และยิ่งไปกวานัน้ ผลจะพึงไดก็คือ กําหนดเวลาตาย
ได เรารูไดเลยวาเราจะตายเม่ือไหร ปใด เดอืนใด วันท่ีเทาใด เวลาเทาไหร บอกไดเปง นี่การได อา
นาปานุสสติกรรมฐาน มันดีแบบนี้ ถาจะใหดีแลวก็จบัวิปสสนาญาณเห็นวา ขันธหามันไมใชเรา 
ไมใชของเรา ไอลมนี่มันเกดิแลวกด็ับไปหายใจเขาแลวมันก็ไม เอาหายใจออก ลมท่ีหายใจออกเขา
ไปแลว ดึงเขามาใหมไมไดมันไหแลว ลมท่ีเขามาใหม ลมมาทีหลัง มันชีวิตเราก็มี สภาพ
เชนเดยีวกันมันเส่ือมไปทุกวัน ไมชาก็สลายตัว เม่ือทรงอยูก็เปนทุกข จะไปสนใจอะไรกับมันมันจะ
พังก็เชิญพัง ต้ังหนาต้ังตาไปสูพระนิพพานดีกวา แคนีก้็สําเร็จอรหันตผลไดอยางไมยาก ไมเห็นมี
อะไรยาก ไมยากจริงๆ นะ บรรดาทานพทุธบริษัท ยากหรือไมยากก็ตามใจ สัญญาณบอกหมดเวลา
ปรากฏแลว เร่ือง อานาปานสุสติกรรมฐาน ก็จบกันเพียงแคนี้ ขอความสุขสวัสดี จงมีแดบรรดาทาน
พุทธบริษัทผูรับฟงทุกทาน สวัสดี 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 57 
พุทธานุสสติกรรมฐาน 

 
สําหรับตอไปนี้ ก็ขอบรรดาทานท้ังหลาย จงพยายามรวบรวมกําลังใจใหเปนสมาธิ คําวา 

สมาธิคือ รวบรวมกําลังใจใหอยูในจติท่ีเปนกุศลอยางใดอยางหนึ่งเรียกวา สัมมาสมาธิ คือ สมาธิ 
แบงออกเปน 2 ประการดวยกัน คือวา สัมมาสมาธิ อยางหน่ึง มิจฉาสมาธิ อยางหนึ่ง สมาธิถาพูดกัน
ตามภาษาไทยก็เรียกวาการต้ังใจไว หรือการทรงอารมณไว ต้ังใจไวอยางใดอยางหน่ึง คิดไวอยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ อยางนีเ้รียกวาสมาธิ นี่หากวาเราคิดในส่ิงช่ัว เปนการประทุษรายตนเองหรือ
บุคคลอ่ืนใหไดรับความลําบากอยางนี้ เรียกวา มิจฉาสมาธิ คิดใหจติเราเขามีความสุขเปนไปตาม
ทํานองคลองธรรม อยางนี้เรียกวา สัมมาสมาธิ อารมณจะต้ังอยูอารมณใดอยางหน่ึงกต็าม ถาทรงอยู
ในอารมณนัน้ จะนอยใชเวลาไดมากกต็ามหรือวานอยก็ตาม ก็เรียกกันวาสมาธิ 

ทีนี้ในสวนสัมมาสมาธินี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแยกไว 40 ประการ ในวัน
กอนก็ไดพูดถึง อานาปานุสสติกรรมฐาน มาแลว สําหรับวันนีจ้ะพดูถึง พุทธานุสสติกรรมฐาน พอ
เปนท่ีเขาใจของบรรดาทานพทุธบริษัทอยางโดยยอคําวาพุทธานุสสติ หมายถึงวา การนึกถึงคุณของ
พระพุทธเจาเปนอารมณ คือการท่ีคิดถึงคุณของพระพุทธเจานี้ มีนยัท่ีตองคิดมากดวยกัน และการ
พรรณนาคุณของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เราก็พรรณนากันไมจบ ใครครวญกันไมจบ ตามพระบาลี
ทานมีอยูวา ถึงแมวาจะปรากฏมีพระพุทธเจาข้ึนมา 2 องค นั่งถามกันตอบกนัถึงความดีของ
พระพุทธเจา ท่ีทรงอุบัติข้ึนมาแลวในโลก แมแตส้ินเวลาหนึ่งกัปก็ไมสามารถจะจบความดีของพระ
พุทะเจานี่หาประมาณมิได ในเม่ือคุณของพระพุทธเจาหาประมาณมิได เราพิจารณาไมจบ เราจะ
พิจาณาวายังไงกันด ี

โบราณาจารยท่ีประพันธไวโดยสรุปวา อิติป โส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ เปนตน จึง
แปลเปนใจความวา เพราะเหตุนี้แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีทรงบรรลุแลวโดยชอบ 
อรหัง เปนพระอรหันต อยางนี้เปนตน อยางนี้เรากพ็ิจารณาไมไหวเหมือนกัน เปนอันวาจะกลาว
โดยยอวา คุณของพระพุทธเจาท่ีมีตอเรากคื็อวา 

1. สัพพปาปสสะ อกรณัง พระพุทธเจาทรงส่ังสอนใหพวกเราระงับความชั่วท้ังหมด 
2. กุสลัสสูปสัมปทา พระองคทรงสงเคราะหใหพวกเราปฏิบัติเฉพาะในความดี 
3. สจิตตปริโยทปนงั พระองคทรงส่ังสอนใหทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส 
นี้โดยยอ พระธรรมคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ สอนใหพวกเราปฏบัิติอยู

ในกฎท้ังสามประการ นี่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา นี้ถาจะยอลงไปอีกทีหนึ่งขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสอนใหพวกเราไมประมาท ตามปจฉิมโอวาทท่ีองคสมเด็จพระบรม
โลกนาถตรัสเปนปจฉิมวาจา วันใกลพระปรินิพพาน ตรัสกับพระอานนทวา อานนัทะ ดูกรอานนท 



พระธรรมคําส่ังสอนท่ีเราสอนพวกเธอนั้น ยอมรวมอยูในความไมประมาท แลวองคสมเด็จพระ
บรมโลกนาถทรงตรัสวา อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ ซ่ึงแปลเปนใจความวา ทานท้ังหลายจงยังความ
ไมประมาท ใหถึงพรอม 

นี่เปนอันวาพระพุทธเจาสอนใหเราไมประมาท ในการทีจ่ะละความช่ัวหมายความวาจงอยา
คิดวา นีเ่ราไมช่ัว นี้พระบาลีทีองคสมเด็จพระชินศรีสอนไวบอกวา อัตตนา โจทยตัตานัง จงเตือน
ตนดวยตนเอง นี่ก็หมายถึงวา พระองคไมใหเราประมาท ถาเรามองความช่ัวมองความเสียหายของ
ตัวไวแลว เราก็จะมีแตความดี เราจะเปนคนเขาขางตัว เอาพระวนิัยมากาง เอาธรรมะมากางเขาไว ดู
พระวนิัยดูธรรมะ วาอะไรมันผิดบาง แมแตนิดหนึ่งก็ตองตําหนิ เหมือนกันผาขาวท้ังผืน แตมีจุดดํา
อยูจุดหนึ่งก็ช่ือวา กระทําฟาขาวน้ันใหส้ินราคา แมแตจดุนั้นจะเปนจดุเล็กๆ เทากับปลายของปากกา 
ท่ีจะจิ้มลงไปกต็ามที เพราะวาถือวามีตําหน ิ

นี่เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ถาจะพินิจพจิารณาความดีของ
พระพุทธเจา ก็ตองมองกนัตรงนี้ วาพระพุทธเจาตองการใหเรามีจติบริสุทธ์ิ ถาจิตบริสุทธ์ิเราไป
ไหน จิตเต ปริสุทเธ สุคติ ปาฏิกังขา พระพุทธเจาทรงถามวา ถาจิตบริสุทธ์ิแลวอยางนอยเราก็ไปสุ
สุคติ โลกสวรรค คําวาสุคติ ก็ยกยอดไปถึงสวรรคก็ได พรหมโลกกไ็ด นิพพานก็ได นี้เราก็มานั่ง
ใครครวญความดีของพระพทุธเจา นั่งนึกเอาวา พระพุทธเจาจะทรงเปนพระพุทธเจาได ก็อาศัยหนึง่ 
ตัดความรัก ตัดความโลภ ตัดความโกรธ ตัดความหลง 

ตัดความรัก พระพุทธเจามีพระชายาแลว มีพระราชโอรสในวันนัน้คือ พระราหุล เม่ือ
พระโอรสคลอดในวันนัน้ พระชายาก็ยังสาว อายุเพียง 16 ป แตองคสมเด็จพระชินศรี เห็นวาการ
ครองเรือนเปนทุกข ท่ีแสวงหาความสุขคือพระโพธิญาณ ดวยการออกบวช ทรงตัดความรัก ความ
อาลัยเสียได ออกจากบานในเวลากลางคืน 

ท่ีนี้ตัดความโลภ พระพุทธเจาทรงทราบอยูแลว อีก 7 วนั ตําแหนงพระเจาจกัรพรรดริาชจะ
เขาถึงพระองค แตพระองคกไ็มอาลัยใยดี ในความเปนพระเจาจกัรพรรดริาช เพราะการเปนพระเจา
จักรพรรดิราชก็ตองแกตองตายตองเดือดรอนเหมือนกัน นี่องคสมเด็จพระภควนัต ถึงแมจะเปนเจา
โลก ก็วางท้ิงไปเสีย ไมตองการ อันนี้เราก็ปฏิบัติตาม ใครครวญตามวา มันไมดีพระพุทธเจาจึงวาง 
ถาดีแลวก็ไมวาง อะไรท่ีพระพุทธเจาวางไวแลวก็เปนส่ิงเกินวิสัย ท่ีเราจะครองได เราจะมีได แตวา
องคสมเด็จพระชินศรีมีแลว นี่องคสมเด็จพระประทีปแกว วางเสีย เราก็ตองวางตาม ก็ของทาน
มากกวาเรา สูงกวาเราหนักกวาเรา ดกีวาเราท่ีจะพึงมี ทานยังวาง ไอเรามีดีไมเทาทาน ทําไมเราจึงจะ
ไมวาง 

และประการตอมาองคสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงแสวงหาอภิเนษกรมณอยูใน สํานกัอาฬา
รดาบส และ อุทกตาบสรามบุตร ปฏิบัติในรูปฌานแลวและอรูปฌาน ท้ังสองประการ จนมีความ
คลองแคลวมีความชํานาญมาก อาจารยยกยองใหองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนครูสอนแทน 
แตพระองคกม็าพิจารณาวา เปนแครูปฌานและอรูปฌาน ท้ังสองประการน้ีไมใชหนทางบรรลุมรรค



ผล แลวองคสมเด็จพระทศพลจึงไดวางเสีย แลวออกจากสํานักของอาจารยนั้น แสวงหาความดี
ตอไป 

นี่ในดานของสมาธินี่องคสมเด็จพระจอมไตร ทรงถึงท่ีสุดของสมาบัติแปดกย็ังเห็นวา ไม
เปนทางท่ีสุดของความทุกข แตสมาธินี่ก็ทรงไวแตไมท้ิง แตหาตอไป ใหทานเขาถึงท่ีสุดของความ
ทุกขของความไมเกิด ตอมาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็พบธรรมะท่ีประเสริฐ ท่ีเรียกกันวา 
อริยสัจ คือทุกข เหตุใหเกิดความทุกข ปฏิปทาใหเขาถึงความดับทุกข แลวความดับทุกข 

ทุกข แปลวา อาการที่ทนไดยากก็คือ การเกิดข้ึนมาแลวมันเต็มไปดวยความทุกขอันนี่ เรา
พูดกันมานานแลว เพราะเหตุท่ีจะใหเกดิเขาถึงความดับทุกขก็คือ ตัณหา ความอยากเกินพอดี แลว
ความอยากนี่ตองใชวาเกินพอดี แตรางกายมันหิวอาหาร รางกายอยากจะกินน้ํา รางกายปวดอุจจาระ 
ปสสาวะจะตองไปสวม รางกายตองการเคร่ืองนุงหมตามปกติ แตรางกายจะตองการบานเรือน
ตามปกติ จึงเปนไปตามวิสัย อยางนี้ไมจดัวาเปนตัณหาตามท่ีพระพุทธเจาตรัส เพราะมันเปนของ
พอดี พอใชท่ีเราจะพึงใชจะพึงมี ท่ีตามความจําเปนของรางกาย 

แตวาความตะเกียกตะกาย เกนิพอดีไมรูจกัพอ มีแคนี้พอดิบพอดี แลวตะกายมากเกนิไปทํา
ใหความลําบาก มีความอยากไมรูจักจบ อยางนี้เรียกวาตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข นีก้ารดับตัณหาตัว
นี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เรียกวามรรค มรรคนี่มีแปดอยาง รวมยนยอ ไดสาม คือ ศีล 
สมาธิ ปญญา 

ศีล คือ การระงับกาย วาจา ใหเรียบรอย ใหทรงอยูในความดี ตามขอบเขตท่ีเราเรียกกันวา 
พระวนิัย 

สมาธิ แปลวามีอารมณต้ังม่ันอยูในความด ี คือทรงศีล ทรงฌานอยูในจิตแลวคนท่ีนอมอยู
ในอารมณท้ังสองประการ อยางนี้เปนตน 

ทีนี้ปญญาพิจารณาเห็นวา ธรรมะท่ีองคสมเด็จพระทศพล คือปฏิกิริยาท่ีทรงละความรัก ละ
ความโลภ แลวก็ละความปรารถนา ความมักใหญใฝสูง ละการเกิดนี ้ องคสมเด็จพระมหามุนีทรง
ปฏิบัติถูกแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดเปนพระอรหันต นีก่ป็ฏิบัติพิจารณาตามประวัติของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พูดไปนานมันก็ไมจบ รวมความวา 

1.   วันหนึง่เราก็นั่งใครครวญ ถึงความดีของ พระพุทธเจา ตามหนังสือท่ีมีมา จับใจ
ตรงไหน ยึดตรงนั้นเปนอารมณ อยางนีก้็ช่ือวา เปน พุทธานุสสติ คือตามนกึถึงความดีของ
พระพุทธเจา ถาปฏิบัติตามนี้ละก็ จะเรียกวา สําหรับ พุทธานุสสติ จะคิดแบบนี้ จะทรงอารมณอยูได
แคอุปจารสมาธิ นี่เปนแบบหนึ่ง 

2. แลวอีกแบบหนึ่ง ไมปฏิบัติอยางนั้น ทานสอนใหภาวนาวา พุทโธเวลาหายใจเขา
นึกวาพุท เวลาหายใจออกนกึวาโธ กายหายใจกําหนดตามสบายๆ เปนการควบกนั อานาปานุสสติ
กรรมฐาน ทําอารมณใจใหสบาย จิตใจช่ืนบานนึกถึงความดีขององคสมเด็จพระพิชิตมาร แลวจับใจ



วา พุทโธ พุทโธ ภาวนาไวแลวขณะใดท่ีจติผูกพันในคําวา พุทโธ หรือลมหายใจเขาออก ขณะนั้นก็
ช่ือวาจิตของเราเปนสมาธิ นี้การภาวนาแบบน้ี สมาธิจะมีอารมณสูง เขาถึงฌานสมาบัติได 

3. ทีนี้การพิจารณาวา พุทโธกจ็ะขอขามอารมณตางๆ ไป ถากําลังใจของเราทรงม่ัน ก็
จะมีนิมิตปรากฏข้ึนโดยเฉพาะนิมิตตรงๆ ก็คือ ตองเหน็เปนรูปของพระพุทธรูป พอไปเห็นเปนรูป
ของพระสงฆจะมีรัศมีกายผองใส อยางนี้เขาเรียกวา นิมิตของพุทธานุสสติกรรมฐาน อยางนีจ้ับเอา
ได ถานิมิตอยางนี้ปรากฏขึ้นมาเม่ือไหร เผอิญในการ ตอไปขางหนา ถาเราจะภาวนาวา พุทโธ แลว
จิตนอมนึกถึงภาพนัน้ไวเปนปกติอยางนี้เรียกวาเกิด อุคหนิมิต ถานมิิตนั้นเปล่ียนแปลง ทีแรกเรา
เห็นเปนพระพทุธรูป ดําม่ัง ขาวม่ัง เหลืองม่ัง แตไมแจมใส ตอไปถามีสมาธิ สมาธิสูงข้ึนจะเห็นเปน
พระพุทธรูปใสข้ึน ใหญโตข้ึน เปล่ียนแหลงมีความงดงามกวา อยางนีเ้รียกวา อุปจารสมาธิ อันดบั
สูง ใหจิตนกึถึงภาพนะ ถาภาพมันปรากฏภายในชัด ภายในใจ ไมใชไปนั่งหาภาพท่ีจะมาปรากฏ
ใหม แลวตอไปเม่ือจิตนึกถึงภาพขององคสมเด็จพระจอมไตร ตอไปก็เกิดรัศมีกาย มีอารมณผองใส
แทนท่ีจะเปนสีเหลือง สมมุติวาเปนสีเหลืองหรือสีเขียว สีดําสีแดง อะไรก็ตาม สีนัน้เปล่ียนไปทีละ
นอย จากเหลืองเขม เปนเหลืองออนๆ มีความใสตอไปก็เปนแกว แกวใสเปนประกายพรึกเต็มดวง 
แลวคลายพระ แกนนะคลายๆกับกระจกเงาท่ีทอแสงพระอาทิตยสะทอน มีความชุมช่ืนจะนึกให
ใหญก็ได จะนกึใหเล็กก็ได อยางนี้เรียกวา เปน ปฏภิาคนิมิต เขาระดับ ฌาน เอาจติจับอยูแคนี้จิตใจ
ของเราช่ืนบาน จิตจะทรงฌานดวยอํานาจพุทานุสสติกรรมฐาน 

หากวาทานท้ังหลายทรงอารมณไวได อยางนี้นั้นจิตจะมีความสบาย จะมีอารมณเปนสุข
ตลอดกาล แลวก็มาไดภาพอยางนี้ จงอยาคลายภาพนี้ท้ิงไปใหทรงภาพนี้ ทรงเขาไว ขณะใดจิตยัง
นึกถึง นึกเห็น ไมใชเหน็เฉยๆ นึกเห็น เหน็ภาพอยูตราบใด ขณะน้ันช่ือวาจิตทรงสมาธิ จิตของทาน
จะมีแตความสขุ นี้ถาหากวาทําจิตได ถึงระดับนีแ้ลว กป็รากฏวา ปญญาก็จะเกิด คําวาอริยสัจ จะ
ปรากฏขึ้นกับใจของบรรดาทานท้ังหลาย ความรูเทาถึงการณ วาความเกิดเปนทุกข ความแกเปน
ทุกข ความตายเปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกขอยางนี้มันจะเกิดข้ึนกับใจ
เอง ไอความเบื่อหนายในความเกิดก็จะปรากฏ ธรรมใดท่ีองคสมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงสอนเรา และบอกวา นี่เปนอธรรมเปนความไมดี จิตใจของเราจะเห็นนอยไปตาม
กระแสพระสัทธรรมขององคสมเด็จพระชินศรี ดวยอํานาจของปญญาอยางแจมใส และธรรมใดท่ี
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา บอกควรปฏิบัติ ควรทําใหเกิดมีข้ึน เพราะธรรมนั้นจะสราง
ความชุมช่ืน คือความสุขใหเกิดข้ึนกับใจ ใจคือปญญาของเราก็จะเห็นธรรมนั้นดวย เปนแบบผองใส 
ไมเคลือบแคลง เกิดเปนคุณเปนประโยชน การเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน พระอรรถกถาจารย
กลาววา เปนพระกรรมฐานท่ีสามารถสรางความดีใหเขาถึงซ่ึงพระนิพพานไดงาย 

เอาละ สําหรับ พุทานุสสตกิรรมฐาน โดยยอ ก็ขอพดูยติุไวแตเพยีงเทานี้ตอแตนีไ้ปขอทุก
ทานต้ังกายใหตรง ดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรู ลมหายใจเขาออกใชคําภาวนาวาพุทโธ เวลาหายใจเขา
นึกวา พุท เวลาหายใจออกนกึวา โธ จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา 



 
 
 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 58 
อานาปานุสสติ และ นิพพาน 

 
บวชหรือเปลา... ออ  ฮึ ถามบวชหรือเปลา ปรากฏไมมีใครไดยิน ไอแบบนี้หาเร่ือง (หลวง

พอหัวเราะ) ทําใหพระเสีย (หลวงพอหัวเราะ) อา วนันี้ก็เพื่อจะไมใหตึกจดัก็ขอพดูแนวปฏิบัติเลย
นะ แนวปฏิบัติท่ีขอพูดต้ังแตเร่ิมตนแลวกมั็นจะไปจบตรงไหนก็ชางมันเถอะ เพราะวาญาติโยมท่ีมา
ปฏิบัติกันนี่เกาบางใหมบาง ถาเราจะพูดกันปลายเสียทุกอยาง ไอพูดปลายเสียจริงๆ บางทีก็ลืมตน
เหมือนกนันะ อยางปาวิงนี ่ แกลืมตน ปาวิง ตนจริงๆ อะไร เสร็จ ตนจริงๆ ก็คือ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน แตทวา อานาปานุสสติกรรมฐาน นี่ไมใช ตนเฉยๆ นะ ถึงแมถึงจุดปลายก็ยังตองทําอยู ถา
หากวาเราทําปลายขนาดปลายไปแลว แลวก็มาท้ิง อานาปา นี่ไมมีทางไปได เปนกรรมฐานใหญมาก 
แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจาเคยตรัสกับ พระสารีบุตร วา สารีปตุตะ ดูกร สารีบุตร เราเองก็
เปนผูมากใน อานาปา หมายความวา ทานเปนพระพุทธเจาแลวทานก็ยังไมท้ิง อานาปานุสสติ อานา
ปานุสสติ นี่เปนสมถะ 

ก็มีหลายทานท่ีเคยพูดใหไดยิน บอกวาสมถะน่ีไมมีผลไมมีทางบรรลุ ผมไมทําหรอกครับ 
ทําวิปสสนาพอ นั่นตายแลวตองอยูกลางนา เปนเขียดม่ัง เปนกบมั่ง เปนไสเดือนม่ัง เปนกิ้งกือม่ังนะ
แหละ คือวา สมถภาวนานี่เราจะท้ิงไมไดการปฏิบัติมีจุดอยู สามจุดท่ีเราจะท้ิงไมไดเลย นั่นคือ หนึ่ง 
ศีล สอง สมาธิ สาม ปญญา 

ศีลสําหรับฆราวาส ศีลท่ีมีความสําคัญเบ้ืองตนก็คือ ศีล 5 ศีล 5 นี่ทรงไดถึงพระโสดาบันกะ
สกิทาคามี ใชไหม ถาหากวาถึงพระอนาคามีก็เปนศีล 8 แลวเร่ืองพระอนาคามีท่ีตองปฏิบัติถึงศีล 8 
นะ ไมตองไปปฏิบัติหรอก เปนเอง คือถึงอนาคามี ศีล 8 ก็เขาคุมใจเอง เปนปกติ นี่ถาอรหันตกไ็ม
ตองพูดกัน นีต่ามพระบาลีท่ีพระพุทธเจาตรัสวา พระโสดาบันกะสกทิาคามี เปนผูทรง อธิศีล พระ
อนาคามีเปนผูทรง อธิจิต อรหันตทรง อธิปญญา ถารูจุดซะแบบนีก้็เปนของงาย 

การปฏิบัตินี่ถาหากวาถาเราไมจับจุดจริงๆ มันลําบากถาทําไป ทําไป ถามทําไม ก็ถาม อา 
หลวงพอทานบอก ก็ทํามันสงเดชซิ ไปถึงไหนกช็างมันเถอะ ดีไมดบีอก ทําแมมันสงเลย (หลวงพอ
หัวเราะ) หลวงพอวาอยางนี้ดี กูก็ทําสง ถึงไหนก็ไมรู เออ สําหรับอารมณจิตท่ีเราจะถึงไหน รู
หรือไมรูนี่ อยาไปดูอาการของสมาธิ นี่ความจริงจะพูดอยางหนึ่ง ก็ตองมาพูดอยางนี ้เพราะวามีญาติ
โยมหลายคน ท่ีนี่ก็ดี ท่ีอ่ืนกด็ี พูดเหมือนกนั บอก แหม ไมไหวจริงๆ หลวงพอฉันคุมอารมณไมคอย
อยู มันคอยจะฟุงซานอยูเร่ือย บางวันก็ดี บางวันกไ็มดี อันนี้เปนเร่ืองธรรมดาของนักปฏิบัติ
กรรมฐานท่ียังไมถึงอรหันต ถายังไมถึงพระอรหันตเพียงใดนี่ อารมณฟุงซานมันยังตองมีอยู ถาหาก
วาไมมีอารมณฟุงซานก็ตองหมายความวาเปนพระอรหนัตแลว ใชไหม มีจุดเดยีว อนาคามีก็ยังมีการ
ฟุงซาน วิธีท่ีจะวัดกําลังใจวา เราปฏิบัติไดผลหรือไมไดผล นั่นก็คือ เขาดูอาการที่ประสบ อยางท่ีเรา



เคยถูกดา ใชไหม ถูกดาไดยนิเขาวา เขานนิทา ไดยินขาวเราโมโห โมโหโทโสหนัก แลวก็ไปขังอยู
ท่ีในใจ 

ถอยหลังไป ตอมาท่ีเรามาปฏิบัติพระกรรมฐานแลว ถูกเขาวา ถูกเขานินทาแลวกน็ึกในใจ
วา เราโกรธเทาเดิม แตมันขังกี่วัน ถามันขังนอยลงมานี่ แสดงวาผลการปฏิบัติของเราเกิดแลว ใช
ไหม คุณชยัณรงค โอ อยาง ชัยณรงค นี่อยางสมัยกอนวา ไอสรชุย นี่สามปไมหายโกรธเลย ใชไหม 
อา เวลานี้เราอาจจะเหลือ 10 นาที 5 นาที ช่ัวโมง สองช่ัวโมง สามวนั ส่ีวัน ถาดูอาการลดมาอยางนี้
แสดงวาการรับ ปฏิฆะ ของเรายังแรงอยู แตมันขังไมนาน โกรธกับพยาบาทมีสองตัว ใชไหม ตัว
โกรธนี่คือ ความไมพอใจท่ีเราพบในเบื้องตน นี่อารมณท่ีขังอยูนะ ทานเรียกพยาบาทจองลางจอง
ผลาญเพื่อการแกมือ ตองดูไอตัวพยาบาทนี่มันลดม่ังไหม กําลังมันแรงเทาเดิม แตวนัเวลามันลดลง
บางหรือเปลา ระยะเวลาเหลือส้ันลงนี่แสดงวา การปฏิบัติของเรามีผลแลว ใชไหมแลวก็ถาหากวา
เราใชนานๆ พยายามทํานานๆ เร่ือยๆ ไป มันก็จะมีผลลดตัวลงไปเร่ือยๆ จนกระท่ังอันดับพอเขาดา
โกรธ โกรธเทาเดิม แลวเดีย๋วเดียวมันหายใชไหม แลวตอมาจากนั้นมันก็จะถือวาเขาดา โกรธนอย
กวาเกา 

จนกระท่ังถึงข้ันวา เขาดาวนันี้ มะรืนนี้ถึงเพิ่งเร่ิมโกรธ นี่มี มันเปนอยางนั้นจริงๆ ดาวันนี้
ยังไมรูสึก พออีกสองสามวัน นึกได เอะ วันนัน้มันดากนูี่หวาเพิ่งนกึออก ใชไหม อันนี้ อันนี้นี่เปน
อยางนี้จริงๆ นะ ผลปฏิบัติมันคอยๆ ลดลงไปจนกวาจะหมด ใชไหม ไอท่ีวา วนัพรุงนี้ มะรืน 
มะเร่ือง ไปนกึข้ึนไดก็หมายความวา ไอตัวโกรธนี่ มันดับลงไปมากแลว แตทวามันไมหมด ท่ีไม
หมด ก็มันเหลืออารมณท่ีเปน อนุสัย อนุสัย นี่กําลังมันเบามาก พอจติเราวางสงัดข้ึนมาปบ ก็นึกดู 
ออ เม่ือคน ไอนั้นดากนูี่หวา ใชไหม เพิ่งนึกได พอรุงข้ึน ไปดาเขาเขาไมรูเร่ือง ดาเร่ืองอะไรนี่ ใช
ไหม นี่มันคอยๆ ลดตัวไปแบบนี้ 

ผลท่ีจะพิสูจนตองพิสูจนผลท่ีเราจะพึงกระทบกับอารมณนั้นๆ อยางไอเร่ืองการเสียดาย
ของ ติดอยูในของก็เชนเดยีวกัน อันดับแรกๆ ถาเด็กหรือวาใครทําของแตก เชนของมีราคานอย แต
เราโกรธ โมโหโทโสหนัก แลวตอมาจนกระท่ังมันแตกเพลงลงไปแลว มันก็โกรธ เหมือนกันแตมัน
ยั้งใจทัน บอก เออ มันพลาดไปแลว แตวาตองดุตองวาตองเตือนกัน ก็เพราะวา ไมอยางนั้นความ
พล้ังพลาดมันจะมีมาก อยางพระพุทธเจาทานก็ทํา ไมทําเสียก็ไมมีวนิัย ไมอยางนัน้ตองไปวางวนิัย
พระไว 

จนกระท่ังของมันตกเพลงไปแตก จิตใจนึก ฮือ มันเร่ืองธรรมดา แตไอการยั้บยั้งดวยการ
เตือนกันวา การดุดัน กต็องมี เพราะเขารักษาความดี แตเนื้อแทของใจมันไมใชโกรธจริง นี่ก็ตอง
คอยๆ ลดไปตามน้ีนะ ถาหากวาอาการอยางนี้มันปรากฏ ก็แสดงวาความหลงของเรามันหายไปมาก
แลว 

ไอตัวท่ีจะโกรธจัด หรือวาเสียดายจดัอะไรนี่มันมาจากตัวหลง ถาฆาตัวโลภตัวหนึ่ง กับฆา
ตัวโกรธตัวหนึ่งได ตัวหลงก็ไมตองไปฆามัน ถาจะหลงมันมีกําลังความโลภกับความโกรธ มันก็มี



กําลังมาก ถาตัวหลงมันมีกาํลังนอย ไอตัวโลภกับโกรธก็มีกําลังนอยเบาไปฉะน้ันการประหารกิเลส
ก็ประหารสองตัวหรือสามตัวไอสองตัวนีมั่นมีสภาพเหมือนกันคือ ราคะ ความรักกบัโลภ ความโลภ
นี่มันตัวเดียวกนันะ ถาอาตมาเคยพูดแยกกันไวเสมอ ก็เพื่อความเขาใจ ถาบรรดานักปราชญเขามา
ฟงๆ บางทีเขาจะหาวาไอหวยนี่มันพูดสงเดช มันตัวเดยีวกัน ถาเราไมแยกออกก็บางทีไมเขาใจ ใช
ไหม ถาเราไมรัก เราก็ไมอยากได ไอโลภะนี่เขาแปลวา อยากได ถาไมรักมันเขาก็ไมอยากไดนี่มัน
ตัวเดยีวกัน แตวาท่ีพูดเขานิยมพูดแยกออก เพื่อใหเขาใจ 

วันนีก้็ขอพูดจดุตน จุดตนนัน่อยาลืมมาถึงปลายนะ พระอรหันตทุกองคก็ยังตองใช นั่นก็คือ 
อานาปานุสสติกรรมฐาน การจะเร่ิมตนทํากรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งก็ตาม จะเปนสมถวิปสสนาอะไร
ก็ตาม ทานบอกวิปสสนานีถ้าไมใชสมถะก็อยาไปทําเลย นอนตายเปลาๆ ไมมีผลหรอก ศีล สมาธิ 
ปญญา สามอยางนี้แยกกันไมไดจะตองใหสมํ่าเสมอกัน ถาเราศีลไมบริสุทธ์ิ สมาธิก็มีรูร่ัง ถาศีลไม
บริสุทธ์ิ ความโหดรายของจิตมันก็มี ถาเรามีความโหดรายของจิต อารมณจิตไมเยอืกเย็น สมาธิก็
เกิดไมได ถาสมาธิไมมี ปญญามันก็เกดิไมได ปญญาในทีนี้หมายความ ปญญารูแจงเห็นจริงในดาน
ของวิปสสนาญาณ 

เปนอันวาของสามประการนีต้องควบคูอยูตลอด สําหรับศีลบางทีญาติโยมจะหนกัใจก็ไม
เปนไร วนัหนึง่รักษา 24 ช่ัวโมงไมได ก็รักษาวนัละ 3. ช่ัวโมงมันก็เปนศีล เรารักษาไดจริงๆ ดวยกา
รอดใจจริงๆ หนึ่งช่ัวโมง มันก็เปนศีล ถาวันหนึ่งเรารักษาไดจริงๆ ใครจะดา จะวา จะทําอะไรก็ชาง
ฉันชางมัน ชางมันชางมัน หนึ่งช่ัวโมง แลวเหลือยี่สิบสามช่ัวโมงดาดะ ใชไหม อยาลืมวาไอวันละ
หนึ่งช่ัวโมงนี ่ มันจะกดอารมณลงไปเร่ือยๆ ไมชามันก็เต็มยีช่ัวโมง ใชไหมตามท่ีพระพุทธเจาตรัส
วา น้ําฝนตกลงมาทีละหยาดละหยาด สามารถใหภาชนะเต็มไดฉันใด การอดใจหรือการทรงใจใน
อํานาจของศีลวันหนึ่ง วนัหนึ่งเราไดหนึ่งช่ัวโมง ตอไปอารมณมันก็ชิน มันก็เปนสองช่ัวโมง สาม
ช่ัวโมง หาช่ัวโมง สิบช่ัวโมง ไปตามสภาพ แบบเดยีวกับอารมณท่ีเปนธรรมเบ้ืองสูง อยางท่ีญาติ
โยมมาปฏิบัติกัน อันนี้มันสูงมาก คือธรรมเบ้ืองสูงท่ีพระพุทะเจาสอนก็มีสมถวิปสสนานี่แหละ สูง
ท่ีสุด ท่ีเราถือวาเปนปรมัตถปฏิบัติ ไอคําวาปรมัตถนี่แปลวา อยางยิ่ง ปฏิบัติในส่ิงท่ีมีคุณมี
ประโยชนอยางยิ่ง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนท่ีจะมากัน จิตของทุกทานกน็อมยอมรับนับถือพระรัตนตรัยแลว คือ
ไมยอมรับนับถือพระรัตนตรัยมาทําไม ไมมีใครเขามาหรอก นั่งสบายหรือนี่ ขยับกจ็ะไมได ใชไหม 
อยางนี้ถาเขาจางไปนั่งวนัละ 50 บาท ก็ไมไปกันกระมัง ใชไหม ไมไปกัน แตท่ีมานี่ไดอะไร ไดเงิน
ไดทองรึก็เปลา แตวาส่ิงท่ีจะไดนัน่ก็คือ ความดีท่ีระดบัเปนสูงสุด แลวความดีท่ีใหมานี่ ก็ไมมีใคร
บังคับมากันเอง การมากันเองแบบนี้ ก็แสดงวาทุกคน บําเพ็ญบารมีมาดีแลว ถาบารมีต้ังแตชาติ
กอนๆ ไมเคยบําเพ็ญกันมาดีแลว เขาไมมานั่งกันแบบนี้ จางเขากไ็มมอันนี้ท่ีพูดไมใชยกยองไมใช
ยกยอ เทียบตามความเปนจริง เพราะบารมีแบงเปนสามช้ัน บารมี คําวาบารมีเฉยๆ แปลวา กําลังใจ 
กําลังใจข้ึนตนนี่แมจะชวนไปทําบุญท่ีวัดวนัพระละคร้ัง ยังไมคอยจะวางเลย ใชไหมปา อีตอนเปน



สาวๆ อะ หนูสวิง เอย ไปวดักับแมไหมลูก ไมวาง แมวนันี้จะไปดหูนงั ใชไหม นีพ่ดูถึงตอนตนๆ 
นะ เราพดุกันเร่ืองจริงๆ ถาจิตเขาถึงอุปบารมี บารมีข้ันกลาง นี่เร่ิมพอใจ พอถึงปรมัตถบารมีนี่ จิต
มันจับ จิตมันทรงตัวมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง แหมไอโลกนี้มันเปนทุกข เหน็อะไรมันก็เปนทุกข 
อยากจะไปนพิพาน รําราญเต็มท่ีนี่เปนอารมณของปรมัตถบารมี 

ตอนนี้ก็ขอพดูการปฏิบัติตอนตน ช้ันตนหรือปลายมีสภาพเสมอกัน ดังนั้นทานท่ีเร่ิมปฏิบัติ
เบ้ืองตน ขอไดโปรดใชไวเปนปกติ นั่นกคื็อ อานาปานสุสติกรรมฐาน อานาปานุสสติกรรมฐาน นี้ก็
ไดแก การกําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจเขาเรารูอยูหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยู
หายใจออก หายใจเขายาวหรือส้ัน หายใจออกยาวหรือส้ันก็รูอยู นี่เปนแบบใน มหาสติปฏฐานสูตร 
สําหรับแบบใน กรรมฐาน 40 เวลาหายใจเขาหายใจออก นั่นเขาวดัฐานท้ังสามฐาน เวลาหายใจเขามี
ความรูสึกวาลมกระทบท่ีจมูก กระทบท่ีอกแถวนี้ แลวกระทบศูนยเหนือสะดือ เวลาหายใจออกกล็ม
กระทบศูนยเหนือสะดือ กระทบหนาอกถาริมฝปากเชิด ลมจะกระทบริมฝปาก จะมีความรูสึกตรง
นั้น ถาหากวาริมฝปากไมเชิดก็จะรูลมกระทบจมูก 

อันนี้รูสึกวาหนักหนอย เพราะวาใน กรรมฐาน 40 นี่ ทานบวกหมด ท้ัง สุกขวิปสสโก เตวิช
โช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทัปปตโต ตองใชสมาธิสูง นี่ถาความสะดวก ญาติโยมจะเอาแครูลมกระทบ
จมูกก็พอ อันดับแรก ถาเรารูลมเขาลมออกกกระทบจมูก แตจมูกนี่ ถาจิตทรงตัวอยูสําหรับใน 
กรรมฐาน 40 วัดสามฐาน ทานถือวาจิตใจของทานผูนัน้ทรงสมาธิไดในข้ันขณกิสมาธิ ก็เรียกวกา
สมาธิเล็กนอย แลวก็ถาหากวารูลมสองฐาน ลมกระทบจมูกรู กระทบหนาอกหรือศูนยเหนือสะดือก็
ตาม แบงเปนสองจุด ถารูอยางนี้แสดงวา จิตของทานผูนั้นเขาถึงอุปจารสมาธิ ท่ีเรียกกันวา อุปจาร
ฌาน ถารูลมท้ังสามฐาน ก็แสดงวาจิตของทานผูนั้นเขาถึงฌานแลว 

นี่ถาเวลาท่ีเราใชลมหายใจเขาออก บางทีจิตใจมันจะเบาไปนิดหนึ่ง คนอ่ืนจะมีความรูสึก
อยางไรไมทราบ สําหรับเม่ือเวลาอาตมาปฏิบัติ วาถาจะใชรูแตลมหายใจเขาหายใจออกอยางเดยีวนี่ 
จะรูสึกวาบุญมันนอยไปหนอย ก็อยากจะภาวนาดวยเร่ืองคําภาวนา นี่ถาหากวาญาติดยมทั้งหลาย 
ทุกคนชํานาญในดานไหนมาแลวกจ็งอยาเปล่ียน ถาไปเปล่ียนเขายิ่ง มันเร่ิมตนใหม ใจมันจะวาวุน 
เพราะวาคําภาวนานี่มีผลเสมอกัน จะภาวนาวาอยางไงกต็ามก็มีผลเสมอกัน เพราะวาเปนเคร่ืองโยง
จิตใหเปนสมาธิ แตวาในสมัยโบราณท่ีอาตมาเรียนมา ก็โบราณไมกี่สิบปนี่ คงจะสืบกันมานาน 
ทานใชคําภาวนาวา พุทโธ เพราะวาเปนคําภาวนาส้ันๆ แลวไมหนัก ถายาวเกนิไป คือเราใชจังหวะ
ไมถูก เหนื่อย เวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนกึวา โธ แตวาใครจะวา ธัมโม สังโฆ อะไร
ก็ได ถาต้ังใจไวก็แคคําวา พทุโธ ก็ใหอยูในข้ันนั้น อยาใหมันเลยไปถึงธัมโม สังโฆ แสดงวาจติมัน
เฟองมันฟุงซาน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง อานิสงสของคนท่ีชํานาญใน อานาปานุสสติกรรมบาน มีอานิสงสพิเศษ
อยูสองอยาง นอกจากท่ีอารมณเปนสมาธิ อานิสงสพิเศษก็คือวาถาเราชํานาญทําจนคลอง กรรมฐาน
กองนี้จะเรียกวา กรรมฐานระงับกายสังขาร ถาทุกขเวทนามันเกิดข้ึนกับเรา การปวยไขไมสบาย 



ปวดโนน เจ็บนี่ เสียดทองเสียดหนาอก อะไรก็ตาม แลวก็ปวดทองข้ีนีร่ะงับไมไดนะ ปวดทองข้ี ถา
อานาปาเด๋ียวข้ีไหลพรืด (หลวงพอหวัเราะ) เดี๋ยวบอกกนัซะกอน ไอท่ีบอกน่ีไมใชจะเปนหยาบเปน
โลน เดี๋ยวจะบอก เออ หลวงพอบอกระงบัไดแตหลวงพอเองก็ระวังไมไดเหมือนกนั เฮอะ โธ นัน่
หมายความวา ถารางกายมันเกิดทุกขเวทนาจริงๆ 

ถา อานาปานสุสติกรรมฐาน เราทรงแคอุปจารสมาธินี่มันชวยไดเถอะจับ อานาปา ปุบ ลม
หายใจเขาออก ประเดี๋ยวเดียวทุกขเวทนามันจะบรรเทาถาจิตเปนฌานไดนี่เวลาไปถอนฟนไมตอง
ใหหมอฉีดยาชาหรอก ไอนีข่อยืนยนัไดไมเจ็บ เพราะอันนี้ระงับจริงๆ คือเปนการชวยภาวะของเรา
อยางหนกั เพราะรางกายของเรามันตองเจบ็ตองปวย ตองเม่ือยตองลา ใชไหม แลวเวลาที่เหนื่อย
ออนมาจริงๆ ถาเหนื่อยนะ ทํางานอะไรกต็ามถาเหนื่อยจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน คือ ลมหายใจ
เขาออก ประเดี๋ยวเดยีวถาสองนาทีมันจะคลายอาการเหนื่อยลงไปมาก ทานจึงเรียกวาเปน กรรมฐาน
ระงับกายสังขาร คือ ทําใหกายเปนสุข จิตเปนสุข อันนี้จดุหนึ่ง 

นี่อีกจุดหนึ่ง สําหรับทานท่ีคลองในอานาปานุสสติกรรมฐาน คือ กําหนดรูลมหายใจเขา
ออก ทานพวกนี้รูเวลาตายของตัวเอง เวลาถาจิตเปนฌานใน อานาปา นะ เร่ืองเวลาตายน่ีเปนของไม
ยาก เราจะตายเม่ือไร แลวก็อาการท่ีเราจะตาย จะตายดวยอาการแบบไหน อันนี้รู เปนของไมยากเลย 
คือจะเหน็วา บางทีพระสมัยกอน ทานบอกวา เม่ือนั่นขาจะตาย เม่ือนี้ขาจะตาย อยาง หลวงพอปาน 
นี่ เจ็บหนัก ปนั้นเจ็บมาก เขาเอามารักษาตัวในกรุงเทพฯ พอพวกเราลงมาเยี่ยมทานบอก เฮย ขายงั
ไมตายฮะ ยังไมตาย ลุกไมข้ึนแลว นอนคุยชาวบานโจ ลุกไมข้ึนหรอก ชาวบานก็ทําอยางไร 
ชาวบานนีแ่กก็รักหลวงพอจริงๆ หลวงพอยังลุกไมข้ึน หมอยา เปนแถวหมดใหหลวงพอลง แหม 
หมอยาไปทําบุญบาน หลวงประธาน นะ หมอยาเต็มขันน้ํามนตเต็ม ถามทําไมนะโยม ใหหลวงพอ
ลงยา ลงน้ํามนตให แกรักมาก แลวถามมาทําไม พอต้ังเสร็จก็หลวงพอทาน ลืมตาข้ึนมาเขามา
รายงานอะไร คุณนายผอง ม่ัง เมีย หลวงประธาน นี่ช่ือ ผอง บอก หลวงพอเจาคะ เออ พวกท่ีมานี่
เขาตองการจะใหหลวงพอลงหมอยาลงน้ํามนตเจาคํ่า 

ทานก็มองไป บอก อีหนูผอง เอย หมอมันเล็กนี่ พอลงอยางไรละ ลุกไมข้ึนยังมีฤทธ์ินะ 
(หลวงพอหัวเราะ) พอมองดแูลวมันลงไมไดหรอกลูก ฮึ ฮึ ไอเราก็ยังนกึ ไอหลวงพอเราจะตายนี่ยัง
มีฤทธ์ินะ บอกมใช เสก บอก ง้ันเหรอ เออ ไมบอก นกึจะใหหลวงพอลง พอลงไมไดหรอก  (หลวง
พอหัวเราะ) บอก เอา จดุธูปจุดเทียนเขาลูก ปกท่ีหมอยา ปกขันน้ํา แลวก็ตางคนตางจุดเสร็จทานก็
นอนหลังตาเดีย๋ว อา เสร็จแลวลูก 

เห็นไหม นี่คนเคารพนับถือทานจริงๆ นะ จะตาย ก็ยังใชเลย (หลวงพอหัวเราะ) นี่แสดงวา 
เลยถามทานถามหลวงพอครับ มีความรูสึกเปนอยางไรหลวงพอกําลังไมสบาย บอกไมเปนไรลูก 
เพราะพอใช อานาปา เปนปกติ อานาปา นี่พอท้ิงไมได เพราะถาพอท้ิงแลวก็พอพูดกะใครไมได
หรอก เพราะทองนี่มันเปนพรรดึก หมายความวา อุจจาระไมถาย ไอแกสมันกด็ันข้ึน แรงมันกไ็มมี 
ลุกไมข้ึนถามวา ใชอานาปาแลวมีผลเปนอยางไร บอกมันๆ รูสึกเบา แตทวา ถาไมมีใครมากวน



หลวงพอนะ พอไมรูสึกมันเลยนะ หมายความทานใชลมหายใจเขาออกนี่เปนฌาน คือพวกพระ
ประเภทนี้ถาเขาปวย เขาไมยอมท้ิงฌาน ถายอมท้ิงฌานนี่รางกายทุกขเวทนามันมาก ถาจิตเขาไป
เกาะฌานเสียแลว มันชักไมลงบัญชี แลวไมตองชางมัน เพราะมันไมปรากฏความรูสึกใชไหม ถายิง่
จิตเขาถึงฌาน 4 นี่ไมไดความเลย ไมรูเร่ืองเลย 

เออ วิธีปฏิบัติสําหรับทานท่ีมาใหมหรือมาเกา ไอเกานี่ ก็ไมคอยไวใจนักนี่นั่งๆ อยูนี่ ไอ
ประเภทเสาเอนน่ีก็เหมือนกนันะ แตวาใหมหรือเกาก็เหมือนกันนะ ถาใหม ถาใหมจริงๆ ถาตองการ
จะฝกสมาธิใหมีผลก็ใชเวลานอยๆ เวลาหายใจเขาออกนีน่ับเปนหนึ่ง ภาวนาวา พุทโธดวยกไ็ด ต้ัง
ตนนี้แคสิบ เขาออกหนึ่ง เขาออกสอง เขาออกสาม พอถึงสิบ คิดวาหนึ่งถึงสิบนี่ เราจะไมยอมให
อารมณอ่ืนเขามาแทรกจิต ถาอารมณอ่ืนอยางอ่ืนเขามาแทรกจิต คือคิดพลานไปกอนถึงสิบ เราจะต้ัง
ตนใหมต้ังแคหนึ่งถึงสิบถาทําไมไดปลอยใหมันตายไปเลยประมาณใหมันตายไป ตองใหไดสิบให
มีความเขมแข็งของจิต ถาหากวาบังเอิญถึงสิบแลวมันใจจะสบายก็ตอไปอีกสิบ ถาใจสบายอยูก็
ตอไปอีกสิบ ถาใจสบายอยูกต็อไปอีกสิบ 

แลววิธีนีก้็ไมจาํเปนตองมานัง่ขัดสมาธิ เราเดินอยู นั่งเกาอ้ีอยู นั่งหอยขาอยู ทําอะไร ทําครัว
ก็ตาม ตามเร่ือง เม่ือไรก็ได หนึ่งถึงสิบ พอถึงสิบแลวบางวันอยาลืมนะ บางวันหนึ่งถึงหานี่ไมถึง มัน
ลอเรายิ่งเหมือนกัน อาตมาโดนมาแลวคุมไมอยู แตวาถาคุมไมอยู อยางนั้นจริงๆ ตองปลอยเลย อยา
ไปยองกะมัน ตองยอมแพมันเหมือนกันแตวา คําวา ยอมแพวาทําไมยังสอนใหยอมแพ เพราะวา
อารมณจิตของเราน่ีมันฟุงซานมานับเปนแสนชาติ มาประเดี๋ยวเดียว เราจะบังคับใหอยูตามใจเรา
ไมได ถาขืนไปคุมมันเกินไป ประสาทจะเสีย อันนี้ตองระวังใหมาก 

ทีนี้ตอมาก็ตองเวลานอน เวลานอนลงไปก็จับหนึ่งถึงสิบ ถาถึงสิบแลวรูสึกวาจติมันจะซาน
ก็ปลอยมันคิดไป สิบเราไดพอแลว ถาต่ืนข้ึนมาเอาอีกสิบต่ืนข้ึนมานี่อยาเพิ่งลุกจากท่ีนอน เพราะถา
เราภาวนาอยู ถาเวลาจับลมหายใจเขาออกควบภาวนาหรือไมควบก็ตาม จับลมหายใจเขาออกอยู เรา
จะวาสิบนี่ มันจะหลับกอนสิบ อยาตึงไวนะ ถายังไมถึงสิบมันจะหลับอยาดึง เพราะตอนนี้จิตเขาถึง
ปฐมฌาน พอจิตเขาถึงฌานมันจะตัดหลับทันที อันนี้อยาดึง หายใจเขานึกวา พุท ไมทันจะโธ มันจะ
หลับ ปลอยเลย เราตองการจดุนี้ ตองการจดุท่ีจิตเปนฌานเร็ว ถาจิตเขาถึงฌานเร็วเทาไร อันนี้ดีมาก 

แลวก็ ถาเวลาตื่นใหมๆ ถาหากวาภาวนาไป จับลมหายใจเขาออกไปมันหลับ จุดท่ีระหวาง
กําลังหลับอยูถือวาเวลานัน้เปนผูทรงฌานอยู คือหลับอยูในฌาน จะหลับในฌานนี้มีผลเสมอกัน พอ
ต่ืนข้ึนมาแลวก็นอนอยางนัน้อยาเพิ่งลุก ถาลุกแลวจิตจะเคล่ือน หรือวาถาเราคิดวา กําลังมันดี จิตใจ
ม่ันคงจะลึกข้ึนมานั่งสมาธิก็ได หรือไมอยางนั้นก็นอนอยางนัน้จับตอไป ถามันเปนตอนเชาใกล
เวลาทํางาน ก็จับเพยีงแคสิบแลวก็ลุกไปทํางาน ถามันสายเกนิไปกไ็ปไดเลย ถาหากวายังดกึอยู
ภาวนาเราจับภาวนาไปทางโนน ถามันจะหลับอีกก็ปลอยอยาไปฝนไว พอจับลมหายใจเขาออก
ภาวนาไปดวย ประเดี๋ยวเดียวมันจะหลับ หลับ ปลอยเลยขอใหจิตมันทรงฌานตอไป 



ถาทําอยางนี้ทุกๆ วันภายในระยะเดือนเดียว ไอคําวาหนึง่ถึงสิบนะไมมีบางทีสองสามรอย
มันยังไมเลิกของมันเลย นี่แสดงวาจิตทรงสมาธิไดดีมาก นี่วิธีปฏิบัติแบบงายๆ แบบนี้แตมันเปนผล 
ก็ควรจะทํากันคือ อยาพยายามเครียดใหมาก ยามหัวคํ่านีถ่าเราจะไปหนึ่งช่ัวโมง คร่ึงช่ัวโมง อยาลืม
วาต้ังแตเชาลืมตาข้ึนมาเราเหนื่อย อยางหัวคํ่านี่ ถาแรงดี ก็ทําไปเถอะไมวา หากวาเหน็ทา
กระสับกระสายกระสับกระสาย บูชาพระ แลวนอนเลย นอนแลวจบัลมหายใจเขาออก ถามันจะ
หลับก็รีบตัดปลอยใหมันไปเลย ถาภาวนาจนหลับหรือวา กําหนดรูลมหายใจโดยเฉพาะจนหลับ นั่น
แสดงวา ทุกทานเปนผูทรงฌานทุกวนั อาการอยางนี้พระพุทธเจาตองการ 

พอตื่นข้ึนมากค็วรจะสังเกต พอตื่นข้ึนมาเต็มท่ีแลว ตองบังคับใหมันจับลมหายใจเขาออก 
หรือภาวนา นัน่แสดงวาตอนหลับเราไดปฐมฌานหยาบ พอตื่นข้ึนมาเต็มท่ี มันจับภาวนาของมันเอง 
จับลมหายใจเขาออกเอง นัน่แสดงวาขณะท่ีเราหลับ ไดปฐมฌานอยางกลาง ปฐมฌานนี่มันมีสาม
ช้ัน ถาเวลารูสึกตัวมามันคร่ึงหลับคร่ึงต่ืน รูสึกมันสตารทข้ึนมาเอง ตอนนีแ้สดงถึงวากอนท่ีเราจะ
หลับ เราไดปฐมฌานอยางละเอียด หรือดีไมดี เปนฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 ตองสังเกตไวดวยวา กอน
หลับท่ีเราจับลมหายใจเขาออก แลวภาวนาดวยหรือไมภาวนาก็ตามขณะท่ีเราวาไป วาไป บางที
ขางๆ เด็กๆ มันดูโทรทัศน เสียเอะอะโวยวายจากโทรทัศนบาง จากคนบาง จากวิทยุบาง จะใหเรา
ภาวนาเร่ือยไป กลับไมไดยนิเสียงนั่นแสดงวา จุดนั้นนะจิตของเราเขาถึงฌาน 4 ฌานนี่จะนึกวามัน
วาไปตามลําดบันะ มันไมวาตามลําดับ จะนึกวาจะตอง ฌาน 1 2 3 4 สมาธิดีข้ึนมาตองข้ึนขณิกส
มาธิ สมาธิเล็กนอย อุปจารสมาธิ สมาธิใกลฌาน แลวกฌ็านท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 อยางง้ัน ไมใช เอา
จริงๆ พอเร่ิมจับพับไปถึงฌาน 4 เลย นีเ่ปนเร่ืองของมันท่ีมันจะถึงอยาไปนั่งไลเบ้ียคิดวา ฌานตอง
ไปตามลําดับ ไมแนนอน นีก่ารบรรลุผลเบ้ืองปลายก็เหมือนกัน การบรรลุผลเบ้ืองปลายจะคิดวาเรา
เปนพระโสดาบัน แลวจึงเปนสกิทาคามี จากสกิทาคามีแลวจึงเปนอนาคามี จากอนาคามีจึงเปน
อรหันต อันนีก้็ไมจริง บางทานไมรูวาเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี เม่ือไหร เปนอรหันต
ไปเลย อันนี้เยอะ ทานท่ีไดอริยมรรค อริยผล ท่ีจะไดไตเตาไปเปนพระโสดาบันแลวก็เปน
สกิทาคามี  จากสกิทาคามีเปนอนาคามี  จากอนาคามีเปนพระอรหันต  อันนี้ยังไมเคยเจอะเลย  นี่ขอ
เรียนใหทราบจริงๆ  วาทานอาจจะมีอยูนะ  แตอาตมาไมเคยเห็นเลย ไมเคยพบ 

เม่ือสมัยกอนท่ียังเคยพบพระอรหันตอยูบอยๆ ไดไปเรียกวา ทานเปนพระโสดาบันแลวกี่
วัน ทานเปนสกิทาคามี แลวก็สักกี่วนัจากอนาคามีเปนพระอนาคามี จากอนาคามีกีว่นัจึงเปนอรหนัต 
ก็มีหลายทานตอบวา ขาไมรูหรอกบางทีขาติด ตอกตอกๆ แคพระโสดาบันมาปสองป คร่ึงป หก
เดือน ขามารูตัวอีกทีมันเปนกังหนัซะแลว โดยมากทานจะตอบอยางนั้นนะ หากอยางนี้ท่ีเราจะถาม
ทานไดตองทานไดตองไปเคลียรกันใหรูเร่ืองกอน ไมอยางนั้นทานไมยอมรับนะ แตวาสมัยโนนเรา
มี หลวงพอปาน เปนกําลังใหญ หลวงพอปาน ทานสงไป หลวงพอปาน ทานเปนพระโพธิสัตว พระ
โพธิสัตวยอมไมมีกําลังท่ีจะสอนคนใหเปนพระอริยเจาได แตวาพระโพธิสัตวนีต่องเปนผูชํานาญ
ในฌานท้ังหมด ต้ังแตฌาน 1 ถึงฌาน 8 แลวก็ชํานาญในอภิญญา พระโพธิสัตวข้ันปลายน่ีตอง



ชํานาญไมง้ันเปนพระพุทธเจาก็บูด สอนเขาไมได องคนี้ชํานาญมาก แตทวาจะสอนคนใหเปนพระ
อริยเจานี่ ไมสามารถจะสอนได เพราะวาทานเองทานไมใชพระอริยเจา 

เพราะการสอนธรรมะแบบนี้จะเดาสวดไมได ถาตัวทานไมไดอะไรทานจะไมสอน แตวา
เวลาท่ีทานสงไป ทานจะไมบอกวาพระองคนั้นเปนพระอรหันตหรือเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี 
ทานจะพูดแตเพียงวา พระองคนั้นมีจริยาคลายพระอรหนัต ใชไหม ถาหากวาทานไมรูจักพระ
อรหันต ทานรูไดอยางไร คลายพระอรหนัต ทานสงไปทุกองค ไมมีพระอรหันต มีแตคลายพระ
อรหันต เพราะเร่ืองนี้ไมใชเร่ืองของพระสาวกจะพดู เปนเร่ืองของพระพุทะเจาตางหากท่ีจะบอกวา
คนนั้นเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต พอทานบอกอยางนัน้เราก็มีความเขาใจ 
เพราะวา หลวงพอปาน แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระโพธิสัตวยอมมีการติดตอพระพุทธเจาไดเปน
ปกติ ถาจะรูมาก็ตองรูจากพระพุทธเจา ไมมีใครเขาพยากรณใคร ถาพระพุทธเจาไมบอกทานจะไป
ถามเขาก็ตาม เขาไมบอกถึงแมวารูเขากไ็มพูด ถาพระทานจะบอกวา พระวามาอยางนั้น พระวามา
อยางนี้ อันนีก้ต็องติดตอกันได 

อาว เดีย๋วไมตอง เลอะเทอะไปแลวไรประโยชนเปลา พูดเม่ือกี้ ถาไรประโยชนนีค่อยวัน
หลังพูดใหม ก็เสียเวลาไปอีก อันนี้สําหรับทานท่ีปฏิบัติใหมนะอยาลืม หรือเกาก็เหมือนกัน เกานีก่็
ไมแน บางวนัรางกายมันไมดี อยาลืมวาเวลานอนอยูหรือเวลาไปทํางาน ถาวางนิดหนึ่งนั่งเกาอ้ีอยาง
นี้ นั่งอยูแบบนั้นไมตองหลับตาเขาจะหาวาบาๆ บอๆ แตวาจับลมหายใจเขาออกนิดหนึ่ง ช่ัวเวลาวาง
นิดหนึ่งประเด๋ียวเดียวจิตมันจะหายเหนื่อย หายเหน่ือยแลวปญญามันจะทรงตัวแลวจะตัดสินใจได
เด็ด ไดงายแลวก็ถูกตองรวดเร็ว ถาทําเปนเลนๆ ไป เร่ือยเปนเวลาไปทํางาน นั่งรถไปก็ดี เดนิไปกด็ี 
ไมมีใครเขาชวนคุยก็จับมันเร่ือยๆ ไป เลนๆ ไดม่ังไมไดม่ัง นึกเร่ืองอ่ืนไปบาง ภาวนาไปบาง รูลม
หายใจเขาออกไปบาง อยางนีจ้ะเขาถึงจุดหมายปลายทางเร็ว เรียกวา ทําจุมจิ๋ม จุมจิ๋มนี ้

ตอนนี้มาพูดถึงเร่ือง อานาปา สําหรับทานท่ีปฏิบัติเบ้ืองตน กห็วังวาจะพอเขาใจแลวนะ แต
อยาลืมวาคําภาวนานี่อาตมาไมเกณฑใหภาวนาแตเฉพาะคําวาพุทโธ หากวาทุกทานท่ีปฏิบัติท่ีอ่ืน
มาแลวแบบไหนก็ตามไปเลย แตก็อยาท้ิงลมหายใจเขาออก อยามาเปลี่ยนมาท่ีนี่ไปท่ีโนน เขาสอน
วา สัมมาอรหัง บาง ยุบหนอพองหนอบางหรืออะไรบางก็ตาม พอมาถึงท่ีนี่บอกวา พทุโธไมได ตอง
เปล่ียนถามาท่ีสํานักนี่ตองเปล่ียน ไมอยางนั้น ไมเหมือนชาวบานเขา อยาทําอยางนั้นอะไรก็ตามถา
คลองมาแลวใหรักษาอารมณนั้นไว แตก็เพิ่มเพียงวารูลมเขาลมออกแลวเพิ่มวิธีปฏิบัติกระจุมกระจิ๋ม
ใหมากข้ึน อันนี้ผลจะหนกั 

ตอไปก็จะขอพูด เหลือเวลาอีก 10 นาที จะขอพูดเร่ืองผลเบ้ืองปลายผลเบ้ืองปลายนี่ก็
พยายามย้ํากนัอยูเสมอ ความจริงมากี่รอยเที่ยวก็พูดมันอยางเดยีว พดูอยางเดยีวตอนไหน พดูอยาง
เดียวเร่ืองนิพพาน ก็มี วัตสุทัศน สมเด็จพระพุฒาจารย (เสงี่ยม) วันนัน้เจอะเขาทานบอก เออ ขาฟง
คําปราศรัยของแกแลววะ ไอท่ีเทปเขาอัดๆ ไป บอกปราศรัย หรือปลาขุน แกพูดเร่ืองนิพพานเร่ือยๆ 



วะ ดวีะ เดี๋ยวนี้ขาก็พูดเร่ือยๆ แลวโวย แกแลวไมรูจะไปไหนไปนิพพานกันดีกวา หนอยแน ตอน
หนุมๆ คอยจะชวนไปนรกเขาแนะ 

เม่ือกอนเคยเทศนดวยกับทานเปนพระสนกุนะ ไมถือตัวมาตั้งแตหนุมตอนเปนสมเด็จนี่ก็
เคยถาม วันนัน้ไปเจอะท่ี วัดสามพระยา วาตําแหนง สมเด็จพุฒาจารย นี่ ทําเนียบเขามีอยู ทําครบ
แลวหรือยัง ยังโวย ขาดอีกสองอยาง ถามอะไร ขาดอะไร แจวเรือกะสอยมะเขือท่ีสนามหลวง 

ทําเนียบหมายถึงอะไร หลวงพอโตทานทําไวไง เขาเรียก ทําเนียบสมเด็จพฒุาจารย  
เปนอันวาจุดปลาย ตอนปลายๆ ท่ีเราจะฝกกัน นั่นก็คือ พยายามทรงศีลใหมันไดไว ศีลนี่ขาดม่ัง ได
ม่ัง ไมเปนไร ตอไปมันก็ชิน ถาหากวารักษาศีลไมสามารถจะรักษาไดตลอดวัน ก็ขอใหเร่ิมตนต้ังแต
หกโมงเชาถึงเกาโมงเชา อาการอะไรท่ีมันจะมาเพื่อเรากต็าม เราจะไมยอมละเมิดศีลเด็ดขาด แคนี้
พอ อาตมารับรอง วาต้ังใจรักษาไวดวยดี เพียงแคสามช่ัวโมงตอหนึ่งวนั ถาถึงสามเดือนรับรองเลย
วายี่สิบส่ีช่ัวโมง นี่ทรงศีลไดแนนอน เพราะใหคนฝกมาแลว ทํามาแลวไดผลจริงๆ ใหจิตมันชินกบั
อารมณ นี่จิตมันเคยชินกับอารมณละเมิดศีลมากอนเราจะบังคับใหอยูตลอดวัน อันนี้ไมได 

เราตองมีความเขาใจเร่ืองศีล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนท่ีมีความหนกัใจคือ มุสาวาท มุสาวาท
จริงๆ นี่ตองทําลายประโยชน ถาหากวาพดูไมตองตามความจริงแตเพือ่เปนการรักษาประโยชนของ
เรา อันนี้ไมถือวาเปนการละเมิดศีลขอนี้อยางแมคาอยาง ปาสวิง นี่ ขายซาหร่ิมหรือไง หรือขาย
ลอดชอง (ปาสวิง ขายซาหร่ิม) ขายซาหร่ิม ไอซาหร่ิมนี่แกตนขายถวยละสิบบาท ทุนมันสองสลึง
สมมติเอานะ ตามทองตลาดเขาขายสิบบาทเหมือนกนัหมด แตทุนจริงๆ มันสองสลึง เขาถามวา ลด
จากนี้ไดไหมปา บอก ไมไดหรอกทุนมันแพง เราบอกเทานี้เราไมไดบอกราคา ไมไดหรอก นี่ ทุน
จริงๆ เกาบาทเกาสิบสตางค ลงนรกเลยนี่มุสาวาท ใชไหม บอกลดไมไดหรอกทุนมันแพง ทุนมันมี
อะไรบางไอซาหร่ิมราคาไมเทาไหร คาลูกจางเทาไหร คาเชาหองเทาไหร เราจะตองกินไปเทาไหร
เงินมีอยูก็บอกมันแพง ทองตลาดเขารวยกนัแบบนี้ ฉันก็ขายแบบนี้ ถาคุณจะเอาจริงๆ เราชอบกัน 
เอา ก็ขายเกาบาทเกาสิบสตางคก็แลวกนั แตเดี๋ยวนี้ไมมีทอนตองเกาบาทเจ็ดสิบหาตังคนะ นี่เราก็ลด
ไปเทานั้น 

เพียงแคนี้ศีลกไ็มขาดแลวนี ่ ทําไมจะตองไปนั่งโกหก พอคาแมคาชอบพูดบอก แหม ผม
ขายของตองโกหก ปทโธเอย บอก ไมจําเปนหรอก แลวบอกวาทุนมันแพง ไอคําวาทุนมันไมใช
เฉพาะของ ตองเสียภาษ ีตองเสียคาเชาหองตองเสียไอเกาเจี๊ยะ ตองเสียไอแปะ เดี๋ยวนีไ้มคอยมา มัน
ละเกามามาก หนังสือพิมพเขาลงอยางนั้น 

เปนอันวา อันกับแรกกพ็ยายามทรงศีลใหบริสุทธ์ิ ศีลนี่มันขาดยาก ไมใชขาดงาย ทรงศีล
วันหนึ่งไมได ก็เอามันสามช่ัวโมง ทําไปเหอะ แตจะวาจะไปสมาทาน ใครจะนอนหลับ นี่ ไมเอากัน
นะ หาไมได ตัวนี้จะหลับสมาทานศีลหนอยตอนหลับศีลบริสุทธ์ิ ไมเอาหรอก ฮึ ฮึ นะ อยางนี้ทรง
ศีลทุกวัน ฮึ ฮึ ศีลเครงมาก อันนี้ไมเอานะ โกงแลวจะไปทําอะไรใครเวลาหลับ ปาณา อทินนา กาเม 
มุสา สุรา ดันเสือกหลับ ไปดื่มเหลาประชด ไมเปนเร่ืองแลว 



นี่เปนอันวาพยายามทรงศีล ชวงระยะส้ัน พยายามทรงสมาธิชวงระยะส้ันแลวกลางวนัท่ีไป
ทํางานอันนี้อยาลืมเชียวนะ พักผอนนดิหนึ่ง นั่งเลนสบายๆ หอยขาลมเย็นๆ แลวเอนเกาอ้ี ใครเขา
ไมมายุง จับลมหายใจเขาออกเลนโกๆ นาทีสองนาทีคร้ัง สองคร้ัง ชาง ทําอยางนี้เร่ือยๆ ไป นั่งรถ
ไปก็ทําเร่ือยๆ ไป ใครเขาชวนคุยก็คุย เขาไมคุยมาก็พกัเหน่ือย พักเหนื่อยดวยการจบัลมหายใจเขา
ออก อยางนีไ่มชาจะเปนผูทรงฌานไดด ี คําวา ผูฌานน่ีไมใชไปนัง่หลับตาเปง อยางนี้ถูกเตะชัก 
(หลวงพอหัวเราะ) อาว ฌาน นี่เขาแปลวาชิน มาพูดเปนภาษาไทย ฌานน่ีแปลวา ชิน คือวา อารมณ
มันชินอยูในความดี เราทรงศีลจิตชินอยูในการระมัดระวังศีล แสดงวาเปนผูฌานใน สีลานุสสติ
กรรมฐาน เหน็ไหม นะ ชิน จิตชินอยูในการเมตตาปรานี เห็นคนเห็นสัตวแลวมีความเมตตาปรานี มี
การสงสารเขา แตไอเราจะใหหรือไมใหนี ่มันเปนเร่ืองวาทรัพยสิน เราพอจะใหมีไหม ถามันไมมี ก็
ไดแตความสลดใจ สงสารเขาอยางนี้ช่ือวาเปนผูทรงฌานใน พรหมวิหาร 4 ใชไหม 

หรือวาถาจิตเราพอใจในการให นึกไวเสมอวา ถามีเม่ือไรนี่ ถามีพอท่ีจะแบงปนใหได ถา
คนจนยากจนเข็ญใจมีความลําบากมา คนหรือสัตวก็ตามเราจะสงเคราะหทันที แลวการสงเคราะหนี่
ตองดูถึงทรัพยวามันจะเบียดเบียนเรามากเกนิไปไหม ถาเราใหไปแลวมันขาดโนนขาดนี่ เรากไ็ม
ควรให จิตใจแบบน้ีถึงแมวายังไมให แตใจมันทรงอยู อยางนี้เราเรียกจิต เปนผูจิตทรงฌานใน จา
คานุสสติกรรมฐาน ไอฌานนะไมใชไปนั่งหลับตา ไอนั่นมันฝกฌานนะ ไมดีนั่งหลับตาขามถนน 
หมาวิ่งมาชนลมหกคะเมนเดงเกไปเลย อันนี้มันไมใช 

นอก เขาฌาน นั่งหลับตาป อยาไปเช่ือ นัน่ยัง ยังไกลกบัคําวา ฌานฌานจริงๆ คือ อารมณ
ชินท่ีมันชินอยูในความดีเร่ืองอะไร อยางอารมณมันชินภาวนาวาพุทโธ พอเผลอจากอารมณจากงาน
อ่ืนจิตมันข้ึนมาเอง ภาวนาวา พุทโธอยางนีแ้สดงเปนผูทรงฌานใน พุทธานุสสติกรรมฐาน ถาจิตมัน
ชินดวยการกําหนดรูลมหายใจเขาออก กแ็สดงวา วันนี้เราผูทรงฌานจิต พอเผลอนิดจับลมเหนื่อย
หนอยจับลม เกิดความรําคาญนิดกลุมเรอะ จับลมแลวจับลมหายใจเขาออกนี่ประเดี๋ยวเดยีวมันหาย 
อันนี้แสดงเปนผูทรงฌานใน อานาปานุสสติกรรมฐาน แตฌานมันมี 4 ช้ัน จะเปนช้ันไหนก็ชาง มัน
จะอยูขนาดไหนก็ตาม พอใจแคนั้นอันนี้จะเปนผลดีมาก 

นี่เขาทํากันแบบนี้นะ จะมัวไปเอาอยางเขามา ตองนั่งหลับตาป ไมไดโวยถามทําสมาธิยัง 
เดี๋ยววะ ตีสองเหอะ เสร็จ ตายกอนตีสองลงนรกไปเลย นี่ทําใหมันชิน ฌานก็คือชิน เม่ือกนนี้เวลา
อาตมาเทศนกต็องนั่ง หลับตาปเหมือนกนันะเขาฌานทําอยางไร หลับตาป โธเอย มารูทีหลัง ไอ
ระยําเย ไมรูแลวเลือกไปสอนเขาดวย ทําใหชาวบานเขาเขาใจผิด อาว พอไดรูเร่ืองรูราวกลับไป
เทศนใหมขออภัยโยมคราวกอนมาเทศนผิดเขาถาม รู เทศนผิดเทศนทําไม บอก รูวาผิดขาก็ไมเทศน
หรอก ก็เพราะไมรูวาผิดถึงเทศน 

นิพพานเหมือนกัน สูยตะ เออ เม่ือเร็วๆ นี้เจอะพระอยูองค อยูทางทิศตะวันออก แกนพิพาน
สูญมาดะ ไมจําช่ือไมไดเจอต้ังสองหนแลวมาถึงมากราบๆ บอก ผมขออภัยทานครับ ถาม ขออภัย
ทําไม เม่ือกอนนี้ผมนินทาทานเร่ือย ทานพูดวานิพพานไมสูญ แตตํารามันวา สูญ ผมก็เลยนินทา



ทานวาทานพดูนอกแบบบอก ทานพูดนอกแบบ พดูนอกเร่ืองนอกราว ธัมมะ ธัมโม ฤาสง ฤาษีลิงดํา 
ไมไดเร่ือง ไอ ลิงหลอกเขาไมไดความ ดวีามีเขาสําหรับหลอก เรามีเกยีรติ ใชไหม เพราะเจาโงกวา
เรา เราหลอกได ใชไดเหรอ อึ ฮึ 

นี้ตอมาเม่ือวัน เม่ือเร็วๆ นี้ทานไปพบท่ีวัด เอาดอกไมธูปเทียน เทียนพงเทียนแพไป เอ มา
ทําไมกันหละ พระองคนี้ บอก ผมขอขมา ถาม ขอขมาทําไมนิพพานไมสูญแลวครับ บอก อาว ก็แก
สูญเสียกอน มันไมสูญนะ เพิ่งสรางใหมหรือไงเลา บอกผมไมไดสราง เขาก็สรางอยูแลว ถามทําไม
จึงรู พอทําไปทํามาจิตมันหลุดไปครับ จิตมันหลุดไปผมก็ไมรูท่ีตรงไหน ถามวา คุณเคยไปถึงไหน
มากอนโฮ ต้ังแตรุกขเทวดาถึงพรหม นี่เร่ืองเล็ก องคนี้เกง จําช่ือไมได เพราะเจอหนาสองหน แกก็
คุยฟุง ตอนกอนแกยังเร่ืองพรหม แกยังแน เร่ืองนิพพานแกเถียงแนเหมือนกนั พอเห็นแกเถียงเราก็
ปลอยใหแกเถียง พูดใหเหนื่อย เหนื่อยแลวแกบอกแกก็กลับมาถามวา ทานวาอยางไรครับ ผมวา
นิพพานมันสูญ พอแกวาสูญถาวาไง ก็แกวาสูญ ขาวาไมสูญ ไอเร่ืองของทานก็เร่ืองของทาน เร่ือง
ของผมก็เร่ืองของผม ผมไมถือเร่ืองคนอ่ืนมาเปนสรณะ 

มาอีตอนนี้นิพพานดันเสือกไมสูญซะแลว มาขอขมา บอกผมไมเคยเอาโทษทาน ผมก็ไม
เคยโกรธทาน เพราะอะไร เพราะผมก็สูญมากอนนี่ ไอทานมาสูญทีหลังผม (หลวงพอหัวเราะ) เรา
จะโกรธทานทําเกลืออะไร ไอโง นี่ผมโงมากอนทาน ทานยังเสือกมาโงทีหลัง ไมรูจะโกรธทําไม 
ตองถือวาผมเปนตนตระกูลโงกอนทานนะ แสดงวาพระองคนี้ชักจะไมใชคนซะแลว ใชไหม พอ
เร่ิมนิพพานไมสูญชักจะไมใชคนนะซี จะเร่ิมเปนพระซะแลวซี 

เปนอันวา กเ็ลยถามทานวาเปนอยางไร นพิพานไปสูญนะ ไปถูกเขาไลมาหรือยัง เขาไลมา
ครับ ก็ถามทําไมถึงไล บอกมาดู อยาเสือกมาอยูนี่ไมไดหรอกกลับไปชําระจิตใจซะใหดกีอน แตเดิน
วนๆ ไดเขาเขตเขาไมใหเขา เขาเขตท่ีจุดไหนเขาไมใหเขานะ เดินวนรอบบริเวณนอกได เขาเขต
ไมใหเขา เขาก็เลยกระท่ังเลยไปถาม ทําไมจะเขาได ปทโธเอย แหม มาถามผมทําไมเลา เดี๋ยวผม
โกหกสง ผมไมสอนทานหรอก แลวก็ไมบอกทานแตท่ีถามมีไปถามเอา ถามท่ีไหน บอก โนน ไปท่ี 
จุฬามณี ไปไหวพระ แลวกถ็ามทาน วาทําอยางไรถึงจะสะดวก ไอไปไดแบบนี้อยามาถามคนมีเนื้อ 
มันก็โงเต็มที เจาของทานมี 

แกกห็ายไป ลาไปเลย แนบ เงียบฉ่ี สักสองเดือนจดหมายมาแลวเรียบรอยแลวครับ 
จดหมายมา ไอเรียบรอย นากลัวสบง จีวร แกไมมี (หลวงพอหัวเราะ) แกไมตอบวาอยางไร แกเขียน
เฉยๆ เรียบรอยแลวครับ เปนอันวาเขาใจกัน สองเดือนนี่เวลาไมใชเล็กนอย สองเดอืนสําหรับคนท่ีมี
อารมณเขาไปในเขตนพิพานได ถาใชเวลาตอง 2 เดือน ถาหากวาทานทํา 2 เดือนได เราตองตําหนวิา
ทานชาไป ใชไหม ชาไป มันควรจะเปน 7 วัน หรือ 15 วัน หรือ 1 เดือน เปนอยางลาสุด แตความ
จริงท่ีทานจดหมายมาเรียบรอย แสดงวาทานใชเวลาไมถึงสองเดือน ไอสองเดือนนั่นจดหมายมันมา 
เพราะพวกนีเ้ขาจะตองเปนพวกท่ีไมไววางใจตนเอง คือวา เขาจะไมยอมเช่ือตนเอง ถาติดตอกับพระ



ไดนี่นะอารมณเขาจะถึงไหนนี่เขาจะไมยอมเช่ือเด็ดขาด เขาจะตองไปถามพระ ถาพระไมยนืลงมานี่
เขาจะไมเช่ือ ถายืนยันลงมาแลวยังตองสอบตัวเองอีก 

อยางคิดวา เวลานี้ราคะของทานตัดหมดแลว เราไปเลยนางงามโลก นางงามจักรวาล เม่ือ
สมัยป 1200 นี่ หรือไง มีไหมป 1200 ฟนแกไมเหลือแลวดูมันสวยแหง ออ ใชไหม เขาตองหาแบบ
นี่ ไอจุดไหนท่ีเราเคยชอบ คนประเภทไหนท่ีเราเคยรัก ตองไปจุดนัน้ พยายามฝนใจคิดใหรักใหได 
ใหชอบใหไดจนกระท่ังมันไมมีความรูสึก มันไมเอาดวย นี่ใชได เขาสอบกันแบบนีน้ะ 

เขาตองสอบตัวเอง ไมสอบไมได ไมสอบเดี๋ยวพัง ดีไมดี ควายเขาออน ขวิดพังหมด นี่ควาย
พวกนี้ แหม ไอเขาก็ไมแข็ง ขวิดจีวรพระหลนมาหลายตัว (หลวงพอหัวเราะ) นะโยม ใชไหม โอ 
ขวิดพับเดียวหมดท้ังสงบ จีวร หายเลย (หลวงพอหวัเราะ) นี่เขาตองพสูิจน ถาเขาบอกตัดโทสะได
แลว ก็ไปยัว่ไอคนท่ีชอบดาใหมันดา ถาดาแลวรูสึกขํา ใชได ใชไหม เพลินๆ แลวนอนหวัเราะฮิๆ 
ไอนี่เสียทากแูลวใชได แหม กูไปยัว่หนอยเดยีว บาตอ กูเลิกบากะมึง ดีไมดีกย็ัว่มันใหมเพื่อเพิม่
ความม่ันใจ กทํ็าบอยๆ นี่เปนการพิสูจน 

เปนอันวา พระองคนี้ไมรูวาถึงไหน ลืมถามซ้ือ ทานชอบไปเถียง ไอเถียงของทานมันมี
ประโยชน ไมใชไปเถียงอยางชาวบานเถียงกันนะ มันเถียงเพ่ือหาเหตุหาผลหาจุดตางๆ แลวเราก็คิด
วา โธเอย ไอเร่ืองนี้เราบวมมาแลว อยามาเถียงกับเราแบบนี้ ใชไหม เราก็อยาไปโกรธอะไรกับทาน
ละ ไอทานเหมือนเรากอนอะ เราเปนตนตระกูลทาน หมดเร่ือง 

ก็เปนอันวาเราก็ไมโกรธทาน ถาเถียงไปเถียงมา ก็เถียงแบบสุภาพเรียบรอยก็พูดจาเอาเหตุ
เอาผล ลงทายปุบก็บอกวา คุณทําไปกอนชนกวาจะถึงฉันไมอธิบายใหคุณฟง เหมือนวาทานวาอยาง
นี้ แลวทําอยางไรจะไดถึงอยางนั้นบอกฉันไมตอบ ไปทําเอง ถาไมทําเอง ถาบอกไป มันก็เปน
สัญญาไมใชปญญาหากวาคุณยังคิดวา คุณดีเพียงใด ผมก็ยังถือวาคุณนะเลวท่ีสุดเพยีงนั้น ถาคุณเลิก
คิดวาคุณดีเม่ือไร นั่นผมจะพอใจมาก เปนอันวาทานก็ไป ทานโมโห คงไมใชโมโหหรอก ไปทานก็
ไปย่ําเทา หนกัๆ มากๆ ก็มีจดหมายมาที ท่ีนั่นใชครับแลวบอกไอท่ีเถียงไวยังไมจบ ตอไปอีก ฮึ ฮึ 
แลวตองใชแบบนี้เพราะรูสึกเปนพระเอาจริงเอาจัง อายุไมมากนักหรอก อยูในเกณฑสัก 40 ป เหน็
จะได ถึงไมไดถามอายุนะ ถาไมจะเกนิกวานิดหนอย แตลืม ลืมช่ือ ดี เปนอันวาวเลานี้เราก็ยังเจอะ
พระท่ีเอาจริงเอาจัง ยังมีอยู เราก็พอใจหมายความวา พวกเราก็ตายสะดวกหนอย คําวาตายสะดวกนี่ 
คนสืบตอไมมีนี่ลําบาก 

แตวาก็ไมตองหวงนะ ไมตองหวงวาตอไปจะมีนอย ไอประเทศไทยนี่ มันควรจะเลิกเสียที 
มันเลยเวลามาแลวนี่ เดีย๋วกอน ตาหวนัเอย ไอสรชุยกลับดึกนะเปนอันวาเวลานี้ตองสรางตําราใหม 
ตําราเกานี่เคยบอกไววา ทํากรรมฐานทุกกองเปนอรหนัตไดเลย โดยไมตองเปล่ียนแตหาสวนผสม
เอาขางหนา ใชไหม เวลานีท้านส่ัง บอก พ.ศ. นี้คุณตองสรางตําราใหม ไปบอกไวอยางนั้น คนท่ีไม
เขาใจเขาไมรูหรอก ไอแบบแมครัวนี่ โอย ของในครัวนะ แกงอะไรก็ได ไอคนแกงไมเปนนี่เขาไป
หยิบอะไรไมถูก ใชไหมปา 



ทานเลยบอก กรรมฐานทุกกองแกตองทําไวเลย บันทึกเสียงไวกองเดียวถึงอรหนัตหมด 
หากจะจับจดุไหนก็ตาม จับกองนั้นแลวจะมีอะไรสวนผสม ผสมไปใหเสร็จ ก็ตองต้ังตนกันใหมสิ
คราวนี้ ก็ไมตองเสียสตางคมาก ก็ชุดเดียวบรรลุพังไปเลย 

ถาเลน สุกขวิปสสโก นะ อันนี้ตองเปน สุกขวิปสสโก ถา ฉฬภิญโญ หรือ ปฏิสัมภทัิปปตโต 
หรือ เตวิชโช ก็ตองศึกษาพิเศษ อันนี้ มีคําสอนใหไดแตตัวเองทําไมเปน หรือไง ไมรู เวลานี้จะไป
เซ็น นะไมเอาหรอก ข้ีเกยีจบรรลัย 

ตอแตนี้ไปนะก็ขอบรรดาญาติโยมท้ังหลายเตรียมตัวสมาทานนะ แตวาขออยาลืมนะ วันนี้
ยังพูดไมถึงพระโสดาบันหรอก ไป ไป อยูตรงไหนไมรู จําไดไหมเม่ือกี้จบตรงไหน จําไมไดละซี ก็
อยาลืมนะ ตอนตนๆ นี่ อานาปานุสสติกรรมฐาน นะ อยาลืม อยาท้ิงนะ ต้ังแตวันนี้จะกระท่ังถึงวัน
ตาย อานาปา นี่ท้ิงไมได เอาใหมาก ทําใหมาก เพราะจติมันจะเกิดปญญา จะระงับกายสังขาร จะมี
ความสุข ถาเหนื่อยมาพับ จับลมหายใจเขาออกมีอารมณกลุมพับจับลมหายใจเขาออก ประเดี๋ยวเดียว 
ถาทุกขเวทนามันครอบงํามาก จับ ฝนจับหายใจเขาออกประเดีย๋วเดยีวมันจะคลาย ตัวนี้เปนเร่ือง
สําคัญมากนะ เอา เร่ิมกันดกีวานะ เออ อู เดี๋ยวทิพยอาสนนี่มันก็ออน แฮะ 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 59 
อารมณพระโสดาบัน 

 
การจะเปนพระโสดาบันอยางอ่ืนไมสําคัญ คําวา อธิศีลสลกขา ก็แปลวารักษาศีลบริสุทธ์ิ 

รักษาศีลยิ่ง คําวา รักษาศีลยิง่นี่ก็หมายความวา รักษาศีลยิ่งกวาชีวิต เม่ือพูดกันถึงตอนนี้ บางทีทาน
พุทธบริษัทจะสงสัย วาทําไมพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไมมีการเจริญสมาธิบางเลยหรือ ก็มา
นั่งคิดกันแตเพียงวา ถารักษาศีลบริสุทธ์ิเทานี้ก็เปนพระโสดาบันไดวนันี้ก็จะมาพดูถึงสมาธิของพระ
โสดาบันกับสมาธิของพระสกิทาคามีก็เปนอันเดียวกนั สําหรับในวันพรุงนีก้็จะไดพูดถึงเร่ืองของ
พระสกิทาคามี ซ่ึงมีกิจบางอยางตอจากพระโสดาบันแตเพียงเล็กนอยเทานั้น ก็ถือวาตัดสังโยชนได
เสมอ สําหรับดานของสมาธิคงรักษาอารมณเสมอกัน 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัทยอนถอยหลังลงไป วาอาตามาพูดเม่ือสักครูนี้วาพระพทุธเจา 
ทรงพูดกับ เปสการีธิดา คือลูกสาวของนายชางหูกวา ชวิีตเปนของไมเท่ียง ความตายเปนของเท่ียง 
เธอท้ังหลายจงคิดถึงความตายไวเปนปกต ิ และจงอยาประมาทในชีวิต จงรักษากิจใหทรงอยูในศีล
เปนปกติเปนความดี ศีลนี้เปนความดีองคสมเด็จพระชินศรี เทศนเพียงเทานี้ 

จะเห็นวา พระโสดาบันจะตองทรงสมาธิเปนอารมณกคื็อ หนึ่ง มรณานุสสติกรรมฐาน นึก
ถึงความตายเปนปกติ และกป็ระการท่ีสองพระโสดาบันจะตองมี สีลานุสสติกรรมบาน เปนปกติ คือ 
นึกถึงศีลเปนอารมณ การนึกถึงศีลเปนอารมณนี่เขาเรียก สีลานุสสติกรรมฐาน 

ทีนี้องคของพระโสดาบันจะตองเคารพในพระพุทธเจา เคารพในพระธรรมเคารพในพระ
อริยสงฆเปนปกติ เคารพแนนอน แมแตคําลอเลนวา พระพุทธเจาไมใชพระพุทธ พระธรรมไมใช
พระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ ก็ไมยอมพูดตัวอยาง ทานสุปปพุทธกฏฐิ ทานเปนของทานแลว
ก็เปนโรคเร้ือน วนัหนึ่งไปฟงเทศนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เม่ือเทศนจบปรากฏวา
ทานไดพระโสดาบันกลับมาบานมานอนคิดในใจ วานีเ่ราไดเปนพระโสดาบันแลว องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวจะทรงทราบบางหรือเปลา ถาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทราบวา เราไดพระโสดาบัน
พระองคจะดีใจมาก นี่เปนความคิดของทาน เพราะวาทานไมทราบวาพระพุทธเจา มีพระพุทธญาณ 
ไมมีส่ิงใดท่ีพระพุทธเจาไมรูจึงต้ังใจจะไปเฝาองคสมเด็จพระบรมครู จะไปแจงบอกวา 
ขาพระพุทธเจาไดพระโสดาบันแลว 

วาระน้ําจิตของ ทานสุปปพทุธกฎฐิ ทราบไปถึง พระอินทร เทวดานี่เขารูอารมณนึกของเรา
นะระวังใหดี เราทําอะไรทุกอยางคิดอะไรทุกอยาง คิดวาเทวดาไมรูนั้นไมมี เทวดายอมรู พรหมยอม
รู เพราะอาการของทานเปนทิพยท้ังหมด เม่ือ พระอินทร ทรงทราบก็อยากจะทดลอง ทานสุปปพุทธ
กุฏฐิ วาจะมีความม่ันคงในคุณพระรัตนตรัยเพียงใดหรือไม จึงไดเหาะมายืนลอยขวางหนาอยูใน
อากาศ แสดงตนเปน พระอนิทร ซัดถามวา 



ทานสุปปพุทธ ทานจะไปไหน ทาน สุปปพทุธกุฏฐิ บอก เราจะไปเฝาพระพุทธเจา 
ถามวา ไปเฝาทําไมทานก็ตอบวา เวลานี้เราเปนพระโสดาบันแลว จะไปกราบทูลใหองค

สมเด็จพระประทีปแกว ทรงกราบ 
พระอินทร ก็อยากจะทดลองความม่ันคงของจิต บอกวา ทานสุปปพุทธกุฏฐิ ทานเปนคน

ยากจนมีสภาพเปนขอทาน ตองขอทานอยูเปนปกติ อาศัยอาหารของชาวบานเล้ียงชีวิต ประการท่ี
สองตัวทานเองก็เปนโรคเร้ือนท้ังตัว เหตุสองประการนี้เราจะชวยทาน จะชวยทานใหเปนมหา
เศรษฐีใหญ และจะชวยใหโรคเร้ือนหายมีรางกายสะสวย แตขอทานกลาวคําเพยีงเลนๆ ก็ไดแมไม
ต้ังใจก็เอาเพียงสามคํา เราจะบันดาลแกทาน ใหทานเปนมหาเศรษฐ และหายจากความเปนโรคเร้ือน 
มีสรีระรูปรางหนาตาสวย ถอยคําท่ีพึงกลาวก็มีเพยีงวา พระพุทธเจาไมใชพระพุทธเจา พระธรรม
ไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ ถึงแมวาทานจะไมไดต้ังใจพูดก็ไมเปนไร คือวาเลนๆ ก็ได 

ทานสุปปพุทธกุฏฐิ ช้ีหนา พระอินทร บอก พระอินทร ถอย มากลาวดถููกเราเปนคนจน เรา
จนแตเพียงทรัพยภายนอก อันเปนโลกียทรัพย แตเนื้อแทจริงๆ เราเปนคนรํ่ารวยในอริยทรัพย ทาน
จงหลีกไป การท่ีเรากลาวอยางนั้นเราไมยอมกลาว ถึงแมวาตัวเราจะตายเราก็ไมยอมกลาว 

ทานท่ีเปนพระโสดาบันยอมมีความม่ันคงในคุณของพระพุทธเจา ในคุณของพระธรรมใน
คุณของพระสงฆ ทีนี้ การที่มีจิตม่ันคงในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็หมายความวา มี
อารมณยอมรับนับถือมีความเคารพอยูเสมอ คือเคารพพระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธเจาอยูเปนปกติ 
เคารพพระธรรม นึกถึงพระธรรมอยูเปนปกติ เคารพพระสงฆ นึกถึงพระสงฆอยูเปนปกติ การนึก
อยางนี้ช่ือวาจติทรงตัว จิตไมคลาดจากคุณของพระพุทธเจา คุณของพระธรรม คุณพระสงฆ ถาคิด
อยางนี้เปนปกติ เรียก พุทธานุสสติกรรมฐาน คือ คิดึถงคุณของพระพุทธเจานึกถึงคุณของพระธรรม
เรียกวา ธัมมานุสสติกรรมฐาน นึกถึงคุณของพระสงฆก็เรียกวา สังฆานุสสิตกรรมฐาน 

โดยการท่ัวๆ ไปในการปฏิบัติ บุคคลท่ีปฏิบัติตนเพ่ือความเปนพระอริยเจาเบ้ืองปลายหรือ
เบ้ืองตนก็ตาม อันดับแรกตองมีจิตตรงเฉพาะพระนิพพาน คิดไวเสมอวา โลกเปนทุกข มนุษยโลก
เปนทุกข เทวโลกและพรหมโลกเปนท่ีพักระงับความทุกขช่ัวคราว หมดบุญวาสนาบารมีจากการ
เปนเทวดาหรือพรหมเม่ือไร ก็ตองกลับมาเปนชาวโลกใหม มีทุกขอีก เราไมตองการ แดนพระ
นิพพานเปนแดนอมตะ มีแตความสุขอยางเดียว ไมมีความทุกขเจือปน ส่ิงท่ีเราตองการก็คือ พระ
นิพพาน ตองถือวามีอารมณยึดพระนพิพานเปนอารมณจิตมันจึงจะตรง การที่จะกาวเขาไปสูพระ
นิพพานข้ันแรก ไดแก พระโสดาบัน ฉะนั้นทุกทานจึงจะตองมีอารมณนึกถึงพระนิพพานเปน
อารมณ นี่ทานเรียกวา อุปสมานุสสติกรรมฐาน 

เปนอันวา กรรมฐานท่ีพระโสดาบันจะพึงใชนึกไวเปนปกติคือ 
1.   มรณานุสสติกรรมฐาน ถาจะเรียกเปนวิปสสนาญาณก็ตองเรียกเปน สักกายทิฏฐิ แต

ทวาเบามาก เปนการตัดไดเล็กนอยผิวๆ นึกถึงความตายเปนปกติวา เรายังไงๆ เรากต็ายแน การตาย
เราจะไปคิดวาแกแลวจึงตายก็ไมแนนอน มีความคิดอยูเสมอวา เราอาจจะตายเดีย๋วนี ้ นี่เปนอารมณ



ทางท่ีดีของทานท่ีจะเปนพระอริยเจา และก็ในเม่ือเราจะตายเราก็ตองตายดี จะวาตายมันก็ตองตาย
เหมือนกนัจะมีทุกขเวทนาอยางไรก็ชาง แตในเม่ือจิตพนจากรางนีแ้ลวตองไปในเขตดี แลวก็มีคติ
แนนอนเดินตรงเขาสูพระนิพพาน เราจะไมตองตายอบายภูมิตอไป 

2.     ดานกําลังใจก็ตองคิดถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไวเปน
ปกติ การนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปน อนุสสติ ท้ังสามประการ เพยีงแคนกึไวเปน
ปกติดวยความเคารพ ไวแตเพียงเล็กนอย ตายแลวกไ็ปเปนเทวดาไดดูตัวอยาง ทานสุปตฏิฐิต
เทพบุตร หรือ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เปนตน ความจริงมีมากกวานีห้ลายพัน ทานท้ังสองนี้ไมเคย
สรางความดีไวเลยในกาลกอน แตเวลาใกลจะตายจิตนกึถึงองคสมเด็จพระชินวร ใชเวลาเล็กนอย 
ตายแลวไปเกดิเปนเทวดาบนสวรรคช้ันดาวดึงสเทวโลก 

นี่เปนอันวา เปนจุดหนึ่งท่ีเราคิดวาถาตายแลวเราไมยอมไปในท่ีช่ัว เราจะไปในท่ีด ี โดยจิต
นึกถึงความดีขององคสมเด็จพระชินศรี ถึงพระธรรม และพระอริยสงฆ จิตนึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ไดกลาวแลววา เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ธัมมนสุสติกรรมฐาน สังฆานุสสติ
กรรมฐาน อันนี้เรานึกไปพรอมๆ กันได ไมจําเปนตองไปนั่งหลับตาวาเฉพาะ อีกนยัหนึ่ง ถาเราจะ
ปองกันอบายภูมิจริงๆ  

3. การนึกถึงพระคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนเหตุเปนปจจยัใหเราเกิดเปน
เทวดาหรือพรหมไดกจ็ริงแหล แตทวาถาศีลหาของเราไมบริสุทธ์ิเราก็จะมีเหตุใหเกดิในอบายภูมิได
ในวนัหนา พนจากเทวดาหรือพรหมแลว เราก็ตองไปรับทุกขเวทนา เพราะใชกฎของกรรมเกา 
ฉะนั้นเปนการสกัดอบายภูมิทังส่ีประการเขาไว ต้ังใจรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ พิจารณาถึงศีลอยู
ตลอดเวลาวา ศีลหาประการนี้มีอะไรบางสําหรับฆราวาส พระก็ศีล 227 อยาไปนกึวา ทุพภาสิต ไม
มีความหมาย ไมไดทุกสิกขาบทตองถือวามีความสําคัญ เม่ือเราทรงศีลหาบริสุทธ์ิเปนปกติ ก็ชือวา 
เปนการตัดอบายภูมิเสียได ไมตองเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกายสัตวเดรัจฉาน 

เรามานั่งพูดกนัตรงนี้ เพื่อความเขาใจของบรรดาทานพทุธบริษัท ถาเขาถามบอกวา การจะ
เปนพระโสดาบัน จะตองทรงสมาธิอะไรบาง เราก็ตอบไววาอันดับแรกมี มรณานุสสติกรรมฐาน 
เปนอารมณ นึกถึงความตายเปนอารมณ ประการตอมาก็มี พุทธานุสสติกรรมฐาฯ ฮัมมานุสสติ
กรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐาน สีลานุสสติกรรมฐาน อุปสมานุสสตกิรรมฐาน 

4. สําหรับ อุปสมานุสสติกรรมฐาน นั้น นกึถึงพระนิพพานเปนอารมณถาถามวา ถา
นึกเพยีงเทานีจ้ะพอรึ การเจริญสมาธิจิต นี่เราก็ตองมานั่งพิจารณากนัวา อารมณจติของบุคคลผุทรง
ฌานเขาทรงกนัแบบไหน ถาเราจะไปหาวาเวลาหลับตา จิตมีอารมณแนบสนิทในกรรมฐานกองใด
กองหนึ่งเปนอารมณฌาน แตถาวางอารมณสมาธินั้นเลิกแลว อารมณเปนปกติ ไมยึดถืออารมณท่ี
ทรงฌานนั้นปลอยจิตเล่ือนลอยไปในสภาวะตางๆ จิตยังเกลือกกล้ัวไปดวยกรรมท่ีเปนอกุศลอยางนี้
เขาไมถือวาเปนผูทรงฌาน เขาเรียกวา เปนผูฝกจิตใหเขาถึงฌานสมาบัติเทานั้น เพราะช่ัวเวลา 1



ช่ัวโมง เรามีอารมณดีเพยีงเล็กนอยใชเวลาเล็กนอย เวลาท่ีอารมณมันเล่ือนลอยหรืออารมณเสียมี
มาก ช่ือวาเราขาดทุน 

อาการของคนทรงฌาน หมายความวา หลับตาก็เปนฌาน ลืมตาก็เปนฌาน คําวา ฌาน 
แปลวา เพง คาํวา เพง หมายความลงมาก็คือมีอารมณอยู ทรงอยูในอะไร ทรงอยูในความไมลืมวา 
เราจะตองตาย เรามีความไมประมาทในชีวิต คิดไวเสมอทุกวันวาเราตายแน แตก็ไมคดิวาจะตายใน
วันพรุงนี้ ตายวันมะรืนนี้ คดิไวเสมอวา เดี๋ยวนี้เราอาจจะตาย หรืออาจจะตายเดี๋ยวนีก็้ได 

ถาตายเดีย่วนี ้ เรามีอะไรเปนเคร่ืองรับรองวา เราจะไมมีความทุกขในวันหนา เราก็เอาจิต
ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัย คือ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ นึกไววา พระพุทธเจาก็ดี พระ
ธรรมก็ดี พระสงฆก็ดี ยอมเปนท่ีพึ่งใหญของเรา ขอยึดเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปน
สรณะเปนท่ีพึ่งตอไป กําลังใจนึกไวเปนปกต ิ

และนอกจาน้ันก็มีอารมณใจควบคุมศีลของเรา ใหบริสุทธ์ิผุดผองไมยอมละเมิดสิกขาบทใด
สิกขาบทหนึ่ง คุมใจวาไมใหคลายคลาจากศีล ขึ้นชื่อวาศีลหาประการจะรักษาใหบริสุทธ์ิ 

และนอกจากนั้นอารมณจิตก็คิดไวเสมอวา เราจะมีพระนิพพานเปนท่ีไห นี่ถาอารมณใจ
ของบรรดาทานพุทธบริษัททรงอยูอยางนี ้ เชาเรียกวาเปนผูทรงฌาน นี่คําวา ทรงฌานนะ ไมใช
เขาฌาน ถานานๆ จะไปเขาฌานกันสักทีอยางนี้มันยังหางสวรรคมากนัก ถาทรงฌานก็หมายความวา 
มีอารมณทรงความดีอยูเสมอ 

ขอบรรดาทานพุทธบริษัทพึงเขาใจวา ทานผูท่ีมีการทรงความดี เขาถึงพระโสดาบัน ทานมี
อารมณแบบนีเ้ปนปกติ ถาหากจะมีคนถามวา ถาหากจะไมทรงฌานใหแนบแนนสนทิ จิตจะทรงอยู
แบบนั้นไดหรือไม ก็ตองตอบวาถาอารมณจิตมันชิน ดูตัวอยาง เปสการีธิดา ตามประวัติทานไมเคย
กลาวไวเลยวา เปสการีธิดา นี่มานั่งเขาสมาธิ เปนแตเพียงฟงคําส่ังสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาวา ชีวิตเปนของไมเท่ียง แตความตายเปนของเท่ียง เธอท้ังหลายจงอยาประมาทในชีวิต จง
ตั้งจิตในความดี โดยเฉพาะอยางยิง่ มีศีลหาเปนปกติ เธอฟงไปเพียงเทานี้ แลวเธอคิดตามไป
ตลอดเวลา ตัวคิดตามมีความสําคัญ ไมใชวันท้ังวันมีอารมณยุงไปดวยกรรมท่ีเปนอกุศล พอถึงเวลา
เงียบสงดัก็ทําตนเปนนักพรต เขาฌานสมาบัติ ใชอารมณเครงเครียดอารมณเทานี้ใชไมได 

ตองใชอารมณทรงตัวเบาๆ ไมลืมความตาย นึกถึงพระรัตนตรัยอยูตลอดเวลา นกึถึงศีล นึก
ถึงพระนิพพานเปนอารมณอยางนี้ช่ือวาผูทรงฌาน เปนอันวาพระโสดาบัน ทรงอารมณแบบนีใ้ห
เปนปกติ ใหมๆ  ก็เปนธรรมดา จะเผลอไปบางจะลืมไปบางนี่เปนเร่ืองปกติ ถาทําไปๆ จนมีอารมณ
ชินจนมีอาการไมเผลออารมณทรงตัวเห็นคนเดินไปเดินมา สัตวท้ังหลายเดินไปเดนิมา ก็คิดเสมอวา
ทานท้ังหลายพวกนี้ตายหมด ไมมีเหลือ เราก็ตาย เห็นบานชองเรือนโรงท้ังหลายท่ีมีสภาพแข็งแรง 
ตึกรามเขาสรางใหญโตแข็งแรงมาก แตกต็องคิดนอมไปเบ้ืองหลัง อยาง เขาพระวิหาร หรือ 
ปราสาทหินพมิาย เขาสรางแข็งแรงยิ่งกวาตึกท้ังหลายเหลานี้ มันกย็ังพัง ส่ิงท้ังหลายเหลานี้มันก็



ตองสลายตัวหมด ไมมีอะไรทรงตัว เราก็จะไมมัวเมาในโลกียวิสัย จะยดึคุณพระรัตนตรัยใหเปน
ปกติรักษาศีลใหบริสุทธ์ิ 

และก็อยาลืมตอนทายอีกนิดหนึ่งวาพระโสดาบัน ยังมีความรักในเพศเปนปกติ ยังมีการ
แตงงาน ตัวนี้ยังโสด พระโสดาบันยังมีความตองการในความรํ่ารวยเปนปกติ ตัวนี้กไ็มลด พระ
โสดาบันยังมีความโกรธเปนปกติ ตัวนีไ้มลดพระโสดาบันยังมีความหลงเปนปกติตัวนี้ไมลด แต
ทวามันลดอยูนิดหนึ่งคือ อยูในขอบเขตของศีล รักในเพศก็ซ่ือสัตวตอคูรอง ไมนอกใจคูครอง ไมทํา
กาเมสุมิจฉาจาร ท่ีละเมิดศีลยังมีความอยากรํ่ารวย ตองการความรํ่ารวย แตรวยดวยสัมมาอาชีวะ 
ตัวอยางมีเยอะ และกย็ังมีความโกรธแตกไ็มสามารถจะฆาเขาไดไมสามารถจะทํารายเขาได เพรา
เกรงศีลจะขาด ยังมีความหลง เพราะอะไร เพราะวายังมีความรัก ยังมีความตองการความรวย ยังมี
ความโกรธ มันก็มีความหลงเทานั้นเอง ยงัหลงวานั่นเปนของเรานี่เปนของเรา เห็นวานั่นสวย นี่สวย
แตก็ไมลืมความตาย จําตรงนี้ไวดวยนะ อยานึกวาพระโสดาบันนะไปไกลนัก ความจริงยังไมไกล
เปนชาวบานช้ันดีเทานัน้ 

สําหรับวันนีก้พ็ูดมาแลวยี่สิบนาที ก็ขอยติุไวแตเพยีงเทานี้ ตอแตนี้ไปขอบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัทท้ังหลาย พยายามต้ังภายใหตรงดํารงจิตใหม่ัน กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนา
และพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 60 
พระโสดาบัน และ พระสกิทาคามี 

 
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จบหรือยัง ฮือ เร่ืองนะไมจบ แตคนฟงจบปรากฏวาบางคนน่ีตอนหลัง 

อาตมาลงมา ฟงม่ังไมฟงม่ัง เลยจบไปเลย เร่ือง มัฏฐกุณฑลี รูสึกวาเปนเร่ืองท่ีชวนคิด คนท่ีไมเคย
ทําบุญในพระพุทธศาสนา ท้ังในพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนานะ คือ ดูช่ือพอเขา พอ
เขามีนาวา อทินนปพุพกพราหมณ แปลวาพราหมณผูไมเคยใหอะไรใครเลยในกาลกอนนะนี่เขาไม
เคยให ไมใหทุกอยาง ขาวก็ไมให แกงกไ็มให แตเคยดาใครๆ บางเปลาไมรูบาลีไมไดบอกนะ ก็คง
เอานะ เปนอันวาพอเปนมิจฉาทิฏฐิ จะถือวามิจฉาทิฏฐเิฉพาะในเขตพระพุทธศาสนา ก็ไมได แก
เปนมิจฉาทิฏฐเิสียท้ังหมดทุกศาสนาศาสดาองคใดสอนก็ไมเคยเช่ือ 

ตอมาลูกก็ไมมีโอกาสจะบําเพ็ญกุศล อาศัยกอนจะตาย อาศัยบารมีขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาท่ีมีพระมหากรุณาธิคุณ ใชอํานาจพระพทุธญาณในตอนเชามือตรวจดูอุปนิสัยของ
สัตว สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงทราบวา ถาเราไปในท่ีนั้น เขาไมสามารถจะลุกมาเห็นเราได แตเรา
จะเปลงฉัพพรรณรังสี ทําใหรัศมีหกประการปรากฏแกตาของเขา เขาจะเกิดความเล่ือมใสแลว ตาย
จะไดเปนเทวดา มีวิมานสูงถึง 30 โยชน เสร็จ เสร็จแน ไอลมอะไรมันหนา ลมหวัดวนดีวิมานพัง 
แตบังเอิญบนสวรรคไมมีลม แลวก็ในกาลตอไปเธอจะไดสําเร็จพระโสดาปตตผล จุดนี้แหละเปน
จุดท่ีเรานาจะคิด เพราะวาองคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรงยืนยนัเอง 

ฉะนั้นในเวลาตอนเชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจงึพรอมดวย พระอานนท ไป
บิณฑบาตบานเขา ใกลบาน บานนั้นเขาไมใสบาตร สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดเปลง
ฉัพพรรณรังสี ใหปรากฏเฉพาะตา เม่ือเขาเห็นสีก็เหลียวมาเหน็พระพทุธเจา จิตนึกถึงพระพุทธเจา
หนอยเดียว ตายไปสวรรคช้ันดาวดึงสเม่ือกี้ตอนนี้เห็นจะไมตองเลาละเอียด 

ตอมาเม่ือพราหมณไปรองไห แกก็มารองไหม่ัง รองไหกันมารองใหกันไปเปนอันวายอม
จํานนท่ีลูกชายบอกวา ตองการดวงจันทรและดวงอาทิตยมาเปนลอรถ แกเปนพอตองการใหลูกชาย
ท่ีตายมาเกดิข้ึนมาใหม พอเห็นวาไอเจานีบ่ามากเกินไป แกไมรูวาลูก ท่ีนี้คนท่ีตองการดวงจันทร 
ดวงอาทิตยมาเปนลอรถนะมันไมมี เขาหาวาเธอบา แตเธอก็ถามวา เม่ือฉันตองการดวงจนัทรกับ
ดวงอาทิตยท่ีมองเห็นดวยสายตามาเปนลอรถ กับทานท่ีตองการใหลูกชายตายไปแลว ยังไมรูวาอยูท่ี
ไหนกลับมา นี่เราสองคนใครจะบามากกวากัน ตอนนี้เปนอันวาเขาประชันปากัน เปนอันวาพอยอม
แพ ยอมแพเพราะเห็นวาตัวบากวาลูก นีเ่ร่ืองเม่ือกี้มาจบลงตรงน้ี อาตมาขอลัดไปเลย 

ตอมาเม่ือเธอประกาศวา เธอคือ มัฏฐกุณฑลี ลูกชาย แลวไปเกดิบนสวรรคช้ันดาวดึงสเท
วโลก พอถามวา ทานเธอก็ไมเคยให ศีลเธอก็ไมเคยรักษาเทศนเธอก็ไมเคยฟง เธอไปเปนเทวดาได
อยางไร ลูกชายก็บอกวา เพราะอาศยันึกถึงองคสมเด็จพระจอมไตรเพียงช่ัวขณะเดียวกอนตาย 
เพราะอาศัยบุญเทานี้เปนปจจัยใหเกดิเปนเทวดา เปนอันวาลูกก็เลยแนะนําพอวา ตอแตนี้ไปควรจะ



บําเพ็ญกุศล ควรจะไปหาพระสมณโคดม ฟงเทศนจากพระองค ฟงคําแนะนําจากพระองค แลว
ประพฤติปฏิบัติตาม จํามีความสุข ทรัพยสมบัติมีมาก เม่ือเธอแนะนําแลวก็กลับ 

พราหมณแกกก็ลับมาบาน ส่ังเมียทําอาหาร วาวันนี้เราจะไปนมินตพระสมณโคดมพรอม
ไปดวยพระสงฆสาวกมาฉันท่ีบาน เปนเหตุใหเมียแปลกใจแตในเม่ือคําส่ังก็ตองเปนคําส่ัง ถาส่ังก็ก็
ทํา เธอก็ไปสูวิหาร ไปเฝาพระพุทธเจาแตวาเวลานั้นกมี็คน 2 พวก พวกหนึ่งเปนพวกมิจฉาทิฏฐิ 
พวกเดียวกับพราหมณวาวันนี้เราตองการจะไปดูพราหมณ อทินนาปุพพกพราหมณ ย่ํายี่
พระพุทธเจาคือวาย่ํายีพระสมณโคดม อีกพวกหน่ึงเปนพุทธสาวก ก็ไปเหมือนกนั วาวันนี้เราจะไปดู
ลีลาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ท่ีทรมานพราหมณ สองพวกกองเชียร ใชไหม มีกองเชียร 
2 กอง ไอเชียรนี่แปลวาอะไร ไมรู ฉันขอใชภาษาไทยวาหนวยหนนุดีกวา หนวยสนับสนุน 

เม่ือไปถึงแลว พราหมณก็ถามปญหาพระพทุธเจาวา คนท่ีไมเคยทําบุญ ไมเคยใหทาน คนท่ี
ไมเคยรักษาศีล คนท่ีไมเคยฟงเทศนจากทาน เพียงแตนกึถึงทานเทานัน้ ตายแลวเปนเทวดามีไหม 
แฮะ สรางปญหา พระพุทธเจาจึงไดทรงตอบวา พราหมณ มาถามอะไรเรา ไอคนท่ีไมเคยใหทาน 
คนท่ีไมเคยรักษาศีลคนท่ีไมเคยฟงเทศน แตวาเขานกึถึงฉันนี่ ท่ีไปสวรรคไมใชนับไดรอย ไมใชนบั
ไดพัน ไมใชนับไดหม่ืน มีมากกวานั้น เพียงแตนึกวาถึงฉันเทานั้น แลวก็บุคคลคนนั้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คือ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ลูกชายของทาน เม่ือตอนเชาทานไปพบมาแลว ใชไหม พัง ทีนี้พงั
แน ใชไหม ยองรูเสียดวย แกนึกวาพระพทุธเจาไมรู 

แลวในเวลานัน้องคสมเด็จพระทรงธรรมจึงทรงอธิษฐานจิต คือวาใชอํานาจฤทธ์ิก็ได เรียก 
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร พรอมดวยวิมานใหมาปรากฏตนท่ีนั่น มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร พรอมไปดวย
วิมานของเธอและมีบริวารนางฟาเปนบริวารต้ังพัน แหม ลําบากนะ ผูหญิงพันคน นีพู่ดคนละคก ก็
พันคํา เปนแตพูดนะ คิดจะดาคนละคําก็พนัคํา ทาจะไมไหวแลวนี ่นี่ตอนพูดไมรูอะไร นี่รายน้ันไม
ถึงเสาเสาไมคด 

เปนอันวา เธอมาพรอมดวยวมิานและบริวาร วิมานของเธอก็ดี บริวารของเธอก็ดี ตัวเธอก็ด ี
ปรากฏแกสายตาของคนท้ังหมด หลังจากนั้นเธอจึงลงจากวิมานมานมัสการองคสมเด็จพระบรม
สุคต พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยอํานาจ พุทธานุสสติกรรมฐาน อีกนิดเดียว เธอก็ไดบรรลุพระ
โสดาปตติผล เปนอันวาพรหมก็ดี พุทธบริษัทท่ีสนับสนุนเปนกองเชียรพระพุทธเจาก็ดี จะวากอง
เชียรของพราหมณท่ีเปนฝายมิจฉาทิฏฐิกด็ี เกิดความเล่ือใสนิมนตองคสมเด็จพระจอมไตรมาฉันท่ี
บาน หลังจากเทศนจบ กป็รากฏวาพราหมณเปนคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา แตวาทานไมได
บอกนะวา พราหมณไดบรรลุพระอริยเจาหรือเปลา แตตอนท่ีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงธรรมโปรด มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ในตอนนัน้ทานบอกวามีคนจํานวนมากบรรลุอริยมรรคอริ
ยผล มีพระโสดาปตติผล เปนตน เปนอันมาก เปนอันวาเร่ือง มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ท่ีฟงเม่ือกี้ไมจบ
ก็เลยตอใหจบ ก็จบเทานี้ละ จบแลว 



ตอนนี้เราก็มานั่งมองดู มัฏฐกุณฑลี กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทท่ีมา เรามานั่งเทียบกัน
วา ทานมัฏฐกุณฑลี นี่ไมเคยทําบุญ ไมเคยใหทาน ไมเคยสมาทานศีล ไมเคยฟงเทศน ไมเคยปฏิบัติ
สมถวิปสสนา แตเพยีงนกึถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากอนจะตายนิดเดียวทานกเ็กิดเปน
เทวดา นี่อาตมาตองใชคําวาทานกเ็พราะวาทานเวลาน้ีทานเปนอริยเจา คือ เปนพระโสดาบัน 
หลังจากนัน้เม่ือฟงธรรมขององคสมเด็จพระทรงธรรมเพียงเล็กนอย ทานก็บรรลุพระโสดาปตติผล 
เปนพระอริยบุคคลอันดับแรกในพระพุทธศาสนา เม่ือฟงตอนนี้ก็มาเทียบกําลังใจของบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั ลองนั่งคิดซิวา ต้ังแตเกดิมาน่ีไดทานท้ังหลายเคยฟงเทศนกี่คร้ัง แลวก็นับต้ังแตเวลา
นี้เปนตน ต้ังแตตนมากอนแตนี้เคยเจริญสมาธิจิตหรือวปิสสนาเทาไร ไปเทียบกับกาํลังใจของ มัฏฐ
กุณฑลีเทพบุตร ก็เปนอันวา บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีกําไรยิ่งกวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มาก 
เพราะทุนของเราดีกวา ถาบังเอิญทานท้ังหลายไมทําลายความดีของทานเสียกอน เวลาจะตาย ไอ
เวลาจะตายเม่ือไรก็ไมรู ถาตายเม่ือไหรไมรูก็เลยคิดวามันจะตายเสียทุกวัน กห็มดเร่ือง ดีไหม คิดวา
วันนี้เราอาจจะตายวานอนต่ืนนอนมาแลว 

ตอนต่ืนนอนมาแลวก็ต้ังใจ นึกหาทานการให วาเราเคยใหทานอะไรบางมันจําไมได ก็คิด
วาทานการให เราเคยใหมาแลว ทานเปนปจจัยทําลายความโลภซ่ึงเปนบันไดจุดหนึง่ท่ีเราจะเขาถึง
พระนิพพาน 

ประการท่ี 2 ศีลท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนความดีท่ีองคสมเด็จพระชินศรีทรงมี
พระพุทธบัญญัติตรัสใหเราปฏิบัติ เราก็ทํากันมาแลวนับเวลายากคือวานับไมถวนกไ็มไดเพราะ
ไมไดนับ ใชไหม เราสมาทานศีล ต้ังใจรักษาศีลกันมาแลวเปนหลายวาระ มากกวา มัฏฐกุณฑลี 
หลายพันเทา สําหรับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพวกเราก็ฟงกันมาแลว
นับวาระไมถวนการเจริญสมาธิจิตเราก็ทําแลว ฉะนั้นความดีใดท่ีองคสมเด็จพระประทีปแกวทรง
ตรัสวาเปนบุญกิริยา เอาเฉพาะสามอยางท่ีจัดไวเปนจดุใหญ คือ 

1.   ทานมัย   บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน เราทํา แลวก็ทําแลวหลายวาระ อยางการถวาย
สังฆทานทุกวนัหลายๆ ทานอาจจะไมไดเปนเจาของในการถวายสังฆทาน แตทานทําบุญรวม คนละ
เล็กคนละนอยคนละมาก ตามกําลังศรัทธาก็ช่ือวาเปนเจาของทานเหมือนกัน นี่ประการหน่ึง บาง
ทานไมไดบริจาคทรัพยรวมดวย แตยนิดีในการถวายสังฆทาน อยางนีก้็เรียกวา ปตตานุดมทนามัย 
ใน บุญกิริยาวัตถุ เปนอันวาบุญสําเร็จดวยการโมทนา คือแสดงความยนิดีดวย 

คนท่ีอาศัยปตตานุโมทนา ตลอดกาลตั้งแตระยะเร่ิมแรกจนเขาถึงจดุพระนิพพาน นั่นก็คือ 
พระนางมัทรี หรือ พระนางพิมพา พระนางพิมพา นีไ่มเคยทําบุญเลย นับต้ังแตเปนคูบารมีขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จนกระท่ังพระนางไดบรรลุอรหัตผล สมเด็จพระทศพลไดตรัสกับ 
พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร ตอนท่ีจะเขาไปเยีย่ม พระนางพิมพา ตอนทีเสด็จไปสู กรุง
กบิลพัสดุ สมเด็จพระทรงสวสัดิ์ไดตรัสแก พระสารีบุตร วา สารีปตตะ ดูกร สารีบุตร พระโมคคัล



ลานะ วา ดูกร โมคคัลลาน ท้ังสองทาน เวลาท่ีทานจะเขาไปเยี่ยมพระนางพิมพา ท้ังสองพระองคแต
ทวาเม่ือทานเสด็จเขาไปถึงกรุงกบิลพัสดุ พระนางพิมพา เธอก็ถือวา เวลานี้พระลูกเจาเสด็จมาแลว 
แตทวามาหาเราถึงท่ีพัก เรากไ็มไปหาทานเหมือนกนั 

เม่ือองคสมเด็จพระภควันตทรงทราบวาระนํ้าจิตของ พระนางพิมพา เม่ือเทศนโปรดพระ
พุทธบิดาและหมูพระประยรูญาติแลว สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดเสด็จไปเยี่ยม พระนางพิมพา ก็
รูอยูวาถาเขาไปในตําหนักของ พระนางพิมพา พระนางพิมพา จะอาศัยความรักเดิมเขามากอดขา
ของพระองค พระองคจึงไดบอกแก พระโมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร กอนจะเขาไปวา ถาเราเขาไป 
พระนางพิมพา จะเขามากอดขาดเรา เธอจงอยาหามนะ เพราะเราไมมีอะไรแลวความรูสึกใน
กามารมณไมมีสําหรับเรา ทวาถาเธอหาม พระนางพมิพา ละก็ พระนางพิมพา จะอกแตกตาย เธอ
จะไมมีโอกาสไดรับผลของความดี ท้ังนี้เพราะอะไร เพราะวา พระนางพิมพา ไมเคยบําเพ็ญบุญ
บารมีมาดวยตนเองเลย มีอยางเดียว โมทนากับเราเทานั้น นับต้ังแตเร่ิมแรกบําเพ็ญบารมีเปนตนมา 

ใชเวลาถึง 4 อสงไขยกับแสนกัป เปนคูบารมีกันมาไมเคยคลาด แตวาคนท่ีทําบุญจริงๆ คือ 
องคสมเด็จพระบรมโบกนาถ เม่ือทําไปแลวบอกเธอเธอก็ยินดดีวยโมทนาดวย แมแตคร้ังหลังท่ีมี
ความสําคัญท่ีสุด คือ ยกลูกท้ังสองใหเปนทาสของ ชูชก เธอมีความเสียใจสลบไป เม่ือฟนข้ึนมาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปน พระเวสสันดร จึงไดบอกกับเธอวา เราใหลูกกับ ชูชก ไปท้ังนี้
เพราะปรารถนาพระโพธิญาณ ขอเธอจงโมทนาดวย เธอก็ยินดี โมทนาดวย นี่เปนอันวา พระนาง
พิมพา นี่ไมเคยทําบุญดวยตนเอง ไดแตใชแต ปตตานุโมทนามัย อยางเดียว นีพ่ระเทศนแบบนี้ไมถูก
หรอก จน ดไีมดีคนทุกคน ไมมีใครทําบุญอะ ถาใครเขาทํา ฉันก็โมทนาดวยจะ ไอเทศนแบบนี้ 
เทศนอด ไมนาจะเทศนใชไหม เออ เดีย๋วตัดใหมดีกวานะ เทศนใหมซิ เทศนใหมกเ็ทศนไมไดเขา
บันทึกเสียงไว เจงอีกแลว 

เปนอันวา เม่ือเขาไป พระพุทธเจาเขาไปแลว พระนางพิมพา เขามากอดขาจริงๆ สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาจึงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด จนกระท่ังเธอคลายความเสียใจ หลัวจากนัน้ 
พระนางพิมพา ก็ขอบวชใหพระพุทธศาสนาเปนภิกษณุี แลวก็ไดบรรลุอรหัตผล 

นี่เปนอันวา ปตตานุโมทนามัย บรรดาทานพุทธศาสนิกชนก็ทํามาเยี่ยง พระนางพิมพา แต 
ปตตานุโมทนามัย เปนพระอรหันตได ฮึ แตไมคอยดีนะพระจะอดนะ หรือวาไมอด มีเจาภาพอยูคน
นะ อยางไรๆ ขาวถวนหนึง่โวย อ่ิมทีนีท้านท้ังหลายทําความดีนะ ถาจะไปเทียบกับ มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร มันเทียบกันไมได ทานมีความดีเทานั้น ทานเปนพระโสดาบันได แตพวกเราทําความดี
ขนาดนี้จะเปนอะไรกันสมมติวาเวลานี้บรรดาทานท้ังหลายปฏิบัติธรรมกันทุกอยางแตวาบังเอิญ
อยางยิ่งท่ีใจมันดื้อ ท่ีไมมีโอกาสจะไดบรรลุมรรคบรรลุผล แตวาจติใจของบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชน รักอะไรกนับางละ ท่ีรักจริงๆ ในดานของความดีท่ีเราจะเห็นกันไดในเวลานี้ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งรักพระนิพพาน รักการเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน แลวสมถกรรม



บาน วิปสสนากรรมฐาน ถารักกองใดกองหน่ึง เปนท่ีชอบอยางยิ่งหรือบางทานก็รักในการถวาย
ทาน เม่ือพระมาทีไรถวายสังฆทานกันทุกคราว หรือเกือบจะทุกคร้ัง ไอการถวายสังฆทานน่ีเปน
เจาภาพเองก็ดี รวมจัตตุปจจัยดวยส่ิงของเล็กนอยก็ดี ก็ช่ือวาเปนผูถวายสังฆทาน 

ถาตายจากคนถาใจไมละความดี ท่ีบอกเม่ือกี้ใหนกึถึงความตายไวทุกวันคิดวาวนันี้เรา
อาจจะตาย คิดไวเร่ือยๆ ต่ืนข้ึนมา ถาเราตายแลวเราจะไปไหน ต้ังใจวาดวยอํานาจทาน ทานัง สัคค
โส ทานงั ทานเปนปจจยัใหเกิดบนสวรรคทานท่ีเราใหถาเราตายวันนี้เราไปสวรรคไดดวยศีล สีเลนะ 
สุคติง ยันติ ศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ศีลเปนปจจัยใหมีโภคสมบัติมากถา
เปนเทวดาก็มีทิพยสมบัติมาก ถามาเกิดเปนคนก็เปนคนร่ํารวย สีเลนะ นิพพุตงิ ยนัติ ศีลเปนปจจยั
ใหเขาถึงพระนิพพานไดโดยงาย 

เปนอันวาศีลของเราก็มี ศีลเปนปจจยัใหเกดิเปนเทวดา ศีลเปนปจจัยใหไปพระนิพพาน เรา
ก็ต้ังใจวา อยางนอยท่ีสุดเราก็เปนเทวดาได หรืออีกอยางหนึ่งเราก็มีทางท่ีจะไปสูพระนิพพานได 

ทีนี้มาเร่ืองวิปสสนาหรือสมถวิปสสนา ตัวนี้เปนตัวจิตใจ คือ เปนสายพระนิพพานโดยตรง 
ถาเรามีจิตประสงควาถาตายวันนี้เราจะไปพระนิพพาน แลวก็ต้ังใจไวถามันตายจริงๆ ความหวงใย
ใดๆ สําหรับเราจะไมมีอีก ทรัพยสินตางๆ เม่ือตายแลวก็ขาดสิทธ์ิกนัไป คนท่ีรักท้ังหลายเม่ือตาย
แลวกแ็ลวกนัไป ก็เลิกรักกนัหรือจะไปรักกันใหมกต็ามใจทีหลัง ไมไดวาอะไรนะ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง แมแตขันธ 5 มันก็ไมเปนปจจัยท่ีมีการทรงตัว ในท่ีสุดมันกพ็ัง มันไมใชเรา ไมใชของเรา 
ถาเราตายวันนีเ้ราไปพระนพิพาน ถาอยากไปนิพพานนะ อยากไดพระนิพพาน ตายจิตก็คิด ตายก็
ตายไป เราไมหวงใยอะไรท้ังหมด เพราะถึงแมจะหวงมันก็ไมมีประโยชน ลูกยังเล็ก ตายแลวผีมา
เล้ียงลูกไดท่ีไหนละ เคยเหน็ผีมาเล้ียงลูกไหม ผีมาเล้ียงลูกเม่ือไหรละก็คนในบานเผนหมด ใชไหม 
อันนี้ไมมี ตายแลวมันก็ขาดกัน ทรัพยสินท้ังหลายท่ีมีมาแลวตายมันก็ขาดกันไปแลว 

นอกจากนั้น แมรางกายของเรา ตายแลวเราก็นําไปไมได ถาเราจะกลับมาเกิดใหม มันก็เปน
ทุกขตามเดิม เราไมเอา เราตองการไปนิพพาน ตัดสินใจเฉพาะพระนิพพาน นี่ตายจริงๆ ไปนิพพาน 
ถาเราไมคิดอยางนี้ คิดแตเพยีงวาศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค ศีลเปนปจจยัใหมีโภคสมบัติและมี
ทิพยสมบัติทานเปนปจจัยใหเกิดในสวรรค ดีแลว เราชอบใจในการใหทาน เราชอบใจในการรักษา
ศีล เราชอบใจในการเจริญภาวนาบทใดบทหนึ่ง จิตทรงตัวแบบนั้นไวแตตอนเชา ทําใจใหสบาย 

ออกไปจากบานไปทํางาน เวลาไปทํางานจิตเขาก็อยูกับงาน จะใหมานั่งนึกถึงสวรรค พระ
นิพพานมันเปนไปไมได นี่เวลาคุยกันก็คุยไปตามเร่ืองท่ีเราจะตองคุย แตอยาลืมวา อารมณเดิมมัน
เกาะอะไรไวตอนเชา ถาอารมณเดิมเกาะทานทานเปนปจจัยใหเกดิบนสวรรค ถาอารมณเดิมเกาะศีล 
ศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค ถาอารมณเกาะทานก็ดี เกาะศีลก็ดี ถาอารมณเกาะทานหรือเกาะศีล
เปนกําลังฌานท่ีเรียกวา จาคานุสสติกรรมฐาน คือ สีลานุสสติกรรมฐาน นีเ่ราก็เกดิเปนพรหม ถาจิต
รักพระนิพพานเราตายแลวเราไปนิพพาน สมมติวาไปนิพพานไมได จิตพอใจในทาน จิตพอใจใน
ศีล จิตพอใจในภาวนา ตายไปวันนัน้ไปสวรรคแน หรือไปพรหมแน 



ตอไปถาพบพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคท่ี 5 จะพึงมาถึงคือ พระศรีอาริย
เมตไตรย หรือวา พบพระอรหันตสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรพระอรหันตนะทานเท่ียวไปได
นะ ต้ังแตวิชชาสาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณสวรรค พรหม นี่ทานเที่ยวเหมือนกบัเราเท่ียวขางๆ 
บานเรานี่แหละนะ ไมใชเหมือนกับเท่ียวฝงธนฯ ฝงธนฯ มันไกลไป เหมือนกับเราเดินอยูในบาน 
พระสามประเภทนี้ ตองถือวาแดนสวรรคก็ดี แดนพรหมก็ดี แดนนิพพานก็ดเีหมือนกับทานเดินอยู
ในบานมันใกลนิดเดียวเพราะใชกําลังใจนิดเดียว ใชเวลาไมถึงคร่ึงวินาทีก็ถึงแลว ฮึ คร่ึงวินาทีมันยงั
ชาไป พอนกึพับมันก็ถึงเลย ต้ังทาไมมี จะดูอะไรขางๆ ดูไมทัน ถาจะดูใหมัน ตองต้ังทาใชน้ํามัน
ตราเตาไปกอน ไมอยางนัน้มันลออ็อกเทนกันเร่ือยปลอยพรึบถึงเลย 

ถาไปเจอพระประเภทนั้นเขา ทานจะเทศนลวงเอาใจเดมิ เห็นหนาเราปุบทานจะรูเลยวา คน
นี้มีกําลังใจสูงในดานไหน กุศลสวนใดท่ีเปนแนว ตัวแนวหนาในดานขอจิต ถาพบองคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศร ทานจะเทศนแคจุดนั้นจบเดยีวก็เปนพระอรหันตใชไหม เปนอรหันตเลย มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร ทานมีอะไรแคะพทุธานุสสติกรรมฐานหนอยเดียวเปนพระโสดาบัน นี่พวกเรามีกําลังกลา
กวาทานต้ังเยอะ ความเปนอรหันตจะเปนของงายๆ อา นี่ท่ีพูดอยางนี้ไมใชพดูเอาใจ ตามพระบาลีมี
เยอะ แตก็จะของดไว เพราะวา วันนี้เปนวนัสุดทาย ขอนําเอาเร่ือง มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มาใหทาน
ฟงเพราะเปนของดี 

วันนีก้็จะขอย้ําถึงความดีของบรรดาทานพทุธบริษัท ย้ําตรงนี้กย็้ําจดุของจิตวาจิตท่ีเราจะ
เขาถึงพระนิพพานไดมันมีอะไรบาง ไปกนัตาข้ัน แตไปตามข้ันนี่เราพูดกันตามตํารานะ แลวก็การ
บรรลุจริงๆ ไมไดไปตามข้ัน มีสวนใหญท่ีเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมรูตัววา
เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี เม่ือไหร รูไดโดยทันทีวา เวลานี้เราเปนอรหนัตเสียแลว อยาง
นี้มีมาก นี่จะเปนไปตามข้ันคือ เปนพระโสดาบัน แลวเปนสกิทาคามี เปนอนาคามี เปนอรหันต 
อยางนี้มีนอย บางทานไปติดกับแคพระโสดาบัน อยาง พระอานนท เหมือนกับเงาตามตัวขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แตอาศัยมีภารกิจมากจะตองปฏิบัติองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธอยู
ตลอดเวลา คอยรับแขก ชวยจัดสถานท่ี กิจตางๆ ท่ีจะพึงมีทําครบถวน เม่ือพระพุทธเจาอยูทานก็เปน
แคพระโสดาบัน พระพุทธเจานิพพาน พระอานนท ก็ยังโสดาบัน เกงมาก รักษาไวไดด ี

ตอมาเม่ือองคสมเด็จพระชินศรีนิพพานไปแลว เม่ือ พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคานา ใน
คืนนั้น พระมหากัสสป กับพระอรหันตท้ังหลายก็เตือน พระอานนท สังคายนาในวันพรุงนีจ้ะเร่ิม
ข้ึน มีพระอรหันตปฏิสัมภทิาญาณท้ังหมดมีเธอคนเดียวเทานัน้ ยังเปน เสขบุคคล คําวา เสขะ 
แปลวา ยังตองศึกษาอยู ยังไมใชอรหันต อรหันตเรียก อเสขะ จงพยายามเรงรัดทําตนใหไดอรหันต
ผลเสียกอนทานคืนนั้นก็จงกรมเต็มท่ี วากนัเต็มท่ี แตผลสุดทายกลายเปนเต็มที ไมได ลอเสียเหนือ่ย
ต้ังแตหวัคํ่าใกลสวาง พอเดนิไปเดินมา พิจารณาไป จงกรมไปจงกรมมาไมไดอรหันตผล แตวา
คิดถึงองคสมเด็จพระทศพลวาองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเคยเตือน วาการเจริญธรรมะเพื่อบรรลุ
ดมรรคผล 



หนึ่ง  อยาใหจติไปแตะตองกนั อัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานตน 
สอง  อยาเอาจติของตนยอหยอนไปถึง กามสุขัลลิกานุโยค คือ อยาก 
เวลานี้เราถูกตองเหตุท้ัง 2 ประการคือ หนึ่ง มีความเพียรมากเกินไปสองจิตใจอยากเปน

อรหันต ถาจะไมไดการทันที พักประเดีย๋วเถอะ ก็ต้ังทาจะนอนเอนกายลงไป หัวไมทันจะถึงหมอน 
เทาขางซายยกข้ึน เทาขวายังไมไดยก หลังยังไมทันจะถึงพื้น สําเร็จอรหันตตรงนั้นเอง 

ท่ี 3 ท่ี 4 หรือ ท่ี 7 ท่ี 8 หรือตองการพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต อาไปคิด
อยางนั้น คิดไวอยางเดียววาไดเทาไรพอใจเทานั้น อยางนี้บรรลุเร็วถาไปคิดอยากไดโนน อยากไดนี่ 
มันเปน กายสุขัลลิกานุโยค คือ ใคร มีความพากเพียรเกนิไป อัตตกิลมถานุโยค เปนการบ่ันทอน
ความดีท่ีจะพึงได 

นี่เปนอันวาเร่ืองของพระอานนท ก็เปนเคร่ืองเตือนใจของบรรดาทานพุทธบริษัทวา พระ
อานนท นะเปนพระโสดาบัน แลวกไ็มไดเปนพระสกทิาคามี ไมไดเปนพระอนาคามี พลุบพลับก็
เปนอรหันตเลย ใชไหม ตัวอยางๆ นี้มีเยอะ เปนอันวาท่ีเตือนกันตอนนี้ไวก็ เพราะวาวันนีเ้ปนวนั
สุดทาย เพือ่เปนเคร่ืองเตือนใจของบรรดาทานพุทธบริษัทวา การกระทําความดีของพวกทาน
ท้ังหลายน่ี เปนความดีท่ีทรงกลังใจอยางยิง่ เพราะวาเปนความดีพอ ท่ีจะทรงความดใีหทรงตัวอยูได  

ทีนี้ ในลําดับตอไปก็จะขอพดูถึงระดับของจิต เอะ ไอหมอนี่มันยังไงแลวนี่ไมสูหรือไว เออ 
แปลกจริงๆ เอา ไมเปนไร 

วันนีก้็จะขอปรารภเร่ืองลําดับของจิต ลําดบัของจิตก็คือ 1.  พระโสดาปตติผล 2.  สกิทาคามี
ผล 3.  อนาคามีผล  4.  อรหัตผล ก็ถือวาวันตนๆ ก็พูดกนัประเภทท่ีเรียกวา เปนอารัมภบท วันนี้กข็อ
บรรดาทานพทุธบริษัทกําหนดจิตไววา กําลังจิตของทานมีระดับไหน 

สําหรับพระโสดาปตติผล หรือ พระโสดาบัน องคสมเด็จพระทรงธรรมตรัสวาตัดสังโยชน
ได 3 ประการ แตอยาลืมนะวา พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา ท้ัง
สองทานนี้ทรงแตเพยีง อธิศีล คือ ท้ังสองอันดับนี่มีศีลเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งพูดกันงายๆ 
เรียกเปนมีศีลบริสุทธ์ิอยางเครงครัดนั่งเอง งายนิดเดียว กลวยๆ นะ 

สําหรับพระอนาคามี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา จะเปนผูทรง อธิจิต หมายความตองใช
กําลังฌานหนักหนอย โสดาบันท่ีกําลังฌานแคปฐมฌานพอแตอนาคามีนี่ตองทรงฌานถึงฌานส่ี แต
ไมตองวิตก ถาเปนพระโสดาบัน กับสกิทาคามีแลว การทําจิตถึงฌานส่ีเปนของงาย มันเบาไป
ตามลําดับ สําหรับอรหัตผลเปนผูทรง อธิปญญา ถาจําไดอยางนี้งาย ใชไหม ดีกวาปฏิบัติแบบเดาสุม 

และอันดับแรกก็จับมุมตนเสียกอน คือ พระโสดาบัน พระโสดาบันทานบอกวามีปญญา
เล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย แตทวามีศีลบริสุทธ์ิ เครงครัดไปดวยศีลคําวามีปญญาเล็กนอยในดาน
สักกายทิฏฐิ สังโยชนขอตน อันนี้มีความรูสึกแตเพียงอยางเดยีววา ชีวิตของเราเปนของไมเท่ียงแต
ความตายเปนของเท่ียงอยางไรๆ เราก็ตายแนในเม่ือเราจะตายเราจะไมยอมมาเสวยทุกขแบบนี้อีก 
ตองการจุดเดยีวคือความสุข ไดแก พระนิพพาน แตยังไมตัดขันธ 5 ไดหมดหรอก 



ยังมีความรกในระหวางเพศ ยังมีลูกมีเตา ยงัมีความอยากรวย ยังมีความโกรธ ยังมีความหลง 
แตตัวนี้มันอยูในขอบเขต รักอยูในขอบเขตของศีล เฉพาะในคูครองของตน อยากรวย รวยอยูใน
ขอบเขตของศีล คือ ไมคดไมโกงใคร โกรธๆ ไดแตไมฆาใคร เพราะกลัวศีลขาด ดานวิปสสนาญาณ
ก็ไมหนกั ใชกําลังใจเบาๆ มีอารมณรักพระนิพพานโดยเฉพาะ มีศีลบริสุทธ เทานี้พระโสดาบันกับ
สกิทาคามียากไหม โธเอย กลวยกิบๆ แทๆ  ใชไหม มันของกลวยๆ เพียงแตพูดถึงสังโยชนถาพูดถึง
องค องคของพระโสดาบันก็คือ 1.  มีความเคารพในพระพุทธเจา 2.  เคารพในพระธรรม 3.  เคารพ
ในพระอริยสงฆ  4.  มีศีล  5.  บริสุทธ์ิ  เปนพระโสดาบันกับสกิทาคามีเทานั้น ใชไหม 

พูดถึงสังโยชนรูสึกวาหนักไปนิดหนึ่ง ก็เขาใจยาก คําวา องค หมายความวาจตินะมันทรง
อยู ทรงอยูก็ได 1.  เคารพในพระพุทธเจา 2.  เคารพในพระธรรม 3. เคารพในพระอริยสงฆ 4.  มีศีล  
5.  บริสุทธ์ิ  แถมนิดหนึ่ง เพือ่กันจิตเฝอคือรักพระนิพพานเปนอารมณ นี่ประการของพระโสดาบัน
กับพระสกิทาคามี นั่งวัดกนัเอานะ ใครเคารพพระพุทธเจาบาง ใครเคารพในพระธรรมบาง ใคร
เคารพในพระอริยสงฆบาง ศีลของใครครบ 5 บาง ศีลใครเกิน 5 ศีลใครตํ่ากวา 5 บาง บางทีก็ครบ 5 
บางทีขาดกวา 5 เรียกโสดาผลุบๆ โผลๆ แตความจริงบางวันเราก็โผลเปนพระโสดาบัน บางวันเราก็
ผลุบลงมาตํ่ากวาโสดาบันหนอย มันกย็ังมีโอกาสไดเปน ใชไหม ข้ึนๆ ลงๆ ลงๆ ข้ึนๆ สักวันหนึง่
เราก็มีกําลังกลาข้ึน แลวไมยอมลง ถูกไหม เปนเร่ืองธรรมดาของจิตท่ีจากปุถุชนก็ถึงความเปนพระ
อริยเจา 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา พระโสดาบันมีสมาธิเล็กนอย คือ มีสมาธิ
แคปฐมฌานนีเ่ปนไดแลว คือคําวามีสมาธิแคปฐมฌานนี ่ไมใชวาตองไปนั่งหลับตาท้ังวันนะ คือ วนั
ท้ังวันนีเ่ราจะทําอะไรก็ตามเราไมลืมเร่ืองศีลมีจิตระมัดระวังเร่ืองศีลอยูตลอดเวลา จะพลาดพล้ัง
เร่ืองศีลไปบางก็ขาดเจตนาบังเอิญเดินไปเหยยีบมดตาย ยุงมันกัดจะเอามือลูบใหมันหนีไปบังเอิญ
มันตายเสียมันไปไมทัน อันนี้ศีลไมขาด พระโสดาบันเปนไดแคนี้ เปนพระโสดาบันไดนะและจุด
หนึ่งท่ีบรรดาญาติโยมท้ังหลายหวงใยกันมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งพอคาแมคา พอคาแมคานี่ไมโกหกไมได ความจริงทําไมจะตองไปโกหก
เขา ของเราซ้ือมาราคา 1 บาท แตทองตลาดเขาขาย 100 บาทเราก็ต้ังราคาตามราคานิยมไปปกติ เรา
ต้ังราคา 100 บาท แตเขามาตอ ขอลดบอกนี่เอาสักหกสลึงเถอะ เราก็บอกไมไดตนทุนมันแพงแค
ไหนอยาไปบอกเขาซิจะบอกเขาไมไดอะ ฉันซ้ือมา 99 บาท เดี๋ยวพังนะ ศีล ใชไหมเลา เขาก็บอก
ไมไดหรอก เขาขายกันอยางนั้น ฉันขายตามเขา ถาจะลดไดกแ็ค 2 บาท 3 บาท หรือสิบบาท เปน
อยางดี กําไรมันเยอะ ใชไหม แคนี้เปนท่ีพอใจ อยาไปบอกเขาซิวาตนทุกมันเทาไร ตนทุนมันแพง 
เขาขายกันอยางนี้ ฉันก็ตองขายอยางนี้ แตไมเปนไร เม่ือชอบกันเม่ือชอบใจกัน เปนท่ีรักกัน ก็ขอลด
เปนพิเศษ ลดให 5 บาท แหม เอาบุญคุณเสียดวยนะ แตขาดทุนกําไรไปนิดหนึ่ง อยางนี้ศีลไมขาด 
ไมใชมุสาวาท แตอยาไปยองไปบอกคนน้ันไมไดอะ ฉันซ้ือมา 99 บาท 90 สตางค แนขาย 100 บาท
นี่ ไดกําไร 10 สตางคนะ โกหกศีลขาดหมดอยางนี้ตองเปนพระโซดาท่ีเขาผสมกับเหลา ไมใชพระ



โสดาบันแลว นี่เปนวิธีหลีกเล่ียง ท่ีเราหลีกตามความนิยมคือวา เราไมตัดราคาคนอ่ืน ใชไหม แลว
เราก็ไมไดโหก ไอทุนแพง แพงเทาไหน คําวาแพงมันแพงของเรา เขาแพงไมแพงไมรู แตก็วาไป
อยางนั้น แตความจริงเราขายไลเร่ียกนัชาวบานเขาไมวานะ ใชไหม ถาลดแคบาทสองบาทนี่เปน
บุญคุณ แตอยาไปบอกกับเขานะ ฉันเคยพบบอย อา สําหรับทานนะผมยอมขาดทุน แหม ไม
เปนไรๆ ทานคนเดียว คนอ่ืนไมได แกบอกอยางนี้ไมเอาละ เถาแกขาดทุน ลูกเมียตายหมด ง้ันฉัน
ไมซ้ือแลว ไมเปนไรๆ ฮะ กาํไรนอยหนอย เหอะ ไวจริงๆ ไมใชขาดทุน กําไรลดไปหนอย อยางนี้
บอก เอา ตกลงเลยเจอะมาแลว สอนมาแลวนะ นี่เปนอันวา ทานตองวดัใจของทาน วันนี้อยากจะพูด
ใหเปนเคร่ืองวดัใจวา กําลังใจของเราเวลานี้ถึงไหนแลว 

 เปนอันวาพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี เขมงวดเร่ืองศีลหนอยหนึ่งนะ ก็เปนไดแนนอน 
ถาทานเปนพระโสดาบันหรือสกิทาคามี เวลานี้คือ ยังดีๆ อยู รับรองวา กอนจะตายนะ ทานไมอยูแค
นั้นหรอก เพราะวาทานฟงเร่ืองนิพพานเสียจนชิน เร่ืองพระนิพพานมันชินหู เขาเรียกวา อารมณมัน
เปนเอกัคตารมณในพระนิพพาน พระโสดาบัน  เขาแปลวาผูถึงกระแสพระนิพพาน เราเขาถึง
กระแสแลว พอเวลามันจะตายหนอยเดยีว จิตใจมันกจ็ะเหมือนๆ คิดวาส่ิงท่ีเรารักท้ังหมด สามี 
ภรรยา บุตรธิดา ขาทาสหญิงชาย ทรัพยสมบัติท้ังหลาย แมแตรางกายของเรามันก็จะพัง เราก็ไม
สามารถจะนํามันไปได รางกายของเราก็เปนทุกขอยางนี้ เกิดเปนทุกขอยางนี้ เราจะประสงคความ
เกิดเพื่ออะไร 

นับต้ังแตบัดนีเ้ปนตนไป ถาจะพึงตายเราขอไปพระนิพพาน เอามันงายๆ นี้คุยอยูเร่ืองพระ
นิพพาน ฟงมันเร่ือยไป ฟงมันยันตาย ไปนิพพานแหง ไมตองหวง นีข่องธรรมดางายๆ นี่ตัดลัดเอา
งายๆ ถึงแมวากําลังใจของเราเวลานี้ไมถึงพระโสดาบัน แตวาฟงเร่ืองพระนิพพานไวใหมันชิน เวลา
ปวยไขไมสบายอยาประมาทในชีวิต คิดวาตอนนี้ เราอาจจะตาย ถาตายขอไปพระนพิพาน แลวฟง
เสียงเร่ืองพระนิพพานไวใหมันชินหู อยาง คุณออย แกฟงเร่ืองนพิพานเร่ือยๆตายแลวแกไปพระ
นิพพานหรือเปลา ใครอยากจะรูก็ไปถามแกก็แลวกันนะ 

ทานหญิงวิภาวดี ทาเขามาในเขตของเราน่ีเพียงแค 8 เดือน 8 เดือนทานไมไดมาทุกวัน 
หลังจาก 3 เดอืนไปแลวจิตใจทานก็รักพระนิพพาน ถือวาทรัพยสมบัติใน วังวิทยุ ไมมีความหมาย 
ชีวิตไมมีความหมาย หญิงตองการนิพพาน นี่เวลาท่ีทานถูกปน มันเจ็บจะแย ถามวาทานหญิงเจบ็
ไหม บอกเจ็บเจาคะ มีความรูสึกเปนอยางไร หายใจมันชัด แลวก็ตรัสมาวา ขอหลวงพอ หลวงปูชวย
กราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทราบดวยวา หญิงขอลาไปนิพพานแลวทูลทานชายให
ทราบดวยวาหญิงขอลาไปนิพพาน แลวทานก็ปนนพิพานๆๆ ออ ยิ้ม พอยิ้ม ออ สวางแลวๆ 
นิพพานๆ เหน็แลว สวาง สวยเหลือเกนิ ยิ้มเลยหมดเร่ืองเลยตาย ตายแลวไปไหนไมรู ออ รู
เหมือนกนั พอตายแลวเขาเอาข้ึนเคร่ืองบินมาท่ี จังหวัดสุราษฏร หลังจากนั้นเขาข้ึนเคร่ืองบินมาเขา
บอกจะมา กรุงเทพฯ ก็ไมไดมาดวย หนึ่งตอนไมรูไปไหน ไปพบอีกทีอยูในโลงท่ี วัดเบญจา



กรุงเทพฯ ก็ไมไดมาดวย หนึ่งตอนไมรูไปไหน ไปพบอีกท่ีอยูในโลงท่ี วัดเบญจฯ ออกจากโลงแลว
เผาแลวไปไหนไมรู หมดเร่ืองกันนะ ขืนไปรูเดี๋ยวใครเอาไปดาอีก 

เปนอันวานี่เปนเร่ืองของ พระโสดาบัน กับ สกิทาคามี นะ ท่ีย้ํานี่เพราะวาเปนของเขา แลวก็
มีความม่ันใจดวยวา คณะของเราท่ีนั่งอยูนี่มีหลายคนท่ีทรงศีลบริสุทธ์ิไดอยางดี แลวก็มีหลายทาน 
บางทีศีลหัวส้ันบางศีลหัวยาวบาง ใชไหมศีลหัวเตาผลุบๆ โผลๆ ไออยางนี้เปนไร ไมชามันก็ยาวใช
ไหม มันยดืเสียจนเคยมันก็เลยไมเม่ือยคอ ทีแรกกันก็เม่ือย เม่ือยก็ผลุบมาใหม หวัเตานะ แตอยางนี้
ยังดีศีลผลุบๆ โผลนี่ ถากําลังใจของเราดีนดิ ถาเวลาจะตายจิตใจรักศีล จิตใจรักทานเราก็ไปสวรรค
ได ถาไปสวรรคดูตัวอยาง ทานมัฏฐกุณฑลี หรือมาเกดิอีกทีไปพบพระพุทธเจา ทานเทศนจดุเกา
เพียงคร้ังเดยีวก็เปนพระโสดาปตติผล พวกเรานี่ไปไมนานหรอก อีแหละแชะๆๆ อยางชาเกิดอีกชาติ
เดียวพังหมดไมเหลือ จะไปเหลือไดอยางไร อยูอยางนี้ จติใจม่ันในปรมัตถปฏิบัติ นี่ไมมีคาง วาไป
อีกชาตินี้จะเหลือไปชาติหนากี่องคก็ไมแนนักนะ เก็บใหเรียบ เราตายแลวนี่จะปลอยใหพวกน้ีมา
เกิดใสบาตรพระอ่ืนไมไดเร่ือง เราไมไดอิจฉาใคร แตกันไมใหคนอ่ืนไดกนินะ ใชไหม มันเร่ือง
อะไร ไปใหคนอ่ืนเขาดีนะ อือ อยางนี้ไมไดอิจฉาชาวบานแตไมอยากใหพระอ่ืนไดกิน 

ทีนี้สําหรับดานสกิทาคามี มาถึงพระโสดาบันจิตอยูในขอบเขตของความดี คือตัดโลภ คําวา 
ตัดโลภนี่ ยังอยากรวย แตไมโกง โกรธนี่ไมตัด โกรธกไ็มไดตัดจริงๆ มีขอบเขตของความโลภ อยู
ในข้ันสัมมาอาชีวะ รวยอยากรวย ยังมีโกรธแตศีลครอบไวไมฆาคนได ไมฆาสัตวได ความหลงยังมี 
เพราะยังหลงในความสวยสดงดงาม ยังแตงงาน ยังมีสามีภรรยา มีบุตร แตก็ไมลืมความตาย มีศีล
บริสุทธ์ิ พอเขาไปถึงพระสกทิาคามี ตอนนีท้านบอก ความรักเฉ่ือยลง นะ ค่ือมันไมตาย แตมันเพลีย 
นี่ไอความโกรธก็เฉ่ือย ความโลภก็เฉ่ือย ความหลงก็เฉ่ือย เฉ่ือยเพราะอะไรเพราะจติละเอียดเขาไป
ถึงเปนฌานท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 มันไปเองไมตองไปบังคับมัน ทีนี้ไอจิตมันเขาไปถึงเปนฌานสูงข้ึน ปญญา
มันก็เกดิ คิดวา เออ ไอทรัพยสินไมชาเราก็ตายจะตะเกียกตะกายไปถึงไหน แตเรากทํ็างานท่ีมีทําอยู
ทําครบถวนบริบูรณ แตความหลงใหลใฝฝนในทรัพยเฉ่ือยลงไป คิดวาเราทําตามหนาท่ี มีลูก มีลูก
หญิงมีลูกชาย มีคนเบ้ืองหลัง ทําไวเผ่ือตามหนาท่ีของเรา เราตายแลวเขาจะไดใช แตมันจะมีเทาไรก็
ทําแตความสามารถยังไมลดทํานะ ทําแตใจมันลด ใจมันลดโลภมันเฉ่ือยในดานความโลภ แลวมา
ในดานความรัก ดานความรักนี่อารมณจติสวนหนึ่งท่ีเรียกกันวา อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ 
มันเขามาฝงใจเอง มองไปมองมาวา เออ ไอการแตงงานน่ีมีแตความทุกขนะ เอกายโน อยงั ภิกขเว 
มัคโคสัตตานัง วิสุทธิยา พระพุทธเจากลาววา ทางของบุคคลคนเดียวเปนทางเอกเปนทางแหงความ
บริสุทธ์ิ หมดจดเปนทางส้ินแหงความทุกข นี่ถาเราอยูคนเดียวมันจะมีความสุขยิ่งกวานี้ 

ตอนนี้มันแตงงานไปแลว มีลูก มีเตา แลวก็ชางเถอะ ไมเปนไร ทํางานตามหนาท่ี แตกิจ
แหงการแตงงานอยางนี้ตอไปจะไมมีสําหรับเรา ใจมันก็เฉ่ือยลงใชไหม มันลงดวยกําลังของฌาน
สูงข้ึน ปญญามันก็เกดิข้ึน แลวอํานาจของความโกรธ พระสกิทาคามีก็ยังมีความโกรธแตโกรธมัน
เบา ใครเขาดามา เม่ือกอนนีด้ามาคํา เรากใ็หสอง พอถึงพระโสดาบัน ตอมาหนึ่งก็ใหหนึ่ง ลดไป



หนอย พอถึงสกิทาคามี พอความโกรธข้ึนมาเต็มท่ีจิตมันจะตัดทันที สักครูเดียวจะตัดวา เอะนีจ่ะ
โกรธเขาไปทําไม เราจะไปฆาเขาเขาก็ตาย เราไมฆาเขาเขาก็ตาม เราจะแกลงใหเขามีทุกขเขาก็ทุกข 
เราไมแกลงเขาก็มีทุกขอยูแลว ไอคนท่ีทําใหเราโกรธทําความขัดใจคนประเภทนี้อาศัย
รูเทาไมถึงการณใหอภยัทานไปเลย ใหอภยัมันเสีย ใชไหม อันนีเ้ปนอารมณของพระสกิทาคามี แต
เม่ือเราระงับเราลดความโลภลดความโกรธได ไอความหลงมันก็ลดตัวลงไปเอง แตความหลงไมลด 
ตัวนี้มันไมลด คือไมตองยุงกับความหลง ในเม่ือลดความโลภได ลดความโกรธได ก็แสดงวาหลง
มันลด ถาหลงมันไมลดสองตัวนี่ ก็ลดไมได 

นี่การที่จะกาวเขาไปสูพระอนาคามี ทานกลาววา จะตองมีอธิจิต อธิจิตตัวนี้ตัวแรกของพระ
อนาคามีท่ีจะเพิ่มข้ึนก็คือ ตองใช กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน หนกัหนอยรวมกบั 
สักกายทิฏฐิ ท่ีพิจารณาเห็น รางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา ตายแลวเราก็แบกรางกายไมได 
รางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เราจะมานั่งหลงใหลใฝฝน รางกายเรา รางกายเขาเพ่ือ
ประโยชนอะไร ตอนนี้จิตใจอาศัยฌาน 4 มีกําลังสูง แลวมี สักกายทิฏฐิ ท่ีตัดเบาลง ในท่ีสุดก็ตัดกาม
ฉันทะเสียได ความรูสึกในเพศหมดไป 

ถาเปนพระอนาคามีนี่วัดใจไวงาย ไอส่ิงท่ีเราเคยเห็นวาสวยวาดีนะมันหมดมันเห็นเปนของ
ธรรมดาไปเฉยๆ นะ มันดีกด็ีในลักษณะ แตไอความคิดใจในรูปพรรณสัณฐานไมมี นี่พระอนาคามี
นี่เปนจดุแรก จุดท่ีสองพระอนาคามีท่ีเพิ่มจากพระโสดาบันก็คือ ตัดความโกรธ แตอยาลืมวาตอนท่ี
เราเปนพระสกิทาคามีนี่ เราใหอภยัทานความโกรธมันเบาแลว เบาแลวก็เม่ือโกรธแลวก็ใหอภยั 
ตอนพระอนาคามีตัดเด็ดขาด มันจะยากอะไร กําลังใจมันสูงเสียแลว คือ ฌานมันข้ึนมาสูงเอง ไม
ตองบังคับ เพราะกําลังของวปิสสนาญาณคือ เปนพระโสดาบันไมมีการจะกลับตํ่าลงมันมีแตพุงข้ึน 
ตัวลดไมมี นี่มันจะข้ึนไปถึงดานวิปสสนาดวยแลว ข้ึนไปดานสมถะดวยควบกันไป 

พอตอไปก็พจิารณาจิต มันก็จะมากไปดวยอํานาจของพรหมวิหาร 4 มีเมตตาความรักเห็น
อกเห็นใจคนและสัตว กรุณาความสงสารปรารถนาจะเก้ือกูลใหมีความสุข อันนี้มันจบัใจ มุทิตา มี
จิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร อุเบกขาเม่ือคําใดบังเกดิข้ึน จะเปนส่ิงท่ีเราหามปรามไมได ยังถูก
นินทาวารายใจก็เฉยถือวาเปนเร่ืองธรรมดา นี่มันกดของมันเองนะ อันนี้ไมยาก ถาจับมุมพระ
โสดาบันไดกแ็ลวกัน อยางนี้ทานเรียก พระอนาคามียังคาอยูนะ ยังไปนิพพานไมได อนาคามี แสดง
วายังคาๆ แลวยังมีกิเลสอยู กเิลสตัวทายขจดัมดละซิคราวนี้เราฆาขางฆาหมูตายเหลือแตมด กิเลสตัว
ทายท่ีจะเปนอรหันตก็เหลืออีก 5 ตัวความจริงการปฏิบัติจิรงๆ รูจักตัวกิเลสเสียเปนของไมยาก รูจกั
ตัวละเปนของไมยาก กเิลสตัวทายแล รูปราคะ หลงในรูปฌาน อรูปราคะ หลงในอรูปฌาน วาเปน
ของเลิศของประเสริฐ อยางนี้มันก็ไมมีแลว แตวาบางคร้ังจิตยังคร้ึมๆ ใชไหมเลนฌานสนุกๆ 
เขาฌานออกฌานสบายๆ แตใจยังมีอยู ทานบอกใหตัดตัวนี้เสียคือ ไมใชตัดฌานท้ิง แตตัดอารมณท่ี
หลงฌานท้ิง บางคราวจะคิดวาแคอนาคามีเราก็พอใจ ถาตายจากคน ไปเกิดเปนเทวดา หรือเกิดเปน
พรหม เรากไ็มตองลงมาเราไปนิพพานไดเลย ตัดอารมณตรงนี้เสียวา ในเม่ือชีวิตยังมีอยู เร่ืองอะไรท่ี



เราจะตองไปทําตอไปในฐานะท่ีเปนเทวดาหรือพรหม เอามันเสียใหหมดตรงนี้ก็แลวกัน เหน็วารูป
ฌานและอรูปฌาน เปนบันไดเปนกําลังท่ีจะกาวไปสูพระนิพพานเทานั้น มันก็ตัดไมยาก ตัวนีตั้ด
งายๆ ใชไหม 

แลว มานะ ความถือตัวถือตน การถือตัววาดีกวาเขา เสมอเขา เลวกวาเขามันยังมีอยูในพระ
อนาคามี เราก็มานั่งตัดกําลังใจวา เราจะมีอยูในฐานะอะไรก็ตามทีคนและสัตวท้ังหมดมีสามัญ
ลักษณะคือ มีลักษณะท่ีเสมอกัน คือมีความเกิดข้ึนในเบ้ืองตน มีความเส่ือมไปในทามกลาง และกมี็
การสลายตัวไปในท่ีสุด เราเปนคนมีฐานะสูงกวาเขา มีความรูสูงกวาเขา มีศักดิ์ศรีสูงกวาเขาในฐานะ
เปนชาวโลกแตวารางกายของเรา ถารางกายนี่มันก็เละเหมือนเขา ใชไหม มันก็สกปรกเหมือนกนั 
มันแก มันก็ตายเหมือนกัน ใครจะไปนั่งถือ ถาถือตนวาเปนผูวิเศษกันอยางไร ในเม่ือเรามีความเกดิ 
แก เจ็บ ตาย เหมือนกัน เราก็ไมถือตัวเสียใครจะมา จะมีฐานะระดบัไหนกต็าม เราถือวาผูนี้เปน
เพื่อนเกดิ แก เจ็บ ตาย สําหรับเรา ตัดงายๆ อันนี้ตัดไมยาก เพราะกําลังเบา กิเลสมันเบาเต็มที มันจะ
ส้ินแรง 

ทีนี้มา อุทธัจจะ ตัวฟุงซานๆ ของพระอนาคามีนี่ไมมีอะไร ไมไดฟุงไปหาอารมณตํ่า ฟุงใน
เขตสูง ตามท่ีพูดมาแลวเม่ือกี้ อาจจะคิดวา เราพักเทานีก้็พอพอตายแลว เปนเทวดาหรือพรหม เราก็
ไปนิพพาน นีมั่นฟุงอยูตรงนี้นิดเดียวเรากม็าคิดหักหนหลังอีกทีวา ในเม่ือชีวิตอินทรียยังทรงอยูจะ
พักมันทําไม และกอนท่ีเราจะตายใหเปนอรหันตเสียเลยไมดกีวาเหรอ ก็คุมใจ เทานี้ จิตจับตรง
เฉพาะพระนิพพาน 

ตอมาตัวทายเหลืออวิชชา อวิชชานี่แปลวา สมเด็จพุฒาจารยโต ทานแปลวา รูไมครบ แต
เขาแปลกันท่ัวไปวา ไมรู แตความจริงๆ ไมถูก ตองแปลอยางหลวงพอโต หลวงพอโตวารูไมครบ 
วาคนท่ีเกดิมาไมรูไมมี ปวดทองข้ีก็รูปวดทองข้ี หิวก็รูวาหิว ไมรูท่ีไหน มันรูใชไหม หนาวก็รู รอน
ก็รู แตรูไมครบ รูไมครบเพราะอะไร เพราะยังติดอยูใน ฉันทะ กับ ราคะ อวิชชานี่แยกออกไปไดสอง
ศัพท ท่ีปรากฏในขันธวรรค ไปพบพระพุทธเจาทานเทศนทานบอก อวิชชา นี่แยกออกเปนสองจุด 
คือ ฉันทะ กับ ราคะ มีพราหมณถามเร่ืองกิเลสหลายสิบขอ ถามวาถาหากวาจะตัดกิเลสเหลานี้จะตัด
ตรงไหน ทานวาตัดท่ี ขันธ 5 คือ ตัดวาเราไมเห็นวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเรียกวา 
รูป กับ นาม รูป ศีล ส่ิงท่ีเราเห็นดวยตา สําหรับนามกมี็ เวทนา ความเสวยอารมณ สัญญาความจํา 
สังขาร อารมณท่ีปรุงแตงใจ วิญญาณความรูสึก ฟงยาก ไมเอาดีกวามวยหมู คือก็ไมพอใจในรูป ไม
พอใจในขันธ 5 ท่ีมีอยูไมเหน็ ไมพอใจมันในมนุษยโลก ไมพอใจในเทวโลก ไมพอใจในพรหมโลก 
ส่ิงท่ีเราพอใจมีอยางเดยีวนัน่ก็คือ พระนิพพาน เอามันงายๆ อยางนี่ หากินงายๆ สบายกวา เขาหากิน
กันอยางนี้ ใครเขาไมหากินกันตามตํารานีไ่ปทุกตัว คือไปนั่งนับตามตําราอีกกี่แสนชาติก็ไมไป นัง่
นับไปนับมานี ่

ขันธ 5 มีอะไรม่ัง มี หนึ่ง รูป สอง เวทนา เวทนาอะไรหวา ไมรูแลวซิตองไปโนน ไปดูใน 
เวทนานุปสสนามหาสตปิฏฐาน สัญญา ความจํา สังขารอารมณท่ีปรุงแตงในดานท่ีเปนความดหีรือ



ความเลว วิญญาณความรูพิเศษ หนาวรอน หิว กระหาย เราไมสนใจในมัน อันนี้ชอบใจคิดอยางนีก้็
ไดนะ ไมหามนะ ท่ีเรียกวา รูปนาม ไมผิด แตอยาไปคิดแตรูปนาม นามรูป เสร็จ พัง เขาตองดูวารูป
มันไมเท่ียง นี่เวลามันจะหมดแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็ไมเท่ียงมันไมทรงตัว ไอรูป
ไมชามันก็พัง เปนอนัตตา พอรูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันกพ็ังดวย ไปเกาะ
มันทําไม ไมเกาะมันดีกวา 

เปนอันวา อวชิชา ก็คือ ตัดฉันทะ ความพอใจในการเกิดเปนมนุษย ในการเกิดเปนเทวดา 
ในการเกิดเปนพรหม ราคะตัดความรักในความเห็นวา มนุษยสวย โลกมนุษยดี ตัดราคะใน
ความเหน็วาเทวโลกสวย 



คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 61 
พระอนาคามี และ พระอรหันต 

  ดีไหม อยางนี้เขาเรียกวา อาจารยแบบ โลลุทายี รูจักไหม รูจัก โลลุทายี ไหม โลลุทายี ใน
พระพุทธศาสนาเรามีพระช่ือ อุทายี มี 3 องค อุทายี เฉยๆ นี่คือ เปนสหชาติของพระพุทธเจา เกดิ
พรอมกัน วนัเดียวกนั แลวก็เปนเพื่อนกันกับพระพทุธเจา เพื่อนเลนกันเร่ือยมา ตลอดเม่ือ
พระพุทธเจาครองราชย อุทายี ก็เปนอํามาตยผูใหญองคนี้เปนพระท่ีมีความดีมาก ตอนเม่ือองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว ส้ินเวลาถึง 5 ป องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวกไ็มเคยกลับไปสอนญาติโยมท่ี กรุงกบิลพัสดุ ใชไหม ฉะนั้น พระเจาสุทโธทนะ
มหาราช ทรงทราบ แลวคอยนานเขาไมเห็นมา จึงไดต้ังอํามาตยคนหนึ่งมีบริวารหนึ่งพนัไป
อาราธนาพระพุทธเจาจะใหมาเทศนโปรด ทานอํามาตยผูนั้นไห ไปถึงฟงพระพทุธเจาเทศนเปน
อรหันตท้ังบาวท้ังนาย ขอบวชในพระพุทธศาสนา พอกลื็มซิ สบายแลวนิ ตีพุงเลย สงไปอีก 8 รุน 
จบเปนอรหันตหมด ไมมีใครพูด ทีนี้สงเปนรุนสุดทาย พระเจาสุทโธทนะ เห็นวาไมไดการสงคน
อ่ืนไปไมไดความ หายหมด 

จึงไดสงเพื่อนรักขององคสมเด็จพระบรมสุคต คือ ทานอุทายี เปนมหาอํามาตยผูใหญ นํา
บริวารมีพันคน พอไปถึงองคสมเด็จพระทศพลก็ทรงเทศนโปรดทานฟงเทศนจบทุกคนทานกเ็ปน
พระอรหันตหมด เม่ือเปนพระอรหันตแลว ทานอุทายี ทานไมลืมคําส่ังของพระเจาสุทโธทนะ
มหาราช แตวาแทนท่ีทานจะกราบทูลองคสมเด็จพระบรมโลกนาถวา เวลานี้ พระจสุทโธทนะ
มหาราช พรอมไปดวยหมูพระประยูรญาติมีความตองการพระองค ทานไมกราบทูลแบบน้ัน ทาน
ใชลีลากราบทูลวา การเดนิทางมาจาก กรุงกบิลพัสดุมหานคร มาถึง กรุงราชคฤหมหานคร นี้ ถนน
หนทางมีทางรมร่ืนไปดวยปาและเขา มีความสุขความสบาย มีความเยือกเย็นนาเดนิทางเลน และ 
ทานพูดแบบนีพ้ระพุทธเจาก็เขาใจ 

พอพูดจบ องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อุทายี ถาอยางนั้นเราจะไป 
กรุงกบิลพัสดุ ฉะนั้นเธอจงพาบริษัทของเธอพันองค ลัวนแลวแตเปนอรหันตท้ังหมดไปลวงหนาไป
กอน แลว อุทายี จึงไดลวงหนาไปกอนองคสมเด็จพระชินวร แตวาทางเดินจาก กรุงกบิลพัสดุ มาถึง 
กรุงราชคฤห ใชระยะทาง 60 โยชน พระพุทธเจานําพระสงฆเดินทางไปวันละโยชน 400 เสน ทรง
พักคร้ังหนึ่ง 400 เสน ทรงพักคร้ังหนึ่ง อุทายี ก็ตองเขาไปเรียกไปเคลียรพื้นท่ีกอนซิใชไหม แลว อุ
ทายี กับพระอรหันตท้ังหลายก็ตองไปเคลียรพื้นท่ี เอาธรรมะไปกระจายไปกอน 

ตอมาองคสมเด็จพระชินวรจงึไดเสด็จไปถึงท่ีนั่น เม่ือเสด็จไปทั้งๆ ท่ีสงพระอรหันตไป
กอนต้ังพันรูป หมูพระประยูรญาติท้ังหลายกย็ังมีความกระดางกระเดื่อง มีมานะทิฏฐิมาก 
พระพุทธเจาทรงทราบวาพระญาติพระองคของพระองคมีมานะทิฏฐิมาก เวลามาเฝาพระพุทธเจา
ญาติผูใหญของเขาคิดกันไวกอนวา สิทธัตถะราชกุมาร นี่เปนคนคราวลูกคราวหลาน ไมควรทีจ่ะ



ไหว แตถาหากวาเราจะนัง่ใกลเราก็ตองไหวเธอ ฉะนั้นจึงจดัลูกจดัหลาน ท่ีมีอายุรุนราวคราว
เดียวกันหรือออนกวานั่งขางหนา ญาติผูใหญนั่งขางหลัง เวลาไหวคนท่ีมีอายุเทากนักับมีอายุออน
กวาไหว แตผูใหญไมยอมไหว 

ตอนนี้องคสมเด็จพระจอมไตรทรงพิจารณาวา หมูพระประยูรญาติมีมานะทิฎฐิมาก ไมควร
แกการสดับพระธรรมเทศนา จะเห็นวา พระพุทธเจานีไ่มไดเทศนสงเดช ใครไมเคารพทานไมยอม
เทศน เพราะธรรมะเปนของดี ในเม่ือชาวบานไมรักดกี็ไมเทศน แตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
ทรงรูน้ําพระทัยของพระพุทธบิดาวา มีความเคารพวาต้ังแตประสูติอออกมา ตอนท่ีพราหมณเขาไป
ดูลักษณะพระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยก็ทรงนมัสการ คือ กราบลูกชา ตอนแรกนาขวัญองคสมเด็จ
พระจอมไตรอายุเพยีง 7 ป นั่งอยูโคนไทร นั่งอยูคนเดียวเจริญสมาธิ ทรงปฐมฌาน เงาตนไมไม
คลอยไปในเวลาบาย ทานเห็นเปนอัศจรรยก็ไหว กราบลูกชายอีกคร้ังหนึ่ง คือ พระพุทธเจารูน้าํ
พระทัยของพระราชบิดา แตทวาญาติผูใหญไมเคารพไมควรเทศน 

ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ จึงไดทรงแสดงพระปาฏิหาริยเหาะไปบนอากาศ 
บรรดาหมูพระประยูรญาติเห็นเปนอัศจรรย พระจสุทโธทนะมหาราช ซ่ึงเปนพระพุทธบิดาลุกข้ึน
นมัสการญาติท้ังหมดกก็ราบ แลวก็ทรงประกาศวาขาพระพุทธเจากราบพระองคมา 3 คร้ังแลว 
สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดเสด็จลงแลวกแ็สดงพระธรรมเทศนาโปรด  

พอเทศนโปรดจบวนันั้น กป็รากฏวามี ฝนโบกขรพรรษ ตกลงมาเปนเหตุอัศจรรย ดวยเหตุ
วาบรรดาพระสงฆท้ังหลายเหลานั้นมานั่งประฃุมกันภายหลังวาวันนีมั้นนาอัศจรรยหนอ ท่ีเราอยูกับ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามานาน ไมเคยเหน็องคสมเด็จพระพิชิตมารแสดงปาฏิหาริยให ฝน
โบกขรพรรษ ตกลงมาสมเด็จพระบรมศาสดาไดทรงสดับจึงไดเสดจ็ไปท่ีพระสงฆถามวา เธอคุยกนั
เร่ืองอะไร บรรดาพระสงฆท้ังหลายก็กราบทูลใหทรงทราบ 

สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึงไดพระพุทธฏีกาตรัสวา ภกิขเว ดกูร ภกิษุท้ังหลาย การท่ีเรา
ตถาคตมีบารมีเต็มเปนพระพทุะเจาแลวแสดงปาฏิหาริยให ฝนโบกขรพรรษ ตกมาไดนี้ เปนของไม
อัศจรรย เพราะมีบารมีเต็ม แตเม่ือกาลกอนนี้เรามีบารมียังไมสมบูรณ สามารถทํา ฝนโบกขรพรรษ 
ใหตกลงมาไดนี่เปนของอัศจรรย เม่ือสมเด็จพระภควนัตแสดงตอนน้ีจบลงก็นิ่งเสีย นิ่งหมายความ
วาถาพระสงฆถามใหเลาเร่ืองก็จะเลา ถาพระสงฆไมถามพระองคก็จะไมพูดใหฟง บรรดาพระสงฆ
ท้ังหลายเหลานั้นจึงถามวา กาลเม่ือเวลาท่ีพระองคยังไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ทํา ฝน
โบกขรพรรษ ใหตกลงมาได เร่ืองราวเปนอยางไรพระพทุธเจาคะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดนํามา
ซ่ึงเร่ือง พระเวสสันดรชาดก 

เอาละวันนี้ไมตองฟงนะ ขืนฟงไมตองกลับ เปนอันวา อุทายี องคนี้เปนพระดีบางแหงเรียก 
ทานวา กาฬุทายี เพราะทานตัวดํา อีกองคหนึ่งใชนามวา มหาอุทายี มหาอุทายี เปนปุโรหิตของพระ
เจาสุทโธทนะ ช่ืออุทายีเหมือนกัน แตวามันพองกันท้ัง 3 องค ก็ตองเรียกตามฉันทลักษณะ องคนี้กด็ี 



แตอีกองคหนึง่ช่ือ โลลุทายี โลลุทายี นีจ่อมโลเลพระวนิัยท่ีทรงบัญญัติหามนี่ โลลุทายี สรางมันตะ
เลยเกงมาก ไมง้ันเราไมมีวนิยัปฏิบัติหรอก 

ฉะนั้นเม่ือคืนนี้อาตมาก็คงปฏิบัติแบบ พระโลลุทายี เพราะอะไร ลูกศิษยฟงคําสอนดวยดี 
ต้ังใจเจริญสมาธิจิต ต้ังใจเจริญวิปสสนาญาณ พิจารณาขันธ 5 จิตใจผองใส กําลังใจสดช่ือ แตวาพอ
อาจารยแตกต่ืนหนีไปเท่ียวเสียฉิบ ดีไหมขืนคบอาจารย แบบนี้ไมไดดีนะ นี้อีตอนหนีไปเท่ียว พอ
หนีไปเท่ียว กไ็ป นี่เลาสูกันฟงนะ ใครวาอยางไรก็ชางปะไร ไมใชเร่ืองชาวบานนิ ฮึ ปากของขาว
บานชาวบานจะนินทาวารายเปนเร่ืองชาวบาน เรามีปากจะพูดเราก็พดูของเราไป ไมไดเขาบานเขา
ชองใครพูดอยูตรงนี้นะ หนีไปเท่ียว 

เม่ือคืนนี้กําลังดีข้ึนรูสึกวาสองสามวันนี้ เม่ือวันกอนมาทําทาจะตายแหลไมตายแหล มัน
หมดแรงลงเอาจริงๆ ก็พอดีกําลังใหทานท้ังหลายเจริญพระกรรมบานเห็นองคสมเด็จพระพิชิตมาร
ทานเสด็จมา เปลงฉัพพรรณรังสีสวางไสวมาก สวยมาเปนพิเศษ เหมือนกับอีป 15 ท่ีจะตาย ก็ไป
ไหวทานกก็ราบๆ ก็เงยหนาข้ึนทานก็บอกวา คุณนับต้ังแตวันนี้เปนตนไปรางกายจะดีข้ึนตามลําดบั
แลวก็เปนนาแปลกวานน้ีเหนื่อยแสนเหน่ือยซิดีมาก ไมเพลีย งานหนัก วันนี้ก็รูสึกกําลังดีข้ึน เม่ือเชา
นี้สวาปามขาวเขาไปตั้ง 2 ถวย ขาวตม โจกอีกหนอยขนมอีกหนอย เอ ทามันจะตายยากเสียแลว นี่
มันไมกินต้ังแตเดือนมีนาแลวนะเบ่ือขาวแตะไป 2-3 ชอนก็เลิก 

เม่ือทานทรงพยากรณวา นบัแตวันนี้เปนตนไป รางกายจะดีข้ึน อันนี้ทานตรัสไมเคยคิด 
เม่ือคืนนี้ เม่ือวานนี้ความจริงต้ังแตเชาไมมีเวลาหยุด แขกมาแตเชากําลังฉันขาว เสร็จจากแขก
ขางบนลงมาเขาก็ถวายสังฆทาน ออกจากนี้ไปโทรทัศนชอง 9 ก็ปรากฏวา ตองเทศนสองกัณฑ ได
กัณฑแรกคนที่จะพากยปากพะงาบๆ ไมมีเสียง ท่ีจริงเขานาจะประกาศนะ วาตอแตนี้ไปขอทาน
ท้ังหลายฟงพระธรรมเทศนาจาก ฤาษีลิงดําวัดทาซุง ถาฟงเทศนวนันีฟ้งเอาตายใจนึกใชไหม พากย
พะงาบๆ ไมมีเสียดี นึกอะไรก็ตามชอบใจ นําดาชาวบาน นึกชมชาวบาน ก็นึกไปตามเร่ืองตามราว 
ก็หมดเร่ือง มันไมเอามันโง ทานบอกใหเทศนใหม เทศนเปนสองกณัฑ เออ เหนื่อย เพิ่มเหนือ่ย
กลับมาญาติโยมเต็ม เดก็ก็มาเต็มแลวกด็ีใจคิดวา กําลังจะไปไมไหว กทํ็างานไดด ี

นี่เปนอันวา คําพยากรณขององคสมเด็จพระชินศรีนี่ตรง แลววันนี้ก็รูสึกวาเหนื่อย
เหมือนกนั แลวก็ดี ตอนกลางคืนนี่แทนที่จะเพลียก็ไมเพลีย ฉะนัน้เม่ือพระองคทรงพยากรณแบบ
นั้นวนัตน เม่ือคนนี้พอเวลาทานท้ังหลายทํากรรมฐานกนัพอทานเงียบ อาตมา คติปกติก็มีวา ปลง
ขันธ 5 เปนปกติเพื่อความสุขของทางใจไอทางกายนี่มันไมมีความสําคัญ มันจะเปนอยางไรก็ชาง
หัวมัน เอาใจสบายก็แลวกนั มันกายนี่เราจะไปเอาใหมันดี ไมมีทางถาเราเอาใจไปเกาะกายวากาย
ตองเปนอยางนั้น กายตองดอียางนี้ ชาตินีท้ั้งชาติกลุมท้ังชาตินะ ไมมีความสุข 

ความสุขของเราก็มีรางกายจะเปนอยางไรก็ชาง มันเปนธรรมดาของมัน ใหใชอารมณจับ
สักสองนาที กเ็ลยคิดวา เออ เรานี้หางแมมานาน ต้ังแตปวยมากน่ีไมคอยจะไปทางไหน ปลงแตขันธ 
5 อยางเดยีวเพื่อจิตเปนสุข วันนีพ้อมีกาํลังดีข้ึนไปไหวพอไหวแมสักหนอย กไ็ปดาวดึงส ไป



ดาวดึงสตาปกติ โยมผูชายทานออกมารับ แตความจริงทานอยูครบคณะแตปรากฏวา โยมหญิงทาน
ออกมารับ ตามปกติโยมหญิงนี่ทานไมคอยออกมารับ ทานออกมารับก็มายืนคุยดวยมาคุยดวยกนั
สองคน คุยสักประเดีย๋วหนึง่ ท้ังโยมผูชายทานก็บอกวา แมศรีใหญ นี่เวลาขางลางเหลืออีประมาณ 
3-4 นาทีเทานัน้นะ เดีย๋วนาฬิกามันก็รองกร๊ิกหมดเวลา ปลอยใหลูกไปนมัสการพระเถอะ โยมทานก็
ใหโอกาส ใหโอกาสก็นึกวาเอะ จะเขา จุฬามณี ดี หรือจะไปนพิพานดี พอคิดวา ถาเขา จุฬามณี ก็
ใกลเกินไป แตจุดหมายปลายทางการไปกลับนี่จะตองไปกลับจากนิพพาน 

แลวข้ึนไปเฝาทานบนนั้น พอกราบๆ ทานก็เงยหนาข้ึน พอเงยหนาข้ึนมาทานก็ตรัส ทาน
บอกวาดูลูกศิษยของคุณซิ ใหดูนี่เห็นใจหมดทุกคน ไมมีทาง จะเอาใจไปหลบท่ีไหน ไมมีทาง ถาดุ
ใจจะเหน็ใจผองใส สวนใหญ แลวทานบอกวาไอคนท่ีมานั่งนั่นนะ สวนใหญมันเปนพระโสดาบัน
กับสกิทาคามี ทานวาอยางนี้นะจะไปหาอาตมาเองไมไดนะ ทานวามา บอกวาจะทราบไดอยางไร
ประเดี๋ยวแกไปแกไปหลอกมันเหอะ ไปถามมันวา ไอใครมันเคารพพระพุทธเจา พระธรรม 
พระสงฆ แลวเคารพม่ันคงในศีล 5 ม่ัง ใหมันยกมือข้ึน แลวมันยกไมหมดหรอก ไอท่ีข้ีเกียจยกมันมี 
ก็เลยมานั่งหลอกเลนเสียโกๆ  หลอกเลนกย็กมือกับพรึบ มองไปก็ตกใจ เอะ มันเกือบหมดนีห่วา นี่
นา ขนาดๆ ข้ีเกียจดีแลว พวกไมข้ีเกียจยังเต็มนะ ก็เลยดีใจ นี่เปนเร่ืองของทานนะ ไมใชเร่ืองของ
อาตมา หรือผลที่พึงจะแนะนํากันนี ่

จึงไดบอกวาการมาเยี่ยมทานหรือมาหาทานทุกเดือนนี่ ถาทานท้ังหลายจะจางบอกวา เอามา
สอนกันนี่ แตวาสอนทานท้ังหลายไมสนใจ จางมา 3 วนั วันละสิบลานบาท นี่ไมมามาทําไม ไมได
เกิดประโยชน พูดไปกไ็รประโยชน ถาพดูไปไดประโยชนอยางนี้มาแลว ไมไดสตางคกลับก็เต็มใจ
มา เพราะวาประโยชนท่ีตองการเขาตองการอยางเดียวคือ อยางนอยท่ีสุดตามสัญญาเดิมของโยมวา 
ถาคณะของทานนี ่ จะตองอยางนอยท่ีสุดไปอยูท่ีดางดึงสใหหมดถาหากวาใครมีความดี
ขยันหม่ันเพยีร สรางความดีมากข้ึนจะไปนิพพานได ทานก็ไมขัดของ นี่ก็ถือวาความดีหรือไมดจีะ
ไหนได มันเปนเร่ืองของทาน ของอาตมาก็ตองถือถามแบบฉบับของพระพุทธเจาท่ีตรัสวา อักขาตา
โร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ไมใชวาคน ครู บาอาจารย จะนําลูกศิษยลูกหาไปสวรรค ไป
นรก ไปพรหม ไปนิพพานได ไดแตเปนผูบอก นี่การบอกของทานนี่มีผลจะไดมีกําลังใจ อยางนี้
เหนื่อยเทาไรไมวา จะอยูกี่ปก็ไมเปนไร ก็ลองพูดมาพูดไปไรประโยชนเราก็ตายดีกวา ไปนอนเอาเข
นกท่ีบานสบาย มาดูไอคนขางลางมันเดินไปเดินมา เดินมาเดินไปทํามาหากิน เดี๋ยวข้ีแตกบาง เยี่ยว
แตกบาง ทะเลาะกันม่ัง ยิ้มแยมแจมใสกนัม่ังนอนยิ้มสบายๆ ใชไหม นี่พูดถึงผล ฉะนั้นเม่ือองค
สมเด็จพระทศพลตรัสมาอยางนี้อาตมาก็ตองเช่ือ เช่ือไมเช่ือเปลา ทานส่ังใหมาหลอก  ก็หลอกเสีย
ดวย ง้ันคนหลอกก็ตกหลุมพลาง ใชไหม ฮึ ไดผลแฮะ 

เปนอันวา คนแกยังมีลีลาใชได ฮึ ฮึ แตไมใชลีลาคนแก ลีลาทานส่ังมานะอยางนี้ไมได
หรอก จะทําลีลาสงเดชก็ไมได ฉะนัน้วนันี้ก็ขอตอ เพราะเปนวันท่ีสามวันท่ีสามนี่กต็องถือวาในเม่ือ
พระพุทธเจาทานพูดมาแบบไหน แลวกใ็หมาทดลองกบัทาน ความจริงถาจะบอกวาใครเช่ือตัวเอง



บาง วาเปนพระโสดาบัน สกิทาคามีจะหาคนยกมือไมได เพราะวาคนยิ่งดียิ่งลดตัวมาก หากวาคนดี
นอยทะนงตัวมากคนดีมากก็ทะนงตัวนอย แลวในเม่ือทานตรัสมาอยางนี้ก็ตองเช่ือ แลวผลที่ทานให
มาพูดแบบไหนเปนไปตามทานส่ัง อันนี้กต็องเช่ือหนักข้ึน มีความม่ันใจ 

ตอนี้ไปก็ขอกลาวอันดับสุดทาย กลาวลําดบัสุดทายท่ีอาตมาจะไมกลาวอนาคามี เพราะไมมี
ความสําคัญ คนเราถาเหยยีบหัวหาดไดถึงพระโสดาบันท่ี เขาไมสนใจ สกิทาคามี อนาคามี หรอก 
เขาสนใจอรหนัต เพราะวาถาเรามุงอรหันตนี่พระสกิทาคามี อนาคามีมันอยูทามกลาง ไมเปนไร ถา
มุงเอาพระอรหันตอยางเลวท่ีสุดถาเราไมถึง เราก็ตองไมติดอยูแคพระอนาคามี หรือท่ีวาอยางดเีราก็
ไปติดอรหัตมรรค อรหัตมรรคนี่ถาตายไปแลว อรหัตมรรคยังไปนพิพานไมได แตวาอนาคามีก็ดี 
อรหัตมรรคก็ดี ก็ไมกลับมาเกิดอีก ถาตายไปเปนเทวดาหรือพรหมไอเร่ืองจะลงนรกนะไมมี เลิกกนั
เสียที คนท่ีมีกาํลังใจตามท่ีพระองคทรงพูดเม่ือคนน้ี เร่ืองนรก เลิกคิดกนั คิดกันอยางเดียววา ชาตินี้ 
เราจะไปนิพพานไดหรือยัง ถาเราไปนิพพานไมได เราก็มีหวังวา เราจะตองไปคางช้ันอนาคามี 
เพราะชีวติของเรายังมีเวลาหลายวนั ใครอยากจะตายวนันี้ก็ตามใจ ไมไดวาอะไรนะ 

นี่เราก็มาเอาอรหัตมรรค วิธีปฏิบัติเบ้ืองสูงเขาปฏิบัติแบบนี้ คือ ใหพยายามสนใจใน
สังโยชนท้ัง 10 ประการ สังโยชน 10 ประการ นี่ตองทองจําใหไดนะ สังโยชน 10 ประการก็คือ 

1. สักกายทิฏฐ ิ
2. วิจิกจิฉา 
3. ลัลัพพตปรามาส 
4. กามฉันทะ 
5. ปฏิฆะ 
6. รูปราคะ 
7. อรูปราคะ 
8. มานะ 
9. ยุทธัจจะ 
10. อวิชชา 
มี 10 อยาง กิเลสท่ีเราะตัดจริงๆ มันมีเทานี้ ไมตองไปเปดหนังสือดูมันมากหรอก นัง่ย่ําตอก

กันไปย่ําตอกกันมา เดี๋ยวกแ็หลราญกันหมด ถาสังโยชนไมแหลก เราก็แหลกไปเอง หมดเร่ืองหมด
ราว จริงไหม ก็แหลกกันขางหนึ่ง อันนีเ้วลาย่ําตอก ถาเขาทําอยางไร เกลา ก็นั่งดูมัน ความจริงกิเลส 
10 ตัวนี่ เขาตัดตัวเดียว เขาตัดกันตรงท่ีสักกายทิฏฐิ ตัดตัวเดยีวเทานี่ ถาตัดตัวนี่พัง กิเลส 9 ตัวก็พัง 
เหมือนกับพูดมาในเร่ือง อกศุล เออ รากเหงา อกุศล 3 อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ ความจริงอกุศล 
3 อยางนี่ ถาเราตัดโลภะกับโทสะได โมหะก็ไมตองตัดเพราะโมหะมันก็ตายไปดวย 



สําหรับสังโยชน 10 ประการนี่ ถาเราจบสังโยชน 10 ประการเราก็เปนอรหนัต ถาเรา
พยายามทําลายสังโยชน 3 ประการได คือ สักกายทิฏฐ ิวิจิกจิฉาสีลัพพตปรามาส อันนี้ถาใจยังออน
กําลังออนก็เปนพระโสดาบัน ถามีความเขมแข็งก็เปนพระสกิทาคามี 

นี่ถาหากวาตัดสังโยชนไดอีก 2 เปน 5 คือ กามฉันทะ กับ ปฏิฆะ อันนีเ้รากเ็ปนพระ
อนาคามี เหลือจากนั้นอีก 5 ไดแก รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชา ตัดไดก็เปนอรหันต 

ตอนนี้ก็มานั่งคลําสังโยชนท้ังสิบประการวา ถากําลังใจของพวกทานท่ีมีความม่ันคงใน
พระพุทธเจา ม่ันคงในพระธรรม ม่ังคงในพระอริยสงฆ แลวก็มีกําลังรักศีล 5 ดวยเจตนาแท ถาเผอิญ
มันจะประมาทพลาดพล้ังไปบางโดยไมเจตนาอยางนี้เขาไมถือทําลายศีล 5 ดวยความต้ังใจจริง ไม
ขาด และโดยเฉพาะอยางยิ่งถากําลังใจของบรรดาทานพทุธบริษัทรักพระนิพพานเปนอารมณอยางนี้
เขาถือวาตัดสังโยชน 3 ประการไดแบบเปนคน คือ สังโยชน 3 ประการ 1. คือ สักกายทิฏฐิ 
สักกายทิฏฐิจริงๆ นี่ทานใหเห็นวา รางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย และรางกาย
ไมมีในเรา จะวาตามแบบ ทานบอกวาขันธ 5 นี้ ขันธ 5 คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 5 
ประการ ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีในเรา 

ทีนี้บางแบบเขาจะบอกวา รูปกันนามไมใชเรา ไมใชของเรา รูปไดแก ส่ิงท่ีเรามองเห็นดวย
ตาเปลา เชน รางกาย สําหรับนามนั้น ไดแก เวทนา ความเสวย อารมณ ไอเวทนานีมั้นความเสวย 
เวทนา ความเสวยอารมณ อารมณท่ีเปนสุข อารมณท่ีเปนทุกข อารมณท่ีไมสุขไมทุกข แตมันเปน
อารมณ สัญญา ไดแกความจํา สังขาร ไดแก อารมณท่ีปรุงแตงใจ ดบีาง ช่ัวบาง วิญญาณ ไดแก 
ความรูสึกนี่เปนนามธรรม รูปก็ดี นามก็ดี ไมใชเรา ไมใชของเรา เม่ือถึงเวลารูปสวย นามท้ังหมดก็
สลายไปดวย อันนี้จะเปนแบบไหนมันก็ไมผิดท้ังนั้นแหละ ถามันเนื่องดวยขันธ5 

แตสําหรับพระโสดาบันสกทิาคามี ตองฟงวาพระพทุธเจาทานบอกวาท้ังสองประเภทน้ี
สําหรับพระอริยเจาเปนผูทรง อธิศีล ในเม่ือศีลบริสุทธ์ิ มีความม่ันคงในคุณพระรัตนตรัย ก็เปนพระ
อริยเจาสองประการนี้ได คือ โสดาบันกับสกิทาคามี 

สําหรับพระอนาคามีทรง อธิจิต คือตองมีฌานเขมแข็ง แตคําวาฌานเขมแข็งนี่ ไมใชไปนั่ง
หลับตาตัวแข็ง คือ อารมณฌานมันทรงตัว เหน็วารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ด ีหรือวารูป 
เสียง กล่ิน รส และสัมผัสก็ดี รางกายของคนบุคคลก็ตาม มันสกปรกโสโครกไมใชเคร่ืองเปนนา
ประเลาประโลม ไมใชนาพอใจ บรรดากล่ินท้ังหลายกระทบจมูกแลวก็หายไป อยางนี้เปนตน ไมมี
อะไรเปนสาระ เปนแกนสาร ไมติดในรูป ในเสียง ในกล่ิน ในรส และสัมผัส ความรูสึกในระหวาง
เพศหายไปเพราะอํานาจอสุภสัญญากับกายคตานุสสติ 

สําหรับปฏิฆะ ความกระทบกระท่ังใจ ท่ีทําใหเราไมพอใจ เราสามารถ เราทําลายดวย
อํานาจพรหมวหิาร 4 คือ เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสารเปนตนหรือวาตามท่ีองคสมเด็จพระ
ทศพลทรงแนะนํา ลูกชายพระนายชางทอง ใหกสิณ 4 อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ กสิณสีแดง สี
เขียว สีเหลือง สีขาว ควบกับ สักกายทิฏฐิ เราก็ทําลายปฏิฆะลงไปเสียได ไมสนใจกับวาจาของ



ชาวบาน เขาจะชมเราวาดหีรือเขาจะติเราวาเลว มันเปนปากของเขา เรารูตัวของเราวาเราดีหรือเรา
เลว มันอยูท่ีการประพฤติปฏิบัติ แลวก็ไปเทียบกับรางกายวา ไอรางกายเราเขาดานีเ่ขาดากาย แลวท่ี
เขาดาเราเขาก็เอากายมาดา กายของเราท่ีถูกดาหรือไมถูกดามันก็พัง กายของเขาท่ีเขาดาเรา ไมชากาย
เราก็พัง มันไมไดมีประโยชนอะไร สําหรับเราท่ีจะเขาเกลาใจ 

เราก็เกลาวา ถาทรงข้ึนไปนะ จะสูงจับข้ันอรหันต กจ็ับอยางนี้ วารางกายนี้คือ ไอขันธ 5 ไม
เอา มันพูดยุง วารางกายของเรามันประกอบไปดวยธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ท่ีมัน
ต้ังข้ึนมาเปนตัวแลวก็แบงสภาวะออกเปน 32 ท่ีเรียกวากนัวา อาการ 32 มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ 
ตับ ไต ไส ปอด อาหารใหม อาหารเกา อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําหนอง เปนตน ดูวาเขารางกาย
นี้มันเปนของเราหรือเปลา นี่วากนัถึงอารมณอรหันต วามันเปนของเราหรือเปลา ถามันเปนเราจริง
เปนของเราจริง อยากจะถามวาทุกคนตองการความหวิไหม เปนอันวาไมตองการ ไมมีใครตองการ
ความหวิ อยากจะใหรางกายนี่มันอ่ิมตลอดเวลา มันมีความสดชื่นตลอดเวลา  ความแกกไ็มตองการ
ความหนาวกไ็มตองการ ความรอนก็ไมตองการ ปวดอุจจาระ ปสสาวะก็ไมตองการ ความหนาวก็
ไมตองการ ความรอนก็ไมตองการ ปวดอุจจาระ ปสสาวะก็ไมตองการปวยไขไมสบายก็ไมตองการ 
แลวเพราความท่ีเราไมตองกากรใหรางกายมันเปนอยางนั้นเรากห็าทุกทางท่ีหมดเขาแนะนําเราวา ยา
อยางนั้นดี การบริหารกายอยางนี้ดนีั่นมีวติามินี ท่ีนี่วิตามินเอ นั่นวิตามินแซด ไอเอกับแซดนีใ่ชกนั
เร่ือยนํา ท้ังสองวิตามินนีน่ะ อยางปาวิง นี่เวลานี้แกยังไมพูดนะ เปนวิตามินเอ แกสงสัยก็ เอใชหรือ
ไมใช ใชหรือไมใช ใชไหม พอแนใจแกพดูข้ึนมาแซดเลย เสียงมันแซดอยางนี้เขาเรียกวิตามินเอกบั
วิตามินแซด ใชไหม แตวาการแนะนําของหมดวาอยางนัน้ดีอยางนั้นดี เราก็เช่ือหมอ ใชท้ังยาท้ังใช
ท้ังอาหารท่ีเปนประโยชนแกรางกาย 

มันทรงตัวตามท่ีเราตองการหรือเปลา เปนอันวา เราจะเช่ือหมดขนาดไหนก็ตาม รางกายเรา
ก็แกไปทุกวัน มันก็ทรุดโทรมไปทุกวัน กินยาดีขนาดไหนรางกายมันก็ไมทรงตัว ดไีมดี หมอนี่ตาย
ไปนับไมถวนแลว แกสอนคนอ่ืนวาไอนัน่ดีไอนีด่ี รางกายดีอยางนั้น โรคภัยไขเจบ็ไมมี รักษาโรค
ดวยยานีห้าย แลวหมอเองตายฉิบ ใครเคยเห็นหมอตายมีไหม กน็ัดเผามาเสียหลายคน หมอนี่
บังสุกุลมาเสียหลายรายแลว กินหมอซะ พระ หมอสูพระไมได พระฟาดหมดไปหลายบาทใชไหม 

นี่เปนอันวา รางกายของเรา ถึงแมวาจะทะนุถนอมมันอยางไรก็ตาม มันไมทรงสภาพเพราะ
อะไร เพราะกฎธรรมดาของมันเปนอยางนั้น ธรรมดาของมันเกิดข้ึนมามันก็เส่ือมไปทุกวันๆ ตาม
สภาพ อายุมากลงไปเทาไร หมายวาวนัคืนลวงไปเทาไร มันก็ตองเขาไปถึงความใกล ความพังของ
มันเทานั้น ในเม่ือสภาวะความเปนจริงของมันอยางนัน้ เราจะมานั่งหลงอะไรอยู เราก็มานั่งดูท่ีกาม
ฉันทะจับตรงนั้นเลย ตอนตนสามจุดไมตองแลว ท่ีมานั่งเปนแถวๆ นะ แปดสิบเปอรเซ็นตกวาๆ 
รับรองท่ีไมยกมือไมรู ท่ียกมือไมตอง ถูกพระหรอกใชไหม ผีหลอกกลัวอะไร โธ เกิดมาไมเคย
ผีหลอก เม่ือคนพระหลอกไปสวางๆ ผีพระนะสําคัญ ไอนี่ไมตองมายุง เราก็ไปจับอีตัวโนนซิ 



กามฉันทะ วารางกายของเรามันมีสภาพอยางนี้ มันมีสภาพไมทรงตัว มันก็ไมใชเราจริง 
ไมใชของเราจริง ถาเราจริง ของเราจริง ตองบังคับมันได แลวก็เร่ืองเพื่อนระหวางเพศท่ีเราตองการ
จะเขามาเปนคูครอง ไมไดหมายความวายุใหสามีภรรยาเขาแตกกนันะ อยูดวยกันก็คิดไว ถาเปน
อนาคามีก็อยูกนัเฉยๆ แบบนพะ แบบพระกันผูหญิงท่ีเปนชาวบานอยูดวยกนักับพระ ก็อยูเฉยๆ ก็
เปนอันวารางกายคนมันมี หนึ่ง ถาดานสมถภาวนามันก็สกปรก ถาดานวิปสสนาญาณมันก็มีทาง
ทรุดโทรม แลวก็มันเปนปจจัยใหเกดิทุกข เราบริหารมันหาใหมันกินหานํ้าใหอาบ ทําเคร่ืองแตงตัว
ใหมัน หายารักษาโรคใหมัน บํารุงบําเรอ หาอาคารสถานท่ีให อะไรตออะไรทุกอยางหาใหมันทุก
อยาง มันเปนทุกข ทุกขแลวมันก็โทรม ทุกขมันก็พัง ในเม่ือรางกายของเรามีสภาพอยางนี้ รางกาย
คนอ่ืนก็มีสภาพอยางนั้น สกปรกดวย ไมทรงตัวดวย แลวก็พังในท่ีสุดดวย แลวรางกายแตละรางกาย
ไมไดชวยใหเรามีความสุข ในเม่ือเรามาในรางกายของเรา เมาในรางกายคนอ่ืน ชาตินี้ทุกข ไอทุกข
มันก็ตามไปชาติหนา นี่เราจะไปเกาะมันทําไม เลิกเกาะมันดีกวา คอยๆ ลดตัวซะ คอยๆ ลดใจ วิธีลด
ใจก็ขอถือวา เอาไอสภาพความไมทรงตัว ไมใชเราของเราข้ึนมาต้ังเปนเหตุ แลวก็ดูความสกปรก 
ความเศราหมองของรางกายเปนเหตุ ไมชาจิตใจมันก็มีความผองใส อารมณใจผองใส กิเลสนอยลง
ไปใจกใ็สมากขึ้น รูชัดวาการเกาะในรางกายหรือวารูปโฉมโนมพรรณ รูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส 
มันเปนปจจัยของความทุกข หนักเขาหนกัเขา เม่ือใจใสจริงๆเห็นคนก็เหมือนเหน็สุนขัเนา 

อันนี้ไมใชดูถูกนะ ดูเฉียดๆ อันนี้ไมไดหมายความจะรังเกียจ แตความรูสึกมันเปนอยางนั้น 
เห็นคนขางนอกพับ ใจมันเหน็บางในทันที เห็นขางใน เห็นดับ ไต ไส ปอด อาหารใหม อาหารเกา 
อุจจาระ ปสสาวะ มันยุงไปหมด มันก็เกดิอาการรังเกียจ ท่ีรังเกียจนี่ไมใชรังเกียจคน คือ รังเกียจขันธ 
5 คือ รางกายวาสภาพมันเปนอยางนัน้ แลวก็รูชัดวา แตละคนไมชากพ็ังหมด ถาจิตใจมันกําหนดอยู
อยางนี้ไมชาตัวนี้มันก็ตัด ถามันตัดจิตใจมันหลงละเมอ มันหลงระเริงไปติดความสวยสดงดงามรูป
โฉมโนมพรรณ ก็มานั่งคลําตัวของเราใหมวา ไอตัวเขาเรามันแกลงไปหรือเปลาการทรุดโทรมหรือ
เปลา มันปวดโนนมันเจ็บนี่ ลําบากตรงนั้น รอนตรงนี้ หนาวตรงโนนหรือเปลา ถามันเปนอยางนัน้
ละก็หันไปจับอีก ไอคนอ่ืนมันก็เหมือนกนั แลวจะไปสนใจอะไรกับมัน คอยๆ ตัดลงไปทีละนอยๆ 
อยาไปตัดมากถาตัดมากมันไมขาด ท่ีวาตัดมาไมขาดเพราะอะไร เพราะกําลังใจมันสูงเกินไปไม
ไดผล 

 
คอยๆ วิตรอนไปทีละนอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเหน็คนปวยไขไมสบายไปโรงพยาบาล

บอยๆ จะเห็นวาคนปวยไขไมสบายนี่มันแสนทุเรศทุรัง หาความสวยสดงดงามอะไรไม หาสภาวะที่
นาปรารถนาไมได แลวยิ่งไปเผาศพคนตายก็พยายามใหเห็นภาพศพ พยายามดูกล่ินของศพ วาไอ
กล่ินนี่ ความเนามันไมไดมาจากไหน คือ ความจริงมันเปนของขางใน ไมใชของใหม มันเปนของ
เกา แตวาชีวติท่ีลมปราณยงัอยู มันก็ปดโนนบังนี่ เวลานี้ชีวิตอินทรียมันหมดไปเสียแลวไมมีใคร
หาม ธาตุไฟหมดไปสบายตัวไป ธาตุลมหมดไปสบายตัวไป เหลือแตธาตุน้ํากับธาตุดิน ไอธาตุ



น้ํามันก็ละลายดิน ไมมีใครขัดคอดินมันก็เละเนาเฟะออกมากล่ินเหม็น นี่สภาพเน้ือแมจริงๆ ของคน
มันอยางนี้ มันสภาพมันเปนอยางนี้ เราจะมาหลงใหลใฝฝนเพื่อประโยชนอะไร 

ถาคิดไวอยางนี้ใหข้ึนใจ มีความรูสึกเปนปกติ แลวมีความรูสึกเปนปกติแลวเกิด นพิพิทา
ญาณ ข้ึนมาแลว อยาไปฆาตัวตายนะ เขาหาม ถาเกิด นพิพิทาญาณ มีความเบ่ือหนายในรางกาย ก็
คิดวา ในเม่ือมันเกิดมาแลวกป็ลอยมันไป ทนมันไปอยูกบัมันไป แตอยูอยางคนมีประโยชน อยูอยาง
คนมีพรหมวหิาร 4 คือ เราจะเปนมิตรท่ีดีท้ังกับคนและสัตว เราจะหาโอกาสเก้ือกูลคนและสัตวท่ีเขา
ยังมีความหลงใหลใฝฝนอยู ใหมีความสุขตามกําลังท่ีเราจะพึงทําได เราทํานี่ไดไมไดทําใหเขาเราทํา
เพื่อทําใหเรา เราเมตตาเขา ใจเรามีความสุข เราสงสารเขาใจเรามีความสุข เราไมถือโทษโกรธเคือง
กับบุคคลท้ังหลายท่ีทําความผิด เพราะอะไร เพราะวาคนท้ังหลายเหลานั้นเขาเปนทาสของกิเลส 
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม เราใหอภยักับเขาได 

นี่รวมคิดอยางนี้แลวกตั็ดท้ังสองอยาง ท้ัง กามฉันทะ และ ปฏิฆะ เรากเ็ปนอนาคามี คอยๆ 
ตัด แตวาจิตใจจริงๆ จงอยามุงอนาคามี มุงอรหันต ถามุงจริงๆ ตองมุงอรหันต ถามันพลาดจาก
อรหันตมันก็มาคางท่ีอนาคามี ถาเราไปมุงแคอนาคามีนีด่ีไมดี ข้ีเกยีจเปาะแปะเปาะแปะ มาติแค
สกิทาคามีตองไปเกิดอีกชาติหนึ่ง สกิทาคามี กับ เอกพซีิโสดาบัน ตองเกิดเปนมนษุยอีกหนึ่งชาติ 
อยาลืมนะ เพยีงเราอยูแตละวัน เราก็เปนทุกขแลว ถาอีกชาติหนึ่งไปเกดิรอยปนี่มันลําบากรอยป ถา
เกิดสิบปเรากลํ็าบากสิบป เกิดหาปเราก็ลําบากหาป จะไปลําบากมันทําไม ตายมันเสียอีตอนนี้ หมด
เร่ืองหมดราว ใชไหม ทีนีต้อไปเราก็คลําคลํามันดะไปถึงอรหันต อยาไปคลํ่าแคเปนอนาคามี ใจ
สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง ถามีจังหวะดี เราก็นึกวา เออ รูปราคะ อรูปราคะ อันนี้ไดแก รูปฌานและ
อรูปฌานรูปฌานและอรูปฌานนี่ทําใจใหมีกําลังกลา มีจิตใจม่ันคงทรงอยูในดานของอกศุลมี
กําลังใจจนม่ันคง สรางปญญาใหเกดิ 

แตวารูปฌาณและอรูปฌาณ ท้ังสองประการนี่ ถาเราติดอยูตรงนี้ เราก็ไปนิพพานไมได 
เพราะรูปฌานทั้งสองประการเหมือนกับชางท่ีมีกําลังมากเปนเคร่ืองแบกทัพและสัมภาระนําเราไป
สงฟากปาขางโนน ถาเราขืนเกาะอยูแคชางเราก็ไมถึงฝงขางโนน คือ ฝงปาขางโนน ซ่ึงเปนแดนท่ี
อุดมสมบูรณ ฉะนั้นเราจะถือวา เราจะอาศัยชางนี่เปนพาหนะเทานั้น ยังไมถือวาชางเปนผูประเสริฐ 
ชางไดแก รูปฌาน และอรูปฌาน จิตใจเราคิดวารูปฌานและอรูปฌานน่ี เราตองเกาะคิดเขาไว เพื่อ
เอากําลังไปใชประหัตประหารกิเลส กิเลสที่เราจะประหารตอไป ไอตัวนี่ไมยาก ไอการไมเกาะติด
ในรูปฌานและอรูปฌาน นี่ของงายๆ มีปญญารูแลววารูปฌาน และอรูปฌานนี่ยังทําใหเราถึง
นิพพานไมได แตเราตองอาศัย เราก็ตองใชอารมณสมาธิใหทรงตัว เปนการอาศัยแรง 

ตัวท่ีจะตัดตอไปก็ มานะ การถือตัวถือตน ท่ีมีความถือตัวถือตนวาเราดกีวาเขา เราเสมอเขา 
เราเลวกวาเขา ท่ีมีความรูสึกอยางนี้เรา เอาอะไรเปนเคร่ืองเทียบเอาฐานะ เอาความรู เอาตระกูล ไม
เปนเร่ือง เอาตําแหนงหนาท่ีในการงานเปนเคร่ืองเทียบ เพราะถาเราดีกวาเขาหรือเราเลวกวาเขา 
เสมอเขา แลวเรากับเขาตายเหมือนกนัหรือเปลา มันก็ไอตายเหมือนกัน ฐานะขนาดไหนก็ตาม มันก็



ไอกินไอข้ี ไอแกเฒา เหมือนกันตาย จนก็ตายรวยก็ตาย ฐานะสูงก็ตาย ฐานะตํ่าก็ตาย มียศสูงก็ตาย มี
ยศตํ่าก็ตาย จบก็ตาย รวยกต็าย ฐานะสูงก็ตาย ฐานะตํ่าก็ตาย มียศสูงก็ตาย มียศตํ่าก็ตาย มันก็ไอแค
นั้น 

ไอตัวตายนี่ไมใชเรา มันคือขันธ 5 ฉะนัน้เราจะวางภาระตัวนีเ้สีย แตวาตามพระบาลีทาน
กลาววา เราไมถือตัวเกินไป ไมใชวาไมถือตัวเสียเลย คําวาไมถือตัวเกนิไปนี่ เราจะวางกําลังใจของ
เราใหพอเหมาะพอดีกบัฐานะในความเปนอยูเหมือนกับเราเปนผูใหญจะไปวิ่งเลนกับเด็กนี่มันก็ไม
ควร ตองทรงตัวความเปนผูใหญ แคเปนผูใหญ แคเปนผูใหญ ใหเขาเคารพนบัถือ ไมใชวาไป
รังเกียจเด็กจนไมพูดกับเด็กเสียเลย เรากทํ็าตัวตํ่าเกนิไป เปนการดถููกดูหม่ิน เห็นชาวบานเราก็
เดือดรอนใจ ง้ันเราวางตัวตามความเหมาะสม วาเวลานี้เราอายุเทาไร เราควรจะวางตัวกับบุคคลท่ีอยู
กับเราหรือท่ีมาหาเราอยางไร ถึงจะเหมาะสม แตจิตใจของเราน้ีมีความรูสึกวาเขากบัเรานี่ ไมมีอะไร
ตางกัน มันมีธาตุ 5 ประคองเหมือนกนั มีขันธ 5 ประคองเหมือนกนั มีความเกดิ ความแก ความตาย
เหมือนกนั เขาจะเปนงอยเปนหงิก มือหงิกมือดวนอะไรก็ชาง หูหนวกตาบอดอะไรก็ชาง ถือวาเปน
เพื่อนเกดิ แก เจ็บ ตาย เหมือนกัน ทําใจใหสบาย คนท่ีมาหาเราสูงก็ตาม เสมอกันก็ตาม ตํ่าก็ตามถือ
วาเขาก็คน เราก็คน แตวาวางจริยาใหเหมาะสมแกบุคคลนั้นๆ เทานั้นเอง นี่ถือวาเปนละครฉากหนึ่ง
ในชีวิตของเรา 

ประการตอไป อุทธัจจะ อุทธัจจะ ตัวนี้ไมใชอารมณช่ัว เปน อุทธัจจะ ท่ีมัน แปลวา 
อารมณซาน แตทานพระอริยเจานี่ซานช่ัวไมมี มีแตซานดีแตวาซานดีตัวนี้ ซานทําใหชา หมายความ
วา ถาใจเราของเขาไปถึงพระอนาคามี ก็อาจจะยับยั้งการปฏิบัติของเราไวเพยีงแคนี้ เราตายจากคนก็
ไปเปนเทวดาก็มีความสุขเผลอๆ ก็ตายจากคนไปเกิดเปนพรหม ก็มีความสุข มีสภาวะเปนทิพย ไมมี
การงาน ไมมีความปวด ไมมีความเม่ือย ไมมีความแก ไมมีการทรุดโทรม แลวในเม่ือเราอยูท่ีนั่น เรา
บําเพ็ญบารมีไปทีละนอย ไมชาเราก็สําเร็จอรหันต ถาเราไดอรหันตเราก็ไปนิพพานบนเทวดา นี่
ทานจะซานมันซานตรงนี ้

เราก็มาคิดตัดใจไววา ถาชีวิตเรายังมีอยู เราจะยอมเหน่ือยเสียคราวเดยีวแลวเปนมหาเศรษฐี
เลยไมดีกวาหรือ เราจะยับยัง้แคคหบดี แลวไปสรางความเปนเศรษฐีภายหลัง มันก็เปนการเหนือ่ย
สองช้ัน ท่ีไหนๆ มันเหนื่อยแลวก็เหนื่อยเสียทีเดยีว เราก็มาคิดตัดใจไววา ถาชีวติเรายังมีอยู เราจะ
ยอมเหนื่อยแลวก็เหนื่อยเสียทีเดียว เรากม็าคิดตัดใจไววา ถาชีวิตเรายังมีอยู เราจะยอมเหน่ือยเสีย
คราวเดียวแลวเปนมหาเศรษฐีเลย ไมดกีวาหรือ เราจะยบัยั้งแคคหบด ี จะไปสรางความเปนเศรษฐี
ภายหลัง มันกเ็ปนการเหนื่อย 2 ช้ัน ท่ีไหนๆ มันเหนื่อยแลวก็เหนื่อยเสียคราวเดยีวชาตินี้ แลวก็ตัด 
อุทธัจจะ โดยควบคุมอารมณใจ คิดวาการท่ีจะไปพกัท่ีเทวดากด็ี การท่ีจะไปพกัท่ีพรหมก็ดี การที่จะ
ไปพักท่ีพรหมก็ดี ไมมีความหมายสําหรับเรา เรามีความตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน ข้ึนช่ือ
วา ขันธ 5 ท่ีมันจะมีการเกิดอยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก มนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี จะ
ไมมีสําหรับเราถาเราส้ินลมปราณเม่ือไร ส่ิงทีเราจะไปนั่นก็คือ พระนิพพาน เอาจติเกาะเฉพาะพระ



นิพพานเปนอารมณ เราก็มานั่งคุมอารมณเหลียวลงมาดู รากเหงาของอกุศลนี่ความจริงใชอารมณไม
มากหรอก วนกันไปวนกนัมาอยูนิดเดียว มาดูรากเหงาของอกุศลวา ไอ โลภะ ความโลภมันยงัติดใน
ใจของเราม้ังหรือเปลา โทสะ ความโกรธยงัติดไหม โมหะ ความโกรธยังติดไหม ถาเปนอนาคามีนี ่
เรียกวา โทสะ มันไมมีแลว เลิก แต โมหะ มีเพราะยังตัดอวิชชาไมได โลภะความโลภก็ไมมี โทสะ
ความโกรธก็ไมมี ทําไมถึงเราจะรูวามันไมมี อยาไปเช่ือตัวเองนกั ตัวเองนี่อยาเช่ือสงสัยไตสวนไว
เสมอ 

ตามพระบาลีท่ีพระพุทธเจากลาววา อัตตนา โจทยตัตานัง จงเตือนตนดวยตนเอง คือ อยา
เช่ือวาตัวดี คําวา ดี จะมีความรูสึกในใจของเรา เราพยายามหาชองความผิดความช่ัวในจิตของเราไว
เสมอ นี่เรามามองดูความโลภ เรามองดูท่ีเขาแตงตัวสวยๆ ของเขาวางในรานคา มันมีความแพรว
พราวสวดสดงดงาม เราอยากไดไหม ถาความอยากไดมันมีข้ึนตามความจําเปน กางเกงไมมีเราจะ
ซ้ือกางเกงเส้ือไมมีเราจะซ้ือเส้ือ สรอยไมมีเราจะซ้ือสรอย อยางนี้ไมใชความโลภ มันเปน
สัมมาอาชีวะ เราจะตองแตงผาใหมันดีตามฐานะ จะตองแตงหนาใหมันดีตามสังคมการ 
เคร่ืองประดับประดาของรางกายจะใหเหมาะสมกับสังคม อยางนี้ไมใชความโลภ เขาเรียกวา ทําเพื่อ
ความเหมาะสมกับสังคม เพื่อปองกันความเกอเขินอันนีรู้ไวดวยนะ 

ไมใชวาเปนพระอริยเจาแลวก็เหวี่ยงเส้ือเหวี่ยงกางเกงท้ิง เดินแกผาโทงๆ เลยนะ เหอะ เอา
เหอะ ไดดีกันละ ดีไมดีไมชาตํารวจมาจับอาจารยแลว ไอเทวดานี่สอนใหคนแกผาเขาตารางไมเปน 
ไมใชอยางนั้นนะ แตไอความโลภมันตองคิดอยางนี ้ คิดวาส่ิงท้ังหลายเหลานีมั้นมีคามากกวา
ทรัพยสินของเรา เราไมมีโอกาสที่เอามาไดโดยชอบธรรม เราจะหาทางโกง เราจะหาทางขโมย 
อารมณอยางนีเ้รามีไหม อารมณอยางนีไ้มมี ก็แสดงวาความโลภไมมีในใจ 

ทีนี้ความโกรธความพยาบาทเขาพูดแลวไมชอบใจมันมีความรูสึกวาเขาพูดเลวเขาทําทะไร
กับเรามา เขาทําเลว มันไมสมควรจะทําอยางนั้น ความรูสึกวาเขาเลวนั้นมีอยู แตวาความคิดอาฆาต
มาดตายจะจองลางจองผลาญในใจของเรามีไหม รูมันเลว เขาดาเรา ก็รูวาเขาดา เขานินทาเราก็รูวา
เขานินทา เขากล่ันแกลงเรารูวาเขากล่ันแกลง เพราะเราไมใชตอไม แตทวาใจของเรามีความรูสึก
อยางไร ใจของเรามีความรูสึกวา ไอนี่มันบางๆ บอๆ นิ การทําอยางนี้นี่มันสรางศัตรู สรางความ
ทุกขใหแกตัวเอง เม่ือเขาจะบาก็เชิญบาไปคนเดียว ฉันไมบาดวย อยางนี้แสดงวาโทสะพยาบาทเราก็
ไมมี 

นี่เปนอันวารากเหงาท่ีมันจะดึงเราลงดิ่งลงใตเราไมมีแลว เราสบาย ตอไปเม่ือกําจดัตัวนี้ได 
ก็ไปนั่งมองอวิชชา ความโง อวิชชานี่เขาแปลวา ไมรู อาตมาไมแปลอยางนั้นหรอก ไอคนเกิดมาน่ี 
มันตองรู รูหิว รูรอน รูหนาว รูจักพอ รูจกัแม รูจักปวดทองข้ี ปวดทองเยี่ยว มันรู ถาแปลวาไมรู
เสียเลย ใชไมได แปลวา ไมรูตามสภาวะความเปนจริงของความประมาท อยางนี้ใชได แตแปลวา 
ไมรูเฉยๆ ไมได ขอแปลวา โง โงตรงไหนนะ โงยังมีอารมณติดคิดวามนุษยนี่มันศิวไิลซ นามาเกดิ 
หรือมนุษยไมเอาอะ เอาเทวดา เทวดาหรือพรหมเปนดินแดนท่ีศิวไิลซประกอบไปดวยทิพย จะ



ปรารถนาอะไรก็ได มีความสุข จิตตัวนี้ถายังมีอยู แสดงวาเราโง มันติดตัวนี้ตัวเดียวแหละ เราไมเอา 
เรามองหาความจริงวา มนษุยนี่มันเปนแดนเต็มไปดวยความทุกข กายก็ไมทรงตัว สภาพการงานท่ี
ตองทําเต็มไปดวยความทุกข ไมเอา เทวดากับพรหมนี่สภาพเปนทิพยจิรง แตทวามันอยูไมไดนาน 
มันเหมือนกับบานเชา เชาช่ัวคราวมีความสุข หมดบุญวาสนามีเขาก็ไลลงมา นี่พวกมานั่งปอหลอนี่ก็
ถูกเขาไลมาหลายแสนคร้ังแลวนี่ หลอแลวชุยดวยฮึ วาเคยเปนเทวดาเคยเปนพรหมกันมาแลวนี่ ไอ
มโนมยิทธิข้ึนไปพวกบานเลยนี่ทําไมเราไมอยูของมันไดนะ มันอยูไมไดเพราะหมดบุญวาสนา
บารมี มันอยูไมไดเราก็ตองมาอันนี้ไอดนิแดนสามดนิแดนนี่เราตองการมัน เพื่อประโยชนอะไรเรา
ไมเอา ข้ึนช่ือวามนุษยก็ดี เทวดากด็ี พรหมก็ดี ไมตองการ ส่ิงท่ีเราตองการก็คือพระนพิพานเทานัน้ 

ในเม่ือเรารวบรวมกําลังใจไวอยางนี้ ก็รวบรวมกําลังใจไวจุดหนึ่งเปนองคภาวนาใช อุป
สมานุสสติกรรมฐาน นั่นคือ นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ เวลาบูชาพระแลว สมาทานพระ
กรรมฐานแลว เสร็จ หลังจากนั้นใชองคภาวนา คําวาพุทโธ ก็ได ถาหากวาเราใชพุทโธ เราพอชื่นใจ 
ก็ภาวนานกึมันไปเลย นิพพานะสุขงั ตัดไปเลย นิพพานะ สุขงั หมายความวาอะไร วาเวลานี้
พระพุทธเจาอยูท่ีนิพพาน เม่ือส้ินลมปราณน้ีเราไมไปไหน เราจะไปแดนท่ีพระพุทธเจาอยู คือพระ
นิพพาน เม่ือส้ินลมปราณน้ีเราไมไปไหน เราจะไปแดนท่ีพระพุทธเจาอยู คือ พระนิพพาน เพราะวา
พระนิพพานเปนจุดของความสุข เอาอยางนี้ใหมันติดอกติดใจ คําวา นิพพาน นิพพานัง นิพพานัง 
หรือ นิพพานัง สุขงั นะ ใหมันข้ึนใจใหมันฟูใจ ใชแทนคําวา พุทโธ จะนึกข้ึนมาเม่ือไร นิพพานัง นิ
พพานงั นิพพานะ สุขัง นพิพานะ สุขัง อยางใดอยางหนึ่งตามใจชอบ ใหจิตมันติดเปนอารมณวาง
จากงานอยางอ่ืน วางจากภารกิจอ่ืน จับอารมณพระนิพพาน นิพพานะ สุขัง นี่มันคิดจิตข้ึนมา ถา
อารมณของทานจิตเปนอยางนี้เปนปกติ หมายความวาติดเสียจนฉํ่า อะไรนิดอะไรหนอยฉันทําเพือ่
นิพพาน เอาขาวใหหมา เราก็จะไปนิพพาน ไปไดไหม ได มันเมตตาบารมี อยาไปลืมนะ อยานกึวา
เลวนะ สูง เอาขาวใหแกคนขอทานกิน นีฉั่นทําเพื่อนิพพาน ฉันไมตองการผลตอบแทน ยกมือไหว
พอไหวแม นี่เราไหวเพื่อไปพระนิพพาน ยกมือไหวครูบาอาจารย เราตองการพระนิพพาน เราบูชา
พระเราตองการพระนิพพาน เราถวายสังฆทาน เราใสบาตรเราตองการพระนิพพาน คนเขาหลงทาง
มาเขาบานใครไมถูก ช้ีบานใหเขา วาบานคนนั้นช่ือนัน้ อยูตรงนั้น นี่เราทําเพื่อพระนิพพาน ไมทํา
เพื่อใหตองการใหคนนัน้เขามาขอบใจเรา ใหจิต นีเ่ราทําเพื่อพระนพิพาน ไมทําเพือ่ใหตองการให
คนคนนั้นเขามาขอบใจเรา ใหจิต มันมีจติอยูอยางนี้ เร่ืองนิพพานเปนของเล็ก เพราะอะไรเพราะได
แลว ท่ีกลาพูด ก็เพราะวา เม่ือคืนทานบอกวา ไอเจาพวกนี่ถามันยังโงอยูนิดมันก็ติดแคอนาคามี ถา
ใครท่ีมันมีกําลังใจดี ชาตินีมั้นไปหมด ใชไหม 

ใครอยากโงก็เชิญซิ สบายๆ โงหรือไมโง ใครอยากไปเร็วไปนิพพาน เอาคาพาหนะมาเปน
คาแปะเจีย๊ะ รอยลาน เปนอันวา แคนี้มันเปนของงาย กาํลังใจของเราพอ เพียงแคจติใจเราเหยยีบเขา
สูความเปนพระโสดาบันเทานั้น เขาก็มุงพระอรหันตกนัเลย ไมมีใครเขามาน่ังย่ําตอก ทีนี้การ



พิจารณาใชวนไปวนมาแบบท่ีพูดมานี่ เวลาปฏิบัติเขาปฏิบัติกันแบบนีน้ะ นี่พูดตามสายท่ีเขาปฏิบัติ
กันมา 

เปนอันวา ความหวังของทานท้ังหลายมีแน อันนี้ตองถือวาเปนพยากรณคําพยากรณของ
พระพุทธเจา อยาลืมนะ คนนั่งพูดไมใชพระพุทธเจานะ อยางนี้เขาเรียกพระพุทธเจา นั่งเจา แตวาฟง
มาเม่ือคืนนี้ แลวก็ทานส่ังมาบอกไปยังมันซิพูดมันแคนี้ ถาไปถามมัน บอกใครเปนพระโสดาบัน 
สกิทาคามี มันเอามือซุกดูดหมด มันไมยกหรอก มันอายชาวบานเขา ถาถามวาใครมันเคารพ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆบาง ใครมันนึกวา ศีล 5 มันบริสุทธ์ิบาง ม่ันใจในศีล ใหยกมือข้ึน 
แคนี้มันยกมันเสียทา เดี๋ยวมันไมรูทันเราหรอก มันยก แตไอท่ียกมันยกไมหมด ไอพวกข้ีเกียจยกยัง
มีอยู ทานวาอยางนั้น ความจริงไปหาทาน มองปบ รูหมดเลย อยางปาวิง นึกดาใครไมรู ไดยินแจว 
แคไมตองเอาปากดา ไดยินชัดโธเอย ปาวงิ จะมาหลอกพระแกไมมีทาง พวกจะแกลงทําไมรูเทานั้น 

อา ตอแตนี้ไปก็ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูต้ังใจสมาทานพระกรรมฐานนะ 
เวลาสมาทานพระกรรมฐานหันหนาไปทางพระพุทธเถอะนะ ก็คิดวาเวลานี้ องคสมเด็จพระชินศรี
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูท่ีบูชาท่ีเรามองเห็น นึกกนัไวอยางนั้นนะ ทานมาหรือไมมา
ก็ชาง นึกวาทานอยูตรงนั้นเอาใจปกเขาไววาทานอยูตรงนั้น เวลานี้เรานมัสการเฉพาะทาน
โดยเฉพาะนะ ตอนี้ไปก็ต้ังใจสมาทาน 




