คนที่จะไมทําบาปเพราะขาดศีลหา ไมทําบาปเพราะมีเจตนาปรามาสพระไตรสรณคมน แต
อารมณจิตฟุงซาน นิยมสวนที่เปนสวนเสีย หมายความวา นิยมอารมณที่ต่ํากวา คือไปนิยมสัตว
เดรัจฉานหรืออยางใดอยางหนึ่ง ตายแลวก็ไปอยูอบายภูมิและสัตวเดรัจฉานได และสวนที่กลาว
มาแลวนั้นบางตอนลงนรกไปเลย
จึงขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายจงระมัดระวังอยาไวใจตนเอง ทุกวันทุกเวลานึกไววา
เราอาจจะตายวันนี้ และก็ทรงความดี คือยอมรับนับถือพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆ
และกําลังใจตัง้ ตรงอยูในศีลทั้ง 5 ประการ ไมละเมิดศีลทัง้ กาย วาจา และใจ
ที่มีนักเทศนหรือคนบางคนพูดวา การบําเพ็ญบารมีตองอาศัยชาติมนุษยเปนเทวดาหรือ
พรหมบําเพ็ญบารมีตอไมได อันนั้นไมจริง เทวดาหรือพรหมที่เปนพระอนาคามี ไมมีใครกลับมา
อีก บําเพ็ญตนใหเปนพระอรหันตไปนิพพานเลยอยาง ทานมัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เมื่อเปนเทวดาแลว
ฟงเทศนอีกครัง้ เดียว เปนพระโสดาบัน นี่เขาตอกันแบบนี้ เรื่องนี้มีมาใน พระไตรปฏก
พระพุทธเจามีความดีเหลือหลาย เพียงแคเรายอมรับนับถือความดีของทานที่พระพุทธเจา
ทรงอุบิตชึ้นมาในโลก พระองคไมไดหวังประโยชนความสุขสวนตัวเลย คือวาไมหวังเฉพาะ
ความสุขสวนตัว ตองการแจกจายความสุขใหแกบุคคลทั้งโลกตามที่พระองคจะพึงทําได ทั้งนี้ตอ ง
อาศัยความเชื่อความเสื่อมใสในพระองค ถาขาดความเลื่อมใสพระพุทธเจาชวยไมไดเหมือนกัน
เพราะคนที่ไมเชื่อักนลแวนีพ่ ูดเทาไรก็ไมยอมรับฟง ฟงแลวก็ไมยอมเชื่อและก็ไมยอมปฏิบัติตาม
อยางนี้กไ มมีทางจะชวยได ที่พระพุทธเจาตรัสวา อักขาตาโร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก
เทานั้น บอกแลวจะทําตมหรือไมทําตามเปนหนาที่ของทานถาทุกคนทําตามได บุคคลผูนั้นก็พนจาก
อบายภูมิได
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดทรงยืนยันวา บุคคลใดถาตกเปนทาสของความชั่วคือ บาป
เวลากอนจะตาย ถากําลังจิตเศราหมองมีกลังใจกังวลอยูกับบาปตายแลวก็ตองตกนรก ความจริงที่
บางทานคิดวา การตายแลวไมเกิด คือวาตายแลวมีสภาพสูญ อยางไรก็ตามเถอะ พระพุทธเจาทรง
ยืนยันวา คนเราตายแลวตองมีการเกิด แตการเกิดนั้นจะเกิดเปนมนุษย หรือเกิดเปนสัตวนรก เปน
เปรตเปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน ก็ถือวาเกิดทั้งหมด ถาสวนดีก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง เปนพรหม
บาง ถาดีถึงที่สุดก็ไปเกิดเปนพระอรหันตเขานิพพานไป
ถาหากวาเราคิดวาตายแลวไมเกิด จิตจะมีความประมาทพลาดจากความเปนจริง ถาคิดอยาง
นั้นบรรดาทานพุทธบริษัทชายและหญิง ก็จะมีความประมาทในชีวิต คืดวาการเกิดมาแลวตายก็สูญ
เมื่อมันจะสูญไปจากโลกนีไ้ มมีการเกิดตอไป การกระทําความดีหรือการกระทําความชั่วใดดๆ ยอมี
ผลเพราะในชาติปจจุบันเทานั้น เพราะชาติขางหนาไมมี ถาคนที่มีกําลังใจก็ดจี ะสั่งสมความดี เพือ่
ความสุขของตน คนที่มีจิตหยาบบาปอกุศลครอบงํา ก็จะทําแตความชัว่ สรางความเรารอนใหแกตัว
บุคคลอื่น

ความจริงการเจริญกรรมฐานนี้ เปนการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เปนการเจริญให
มี หิริ และ โอตตัปปะ คือมีความละอายตอความชั่วเกรงกลังผลของความชั่ว ถาเรายังขืนคบความชั่ว
อยู ก็แสดงวาทําตัวไมคูควรกันขอบเขตพระพุทธศาสนา จัดวาเปนอลัชชี มีใจดานเกินไป ถามี
อาการอยางนีอ้ ารมณใจไมแจมใส
เราจะเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชนอะไร
เสียเวลาประกอบกรรมความเลวของเราในสมัยเปนฆราวาส
นี่จงจําไวดว ยวา
สํานักพระพุทธศาสนาไมไดตั้งใจตประคับประคองคนเลวเขา
ประคับประคองกันแตคนดี แมแตองคสมเด็จพระชินศรีก็เชนเดียวกัน จึงขอบรรดาพระภิกษุ
สามเณร อุบาสก อุบาสิกาทุกทานจงรูสํานึกตัว ที่ใครเขาไมกลาว ไมติไมเตียน จะพึงคิดวาเขา
ตองการเรา ความจริงนั่นเขานั่งดูจริยาของเราตางหาก วาเราพอจะคลายความเลวลงบางหรือไม ถา
ไมคลายความเลวลงเพียงใดไมขาความเลว ที่เราทําไวมนั จะสะสมตัว แลวก็ไมมีทางเลี่ยง มันจะ
ใหผลตอทานเมื่อถึงเวลาสมควร ความจริงเราใหโอกาสกันมากเกินไปแลว ตอนีไ้ ปจงพยายามกลับ
ใจ ทรงไวซึ่งความดี
เปนอันวา นักเจริญพระกรรมฐาน จะกาวเขาไปสูความเปนผูทรงฌานก็ดีจะเปนพระอริยเจา
ก็ดี ทาจะบกพรองในศีลไมได แตขณะใดขึ้นชื่อวาทานเปนผูบกพรองในศีล ก็แสดงวาทานเอาดี
ไมไดเลย ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาถาศีลบกพรองก็แสดงวา เราตายแลวตองไปเกิดในอบายภูมิ
แลวก็ถาเปนผูท รงฌานเกิดเปนพรหม หรือวาเปนผูอุปจารสมาธิ ขณิกสมาธิเกิดเปนเทวดา หรือตัด
กิเลสเปนสมุจเฉทปหานไปนิพพาน จะไปไดอยางไรในเมื่อศีลของเราบกพรองเราตองเปนสัตวใน
อบายภูมิ
ขอพูดยอๆ อารมณที่ทํานี่ ไมใชตองนั่งหลับตา ทานเดินไปเดินมา นัง่ ทําอะไรอยู นอนอยู
ยืนอยู แลวก็เดินอยู ทําอะไรก็ตาม มองดูสภาพของความจริงเห็นตนหญาที่มันรางโรยลงไป ก็คิดวา
โอหนอ.. ชีวิตของคนเราก็เปนแบบนี้เหมือนกัน ก็คิดมันวนไปวนมา ถอนกําลังใจใหมันติด คือวา
เมื่ออาการอยางนั้นเกิดขึ้น เราเห็นอะไรขึ้น ถาอาการของความทุกขเกิดขึ้น ความขัดของเกิดขึ้นเราก็
เฉย ที่เรียกวา สังจารุเปกขาญาณ มันอะไรจะมาก็ชางมัน มันจะแกก็เชิญแกใจสบายๆ ถือวาหนี
ความแกไมได ถาความปวยไขไมสบายมันเกิดขึ้น ทุกขเวทนามันมีเราก็ตองรักษา ใจเราก็เฉย รักษา
หายก็หายไมหายก็ชางมัน อยากจะตายเมื่อไหรก็เชิญ เกิดมาเพื่อตาย ใครเขาดาใครเขานินทาเราก็
เฉย ไอการชมการสรรเสริญก็ดี การดาการนินทาก็ดี เราไมไดเปนไปตามปากของเขา เราจะดีหรือ
จะชั่วตั้งอยูที่กาํ ลังใจของเราเทานั้น รวบรวมกําลังใจไวอยางนี้นะขอรับ เราเฉยตออาการทั้งหมด
หนุมก็เฉยไมดีใจในความเปนหนุม แกก็เฉยไมเสียใจในความเปนคนแก มันจะตายก็เฉยเพราะวาเรา
จะตองตาย ตายแลวไปไหน เราภูมิใจไดวาตายแลวเราไปนิพพาน
ฉะนั้น ขอทานทั้งหลายจงสงวนเรื่องศีลใหมาก คําวา สังวร นี่แปลวา ระวังอันดับแรกตองมี
ศีลบริสุทธิ์ทุกลมหายใจเขาออก ถาศีลของทานบริสุทธิ์ทุกลมหายใจเขาออก การเจริญสมาธิก็เปน
ของงาย เพราะศีลจะมีขึ้นไดเพราะอาศัย เมตตาความรักซึ่งกันและกัน กรุณาความสงสารซึ่งกันและ

กัน คนที่มจี ิตเมตตาความรักกรุณาความสงสาร อารมณเย็น จิตมีความเยือกเย็น ความฟุงซานของจิต
ไมมีความเรารอนของจิตไมมี อารมณก็สบาย ในเมื่ออารมณสบายมีความเยือกเย็นจิตก็ทรงสมาธิได
ดี ความอาฆาตพยาบาท หรือการจองลางจองผลาญ คิดประหัตประหารซึ่งกันและกัน หรือความ
โลภโมโทสัน อยากไดทรัพยของบุคคลอื่น การที่จะละเมิดความรักหรือการที่จะมุสาวาท การที่จะ
ดื่มสุราเมรัยไมมี ในเมื่ออาการ 5 อยางนี้ไมมีแลว จิตก็มคี วามสบาย มีอารมณเปนสุข
อันดับแรกปรับปรุงศีลใหดี เมื่อปรับปรุงศีลดีแลวสมาธิก็ทรงตัว เมื่อสมาธิทรงตัว ปญญา
มันก็เกิด นี่เปนพื้นฐานของการเจริญฌานและวิปสสนาญาณ
ทีนี้การที่จะเจริญพระกรรมฐานใหดีนะ เขาจะไมยอมใหเวลาวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลา
นอนกอนจะหลับ ใหจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน ใหทรงตัวทานจะหลับงาย และใหหลับไปกับ
อานาปานุสสติกรรมฐาน เวลาหลับจะมีความสุข ขณะที่หลับจะถือวาเปนผูทรงฌานอยู การกําหนด
รูลมหายใจเขาออกจนหลับขณะทีห่ ลับจิตจะตองเขาถึง ปฐมฌาน หรือ ฌานสูงกวานั้นจึงจะหลับ
และเมื่อขณะที่หลับอยูก็ถือวาหลับอยูใ นฌาน ถาตายระหวางนัน้ ทานเปนพรหม
เวลาที่ตื่นมาใหมๆ ทานจะลุกจากทีน่ อนก็ตาม หรือไมลุกก็ได จะนอนอยูอยางนัน้ กําหนดรู
ลมหายใจเขาออก หรือวาอยากจะนั่งก็ได แตระวังใหดีการลุกขึ้นมานั่ง ตองคุมสติสัมปชัญญะใหดี
เมื่อตื่นนอนเขามาแลวจองจับลมหายใจเขาออกทันที เพื่อทรงสมาธิจิตใหทรงตัว ตอนตื่นเชามือ
พยายามทําใหสงบสงัดใหมากที่สุด เปนการรวบรวมกําลังใจสูงสุด เพื่อประโยชนแกการบิณฑบาต
สําหรับการหากินตองฆาสัตวตัดชีวิตนะ
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและเพือ่ นภิกษุ
สามเณรอยาตําหนิกนั เขามีความจําเปน คนเขาตองากรดีเหมือนกัน แตวาเขาจะดีจริงๆ และไมตอง
ฆาสัตวตัดชีวติ เขาก็ไมมีจะกินเขาก็มีความจําเปน อยาลืมวาพระพุทธเจาไมทรงตําหนินายจุนท ทีฆ่ า
หมูตั้งเยอะเลี้ยงพระสงฆในวันปรินิพพาน
และถวายพระพุทธเจาดวยพระพุทธเจากลับยกยอง
สรรเสริญทานของนายจุนท วามีผลเลิศ และก็มีคนมากมายที่เขาหาพระพุทธเจา มาเฝาพระพุทธเจา
เทศนจบเดียวเปนพระโสดาบันบาง เปนอรหันตบาง ซึ่งทานทั้งหลายเหลานี้ก็ทําบาปมากอน ไมใช
คนไมมีบาปอยางทาน องคุลิมาล ทานฆาคนเหย็งๆ อยู แตองคสมเด็จพระบรมครูก็ไมทรงรับเกียจ
สงเคราะห องคุลิมาล จนเปนพระอรหันต และก็เปนไดไมชา
เพราะอยางนัน้ เรื่องอาชีพอยาตําหนิกัน ทุกคนตองการดี แตวาการเลีย้ งตัวมันไมดี ไมมีทาง
อื่น ตองทําอยางนั้น หากวาเขามีทางอื่นทําเขาจะทํา เวนไวแตวาคนทีแ่ นะนําแลวไมเห็นดวย เพราะ
กรรมที่เปนอกุศลใหผลหนัก อันนี้ก็ตองเห็นใจเขาเหมือนกัน
กรรมฐานใน มหาสติปฏ ฐานสูตร ยากอยางเดียว คือ อานาปานุสสติกรรมฐาน เทานั้น
นอกนั้นไมมีอะไรยาก มันเปนของงายๆ ของกลวยๆ ทําเปนอันนิดเดียว เดีย๋ วก็เขาถึง นิพพิทาญาณ
เมื่อเขาถึง นิพพิทาญาณ แลวประเดี๋ยว สังขารุเปกขาญาณ มันก็มา สังขารุเปกขาญาณ มาแลวก็
ทบทวนไปทบทวนมาประเดี๋ยว โคตรภูญาณ มาแลวก็ทบทวนไปทบทวนมาประเดีย๋ ว โคตรภูญาณ

มันก็มาเมื่อโคตรภูญาณ มาแลว อารมณรกั พระนิพพานอยางยิ่ง ประเดี๋ยว พระโสดาบัน ก็มา พระ
โสดาบัน มาแลว สกิทาคามี ก็มา สกิทาคามี มาแลว อนาคามี ก็มาถึง อนาคามี มาแลว อรหัตผล ก็มา
ไมเห็นมีอะไรยาก ขอใหทําถูกทําจริง ตามพระพุทธเจาสอน อยาฝน ฝนแลวไมมีผล
ไอคําวา บารมี นี่นะ ตัวขยันตัวขี้เกียจนั่งเอง ก็มีกําลังใจเต็มหรือไมเต็ม มีกําลังใจเขมแข็ง
หรือไม ที่มีกําลังใจเขมแข็งก็คือคนขยัน คนที่มีกําลังใจออนไปหนอยก็คือคนขี้เกียจ วาภาษาไทยกัน
มันฟงชัด ไมอยางนั้น แปลคําวา บารมีๆ นี่นึกวาหาไดยาก ไมใช มันเปนความขยันความขี้เกียจ
ตัดสินใจตรงหรือไมตรงทําถูกหรือไมถูก แลวทําเฉพาะความดีหรือเปลา ทําพอเหมาะพอดีหรือไม
ถาทําเกินพอดีก็โง ถาหากวาทําไมถึงดีก็โง ตองเอากันแคพอดี ไอตัวโงก็คือตัว อวิชชา คําวา อวิชชา
นี้ไมใชแปลวาไมรู รูเหมือนกันแตไมคอยจะตรง รูไมคอยจะหมดรูไมครบไมถวน
พระเจานี่ถาไมมัวเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ผมไมเคารพ แตวา ทานที่มีลาภ มียศ มี
สรรเสริญ มีสุข เพราะอาศัยความดีของทานเปนบรรทัดฐาน อยางนี้ผมเคารพ แตทา นที่ เมาในลาภ
ยศ สรรเสริญ สุข ผมไมเคารพ เพราะพวกนีจ้ ดั วาเปนพวกเดียรถีย ไมใชพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา มุงเขามาทําลายคําสั่งสอนความดีของพระพุทธเจา นี่พระคุณเจาที่เคารพก็
เหมือนกันนะขอรับอยาเมา เรื่องลาภอยาเมา ยศก็อยาเมา สรรเสริญก็อยาเมา สุขในกามสุขก็อยาเมา
เราดูหัวของเราเสียกอน หัวของเราไมเหมือนหัวชาวบาน ความเปนอยูของเราไมเหมือนชาวบาน
การกินการอยู ความเปนความตายอยูก ันชาวบาน ชาวบานเขาให จงอยาทําตัวเหมือนชาวบานนะ
ขอรับ จะกลายเปนเปรตในเครื่องหุมหอของผาเหลือง อันนี้ใชไมได
เขาของการบุญนะ มันอยูต รงที่จิตเปนสมาธินะ ตัวบุญนะอยูทจี่ ิตเปนสมาธิที่มีอารมณตั้ง
มั่น ไมใชตัวบุญอยูที่องคภาวนาอยางเดียว หากวาเราภาวนาแบบชนิดนกแกวนกขุนทอง วาไป พุท
โธ ธัมโม สังโฆ วาไปโดยจิตไมตั้ง อารมณไมทรงอยู พอวาไปบาง พุทโธๆ หรือวา ธัมโมสังโฆ ก็
ตาม หรืออยางอื่นก็ตาม แตจิตอีกสวนหนึ่งมันแลบไปสูอารมณอยางอื่น อยางนีว้ าเทาไรก็ไมเปน
บุญ การที่พระพุทธเจาทรงสอนใหมีการภาวนาดวย ก็เพื่อจะใชอารมณยึดคือ สติ ใหรูอยูวานี่เรา
กําหนดลมหายใจเขาออก หรือวาเราภาวนาวาอยางไร แลวก็ควบคุมอารมณอยูเฉพาะอยางนัน้ อยาง
เดียวใหเปน เอกัคตารมณ อารมณของเราเปนหนึ่งไมมีสอง อยางนี้จดั วาเปน สมาธิ
คนที่ทรงศีลบริสุทธิ์จะไปรูเรื่องของฌานสมบัติไมได ถาขืนไปสูรูสุเห็นเขาเมื่อไร ก็ผิดเมื่อ
นั้นแหละ เมือ่ ทําถึงฌานสมาบัติแลวจึงจะเขาใจวา ความรูสึกเดิมของเรานั้น ไมถูกตองตามความ
เปนจริง ตองเปนอารมณเขาใจ เมื่อเปนผูทรงสมาบัติจะคิดวามีความเขาใจเรื่องพระโสดาบัน
สกิทาคามีก็ไมไดอีกทั้งนีเ้ พราะอะไร เพราะกําลังใจละเอียดไมพอ
ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา
จงยับยั้งชั่งใจในตัวเองอยามีความ
ประมาทในตัวเอง คิดวาอะไรเราอานหนังสือแลวเรารูนะ นั่นนะชวนลงนรกดีมากที่สุด เพราะวา
การเขาใจผิดทีเ่ รียกวา มิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิด ถามีความเห็นผิดมีความเขาใจผิดมันก็ปฏิบัติผิด
ถาคนที่ปฏิบัติผิดมีความเขาใจผิด เขามีที่เก็บมีที่อยู คือ มี สํานักพระยายม ควบคุมอยู

เรื่องเทวดา นีข่ องไมยาก เวลานี้ขอยืนยันวาชาวบานเมืองเขารูจุกเทวดากันมานานแลว และ
เวลานี้คนเห็นเทวดา คนพบเทวดา คนไปหาเทวดาไดกม็ ีเยอะ แลวทําไมทานที่ประกาศตนเปนนัก
พูดในพระพุทธศาสนายังจะกลามาอางยืนยัน วาพระพุทธศาสนาไมยอมรับเรื่องเทวดา มันมีที่ไหน
ไปอานที่ไหนพระพุทธเจาก็เจอะเทวดาทั้งนั้น แลวก็ทานยังจะพูดดวยวาไมกวี่ ันทาจะไปอบรมพระ
ธุดงค นี่เรื่องมันก็จะไปกันใหญ ถาไปสอนพระธุดงควาเทวดาไมมพี รหมไมมี นิพพานไมมี แตวา
กลับยอมรับนับถือวาเปรตมี ก็แสดงวาคนทั้งโลกที่ตายไปแลวไปเกิดเปนเทวดาไมม ไปเกิดเปน
เปรตอยางเดียว เปนอันวาผิดเรื่องผิดราวไปหมด ความชั่วรับวามี ความดีวาไมมี เห็นวาจะเปนไป
ไมได เปนอันวาเรื่องเทวดานี่ขอยืนยันวามี
การสรางวัด มีพระบาง มีฆราวาสบาง มาถามวาสรางไปทําไมใหญโตมาก และก็เมื่อไหร
จะเลิกสรางก็ขอกราบเรียนบรรดาทานพระคุณทั้งหลายโปรดทราบและเรียนใหบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัททั้งหลายทราบวาการกอสรางนี่ เปนไปตามเจตนารมณของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท
เมื่อทานมีความปรารถนาจะสรางก็สรางตามใจทาน และก็ผลประโยชนในการสรางก็คือวาเจาของ
สวนใหญ
ไมไดมาอยูแตวาคนอื่นไดอาศัย
การอาศัยก็เปนการเจริญพระกรรมฐานใน
พระพุทธศาสนาจัดวาเปนกุศลสูงสุดในพระพุทธศาสนา คือ พระพุทธศาสนามีการทําบุญ 3 อยาง
หนึ่ง ทาน สอง ศีล สาม ภาวนา ทาน กําจัด โลภุ ความโลภ ศีล กําจัด โทสะ ความโกรธ ภาวนา
กําจัด โมหะ ความหลง ในเมือ่ บรรดาญาติโยมพุทะบริษัททานมีเจตนาดี มีอารมณเปนมหากุศล และ
มอบหมายปจจัยเงินของทานไว ถาไมสรางก็เปนการผิดสัญญา ผิดสัญญากับบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทพอทําเนา แตวาถาผิดสัญญากับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจานี่จะแยหนอย เพราะวา
พระพุทธเจาทานใหสัญญาไววา พระจะเลวไดถึงที่สุดก็แค 99 สตางค ถาเลย 99 สตางค ตั้งแต 1
บาทขึ้นไปไมเลว ตายเลย คือเปน อาบัตปิ าราชิก
ถาบุคคลใดไมสนใจในจริยาของบุคคลอื่น ไมเพงเล็งบุคคลอื่น ไมยกตนขมทาน ไมมีความ
ประมาท มีจริยาดี มีความสงบ ใครครวญเฉพาะความประพฤติของตัว อยางนี้ชื่อวาเขาถึงสะเก็ด
ความดีที่ตถาคตสอน
แลวบุคคลใดไมทําลายศีลในตนเอง ไมยยุ งสงเสริมใหบุคคลอื่นทําลายศีล ไมยนิ ดีเมื่อ
บุคคลอื่นทําลายศีลแลว สามารถระงับ นิวรณ 5 ไดตามตองากร จิตทรงฌาน มีอารมณทรง พรหม
วิหาร 4 เปนปกติ ชื่อวาเปนผูทรงฌานโลกีย อยางนีถ้ ือวาเขาถึงเปลือกความดีทพี่ ระองคทรงสั่ง
สอน
ถาบุคคลใดทําความดีดังนี้ตามลําดับมาครบถวนทรงตัว สามารถทําจิตใหระลึกชาติไดโดย
ไมจํากัด อยางนี้เขาถึงกระพีค้ วามดีที่พระองคสอน

ถาบุคคลใดทํา จุตูปปาตญาณ ใหเกิดขึน้ เห็นคนและสัตวรูไดทันทีวาคนและสัตวนี้กอน
เกิดมาจากไหน คนตายแลวไปอยูที่ไหน อยางนี้ถือวาเขาถึงแกนความดีของพระองคสอน แตเปนแก
นั้นฌานโลกีย
ตอไปทบทวนความดีนใี้ หทรงตัว ทําวิปส สนาญาณ ถามีบารมีแกกลาจะตัดกิเลส เปน
สมุจเฉทปหานไดภายใน 7 วัน ถามีบารมีอยางกลางจะตัดกิเลสไดหมดภายใน 7 เดือน ถามีบารมี
อยางออนจะตัดไดหมดภายใน 7 ป
บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณร จําใหดนี ะ ถาแมแตฌานก็ไมมี มีหวังลงนรกแนนอน ไอการที่จะ
เรียนรูมากๆ ไมไดมีการคุมตัวไดเลยถึงแมวา มีฌานโลกียก็เหมือนกันมีฌานโลกียอยาง พระเทวทัต
ก็ยังลงนรกเลย นี่ไมมีอะไรเลยก็ไปเบงกับเขาวา ฉันเรียกจบชัน้ นั้นชัน้ นี้ ฉันเรียนจบ พระโตรปฏก
ฉันเรียนจบ อรรถคาถา ไมมีใครสามารถจะสูฉันได ตัวนี้เปน มานะกิเลส ฉะนั้น บรรดาทาน
ทั้งหลายที่ไดนักธรรมตรี นักธรรมโท ไดนักธรรมเอก หรือวาเปรียญหรือไดปริญญาก็ดูตัวอยาง
พระโปฐิละ พระพุทะเจาไมไดทรงยกยองสรรเสริญ กลับทรงตําหนิทําใหรูสึกตัววา ไอการรูแคน
หังสือไมไดมปี ระโยชนอะไรเลย นอกจากจะมี มานะกิเลส ถือตัวถือตน ทําตนใหเปนคนเลว
ทานทั้งหลายอยาไดประมาทในชีวิต จงอยาคิดวาเรารูจากกระดาษ จากหนังสือมันดีแลว
อันนี้ไมมีประโยชนนะครับ มันเปนมานะถือตัวถือตน เปนนักธรรมเอก เปนเปรียญ 9 ประโยค
หรือวาเปนปริญญาอะไรตออะไรก็ตาม อันนี้ถาหากขาดการปฏิบัติ ถาศีลไมบริสุทธิ์เสียอยางเดียว
ลงนรก มีศีลบริสุทธิ์ยังไมไดฌานโลกียกย็ ังไมพนนรก ไดฌานโลกียกย็ ังไมพนนรก อยางเลวที่สุดก็
ทําตนใหเปนพระโสดาบัน เราจะเปนพระโสดาบันไดหรือไมไดไมสําคัญ รักษาอารมณพระ
โสดาบันไว ประการที่ 1 คิดวาชีวิตนี้มันตองตาย ประการที่ 2 มีความเคารพพระพุทธเจา พระธรรม
พระอริยสงฆ ดวยความบริสุทธิ์ใจ ประการที่ 3 ทรงศีลตามสภาวะของตนใหบริสุทธิ์ แลวประการ
ที่ 4 การกระทําทุกอยางไมหวังผลตอบแทนในปจจุบัน ตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน อยางนี้
ถือวาเปนอารมณของพระโสดาบัน ถารักษาไวไดกําลังใจขั้นสุดทาย คือพระอรหันตเปนของไมยาก
เมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแนแลว การมั่นคงในสมาธิก็ดี การมีปญญารูเทาทัน
กิเลสก็มากขึ้น มีความยึดมั่นในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระอริยสงฆจริง อยางนี้ถือวาคนนั้น
มีอารมณใจดิ่ง จะเขาเขตเปนพระอริยเจาเบื้องตน พระอริยเจาเบื้องตนคือ พระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามี มีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจา พระธรรม และพระอริยสงฆดวยความจริงใจ
และก็สามารถทรงศีลบริสุทธิ์จริง มีปติความอิ่มใจในการเจริญสมาธิ และวิปสสนาญาณใจรักรพะ
นิพพานเปนทีส่ ุด
คนที่มีความหยาบในจิตหมดไป
เหลือแตกองธรรมที่ละเอียด จะดูวาเขามีความขยัน
ขันแข็งในการงาน จิตใจเขาไมไดฟุงซานไปในดานโลกียธรรม มีความมุงมั่นโดยเฉพาะวางานที่ทํา
นี่มันเปน อามิสบูชา และการตั้งใจปฏิบัติงานโดยไมคดิ สินจางรางวัล มันเปน ปฏิบตั บิ ูชา เปน จา

คานุสสติกรรมฐาน หรือที่เรียกวา พุทธัง ชีวิตงั ยาวะนิพพานัง เรียกวา การถวายชีวิตแดองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ตลอดจนกวาจะเขาพระนิพพานเปนอยางนี้ ทีพ่ ดอยางนีจ้ ะถือวาไปยกยกปอ
ปนหลอกใชคน ก็ดูน้ําใจของเขาวาเขาทํางานนั้น เขาทําเพื่อตัวเองหรือวาเขาทําเพื่อพระพุทธศาสนา
เขาไมเคยไดรับฟงวาจะจางเทาไร ใหรางวัลเทาไรเขาก็ทํากันดวยความเต็มใจ การทําอยางนี้เปน
พุทธบูชา คือเปนปฏิบัติบูชาตรงในพระพุทธเจา เพราะเราทําในทรัพยสินขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา นี่เขาทํากันอยางนี้ ไมเห็นวางานทําลายพระกรรมฐาน เวลาหยิบงานขึ้นมา จิตใจก็
ตั้งหนาโดยเฉพาะในการงานที่เราทํา
สําหรับพระทีร่ ักษาสมบัติของพระพุทธศาสนามีการผลัดเวรเปลี่ยนกันนี่เปน พุทธัง ชีวิตงั
จริง ธัมมัง ชีวิตัง จริงเหมือนนัก เพราะวายอมพลีความสุขสวนตัว เอามารักษาทรัพยสินของพระ
ศาสนา เวลาทานเดินไปเดินมาละก็ใชการเดินเปนเขตของการจงกรม อยาปลอยใหใจมันเสียเวลา
เวลานั่งก็จับ อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ ความจริงงานประเภทนี้ไดกําไรมาก คือ
1. รักษาทรัพยสนิ ของพระพุทธศาสนา เปนการแสดงความกตัญูแดองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา
2. ใชโอกาส ใชสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนาไปดวย ชวยกําลังใจใหมีความสุขเขาถึง
อารมณฌาน
อันดับแรกขอใหทุกทาน ทํา อานาปานุสสติกรรมฐาน ใหเขาถึง ฌาน 4 เอากันจริงกัน
จังอยาสักแตวา ทํา ความกลุม มันจะเกิดขึ้นนิดหนอย ๆ เพราะวาใหมๆ เราจะควบคุมกําลังใจใหมัน
ทรงอยู ใจมันก็คงจะแยกไปโนนแยกไปนี่ คิดโนนคิดนี่ คิดปวนเปย น เรียกวา นอกรีดนอกรอยอยาง
นี้อยาเพิ่งตั้งใจวาเราจะไมดี
ถาบังเอิญเราทํากําหนดรูลมหายใจเขาออก ควบ พุทธานุสสติ
กรรมฐาน ไปไดสักนาทีสองนาที จิตนี้มนั เกิดอารมณพลานแลวตอมามีความรูสึกตัววาโอหนอ นี่ใจ
เราออกนอกลูน อกทางไปเสียแลวหรือ เราก็ตึงอารมณเขามา ตึงอารมณเขามาจับ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน ใหเปนปกติ กับ พุทธานุสสติกรรมฐาน ควบคูกัน ประเดีย๋ วหนึ่งมันก็ไป มันไปเรารูตัว
เราก็จับมันมาใหม การทําอยางนี้จงอยามําแตเฉพาะเวลาที่ไดยินคําสอนจงใชเวลาของทานตลอด
วันที่ทํางานอยู พูดอยู กินอยู ขี้อยู เยีย่ วอยู เดินอยู นอนอยู ยืนอยู ใชเวลาเปนปกติ
คําวาใชเวลาเปนปกติ จะถมวาเวลาพูดรูล มหายใจเขาออกไดรึ เวลาพูดนั่นจริงๆ เราจะขาดเฉพาะ
ภาวนาเทานั้น การกําหนดรูล มหายใจออกเปนของไมยาก เพราะอะไรจึงวาไมยาก ถาหากวาเรารูไป
ดวยมันเปนของไมยาก มันไมไดหามปากของเราพูด เวลาทํางานจะรูล มหายใจเขาออกไปดวย มันก็
ไมไดหามมือเราทํา เวลาเราจะเดินไปไหนเราจะรู ลมหายใจเขาออกมันก็ไมไดหามเดิน
ขอเตือนวาทานจะใชกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตาม จงใชกองนั้นใหถึงอรหัตผล ในเมื่อ
เราเริ่มทําสมถะกองใด จงใชสมถะกองนัน้ ใหถึงอรหัตผล คือวาไมตองไปเที่ยววิง่ ไปหาที่โนนไป
หาที่นี้ ไอความดีหรือไมดีมนั อยูที่จิตของเราทราบไวแตเพียงเทานี้

การพลั้งพลาดที่ผานมาแลวจงถือวาเปนครู คําวาพลั้งพลาดในที่นเี้ พราะวาเราใชเวลามาก
แตทวาผลแหงการปฏิบัติมีผลนอย ที่เปนอยางนี้เพราะขาดความเขมแข็งของจิต ถาพูดตามภาษา
ชาวบานเขาถือวาไมเอาจริงเอาจัง สักแตวาทําสักแตวาศึกษา มีความเมาในตน มีความเมาในจิต
เมาในราคะ เมาในความโลภ เมาในความโกรธ เมาในความหลง ก็เพราะวาเมาจึงไมสามารถจะ
ทําจิตใจใหเบาบางจากกิเลสได เหตุที่จะเมาอยางเดียวก็คือ ขาดความเอาจริงเอาจัง จรณะ 15 ฟง
แลวไมปฏิบัติ บารมี 10 ฟงแลวไมสนใจ อิทธิบาท 4 ฟงแลวก็วางใจ พรหมวิหาร 4 ฟงแลวก็
ทิ้งไป ที่เราไมสามารถจะกาวเขาไปสูระดับของความดีไดเพราะวาขาดคุณธรรมประเภทนี้สําหรับ
อานาปานุสสติกรรมฐาน ผมขอแนะนําใหทุกทานใชทุกอิริยาบถที่ทรงอยู จําไวใหดดี วยนะ ถาวา
ทานใชทุกอิริยาบถที่ทรงอยูละก็ อารมณจติ มันจะเลี้ยวเขาไปหาความเลวไมได จะมีเวลาวางเพื่อ
สรางความเลวตรงไหน จะกินอยูก ็ดี จะเดินอยูก ็ดี จะนั่งอยู จะนอนอยู ทําการงานอยู จะพูดจา
ปราศรัยก็ดี ใหเอาใจของทุกทาน กําหนดจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน ไวเปนปกติ จําไดไหม
และก็ลองคิดดูทีเถอะวา ถาเราเอาจิตไปจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน ไวเปนปกติ จิตมันไมมีเวลา
วางจากการกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก
แลวก็จิตดวงนี้มนั จะเอาอารมณเลวมาจากไหน
อกุศลกรรมใดใดที่ไหนจะเขามาแทรกจิตได
โปรดจําไวดว ยวา การกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก จะทําเปนปกติ นี่ผมไมไดบอกวา
ใหทานเลือกเวลาทํา ขณะใดที่ใจของทานยังตื่นอยู แมตาจะหลับแตใจยังตื่นอยู ใหเอาจิตรูลมหายใจ
เขาหายใจออกไวเสมอ เวลาหายใจเขารูวาหายใจเขา เวลาหายใจออก รูอยูวาหายใจออก ในดานของ
มหาสติปฏ ฐานสูตร เทานีก้ ็พอ รูไวเสมอแมแตเวลาที่เราจะพูดจะคุยกัน จิตใจก็ตั้งกําหนดรูล ม
หายใจเขาออกไวดว ย
สักกายทิฏฐิ ที่มีความรูสึกวา รางกายนีม้ ันจะไมตาย รางกายสวยสดงดงามรางกายเปนเราเปนของ
เรา เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา ทิ้งไปจากกําลังใจมาสรางความรูสึกเสียใหม วารางกายนี้มนั ตอง
ตายแน เมื่อความมั่นใจอยางนี้อยูจะไดปฏิบัติความดี คือ ประกอบความดีใหครบถวน อารมณใจ
อยางนี้เปนอารมณใจของพระโสดาบันและพระสกิทาคามี
ถามีความรูสึกวา รางกายนี้ นาเกลียดโสโครก มันเกลียดจริงๆ ไมใชนาเกลียดเฉยๆ มันสกปรก เรา
ไมตองการทั้งรางกายของเรา รางกายคนอืน่ หรือวัตถุธาตุใดๆ อยางนีเ้ ปนกําลังใจของพระอนาคามี
ถามีความรูสึกวารางกายนี้ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมใี นเรา อยางนี้เปน
กําลังใจของพระอรหันตกําลังใจ 3 ประการใหเลือกปฏิบัติเอาจะเอาขั้นไหนก็ไดตามกําลังใจของ
ทาน แตขอไดโปรดอยาบอกวาทั้ง 3 อยางนี้ผมไมไหว ถาเปนอยางนี้ละก็เชิญกลับไปเถอะครับ อยา
อยูที่นี่เลย มันรกที่ ที่นี่ไมตองากรคนประเภทนี้

แลวก็สังโยชนขอที่ 2 วิจิกิจฉา ความสงสัยในคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
จงอยามีในใจ ใชปญญาพิจารณานิดเดียว เราจะเขาใจวาพระพุทธเจาพูดถูก พูดจริงทุกอยาง ยอมรับ
นับถือคําสอนของพระองค
ขอสาม สีลัพพตปรามาส คือ ลูบคลําศีล รักษาศีลไมจริงไมจัง หลอกชาวบานในผากาสาว
พัสตร ประเภทอยางนี้อยามีในเรา จงเปนผูทรงศีลพรตกําหนดใหแนนอนชัด ปฏิบัติใหครบถวน
ถาปฏิบัติครบทั้ง 3 ประการคือ
1. มีความรูสึกวารางกายนี้มันจะตองตาย
2. ไมสงสัยในคําสอน ขององคศมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พรอมยอมรับปฏิบัติตาม
3. รักษาศีลครบถวนทุกประการโดยเครงครัด
อยางนี้องคสมเด็จพระผูทรงสวัสดิโสภาคยตรัสวา ทานผูนั้นเปน พระโสดาบัน และ พระ
สกิทาคามี
ตอไปก็กําจัด กามฉันทะ คือมีความพอใจในกามคุณ คือ รูปสวย เสียงเพราะกลิ่นหอม รส
อรอย สัมผัสระหวางเพศ รูตามความเปนจริงวา รางกายเต็มไปดวยความสกปรก เรื่องอะไรทีจ่ ะ
ตองการในรางกายของเรา รางกายของบุคคลอื่น สิ่งโสโครกทั้งหลายเหลานี้เราไมตอ งการ
และกําจัด ปฏิฆะ คือกระทบกระทั่งความไมพอใจออกจากจิต มีความ เมตตา กรุณา เขามา
แทน แมจิตใจมีความเบื่อหนายในรางกายเปนที่สุดอยางนี้พระพุทธเจาตรัสวา เปนอารมณของ พระ
อนาคามี
หลังจากนัน้ ทําปญญาใหดี พิจารณาใหเห็นวา รูปราคะ รูปฌานก็ดี อรูปราคะ อรูปฌานก็ดี
ตองทรงอารมณเอาไว แตเราจะไมติดอยูแ ครูปฌานและอรูปฌานเราจะกาวตอไปเพื่อนิพพาน ใน
การตัดกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน ตัด มานะ ความถือตัวถือตนออกจากใจ ทําใจเสมอกัน ตัด อุทธัจ
จะ คือ อารมณฟุงซานคิดวานิพพานเราไมตองการตัดทิง้ ไป แตตอนนีไ้ มตองตัดก็ไดนี่ ถึง อนาคามี
แลวเขาก็สบายมาก ตอนนี้ไมตัดแน ทานพูดไวก็พดู ตามทาน ตั้งกําลังใจไวเฉพาะพระนิพพานแนว
แน
ตัด อวิชชา ความระยําของจิตที่คิดวามนุษยโลก เทวโลก เปนของดี ตัดออกไปจากใจ
กําลังใจตั้งใจอยางเดียวคือพระนิพพาน และทําใจของทุกทานใหตั้งอยูใน สังขารุเปกขาญาณ คือไม
เมาในรางกาย วางเฉย รางกายมันจะแกเชิญแก ตามสบายของมัน ใจไมดิ้นรน รางกายมันจะปวย
เชิญปวยไปตามเรื่องของมันใจไมดนิ้ รน ไมทุกข รางกายมันจะตายก็เชิญตาย ฉันไมไดตายดวย ชวย
ใหฉันมีความสุข อยางนี้เปนอารมณของ พระอรหันต
อวิชชา นี่ พระพุทธเจาทานตรัสไว 2 อยาง คือ ฉันทะ กับ ราคะ คนที่มี ฉันทะ คือมีความ
พอใจในการเกิดเปนมนุษย เกิดเปนเทวดา หรือการเกิดเปนพรหม มีฉนั ทะกิเลส วาไดยังมีการติดอยู

แลวราคะเห็นวา มนุษยโลก เทวโลกพรหมโลกดี ยังเปนกิเลสเบาๆ คือไมสามารถจะพนทุกข
ฉะนั้นถาจะตัด อวิชชา ใหตัด ฉันทะ กับ ราคะ ในอารมณใจ คิดวามนุษยโลก พรหมโลก เทวโลก
ทั้ง 3 ภพนี้ ไมเปนที่หมายของเรา คือเปนแดนของความทุกข เทวโลก พรหมโลก เปนแดนของ
ความสุขชั่วคราว เราไมตองการ ตองการจุดเดียวคือ พระนิพพาน ถาในขณะใด เวลาใดของพุทธ
บริษัททั้งหลาย ในใจของทานตองการพระนิพพานเปนอารมณเปน เอกัคตารมณ ใน อุปสมานุสสติ
กรรมฐาน ถาเปน พระโสดาบัน แลวใกลจะตายเมื่อไร เปน พระอรหันต เมื่อนั้น ไปนิพพานเมื่อนัน้

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานิสงสอุโบสถศีล
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2521
นโม ตัสสะ ภควดต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง ติ

ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนา ในโอวาทกถา เพื่อเปนเครือ่ งโสรจ
สรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดานริศทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศลประจําปกษ คือ
วันพระขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ที่จัดวาเปนวันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาทรงแสดงโอวาทปาฏิ
โมกข หรืออีกนัยหนึ่งที่เรียกกันวา การแสดงนโยบายของพระพุทธศาสนา อีกตามบาลีที่เราเรียกกัน
วามาฆะบูชา เพื่อเปนเครื่งอโสรจสรงองคศรัทธาบารมีของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
ในความเรื่องนี้ก็มีอยูว า เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงบรรลุอภิเษกสัมมา
สัมโพธิญาณแลว
องคสมเด็จพระประทีปแกวไดแสงดพระธรรมเทศนาโปรดบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลาย สิ้นเวลาจากกลางเดือน 6 มาถึงเวลากลางเดือน 3 ปรากฏวาเวลานั้นมีพระอรหันต
ทั้งหลายปรากฏขึ้นในโลก เวนจากพระพุทะเจาแลวได 2,500 รูป เปนพระที่บวชจากองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง คือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา
การบวชในพระพุทธศาสนานี้มีอยู 3 แบบ เปนลําดับกัน คือ เมื่อองคสมเด็จพระภควันต
บรมศาสดาตรัสพระธรรมเทศนาครั้งแรก ใครจะเขาอุปสมบทบรรพชาพระพุทธเจาก็เปนอุปชฌาย
เอง โดยเปลงพระวาจาวา เอหิภิกขุ เจาจงเปนภิกษุมาเถิด เพียงเทานี้ก็สําเร็จ เปนการอุปสมบท
บรรพชา
ในตอมาเมื่อรพะสงฆในพระพุทธศาสนามีมากขึ้น ไปประกาศพระศาสนาในแดนไกล มี
บรรดาประชาชนทั้งหลายมีความเลื่อมใสอยากจะอุปสมบทบรรพชาพระสงฆทั้งหลายเหลานัน้
ตองพาบรรดาทานผูมีศรัทธามาเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มาดวยความลําบาก สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาเห็นความลําบากในเรื่องนี้
จึงทรงอนุมัติใหบรรดาพระสงฆืทั้งหลายใหการ
อุปสมบทบรรพชาแกทานผูมีศรัทธา เรียกกวา ติสรณคมนอุปสัมปทา เปนแตเพียงวา ใหบุคคล
ทั้งหลายนั้นประกาศตนวามีความเคารพในพระรัตนตรัย คือกลาววาจาวา พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ขาพเจาขอถึงซึ่งพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระธรรมเปนที่พี่ง สังฆัง
สรณัง คัจฉามิ ขาพเจาขอถึงพระสงฆเปนที่พึ่ง เพียงเทานี้ก็เปนอันวา สําเร็จในการอุปสมบท
บรรพชา
ตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นวา ในกาลตอไปเมือ่ องคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาเสด็จดับขันธ เขาสูพระนิพพานไปแลว สมเด็จพระประทีปแกวเห็นวา การใหการ
อุปสมบทบรรพชาแบบนี้ ถาบังเอิญพระอุปชฌายไมไดเปนพระอรหันต หรือวาไมไดเปนพระอริย
เจาก็จะไมไดพิจารณาวาผูเขามาอุปสมบทบรรพชาะดีหรือไมดีเพียงใด เหตุฉะนั้นองคสมเด็จพระ
จอมไตรจึงไดทรงบัญญัติใหมวา
ตอแตนี้ไป ถาบุคคลทั้งหลายจะเขามาอุปสมบทบรรพชา ใหสงฆมีอํานาจที่เรียกวา ญัตติ
จตุตถกรรม คือ ใหมีอุปชฌายทานหนึ่ง มีคูสวดสองทานแลวก็มีพระอยางนอยพระอันดับรวมกัน
แลว 10 รูปดวยกัน อยางนีส้ ําหรับใน ปจจันตชนบท เปนอันวา องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรง

กําหนดการอุปสมบทบรรพชาไวในพุทธศาสนา ในตอนแรกและตอนสุดทาย จัดเปน 3 แบบ
ดวยกัน
ฉะนั้นในการบวชในตอนหลังนี้ปรากฏงา องคสมเด็จพระมหามุนตี รัสให พระสารีบุตร
เปนอุปชฌายะ บวช ราธพราหมณ เปนองคแรก นี่กลาวถึงการอุปสมบทบรรพชาใน
พระพุทธศาสนามีอยู 3 แบบ แตเวลานีใ้ ชแบบสุดทายสุด
ตอมาในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพุทธบริษัท
สิ้นระยะเวลาตั้งแตกลางเดือน 6 ถึงกลางเดือน 3 ภายในปแรกปรากฏวามีพระสงฆทั้งหลาย ทีบ่ วช
โดยตรงองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามี 2,500 รูปดวยกัน
แลวก็ประการที่ 2 บรรดาพระสงฆทั้งหลายเหลานัน้ ไมไดมีการนัดหมายใดๆ กันขึน้ ตาง
คนตางมาเฝาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยตรง คือตามพระอรรกถาจารยกลาววา เปนวิธี
กรรมของพราหมณถึงกลางเดือน 3 เขาจะตองมาประชุมกัน เวลานั้นพระสงฆในพระพุทธศาสนาที่
เปนสาวกขององคสมเด็จพระทรงธรรมถือศาสนราพราหมณมากอน ในวันกลางเดือน 3 จึงไดพา
กันมาเฝาองคสมเด็จพระชินวรพรอมเพรียงกัน โดยไมมีการนัดหมาย องคสมเด็จพระไตรบรม
ศาสดาจึงไดสงั่ ใหบรรดาพระสงฆทั้งหลายประชุมพรอมกัน
แลวเปนเวลานัน้ องคสมเด็จพระ
ภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็แสดง โอวาทปากฏิโมกข เปนนโยบายในการประกาศพระ
ศาสนา
ฉะนั้นในวันกลางเดือน 3 นี้จึงใหนามอีกนามหนึ่งวา เปน วันจาตุรงคสันนิบาต คือวาเหตุ
ทั้ง 4 ประการเขามาพรอมกัน คือ
ประการที่ 1 บรรดาพระสงฆทั้งหลายเหลานั้น บวชตรงเฉพาะพระพุทธเจา เรียกวา
เอหิภิกขุอุปสัมปทา
ประการที่ 2 เขามาเฝาพระพุทธเจาโดยไมมีการนัดหมาย
ประการที่ 3 วันนัน้ ดวงจันทรเสวยมาฆฤกษ
ประการที่ 4 องคสมเด็จพระภควันตบรมศาสดา ทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข ซึ่งเปนหัวใจ
ในการประกาศพระศาสนา
รวมเปนสี่ประการดวยกัน จึงเรียกวา จาตุรงคสันนิบาต หัวใจพระศาสนาที่องคสมเด็จพระ
บรมโลกนาถตรัสในวันนั้น กลาวเปนบาลีโดยยอวา สัพพปาปสสะ อกรณัง กุสลัสสูปสัมปทา
สจิตตปริโยทปนัง เอตัง พุทธานสาสนัง ซึ่งแปลเปนใจความวา
สัพพปาปสสะ อกรณัง ขอทานทั้งหลายเวลาที่ไปประกาศพระศาสนา จงแนะนําบุคคล
ทั้งหลายใหงดจากทําความชัว่ ทั้งหมด
ขึ้นชื่อวาความชั่วทุกประการจงอยาปรากฏใหเขาทําดวย
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม กายกรรม คืออยาทําดวยกาย วจีกรรม คือ อยากลาวดวยวาจา

มโนกรรม กายกรรม คืออยาทําดวยกาย วจีกรกรม คือ อยากลาวดวยวาจา มโนกรรม จงอยาเอาใจ
เขาไปคิดนี่องคสมเด็จพระธรรมสามิศรแนะนําในการประกาศพระศาสนาไวในขอทีห่ นึ่งอยางนี้
ขอที่สอง องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา กุสลัสสูปสัมปทา ในเมื่อแนะนําใหเขาทั้งหลายไม
ทําความชั่วแลว ก็ใหตั้งใจประพฤติอยูแตในความดี
ประการที่สามองคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา สจิตตปริโยทปนัง จงแนะนําบรรดาบุคคล
ทั้งหลายเหลานั้น จงทําจิตใจใหผองใสจากสรรพกิเลส มีโลภะความโลภ โทสะ ความโกรธ โมหะ
ความหลง เปนตน
แลวในขัน้ สุดทายองคสมเด็จพระทศพลก็ทรงยืนยันวา พระพุทธเจาทุกๆ พระองคตรัส
อยางนี้เหมือนกันหมด
นี่เปนอันวาองคสมเด็จพระบรมสุคตไดวางแบบฉบับใหบรรดาบุคคล
ทั้งหลายประพฤติตนในพุทธศาสนา ถากลาวกันโดยพิศดารก็มีอยู อยางเดียวกันคือ หนึ่ง ทุกทานจง
เวนจากความชั่วทั้งหมด สองจงประพฤติแตความดี สาม จงทําจิตใจของเรานี้ใหผอ งใสจากสรรพ
กิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานทุกคน ปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จ
พระทศพล ทุกคนก็จะมีความพนทุกข คือ ถึงแมวาเรายังไมตาย จิตใจก็จะมีแตความสุข คําวาทุกข
ใจไมมี จะมีทกุ ขก็เพียงมีขันธ 5 เมื่อขันธ 5 มีความเกิดขึ้นมาในเบื้องตน มีความเปลี่ยนแปลงใน
ทามกลาง มีการสลายในที่สุด
แตทวาบรรดาทานทั้งหลายมีจิตใจพรอมแลว ในคําสั่งสอนขององคพระประทีปแกว ใจมัน
ก็ไมเปนทุกข ถือวาเปนเรือ่ งธรรมดา วาเวลาที่มีชีวิตอยูจิตใจของเรามีความสุข เมื่อตายจากโรคนี้
กายไมไดไปดวยไปแตใจ ใจที่พกความสุขไปตั้งแตสมัยที่มีชีวิตอยู ตายจากความเปนคน จิตก็มี
ความสุข ภพที่บรรดาทานพุทธบริษัทจะพึงไปเขาเรียกกันวา สุคติ อยางต่ําที่สุดเราก็เกิดเปนเทวดา
อยางกลางเราก็เกิดเปนคนใหม ก็จะเปนคนเต็มไปดวยความอุดมสมบูรณปราศจากโรคภัยไขเจ็บ
บริบูรณไปดวยทรัพยศฤงคารตางๆ มีความสุขสบาย มีปญญามาก สามารถจะรูเหตุผลไดดี
ในตอนนี้อาตมาขออธิบาย คําแนะนําขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาพอสมควรแก
เวลา ตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําวา สัพพปาปสสะ อกรณัง ซึ่งแปลเปน
ใจความวา ขอทานทั้งหลายจงแนะนําใหบรรดาประชาชนทั้งหลายปฏิบัติ คือ ละความชั่วทั้งหมด
คําวา ความชัว่ ทั้งหมดที่บุคคลและสัตวในโลกที่ไมตองการ ก็คือ
ในตอนนี้อาตมาขออธิบาย คําแนะนําขอองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาพอสมควรแก
เวลา ตามที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแนะนําวา สัพพปาปสสะ อกรณัง ซึ่งแปลเปนใจความ
วา ขอทานทัง้ หลายจงแนะนําใหบรรดาประชาชนทั้งหลายปฏิบัติ คือ ละความชัว่ ทั้งหมด คําวา
ความชั่วทั้งหมดที่บุคคลและสัตวในโลกที่ไมตองการ ก็คือ
หนึ่ง มีการเบียดเบียนกันโดยทางกาย เชน ประทุษรายรางกายทําลายลางรางกายกันให
ถึงกับความตายบาง มีการทุกขทรมานดวยความเจ็บปวดบาง อันนี้จดั เปนความชัว่ ขอที่หนึ่ง

แลวก็ขอที่ 2 ทรัพยสินของเราทั้งหลายของบุคคลใดก็ตามที ไมมีบุคคลใดในโลกนี้ที่หา
ทรัพยสินมาไดแลว ตองการใหคนอื่นมายื้อแยง เปนสมบัติของเขามีองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาจึงไดทรงแนะนําวาสิ่งนี้จงอยาทํามันเปนความชั่ว
ประการที่ 3 ขึ้นชื่อวา คนรัก จะเปนสามีและภรรยา หรือบุคคลในปกครองก็ดี จงอยา
ละเมิดสิทธิทําลายน้ําใจซึ่งกันและกัน ถาทําแบบนี้แลวนั้นบุคคลผูเปนเจาของยอมมีความไมสบาย
ใจ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนําวาอยางนี้เปนความชั่ว จงอยาทํา
ประการที่ 4 องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาววา สําหรับวาจา จงเวนจากวาจาทีพ่ ูดเปน
วาจาไมจริงหนึ่ง เวนจากวาจาที่เปนคําหยาบ สะเทือนใจบุคคลผูรับฟงประการหนึ่ง เวนจากวาจาที่ยุ
แยงตะแคงแซะ ใหชาวบานเขาแตกราวกันนี้ประการหนึ่ง เวนจากวาจาไรสาระที่ปราศจาก
ประโยชน คือ สรางความรําคาญใจของบุคคลที่รับฟงประการหนึ่ง วาจาทั้งสี่ประการนี้องคสมเด็จ
พระมหามุนกี ลาววาเปนความชั่วจงอยาพูด
ในที่สุดองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา จงเวนจากการดื่มสุราและเมรัย เพราะเปน
ปจจัยใหตั้งอยูใ นความประมาท คือ คนถาเมาแลวก็ขาดสติสัมปชัญญะ สามารถจะทําความชั่วไดทุก
ประการ
นี่เปนอันวา คําวา สัพพปาปสสะ อกรณัง ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา จง
อยาทําความชัว่ ทั้งหมด หมายความวา องคสมเด็จพรบรมสุคตทรงถือเอากําลังใจ คือ ความตองการ
ของบุคคลและสัตวเปนสําคัญถาบุคคลใดเวนเหตุทั้ง 5 ประการนีไ้ ดแลว องคสมเด็จพระประทีป
แกวทรงกลาววา คนทั้งหลายเหลานัน้ เปนผูไมมีความชั่ว แตคนที่ไมมคี วามชั่วแลวไมทําความดีกย็ งั
จะถือวาเปนคนดีไมได ดูตวั อยาง อานันทเศรษฐี เกิดมาเปนมหาเศรษฐีแลวพบศาสนาขององค
สมเด็จพระประทีปแกว เธอก็ไมทําความดี คือขึ้นชื่อวา ความชั่วไมมี ความดีไมปรากฏ ตอไปตาย
จากความเปนคน ก็ตองไปเกิดเปนลูกของคนขอทาน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระพิชิตมารจึงไดตรัสวา เมื่อละความชั่วแลว จงพากันทําความดี ความดี
ในพระพุทธศาสนานี้ องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสไวเปน 3 ประการดวยกัน กลาวคือ
หนึ่ง ทานมัย ความดีสําเร็จไดดวยการบริจาคทาน
สอง ศีลมัย ความดีปรากฏขึ้นไดดว ยการรักษาศีล
สาม ภาวนามัย ความดีเกิดขึน้ ไดจากการภาวนา คําวา ภาวนา ก็ใชอารมณ คิดระวังอารมณ
ใจของจิตวา จงอยาคิดถึงความชั่ว
ความดีทั้งสามประการนี้ ขออธิบายโดยยอ พอสมควรแกเวลาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา แนะนําใหบรรดาทานพุทธบริษัทสรางความดีดว ยการบริจาคทาน เราจะเห็นกันวา ผลของ
ทานนี้เปนปจจัยของความรัก หรือวาบุคคลใดผูใด เปนผูใ หยอมเปนที่รกั ของบุคคลผูรับทาน

แลวอีกประการหนึ่ง ทานเปนปจจัยใหสรางความมิตรมีคนรัก แลวก็มีมติ รมากมีคนรักมาก
ในเมื่อเรามีคนรักมากเราก็มคี วามสุขมาก ถาเรามีคนรักนอย เราก็มีความสุขนอย ถาเราไมมีคนรัก
เลยเราก็ลําบากใจทุกประการ ตองระวังเหตุราย
ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงไดทรงแนะนํา ใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายโดยถวนหนา ถาสามารถจะพึงมีของ จะพึงแบงปนกันไดสําหรับคนบานใกลเรือนเคียง
หรือคนไกลก็ตามที เห็นวาเขามีทุกข เรามีความสุขมากกวาเขา ถาไมเกินวิสัยของเราที่จะพึง
สงเคราะหกันได ตางคนสงเคราะหซึ่งกันและกัน อยางนี้โลกทั้งโลกจะเต็มไปดวยความสุข เพราะ
คนมีความรัก มีความสามัคคี มีความเขาใจซึ่งกันและกัน นี่กลาวถึงผลโดยยอ ถึงการใหทานเปนการ
สงเคราะหในปจจุบัน ถาจะกลาวถึงอานิสงส ใหสูงขึ้นไปนิดหนึง่ พระพุทธเจากลาววา
ทานัง สัคค โส ทานัง ซึ่งแปลเปนปจจัยเปนภาษาไทยวา การใหทานเปนบันไดใหไปเกิด
บนสวรรค กลาวถึงบุคคลใดใหทานแลว ตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปนเทวดาบาง ไปเกิดเปน
นางฟาบาง
ดูตัวอยาง ลาชเทวธิดา สมัยเมื่อเธอเปนมนุษยเปนคนยากจนเข็ญใจ ไมมีโอกาสจะทําบุญ
ใดๆ กับเขา ขาวตอกเพียงขันเดียว ไดถวายกับ พระมหากัสสป เมื่อใสบาตร พระมหากัสสป เดิน
กลับถูกงูกัดตาย
ตายจากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลกมีวิมาน
ทองคําเปนที่อยูมีนางฟาเปนบริวาร
นี่เปนอันวา การใหทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค หลังจากนั้น ถาหมดบุญวาสนาบารมี
จากเคยเปนเทวดา กลับลงมาเปนคน อํานาจทานการกุศลที่คนทําแลว ก็จะบันดาลใหทานทั้งหลายมี
ความสุข มีโภคสมบัติ เชน อานันทเศรษฐี เปนตน นี่เปนอันวาการใหทานที่องคสมเด็จพระทศพล
ทรงแนะนํา ยอมเปนผลเปนการที่สอง
ประการที่สาม ถาบรรดาพุทธบริษัททุกทานใหทานจนกระทั่งจิตใจของทานมีความพอใจ
ในการให สิน้ ความพอใจในการที่จะยึดตองทรัพยสมบัติของบุคคลอื่นมาเปนทรพัยสมบัติของตน
อยางนี้องคสมเด็จพระทศพลกลาววา มีบารมีทานหรือ ทานบารมีเต็มขั้น เปนปจจัยใหทานกาวอีก
กาวหนึ่ง จะเขาถึงอมตะมหาปรินิพพาน นี่ขึ้นชื่อวาผลของทานยอมเปนปจจัยใหเกิดความสุขแก
บรรดาทานพุทธบริษัทมาก
ประการที่สอง ศีลมัย ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแนะนําใหทรงรักษาศีล ศีล
แปลวา ปกติ อธิบายมาแลวเมื่อกี้นี้ ถึงศีลหาประการวาถาเราละเมิดองคสมเด็จพระพิชิตมารกลาววา
เปนคนชั่ว ไมใชคนดี หากวาเราเชื่อคําแนะนําในองคสมเด็จพระชินศรี เรามีจิตเมตตา คือ ความรัก
กรุณาเปนที่ตั้ง
จิตตัวนี้ทั้งสองประการนี้ จะควบคุมกําลังใจทานบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายใหเวน
จากพิฆาตเขนฆาทํารายซึ่งกันและกัน นอกจากจะไมทํารายแลวจิตใจก็มีความรัก มีความสงสารซึ่ง

กันและกัน เปนอันวา ศีลเปนปจจัยใหมีความสุขในชาติปจจุบัน เราเวนขอนี้ไดเราก็เปนคนรักของ
คน เราก็เปนคนที่ชาวโลกรักทั้งโลก
ประการที่สอง องคสมเด็จพระมหามุนี กลาววา ใหเวนจากากรยื้อแยงทรัพยสินของบุคคล
อื่นมาเปนสมบัติของตนอยางนี้เราก็จะเปนคนที่ชาวฌลกไววางใจจะไปที่ไหนก็มีแตความสุข มี
ความสบาย มีแตความเยือกเย็น เปนที่รกั ซึ่งกันและกัน
ประการที่ 3 องคสมเด็จพระภควันตทรงแนะนําใหเวนจากยื้อแยงความรักคนรักของบุคคล
อื่น อยางนี้สามารถจะทําจิตใจอขงบุคคลที่คนหาสมาคมเราใหมีแตความแชมชื่น เวนจากการระแวง
ซึ่งกันและกัน
ประการที่ 4 องคสมเด็จพระทรงธรรม ใหงดวาจาชั่วทัง้ 4 ประการ ตามที่กลาวแลว ถาเรา
ปฏิบัติตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว ไปที่ไหนพูดที่ไหน วาจาของเรามันก็
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะวาจาของเราเปนมิตรสรางความสุขใหแกบุคคลผูสดับ
ประการที่ 5 องคสมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนําใหเวนจากการดื่มสุราและเมรัย เพราะวา
สุราและเมรัยเปนปจจัยใหเกิดความทุกข เกิดความชั่ว ทําความชั่วไดทุกประการ
ถาปฏิบัติตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ก็ชื่อวาทานทั้งหลายปราศจากความ
ชั่ว ดวยประการความชั่ว ดวยประการทั้งปวง สติสัมปชัญญะก็สมบูรณ นี่พูดกันถึงความสุขในชาติ
ปจจุบัน แตคนใดรักษาศีลบริบูรณแลวนัน้ ไซร องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา สีเลนะ สุขติง ยันติ
ซึ่งแปลเปนใจความวา บุคคลผูมีศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค มีโภคสมบัติ
หนึ่ง ศีลจะเปนปจจัยใหคนอายุยืน ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีรูปรางหนาตาสะสวย
สอง มีโภคสมบัติมาก มีทรัพยสมบัติก็ไมถูกไฟไหม ไมถูกน้ําพัด ไมถูกลมทําลาย ไมถูก
โจรผูรายเบียดเบียน
ประการที่สาม ศีลจะเปนปจจัยใหเราปกครองคนงาย คนที่อยูในบังคับบัญชาองเราทุกคน
จะปฏิบัติตามคําสั่งสอนไดดี
ประการที่สี่ ศีลจะทําใหวาจาของเรานี้เปนที่รักของบุคคลผูสดับ
ประการที่หา ศีลจะเปนปจจัยใหบรรดาพวกเราทั้งหลายปราศจากความไรสติสัมปชัญญะ
คือเปนโรคเสนประสาท
ที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนํา ใหแกบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัติในเรื่องศีล
จัดวาเปนความดี นี่สวนยอของอานิสงสของศีลเปนอยางนี้
ในที่สุดองคสมเด็จพระมหามุนีกลาววา สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ทานกลาววาศีลเปนปจจัยให
ทานทั้งหลายเกิดบนสวรรค เขาสูพระนิพพาน คําวา สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ทานกลาววา ศีลเปน
ปจจัยใหทานทั้งหลายเขาสูพระนิพพาน ตามที่บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน เวลานีว้ ันนีพ้ ากัน
สมาทานศีลอุโบสถ อุโบสถศีลนี่เปนทั้งศัลและเปนทัง้ ธรรม จัดวาเปนศีลของพรหมจรรย เปน

ปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานเขาถึงซึ่งพระนิพพานโดยงาย จะเห็นวาอุโบสถศีลนี้แปลก
จากศีล 5 อยู 4 ขอดวยกัน
หนึ่ง ขอวา อพรหมจริยา เวรมณี แปลวา เราจะงดเวนจาการประพฤติตนเปนบุคคลคู นี่
องคสมเด็จพระบรมครู ใหพจิ ารณาวา ใหงดเวนจากการอยูกันในฐานะสามีภรรยา ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวาเปนการตัดความรูสึกที่มีความปรารถนาในกามารมณ ถาหากวาเราตัดจากความรูสึกจาก
ความปรารถนาในกามารมณแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา จะทําจิตใจของบุคคลผูสดับผู
ประพฤติปฏิบัติใหมีความสุข เมื่อจิตเราตัดในอารมณจากการมารมณแลว เราก็จะมีอารมณอันหนึ่ง
ซึ่งเกิดขึ้นมาแทนอารมณเดิมนั่นก็คือ อารมณ สังขารุเปกขารมณ ไดแก อารมณที่เห็นความเปนโทษ
ในขันธ 5 วาปจจัยที่อยูในการเคียงคูกันอยู ในฐานะสามีภรรยาเปนปจจัยของความทุกข ไมไดเปน
ปจจัยของความสุข ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาเพียงแตเราคนเดียวเทานัน้ ความทุกขกายทุกขใจมันก็
มีมาก ถาเราอยูสองครองคู เราก็ตองใชกําลังใจ เขาไปดูแลเอาใจบุคคลอีกคนหนึ่ง ซึ่งตัวนี้จะเจาถึง
ใจ ที่ละนอยๆ จนกระทั่งถึงที่สุด มีกําลังใจสูงขึ้นก็จะมีความตองการในความสันโดษ กลาวคือ มี
การอยูเฉพาะตน องคสมเด็จพระทศพลกลาววา ถาอยูป ราศจากเปนคนคู ทานถือวาจัดวาเปน กาย
วิเวก มีความสงัดกาย เมื่อเปน กายวิเวก เกิดขึ้นประการใด จิตวิเวก ก็ยอมปรากฏ คือ ความวุนวาย
ของจิตไมมี องคสมเด็จพระมหามุนกี ลาววา เปนฌานสมาบัติ เมื่อฌานสมบัติเกิดขึ้น ปญญายอม
เกิดขึ้นแกบรรดาทานพุทธบริษัท จะเห็นวาความเกิดนี่มันเปนทุกข เพราะวาเราจะตองบริหาร
รางกายดวยประการทั้งปวง
ตอไปทานทั้งหลายจะเห็นวา รางกายเมื่อเกิดมันเปนทุกข เราจะบริหารเพียงใดก็ตามที มัน
จะหาความสุขไมได เพราะวารางกายนี่ มีความแก ความเสื่อมเปนปกติธรรมดาอยูเปนนิจ ในที่สดุ
ชีวิตที่เรารักทีส่ ุดมันก็จะตองตาย ฉะนัน้ องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดากลาววา เมื่อทาน
ทั้งหลายทํากายจะเปน กายวิเวก คือ สงัดกายแลว ตอไปจิตใจก็จะมีอารมณผองแผวดวย กําลังจิต
ของฌานเห็นวารางกาย เราอยูคนเดียวนี้มีความสุขกวาอยูค รองคู
ตอไปองคศมเด็จพระบรมครูกลาววา เมือ่ จิตวิเวก คือ กําลังฌานเกิดขึ้นก็มกี ําลังใจเปน
ปญญา เมื่อปญญาพิจารณารูแจงเห็นจริงวาทุกสิ่งทุกยอางในโลกจะเปนรางกายของเราก็ดี รางกาย
ของบุคคลอื่นก็ดี รางกายสัตวก็ดี หรือวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกก็ดี ที่เกิดขึ้นมาแลวนี่ มันเกิดขึ้นมา
ในเบื้องตน
แลวก็มีความปลี่ยนแปลงในทามแลางมีการสบายตัวไปในที่สกุ ถาเรายังจะยึดถือ
ตองการอยูเราเกิดมาใหมแนก็ไมมีความสุขกายสุขใจแบบนี้ ในทีส่ ุดจิตใจของเราครอบงําอยูใน
ความดี คือ เปน จิตวิเวก นั่นก็คือ เห็นวา การเกิดไมมีความสุข ปรารถนาความสุข คือ พระนิพพาน
การทําใจไปทีล่ ะนอยๆ อยางนี้ จิตก็เขาถึงหยั่งเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ มีความวางเฉยใน
การตองการจะมาเกิดเปนมนุษย เพียงจิตเทานี้ จิตใจของทานก็ชื่อวาเปนอารมณที่มีความบริสุทธิ์

ตายจากความเปนมนุษยก็เขาสูพระนิพพานไดนี่โดยเฉพาะอยางยิ่งศีลขอที่ 4 ขอเดียว ก็เปนปจจัยให
ทานทั้งหลายเขาถึงพระนิพพาน
ขอตอไปองคสมเด็จพระพิชติ มารทรงแนะนําใหเวนจากการดื่มสุราและเมรัยทั้งนี้องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตองการใหทานทั้งหลาย
มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ
เมือ่
สติสัมปชัญญะสมบูรณ ศีลก็บริสุทธิ์ สมาธิก็ทรงตัว ปญญาก็ผองใสอันนี้ก็เปนปจจัยใหทาน
ทั้งหลายเขาสูพระนิพพานเหมือนกัน
ศีลขอที่ 6 องคสมเด็จพระภควันต ใหลองฝกจิต ลองฝกกายวา วันพระหนึ่งรักษาอุโบสถ
ครั้งหนึ่ง ลองอดขาวตอนเย็นดู ตอนนี้องคสมเด็จพระบรมครูจะแสดงใหเห็นวา ไอความวุน วายของ
เรื่องการบริโภคอาหารมันสรางปจจัยใหเกิดความทุกข เราอดอาหารเสียสักมื้อๆ หนึง่ จิตใจก็จะมี
ความสุข แตเรือ่ งนี้เปนของแปลก บรรดาทานพุทธบริษัท ถาเราไมสมาทานศีล อุโบสถศีล หรือศีล
8 เวลาเย็นมันหิว แตวาเราสมาทาน อุโบสถศีล หรือศีล 8 ถาศีลบริสุทธิ์บริบูรณตอนเย็นไมหิว ดู
พระเปนตัวอยาง เมื่ออาตมาบวชมาใหมๆ ก็เกรงวาจะเกิดความหิวในตอนเย็น เตรียมเภสัชทุกอยาง
ที่พอจะกระตุน รางกายใหเวนไวจากความหิวเสียได แตก็เปนที่นาแปลกใจวา นับตัง้ แตวันบวชมาถึง
วันนี้ ไมเคยหิวอาหารเย็นเลย
ก็มีบางทาน ถาวันใดศีลของบรรดาภิกษุ สามเณร องคใดบกพรอง วันนั้นจะเกิดความหิว
ขอนี้เปนของอัศจรรย และการอดขาวเย็นนีน้ ั้น องคสมเด็จพระภควันตกลาววา เปนปจจัยใหมีความ
แนบสนิท มีลมละเอียดไดเร็ว นี่พึ่งเวลาลวงไปสักสองสามทุม ยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดนาฬิกา จิตใจของ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทัว่ หนา เวลาที่จะเจริญสมาธิจิตใจสงบสงัดดี นี่องคสมเด็จพระ
ชินศรีเห็นประโยชนเชนนี้ จึงแนะนําใหบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายพากันระงับอาหารตอนเย็นสักนั
พระละหนึ่งครั้ง เปนการฝกกายฝกใจ ไดเปนปจจัยใหทรงสมาธิไดดี
ศีลขอที่ 7 องคสมเด็จพระมหามุนใี หเวนจากการแตงตัวดวยของหอมและนอนในที่นอน
สูง และดูการฟอนรํา ทั้งนี้จะเห็นวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงเห็นหนา การประดับประ
การางกายสวยสดงดงามมันไมไดมีประโยชนไมไดทําจิตใจใหมีความสุข ความหลงใหลใฝฝนใน
การดุมหรสพหรือการฟอนรํามันก็ไมไดเปนปจจัยใหมคี วามสุข ไมสามารถจะทําใหชีวติ ของเราให
ยืนยาวไปได
ทั้งนี้ตัวอยางอัครสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ซึ่งมีนามวา พระโมคคัล
ลาน และ พระสารีบุตร ทานเปนลูกมหาเศรษฐี แตงตัวดี เพราะมีทรัพยมากมีบริวารมาก แลวก็
นอกจากนั้นดูมหรสพทุกวัน ในวันหนึ่งไดมาพิจารณากันวา คนแตงตัวสวยก็ดี คนที่ดูมหรสพก็ดี
ในที่สุดคนทั้งหลายเหลานีก้ ต็ ายหมด จึงพากันไปเฝาองคสมเด็จพระบรมสุคต ก็เห็นวามหรสพไม
เปนเรื่องในทีสุดศึกษาจริยธรรมจากองคสมเด็จพรตะบรมสุคต ก็เห็นวามหรสพไมเปนเรื่องในที่สุด
ศึกษาจริยธรรมจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ก็บรรลุอรหันตผล

นี่แหละ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน การแตงตัวก็ดี การดูมหรสพก็ดี ไมใชจะเปนปจจัยให
เราหนุม เราสาว ตลอดกาลตลอดสมัย หรือวาไมเปนปจจัยใหเรามีชีวิตยืนยาว มันจะกลับกลาย
ทําลายจิตใจของเรา ใหมีความทุกขปราศจากความสุข เหตุอยางนัน้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาจึงไดทรงแนะนําใหงดกายงดใจที่ปราศจากในเรื่องที่ตองการความสวยสดงดงาม
ตองการดุ
มหรสพ เพราะมันเปนปจจัยแหงความประมาทในชีวิต เราจะลืมคิดถึงความเปนจริง
ตอมาองคสมเด็จพระมหามุนีแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ภิกษุและสามเณร วา
จงอยานอนทีน่ อนสูงเกินไป ใหญเกินไป ที่ยัดไปดวยนุนและสําลีทั้งนี้องคสมเด็จพระมหามุนีเกรง
วา อารมณจิตที่สัมผัสไอของที่มีความนิ่มนวลใจจะคิดถึงอารมณของกามารมณ
ความจริงขอศีลทั้ง 4 ขอนี้จัดวาเปนธรรม ขอที่วา อพรหมจริยา อยางหนึ่ง แลว วิกาลโภช
นา อยางหนึ่ง นัจจภีตวา หรือ อุจจาสยนะ พูดกันงายๆ วาหนึ่งเวนจากการนอนกะคนคู สอง เวน
จากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล สาม เวนจากการทัดทรงดวยของหอม ดอกไมและของหอม
หรือดูมหรสพ แลวก็สี่เวนจากนอนที่นอนสูงที่นอนใหญยัดไปดวยนุนและสําลี
ถาเผอิญบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายเหลานี้ สมาทานอุโบสถ แตรักษาไมครบตลอดวัน
ตอนเย็นเกิดความหิว บริโภคอาหาร แลวกลางคืนสามีและกรรยามีความตองการในกามารมณ เวน
ไมได หรือบางครั้งเผลอไปทัดทรงของหอมหรือดอกไม หรือลูบไลดวยของหอม ดูมหรสพ ไป
นอนในทีน่ อนสูงที่นอนใหญ ขึ้นชื่อวาขาดจากอุโบสถศีล แลวก็ขาดจากศีล 8 แตวาศีลทั้ง 4
ประการนี้เปนธรรมะ ไมเปนปจจัยใหบรรดาทานพุทธบริษัทเปนกรรม คือ ตกอบายภูมิเปนแตเพียง
วา ทําจิตใจใหเศราหมองนิดหนอยเทานั้น ไมเหมือนศีล 5 ประการศีล 5 ประการขาดขอไหนขอนั้น
พาลงนรกทั้งหมด
นี่เปนอันวา บรรดาทานพุทธบริษัท สมาทานอุโบสถศีล ก็ชื่อวาเปนการปฏิบัติครบตามที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนํา วาศีล 4 ขอ คือ ปาณา อทินนา มุสา สุรา ทั้งวาเปน
กุสลัสสูปสัมปทา คือเปนการทําความดีแตสําหรับศีลอีก 4 ขอ อพรหมจริยา เวรมณี วิกาลโภชนา
เวรมณี มัจจคีตวา หรือ อุจจาสยนมหาสยนา เวรมณี ทั้ง 4 ขอ นี่เปนธรรมะจัดใหบรรดาทานพุทธ
บริษัทปฏิบัติเขาถึงที่สุดไดคือ พระนิพพาน
เปนอันวาสําหรับวันนี้ การแสดงพระธรรมเทศนาเลยเวลามานาน แตวาถาจะพูดกันไปให
มากกวานี้อีกสิบชั่วโมงมันก็ไมจบ ขอแนะนํากันแตเพียงวาบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดย
ถวนหนา วันนี้มาทําบุญในวันสําคัญวันหนึ่งหรือจัดวาเปนสําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา คือเปน
วันที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงวางแบบฉบับในการประกาศพระพุทธศาสนา ใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยดวนหนาปฏิบตั ิไดครบถวน จะไดปราศจากความทุกข มีความสุข ถา
เรายังไมหมดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน เวลาที่มีชีวิตอยู จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานก็จะ
มีความสุข ตายจากความเปนคนไปเกิดเปนเทวดาหรือพรหม ก็มีความสุข พนจากเทวดาหรือตน มา

เกิดเปนมนุษยใหม ก็มีความสุขคือมีรางกายดี มีอายุยืน ปราศจากโรคภัย มีทรัพยทั้งหลาย ก็มีความ
เปนอยูดว ยดีไมมีอันตราย บุคคลที่อยูในปกครองของเรานี้ คลายจะวานอนสอนงายอยูในโอวาท
วาจาของเราก็มีความศักดิ์สทิ ธิ์ เปนที่รักของบุคคลอื่น เราก็จะไมเปนคนเปนโรคเสนประสาท จะไม
คลั่ง จะไมบา มีสติสัมปชัญญะดี มีปญญาดี
หากวาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทนี้ มีอารมณสูงสุดเห็นวา การเกิดเปนมนุษยก็ดี เปน
เทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดี ไมเปนปจจัยแหงความพนทุกข ถาหมดบุญวาสนาบารมี ก็ยังมีความทุกข
ยังมีความสุขไมแทจริง หากวาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ภิกษุ และสามเณรทั้งหลาย ทําจิตใจ
ของทานใหผอ งใสตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา คือ พิจารณาเห็นวาสภาพ
รางกายของเรานี้ ของเราก็ดี ของบุคคลอื่นก็ดี ของสัตวอื่นก็ดี วัตถุธาตุก็ดี ไมมีความหมาย เพราะ
ขึ้นชื่อวาสมบิตของโลก จะเปนสิ่งที่มีชีวติ หรือไมมีชีวติ ก็ตามทีไมมีอะไรทรงตัวมีความเกิดขึน้ ใน
เบื้องตนแลวก็มัความเปลี่ยนแปลงไปในทามกลางมีการสลายตัวไปในทีส่ ุด จะเกิดเปนมนุษย จะ
เกิดเปนสัตว ก็ไมมีความหมายเราไมตองการ สิ่งที่เราตองการมีอยางเดียว คือพระนิพพาน แลวก็
ควบคุมกําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัททุกทานไววา
หนึ่ง เรามีความตองการในการใหทาน ที่ไมเกินความสามารถของเรา
ประการที่สอง ระงับจิตใจของเราไวใหบริบูรณในศีล
ประการที่สาม ยอมรับนับถือกฏของธรรมดาวา สิ่งทัง้ หลายในโลกมีความเกิดขึน้ มาใน
เบื้องตน เปนของธรรมดา ตอไปมันมีความเปลี่ยนแปลงก็เปนของธรรมดา เวลาที่มนั จะสลายตัวไป
ก็ถือวาเปนของธรรมดา จิตใจของเราไมมีความหวั่นไหว อยางนี้ชื่อวาบรรดาทานพุทธบริษทั
ทั้งหลาย มีอารมณใจเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ คือวางเฉยในขันธ 5 เสียได ถาบุคคลใดวางเฉยใน
ขันธ 4 ไดองคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา ทานผูนั้นเขาถึง อมตะมหาปรินิพาน ตามที่องคสมเดจ
พระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจากลาวในบทพิจารณาไว ในขั้นสุดทายวา เตสัง วูปสโม สุ
โข การเขาไปสงบกายนั้น ชือ่ วามีความสุขหมายความวา จิตใจของเราไมพอใจ คือไมยึดมั่น ถือมัน่
ในรางกาย เราก็ถึงซึ่งพระนิพพาน
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานตั้งใจวาจะเทศนแต 30 นาที เวลานี้ก็เกือบจะ 50 นาที
อยูแลว ขอยุตพิ ระธรรมเทศนาไวแตเพียงเทานี้
ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐานอางคุณพระศรีรัตนตรัย มีพระ
พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้งสามประการ ขอจงไดอภิบาลบรรดาทานพุทธบริษัททุก
ทานใหมแี ตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณพูนผล
และจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่
ประการ มี อายุ วรรณะ สุขุ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานมีความประสงคสิ่งใดก็ขอใหไดสิ่งนัน้
สมความปรารถนาจงทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนามาในโอวาทกถา ก็ขอยุติพระ
สัทธรรมเทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง อานาปานบรรพ
แสดงเมื่อ
วันเสารที่ 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 มหาสติปฏ ฐานสูตร เพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี
ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลายไดพรอมใจกันมรบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือ ในวันพระขึน้ 15 ค่ํา เดือน 10 วันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตางคนก็ตางมี
ความเลื่อมใส ในองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ไดมากระทําแลว ตาม
คําแนะนําขององคสมเด็จพระประทีปแกวคือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน วันนี้บรรดาทานพุทธบริษัทก็ไดทําแลว

2. ศีลมัย บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล ทานก็ทาํ แลว
3. ประการที่ 3 องคสมเด็จพระประทีปแกว ทรงแนะนําวา ภาวนามัย บุญสําเร็จดวยเจริญ
ภาวนา คือ ใชอารมณคิดตามพระธรรมเทศนาที่องคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรงโปรด
วันนีจ้ ะนําเอาพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ที่ใหนามวา มหาสติปฏ
ฐานสูตร มาแสดงแกบรรดาทานพุทธบริษทั เพื่อเปนการสนับสนุน ภาวนามัย ความดีวาพระองค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงเสด็จประทับยับยั้งสําราญอิริยาบถ
ปรากฏอยูที่ เมือง กุรุรัฐ ใน กัมมาสธัมมนคร เขาเรียกวา ชนบท เวลานั้นสมเด็จพระบรมสุคตทรง
เรียกบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลายทานมา เขามาประชุมกันแลว องคสมเด็จพระประทีปแกว ทรงตรัส
เปนบาทเปนคาถาบาลีวา เอกายโน อยัง ภิกขเว มัคโค สัตตานัง วิสุทธิยา เปนตน ตามใจความที่องค
สมเด็จพระทศพลตรัสวา ดูกรภิกขเว ภิกษุทั้งหลาย ทางของบุคคลผูเดียวเปนทางเอก เปนทางความ
บริสุทธิ์หมดจด ปราศจากความเศราโศกเสียใจ
ในความเรื่องนี้มีวา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาลําดับวา ทางแหงความบริสุทธิ์เปน
ที่ตั้งไวซึ่งสติ 4 สถานที่เรียกวา มหาสติปฏ ฐานสูตร ซึ่งตามพระบาลีกลาววา กถัญจะ ภิกขเว กาเย
กายานุปสสี วิหรติ เปนตน ซึ่งแปลใจความวา เธอทั้งหลายจงเอาจิตเขาไปตั้งไวในกายเนืองๆ เปน
ตน 1 เอาจิตไปตั้งไวในเวทนา 1 เอาจิตตั้งไวในจิต 1 เอาจิตเขาไปตั้งไวในธรรม 1 จงพิจารณา
เนืองๆ ถึงกายในกาย จงพิจารณาเนืองๆ ถึงเวทนาในเวทนา พิจารณาเนืองๆ ถึงจิตในจิต จงพิจารณา
เนืองๆ ถึงธรรมในธรรม นี่เปนหัวขอใหญ เรียกวา กายานุปสสนามหสติปฏฐาน 1 เวทนานุปส
สนามหาสติปก ฐาน 1 จิตตานุปสสนามหาสิตปฏฐาน 1 ธัมมานุปสสนามหาสติปฏฐาน 1 เอาจิตเขา
ไปตั้งไวในกาย 1 เอาจิตเขาไปตั้งไวในเวทนา 1 เอาเขาไปตั้งไวในธรรม 1 เอาจิตเขาไปตั้งไวในจิต
1 ถาแคนี้ก็บรรดาทานพุทธบริษัทปวดหัวแน
กลาวความโดยยอ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจากลาวโดยยอวา เธอทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลาย
เขาไปอยูในปาชาก็ดี เขาไปอยูในปาชัฏก็ดี ในบานบางก็ดี อุซุงกายัง ปณิธายะ ตั้งกายใหตรงดํารง
สติใหมั่น แลวก็นอมนําเอา มหาสติปฏ ฐานสูตร ขอใดขอหนึ่งมาปฏิบัติ ความจริง มหาสิตปฏฐาน
สูตร นี้องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยตรัสไวหลายสิบขอดวยกัน แตในตอนตนองคสมเด็จพระ
ภควันตตรัสวา ใหพจิ ารณาลมหายใจออก ที่เรียกกวา อานาปานุสสติกรรมฐาน มหาสติปฎ ฐานสูตร
เรียก อานาปานบรรพ
บรรพวาดวยลมหายใจเขาออก ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโปรดทราบวา ใน มหา
สติ)ฏฐานสูจนสูตร ทั้งหมดเปนแนวทางที่จะปฏิบัติเพือ่ ใหเขาถึง พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
และอรหันต แตวาตามความมุงหมายขององคสมเด็จภควันตแตละขอมุงใหทกุ คนปฏิบัติขอใดขอ
หนึ่งถึงอรหันต

ฉะนั้นในตอนทายของ มหาสติปฏ ฐาน ทุกขอขององคสมเด็จพระภควันตไมไดจัด
เรียงลําดับมรรคผลเขาไว องคสมเด็จพระทศพลัดไวสําหรับอรหันตอยางเดียว ฉะนั้นผูที่ปฏิบัติได
มโนมยิทธิ ก็ดี วิชชาสาม ก็ดี ที่ทองเที่ยวไปตามภพตางๆ ได ไปสวรรคได ไปพรหมโลกได ไปเห็น
นิพพานได ไปเห็นนรก เปรตอสุรกาย สัตวเดรัจฉานได สามารถระลึกชาติได นัน่ คือแคพยานแหง
ความเปนจริงถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง ตองการจะบรรลุมรรคผลก็เดินสาย สุกขวิปสสโก
ควบกันไป คือใชฌานพิเศษ รูสวรรค รูกฎของกรรม วาบุคคลทําบุญอยางไรถึงไปสวรรค รูพรหม
โลกเห็นพรหมโลก ไปพรหมโลกได รูก ฎของกรรมวา ทําอยางไรไปพรหมโลกได รูพระนิพพาน
เห็นพระนิพพาน ไปถึงพระนิพพานได ก็รกู ฎของกรรม ของบุคคลวาทําอยางไรไปนิพพานได เมื่อรู
อยางนี้แลว ก็หันมาจับปฏิบตั ิ ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระประทีปแกว ใหจิตใจเขาถึงอารมณ
พระนิพพานโดยแทจริง ตามที่พระพุทธเจาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เธอหายใจเขา (ทานวา
ไงของทาน) โส สโต วะ อัสสสติ อยางนี้เปนตน ทานบอกวาเวลาหายใจเขารูอยูห ายใจเขารูอยูว า
หายใจเขา หายใจออกรูอยูวา หายใจออก หายใจเขายาว รูอยูวาหายใจเขายาว หายใจออกยาว รูอยูว า
หายใจยาว หายใจเขาสั้น ก็รูอยูวาหายใจเขาสั้น หายใจออกสั้นก็รอู ยูวา หายใจออกสั้นเพียงแคนี้
อยาลืมวาใน มหาสติปฏ ฐานสูตร สมเด็จพระมหามุนไี มตรัสอารมณของฌานเขาไวแตถือวาใน มหา
สติปฏฐานสูตร นี่อารมณทรงสมาธิมีอารมณเดียว คือ อานาปานุสสติกรรมฐาน นอกจากนั้นเปน
อารมณคิดทั้งหมด ฉะนั้นใน มหาสติปฏฐานสูตร องคสมเด็จพระบรมสุคต จึงไมตรัสเรื่องฌาน
สมาบัติ ตองการใหเอาสติเขาไปรูลมหายใจเขาหายใจออกเทานั้น การรูลมหายใจเขาหายใจออกทํา
ใหจิตเปนสมาธิอยางหนึ่ง เพราะวาสมาธิจติ นี่ ถาทิ้งลมหายใจเขาหายใจออกแลว ไมสามารถทรงตัว
ไดเลย
แลวก็ประการที่สอง การรูลมหายใจเขาออกเปนกรรมฐาน ระงับกายสังขาร คําวา ระงับ
กายสังขาร ก็หมายความวา การระงับทุกขเวทนาที่จะเกิดแกรางกาย ถารางกายเรามีทุกขเวทนาปวย
ไขไมสบาย สามารถทรงอารมณ อานาปานุสสติกรรมฐาน แคอุปจารสมาธิ ทุกขเวทนาที่ปรากฏมัน
จะเบาลงไปมาก ถาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาฌานสมาบัติ อานาปานุสสติกรรมฐาน ความ
เจ็บปวดปวดเมื่อในรางกายจะไมปรากฏแกตน องคสมเด็จพระทศพลมีความประสงคอยางนี้ เปน
สวนแรก ทานกลาววา เธอทัง้ หลายหายใจเขา หายใจออก รูอยูวาหายใจอก หายใจเขาสั้นหรือหายใจ
ออกสั้น ก็รูอยูวาเราหายใจเขาสั้นหายใจออกสั้น หายใจเขายาว หายใจออกยาว ก็รอู ยูวาเราหายใจ
เขายาว หายใจออกยาว ก็รูอยูแ คนี้
ทานบอกวา ใหทําสติเขาไปรับทราบ คําวาสติก็คือจิต เอาสิตเขาไปรับทราบสติแปลวา การ
ระลึก นึกอยูว า เราจะรูลมหายใจเขา หายใจออก ทานเปรียบเทียบวาเปนนายชางกลึง ที่เขาดึงเชือก
จะกลึงของใหกลม เวลาที่เขาตึงเชือกยาวก็รูวาดึงเชือกยาว เวลาดึงเชือกสั้นก็รูวาดึงเชือกสั้น เอาละ
แคนี้นะ แลวขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงอยาลืมขอหนึ่งที่ควรจะคิด ที่บรรดาสาวกของ

องคสมเด็จพระธรรมสามิศรสงสัยกันอยูเรือ่ ย ก็เวลาทําสมาธิจิตไป บางครั้งเห็นสีเขียวบางสีขาว
บาง สีแดงมั่ง สีเหลืองมั่ง มีอารมณไมเกาะอะไรบาง บางทีก็เห็นภาพโนนเห็นภาพนีบ่ าง มีกายโยก
โคลงบาง มีกายสายบาง สั่นบาง สวนทั้งหมดนี้ องคศมเด็จพระมหามุนี ทรงแนะนําวา อยาไปสนใจ
จําใหดีนะ วาจงอยาสนใจกับแสดงสีหรือภาพตางๆ อันนี้ไมไดตรัสใหจับไวเลย เวนไวแตเจริญ
กสิณ การระลึกตางๆ ที่ปรากฏเปนเรื่องจิตที่มีความสะอาด ถาจิตเริมมีความสะอาดขึ้น อารมณขอ
จิตก็เริ่มเปนทิพย เมื่ออารมณของจิตเริ่มเปนทิพย ก็ยอมจะมีภาพและแสงสีปรากฏ แตวาเราเอาใจ
ไปกําหนดจับภาพสมาธิก็พงั เสียใชไมได แลวอาการทางกายที่จะพึงบังเกิดขึ้นคือ 1. ขนพองสยอง
เกลา 2. น้ําตาไหล 3. รางกายโยกโคลง 4. เตน เหมือนกับปลุกพระหรือลอยขึ้นไปบนอากาศ 5. มี
อาการซาบซาน อันนี้เปนอาการของปติ
อาการของปติทางรางกาย เราตองการ คือ ความอิ่มใจเทานั้น ทางรางกายจะเปนอยางไรก็
เปนเรื่องขอทางรางกายอยาสนใจ ถาขืนไปสนใจ สมาธิของทานก็พงั เพราะจิตไมเปนสมาธิ คําวา
สมาธินี้แปลวา การตั้งใจ หรือวา ถึง อานาปานุสสติกรรมฐาน ก็มีเทานี้ คือวารูลมหายใจเขา รูลม
หายใจออก ตองรูอยูเปนปกติ สติถึงจะไดทรงตัว สมาธิก็คือสตินั่นเอง คือเราหายใจเขาสั้น หายใจ
เขายาวก็รูอยูเอาแครูไมตองการอยางอื่น หายใจเขายาว ออกยาว หายใจเขาสั้น ออกสั้นก็รูอยูแ ตนี่
บอกวาเหมือนกับนายชางกลึง ที่ดึงเชือกยาวก็รูวาดึงเชือกยาว ดึงเชือกสั้นก็รูวาดึงเชือกสั้น ตอนนี้
องคสมเด็จพระภควันตตองการใหบรรดาทานพุทธบริษทั รูลมหายใจเขาออกไปตามลําดับ เวลา
หายใจเขาลมไปถึงไหน ใหเอาใจไปรับทราบเวลาหายใจออก ลมออกมาถึงไหนใหเอาใจไป
รับทราบ
เมื่อใจมันอยูกบั ลมหายใจเขาออก มันจะนึกอยางอืน่ ไมได จิตก็เปนสมาธิแตเวลาทําสมาธิ
ใน มหาสติปฏ ฐานสูตร อยาลืมวา ทานไมไดกําหนดฌานไว คือไมจาํ เปนตองกําหนดฌาน ผูปฏิบัติ
หวังอยางเดียว คือ ความสบายใจเพื่อความสงบของจิต
คําวาสมถภาวนา เปนอุบาย เปนเครื่องสงบใจ เราตองการแคนี้ อยาลืมวาแสงสีประการ
ตางๆ ที่เกิดปรากฏขึ้นทางกายก็ดี อยาสนใจเปนอันขาด อันนี้ใน มหาสติปฏ ฐานสูตร นี้แตละขอ
ทานแยกไวเปน 2 นัย ทั้งสมถะและวิปส สนาการรูลมหายใจเขาออก จัดเปนสมถภาวนา สําหรับ
สมถภาวนานี้ ถาหากวาทานไมทรงตัวนะ ไปเจริญวิปสสนาภาวนาไมมีอะไรเปนผล เพราะวาสมถะ
เปนตัวกําลังวิปสสนาเปนตัวอาวุธ
การเจริญวิปสสนาก็เหมือนกัน ตองมีศลี ดวย ถาศีลของทานไมบริสุทธิ์การเจิรญสมถ
ภาวนาก็ไมมีผลอีก ดังนั้นของทั้ง 3 ประการ มีความเนื่องถึงกัน คือศีล สมาธิ ปญญา คนที่ไมมี
ปญญา ก็ไมสามารถจะรักษาศีลได หรือไมพอใจในศีลไมเห็นคุณงามความดีของศีล ถาศีลของทาน
ไมมี จิตมไสงบ ทรงสมาธิไมได ถาหากวาทรงสมาธิจิตใจไมสามารถวางจากนิวรณ ปญญาก็ไมเกิด
ฉะนั้นจะตองเนื่องถึงกัน ปญญาอยางออนทําใหเขาใจวา ศีลดี รักษาศีล เมื่อรักษาศีลจิตประกอบไป

ดวยเมตตา กรุณา ทั้ง 2 ประการ ความวุนวายของจิตไมมีก็เปนเหตุใหเกิดสมาธิ เมื่อเกิดสมาธิ
นิวรณคือ ความเลวของจิต วาง จิตก็เกิดปญญา คือตัดกิเลส
อันนี้เมื่อกําหนดรูลมหายใจเขาออกดีแลวใจสบาย ตอนทายของ มหาสติปฏฐานสูตร กลาว
วา เธอทั้งหลายจงอยาสนใจกายภายในดวย และก็จงอยาสนใจกายภายนอกดวย และก็จงอยาสนใจ
วัตถุธาตุใดๆ ทั้งหมดในโลก เมื่อเห็นกายภายในกายอยู ก็สักแตวาเห็น เห็นกายภายนอกอยูก็ทําจิต
สักแตวาเห็น เห็นวัตถุทั้งหลายในโลกดวย ก็สักแตวา มีความสักแตวาเห็น วัตถุธาตุทั้งหลาย
เหลานั้นตัวนี้เปนวิปสสนาญาณ แลวก็วิปสสนาญาณตัวนี้ เปนอารมณของพระอรหันตโดยตรง
ไมใชพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี จําใหดนี ะ วาพระอรหันตมีอารมณเทานี้
วันนี้เทศนบรรพเดียวก็พอ วาจะเทศน 2 บรรพ จะไปไมรอด ถาไปไดก็ไปเวลานีอ้ ีก 20
นาที ออ เหลือเวลาอีก 20 ก็รวมความวา เวลา 20 นาที ตอนที่เปนวิปสสนาญาณนะ อยาลืมนะ
อันดับแรกอยาลืมทิ้งศีลไมไดนะ นึกๆ อยากจะทํากรรมฐานขึ้นมาก็ทําไปสงเดช ตอนนี้แหละ พระ
ยายม เอาไปหมด อันดับแรกตองมีศีล 5 บริสุทธิ์กอน แตวาถาศีลหาไมบริสุทธิ์ ขอไหนบกพรองละ
กอเปดทางลงนรก ทางลงนรกฆราวาสมีอยู 5 ชอง ชอง ปาณาติบาต 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 กรรมฐานนี่ เขาไมเจริญเพื่อความเปนมนุษย เขาเจริญ เพอ
ความไปพระนิพพาน แตความเด็ดเดี๋ยวในเวลานั้นไมมี วันหนึ่งมันเอาดีไมไดมาก เอาดีวนั ละ
ชั่วโมงก็พอ ชัว่ โมงเปนผูมีศลี บริสุทธิ์ เวลานี้ใครจะมอยางไรก็ชาง ถาใครมาทาดา ทาตี ทาฆา ก็ทํา
เฉยในใจไววารอเวลานี้ครึ่งชั่วโมง มึงอยากจะดาก็ดาไป ชั่งโมงนี้กูเงียบ พอเลยชั่วโมงแลวยังใชหนี้
2-3 เทา (เอย หงา เอย) เปนอันวา ถาทําอยางนี้เราก็ชื่อวาเปนผูทรงศีลใน สีลานุสสติกรรมฐาน ได
วันละ 1 ชั่วโมง ในชั่วโมงนั้น เราไมยอมละเมิดศีลเด็ดขาด ระวังนะ ชวงหลังนี้ มันมีถึง 23 ชั่วโมง
นี้ขาดทุน แลวก็ทําใหไดไมชา อารมณมันก็ชินในเมือจิตใจของเราทรงศีลดี แลวมัน่ ใจในศีล เริ่มจับ
อารมณภาวนาพิจารณาตรงนี้ ไมตองมีคํา ไมตองมีทองภาถานะ เอาเพียงภาวนาจวบลมหายใจเขา
ออกไปได เขาไมหาม เขาเรียกวา มหาสติปฏฐานสูตร ถาจิตใจมันฟุงซาน เอา อานาปานุสสติ
กรรมฐาน นีแ้ กตวั ฟุงซานของจิต อารมณฟุงซานทรงไมอยูไมตองภาวนา รูแตลมหายใจเขาออก
เมื่อรูลมหายใจเขาออกจิตเปนสุขมีอารมณสบาย การทรงตัวก็เขามาจับวิปสสนาญาณที่พระพุทธเจา
ทานกลาวเธอทั้งหลาย ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเห็นกายภายในจงทําใจสักแตวาเห็นไมสนใจ
กับกายในกาย กายภายใน คือกายองเรา คําวาไมสนใจก็หมายความวากายของเรามันสวย ตรงนี้เขียว
ตรงนี้ขาว ตรงนี้ดํา ตรงนี้คิ้วโกง ตรงนี้ผมดีปากแดง หรือฟนดี อยาไปสนใจตามนั้น ถาสนใจ

ตามนั้นมันโกหกตัวเอง สวนทุกสวนของรางกายนี่ เต็มไปดวยความปกปรก หนังก็มีเหลื่อมีไคลจับ
หนังมีการเสื่อม หนังก็เต็มไปดวยปกปรก ถารางกายของเราไมสกปรก ก็ไมตองอาบน้ํา ไมตอง
ชําระรางกาย นี่ปลอยไวแควันเดียวไมอาบน้ํา อากาศรอนแบบนี้ไมอาบก็เหนอะหนะ ทนไมไหว ถา
ไมอาบน้ําชําระรางกายนี่ แสดงวาหนังมันคงสกปรกเมือ่ หนังสกปรกในหนังเขาไป คือเนื้อก็เต็มไป
ดวยความสกปรก คนที่เห็นวาสวยสดงดงาม แคหนังกําพราบังนิดเดียว ที่เห็นวาสวยงามก็หลอก
ตัวเองแลว ความจริงมันไมสวย เพราะอาศัยตาโง มองของเลววาของดี ถาลอกหนังเขาไปอีกทีไมมี
ใครอยากมอง เหมือนกับผีตายซาก เหมือนกับผีดิบเดินมา ลอกเนื้อเขาไปไมมีหนังไมมีเนื้อเหลือแต
ตับไตไสปอด ซี่โครง ดูไมได รวมความกายในกายทั้งกายนี่ ที่เราหลงวามันดี ความจิรงมันไมดี มัน
สาปรก เพราะเรื่องนี้มันบรรพหลังนะ ไมใชบรรพนี้สําหรับบรรพนี้ บอกวากายเราก็ดี คือกาย
ภายใน กายภายนอกคือกายคนอื่น สัตวอื่นก็ดี วัตถุธาตุกด็ ี ถาเราไปสนใจยึดมั่นถือมัน่ วาเปนเราเปน
ของเราจะเสียใจภายหลังวา กายของเรานี้ เลี้ยงเทาไรไมมีทรงตัวมันเสื่อมลงไปทุกวันในที่สุดมันก็
พัง เขาตายใหเราดูนี่ กายของคนอื่นก็เหมือนกัน จะยึดเปนทีพ่ ึ่งทีอ่ าศัยมันเปนไปไมได มันทรุด
โทรมลงไปทุกวัน ผลที่สุดมันก็พัง ตาย
วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็เหมือนกัน มันมีความตั้งตัวขึ้นมาไดมันเกาลงไปทุกวัน แลวมัน
พัง รวมความวา เราก็พังเขาก็พัง วัตถุธาตุก็ดัง คําวากายในกายหมายความวา พังในกายนะ ไมใชจิต
กายภายในคือกายของเราก็ดี กายภายนอกรางกายของบุคคลอื่นก็ดี วัตถุธาตุทั้งหลายก็ดี ไมมีการ
ทรงตัว เมื่อการเกิดขึ้นในเบือ้ งตนแลว ก็เสื่อมไปในทามกลาง สลายตัวในที่สุด ถายึดถือวาเปนเรา
เปนของเราจริง เพราะอาศัยความโงเทานัน้
ฉะนั้นองคสมเด็จพระภควันตใหใครครวญไวเสมอวา รางกายของเราที่ทรงอยูนี่ มันทรุด
โทรมลงไปทุกวัน มันเต็มไปดวยความทุกข ทุกขเพราะความหิวความกระหาย มันทรุดโทรมลงไป
ทุกวัน มันเต็มไปดวยความทุกข ทุกขเพราะความหิวความกระหาย ความหนาว ความรอนเหน็ด
เหนื่อยในการงาน ความทรุดโทรมของรางกายที่เดินเขาหาความแก ความปวยไขไมสบาย การพลัด
พรากจากของรักของชอบใจ และความตายไปในที่สุด อาการทังหมดนี้ ไมใชอาการของความสุข
เปนอาการของความทุกข เมือ่ เรามีอาการอยางนี้ได คนอืน่ เขาก็มีอาการเขนเดียวกันถาเรารักกาย ขึ้น
ชื่อวาเรารักทุกข รักของเสื่อม รักของไมดี ในเมื่อเราเห็นวารางกายนีม้ ันไมดี เราก็ไมสนใจ คําวาไม
สนใจนี่ หมายความวา เมื่อหิวก็ตองกินหนาวก็ตองเอาผามาหม รอนก็ตอ งอาบน้ํา หรืออยูกับพัดลม
เพื่อไมมีการทรมานคําวาไมสนใจ หมายความวา มันจะแกก็เชิญแก เพราะมันเกิดมาเพื่อแก ทํา
ความรูสึกไววา เราเกิดนีเ่ พื่อแก เกิดเพื่อปวย เกิดเพื่อพลัดพรากจากของรักของชอบใจ เกิดเพื่อตาย
ถาอาการอยางนี้มันปรากฏเราก็ไมหนักใจ เมื่อความแกเขามาก็บอกเชิญแกไดสบาย เพราะฉันทราบ
อยูแลววานายจะแก เมื่อปวยไขไมสบายเกิดขึ้น ก็ไมเดือดรอนจนเกินไป หาหมอเราก็ตองหา กินยา
ก็กิน มันจะตายก็เชิญตาย มันจะปวยก็เชิญปวย เมื่อความตายเกิดขึ้น เราก็มีความภูมใิ จวา ที่สุดของ

ความปรารถนาของเราก็เขามาถึงแลว คือรางกายเกิดขึน้ เปนกําลังของตัณหาสรางขึ้นมาตกอยูใ น
รางกาย เราก็เปนทาสของตัณหา เมื่อรางกายพังเมื่อไรเราพนจากทาสตัณหา เราจะไปนิพพาน
เมื่อองคสมเด็จพระพิชิตมารตรัสเพียงขอนีข้ อเดียว วันนีว้ าจะเทศน สัมปชัญญบรรพ วาจะ
ไมถึงแลวเอาแคนี้ เอาแค อานาปานบรรพ แค อานาปานบรรพ คือ ลมหายใจเขาออกขอเดียว ก็เปน
อรหันตแลว ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาทานบรรดาพุทธบริษัทไมเมากาย ไมเมากายภายใน คือ กาย
ของเรานึกเสียวา มันจะพัง มันสกปรก เห็นกายคนอื่นก็คิดวาไอกายนี่พังทุกวัน มันสกปรกอยูเปน
ปรกติ เห็นวัตถุธาตุตางๆ เห็นวา มันไมมปี ระโยชน สําหรับคนที่ตายไปแลว มันไมมีอาการทรงตัว
ก็มีการตัดสินใจคิดวาขึ้นชื่อวาการเปนทาสของตัณหา คือความทะยานอยาก ความหลงผิด ที่องค
สมเด็จพระธรรมสามิศรทรงแนะนําเราถือวา ยอมเปนทาสตัณหาชาตินี้เปนชาติสุดทาย ชาติตอไป
ขึ้นชื่อวากายเลวๆ อยางนี้ จะไมมีสําหรับเราอีก จุดที่เราตองการก็คือ พระนิพพาน ใจเราไมมีความ
ปรารถนาในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมโลก สําหรับทานที่ไดมโนมยิทธิ จงคิดเปรียบเทียบ
รางกายปจจุบนั คือ รางกายเนื้อ ตัดสภาวะราง คือรางกายนิพพานที่เราได เวลาที่เราขึ้นไปวา
อยางไหน มันสบายกวากัน พวกทีไ่ ดมโนมยิทธินี่มีกําไรกวามาก องคสมเดพระผูมพี ระภาคเจาตรัส
วา คนที่ได 2 ในวิชชา 3 หรือไดมโนมยิทธิ ถาเขาใจในการพิจารณา ในดาน มหาสติปฏ ฐานสูตร
ถามีกําลังใจเขมขึ้น จะเปนอรหันตภายใน 7 วัน ถามีกําลังใจอยางกลางจะเปนอรหันตภายใน 7
เดือน ถามีกําลังใจยอหยอนจะเปนอรหันตภายใน 7 ป
ฉะนั้นบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลาย ที่เปนสาวกของสมเด็จพระมหามุนีเมื่อไดมโนมยิ
ทธิแลว จงอยาทิ้งใหสลายตัว หันเขามาจับ มหาสติปฏฐานสูตร โดยเฉพาะอยางยิ่ง โดยเฉพาะขอ
ตอทาย คือ ไมสนใจกายในกายของเรา คือไมสนใจในกายภายนอก คือ กายคนอืน่ ไมสนใจวัตถุ
ธาตุใดๆ ดังนัน้ ก็เทียบเปรียบเทียบกําลังใจใหถึงพระนิพพาน ในไมขา ก็บรรลุมรรคผล
เอาละ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน วันนี้ปว ยไมคอยจะมีแรง อีหลอกคลอกแคลก เมื่อเวลา
หมดแลว ขอยุติพระธรรมเทศนาดวยเวลาลงคงไวเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้ อาตมาภาพ
ขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ ทั้ง 3
ประการ ขอจงดลบันดาลใหทานพุทธบริษัททุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณ
พูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธพรชัยทั้ง 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ธรรม
ใดที่องคสเมดจตําพระพิชิตมารพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนาแลว
ขอบรรดาสาวกขององคพระประทีปแกวทุกทานจงบรรลุธรรมนั้นในชาตคินี้โดยฉับพลันเถิด เอวัง
ก็มีดวยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา เรื่อง พระนิพพาน
แสดงเมื่อ
วันพุทธที่ 4 พฤศจิกายน 2524
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)
นิพพานัง ปรมัง สุขังตีติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมภาพจะแสดงพระสัทธรรมเทศนาในนิพพานคาถาเพื่อเปนเครื่อง
โสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย ไดพรอมใจกันมาบําเพ็ญกุศล
ประจําปกษ คือ วันพระขึ้น 8 ค่ํา เดือน 12 ทั้งนี้เพราะวา บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนมีค
วาเลื่อมใสในองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาเปนเหตุ จึงไดพากันปฏิบัติธรรม
ตามคําแนะนําขององคสมเด็จพระบรมเชษฐ
สําหรับวันนี้ตงั้ ใจจะเทศนเรือ่ งนิพพาน คําวานิพพานนี่ก็แปลวาดับ ทานจัดไดเปนหลาย
ประเภทดวยกัน คือวา นิพพานนี่ ดับกิเลส มีปญจขันธเหลือบางหรือมีความดับชั่วคราวบาง แตทวา
ในวันนี้จะขอพูดเรื่องนิพพานมาตรฐาน ที่องคสมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจาแสดงไว องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา นิพพานัง ปรมัง สุขัง ซึ่งแปลเปนใจความวา พระนิพพาน
เปนสุขอยางยิง่ แตทวาเรื่องนิพพานนี้ ความเขาใจเฝอของทานบรรดาพุทธบริษัทมีอยูมาก ที่องค

สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาตรัสไวจุดหนึ่งวา นิพพัง ปรมัง สุญญัง ซึ่งแปลเปนใจความวา นิพพาน
เปนความวางอยางยิง่ คําวาสูญในที่นี้โดยมากสวนทีแ่ ปลศัพทมักจะทับศัพทใชคําวาสูญ
แตความจริงคําวาสูญนั้นก็แปลวา วาง นัน่ ก็หมายความวา บุคคลใดทีจ่ ะเขาถึงนิพพานได
ตองวางดวยเหตุ 3 ประการ คือ 1. วางจาก โลภะ 2. วางจาก โทสะ 3. วางจาก โมหะ เพราะวาโลภะก็
ดี โทสะก็ดี โมหะก็ดี ทั้ง 3 ประการนี้เปนรากเหงาของกิเลส เพราะวากิเลส คือ ความชั่วความมัว
หมองของจิตที่เรียกวา จิตคิดชั่ว กิเลสทั้งหมดที่องคสมเด็จพระบรมสุคตตรัสวา ชั่วแลวนับปริมาณ
ไมได แตองคสมเด็จพระจอมไตรก็ตรัสวา กิเลสเปนตัวยอยทั้งหมด คํากลาวโดยรวมแลวก็ได 3
ประการคือ ความโลภ ความโกรธ ความหลง
ฉะนั้นองคสมเด็จพระพุทธองคตรัสวา ถาจิตของบุคคลใดวางจากกิเลสทั้ง 3 ประการ คือ
โลภะ ความโลภไมมีในจิต โทสะ ความโกรธไมมีในจิต โมหะ ความหลงไมมีในจิต อยางนี้องค
สมเด็จพระธรรมสามิศรกลาววา เปนผูมีความวางจากกิเลส นั่นคือ นิพพานัง ปรมัง สุญญัง คือ
นิพพานเปนความวางอยางยิง่
เมื่อเหตุทั้ง 3 ประการนีว้ างไปจากใจ ความสบายใจก็ปรากฏ ความผองใสของจิตก็ปรากฏ
เมื่อความสบายใจ ความผองในปรากฏ องคสมเด็จพระบรมสุคตจึงตรัสวา นิพพานัง ปรมัง สุขัง
การเขาถึงพระนิพพานเปนความสุขอยางยิง่
คราวนี้ถาจะถามกันวา นิพพานมีสภาวะหรือไมมีสภาวะ ตอนนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา เคยตรัสกับบรรดาพระที่เขาไปถามองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา อยาง พระโมคคัลลาน
เจา เปนตน พระโมคคัลลาน เคยถามพระพุทธเจาวา ภันเต ภควา ขาแตองคสมเด็จพระผูมีพระภาค
เจาผูเจริญพระพุทะเจาขา คนที่ถึงนิพพานแลว ชื่อวามีสภาพสูญแลวใชไหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ
คําวานิพพานนี่ ไมมีนิมิต ไมมีเครื่องหมาย ไมมีที่อยูใ ชไหม พระเจาขา
สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา โมคคัลลานะ ดูกร โมคคัลลาน คําวา
นิพพานนั้นเปนสถานที่พิเศษ คือไมมีการเกิดอีก ไมมีการแกอีกไมมกี ารตายอีก ไมใชสภาพสูญ เดิม
ทีเดียว ทานโมคคัลลาน มีความเปรียบเทียบวา นิพพานเหมือนกับควันไฟลอยไปในอากาศใชไหม
สมเด็จพระจอมไตรก็ตอบวาไมใช
แลวตอมาพระอื่นก็ถามวา พระนิพพานมีความเกิดไหม พระพุทธเจาก็ตรัสวา นิพพานนี่ชื่อ
วาเกิดก็ไมใช จะวาไมเกิดก็ไมใช ถาใชคําวาเกิดก็ตองมีคาํ วาตายเปนของคูกัน ถาหากไมใชคําวาเกิด
สภาวะก็มีอยู ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมครูจึงตรัสวา นิพพานจัดเปนทิพยพิเศษ คือ ทิพยจิรงๆ ทีม่ ี
2 อยาง คือ โลกทิพยไดแก เทวโลก และอีกโลกหนึ่ง คือ พรหมโลก ก็เปนโลกทิพยเหมือนกัน ทั้ง 2
อยางนี้เกิดขึ้นเนื่องจากสภาวะเปนทิพย คือ เกิดขึ้นดวยกําลังของบุญ สําหรับเทวโลกเกิดขึ้นไดดว ย
กําลังของทานบาง ของศีลบาง ของอุปจารสมาธิบางสําหรับโลกพรหมที่จะไปเกิดไดนั้น ตองอาศัย

ฌานสมาบัติ แตวาโลกทิพยทั้ง 2 ประการนี้ มีการเคลื่อน หมายความ ถาหมดบุญวาสนาบารมีก็ตอง
จากไป ไปเกิดจุติ ไปเกิดเปนคนบาง เปนสัตวบาง เปนสัตวนรกบาง ตามแตกฎของกรรม
สําหรับพระนิพพานนี่ถือเปนทิพยพเิ ศษ คือ ไปแลวไมมีการเคลื่อน มีความเกิดเปนปกติ มี
ความอยูเปนปกติ อารมณนดิ หนึ่งที่เปนความหนักของพระนิพพานยอมไมมี เหตุฉะนั้นองคสมเด็จ
พระชินศรีไดตรัสวา นิพพานัง ปรมัง สุขงั นิพพานเปนสุขอยางยิ่ง
ที่นี้ทําอยางไรเราจึงจะเขาถึงพระนิพพานได ที่องคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา คนทุกคนมี
ความดีพอที่จะเขาถึงพระนิพพานไดทุกคน ความที่องคสมเด็จพระทศพลตรัสในสมัยเมื่อเสด็จลงสู
ประตู เมืองสังกัสนคร วันนัน้ องคสมเด็จพระชินวรทรงแสดงยมกปาฏิหาริยพิเศษ บันดาลใหพรหม
ก็ดี เทวดาก็ดี มนุษยก็ดี สัตวก็ดี เปรตอสุรกาย สัตวนรกก็ตาม ตางคนตางเห็นกันหมด บรรดานรก
ทั้งหลายก็เวนจากการลงโทษชั่วคราว สัตวนรกก็มีความสุข และก็วนั นั้นนั่งเองใครพูดกันที่ไหน
ตางคนก็ตางไดยิน ตางคนก็ตางไดรูเรื่อง ตางคนตางรูภาษากัน เปนเหตุใหองคสมเด็จพระภควันต
เปนที่เปนจุดมุง หมาย คือ ผูกใจของบรรดาประชาชนทั้งหลาย
ในตอนนัน้ มีทา นผูหนึ่งถามวา ทานที่จะไดนิพพานได เฉพาะเทวดาหรือพรหมหรือมนุษย
เทานั้นใชไหม สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ตรัสวา การที่ไปนิพพานไดไปไดหมด คือ พรหมก็
ไปนิพพานได เทวดาก็ไปนิพพานได มนุษยก็ไปนิพพานได สัตวก็ไปนิพพานได คําวาสัตวไป
นิพพานได ในที่นี้องคสมเด็จพระชินศรีทรงหมายความวา สัตวทุกคนที่เกิดเปนสัตว ตั้งแตสัตว
ใหญและสัตวเล็กก็ตาม นั่นคือ คน คนทีส่ รางกรรมที่เปนอกุศล สรางความชั่ว ถากลังของกรรม
หนักจริงๆ พกคนลงนรกไปกอนเปนสัตวนรก เมื่อกรรมเบาขึ้นมาหนอยหนึ่งผานจากนรกก็มาเปน
เปรต จิตใจก็ยังมีความรูสกึ อยางคน เมื่อกรรมเบาไปอีกนิดหนึ่ง พนจากความเปนเปรตมาเปน
อสุรกายความรูสึกก็เทาคน เพราะใจมันเปนคน จากอสุรกายมาเปนสัตวเดรัจฉาน จากสัตวเล็กถึง
สัตวใหญ แตความรูสึกความตองการของใจก็เทากับใจคน คือ จิตเปนจิตคน ที่องคสมเด็จพระทศ
พลกลาววา แมแตเทวดา พรหม คน หรือสัตว สามารถไปนิพพานได องคสมเด็จพระจอมไตรตรัส
ตามความเปนจริง ดังจะเห็นไดวาตามทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัททั้งชายและหญิง อาจจะเคยไดยนิ
อยุเสมอวา
ในสมัยครั้งหนึ่ง สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงเกิดเปนพญาเหี้ย แตความจิรงจะเรียกวาเหี้ย
เฉยๆ ก็ได แตวาเหีย้ พระโพธิสัตวเขาเรียกวา พญาเหีย้ ที่เรียกวา พญาเหี้ย ก็เพราะมีความฉลาดกวา
เหี้ยธรรมดา ถึงแมจะเปนสัตวก็มีความเลื่อมใสในพระพุทะศาสนา ในวันหนึ่ง เทวทัต ในสมัยนัน้
บวชเปนดาบสพระพุทะเจาเปนเหีย้ ก็ไปจําพรรกษาเจริญสมณะรรมอยูใกลกับโพรงไมที่พญาเหีย้ อยุ
สมเดพระบรมครูในเวลานัน้ เปนเหีย้ ก็จริงแล
แตวาใจเปนคน
ถึงแมสัตวทุกตนก็มีสภาพ
เชนเดียวกัน จะคิดวามีใจเหมือนคนแตเฉาพะพระโพธิสัตวืสัตวนั้นไมไดสัตวทกุ ประเภทอยาลืมวา
จิตใจก็คือจิตใจคน จะถือวาอยูในอบายภูมิ เพราะกรรมชั่วบังคับใหยอูในสภาพของสัตวยอมมีความ
ปรารถนาไมสมหวัง เปนทุกข เขาลงโทษ และสําหรับพญาเหี้ย พอออกจากโพรงออกมาเห็นดาบส

หมจีวรสีกรักนั่งหลับตาก็มคี วามเลื่อมใส วาทานผูนี้มกี ําลังใจสูง ทําบําเพ็ญพรตปรากฏ เพื่อความ
บริสุทธิ์ของจิต
ฉะนั้นเหี้ยสมเด็จพระธรรมสามิศรา
เวลาจะไปหากินก็เดินยอนมาทีด่ าบสกอนมาถึง
ขางหนาก็กมศีรษะลงกับพื้น 3 ครั้ง เปนการแสดงความเคารพในผากาสาวพัตร หลังจากนั้นหนอ
พระบรมโพธิสัตวจึงไดไป เวลาจะกลับมาเขาที่อยูไซร ก็ทําเชนนี้เหมือนกัน ทําอยางนี้อยูหลายวัน
ปรากฏวาในกาลนั้น ในวันตอมาดาบสผูที่ทรงผากาสาวพัสตร แตวา มีใจเลววาสัตว คือ
พระเทวทัต เกิดมีความรูสกึ วา เราอยูใ นปานี้ กินแตหวั เผือกหัวมัน กินแตลูกไมใบไม หรือรากไม
อาหารที่มีรสอรอยไมเคยปรากฏกับตัวเองเลยแตวาเจาเหีย้ ตัวนี้มันอวนดี ถาเราไดกนิ จะมีรสอรอย
มาก
ฉะนั้นเวลาตอนกลางวันทีเ่ หีย้ ยังไมกลับมาจากกการหากิน ดาบสทรชนคนนั้นก็ไปเก็บเอา
เครื่องเทศ เครื่องแกง เอาเครือ่ งแกงมาเก็บหอเขาไว ไวใกลๆ
วันรุงขึ้นเชากอนที่พญาเหีย้ จะออกมา นั่งกลับตาเขาสมาธิ แตวาเอากระบองไวในจีวร เอา
มือกุมไวใกลๆ ตั้งใจวาวันนี้ถาเหี้ยตัวนี้มาหมอบกมหัวตอหนาเราเมื่อไหร เราจะตีใหตาย แลวก็
นํามาแกงกิน ก็เปนการยอมบังเอิญอยางยิ่ง ขึ้นชื่อวาพระโพธิสัตวจะเกิดเปนอะไรก็มีความฉลาด
ฉะนั้นในเวลาตอนเชา องคสมเด็จพระบรมโลกนาถซึ่งเปนพญาเหี้ยโผลศีรษะออกมาจากโพรง
ตั้งใจจะเขาไปนมัสการดาบสทรชนคนนั้น แตทวาสมเด็จพระทรงธรรม ซึ่งเปนพญาเหี้ยมองไปแลว
เห็นตาของดาบสหลับไมสนิทดังกอน สมเด็จพระชินวรจึงไดมาคิดวา ดาบสคนนี้นาจะมีการทุก
จริตคิดไมชอบ มองแลวไมนาไวใจ ก็ผลุบหัวเขาไปในโพรงใหม สําหรับ เทวทัต กําลังหรี่ตาจอง
มองดูอยู เห็นสมเด็จพระบรมครู ไมโผลหัวออกมา ก็นึกในใจ ไอเจาเหี้ยตัวนี่ระยํา ไมออกมาตาม
เคยแตไมเปนไร ประเดีย๋ วมันก็ออกมา ทําทาหลับตาไมสนิทแบบนั้น
พอวาระที่ 2 สมเด็จพระทรงธรรมก็โผลออกมาจากโพรงอีก ก็เห็นตา เทวทัต หลับไมสนิท
อีก ก็หลบเขาไปใหม ทีนี้ตาดาบส เทวทัต เจ็บใจ เพราะคิดวาไอเหีย้ วตัวนี้นากลัวจะรูวากุจะฆามัน
ถาออกมาคราวนี้ ไมทนั ที่มนั จะผลุบเขาไปจะควาไมมาขวางหัวกบาลใหมันตาย เราจะกินเนื้อมัน
ก็เปนการพอดี ที่องคสมเด็จพระทรงธรรมหรือพญาเหีย้ โผลศีรษะมาเปนวาระที่ 3 จอง
มอง เทวทัต เห็นหลับตาไมสนิท พอสมเด็จพระธรรมสามิศรจะดึงศีรษะเขา พระเทวทัต ก็ควาไม
ขวางไปทันที แตดวยความไวขององคสมเด็จพระชินศรี พระเทวทัต ขวางไมถูก เผอิญไอโพรงไม
นั่นก็อยูใกลแมน้ํา เมื่อเอาไมขวางไป องคสมเด็จพระจอมไตรหลบมันก็ไมถูก ทานจึงไดโผบหวั
ออกมา กลาววาสมณะ ทานทรงผากาสาวพัสตร คือ ผากาสาวพัสตร คือผายอมน้ําฝาดเปนธงชัยพระ
อรหันต แตวา จิตใจของทานมันเลวกวาเราซึ่งเปนเหี้ยเสียอีก ระวังนะจะกินเหีย้ ระวังเหีย้ มันจะดา
เอานะ

นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ขึน้ ชื่อวาสัตว เราจะไปคิดวาสัตวเปน
สัตวต่ําทรามเสมอไปนั้นไมได คือจิตใจเปนคน องคสมเด็จพระทศพลตรัสวา แมแตสัตวก็สามารถ
ไปพระนิพพานได เปนความจริง เพราะวาถาสัตวทั้งหมดเขาชําระกฎของกรรมเดิมทั้งหมด หมดสิ้น
แลว สัตวทั้งหลายเหลานี้ก็มาเกิดเปนคน สามารถบําเพ็ญกุศลเขาถึงนิพพานได
ทีนี้การจะเขาถึงนิพพานได องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสไวเปน 4 แบบดวยกัน
คือ แบบที่ 1 คือ สุกขวิปสสโก แบบที่ 2 เตวิชโช แบบที่ 3 ฉฬภิญโญ แบบที่ 4 ปฏิสมั ภิทัปปตโต
สําหรับแบบที่ 1 ขึ้นชื่อวางายแตทํายาก คือ ปฏิบัติแลวไมเห็นอะไรเหมือนคนเอาผาดําปด
ตาเดิน แบบที่ 1 จะกลาวกันไปก็เหมือนกับบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทํากันอยูเวลานี้ ถาไมเลิกก็
ถึงพระนิพพานเหมือนกัน
แบบที่ 1 ก็ไดแก 1. ทาน 2. ศีล 3. ภาวนา ทําใจแบบสบายๆ ตัดกิเลส 3 ประการ ถาตัดได
เมื่อไหรก็ไปถึงพระนิพาพนเมื่อนั้น
1. ทานมัย การให ที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายถวายกับพระก็ดี ใหแกคนยากจนก็ดี
ใหแกคนที่มีความลําบากก็ดี ใหแกสัตวเดรัจฉานก็ดี ก็จัดชื่อวาเปนทาน และการใหทานถาเรามี
ความมุงหมายอยางอื่น พาดจากนิพพานไปนิดหนึง่ แตก็ไมมากนัก ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธ
บริษัทตั้งใจโดยเฉพาะเพื่อตัดกิเลส เปนสมุจเฉทปหาน คิดวาการใหทานตัวนี้ ใหเพือ่ ตัดโลภะ ความ
โลภที่มีอยูในจิตของเรามันเปนสิ่งสกปรก เราใหไปไมหลังผลตอบแทนใดๆ ในชาติปจจุบันสําหรับ
ทานผูรับ เขาจะนําไปใชหรือเขาจะนําไปทิ้งมันเปนเรือ่ งของเขา แตกําลังใจของเราตัดเยื่อใยใน
ความผูกมัดในทรัพยสมบัติเกินไป ไมมีในจิต อยางนี้พระธรรมสามิศรชื่อวาชนะความโลภ เปนการ
ตัดกิเลสตัวสําคัญ รากเหงาในรากเหงาหนึง่
2. สีลมัย บุญสําเร็จดวยการักษาศีล การรักษาศีลถาจะวากันตามประเพณีประโยชนนอย
เต็มที ถาพระเสมอวา ปาณาติปาตา เวรมณี ปาพระปามาและก็ปาไป (หัวเราะ) ตางคนตางปาตางก็
ไมไดอะไร ถาจะรักษากันไดจริงๆ แลวก็จะตองรูพื้นฐานของศีล พื้นฐานที่เราจะมีศีลอยูได มันมี
อะไรอยูบาง จับตัวนีใ้ หมนั อยู เพราะวาศีลคือตัวตัวความโกรธ คือตัดกิเลสตัวที่ 2 ถาสักแตวา
สมาทาน มันก็ไมตางกับนกแกวนกขุนทองที่เขาสอนพูด ประโยชนมันมีเหมือนกัน แตวาไมได
หนึ่งในรอย ถารักษากันใหดี ก็ไปนิพพานได จงจําไววา ศีลที่จะมีขึ้นกับใจไดตองมีเหตุ 3 ประการ
คือ 1. เมตตา ความรัก 2. กรุณา ความสงสาร 3. สันโดษ ยินดีเฉพาะของที่เรามีอยูในเฉพาะ
หมายความของที่เราหามาไดเองโดยชอบธรรม เรายินดี เราไมยินดีในทรัพยสินบุคคลอื่นที่เราจะลัก
เล็กขโมยนอย
รวมความวา การรักษาศีล ศีลจะทรงอยูไดจริงๆ ไมใชสักแตวารักษาศีล คือ 1. มีเมตตา
ความรัก จิตคิดเสมอวา เราเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั่วโลก จะไมเบียดเบียนไมเปนภัยกับใคร

ไมเปนศัตรูกับใคร จะคบหาสมาคมบุคคลอื่นเหมือนคบหาตัวเอง เราจะรักคนอื่นเหมือนเรารัก
ตัวเอง เวรภัยมันก็ไมมีแลว
ประการที่ 2 จิตคิดสงสารหวังเกื้อกูลใหมีความสุข คิดวาถาเราสงสารตัวเราเทาไหร เราก็
สงสารเขาเทานั้น เวนไวแตเรื่องผิดระเบียบวินยั ประเพณี ตองลงโทษกันตามประเพณี อยาง
พระพุทธเจาลงโทษพระ ลงโทษพระเพราะความเมตตาปรานี เกรงวาจะเลวกันเลยไปกวานัน้ อยาง
นี้เขาไมถือเปนความโกรธ
ขอที่ 3 สันโดษ ยินดีเฉพาะทรัพยสินที่มีอยูโดยชอบธรรม และยินดีเฉพาะบุคคลรัก คือ คน
รักที่เรามีอยูโดยชอบธรรม
ไมลวงคนรักของบุคคลอื่นการรักษาศีลทานบรรดาพุทธศาสนิกชน
รักษาศีลดวยเหตุ 3 ประการ อยางนี้ โทสะ ความโกรธมันก็ลดลง ทวาทุกวันเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราก็
ตั้งใจเวนความโกรธอยูแลวความรักเปนการตัดความโกรธของบุคคลอื่น เหตุการรักษาศีลก็ดี องค
สมเด็จพระชินศรีทรงกลาววา คอยๆ รักษาไปเรื่อยๆ ถาใจสบายๆ กิเลสคือ โทสะ ก็คอยๆ ลดๆ ไป
ในที่สุดมันก็จะหมดไปเอง อันนี้ในดานสุกขวิปสสโก
3.ภาวนามัย ทีอ่ งคสมเด็จพระจอมไตรกลาววา เรื่องของภาวนามัยดานสุกขวิปสสโกนี่
มีฌานสมาบัติ เริ่มตนไมสูง เริ่มใชอารมณพินิจพิจารณา ตั้งแตขณิกสมาธิ ในยามปกติเราใหทาน ดู
สิวาการที่เราใหทานทุกคน เมื่อเขารับทานมาแลวเขาก็มคี วามสุข ในการบริโภคทาน แตวาเราผูให
ทานก็ดี เขาผูร ับทานก็ดี คนทั้งหลายทั้งหมดนี้ ไมอยูต ลอดกาลตลอดสมัย เกิดขึน้ เมื่อไหร แลวก็
คอยๆเสื่อมไป ๆ ทุกวัน ในที่สุดก็ตายไปเหมือนกัน ผูใหทานก็ตาย ผูร ับทานก็ตาย แตวาเกิดขึ้นมา
ชีวิตอยางนี้ พระพุทธเจากลาววา ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกขเราเกิดมาเราตองทํามาหากิน เรา
ตองบริหารรางกายเราตองมีความหิวความกระหายปวดอุจจาระ ปวดปสสาวะ มีความหนาวความ
เย็นเกินไป อาการทั้งหมดนีม้ ันเปนทุกขเราผูใหทานก็ทกุ ข ผูรับทานก็มีทุก๘ ไมมใี ครที่มีความสุข
จริง เมื่อความแกเขามาถึง เราก็ทุกข ความปวยไขไมสบายเขามาถึงเราก็ทุกข มีความปรารถนาไม
สมหวังเขามาถึงเราก็ทุกข ความตายจะเขามาถึงมันก็ทุกข
รวมความวาเรากับเขาตางคนตางมีทุกข เรากับเขาตางคนตางไมมีความจีรังยั่งยืน เรากับเขา
ตางคนตางตาย จะเปนคนก็ดี จะเปนสัตวก็ดี วัตถุธาตุก็ดีในโลกนี้ไมมีอะไรเหลือ นี่เปนดาน
วิปสสนาญาณควบสมถะของ สุกขวิปสสโก และตอไปจิตคิดวาถาเรายังหวังความเกิดเปนมนุษยกด็ ี
เปนเทวดาก็ดี เปนพรหมก็ดีเราตองเวียนวายตายเกิดอยางนี้หาที่สุดไมได ในเมื่อองคสมเด็จพระจอม
ไตรบรมศาสดาตรัสวา นิพพาน เปนสถานที่มั่งคงแดนอมตะ เรายอมเชื่อพระ ทําจิตใหหลุดพนจาก
กิเลส เปนสมุจเฉทปหาน คือ ทําลายความโลภดวยการให ทาน ทําลายความโกรธดวยศีล คือ เมตตา
มีเมตตาบารมีเปนที่ตั้ง ทําลายความหลงดวย ปญญา เห็นจริงวาโลกนี้ไมเที่ยง เทาที่เกิดมาแลวไม
เที่ยว เปนทุกข เนอนัตตา ในที่สุดจิตใจของเรานี้ปลอดเปลาจากกิเลสทั้ง 3 ประการ คือ โลภะ ความ
โลภไมมี โทสะ ความโกรธไมมี โมหะ ความหลงไมมี อยางนี้ที่วา นิพพานัง ปรมัง สูญญัง นิพพาน

เปนความวางอยางยิง่ คือ วางจากความเดือดรอน คือวางจากความโลภ วางจากความโกรธ วางจาก
ความหลง จิตจะถึงจิตตรง คือ นิพพานัง ปรมัง สุขงั คือ นิพานเปนสุขอยางยิง่ ในเมือ่ เชื้อสายความ
เรารอนไมมี จิตก็เปนสุข อยางนี้ทานเรียกวา นิพาน ดับกิเลสมีปญจขันธเหลือ
มีเวลาอีก 3 นาที พูดมากไมได ตอจากนั้นไป องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัส เต
วิชโช คือ วิชชา 3 อภิญญา 6 ปฏิสัมภิทาญาณ ถาจะปฏิบัติใหเขาถึงนิพพานไดรวดเร็วและไดกําไร
มากกวา กําลังดีกวา ก็อยางที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา ได มโนมยิทธิ ตางคน
ตางไปถึงนิพพานแลว ไมมีความสงสัยในคําสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกวแลว อันนีไ้ ม
สงสัยในคําสอนของพระพุทธเจานี่ แลวก็มีศีลบริสุทธิ์ เขาเรียกวาพระโสดาบันหรือ สกิทาคามี แต
ตองระวังใหดใี หศีลบริสุทธิ์จริงๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศีล 5 แตศีล 5 บริสุทธิ์ เรียกวา เขาถึง
สีลัพพตปรามาส ตัวนีไ้ ด ถาไมมีความสงสัยในพระพุทธเจา คือ พระพุทธเจาบอกสวรรคนั้นมีจริง
เราเจอะสวรรคแลว เราพบแลวทั้งหมด เอาวาทุกคนไมสงสัยในคําสอนขององคสมเด็จพระบรม
สุคต ถาไมสงสัยในคําสอนอยางหนึ่ง ศีล 5 บริสุทธิ์อยางหนึ่ง อยางนี้ทานเรียกวาพระโสดาบัน
หรือ สกิทาคามี
นี่การปฏิบัตินนั้ มโนมยิทธิ กําไรกวา สุกขวิปสสโก มาก หลังจากนั้นทานบรรดาพุทธ
บริษัทมีความมั่นใจในองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา ทุกวันตามเวลาสมควรตางคนตางเอาจิตไปตัง้
ไวที่พรระนิพพานตามปกติ ตามเวลาจิตจะวางจากกิเลสถาเราไปอยูที่นั่น 1 ชั่วโมง จิตก็วางจาก
กิเลสบริสุทธิ์จริงๆ 1 ชั่วดม ถาอยูครึ่งชั่วโมง ก็วางครึ่งชัว่ โมง แตลุคราว อยาลืมวา วันหนึ่งทําได 1
ครั้ง วันละ 1 ชั่วโมง 10 วัน 10 ชั่วโมง 100 วัน 100 ชั่วโมง 1,000 วัน 1,000 ชั่วโมง ไมชาจิตใจก็
มีความชุมชื่น มีความวางจากกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ตายเมื่อไหรก็ถึงพระนิพาพนเมื่อนั้น
บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน อาตมภาพเทศนามาใน นิพพานภาถา ก็ขอยุตพิ ระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพยงเทานี้ ในที่สุดแหงพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขอตั้งสัตยาธิษฐาน อางคุณ
พระศรีรัตนตรัย มีพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ และสังฆรัตนะ ทั้ง 3 ประการ ขอจงดลบันดาลใหบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทุกทานมีแตความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล สมบูรณพูนผลและจงเจริญไปดวยจตุรพิธ
พรชัย 4 ประการ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ หากทุกทานพึงปรารถนาสิ่งใดก็ขอใหไดสิ่ง
นั้นสมความปรารถนาทุกประการ อาตมภาพรับประทานวิสัชนาในนิพพานคาถา ก็ขอยุติพระธรรม
เทศนาลงคงไวแตเพียงเทานี้ เอวัง ก็มดี วยประการฉะนี้

พระธรรมเทศนา 2 ธรรมาสน เรื่อง โยมหอย บุญญานอย
แสดงเมื่อ
วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2524
นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)
ธัมมจักกัปปวัตตนัม หิ อาทิง กตวา ติ
ณ โอกาสบัดนี้ อาตมาทั้ง 2 รูป จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาใน ปฐมสังคีติภาถา เปน
ปุจฉาและวิสัชนา เพื่อเปนเครื่องโสรจสรงองคศรัทธาบารมี ที่บรรดาทานนริศราทานบดีทั้งหลาย
ไดมี คุณโยมโตว และ เจกิมกี เปนประธานพรอมดวยบรรดาบุตรหลานญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน
ที่มีความเลื่อมใสใน คุณโยมหอย บุญญานอย ที่มรณภาพไปแลวนั้น บัดนี้ ทานทั้งหลายไดนําสรีระ
คือวาศพของทานขึ้นตั้งไวสักการบูชา
แสดงถึงความเคารพนับถือในความดีของทานเปนอันวา
สมเด็จพระภควันตบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา บุคคลที่มีความกตัญูรูคุณบุคคลใด
ถาทําความดีไวกับตนแลว สนองคุรทานดวยความดีอยางนี้สมเด็จพระชินศรีกลาววาบุคคลนั้นเปน
ยอดของคนดี ตามพระบาลีวา นิมิต ตัง สาธุ รูปานัง กตัญูกตเวทิตา เปนตน
รวมความวาเวลานั้นบรรดาทานศาสนิกชน
มีทานเจาภาพเปนประธานตพรอมทั้งบุตร
ทั้งหลายญาติมิตรประกอบกิจกองการกุศล ในพระพุทธศาสนา เริ่มตนดวยกันในตอนแรก ได
อาราธนาพระสงฆในพระพุทธศาสนามาสวดอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร สําหรับพระอภิธรรมทั้ง 7 คัมภีร
นี้ มีอานิสงสมากเปนกรณีพิเศษอานิสงสจะมีมากเพียงใด ก็ขอยกไวกลาวในเวลา ปุจฉา และวิสัฃ
นา ตอนั้นมาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายดดยถวนหนามีทานเจาภาพเปนประธาน ไดนิมนต
พระสงฆในพระพุทธศาสนาฉันภัตตาหาร จัดเปนสังฆทานทั้ง 2 เวลา คือ ทั้งเขาและเพล หลังจาก
นั้นไปแลว
ในตอนนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายมีทานเจาภาพเปนหัวหนาใหมีพระธรรม

เทศนา 2 ธรรมาสน คือ เรื่อง เทศนแจง และ ปฐมสังคายนา เปนการประกาศพระศาสนาเพื่อขอวัตร
ปฏิบัติของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ก็จดั เปนอานิสงสใหญ เพราะวาการใหธรรมเปนทานนี้
ไซรองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ ซึ่งแปลเปนใจความ
วา การใหธรรมเปนทานยอมชนะทานทั้งปวง
รวมความวาวันนี้บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทําลวนแลวแตความดีวาการเทศน ปฐม
สังคายนา วันนี้จะเลือกมาเฉพาะสูตร จะขอกลาวใจความโดยยอเรื่อง ปฐมสังคายนา เสียกอน
สําหรับการสวดพระวินัยก็ดี พระสูตรก็ดพี ระอภิธรรมปฏกก็ดี การสวดนี้ จะยกไวในตอนทายเมือ่
เทศนจบ
ความเปนมาใน ปฐมสังคายนา ก็มีวา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบรรลุ
อภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว สมเด็จพระประทีปแกวไดทรงประกาศ พระศาสนา ทั้งพระธรรม
วินัย สิ้นเวลา 45 ป และมาตอนทายอายุ 80 ป องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาก็
เสด็จเขาสูขันธปรินิพาน
กอนที่จะนิพพานนั้นองคสมเด็จพระภควันตตรัสวา หลังจากที่เรานิพพานไปแลวไมนาน
นัก พระมหากัสสป จะเปนผูนําในการทํา ปฐมสังตายนา คือ รอยกรอง พระธรรมวินัยไวเปนแบบ
ฉบับ ครั้งเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนิพพานไปแลวนั้น ไมชานานเทาใดนัก ปรากฏ
วาหลังจากออกพรรษาแลว สาวกผูใหญขององคสมเด็จพระประทีปแกว คือ พระมหากัสสป ก็ทํา
ปฐมสังคายนา ใน กรุงราชคฤหมหานคร เวลานั้นปรากฏวา พระมหากัสสป เปนผูมีหนาที่ในการ
ถามเปนประธาน พรอมไปดวยพระสงฆ 500 รูป และพระอรหันตทั้งหมด และก็มสี าวกองคสําคัญ
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 เรื่องราว ปฐมสังคายนา ก็จบลงเทานี้ ตอแตนี้ไปอาตมาภาพกับทาน พระครูวิชาญ
ชัยคุณ วัตปากคลองมะขามเฒา ทานมีตําแหนงมากพระองคนี้เปนอาวาสดวย เปนเจาอาวาสดวย
เปนเจาวัดดวยเปน 3 ตําแหนง แลวก็เปนเจาคณะอําเภอดวย เปนกี่ตําแหนงนี่ หลับหรืออยางไร
พระครู 5
หลวงพอ 5 ตําแหนง อะไรบางละ ขดอีกตําแหนงหนึ่ง
พระครู อุปชฌาย
หลวงพอ ออ เปนพรกัญชาอีกหนึ่งตําแหนง เปนนักกัญชานะ เปนเจาอาวาส ทานดํารง
ตําแหนงเปนเจาอาวาส เพราะดูงานวัดทุกอยางเรียบรอยรับผิด แตไมมีการรับชอบนี่เจาอาวาส และ

เปนเจาวัด ดาตะไมวา หมูวาหมา ดาตะพึด อยางนี้เรียกวาเจาจัด คนก็ดา หมาก็ดาดีไมดีตัวเองยังดา
เดินไปเอาเทาเตะตะปู ดาตัวเอง หาวาเซอซาใชไหม อีตอนเปนเจาวัด ตอนหลับใครทําอะไรไมรู
เรื่อง ตําแหนงที่ 3 แลวก็อีกตําแหนงหนึ่ง ทานก็เปน เจาคณะอําเภอวัดสิงห และเปนพระกัญ ออ ขอ
โทษเปนพระอุปชฌายนะ
รวมความวาตําแหนงหนาทีท่ ั้ง 3 ตําแหนง แตองคนี้เคยกัด เอะ ไมใช เคยเทศนกับอาตมา
มานาน เผลอไป แตตอนนี้อาตมาเลิกเทศนมา 10 ปแลว วันนีไ้ มแนวาจะสูทานไดหรือไมได ในเมือ่
บุกมาถึงรังของเรานี่ บรรดาญาติโยมทั้งหลายสูไดหรือไมไดก็ตองสู ใชไหม ขึ้นชื่อวาราชสีหตอง
รักษาแหลง ไมใชหมารักษาถ้ํานะ แฮะ เดีย๋ วจะหันมาตลบเราหาวาหมารักษาถ้ํา หึ ๆๆ
ก็รวมความวา วันนี้มีการเทศนปุจฉาวิสชั นา คําวา ปุจฉานี่เขาแปลวา ถาม วิสัชนานี่
แปลวา ตอบ ก็เปนหนาที่ของอาตมากับทาน พระครูวิชาญชัยครู สําหรับเรื่องราวใน ปฐมสังคายนา
นี้ ความจริงจะเทศนกันตรงไหนก็ได เพราะมีเรื่องราวที่จะเทศนกนั ทั้งหมดได 54,000 พระ
ธรรมขันธ หรือ 84,000 เรื่อง แตวันนี้ถาเทศนถึง 84,000 เรื่อง ก็คงไมมีเฉพาะศพ คุณโยมหอย ก็
จะมีศพพระเทศนอีก 2 ศพ พระนั่งฟงอีกหลายสิบศพ และคนนั่งฟงอีกหลายสิบศพ เปนอันวาไมมี
ใครเผาใครใชไหม ก็จงึ จะขอนําเอาสูตรพิเศษมาเทศนกนั โดยเฉพาะ
สําหรับ พระสคตตันตปฏก นี้ พระพุทธเจาทรงเทศนไว 21,000 หัวขอ หรือ 21,000
เรื่อง แตวันนีจ้ ะเทศนเรื่องที่ 21,000 ฮึ ดีไหมทานครู เปนสูตรพิเศษ เรียกวา สูตรโยมหอย หรือวา
ถาจะกลาวเปนภาษาตลาด เรียกวา สูตรหอย หรือ หอยสูตร สูตรนี้เขาแปลวาเรื่อง เปนเรื่องของ คุณ
โยมหอย เพราะวา คุณโยมหอย มีปฏิปทาเปนกรณีพเิ ศษมาก บรรดาทานพุทธบริษัทที่อยูไกลอาจจะ
ไมทราบเหตุ ปรากฏวาตั้งแตตนมา
ในสมัยที่อาตมายังอยู วัดปากคลองมะขามเฒา อยูกบั พระองคนั้นนะ ที่นั่งอยูขา งหนา
เดี๋ยวจะทะเลาะนี่ อยูนั่นมา ทานก็ทําบุญกุศล จิตใจเปนมหากุศลตลอดมา เปนอันวา คําวาจาใดที่
กลาวไววาจะชวย ก็ไมเคยขาด มาถึงวาระแหงการบําเพ็ญกุศลตามกําหนดตองทําครบถวนทุกอยาง
ถือวาเปนผูมีสัจธรรม เปนพิเศษครั้นมาอยูท ี่ วัดทาซุง นีท้ านก็ตามมาตลอดเวลา แตเรื่องอยางนั้นก็
ถือวาเปนนักบุญธรรมดา แตวามีความดีเปนพิเศษ เพราะมีสัจธรรม มีสัจจะตรงไปตรงมาตลอดกาล
ตามเวลาจริงๆ อันนี้ควรสรรเสริญ พระพุทธเจาทรงสรรเสริญมาก
และขอสําคัญที่บรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิง บางทานยังไมทราบ ก็คือเวลาปวย ปวย
มากก็ดี ปวยนอยก็ดี สติสัมปชัญญะของ คุณโยมหอย ไมเคยขาด ในบางครั้งลมหายใจเกือบจะชาด
เกือบจะไมรูสึกตัวเทาคนธรรมดา ถาไปถามเขาวา เวลานี้จิตมีความตองการอะไร ทานจะตอบอยู 2
ประการ คือ 1. เห็นพระกําลังไหวพระแลวประการที่ 2 จิตตองการพระนิพพาน มีพระนิพพานเปน
อารมณเดียว คือ เห็นพระ เห็นพระพุทธเจานี่กห็ มายถึงนิพพาน และจิตใจเวลานั้นถาลืมตามาทาน

จะตอบไดทันที วาเลานี้ตองการพระนิพพานถามวาโยมมีความอาลัยในขันธ 5 ไหม ทานบอกวาไม
เคยมีความสนใจเลย ขันธ 5 นี้ไมดี ขันธ 5 นี้เปนภัย
นี่ละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย อารมณใจแบบนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาถือเปนผูมีสติสมบูรณแตเวลาที่กําลังปวยไขไมสบายนอนเงียบสงัดคลายๆ อาการ
ใกลๆ จะตายแตปรากฏวา เจกิมกี ก็ดี คนหลายคนก็ดี โหหลายครั้ง เปนอันวาเวลาที่ทานทําทา
เหมือนจะหมดลมลงไปทุกคนรองไหกัน แตอาตมภาพมองเห็นอาการ ก็ดีใจทุกที คําวาดีใจในทีน่ ี้
เพราะวาทราบจริยาของจิตดี วาจิตของ โยมหอย สวางไสวมาก และเมื่อจิตทรงธรรมอยูอยางนี้ และ
ตัวอยางในสมัยขององคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมามพุทธเจาก็มีอยูคือวาในสมัยขององกค
สมเด็จพระบรมครูยังทรงมีชีวิตและก็ปรากฏวามีทาน ธัมมิกอุบาสก เปนผูมีสติสมบูรณแบบนี้ทาน
หนึ่งและก็ดว ยเจตนาของ สาตกีเทพธิกา ทานมีจิตจับในกุศลอยางหนึ่งแลวก็ ทานโคธิกะ ผูมีความ
เกลียดในราสงกายอีกทานหนึ่ง ทั้ง 3 ทานนี้มีอานิสงสโดยรวมก็เหมือนกัน คือ สุคติ โลก สวรรค
สุคติ แตวาการไปไมเสมอกัน ทานโคธิกะ ไปนิพพาน และก็ ทานธัมมิกอุบาสก ไปสวรรคชั้นดุสิต
สาตกีเทพธิกา ไปสวรรคชั้นดาวดึงส แตเรือ่ งนี้ขอความละเอียดเปนประการใด ขอบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายฟงตอนปุจฉาวิสัชนา ตอนีไ้ ปกระผมก็ขออารธนาพระคุณเจา ทานพระครูวิชาญชัย
คุณ ไดโปรดดําเนินเรื่องสักรวาทีตอไป พระคุณเจาคะ
พระครู นโม ตัสสะ ภควโต อรหดต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)
อัตถโข ปรวาทาติโย ปญหัง กิญ เตนโต ตัสสะ วจนัง พุทธตีติ
วาระนี้อาตมภาพไดรับอราธนา ตางจากพระคุณเจาผูเปนพระสักรวาทยาจารย มี
พนักงานในการที่จะซักไซรไตถามขอความในเรื่อง ธัมมิกอุบาสก และหลายอุบาสกดวยกัน
วา จะมีเนื้อความเปนประการใดเรื่องสั้นๆ แตวาเมื่ออธิบายเขาแลว ถาทานทั้งหลายจับความ
ใหดีๆ ทานจะไดกําไรไมใชนอย อันนี้อาตมาก็รับหนาที่เปนพระปรวาทอาจารย มีพนักงาน
ในการที่จะชี้แจงแสดงไขไปตามเนื้อความตามคัมภีรที่จําได และเขาใจตามนั้นมา และ 2
องคจะชวยกันประคับประคองสนองศรัทธา ทานพุทธบริษัททั้งหลายตามสมควรแกเวลา
ฉะนั้นเมือพระปรวาทยาจารยรับหนาที่แคนี้แลว จึงไดเปดโอกาสใหพระสักรวาทยาจารย ผู
เปนพนักงานในการที่จะซักไซรไตถาม ตามโอกาสและเวลาที่พระคุณเจาจะถามมาดวยนัน้
เถิด พระคุณเจาคะ
หลวงพอ ออ อยางนี้เขาเรียกเทศนตีไมสนั้ นะ วันนี้หากินในทางตีไมสั้น
พระครู อาว ไมไดหรอก
หลวงพอ ยาวไมไดหรอก มันแกเฒาดวยกัน 2 ตัวแลว ออ 2 องคแลว (หัวเราะ)
พระครู จริงแลว พระคุณเจา

หลวงพอ ความจริงถาเทศนกันก็ตองใชอารัมภภาถาสัก 30 นาที และองคที่ 2 ก็ดําเนิน
เรื่องอีกสัก 30 นาที แลวองคที่ 1 กลับมาวาอีก 15 นาที มันเสัยเวลาเปลา วันนีก้ ็เทศนกันตามใจ
พระพุทธเจา พระพุทธเจาเทศนที่ไหนไมชา เอาละ พระคุณเจาคะ ทีม่ าพบกันวันนี้ เพราะวา เจกิมกี
กับ โยมโตว อาราธนามาเทศนเรื่อง โยมหอย ตาย ผมอยากจะทราบวา ไดคนที่จะตาย มันตายเพราะ
เหตุอะไรครับ
พระครู ถามไดซิ เอา
หลวงพอ ดาว กถามไดซิครับ เขาหามดวยเหรอ
พระครู ถามไดวาคนทีจ่ ะตาย จะตายนัน่ มันมาจากเรื่องอะไร
หลวงพอ เออ นั่นซิ
พระครู ก็ไอเรื่องอะไร มันก็เรื่องของคนเลิกหายใจ มันก็เรื่องเทานั้นละ
หลวงพอ ออ งั้นเรอะ
พระครู ไมเห็นมันมีเรื่องอะไร
หลวงพอ เออ นี่เทศนหากินรอยเดียวกัน ผมเคยไปเทศนที่ จังหวัดสุพรรณบุรี เขาบอกวา ถาม
วา คนทําไมจึงตาย เปนธรรมเพราะเหตุ 4 ขอใชไหม ผมก็ตอบอยางทานพระครู บอก
มันไมหายใจ
พระครู ใช
หลวงพอ เขาบอกวาผิด ถามวาผิดของแกวาอยางไร แกวามา บอกวาแกไมถูกหรอก ถาอยางอื่น
มันหมดไป ถาลมหายใจยังอยู มันไมตายใชไหม
พระครู ใช
หลวงพอ ถาลมหายใจหมดไปมันก็ตาย นี่ทานพูด ทานตอบถูกนะโยมนะ เปนอันวาที่ คุณโยม
หอย ตายนี่ ทานพระครูบอกวา หมดลมหายใจตายเอ ชอบกลเหมือนกันแฮะ อยากจะ
ทราบวาไอกฎที่ทาํ ใหคนตาย คนที่เกิดมาเพื่อตายนี่มันอาศัยอะไรเปนเหตุจึงเกิดครับ
พระครู ออ แหมอีขอนี้เขาใจถาม
หลวงพอ จําไดไหม กอนจะเกิดนะ
พระครู นีเ่ ขาเรียกวา พระผูที่คิดนึก และก็วิจารณญาณอยูในเรื่องนี้ จึงไดถามวาคนที่ตาย จะ
ตายมันมีกฎอะไรที่ใหจะตองตาย อยางนัน้ เหรอ
หลวงพอ ครับ
พระครู อาว ก็กฎของมันก็พระคุณเจาก็เห็น เทีย่ วไดอดั เทปวาไวทวั่ ไปหมดประเดีย๋ วเทศนไปก็
อนิจจัง คือ ไมแน มันไมเทีย่ ง มันเปนทุกข มันเคลื่อนของมันไป มันเกิดขึน้ มาแลวมันก็
ตั้งอยู แลวมันก็ดบั ไป มันก็แก มันก็แตกสลายไป เพราะวาตัวนี้ กฎอันนีแ้ หละ พระคุณ
เจาไมแตพวกเราหรอก พวกสัตวเดรัจฉาน และก็พวกวัตถุเทานี้หรอกพวกพรหม พวก
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เทวดายังเสด็จเลยไปไมรอดหรอ จะบอกเสียกอน
ออ ตายเหมือนกัน
ตายเทาเรานีแ่ หละ
หมายความตัวเกิดทําใหแก
ใช
ไอตัวเกิดทําใหปวย ไอตวั เกิดทําใหตาย
ใช อยางนั้น
แลวไอตวั อะไรมันทําใหเกิดละ
ไอตัวกรรมนะซิพระคุณเจา
กรรมอะไร กําซาย หรือ กําขวา
ออ กํานะเหรอ มันก็ ถาหากวาถาแย็บละก็เอามัดซาย
(หัวเราะ) มัดซาย ถาจะน็อคละๆ
ถาจะน็อคคะ ก็ใชมัดขวา
(หัวเราะ) นี่นักมวย วันนีเ้ ทศนกับพระนักมวย เออเดี๋ยวๆวิธีแย็บอยางไร น็อค น็อ
คอยางไร
อาว วิธีนะ เรอะ พระคุณเจา เราก็ลอใหหลงเสียกอน พอหลงทางเราก็ดกั ตอนเอา
เถอะ จะตอนแบบไหนก็เอาได
ออ ลองบอกวิธีคราวๆซิ
ออ อยางทางนีน้ ะ ที่พระคุณเจาตองการถาม อะไรนะ ถามใหมอีกทีซิถามใหมใหชัด
หลวงพอ ถามวาไอตวั ที่มันเกิด แก เจ็บ ตาย นะ ไอตัวที่จะทําใหเกิด อะไรมัน
ทําใหเกิด ตอบใหดีนะ
ออ ดีฮิ นี่ๆ มันมีไอตัวทีใ่ หเกิดนะ ชาติป ทุกขา ชราป ทุกขามรณัมป ทุก
ขัง
ไอนี่มันเกิดมาแลว แกแลว ตายแลว
ไอนี่เกิดมาแลวใชไหม
ไอกอนที่จะเกิด
ไอกอนที่จะเกิดนา มันก็คอื ไอตัวที่เราทําดวยกาย ดวยวาจา และก็ดว ยใจ
ทําอยางไร
กุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา
เดี๋ยวกอนๆ เดี๋ยวอธิบาย 3 คํากอน ไอทาํ ดวยกาย ทําดวยวาจา ไอทําดวยกาย
ทําอยางไร
ออ ทําดวยกายเหรอ พุทโธ จะไปยากอะไรเลา เมื่อกี้ก็บอก
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พูดใหดีนะ อยาใหหยาบนะ พระนะ
พูดไปแลว ก็ทําดวยกาย ก็เรียกวา เราฆาสัตวตัดชีวิต ตัวเปนใหตายและก็หลบ
หยิบจับ ขยับยกของคนอื่น เคลื่อนที่เปนของตัว
ออ
อยางนี้ทําดวยกายนะ ไอทําดวยวาจานะมันจะไปยากอะไรก็ดาโคตรพอโคตรแม
มันใหฟงไปเลย มันจะไปยากอะไรละ
อยาง เจาอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒา ใชไหม
ฮา ถนัดนัก ไอนี่เรื่องถนัด แลวไอทําดวยใจ เราก็คิดอาฆาต พยาบาทจองเวร
จองกรรมใหบุคคลอื่น และสัตวอื่นเขา นี่ไง อะไรอีกเลาถามมาอีกซิ
นี่หมายความวา การทําดวยกาย คือ กายทุจริตนะ การฆาสัตว การลักทรัพย
การประพฤติผิดในกาม
ใช นี่แหละๆ
ทําในดานของความไมดี อันนี้เปนเหตุทําใหเกิดนะ ถาทําดวยวาจากลาววาจาชัว่
เปนเหตุใหเกิดอีก
ใช
ทําดวยใจ คือ นึกชั่ว เปนเหตุใหเกิด และรวมความวา ถานึกชั่วตัวเดียว กายก็
ชั่ว วาจาก็ชวั่ ใชไหม
ชั่วหมดเลย มันอยูที่ใจนี่พระคุณเจา
นี่รวมความวา คนที่จะตองมาเกิดกันอยูน ี่ เวียนวายตายเกิดในวัฎฎะก็เพราะอาศัย
อกุศลกรรม
นั่นๆ นัน่ แหละ พระคุณเจา
เออ อกุศลกรรม กรรมชั่วเปนเหตุใหดึงตัวเรามาเกิด
นี่แหละ ที่ผมเชิดไปเมื่อตะกี้ที่พระคุณเจาทัก ใชไหมเลา เขาบอกวาพวกไอ 2 กรรม
กรรมครึ่งไง ไอพวกนี้ทําใหเกิดทุกคนแหละ
ออ ทําใหเกิดหมด
ใช นี่นั่งอยูนี่
โยม วันนี้ไมไดฟงแตเทศนนะ ดูโขนดวยนะ
ทําไหมละ วาแลว (หัวเราะ)
(หัวเราะ) วันนี้ไดกําไรนะ
ใช ใช
เออ เปนอันวา กิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรมทําใหเกิด
นั่น เพราะอันนี้มันเปนอยางนี้อีกอันหนึง่ ผมขอเติมครับ

หลวงพอ
เปนไงครับ
พระครู อวิชชา มันทําใหเราไมรูจักของจริง แลวก็กิเลส จิตมันขุน ซะเรื่อยและตัณหามัน
ทะยานอยากไมรูจักพอ ไมรจู ักเต็ม ไมรูจกั อิ่ม และอุปาทานก็เทีย่ วไดหลงงมหลง
งาย เที่ยวไดไปยึดวาไอโนนก็กูก็จะเอาไอนกี่ ูก็จะเอา เลยไมปลอยไมละไมวางเสีย
ที ไอ 4 ตัว 4 ตระกูลนี้พระคุณเจาโอย มันทําหมูสัตวใหตองระหกระเหินเดิน
ในวัฎฎะ
หลวงพอ
ครับ ก็รวมความวา 4 ตัว สรุปแลวทําใหใจชั่ว วาจาชัว่ ใหกายชัว่
พระครู
ใชนั่นแหละ พระคุณเจา
หลวงพอ อยางที่ทานพระครูตอบ เมื่อหนกอนเขาใจชัดงายกวานะ แตวาถาเราจะไมพูดถึง
เหตุ บางทีคนทีฟงนี่เปนนักปราชญก็มีอยู
พระครู
ใช
หลวงพอ
เดี๋ยวจะหาวาไมเอาธรรมะขององคสมเด็จพระบรมครูมาเทศนกัน
พระครู
ใช
หลวงพอ ตอนนี้ในเมื่อคนเราจะตองอาศัย กิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม หรืออวิชชา
เขาครอบงําจิต จึงเปนเหตุใหทําชั่ว พูดชัว่ และคิดชั่วนะ นีถ่ าอยากจะยกตัวอยาง
อยาง คุณโยมนอย นี่ เปนคนมีสัจธรรมใชไหม
พระครู ใช
หลวงพอ ทานพระครูก็รนู ะ ในสมัยผมอยู วัดปากคลองมะขามเฒา ดวย ทัง้ ที่พระครู ทั้งที่
ผม ถาวาระใด คุณโยมหอย บอกวาจะตองไปหาจะตองไปทําบุญถวาย เวลานั้น
ตองตรงเวลาเปงเลยใชไหม
พระครู ใช
หลวงพอ อันนี้เปนสัจธรรม และก็มาตอนหลังนี่ เมือ่ คุณโยมหอย แกไปใกลจะตาย จิตใจสน
ใจในธรรมมาก เงินเดือนไดจากลูกที่ใหไปเทาไร ทําบุญหมด ไมเหลือ ก็ไดเปนเงิน
เดือนมาเทาไร ทําบุญหมดไมเหลือแมแตสตางค นอกจากนัน้ ถาลูกหญิงลูกชาย
ลูกสะใภลูกเขย ใหมาเทาไร ไมเคยปรารภถึงเรื่องตัว เลยตั้งใจทําบุญอยางเดียว ไอ
เจตนาของทานที่ทําบุญนะ มีแตจริยา คลายๆ สาตกีเทพธิดา อยากจะทราบวาไอเจตนา
ที่ทําบุญตัวนี่ เปนปจจัยทําใหเกิดบนสวรรคหรือในนรกครับ
พระครู อันนี้นะ เรอะ
หลวงพอ ครับ
พระครู
อันนี้ มันเปนเจตนาทําบุญนะพระคุณเจา แลวมันมีดีกับชัว่ ใชไหมเลา
หลวงพอ เออ เดี๋ยว บุญมีทั้งดีและชัว่ เรอะ
พระครู อาว มีซิ

หลวงพอ เอ แลวบุญชั่วเปนอยางไร
พระครู
อาว บุญชั่วเรอะ พุทโธ พระคุณเจารูจกั นอยไปเสียซิ
หลวงพอ ยังไมรูจักเลย ไมใชนอย
พระครู
อาว ยังไมรจู ักเลย
หลวงพอ ก็ใชนะสิ
พระครู
นี่จะบอกให
หลวงพอ
เออ มีบุญชั่วดวยแฮะ
พระครู อะไรก็บอกวา ขาพเจาจะไปสรางโบสถ ขาพเจาจะไปสรางศาลาขาพเจาจะไปสราง
เจดีย ใชไหม
หลวงพอ ครับ
พระครู แตเปลา แตเรี่ยไรมาคารถมั่ง แลวก็คาเหลาที่กนิ มั่ง คาอาหารในระหวางทางมั่ง เอา
บุญบังหนาเขาไว เขาใจไหมละ
หลวงพอ ออ ครับ
พระครู อยางนี้แหละที่เขาเรียกบุญชั่ว
หลวงพอ บุญชั่วเรอะ เออ เดี๋ยวกอน ไอปฏิปทาอยางนี้มีที่ วัดปากคลองมะขามเฒา ไหม
พระครู อันนี้เรอะ ไอสมัยผมนะไมมี แตวาสมัยกอนเปนไงไมรนู า
หลวงพอ แหม รีบ รีบหลบเลย
พระครู
ไมรูเรื่องเปนอยางไร
หลวงพอ ไมรูเรอะ
พระครู
ใช
หลวงพอ แตเคยเห็นเขา
พระครู
เคยเห็นเขาทํา
หลวงพอ ครับๆ
พระครู นี่ ที่นี้อยาง โยมหอย นี่ไมใชอยางนั้น แกมีตวั จาคะเปนนักเสียสละในทางดานกาย และ
ก็ทางดานวัตถุของแกนะ ดานกายจะเหน็ดเหนื่อยแคไหน แกไปนิมนตผมเลย กัน
ทานมหานี่เปนประจําทุกปเลย เห็นไหมเลา ถึงปก็ตองมาใหแก อีปไหนไมรู ผมก็ดัน
ลืมซะแลว ไปเทศนเสียที่ไหนก็ไมรู อีปนนั้ แปม อุตสาหถอกายไปตอวาถึงวัด
หลวงพอ ความจริงนาจะดีใจนะ
พระครู
วาทาน ทําไมไมไปใหฉนั ละนั้น ทําไมใหพระไปแทนเสียไดนี่เอาบอกวา โยม ฉันเอง
ก็ไมไดดูบัญชีซะ และก็ลืมเสียดวย ไอตวั ลืมนี้โยมก็ตอ งใหอภัยฉันนะ ไมใหอภัย
ไมไดหรอก แกบอกแกจะไมใหจะไมใหอภัย ฉันก็เลยพูดไปพูดมาวา โยมไมใชวา
ฉันจะลืมเสียคนเดียวนะ โยมก็ลืมนะ โยมผูกมัดฉันไมไดหรอก เพราะฉันเกิดมา ไอ
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ทีฉันเสียทุกวันนี้ก็เพราะตัวลืมนี้แหละถาหากฉันไมลืมสติฉันไมพรองละ ฉันก็เปน
พระอรหันตนะ ซิโยม ก็นี่ฉนั ยังเปนพระปุถุชน มันก็ตองลืมมั่งนะซิ วางั้น วาโยม
เปนพระอรหันตหรือไงเลา ถึงไดไมลืม เทานี้แหละแกก็ยอม
ออ
อือ แกยอม อันนี้นะ เออ ทานมหาถามอยางนี้รูสึกวาประชาชนทุกคนขอใหทาน
เขาใจในที่นี้นะ เรื่องใจจดใจจอ เรียกวา จิตไปผูกมัดอยูในสิ่งที่เปนกุศล กุศลตัวนีท้ ี่
เรียกวา กุสลาธัมมา ธรรมที่เปนกุศลกุศลตัวนี้นเี่ ขาแปลวา คนผูฉลาด คนผูไมหลง
โลกตาย ไมหลงเกาะวัตถุตาย คนที่หลงกอดวัตถุ ถึงจะมีเงินสักรอยลาน หรือ
พันลาน ก็ไมมีประโยชนสาํ หรับเขา เพราะเขาเขาใจวาเปนของเขา แตความจริงมัน
ไมใชของเขา มันเปนของกลางๆ แมแตตวั เราเองนี่ทานมหาเราอาศัยนี่ เราอาศัยปูย า
ตายาย และโยมเราถายทอดมาให อันนี้มนั ก็ไมตกอยูใตบังตับของเราเราก็บังคับมัน
ไมไดมันก็ตองแกไปตามธรรมดาผมไมเทาไรหรอก ทานมหา 70 แลวจะไปแลว
เตรียมแลว
นรําดวย นี่เขาถายภาพยนตใหดู
พูดใหดู เรื่องมันเปนอยางนี้ คราวนี้ถาหากวา จิตของคนเรารูจัก อยาง โยมหอย เคยถาม
ผมเรื่อยเลย คุณ ไอทรัพยสมบัตินี่ ของฉันมีนี่ ฉันจะขายมันซะใหหมด ไมใหลูกให
เตาละ จะไปทําบุญ บอกเราทําไดโยมเราขายได แตลูกเขาจะติเอานะ ในฐานะเราเปน
พอเปนแมเขา เราใหเลือดใหเนื้อเขาแลว ใหกําเนิดเขาแลวใหการเลี้ยงดูเขาแลว ให
การศึกษาเลาเรียนเขาแลว แตเรามีอะไรบาง เงินทองควรจะใหเขาบางบานเรือนเรา
ควรจะให สิ่งที่เราเอาไปไมได เราใหเขาซิ ไอสิ่งที่เราเอาไปไดเราเอาไป นี่แกก็เชือ่ วา
อาว เชื่อผมทานมหา แกก็ดําเนินของแกเรื่อยมา นี่แกมีอารมณคือ แกยึด แตวาทาน
มหาตรงนี้นะ ถายึดบุญบุญก็แตงให โยมหอย ไปเกิด ถาไมเปนเทพบุตร ก็เปนเทพธิดา
ครับ ครับ
ถายึดบาป ถาเคยทําบาป เคยฆาสัตวตัดชีวิตมาอยางที่ผมเคยเมื่อกอนผมอยูอุทัย ทาน
มหา ผมกําลังเปนมหาอยู
เปนอะไรนะ พูดไวๆ หนอยซิ (หัวเราะ)
นี่ๆ ที่ คลองอีเติ่ง นะ เขามีการผูกคลองกัน หนาโยมคนนัน้ ผมยังจําชื่อไมลืมเลย
ทานมหา ผมลืมเมื่อไรเลา
เปนไง แกชื่ออะไร
แกชื่อ ตาหอม
ออ ไมใชชื่อ ตาหงา เรอะ
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ไมใชหรอกก ไมใชชื่อ ตาหงา แกชื่อ ตาหอม เรื่องเปนอยางนี้ ไอ คลองอีเติ่ง นี่ปลา
มันชุม พอถึงปเขาก็ผูก คลองอีเติ่ง กัน และแกก็ไดปลาใชไหม แลวพอเหมาะ อีปนั้น
ลูกชายแกก็บวช แตแลวเมือลูกชายแกบวชแลว คราวนีก้ เ็ นื่องจากวาแกก็ไมสบายซิ
อายุสูงแลวนีก่ ห็ กสิบแลวนี่ แกก็นิมนตพระลูกชายแก ใหไปบานวาโยมไมสบายผม
ก็พลอยไปกับเขาดวยนะซิ
พลอยไปกับเขาดวย
ใชเรื่องมันเปนอยางนัน้ คราวนี้เขาก็บอกแกธรรมดานะ เขาบอกวาพุทโธ ตามหลักแก
จะตองวาพุทโธตามเขา
ครับ
เพราะวาแกก็ยังดี โดยเฉพาะความทีแ่ กเคยชิน แกไปยึดไอสิ่งที่แกเคยทําของแกเปน
นิจอยูซะ พอเขาบอกพุทโธ แกวาไอซอน แกวาอยางนี้
แกมีไอชอนเปนอนุสสติไง
นั่นนะสิ
พุทโธ เปนพุทธานุสสติ
ใช เพราะคราวนี้พอเขาบอกวา อรหัง แกบอกไอโต แกวาของแกอยางนั้น
แหมจิต เปนฌานเลยนะ
นี่แหละทาน ทานมหาเอย อุปาทานมันไปยึดเสีย มันจึงนําใหแกไปเกิดเปนสัตว
เดรัจฉาน นีแ่ หละเหมือน โยมหอย ตรงกะ โยมหอย โยมหอย แกไมไดยึดของแก
อยางนี้
ตรงกันขาม
ตรงกันขามซิ
เมื่อกี้บอกตรงกันไปดวยกันนะซิ
อาว มันตรงขามกันไมใชเหมือนกัน แตนี่ โยมหอย แกผิดกันจึงไมตองหวงนะ เวน
แตวาพวกเราที่ยังไมตาย ที่ยังมีลมหายใจเขาออก ที่ยังเยีย่ วยังขี้ที่ยงั กินไดอยูน ี่
ระวังใหดนี ะ
ทําไมละ
อาว ถาจิตไปมากไปดวยโลภ ดวยโกรธ ดวยหลงละ อาว แลวก็พวกเปรตพวก
อสุรกาย พวกสัตวเดรัจฉาน ไปจากไหนก็ไปจากพวกนีน้ ี่
อยางนั้นเรอะ
ยังงั้นซิ
ออ ก็เปนอันวา ถาคนไหนยังหวงลาภยศสรรเสริญสุข จะตองมีทุกขและใครมีลาภยศ
สรรเสริญสุข ก็มาถวาย พระครูวิชาญฯๆ ไว
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พระครูวิชาญฯ รับเหมือนกัน แตไมเอาเขาตัว
ฮา ฮา ฉลาด ฉลาด
รับ รับใหวัด
รับเปนของสงฆไป
ใชของทานมหานี่ไงละ รวมไปเปน 30 คันนี่ ถารับเปนของตัวละไปนิพพานไมมีไดว
ละ ไมมีทางเลยแหละ
เออ ถาเปนของตัวคงไมมีหรอก
มันไมไดละ
เปลา ไมมีใครเขาให
ใชๆๆๆ
ก็รวมความวา เจตนาของ โยมหอย นี่อยางที่พระพุทธเจาบอกวา เจตนาหัง ภิกขเว
ปุญญัง วทานิ ดูกร ภิกษุทั้งหลาย เจตนาเปนตัวบุญใชไหม
ใชชิ
แตนเี่ จตนาเปนตัวบุญของ โยมหอย นี่นา เอาเจตนาตนกอนนะ เอาแบบบุญเบาของ
โยมหอย โยมหอย นี่มีบุญเบา บุญกลาง และบุญหนัก มันมี 3 บุญนะ
ใช
บุญเบาที่มีเจตนาเปนมหากุศล หมายถึงวาตัง้ ใจจะทําบุญ ตองทําใหไดตามกําหนดเวลา
มีสัจธรรม มันก็ไปตรงกับ สาตกีเทพธิดา ที่ไมเคยสรางบุญสรางกุศลมากอน แตวานึก
ถึงศาสนาขององคสมเด็จพระชินวร ในเมื่อเห็นตอกบวบชมมันมีสีเหลืองใชไหม
ใช
คลายจีวรพระในพระพุทธศาสนา อยากจะเอาไปบุชาพระ ไอเรื่องราว สาตกีเทพธิดา
มันเปนมายังไงครับลองเลาซิ
ดานนี้มันก็เมือแกนึกถึงขึ้นมาอยางนี้ แกก็เด็ดตอกบวบขมจะไปบูชาพระของแก สีมัน
เหมือนจีวรพระ แลวก็เมื่อไปแลวก็ไองเู จากรรมมันก็ไปกัดแกตายเสีย อาว เมื่อกัดแก
ตายนี้ แกจะไปนรกสเยเมื่อไรเลาแกดันเปนนางเทพธิดาเสีย
ก็รวมความวา ตั้งใจจะทําบุญ
ทั้งนี้แหละ ตั้งใจตัวสําคัญ
แตถาวายังไมถึงเขตของบุญ ยังไมทันไหวพระ
ใช ยังไมทนั ไดบูชาพระครูเจา
แลวมันจะไปสวรรคไดยังไงละ บุญยังไมไดทํา
ทําไมจะไมได ก็จิตมันเกาะนะ
เกาะอะไร
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ก็มันเกาะบุญของมันนะซิ
ออ ก็หมายความวาตั้ง
ดวยเจตนา เจตนา
ออ เจตนาหัง ภิกขเว
ใชไดนา พระคุณเจา
ออ เออ เขาใจ เขาใจ
อาว เขาใจเรอะ นึกวาจะแกลงไมเขาใจ (หัวเราะ)
เดี๋ยวตองพยายาม ไมเขาใจอีกนิดหนึ่ง
ออ เดี๋ยวถามมา
ก็รวมความวา อยางญาติโยมพุทธบริษัททุกคนนี่นะ ผมจะถามความของใจนะ
เอาละ เอาละ ถามมาเถอะ พระคุณเจา
เขาขึ้นมา เขาฆาปลา ไอชอนบาง ไอโตบาง ตกเย็นก็ปลาแหบางปลาเคาบาง ตอน
กลางวันก็ดากันบาง ตอนกลางคืนจะขโมยเขาบาง แตวา บางเวลาคิดจะตั้งใจทําบุญ
จวนจะตายจะไปสวรรคไหม
อันนี้นา พระคุณเจานา เขาเทียบไวเปนคู
ครับ เออ เปนไงๆ วาไป
เขาเทียบไวนา เขาบอกวา กระตายตัวหนึ่งนา เขาเปรียบเหมือนคนครานี้หมา 2 ตัว ไอ
ตัวหนึง่ ดํา เปรียบเหมือนบาป ไอตัวหนึ่งขาวเปรียบเหมือนบุญ ถาหากวาทานผูใดทํา
บาปมาก ไอหมาตัวดํามันก็โตอวนใหญ กําลังดี ถาทําบุญนอย ไอตัวขาวมันก็เล็ก
ครานี้เมื่อแยงกระตาย ไอตัวดํามันก็จําเปนจะตงอเอาไปกิน เพราะกําลังมันดีกวา
ครับ
ตานี้ ถาหากเราทําบุญไวเสียมั่ง เรารูตัวนี่ วาเมื่อตอนหนุม ๆ เราทําบาปไวเยอะใชไหม
มาถึงตอนแก เรารีบแกไข เพราะของมันแกกันได
ครับ ปรับปรุงได
ก็ไดซิ เราทําใหเยอะ เชนเปนตนวา 1. รักษาศีล 5 ใหมนั่ จักขี้ริ้วขี้เหรเราก็เกิดมาเปน
คนไดแน รักษาศีล 8 เรามีเทวธรรม หิริ โอตตัปปะอีกคูหนึ่งใชไหม ฉันเปนเทวดา
นี่ก็รอดตัวไปได พระคุณเจา
ไปไดนะ
ไปได ถาหากวามัวแตควาแห ควาสุม ควาลอม เสร็จแหละทาน
พุทโธ ไอซอน อรหังไอโต
นั่นแหละ
ตองวาใหม อรหังไอโต พุทโธไอซอน
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นั่งแหละ ไปไมไดแลว
ไปไดเหมือนกัน ไปสู สํานักพระยายม
ใช
อาว ญาติโยมพุทะบริษัทที่ทาน พระครู วิชาญชัยคุณ ทานไดแกมานี้เขาไป
เปรียบเทียบไดกับ สาตกีเทพธิดา เพราะเรื่องราว สาตกีเทพธิดา มีอยูว าเธอนะเปน
คนจน ตอนเชาก็ไปหาฟนมาขาย ตอนเย็นก็เขานอน ตอนเชาก็ไป โอกาสที่จะ
ทําบุญทํากุศลไมมี แตวาเวลานั้นมีพระพุทะศาสนาอยู แตวาโอกาสที่เธอจะใส
บาตรกับพระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูก็หายาก ไมมีเวลา เพราะจน
มากแตตอนทีเ่ ธอเขาไปในปาวันนัน้ เธอเห็นดอกบวบชม มีสีเหลืองคลายจีวรพระ
อาศัยที่จิตศรัทธามีอยู จึงตั้งใจวาจะก็บดอกบวบชมไปบูชาสถูปสาวกขององค
สมเด็จพระบรมครู แตก็เปนการบังเอิญอยางยิ่งกลับมาอาบน้ํากินขาวเสร็จ ควา
ดอกบวบขมไป ถูกวัวขวิดตาย อาศัยที่เจตนาเธอเปนมหากุศล ตั้งใจอยูแ ลว สมเด็จ
พระประทีปแกวทรงยืนยันวา สาตก็เทพธิดา คนนี้นนั้ คือคนตัดฟน ไปเกิดเปน
นางเทพธิดา ชือ่ สาตกีเทพธิดา มีวิมานเปนที่อยู มีนางฟา 1,000 เปนบริวาร แลวก็
พระโมคคัลลาน ไปพบ จึงถามความเปนมาของเธอเธอก็เลาใหฟง ตามที่ทานพระ
ครูพูดเมื่อกี้นี้ถกู ตองทุกประการ ตานี้เจตนาในตอนตนของ โยมหอย ก็มีสัจธรรม
คือตั้งใจคลายคลึงกับ สาตกีเทพธิดา แตวา คุณโยมหอย ไดเปรียบกวาเยอะ ทาน
ตั้งใจและทานก็ทําไดดว ย แต สาตกีเทพธิดา นั้น ในชีวติ นี้มีครั้งเดียวในชีวิตที่คดิ
จะทําบุญ แตก็ทํายังไมทนั เสร็จ ทานยังไปสวรรคได ฉันใดในเมื่อ คุณโยมหอย
ตั้งใจและทําไดดวย อยางนีถ้ าบุญแคนี้ ทานพระครู ครับ บุญแคนี้ถาตั้งใจและก็ทํา
ใหดว ย จัดเปนทานก็ดี ศีลก็ดีจะไปไหนครับ
แคนี้เรอะ ขีร้ ิ้วขี้เหรนะ พระคุณเจานะ เพราะ คุณโยมหอย นะ ตามที่ผมเคย
สอบถามดู แกไดฌานเสียดวย
เอาแคขี้ริ้วนะ ขี้เหร
ขี้ริ้ว ขี้เหร ผาคาดขี้ริ้ว เช็ดตีนนี่แหละ
เอาละ ไดฌาน หรือไมไดฌาน มันตองเปนฌานแน ฌานในอนุสสสติ คือพุทธา
นุสสติ นึกถึงพระพุทธเจาเปนอารมณ เปนฌาน
เปนฌานก็เกิดเปนพรหมได
เกิดเปนพรหมไดนะ
ได
อยางกับตั้งใจทําบุญทํากุศล เปนจาคานุสสติใชไหม
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ใช
อารมณของอนุสสติไมตองหลับตานะ
ใช
คือมันชินอยูในใจ ตั้งใจคิดจะทําอยูเ สมอเปนอนุสสติ อยางเลวก็ไปสวรรค อยาง
กําลังมากก็ไปเปนพรหมใชไห
นี่เรียกวาเปนอารมณของกุศลตนของ คุณโยมหอย นี่แหละบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัท อันนีผ้ มจะถามอีกที ถามคนอื่นบาง สมมติวาคนที่เกิดมาตั้งแตเกิดนี่ไม
เคยทําความดีเลย ศีล 5 ขาดครบถวนทุกประการ แตวาตอนใกลจะตายนึกถึง
ความดีขององคสมเด็จพระพิชิตมาร คือนึกถึงพระพุทธเจา สัก 2-3 นาทีจะไป
สวรรคหรือนรก
ไดไปสวรรค พระคุณเจา
ไปเหมือนกัน
อาว หัวเลี้ยวหัวตอไงละ
เปนไง ไหนลองเลาใหฟงซิ
อาว เหมือนหัวเลี้ยวหัวตออีตรงมุมที่เราจะไปนี้ ทางมันเปนทางแยกใชไหมเลา คือ
คนเรานะมันมี 2 อันนะ พระคุณเจานะ
อะไร เดีย๋ วๆ ใครมี 2 อัน
ไอคําวามี 2 อันนี่นะ (หัวเราะ) ไอ 2 อันนีก้ ็หมายความวา ในชาติที่แลว บุญเกาแต
ชาติกอนแกก็มีของแกอยูบาง ไมใชวาแกจะไมมีเสียเลยนะ อันนี้อันหนึ่งละ และ
อีกอันหนึ่ง มาในชาตินี้คอนตนๆแกเกิด แกก็เรียกวามัวแตกอกรรมทําเข็ญ ทํามา
หากินของแกไปตามเรื่องตามราว บาปบาง บุญบาง ใชไหม แตนวี้ ันใกลตาย แกก็
รูสึกตัวแกก็ตั้งใจวา ภาวนาเชน พุทโธ พุทโธ ยึดพุทโธเปนที่พึ่งนี่นะพระคุณเจา
เปนเทวดาไดสบายเลย
ใครๆ ตัวอยาง
อันนี้ ทานสุปติฏฐิตะ ไงเลา
สุปติฏฐิตะ เหรอ ไหนๆ ลองเลายอๆ ซิ
สุปติฏฐิตะ นี่เรื่องผมก็จํามานาน ก็เปนมหาเกาแกลืม
ออ เรื่องก็มีอยูว า สุปติฏฐิตะ นี่ตั้งแตเกิดมา ทานไมเคยสรางความดีมีอยางเดียวคือ
มีความชั่วเปนฌานสมาบัติใชไหม ศีล 5 ชาดครบใครจะทําบุญใหทานกลั่นแกลง
อยูเสมอ แตวา กอนจะตายอาศัยที่ทุกขเวทนาหนัก ก็คิดวา ลูกก็ดี เมียก็ดี ทรัพย
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สมบัติก็ดี ไมสามารถจะชวยเราได เห็นจะมีพระพุทธเจาเทานั้นที่ทานใจดี ใชไหม
ก็รวมความวา จิตตอนนั้นนึกถึงพระพุทธเจา พอตายความความเปนคนก็ไปเกิดบน
สวรรคชั้นดาวดึงส ก็อาศัยทีต่ ายเพระาอาศัยพระพุทธเจาตัวนี้บรรดาญาติโยมพุทธ
ลบริษัทพอจะหมดบุญก็พบพระพุทธเจาอีกครั้งหนึ่งฟงเทศน อุณหิสวิชัยสูตร จบ
เปนพระโสดาบัน นี่เปนอันวา คนถามันจะเลวมาตลอดกาลที่พระพุทธเจากลาววา
ตนคดปลายตรงมันก็ใชไดนะ
ใชไดพระคุณเจา
ออ ใชได เปนพระอริยะไดเลย นรกเอาไปไมไดเลย อันนี้มาความดีตอนสุดทาย
เมื่อกี้ทานพระครูดีรวบไปซะ 2 ดีแลว คือ โยมหอย นะ ดีตน ดีกลาง ดีไปถึงฌาน
นะ ถือวาดีกลางนะ
ใช
อันนี้มีถึงความดีตอนสุดทาย ครับ ดีตอนทีทานจะตายนะ อีตอนนี้สําคัญมาก
อีตรงนี้ ผมจับความไดอันหนึ่ง ผมก็ไมไดมา มีแตทานมหาพูดใหฟงแลวก็ดี แตอี
หนูมันพูดใหฟงวา แมจะมาหวงอะไรบางหรือเปลา แมไมหวงอะไรแลว แมหว ง
สังขารบางหรือเปลา แมไมหวง แมตัดทิ้งแลวคราวนี้คนเรานาพระคุณเจา เมื่อเปน
นักเสียสละ ละสังขารไดโดยไมหว งใย นีอ่ ันหนึ่งนะ แลวก็ละไอตวั บุญ คือตัวทําดี
ได โดยไมหว งใยละไอความชั่วที่เคยผิดทํามาบางเล็กนอยโดยไมหว งใย 3 ละนี้ได
ละก็เขาเรียกวา มีอารมณเปนพระนิพพาน พระคุณเจาคะ
ยังงั้นเรอะ
เจาคะ
เอ ระวังนะ เขาจะหองอวดอุตริมนุสสธรรมนะ
วาผมเรอะ ใหเขาวาเถอะ ผมไมวาอะไรหรอก
เปนหนาทีเ่ ขาวา นี่เราไมไดวา เราไมไดพยากรณนะ
ใช
มันเปนอารมณ เออ ตัวอยางเห็นจะคลายคลึงใครสักคนหนึ่งอยาง ทานพระโคธิกะ
นะ
ใช
คือวาอยาง คุณโยมหอย นี่ ไดเปรียบมากกวา พระโคธิกา พระโคธิกะ เขามาบวชใน
พระพุทธศาสนา
ญาติโยมพุทธบริษทั ที่ทานพระครูพูดเมื่อกี้นี้
เราไมใช
พระพุทธเจา คือพระสาวกไมมีอํานาจพยากรณ มรรคผลใดๆ ของบุคคลผูปฏิบัติ
แตวาผูมีอํานาจพยากรณมีองคเดียวคือ พระพุทธเจา

ก็จะขอนําเรื่องราวของ พระโคธิกะ มาเลาสูกันฟงนิดหนึ่งคือวา พระโคธิกะ นี่เขามาบวช
พรอมกับเพื่อนหลายองคดว ยกันเมื่อเขามาบวชในพระพุทธศษสนาแลว ทานก็ไดฌานโลกีย เมื่อไอ
ฌานโลกีย ก็ปรากฏวา พระโคธิกะ นีปวยมาก รางกายบวมไมสามารถจะลุกขึ้นไปบิณฑบาตก็ไป
ไมได ขณะใดที่ปวย ทุกขเวทนามันมีมาก ฌานก็ลดลงเกือบจุสิ้นไปขณะใดที่ทุกขเวทนาคลายตัว
ฌานก็ปรากฏขึ้น เพราะฌานสมาบัติขึ้นอยูกันกําลังกายและตัวนีย้ ังไมสูงมาก แตวาสําหรับพระ
เพื่อนๆ กัน เปนพระโสดาบันบาง เปนพระสกิทาคามีบาง เปนอนาคามีบาง เปนพระอรหันตบา ง
เปนพระอริยเจากันหมด ก็ปรากฏวาทาน พระโคธิกะ ทานก็ตรวจตัวเองวาไอรางกายนี้มันระยํามาก
ถาหากวาเรายังดีๆ อยู เราอาจจะเปนพระอริยเจาไปแลว แตไอเจาศัตรูตัวใจแกลว คือ รางกายมัน
แกลงเราปวยอยูเสมอ คิดวาถากําลังดีเมื่อไร จะเชือดคอใหมันตายไป เลิกคบกัน รวมความวาในขั้น
สุดทาย ในเมือ่ คนเผลอ เมื่อกําลังกายดีขนึ้ มาก็รวบรวมกําลังใจวา รางกายนีเ้ ปนศัตรูใหญ เอ็งกับขา
เลิกกัน ตั้งแตวนั นี้เปนตนไป ก็เชือดคอตาย ไอการเชือดคอตายแบบนี้ เรียกวาไมหว งรางกายใชไหม
พระครู
ใชๆ เปนนักเสียสละ
หลวงพอ
เหมือนๆ กัน โยมหอย ที่ไมหวงอะไรทั้งหมดใชไหม แลวก็อยากจะทราบวา ทาน
พระโคธิกะ ตายแลวไปไหน
พระครู
ไปนิพพาน
หลวงพอ
ใครบอกละ
พระครู
อาว ผมพูดอยูน ี่ไงเลา
หลวงพอ
ระวังนะ เขาจะวาพยากรณ
พระครู
นี่ ใครวาผมพยากรณนิพพานได มาถามมาคุยกับผมได ไปวัดปากคลอง โนน
หลวงพอ
ออ ไปตีกันทีโ่ นนเรอะ ก็รวมความวาที่พระพุทธเจาทรงพยากรณ ทีพ่ ระครูวิชาญ
พูดเมื่อกี้ อยาเขาใจวาทานพยากรณเองนะ ทานบอกตามที่พระพุทธเจาพยากรณกับ
พระยามาร ใชไหม
พระครู
ใช
หลวงพอ
วา ปาปมะ ดูกร มารผูมีบาป โคธิกะ ลูกชายเราพนวิสัยของเธอเสียแลว คือไป
นิพพาน นี่เปนอันวาเวลานี้ คุณโยมหอย กเชนเดียวกันอาตมากับพระครูไม
พยากรณหรอก เพราะพระสาวกไมมีอํานาจ ในเมื่อทานเบื่อหนายรางกาย มาตั้งแต
รางกายยังดี ยังไมปวยไขไมสบายทานก็ปรารภธรรม การเจริญสมถกรรมฐานและ
วิปสนากรรมฐานทานไมขาด การรักษาศีลไมขาด การใหทานไมขาด ก็รวมความ
วาบุญกริยาวัตถุทั้ง 3 ประการไดครบ ทานพระครู ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย 3
ประการ
พระครู
ใช ไมขาด
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และ ทานมัย ตัดตัวโลภะ ทานมัย ตัดโลภ สีลมัย ตัดโกรธ ใชไหม
ใช
ภาวนามัย ตัดหลง ก็แลวมันตองทั้ง 3 ตัด ถาหากไมไปนิพพานจะไปไหน ก็ตามใจ
นี่เหรอ อาว ก็ใครมันจะวาเปนกิ้งกือไสเดือน ก็ชางโคตรแมมันเปนไร
ใชได
ก็เราไมเกีย่ วกับมันนิ
ก็รวมความวา จริยาของ โยมหอย นี้เปนจริยาดีใชไหม
ใช
การเทศนกนั นี่ ไมใชวาจะตองเอาเรื่องนั้นมาเทศน เอาเรื่องนี้มาเทศน เทศน
ตองการใหรู วันนี้เขาทําความดีกนั เขาบูชาความดีของ โยมหอย ที่เอาความดีมา
พูดใหฟงอยางนี้ก็ยังไมเทา 1 ใน 10 ที่มีอยูนะ แตถึงกระไรก็ดีญาติโยมทั้งหมด
ที่มาที่นี้จะไดรูวา เวลานี้สาวกขององคสมเด็จพระบรมครูที่เปนฆราวาส ก็มีทาน
หนึ่ง ที่เรามีความเขาใจวาทานละขันธ 5 ไดเด็ดขาดทีเ่ รียกวา สักกายทิฏฐิใชไหม
ใช พระคุณเจา
ถาตัดสักกายทิฏฐิไดแนนอน ทานที่เจริญสมถวิปสสนานั่งที่นี่มากโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คนทีฟ่ งอยูที่นกี่ ็ได มโนายิทธิ กันมาก ก็พึงเขาใจวาการปฏิบัติตนใหได
ชั้นฌานสมาบัติก็ดี ไดทิพจักขุญาณก็ดี ได มโนมยิทธิ ก็ดี ถาหากวายังเปนฌาน
โลกียอยู ก็ยังเปนเหยื่อของนรก
ใช
ถาจะตัดใหไดจริงๆ ในเมื่อเห็นสวรรคได เห็นพรหมโลกได เห็นพระนิพพานได
ไปเที่ยวสวรรค ไปเที่ยวพรหมโลกได ไปเที่ยวพระนิพพานได ก็จงเอาใจเกาะ
นิพพาน เมื่อเกาะนิพพานแลวก็มองมาดูทกี่ ายวา ไอกายระยําอยางนี้จะไมมีสําหรับ
เราตอไปใชไหม ถารางกายนี้พังเมื่อไร ไปนิพพานเมือ่ นั้น อยางนีต้ ายเมื่อไรไป
นิพพานเมื่อนัน้ นะ
ใช
แตวาอีตอนกอนจะตาย ตองภาวนาใหถกู นะ อยาลอ อรหังไอโตพุทโธไอซอน
ไมไดนะ
ใช เออ พระคุณเจาไอเรื่องนีน้ ะเมื่อกอน พระคุณเจาอยูกบั ผมที่โนนนะ
ครับ
พระคุณเจาก็แยกกันมา ผมก็บําเพ็ญเพียรใหมันหนักไปเวลานั้น ก็พระคุณเจาก็รูนี่
วาผมเองนะ กําลังมีเรื่องทุกขใจ กําลังเปนความเขาอยูใชไหมเลา
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หลวงพอ

ครับๆ หนักมาก
คราวนี้ผมก็เกลียดไอตัวทุกขนี่ เกลียดมันมาก อยากจะหนีแตวาเมื่อกอนจะตาย ก็
ขอใหไดพบสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผมตั้งใจอยางนัน้ นะ
เออๆ ตัวนี้ดี
แลววันหนึ่ง นีผ่ มเลาเรื่องจริงใหพระคุณเจาฟงนะ
ครับ
วันหนึ่งผมก็นงั่ ทํากรรมฐานมันจะเวลานานสักเทาไร ผมก็ไมรู ไมไดกําหนดเมื่อ
ทําเสร็จแลว ผมก็ลงไปนอน พอลงนอนเนีย้ ะ อารมณกรรมฐานมันก็ตดิ ผมก็
อยากจะใหมันหลับไวๆ มันหาหลับไมพระคุณเจา
ทําไมละ
จิตมันดันเดินออกไปจากนี่เลยพระคุณเจา
ออ เดี๋ยวๆ จิตทานพระครูมีเทาเรอะ
มี พระคุณเจาถามได
มันมี 4 เทา หรือ 8 เทา
มี ก็กายทิพยมนั ก็เทานีแ้ หละ
ไมใช ผมเห็นคนมี 2 เทา หมามี 4 เทา เวลาออก จิตหมาจิตคนผมไมรูใช
ครานี้ผมเดินออกไป ผมก็มานึกขึ้นในใจวา เอะ คนเรานี่มันถอดจิตไดแฮะ เพราะ
จะวามันหลับก็ไมใช จะวามันตื่นนักก็ไมใช
อันนี้ดีมากๆ
ใช แลวผมก็ พอมันตั้งใจวาจะไหวพระสัมมาสัมพุทธเจา ผมก็ไปพระคุณเจา ผมก็
ไปเลย
ครับ ออ เดี๋ยวขอขัดอีกนิด เวลาที่จิตออกจากรางไปแลวรูปรางมันเปนอยางนี้ หรือ
เปนเทวดา
เปนพระ
สมบูรณแบบเลย แลวคราวนี้ผมก็ไป พระคุณทําไมมันไวอยางตามตํารา ที่เขา
บอกวา ลัดนิว้ มือเดียว
ลัดนิ้วมือเดียวชากวา
ใชนะซิ มันถึงเลย คราวนี้ถงึ เขาบอกไมมีใครบอกผมหรอก เพราะผมไมเจอคน
ผมไปเห็นกําแพงมันแวบวาว เปนแกวทั้งนัน้ เลย พรึบไปหมดเหมือนแกวสารพัดสี
เอ ผมไปเห็น ผมก็เอ นี่จะเขาชองไหนรูวาพระพุทธเจาอยูในนี้ เพราะจิตมันรู
คราวนี้ผมก็เอามือขวาผมนี่ไปจี้ประตู
ออนี่นักจีน้ ะ
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ใช พอจี้ไปพระคุณเจาประตูเปดเลย พอเปดผมก็เขาไป เขาก็เปนเขาเองอีก
พระคุณเจา เขาเปนอัตโนมัติ เขาปดเขาเอง พอเขาปดเองผมเขาไปผมก็ไปเห็นพระ
เณร ก็โอโฮ เยอะแยะไปหมด
ทั้งพระทั้งเณร
ทั้งพระทั้งเณร
อีตอนนั้นนึกอายเณรบางไหม
ทําไมจะไมอายละ เขาแสดงฤทธิ์ แสดงอะไรกันสนุกสนานใชไหมแลวไปเจอ
หลวงพอองคหนึ่ง แกมีตนไมอยู ตนไมสวย แกสักทั้งตัวแกนั่งอยูใตตน ไม ผมก็นึก
อยากจะถมวา พระพุทธเจานะ ทานอยูใ นปราสาทหลังไหน ผมก็เลยคอยๆ สะกิด
เอามือสะกิดทาน ทานก็ถามวา อาว คุณจะมาหาพระพุทธเจาหรือ แนะทานวาอยาง
นั้นเลยเราก็บอกวา ครับ ผมอยากจะกราบองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาสักครั้ง
เมื่อกอนผมจะตาย เออ แกลุกพาไปเลย พระคุณเจา เดินนําหนาลุบๆๆๆไป คราวนี้
ไปถึง เขามีเครื่องพิสูจนวาผมจะเปนเพราะอรหันตหรือไมใชพระอรหันต
เขามีเครื่องจับเท็จวางัน้ เถอะ
เขามีเครื่องจับเท็จ เขามีๆ
เออ ดีๆ
คราวนี้มันเปนหิน 2 แง พระคุณเจา ทางนีแง ทางนี้แง หินนี่เปนเงาแวบเชียว
คราวนี้พอหลวงพอองคนั้นเดินเลยไป ไอเจกบา 2 คนมันมา มันโดดขามไปทาง
โนน ขามไปทางนี้ ไมใหผมไป
ออ
หลวงพอแกเหลียวมาดู อาว นึกวาคุณเปนพระอรหันต คุณยังไมไดเปน นี่รูไดตรง
นี้เองพระคุณเจา ที่คุณมานีไ่ ด คุณไดกําลังฌานเพราะความปรารถนาอันแรงกลา
ของคุณ คุณจึงมาได และแกก็พาผมกลับ เขาไปไมได เอะ เขาวาเมืองนิพพานไมมี
ทําไมมีละ ผมไปเจอละ พระคุณเจา
ออ ก็มีพระครูโง อยูคนเดียว เขารูวามีมานานแลว
เหรอ
เวลานี้เด็ก ๆเล็กๆ เขาไปกันไดทั้งนั้น โงอยูค นเดียว
นั่นนะซิ ผมเห็นเขาพูดวาเมืองนิพพานไมมี ผมไมเชื่อใคร เขาบอกวาสูญวาสูญ ผม
ไมเชื่อใครหรอก
ไปเจอะ เขาเองแลวนี่นะ
ก็ไปมาแลว
นั่นนะซิ ถาไปมาแลว ก็กลายืนยัน
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แลวคราวนี้ ผลที่สุดกลับมา แกก็ควักผาเช็ดหนาของแกในถุงยามของแกขาววอก
เชียว สงใหผมผืนหนึ่ง และแกใหผมลองเอามือขยี้พอผมขยี้ผามันกลายเปนสีดํา
เหมือน จุลบัณฑก
แลวแกก็บอกวา จิตของคุณมันกระเดี๋ยวขาว กระเดี๋ยวดํา วาอยางนี้ถา งั้นก็ แกมา
สงถึงหนาประตู แกบอกวาคุณทําใหดีเถอะ คุณจะไดกลับมาพบผมอีก ผมจะนั่ง
รอที่นี่ คุณทําใหดี
ครับ
อันนี้ก็เปนกําลังใจ
อาว ทีนี้เมื่อกลับมาแลว มีความรูสึกเหมือนกับวาพระองคนั้นนะคือใคร
ผมไมรูเลยวาพระอะไร
เวลานี้ยังนึกออกไหมวาพระองคนั้นคือใคร นึกชื่อไดไหม
นึกชื่อไมออก ทานไมไดบอกชื่อ
ออ ผมสงสัยวาจะเปน พระอุบาลี
นี่ทานมีสักเสียดวย
ผิวดํา คล้ําๆ ล่ําๆ ดวยใชไหม
ใช ดําๆ เปนพระไมสูงนักหรอก
เตี้ยวๆ สั้นแสดงออกใชไหม
ใช
ไอตอนที่พระครูเลาฟงนี่มีประโยชนมากนะ
ถาเลากันฟงแตเรื่องก็รูสึกวาจะมี
ประโยชนนอย ถานี่ที่พระองคนั้นบอกวา จิตของคุณนะบางครั้งมันก็ขาว บางครั้ง
มันก็ดํา เวลาที่พระครูจะไปนิพพานได จิตเวลานั้นตองขาวสะอาดจริงๆ ครับ
อยากจะทราบวาอารมณตอนกอนที่พระครูจะตัดสินใจไป อารมณมันตัดอะไรได
บาง
โอ ผมตัดทั้งหมดเลย
ตัดหมดเลยนะ
หมดเลยไมเอาอะไรทั้งนั้น
อีตอนนั้นไมมอี ะไรเหลือเลย
ไมมีเหลือเลยจึงไปได
ความของใจสักนิดก็ไมมี
ไมมี ไมวาลาภ ไมวา ยศ ไมเหลืออะไรทั้งนั้นเลิก ตั้งใจจะไป
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อันนี้ญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมตองจํานะโยมนะ มาฟงเทศนกันก็ไมใชฟง กันแตเรื่อง
หรือฟงกันสนุกสนาน ในการที่จะมาเผาศพ ก็คิดวาในวันนี้จะมาเผาเฉพาะ โยม
หอย มันตองนึกวาไมชาศพเราเขาก็จะเผาเหมือนกันใชไหม
ใช
แลว โยมหอย นี้มีทั้งทรัพยสนิ มีทั้งลูกหญิง มีทั้งลูกชาย มีทั้งลูกเขย ลูกสะใภ ทุก
อยาง แตเวลานี้ คุณโยมหอย ตายแลว แบกใครไปไดดวยไหม มีไหม
เปลา เปลาทั้งเรื่อง ไอเรื่องของกู ๆ นะ มันตัวมารตางหากละ
ออ งั้นเรอะ
เออ มันตัวมาร ตัวตัณหา
เออ เดี๋ยวๆ มารรูปรางหนาตาเปนอยางไร
มารนี่เรอะ มันก็เหมือนคนนีแ่ หละ
เหมือนหนา พระครูวิชาญ ไหม
ใช
โอ โยมวันนีเ้ อามารมาเทศนแลว ทีหลังอยาคมนะ เอา เดีย๋ วเลาใหฟง ลักษณะมาร
เปนอยางไร
ลักษณะของมารนะเยอะ ลักษณะของมารของมันนะ พระคุณเจา มันมีตัวอยาก
ตระกูลใหญๆ ของมันนะ มี 4 ตระกูล
ครับ มีอะไรบางครับ
1. ตระกูลเจาอวิชชา คอยปกปดไมใหรุของจริง
อันนี้จอมมารเลย
ใชซิจอมมารเลย 2. ตระกูลกิเลส คอยมีโลภ โกรธ หลง ทําจิตใหขุนอยูเรื่อย 3 เจา
ตัวตัณหา ไมรจู ักพอ ไมรูอิ่ม ไมรูจักมีพรองอยูเปนนิจ นัน่ แหละ จะเอาโนน จะเอา
นี่ กูจะเปนอยางนั้น กูจะเปนอยางนี้ ไอนนั่ วากู ไอนวี่ ากู กูเคืองมัน กูอยากจะดามัน
กูอยากจะแขงมัน ใหยุงอยูอยางนี้แหละ
ออ ตัณหาเรอะ
กัณหา และ 4 อุปาทาน เที่ยวไดยึดไอนั่นก็ตัวกู ไอนนั่ ก็ผัวกู ไอนั่นก็ลูกกู ไอนนั้ ก็
เมียกู ไอนั่นก็นาของกู ไอนนั่ ก็ไรของกู ไอนั่นวัวควายของกู ไอนนั่ ก็บา นเรือนของ
กู ไอนกี่ ็เงินทองของกู ไอนแี่ กวแหวนก็ของกู หมอขาวหมอแกงก็ของกู ผานุงผา
หมก็ของกู กะโหลกกะลาก็ของ (หัวเราะ) มันก็ไอหอบฟางนะ พระคุณเจาเอย
อะไรของมันเลา
หอบฟางยังไดฟางนะ นี่ของกูไมไดเลย
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ไมไดอะไร นีแ่ หละเขาเรียก ตัวหลง ตัวอุปาทานตัวนีแ้ หละ
นี่รวมความวา
อาศํยไอตัวหลงเปนปจจัยใหเปนเหตุใหเราตองเกิดนะตานี้ผม
อยากจะทราบวาม อีตอนนีอ้ าจจะนอกเรือ่ งไปนิดก็ได แตนี่เปนเรื่องของพระสูตร
วาอยางสมมติวา วันนีเ้ ราทราบดีอยูแลววาเจตนาเดิมของ โยมหอย อยางเครงครัด
ในทาน เครงครัดในศีลใชไหม
ใช
เรียกวาเปนคนที่มีอนุสสติ อนุสสติเขาแปลวา ตามนึกถึงเปนฌาน คือเคารพใน
พระพุทธเจาเปนปกติ เปนพุทธานุสสติ เคารพในพระธรรมเปนธัมมานุสสติ
เคารพในพระสงฆ เปนสังฆานุสสติ ตั้งใจมั่นในศีลเปนสีลานุสสติ ตั้งใจมั่นในการ
ใหทานเปนจาคานุสสติ ใชไหม
ใช
ในเมื่อคุณโยมหอยมีอนุสสติทั้งหมดครบ 5 อยาง อยางนี้ถาจะพูดกันไปอีกที คน
ประเภทนี้ถาไมไปนิพพานก็ซวยนะ เอาละ ทานจะไปหรือไมไปเราไมพยากรณ
กัน ถาสมมติวาญาติโยมพุทธบริษัททุกทานที่มานั่งอยูท ี่นี่มไมีโอกาสจะทําความดี
อยาง คุณโยมหอย แตยินดีดว ยจะเปนบุญไหมครับ เปนปตตนุโมทนามัย
เปน
เปนเรอะ
ใช
ไดเหมือนกัน
ไดซิ อนุโมทนากับเขานิ
ใชได
ใชได
หมายความวา ถามีอนุสสติทั้ง 5 ประการครบถวน
เหมือน โยมหอย นี่
เหมือน โยมหอย เราดีใจกับทานดวย
ใช
แหม ไมทราบเลยวา ยายหอย ตองแตง จะดีขนาดนี้
อาวนีแ่ น ไมใชโหนจะไดหอ ยใตตนมะขามนะ
แหม อยูเปนคนไมเห็นจะไดเรื่องไดราวเลยนิ ใชไหม นึกไมถึงวาความดีจะมี
ขนาดนี้
เมื่อใกลจะตายแกมารวบรวมทุนทรัพยของแก

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ

พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ

พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ

ครับ มาดีเอาตอนนี้ เมื่อรูขาวก็ดใี จดวย โมทนาในความดีก็เปนปตตานุโมทนามัย
ใชไหม
ใช
ในเมื่อเปนปตตานุโมทนามัย สมมติเอานะ เราไมทราบความจริงสมมติวา คุณโยม
หอย ไปนิพพานได และคนทุกๆ คนที่นั่งอยูที่นี่ตั้งใจจะทําอยางนั้นไดพุงไป
นิพพาน เกาะอารมณเลยวาพุทธานสุสติธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ สีลานุสสติ จา
คานุสสติ วาฉันจะทําอยาง ยายหอย บางละ ฉันจะไปนิพพานอยาง ยายหอย บาง
ละ จะไมไดไหม
ไดซิพระคุณเจา
ไดนะ
แตอยาหลอกตัวเองนะ
ไมหลอกซิ เอากันจิรงๆ ซิ
ได
ไดนะ
ได
เออ เรื่องนี้เปนความจริง ญาติโยมพุทธบริษัทมีคนอยูคนหนึ่งไมเคยทําบุญดวย
ตนเองเลย แตวา สามีทําบุญทุกชาติทุกครั้งจะเปนแสนๆ ชาติอสงไขยกัป โมทนา
กับสามีตลอดเวลา แตการตั้งใจทําบุญเองไมมีเมื่อสามีเปนอรหันตตนเองก็เปนดวย
อยาง พระนางพิมพา ไงละ
ใช
จําไดไหมลองเลาใหฟงซิ
ใช ใช พระนางพิมพา เมียองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ลองเลาใหฟงหนอยสิ
คือ พระนางพิมพา นี่ ความจริงแลวไมนาจะไดเปนพระ อา นางภิกษุณี แตดว ย
เห็นสามีทําดีแลวก็พลอยยินดีกับสามีดวย โดยที่พยายามเมื่อสละลูก ลูกออกก็ พระ
ราหุล ก็ไปเปนพระอรหันต พระนางพิมพา ก็ออกบรรพชาเปนนางภิกษุณี เมื่อเปน
นางภิกษุณกี ็ตงั้ ใจดําเนินรอยตามอยางพระสามีทุกกระเบียดนิว้ ผลอานิสงสที่ได
เคยสั่งสมอบรมมา ตั้งแตหนึง่ ปถึงรอยป พันป หมื่นป แสนป ลานปก็ดี ของ พระ
นางพิมพา ทีไ่ ดติดไดสรางสมอบรมมา ก็พาให พรนางพิมพา พระคุณเจา ไดเปน
พระอรหันต เรียกวาไดเปนนางภิกษุณี ในสมัย เมื่อสามีเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
พระคุณเจาขา
อันนี้ เรียกวา อัตตานุโมทนามัย
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ใช
ก็ควรจะเปนคติสอนใจ สําหรับบรรดาทานพุทธบริษัทที่มาฟงเทศนวา คุณโยม
หอย นี่ คือเปนคนธรรมดาไมมีอะไรพิเศษกวาเราใชไหม ใชไหมพระครู
ใช ใช
เรามีหนัง โยมหอย ก็มีหนัง
ใช
เรามีเนื้อ โยมหอย ก็มีเนื้อ โยมหอย มีผมเราก็มีผม มีฟนก็มีเหมือนกันทุกอยาง
ก็เรียกวามีขันธ 5 เทากัน
ใช
แตวา คุณโยมหอย ทําความดีอยางนี้ได ถาบรรดาญาติโยมทั้งหลายทํามั่งมีใคร
หามไหม
ไมมีใครเขามาหาม แตวาตัวจะหามตัวเองเทานั้นแหละ
สําคัญ อรหันตสองทางไหม
ใช
อรหัง ไอโต พุทโธไอซอน
นั่นแหละ (หัวเราะ)
(หัวเราะ)
กลัวจะหามตัวนี้เทานั้นแหละ (หัวเราะ)
สําคัญแต อาจารยหงา
สําคัญจิตคนพระคุณเจา
ใช ใชครับ
คนทุกคนผมมาสั่งพิจารณาดูแลวที่นั่งอยูในศาลานี้แหละ
ครับ ครับ
ขึ้นชื่อวาบาป ไมมีใครตองการพระคุณเจา
บาปนี่เขาแปลวา ชั่ว
ใช มันเปนฝายชั่ว ขึ้นชื่อวาบุญตองการทั้งนั้น
ตองการหมด
และขึ้นชื่อวาจนก็ไมมีใครตองการ
ครับ ครับ คาบ
ตองการเปนคนรวยทั้งนั้น
ครับ ครับ ครับ
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และขึ้นชื่อวาความโง ก็ไมตอ งการ
ตองการฉลาด
ตองการเปนคนฉลาด แตทั้งสามประการนีพ้ ระคุณเจา นาสางสารหมูสัตว
ทําไมหรือ
เพราะเขานั่ง เขานอน เขายืน เขาเดินอยูก นั ตัวตัณหา โลภ โกระ หลง เขาเกลี้ย
กลอมกันซะอยางไรก็ไมรู ก็เลยเชื่อแมตัณหา ก็เสียผูเสียหมด (หัวเราะ) ก็ดู
อาจารยสงา ก็ได
อาจารยสงา เปนไง เปนไง
ก็เสียคนหัวรอ แกกๆ อยูโนนนะ
เวลานีแ้ กเปนเทวดาแลวนะ
อาจารยหงา นะ
ครับ
เทวดาขวดละมั้ง (หัวเราะ)
ไมใช ไมใชเทวดาขวด เทวดาเสียงครับ
หรือ
ฮะ ครับ
เออ
อมานิ มยังภันเต นี่เปนหัวหนาตลอดเวลา
นี่ อยางนี้ พวกเดียวกันนีจ่ ะบอกให
เปนไง เปนไง
นี่ (หัวเราะ) ทายกวัด ผมไมนึกเลยวา ทายกวัดเขาจะดันไปนรก
เปนไง เปนไง ลองเลาใหฟง
ผมไมนึก ผมนึกวาเปนผูนําของวัด ทายกา ทายกา เขาแปลวาผูใหใชไหม
ครับ ครับ ครับ
ใชไหม ผมไมนึกแตวา อีตาจันทร แกไหม ดันไปเปน ไปเปนเปรต ไปได
ไหนลองเลาใหฟง
จะเลาใหฟงวาทานทั้งหลายจําไวดว ยนะ จําไวใหดี แตวาไมบอกวัดนะ วัดไหนนะ
ครับ ไมตองบอกซิ
บอกไมไดเดี๋ยวเขาจะดาแมเอา
ใชใช
เรากลังกับเขาเหมือนกัน (หัวเราะ) นี่วัดนัน้ นะ มีรายไดดี

หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ

ครับ ครับ
ใชไหมเลา แลวก็คราวนี้ ก็หลวงพอวัดนัน้ นะ แกก็อยากจะซอมแซมวัด อุโบสถที่
มันเกา วิหารที่มันเกา ก็อยากจะทําใหมนั ดีขึ้นมา แลวก็มาบอกกับ ตาจันทร ไอ
จันทร เอย นาวัดเราก็มหี ลายทุง มึงไปใหเขาเชา สามสวนชักสวนนะ เราเอาสวน
เดียว อีกสองสวนใหคนทํามันนาของเราดีๆ ทั้งนั้นแหละ ไหม
ครับ ครับ ครับ
แลวก็เงินไอทกี่ ูบอกเขา ที่เขามาทําบุญกับกูจะซอมอุโบสถบาง ซอมวิหารบางนี่
มึงเอาไปเก็บไวนะ จะใหไปหายสูญไมไดนะ กูเอากะมึงกรรมการวัดก็ลงเอยหมด
เลย คราวนี้ ตาจันทร อีขั้นแรกก็แคหมื่นสองหมื่น มันก็นอ ยนะ
ครับ ครับ ครับ
คราวนี้พอเงินมันไดเปนสามหมื่นสี่หมื่น ตาจันทร แกก็เลยเอาเงินของวัดนะไป
ออกดอกแลวพระคุณเจา
ออ ออ (หัวเราะ) ออกแลว ออกแลว เพิ่มกุศล
งั้นซิ แปบเดียวก็ไปใหคนเขากู แลวก็ปด ปากไอคนกู มึงอยาบอกใหหลวงพอรู
นะ ถาบอกใหรูไมไดนะ มึงกับกูเลิกกัน
เดี๋ยว เดีย๋ ว ไมเอาดอกเบีย้ ใหวัดหรอกเหรอ
ไมละ ดอกเบีย้ เขากระเปา
ออ ออ เขากระเปา
แลวผลที่สุดนาก็ เฮย มึงตองแบงครึ่งนะ นาเนีย่ หลวงพอบอกเอาสามสวนซัก
สวน มึงตองใหกูสวนหนึ่ง ใหวัดสวน มึงเอาสองสวนแนแบงเปนสี่สว นไปเลย
ครับ ครับ ครับ
ใชไหม แลวอีคราวนี้ก็ แกมีลูกสาวสองคนสวยซะดวยซีนะ ผมเห็นรูปรางสวย ลูก
สาวสองคน เออ แลวก็ลูกชายคนหนึ่งนะ อยูมาไดกี่ปลูกชายก็บวช เมื่อลูกชายบวช
แกเปนอุปชฌายนี่แกก็บวชใหใชไหม
ครับ ครับ ครับ
อีตาจันทร เขาก็บวชลูกเขาปนั้น เขามีเรียกวา มีหนัง มีลิเก ละคร กันลึ่มลั่ม ทายก
นี่รวย คนรวย ผลที่สุดเมื่อกอนนี้เปนคนเชา ตานี้เขารูกันเดือน 11 เดือน 12
ครับ ครับ ครับ
เขาทอดกฐิน แลวก็ทอดผาปา แลวเขามีการแขงเรื่อกัน
ครับ ครับ ครับ

พระครู

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู

ใชไหมเลา แลวคราวนี้ก็ ขาวพอเหมาะ มันขาวเหลืองฝนมันก็ตกพรําๆ เดือน 11
แรมๆ ขาวมันออก ขาวเบา แลวก็ไอลูกชายพอออกพรรษาแลวลูกชายก็สึก สึกก็
บอกใหลูกชายนะไปโหนกซิ ไปโหนก นกมันกินขาวแตเชาลูกชายก็ไปโหนก ฟา
ฝาลูกชายตาย พระคุณเจา
อาว แลว
อาว ลูกชายตายชิ้นนี่ มา ยายหอม เมียแกชือ่ ยายหอม แกก็เสียอกเสียใจซิคราวนี้
จันทร หอม ผัวชื่อ ตาจันทร เมียชื่อ ยายหอม
งั้นซิ ผัวชื่อ ตาจันทร เมียชื่อ ยายหอม
ออ เรียกบาน จันทรหอม
นั่น จันทรหอม แลวผลที่สุด ยายหอม ก็ลมไมดี
ครับ ครับ ครับ
เสียใจลูกตาย ลูกสึกใหมๆ วาจะขอลูกสาวบานใตใหซะหนอย เลยไมได แลวผล
ที่สุดคราวนี้ เหลือมไกีว่ นั ก็เผาลูกชายไปแลวไดไมกวี่ ันเขาก็ไปแขงเรือทอดกฐิน
กัน ทอดผาปากันดวย ลูกสาวก็บอกกับแมทั้งคูวา แมฉันจะไปแขงเรือกับเขา แมก็
เลยใหไป แตงตัวซะโก ไอเรือลําอื่นก็ไมลม ไปลมอีลํานั้นแหละ พระคุณเจา
เออ อัศจรรย
ลูกสาวทั้งคูตายหมดเลย ตายหมดทั้งคูเลย
เอ
ตายหมดทั้งคูท ําไง ทีนี้กลับมา ยายหอม ไมกินขาวเสียแลว อีตอนเผาลูกสาวทั้งคูนี่
ยายหอม ชักไมอยากกินขาว ชัดเพอชัดคลั่งเสียแลวซิ ตาจันทร ก็พยายามพูดให
เมียเขาใจวาการเกิดแกเจ็บตาย เปนของธรรมดา เมียแกก็ไมยอมเชื่อ แลวผลที่สุด
อา ตาจันทร ก็มัวมาคุยกับหลวงพอซะมัง่ เพื่อใหอารมณมันดีๆ ขอคําแนะนําจาก
หลวงพอหลวงพอก็แนะนําใหดี แลวผลที่สุด ตาจันทร เผลอไปหนอย
ทําไมละครับ
ยายหอม ผูกคอตายซะอีกแลว
เอาอีแลว ที่ไหนละ
ทีนี้หมดแลว สี่คน
นี่เลนปลายเถากันกอน
ทีนี้เหลือ ตาจันทร คนเดียว
ครับ ครับ ครับ
เหลือ ตาจันทร คนเดียว ทําไงพระคุณเจา ทําไงรูไหมพระคุณเจา

หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
ป.ค.
หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู
หลวงพอ
พระครู

หลวงพอ

ไมรูซิ
ตาจันทร ก็ ความก็แดงนะซิ ไอที่แกทําอะไรไวตางๆ นาของวัดเรื่องเงินของวัดก็
เอาไปใหคนนัน้ กูคนนีก้ ู ไอพวกนัน้ มันก็มาบอกนะซิวาหลวงพอเงินที่ให ตา
จันทร ไปเก็บไวนนั้ นะ คนนั้นกูไปเทานัน้ คนนี้กไู ปเทานี้ เรื่องมันก็แดง นาหลวง
พอใหสามสวน ตาจันทร แกก็เอาเสียสวน แดงแลว
ครับ ครับ ครับ
แดงแลว แดงแลวเรื่องจริงแดงแลว
นัตสิ โลเก
ควมลับไมมีในโลก แลวผลที่สุด พระคุณเจา ตาจันทร อยูบานไมได
ทําไมเลาครับ
คิดถึงลูก คิดถุงเมีย พูดเพอคลั่ง ก็มาอยูอาศัยอยูห นาวัด เพราะวัดของหลวงพอแก
อยูติดกับแมนา้ํ เจาพระยา
ครับ ครับ ครับ เฮอ
ติดอยูกับแมนา้ํ เจาพระยานี่ใชไหมเลา คราวนี้ก็มาอยูทศี่ าลาอกแตกอยูนั่น ทีนกี้ ็
พวกหลานๆ ไอพวกพี่ๆ นองๆ ลูกของพี่ชาย นองชายก็เอาขาวมาใหกนิ เติมทีเดียว
แกก็กิน หนักเขาแกบอกวา ตอไปนี้มึงไมตองมาใหกแู ลว แลวขาววัดที่หลวงพอ
ใหกู กูก็ไมกนิ เขาถามวาเปนไง ลุงไมกินนะ เพราะอะไรก็เศรษฐกิจ เราตอง
บัญญัติเศรษฐกิจแกวา ก็ขี้ในตัวเรามันมีถมไป ไมตองไปกินมันใหม พอแลว
นี่ทําถูกนะนี่
เอาทําถูกซิ ตาจันทร แกทําของแกถูก เอา ตานี้ แกขี้ของแกขึ้นมาแกก็กินขี้ของแก
นั่นแหละ พรุงนี้ขี้อีก แกก็กนิ ของแกอีก
ไมตองหาใหม
ใช แกก็บอกปญหานี้ บัญญัติเศรษฐกิจไดดี
เฮอ
แลวผลที่สุด ตาจันทร แกกินขี้หนักเขา คราวนี้เวลาราวๆ ตีสอง
ครับ ครับ ครับ
ตีสาม ตีสี่ สามชั่วโมงนะ จะรอง โอ มึงอยาตีกู มึงอยามาแทงกู มึงจะตีหวั กูทําไม
มึงจะแทงหัวใจกูทําไม รองไดชาวบานเขาชวยชาวบานเขาก็มาดู แหกนั มาดู ไมมี
อะไร เห็นแตตัวจันทรแกรองคนเดียว เขาก็เอ เขาก็แปลกใจกัน มันยังไง ทีนี้เขาก็
กลับบาน แกก็รองอยูอยางนั้น รองอยูอยางนั้นไมถึงเจ็ดวันหรอก พระคุณเจา ขาด
ใจตาย
ออ เออ

พระครู

คราวนี้ ก็ความอันนี้ ก็ความชั่วของแกที่ทําเอาไวนะ ไอโฮ ไมตองประกาศ
หนังสือพิมพเลย ไทยรัฐ เดลินิวส ไมตองพูดถึงเลย (หัวเราะ) ใหแซรอบบานหมด
มันจึงตรงหลักโบราณเขาบอกวา ความจริงหนีจริงสิง่ นีย้ าก

หลวงพอ ออ
พระครู
กินปูนรอนทองไมตองแหนง สีเดิมดําหรือจะทําเปนสีแดงพระอินทรแปลงเขาก็รู
วาอินทรปลอม
หลวงพอ
อา เกงนี่
พระครู
เกงซิ ไมเกงจะเปน จะเทศนไดเหรอ
หลวงพอ
สุนทรพึ่ง สุนทรพึ่ง นี่พึ่งใครเขามาพูดนี่
พระครู
ใช หัวเราะ นีแ่ หละพระคุณเจา เอาละ เทศนกันแคนี้แหละพอแลวเดีย๋ วเขาจะวาเอา
หลวงพอ
เอาสรุป เดี๋ยวใหพระเขาสวดสรุปเอา นานๆ มาที
พระครู
พุทโธนึกวาจะสรุปให โยมใหสรุปเสียอีก เอา เอา
หลวงพอ
นานๆ มาที (หัวเราะ)
พระครู
เทศนา ในกาลเปนที่สุด อวสานของการเทศนา ณ โอกาสนี้เปนการเทศนแจง อันนี้
เรียกวาฉลองศพของ โยมหอย บุญญานอย นะ อา ทานทัง้ หลาย ขอเตือนจิตสะกิด
ใจของทานไวนิดหนึ่ง ทานทําอะไรกันก็ทําได ทานฟงเทศนทานก็รูเรื่องดวยกัน
ทุกทาน ขอใหทานทําแตดีเขาไวอยางเดียว สวนชั่วเมื่อทานทํามาแลว ขอใหทาน
หยุดไวแตเพียงเทานั้น แลวก็มุงหนาทําดีกันตอไป เพราะเรารูกันอยูแลววา เราจะ
หนีไอตวั ตายไปไมพน ทําไมหนีไมพน เพราะมันเปนกฎธรรมดา ธรรมชาติของ
มันอยูอยางนัน้ เราจําเปนจะตองตาย ไมใชวาเราอยากตายนะ เราจําเปนตองตาย แค
ตายวางัน้ เถอะ พูดกันงายๆ วาอยางนัน้ เอาละทานทั้งหลาย บุญผลาอานิสงสใดๆ
ทีเรียกวานิมนตพระไปที่ไหน พระทานก็วาของทานวา อภิวาทนสี ลิสสนิจจัง
วุฑฒาปจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง ถาแปลเปน
ภาษาไทยก็ทานพุทธบริษัททั้งหลาย คนที่มีจิตออนนอม กราบไหวบูชาสักการะ
เคารพตอพอแมปูยาตายาย ผูหลักผูใหญทมี่ ีพระคุณตอเรา แลวตอพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ทั้งสามประการนี้ บุคคลเชนนี้จะไดรับพรสี่ประการ คือ อายุ เปน
ผูมีอายุยืน เชน 75 ป ก็อายุขัยอยาง โยมหอย นี่กวาเกินไดกําไรนะแลวก็วรรณะ
ผิวพรรณก็ผองใสไมเศราหมอง สุขะ ความสุขกายและความสุขใจ ก็มีแกเราผูมี
ชีวิตอยู แลวพละกําลังกายก็สามารถประกอบกิจการงานเลี้ยงตัวเองไดสมบูรณ
กําลังปญญาสามารถเฉลียวฉลาดรูแจงแทงตลอด ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจา

ได และกําลังทรัพย เมื่อเขาจะบอกบุญอะไร เรามีทรัพยทําบุญกับเขาไดคุกคนๆ
ตลอดไป ดวยกันทุกทาน ทั้งชายและหญิงเทอญ
เอวังก็มีดว ยประการฉะนี้

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 50
นิวรณ 5
บรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ไดพากันสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแลว ตอนี้ไปก็
ขอทุกทานตั้งใจสงบจิต ระงับนิวรณหาประการ เพราะวานิวรณหาประการนี้ เปนตัวกัน้ ความดี
ของจิต คือทําจิตใหวุนวายอยูในโลกียวิสยั เปนปจจัยของความทุกข นิวรณหาประการ คือ หนึง่
กามฉันทะ ที่มีความหลงใหลใฝฝนในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย และสัมผัส
ระหวางเพศ และมีอารมณเกลือกกลั้วไปในกามารมณ สอง ไดแก ความโกรธ ความพยาบาท
สาม งวงเหงาหาวนอน สี่ มีอารมณฟุงซาน ตั้งอารมณไมทรงไวไดตามปกติ หา สงสัยในคําสั่ง
สอน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนอันวา อารมณทั้งหาประการนี้ เปนอารมณชั่ว ถาจิตเราไปคบกับอารมณทั้งหา
ประการนี้ จิตก็ชั่ว ถาจิตชั่ว วาจาก็ชั่ว กายก็ชวั่ แตวา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การระงับนิวรณหา
ประการ ก็ควรจะอยูในขอบเขตของเวลาที่เราจะรวบรวมกําลังจิตเปนสมาธิ แตสําหรับนักปฏิบตั ิ
เบื้องตน เวลาเลิกการควบคุมจิตเปนสมาธิ หรือเจริญภาวนาจิตก็คงจะเปนไปตามสภาพเดิมอันนี้
เปนของธรรมดา แตถาหากวาเราฝกจิตอยูจ นเปนปกติ จิตก็จะมีอารมณชิน จะเห็นวา รูป เสียง กลิ่น
รส และสัมผัส ไมมีความหมาย ไมมีสภาพการทรงตัว ความสวยของรูปรางสักประเดี๋ยวหนึ่งก็จาง
หายไป เสียงทีเ่ ราเขาใจวาเสนาะเพราะพริง้ ผานโสตประสาทมันก็หายไป ไมคงที่อยางนี้เปนตน
เปนอันวา กระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระทศพล มีความประสงคให
บรรดาทานพุทธบริษัทระงับอารมณชั่วของจิตหาประการ อันดับแรกก็ใชเวลาระงับสั้นๆ วันหนึ่ง
เราสามารถจะระงับไดสักหานามี โดยทําจิตใหปลอดโปรงจากนิวรณหาประการ ที่จะพิจารณารูป
โฉมโนมพรรณที่เกีย่ วไปดวยรูป สวย เสียงเพราะ เปนตน มีความรูสึกตามความจริงวา สิ่งทั้งหลาย
เหลานี้มีสภาพไมเที่ยง รูปเมื่อทรงตัวเต็มที่มันก็สวย วันเวลาลวงเลยไปนิดหนอยความทรุดโทรม
ของรูปแลว ในที่สุดก็ตาย เปนอันวาความสวยสดงดงามของรูปไมมีความหมาย ไมมีอะไรจีรังยัง่ ยืน
ถาคิดอยางนี้บอ ยๆ อารมณจติ มันก็ชื่น จนกระทั่งไมติดในรูป หรือไมตดิ ในเสียง ไมตดิ ในรส
แลวตอไปขอที่สอง องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกําหนดเพื่อหาความสุขของจิตอีก
ดานหนึง่ นั่นก็คือใหหาทางระงับโทสะและพยาบาท ความโกรธและก็ผูกโกรธเขาไว คิดจะทําลาย
ลางบุคคลอื่น ใหมีความทุกข ตอนนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววา อาการอยางนี้ไมใช
ปจจัยของความสุข มันเปนตัวสรางความทุกข สรางความเดือดรอนไหเกิดขึ้นแกจิต องคสมเด็จพระ
ธรรมสามิสรจึงทรงแนะนําวา ถาเราระงับความโกรธกับความพยาบาท องคสมเด็จพระบรม
โลกนาถทรงแนะนําบอกวา ใหใชพรหมวิหารสี่ คือทรงจิตไวตามปกติวา เราจะไมเปนศัตรูกับใคร
เราจะเปนมิตรที่ดีของคนและสัตวทั้งหมดเราจะไมทําการหักลางบุคคลอื่นใหมีความทุกข เราจะมี
จิตตรงกันขามคือ คิดสงสารบุคคลทั้งหลายและสัตวใหทั้งหลาย วาคนและสัตวทั้งหมดมีความรัก

สุขเกลียดทุกขฉันใด เราเองรักสุขเกลียดทุกขฉันใด เขาทั้งหลายก็มีความรักสุขเกลียดทุกขฉันนัน้
ฉะนั้นแทนที่เราจะคิดประหัตประหารทานเราจะคิดเกลียดคิดโกรธ เราก็มีความรักเสีย ถือวาเขาเปน
เพื่อนเกิดแก เจ็บตาย เหมือนกัน ตองมาทนทุกขทรมานเพราะขันธหา เปนปจจัย และเพราะอาศัย
ความอยากเปนเหตุ
ฉะนั้นจะขอนําเอาพระธรรมสั่งสอนของสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ มาใชประจําใจวา เราจะ
รักคนอื่นนอกจากตัวเรา เสมือนดวยตัวเรา เราเมตตาสงสารตัวเราฉันใด เราก็จะมีความกรุณาสงสาร
ปรารถนาใหเขามีความสุข เกื้อกูลใหมีความสุขแกบุคคลทั้งหลาย เชนเดียงกันสงสารตัวเรา เกื้อกูล
แกตวั เรา ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย คิดอยูอยางนี้ปกติ ดีไมดีไดวนั ละเล็กละนอย
ก็ยังดี วันหนึง่ ถามีอารมณอยางนี้เพียงสองสามนาที องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา ก็กลาววา
ทานทั้งหลายเปนผูไมวางจากฌาน ทีนี้ถาเราสรางอารมณแบบนีไ้ ปนานๆ อารมณจติ ก็จะเกิดอาการ
เคยชิน เมื่อความเคยชินเกิดขึ้นจิตก็จะมีแตความเยือกเย็น ความเรารอนที่คิดวาอยากจะไมฆาเขา
อยากจะดาเขา อยากจะไปประทุษรายเขา อยากจะกลั่นแกลงเขามันก็ไมมี อารมณอยางนี้เกิดขึ้นจิต
มันก็มีความสุข หนาตาผิดพรรณก็มีความผองใส จิตใจมีความชื่นบาน
คนประเภทนีอ้ งคสมเด็จพระวิชิตมารกลาววา เปนคนแกยาก เพราะวาความโกรธเปนภัย
ทําลายเผาผลาญรางกายใหทรุดโทรม
แตความเมตตาปรานีสุขแมน้ํามีความชุมฉ่ําอยูเสมอ
เหมือนกับตนไมอยูในเกณฑแหงแลงมันก็มีแตความเศรา หาความสดชื่นไมไดฉันใด ถาความโกรธ
ความพยาบาทที่มีอยูในจิตใจของบุคคลผูใด บุคคลนั้นก็จะมีแตความเครียด รางกายทรุดโทรมเร็ว
ซึ่งตรงกันขามบุคคลที่มีจิตเมตตา กรุณาทั้งสองประการ มีจิตใจชื่นบาน เห็นหนาใครก็ยิ้มแยม
แจมใสใจเปนสุข อยางนี้รางกายทรุดโทรมชา เหมือนกับตนไมที่กําลังแชน้ําอยู มีอาหารอยูเปนปกติ
มีความเยือกเย็น ตนไมก็มีความผองใส ขอนี้มีอุปมาฉันใด ใจเราก็เหมือนกัน เพราะวาพรหมวิหารสี่
เหมือนกับน้ํา ทําจิตใจใหชมุ ชื่น ถาจิตใจเราชุมชื่น หนาตาเราก็ชุมชื่นไปตาม เพราะคนเรากริยา
ภายนอกมีกายกรรม คือทําดวยการก็ดี วาจาก็ดี ทั้งสองประการนี้จะทําออกไปก็เพราะอาศัยใจสั่ง
ที่นี้ถาเรามีความเมตตากรุณาทั้งสองประการนี้ ความทุกขจะไมมี ความวุนวายจะไมมีใจจะเปนสุข
อันนี้มีความดี
ทีนี้ขอที่สามองคสมเด็จพระชินศรี แนะนําวาจงระงับความงวง ในขณะที่ปฏิบัติความดี อัน
นี้ก็ขอใหทรงอยูตามสภาวะที่รางกายจะทรงได
ขอที่สี่องคสมเด็จพระจอมไตร ทรงใหระงับความฟุงซานรําคาญใจของจิตเพราะจิตนี่มันมี
ความกระวนกระวาย ถาเราปลอยใหมนั คิดมากเกินไปใจมันก็มีความโง เพราะจิตมันไมไดพัก
โดยมากเวลาตัง้ แตตื่นจนกระทั่งหลับก็จะใชจิตคิดงานตางๆ รอยแปดพันเกา มันก็ไมมีความไดหยุด
ความเหน็ดเหนื่อยมันเกิดขึน้ ก็จริงแหล แตทวาเพราะอาศัยความชินเรารูสึกไมเหนื่อย ทีนี้ถาหากวา
เราจะใชอารมณตัดเฉพาะอารมณใดอารมณหนึ่งโดยเฉพาะ โดยไมใหมันคิดเปนอยางอื่นใหคดิ

เฉพาะกิจที่เราตั้งไว ถาทําไดอยางนี้วาระละสองสามนาทีหรือหานาที ก็ชื่อวาจิตเปนฌานองคสมเด็จ
พระพิชิตมารกลาววามีอานิสงสมาก
ทานตรัสไววาการฝกจิตระงับจากกิเลส คือขณะใดที่จิตเปนสมาธิ อยางที่บรรดาทานพุทธ
บริษัท ตรัสฟงอาตมาอยู ถาหูฟงแลวก็ใจนึกไปตามอยางนี้ชื่อวาจิตวางจากกิเลสเพราะเราฟงธรรมะ
จะมีความสุข ถาปลอยใหจิตมีความสุขตามกระแสธรรมอยางนี้ เพียงแควันหนึง่ ชั่วขณะนิดเดียว
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากลาววามีอานิสงสมาก มีอานิสงสมากกวาพระสงฆ ที่บวชเขามา
ในพระพุทธศาสนา มีศีลบริสุทธิ์ถึงรอยป แตไมเคยเจริญสมาธิจิตเลย เราเจริญสมาธิจิตวันละสอง
สามนาที ไดทุกวันมีอานิสงสมากกวา ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาการทรงศีลบริสุทธิ์ไมสามารถจะ
เกิดเปนพรหมได จะรักษาศีลสักกี่แสนปก็ตามใจ ศีลบริสุทธิ์เพียงใดอยางเกงก็เกิดเปนเทวดาชัน้
กามาวจรสวรรค แตวาบุคคลใดสามารถระงับจิตใหพนจากนิวรณทั้งหาประการ วันหนึ่งชัว่ เวลาสัก
หนึ่งนาที สองนามีก็ตาม เมื่อฝกนานๆ เขา อารมณจติ มันก็ชิน จิตมีความสุขจิตมีการทรงตัวไม
ฟุงซาน อยางนี้ตายเปนพรหม สูงกวากันมาก มีความสุขดีกวากัน เมือ่ จิตเรามีสติตั้งมั่น ปญญามันก็
เกิดเปนปจจัยเขาถึงพระนิพพานไดโดยงาย นี่อานิสงสของการอบรมใจในดานของกุศลตามสมควร
ตามเวลาอันสมควรมากก็ไดนอยก็ไดอยางนี้มีอานิสงสมาก
ขอตอไปองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจากลาววา การสงสัยคําสอนของพระพุทธเจาเปน
นิวรณ ตัดความดี อันนีเ้ ราจะเชื่อเฉยๆ ไมควรเพราะวาพระพุทธเจาตรัสไวเสมอวา การที่ฟงพระ
ธรรมเทศนา คําสอนของพระองคแลวตองนําเอาคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว ไปคิด
ตามพิจารณาใครครวญดูแลว เมื่อเห็นสมเหตุสมควร เห็นวาจริงตามนัน้ ก็ไปปฏิบัติตาม
ในเรื่องนี้มีปรากฏมาใน พระธรรมบท ขุททกนิกาย สมัยหนึ่งองคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาจบ เวลานั้นพระใหมก็มีอยูก็มี พระสารีบุตร อยูดว ย เมื่อ
พระพุทธเจาเทศนจบ ก็ถาม พระสารีบุตร วา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร เธอเชื่อตถาคตไหม ที่ตถาคต
พูดไปนี่เธอเชือ่ ไหม พระสารีบุตร บอกยังไมเชื่อ พระพุทธเจา เปนเหตุใหพระบวชใหมที่ยังมีกิเลส
หนา ประฌาน พระสารีบตุ ร วาเปนพระอวดดี ที่องคสมเด็จพระชินศรีทรงยกยองวาเปนผูเลิศไป
ดวยปญญา เปนอัครสาวกเบือ้ งขวา มาฟงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมเชื่อ
พระพุทธเจาจึงไดทรงหาม ความเอะอะโวยวายและองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดตรัสถาม
พระสารีบุตร วา สารีปุตตะ ดูกร สารีบุตร ทําไมเธอจึงตอบอยางนัน้ พระสารีบุตร จึงไดถวาย
นมัสการองคสมเด็จพระทรงธรรม แลวก็ตอบสนองวา การที่ขาพระพุทธเจาบอกวา ยังไมเชื่อนัน้
ความจริงไมใชไมเชื่อเลยรับฟงไวแลวก็จะตองนําไปประพฤติปฏิบัติกอน ถามีผลจริงตามนั้นจึงจะ
เชื่อพระเจาขา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงสดับก็ยกมือขึน้ สาธุการ วาดีแลว สารีบตุ ร
พูดถูก จึงไดแนะนําใหบรรดาพระสงฆสาวกทั้งหลายเหลานั้นทั้งหมดวาจงจําคําของ สารีบุตร ไว
วาถอยคําก็ตามทีที่ตถาคตพูดไปแลวนี้
รับฟงอยาเพิ่งปฏิเสธหรืออยาเพิ่งเชือ่ ใหนําไปประพฤติ

ปฏิบัติกอน ถาพระธรรมคําสั่งสอนของเราไมมีเหตุไมมผี ลตามนั้นก็จงอยาเชื่อ ถามีเหตุมีผลสมควร
มีผลตามที่กลาวไปจึงเชื่อ
อันนี้ การที่จะตัดความสงสัยขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาที่สอน ก็ตองใช
ปญญาเปนเครื่องพิจารณา อยาอยูๆ ก็เชื่อเฉยๆ ที่อาตมาพูดนี่ก็อยาเพิ่งเชื่อ พูดแลวฟงไป ก็ลองไป
ประพฤติปฏิบัติตาม ถามีผลดีจึงเชื่อ ถาไมมีผลดีก็จงอยาเชื่อ นี่เปนอันวาการจะเชื่อคําสั่งสอนของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ตองใชปญ
 ญาเปนเครื่องพิจารณา
เปนอันวาสําหรับวันนี้ เรามาทวนของเกากัน วาของเกา การเจริญพระกรรมฐาน อันดับแรก
ที่เราจะกาวเขาไปสูระดับความดี ก็ตองพยายามกําจัดความชั่วหาประการที่จิตคบเขาไว คือนิวรณหา
คือ
หนึ่ง ความหลงใหลใฝฝนในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส เปนตน
ประการที่สอง จิตหมกมุน ไปในบาปอกุศล คือ จิตชั่ว อยากจะฆาเขาอยากจะตีเขา อยากจะ
ทํารายเขา อยากจะแกลงเขา ดวยความโกรธ หรือความพยาบาท
ขอที่สาม สิ่งทีองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนําใหระงับความงวงเหงาหาวนอน
ขอที่สี่ องคสมเด็จพระชินวร ใหทรงอารมณไวโดยเฉพาะอยางใดอยางหนึ่งที่เปนกุศล ตาม
โอกาสที่จะพึงทําได
ขอที่หา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา แนะนําวา จงใชปญญาพิจารณาคําสอนของ
พระองคเมื่อเห็นวา มีเหตุมผี ลตามนั้นจึงจะเชื่อ
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย การที่นําของเกามาทวนใหม ก็เปนการซักซอม
กําลังใจ ของบรรดาทานพุทธบริษัทวา นิวรณหาประการที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยกลาว
วา เปนความชั่วที่จิตคบคาสมาคม เวลานี้จิตใจเรายังนิยมขอใดขอหนึ่งอยูหรือไม ถาจิตใจยังพอใจ
ขอใดขอหนึ่งก็จงถือวาจิตของเราทรามเสียแลวยังไมดพี อ ตองพยายามขัดเกลาจิตของเราใหบริสุทธิ์
จากนิวรณทั้งหาประการ ถึงแมวาวันหนึ่งจะไมไดนาน วันหนึ่งสักสิบนาทีก็ยังดี
เอาละเวลานีก้ าลเวลาที่จะแนะนําทานพุทธบริษัท เพื่อซักซอมความเขาใจหมดแลว ตอนี้ไป
ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวพยายามตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมนั่ กําหนดรูลม
หายใจเขาออกก็จงทราบวาขณะนัน้ จิตมีสมาธิ หรือวาจะใชคําภาวนาดวยก็ใชคําภาวนาควบไปกับ
ลมหายใจเขาออก ขณะใดที่จิตใจของทานทั้งหลายรูคําภาวนาอยู ขณะนัน้ ชื่อวาจิตของทานทรง
สมาธิเหมือนกัน สําหรับทานที่ปฏิบัติมานานก็พิจารณาขันธหา ตามคติที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงสอน ในดานของวิปสสนาญาณ ตอแตนี้ไปขอทุกทานตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมนั่
กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาอัธยาศัยจนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมด
เวลา
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วิตกจริต และ โมหจริต
วิตก แปลวาตรึก นึกคิด ไมตัดสินใจ ไมตกลง โมหจริตแปลวา จอมโงความจริงโมหะก็
แปลวาหลง ทีนี้คนที่ลาดมันจะหลงไดอยางไร คนที่หลงก็เพราะความโงเปนสําคัญ ถาไมโง มันก็
ไมหลง หรือถาใครๆ ไมหลง คนนั้นก็ไมใชคนโง ฉะนั้นโมหจริต อาตมาจึงไดแปลเสียอีกอยาง
หนึ่ง แปลวา จอมโง ตัวอยางที่บรรดาทานพุทธบริษัทจะเห็นไดงายๆ ความจอมโงของคน แลวก็
ความจอมโงของสัตว ความจอมโงของนักบวชในพระพุทธศาสนามีอยูเยอะ โงกนั ตรงไหนละโง
กันตรงนี้ ที่อีตอนมันเกิดขึ้นมาแลว มันโตขึ้นมาทีละนอย ละนอย เขาเรียกกันวาความเสื่อม แตนี่โต
ขึ้นตอนนี้ดใี จ วาแหมนีเ่ รากําลังจะเปนคนหนุมคนสาว พอถึงเวลาเปนหนุมเปนสาวแลวก็ดใี จ วา
เราเปนหนุมเปนสาวครบถวนบริบูรณ ไมไดคิดวามันจะแก ไมเคยคิดวาจะปวย ไมเคยคิดมันจะตาย
แตความจริงแลวคนที่เกิดมาตองมีความแต ความปวย ความตาย ความเสื่อมโทรมของรางกายเปน
ปกติในที่สุดตายพัง แลวชาวบานเขาตายใหดู กี่รอยกีพ่ นั กี่หมืน่ กี่แสนคนไมเห็น เห็นเหมือนกันแต
วาเฉยๆ ไมไดสนใจ ไมไดคดิ เลยวาตัวเองจะตองตายอยางเขา นี่ถาไมโงจะเรียกกันวาอะไร
และยิ่งไปกวานั้น ความโงมันจะเพิ่มมาอีก อยูคนเดียวสบายๆ ไมพอใจอยากมีคูครองแลว
ไมไดคิดหรอกวาการที่มีคูครองนะมันเพิ่มความลําบากมาเพียงใดนึกเอาเองก็แลวกัน จะทําอะไรมัน
ก็ไมเปนอิสระสักอยาง หาความเปนอิสระไมไดจะไปไหนสักทีก็ตองเกรงใจ เมียเกรงใจผัว เกรงใจ
พอผังแมผัว เกรงใจพอตาแมยาย ยุงไปหมด เวลามีลูกเขามาอีก ทําอยางไร เพิ่มภาระแหง ความหนัก
นี่ถาคนฉลาดจริงๆ นะ ใครเขาจะไปยุงแบบนี้ ใครเขายะเห็นวาดี
หรือบางทีพอมีฐานะ พอมีพอกินบาง ก็เลยลืมคิดวา ความจนมันจะเขามาถึงแลวก็เผลอคิด
วา ความร่ํารวยจะชวยใหคนมีความสุข แตคนที่จอมรวยมีความทุกขเยอะแยะ แลวก็เปนจอมทุกข
เสียดวย ทั้งมีอํานาจวาสนามันก็คิดวาอํานาจวาสนามันจะคงตัว แลวคนทีมีอํานาจวาสนามากๆ ตอง
กลายเปนบุคคลที่ไมมีแผนดินจะอยูถมเถไป อันนี้เราไมไดมองกัน ลืมมอง แตมองเหมือนกัน แตวา
ลืมคิดวามันจะเปน มันจะมาถึงตัวไดบาง นี่ คือเรื่องของความโง
แตความจริงความโง ของบรรดาประชาชน ชาวบาน เปนของธรรมดาเพราะอะไร เพราะวา
ชาวบานชื่อวาเปนผูเสพกาย คําวาเสพ แปลวากิน กามแปลวาความใคร คําวา เสพกาม ไมได
หมายถึงวาเสพเมถุนธรรม คือรวมกันในฐานะสามีภรรยา หรือวาผูชายกับผูหญิงเสมอไป กาม
แปลวา ความใคร ชาวบานมีความจําเปน ใครอยากจะมีบา น ใครอยากจะมีรถยนต ใครอยากจะมีเงิน
ใช ใครอยากจะมีอาหารกิน ใครอยากจะมีเครื่องแตงตัว เพราะชาวบานเขาตองเลี้ยงตัวเอง ถาอาการ
อยางนี้จะปรากฏกับชาวบานถือวา เปนเรือ่ งธรรมดา แตอาการ อยางนี้ถาปรากฏกับคนอีกพวกหนึ่ง
ไมใชธรรมดา แลว คือพวกนักบวช คือวานักบวชปรารถนาพระนิพพานนี่ เปนของธรรมดา นักบวช
ที่บวชเขามาในพระพุทธศาสนากิจที่จะพึงทํา มีอยู 3 ประการ คือ หนึ่ง อธิศีลสิกขา รักษาศีลให

บริสุทธิ์สองอธิจิตสิกขา เจริญสมถภาวนาใหจิตเปนฌาน ตามความเปนจริง จะปลดขันธหา ปลด
ความรักปลดความโลภ ปลดความโกรธ ปลดความหลง นี่การที่บวชเขามานีใ่ นพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจาสอนใหปฏิบตั ิอยางนี้
แตวาพอบวชเขามาแลวซิ พอเทวดาบางเหลา แกไมไดคดิ ตามนั้น คิดเสียใหมเมื่อเขามาแลว
ฉันตองรวย บวชมาแลวตองมียศถาบรรดาศักดิ์ มีตําแหนงหนาที่ พอมียศถาบรรดาศักดิ์ มีตําแหนง
หนาที่ ปกครองวัด ปกครองเขตของสงฆก็เลยคิดวาวัดเปนวัดของตัวเองเสีย เขตของสงฆเปนเขต
ของตัวเอง ไมใชเปนของสงฆ นี่ความโงระยําแบบนี้มันมี พวกประเภทนี้เราเรียกกันวา กระสือ หรือ
วาผีที่ชอบหลอกชาวบาน เวลาชาวบานที่เขาไปหา ทําตัวเหมือนพระอรหันต ทําทาทางวิเศษวิโสทุก
อยาง แตพอลับหลังชาวบานสกปรก ก็ดว ยกิเลส ตัณหาทุปาทาน และอกุศลกรรม คนพวกนี้ไมควร
สักการะ ไมควรเอื้อเฟอ ไมควรเลี้ยงดูถาเราเลี้ยงคนพวกนี้ไว มันก็เหมือนกับเลี้ยงโจรไวปลนความ
ดี ปลนทรัพยสินของบรรดาประชาชน
ดวยบรรดาประชาชนทั้งหลายเขามาแลว ตั้งใจคิดวาจะทําบุญ แตวา แดนที่รับไมใชเปน
แดนบุญเปนแดนบาป แลวเราทําแลวเราจะไดอะไร พระที่บวชเจามาในพระพุทธศาสนา ถามีความ
โลภ หรือมีความรักในเพศตรงกันขาม มีความโกรธ มีความหลง เหตุทั้งสามอยางหรือแถมสี่อยาง ที่
เรียกกันวาความรัก ความรักกับความโลภมันตัวเตียวกัน ทั้งสามประการนี้พระพุทธเจาทานกลาววา
เปนรากเหงา ของความชั่ว ไมใชกิ่งไมใชกานของความชั่ว มันเปนรากเหงาของความชั่ว ที่นเี้ ราไป
สงเสริมรากเหงาของความชั่วใหมนั เจริญงอกงาม แลวเราละจะไดความบริสุทธิ์ผุดผอง ไดความดี
มาจากไหน
นี่ละบรรดาทานพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ถาตั้งใจจะไปพระนิพพานละก็หาแดนของพระ
นิพพานเปนทีไ่ ป ตั้งใจจะไปสวรรค หาแดนของสวรรคเปนที่ไปตั้งใจจะไปพรหมหาแดนของ
พรหมเปนที่ไป ตั้งใจจะไปจะเปนมนุษยหาแดนของมนุษยเปนที่ไป แดนของมนุษยก็คือบุคคลที่
ปฏิบัติครบถวน ใน กรรมบทสิน หรือวา ศีลหา ประการ ถารักเรา คบคน เราสงเคราะหทานประเภท
นี้ เราเกิดเปนมนุษยไดทานจะสอนใหเรา แนะนําเราใหปฏิบัติตามทาน เราก็เกิดเปนมนุษยได
ถาเราตองการเปนเทวดา ไปหาแดนของเทวดา ทานที่อยูแ ดนของเทวดามีลักษณะ ประกอบ
ไปดวยคุณธรรม 2 ประการ คือ หิริ และ โอตตัปปะ หิริ แปลวา ยายความชั่ว โอตตัปปะ เกรงกลัวผล
ของความชั่วจะใหผล เรียกวาไมทําความชัว่ กันเลย ไมเมาในลาภ ไมเมาในรัก ไมเมาในยศ ไมเมา
ในสรรเสริญ ไมเมาในสุขไมเมาในโทสะ ความโกรธอิจฉาริษยาชาวบาน ไมหลงตัววาเปนผูว ิเศษ
แลวถาหากวาเราจะไปแดนพรหม เราก็ไปหาทานที่ทรงฌานสมบัติ ถาเราจะไปพระ
นิพพานก็ไปหาทานที่ทรงความเปนพระอริยเจา แลวสมัยนี้มีพระอริยเจาไหม หากวาทานมีกลอง
สองทางไกล หรือวาแวนขยาย ลองๆ ขายดูทีเถอะวา เวลานี้มีพระอริยเจาในประเทศไทย บางหรือ
เปลา ถาจะถามคนพูด คนพูดขอตอบตรงวามี มีตั้งแตพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต
หากวาทานอยากจะรูว า ใครเปนพระอริยเจาคือ พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตทานทํา

ตัวของทานใหเปนพระโสดาบัน ทานจะรูจ กั พระโสดาบัน ทําตัวของทานใหเปนสกิทาคามีทานจะรู
พระสกิทาคามี หากวาทานเปนพระอนาคามี ทานก็รูวาใครเปนอนาคามีบาง หากวาทานเปนอรหันต
ทานก็จะไดรวู า ใครเปนอรหันตกันบาง อันนี้พูดเลอะไปแลวละมัง
เปนอันวาเราจะรูไดเพราะอาศัยเราเขาถึง เรื่องของพระนิพพานนี่ แปมคุยกันฟุง คุยไปคุย
มาศีลหาไมครบ พิโธเอย ในเมื่อศีลหาไมครบ ไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานยังไมได จะมาคุยถึงเรื่อง
พระนิพพานกันไดอยางไร เพราะอะไรศีลหาถาไมครบ โนนไปเกิดในนรกและจะมานั่งคุยกัน เรื่อง
พระนิพพาน
บรรดาทานที่ผมสั้นทั้งหลาย โกนคิ้ว โกนหนวด หมผารุงรัง เมากาย เมาเกียรติ เมายศถาม
บรรดาศักดิ์กนั บางหรือเปลา ถาเมาละก็สบาย โนน นรก นี่ไมไดดาใครนะ เพราะเจอะหนามาแลว
ใครอยากจะถามก็เชิญ จะชีต้ ัวให บรรดาทานพวกนี้สรางความจัญไรไวเยอะ ทําใหนักบวชทีด่ ีๆ มัน
หมองไปดวย นี่พวกเราชวยกันคัด ทานพวกนีใ้ หออกไปในขอบเขตของ พระพุทธศาสนาจะดีไหม
ที่เปนอยางนีไ้ ดเพราะอะไร เพราะวาทานมีวิตกจริต และโมหจริตประจําใจ หลงคิดวาขอบที่มันไมจี
รังยั่งยืน เขาใจวาเปนของจีรังยั่งยืน ของที่ไมเที่ยงเห็นวาเที่ยงของที่เปนทุกข หาวาเปนสุข ของที่
เปนอนัตตาจะตอง สลายตัว คิดวาทรงตัวอยูนี่หลงไป แลวอารมณใจของทานเองก็เหมือนกัน ไม
กลาจะตัดสินใจ ตามคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมครู วาเรื่องพระนิพพาน เปนบันไดทีเ่ ราขึ้น
กันไปยากนัก แตทวาทานผูนี้ไมยอมเชื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาค แตวากลาแตงเครื่องแบบของ
พระพุทธศาสนา เพราะอะไร เพราะวาทํานาในกระเปาคนสบายนี่ทานพวกนี้ ถาเปนคนก็เปลืองที่
ทานเปนสมณชีพราหมณก็เปลืองผาเหลือง นี่
เมื่อเร็วๆนี้ มีพระแกองคหนึ่งมาบอกใหฟง วาวัดทีท่ านอยูมีพวกสูบเฮโรอีนไอผงขาวๆ
แลวก็ทําพระขาย เวลาออกหนาแขก ทําจริยาเรียบรอยดีเหลือเกินแตทวาลับหลังแขกลอเฮโรอีนเขา
ให นีว่ ันที่พดุ นี่เปนวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 ขาวนี้รับเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2518 แลวก็ไมมี
ใครเขาทําอะไรปลอยกันไปตามสบาย นีน่ ักปกครองไปทางไหนหมด เห็นไหม การที่ประเทศตน
เปนสาวขององคสมเด็จพระสุคตนะ นั่งคดกันเสียหมด ไมไดเงยหนาขึ้นมาดูอยางนีแ้ ลวจะไมชื่อวา
หลอกลวง เอาเครื่องแบบขององคสมเด็จพระบรมครูมาสวมหลอกชาวบาน จะวาอยางไรกัน ไอ
ตําแหนงแหงการปกครองนะ มีไวทําไมรับไวทําไมถาทําไมได ใหคนอื่นเขาเปน ใครที่มี
ความสามารถใหเขาเปน ใหเขารับตําแหนงนั้น ถาเราไมมโี อกาส จะปฏิบัติงานของพระพุทธศาสนา
ได มานั่งเปนใหเปลืองที่ทําไม เปนการชวยกันทําลายพระพุทธศาสนา พวกนี้มจี ริยา คือ จริตเรียกวา
วิตกจริต ตัดสินใจไมตรง ไมแนนอน จะไปถอดถอน จะไปจับสึก ก็เกรงวาเขตปกครองของตัวจะมี
ความเสียหาย หาวาปกครองไมดี เลยหมกจี้ หมกสิ่งโสโครกเขาไว นี่ความจัญไร มันกินกระทั่ง
ผูใหญอันดับปกครอง
ถาอยากจะรูมาถามสิ วาที่ไหนจะบอกให ที่พูดอยางนี้ไมไดเกรงใจใครเพราะเลิกคบแลวไอ
งานประเภทนี้ เคยทํามานะ เคยกวาดนักบวชประเภทนี้ออกเยอะแยะ เวลานี้วางมือแลว แลวก็สาวก

ขององคสมเด็จพระประทีปแกวทานใดก็ตาม ถาไมบริสุทธิ์ผุดผอง อยายื่นมือเขามาเกี่ยงของนะ จะ
ไมรับรองฐานะของทาน ถารุกรานจะปลอยลูกศิษย อาละวาดจะบอกให วาทานทั้งหลาย ชวยกัน
ทําลายศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท โมหจริต และวิตกจริต มันระยําแบบนี้ นี่ไอเจาโรคแบบนี้
แตความจริงมันกินใจคนทุกคนมันเขามาสิงใจมันเปนโรครายคลายๆกับโรคเรื้อนมันเขามากินใจเรา
อีกอยางหนึ่งนีอ่ งคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาบอกวาอารมณที่มันไมทรงตัว อารมณมันหงุดหงิด
มันฟุงซานไมทรงตัว ที่เราเรียกกันวาเปนฌาน สมาบัติไมได ก็เพราะวาใจเขาไปคุยกัน วิตกจริต คิด
ไมตกลง โมหจริต ซึ่งมีความหลง ไมยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง นี่แหละบรรดาทานพุทธ
บริษัทชายหญิง อารมณอยางนี้เขาเรียกวาวิตกจริต และโมหจริต มันเปนโรครายทําลายความดีของ
คน
ทีนี้ถาเราจะแก เราจะทําอยางไร ตองไปหาหมอใหญ หมอใหญ หมอใหญคือใคร คือ
พระพุทธเจาไปหากันทีไ่ หนเลา ก็ที่เรานี่แหละมีอยูแลว เพราะวาองคสมเด็จพระประทีปแกวตรัส
กับ พระอานนท วา อานันทะ ดูกร อานนท เมื่อเรานิพพานไปแลว พระธรรมวินยั ที่เราสอนไวจะ
เปนศาสดาสอนเธอ คําวา พระพุทธเจาก็ไดแกคําสอนของพระองคนนั่ เอง พระพุทธเจาไมใชขันธ
หา ไมใชเนื้อไมใชหนัง พระพุทธเจาคือคุณธรรมพิเศษ ที่องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐคนควาและ
ปฏิบัติไดเวลานี้พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระจอมไตร ยังมีอยูครบถวน แตทวาเจาคน
จัญไรเทานั้นแหละ นี่ก็มาควบคุมศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตร พากันทําลายพระพุทธศาสนา
นี้วากันแตเฉพาะคนจัญไร คนดีไมเกี่ยว คนดีอยาเดือดรอนนะ ถาเดือดรอนเมื่อไหรจะหาวาเปนคน
เลวเมื่อนั้นถาทานไมเลวกันทานไมเดือดรอน นอนยิ้ม แลวคนที่เขาดี ไมมีอะไรเดือดรอน จะวากัน
อยางไร จะพูดกันอยางไรมันไมถูกเขา ถาไปชนใครเขาใหรูเถอะวา คนนั้นนะเลวเต็มทีแลว
ทานทั้งหลายไดรับบันทึกเสียงไว เอาคาสเซทไปเปดใหฟง ถาเขานั่งฟงแลวก็เขาไมสบาย
ใจ เราจะทราบไดเลยวา ทานผูนั้นพกเอาความจัญไรไวพอใจแลวไมใชสาวกขององคสมเด็จพระ
ประทีปแกวบรมศาสดา แตนี้เวลามันก็ใกลจะหมดนี่ สามสิบนาทีจะผานไป เฒาหัวลานจัญไร นึก
พูดเกะกะระรานมาเรื่อย แตที่พูดเรื่อยมาอยางนี้ พูดตามความเปนจริง
ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติ เพื่อหวังพระนิพพานจะไดรู ไมใชวาใครแตง
เครื่องแบบ ขององคสมเด็จพระบรมครุแลว ดีไปเสียทั้งหมด คือศาสนาขององคสมเด็จพระสุคต
ย่ําแยอยูเวลานีไ้ มใชใคร พวกจัญไรที่ไมมคี วามเคารพในพระธรรม คําสั่งสอนขององคสมเด็จพระ
จอมไตรนั่นเอง ปลอยใหวิตกจริต โมหจริตเขาครอบคลุมใจ แลวเวลาสอนแหม สอนดีเหลือเกิน ตั้ง
ทาตั้งทางพอมียศถาบรรดาศักดิ์เขาหนอย วางทาผึ้ง ความจริงแลว ขีห้ มา เขาไปโปะๆ หัวเขาไว
ไมไดรูตัว ถาเมาในยศ ถาไมเมาในยศ ก็จงคิดวาทานเอาทองคําไปครอบหัวเขาไป มีราคา ถาเมาใน
ยศก็ขี้หมาเราดีๆ นั่นเอง จะไปเกรงใจอะไรกัน ไมเกรงใครแลว โดนพวกนี้เลนงานมาขนาดหนักๆ
เวลานี้กก็ ําลังโตกัน ขอบอกกลาวใหทวั่ ถึงกันวา ใครก็ตามถารุกรานศาสนาขององคสมเด็จพระ

พิชิตมารบรมศาสดาแลว ไมยอมกมหัวใหเด็ดขาด ถึงแมวาตัวจะตายก็ตาม แตจะยอมใหศาสนาของ
องคสมเด็จพระชินวรตกเปนทาสของคนเลวนี่ยอมไมได
สมมุติวา ถาใจของทานไปโดนโรครายนี่กนิ เขา จะรักษาอยางไร เขาไปหาหมอใหญพระพุ
ทะเจา ทานใหยาอะไรบางหนอ ที่มารักษาใจที่เกิดฟุงซานคนกับอารมณของความชั่ว ไมรูตัววาดี
หรือเลว ยาขนานนี้มีนามวาอะไร ขอพลิกตํารานิดความจริงไมมีตํารา จะพูดเมื่อไหรก็พูดได ก็พูด
มันสงเดชไป อยางนั้นละวาพลิกตํารา พลิกใจกลับมาพูดตามตํารา คือคําสอนขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา โรคประเภทนี้เกิดขึ้นกับใคร องคสมเด็จพระจอมไตรใหใช อานาปานโอสถ เห็น
ไหมละ นี่หมอใหญทานบอกวาตองใช อานาปาโอสถ เอะ โอสถ นี่แปลวา ยา อานาปานะ แปลวา ลม
หายใจเขาออก แมหาไมยาก พิโธ อยูตรงนี้เองนะรึ ไมยากเลย ยาขนานนี้อยูใ นกายเรานี่เอง เออ
อยากจะทราบวาทานที่นั่งฟงอยูนี่ ใครไมมลี มหายใจบาง มีไหม ถาไมมีก็ดี รีบแจงขาวมาใหทราบ
ดวย จะชวยบังสุกุลให ถามีก็ไมกลาไป เดีย๋ วจะตั๊นหนาเขาลําบาก
นี่องคสมเด็จพระผูมีพระภาค บอกใหใช อานาปานุสสติโอสถ เปนเครื่องกําหนดรูเขาไว จะ
ปราบปรามวิตกจริตกับโมหจริตไดอยางราบคาบ แนะเปนยาที่แกชงัดซะดวย แตวาเวลาใชยาขนาน
นี้ตองฉลาดในการใช ถาเปนคนโงใชยาไมไดผลอีก นี่มีคนชอบมาถามกันนักวา ไอใจฟุงซานนะทํา
อยางไรถึงจะสงบ แหมก็เขียนไปใหทั้ง มหาสติปฏ ฐานสูตร และ กรรมฐานสี่สิบ ถามวามีไหม บอก
วามีแลวกลับมาถามอีกวา ทําอยางไรถึงจะจิตสงบ แบบนี้ตายหลายแสนชาติ เอาดีอะไรไมได
ความจริงนักปฏิบัติที่เขาจะดีกันได นี่ถาอานพบเขาทําเลย แลวสําหรับใน มหาสติปฏ ฐาน
สูตร ก็ดี ใน คูมือปฏิบตั ิพระกรรมฐาน ที่เรียกกันวา กรรมฐานสี่สิบ ก็ดี เขียนไวละเอียดลออมาก
แตวาทานผูรับไมอาน อานแลวไมจํา ถาอยางนี้เมื่อไหรละ ถึงจะแกโรครายได คนที่เขาทํากันไดดี
นะ เขารับฟงกันคราวเดียวหรือวาอานหนังสือพบจุดใดก็ตาม เปนจุดที่ตัดอารมณแบบนี้ เขาจํากัน
ไปเลยแลวเขาก็นําไปประพฤติปฏิบัติ มันไมยากไมลําบากอะไร ทําแบบงายๆ เอากันอยางนี้ดีกวา
ถาเลวเต็มที่ละก็เอากันอยางเลวเต็มที สามเดือนทรงฌานสี่สบายเอาอยางเลวนอยไปหนอย อยาง
กลางๆ เดือนหนึ่งทรงฌานสี่สบาย เอาอยางดีเต็มที่ ใชเวลามากที่สดุ ไมเกินหนึ่งอาทิตยทรงฌานสี่
สบาย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่เขาปฏิบัติใน อานาปานุสสติ สองสามวันไดฌานสี่ถมเถไป
นี่เขาทํากันอยางไรละ เปนอันวาเขาฉลาดในการใชยา การใชยานีตองฉลาดฟงมากทานสั่ง
อยาไปขัดคําสัง่ ของนายแพทย แนะ วาเขานั่น ไอที่วาอยางนีไ้ มเคยเปนนายแพทย ประจํา
โรงพยาบาล แตวาเปนคนไขของโรงพยาบาลเปนประจํา ถึงแมวาไมไดนอนในโรงพยาบาล เวลานี้
เดินไปเดินมา ก็ยังเปนคนไขของหมออยู หมอ หอยติดตามดูอยูห ลายหมอดวยกัน ตองปฏิบัติตาม
คําสั่งของแพทยโดยเครงครัด ไมอยางนั้นรางกายมันก็ไปไมไหว แมแตธรรมะขององคสมเด็จพระ
จอมไตร ที่เราจะปฏิบัติก็เหมือนกัน ก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งของพระพุทธเจา อยาออกนอกลูนอกทาง
ไป มันจะไมไดอะไร ถาทําตามที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอนแลว ขอรับรองวา

พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระประทีปแกว อานาปานุสสติโอสถ จะสามารถปลดเปลื้อง
วิตกจริตกับโมหจริตได ภายในระยะไมเกิน 7 วัน

คําสอนอบรมพระกรรมบาน 42
ศรัทธาจริต
ที่ใหไดตองรออีกสองวัน ก็เลยบอกวา ถาอยางนั้นนิมนตพระคุณเจาไปหมูบานเถอะ พระ
ปจเจกพุทธเจาบอกคณะอาตมามีพันองคไมใชสององคไปจะเลี้ยงไหวรึ เธอก็บอกวา ไหว เพราะ
หมูบานฉันมีพันหลังคาเรือนพอดี พระปจเจกพุทธเจาทานก็ตามไป บานนั้นก็จัด ในอันดับแรกก็จดั
อยูบานละองค ตอมาก็ทํากฏิเปนที่พัก และทุกคนก็ถวายจีวรแกพระปจเจกพุทธเจาองคละชุดๆ เลี้ยง
อยูอยางนัน้ ตลอดจนกระทัง่ เขาฤดูฝน หลังจากนั้น พวกนี้ตายหมด พระปจเจกพุทธเจาตายไมไดนะ
คนที่เลี้ยงคณะเทวดา แกก็ไปเปนเทวดารวมเปนกลุมมีวมิ านอยูในกลุม เดียวกัน ลงมาอีกทีหนึ่งก็มา
เจอพระพุทธเจาอีกองค จําไมไดไมรวู าชือ่ อะไรอยากรูช ื่อไหม สิบบาท (หัวเราะ) นี้จําไมได ไมรู
พระอะไรแน
ทีนี้ในกาลนั้น เธอก็มาอยูเปนคณะกันเหมือนกัน ลงมาเปนคนก็มาเกิดเปนคหบดี คราวนี้มี
ฐานะดีมาก ไปอยูกันเปนกลุม ตอนหนึ่งเขาก็นิมนตพระพุทธเจาเสด็จไปในเมืองนั้น เขาประกาศวา
เวลานี้พระพุทธเจาเสด็จมา จึงพากันไปฟงเทศน ที่นี้เมือ่ ทานเสด็จไปใหมๆ สถานที่มันก็ไมกวาง
กุฏิพระก็เล็กๆ พอเขาไปหวังจะไปฟงเทศน ก็กลุมนัน้ ทัง้ หมด เขาบอกกันเขา ความเลื่อมใสก็เกิด
ทันที ไปเปนกลุม พอดีไมทันพระพุทธเจาจะเทศน ฝนตกใหญ นี่ชาวบานที่เขารูจักกับพระบาง รูจัก
กับเณรบาง ก็เขาไปอยูในหองพระ หองเณรจนเต็มพวกคนพันครอบครัวนี่ ก็เขาไมไดยืนตากฝน
หัวหนากลุมจึงถามวานี้พวกเรานี่จะทําตนเปนคนที่นาละอายแบนี้ตอไปรึความจริงสถาน
ที่นี่ไมพอเราควรจะสรางอาสนะขึ้น คือวา สรางอาคารขึ้น หัวหนากลุมก็ออกหารอย เออ หัวหนา
กลุมออกพันหนึ่ง ลูกนองกลุม ก็ออกคนละหารอยสําหรับผูหญิง ออกคนละสองรอยหาสิบ หนักเขา
มันก็ไมพอ ไมพอก็เพิ่มตามจํานวนก็สรางอาคาร อาคารใหญกแ็ บบศาลาพระพุทธเจาพัก และเปนที่
ฟงเทศนแลวก็สรางเรือนยอด คําวา เรือนยอดคือ เรือนมีหลังคายอด มีปนลมสําหรับพระอีกพันหลัง
และก็ถวายผาไตรจีวร เสร็จจากชาตินนั้ ตายไปเปนเทวดาอีก ไมเปนเทวดากลุมอีก เห็นไหม นี่พุดถึง
วาคนทําบุญตามกันขึ้นไปเปนเทวดาเปนกลุม
พอสมัยพระพุทธเจาองคปจจุบันนี่ ทรงตรัสรู พวกนี้ลงมาเกิดใหมหวั หนาใหญเปน
พระราชามีนามวา พระมหากบิล บรรดาบริวารทั้งหมดก็มาเปนอํามาตย ตอนนีพ้ ระราชามีอะไร
บรรดาอํามาตยทั้งหมด ตระกูลทั้งหมด พันครอบครัวก็มีเหมือนกัน เพราะทําบุญรวมกัน ใชไหม
เมื่อหลังจากนัน้ แลวปรากฏวา ทั้งหมด พันครอบครัว ทั้งพระราชาและอํามาตย มีความสนใจอยาง
เดียวทั้งๆ ที่ไมปรากฏขาวมาในโลก จิตก็คิดเสมอวา เราอยากจะพบพระพุทธเราอยากจะพบพระ
ธรรม เราอยากจะพบพระสงฆ นี่บุญมันนํานะ เขาเรียกบุญเกานํา
ตอมาวันหนึ่ง พระราชาเสด็จไปสูพระราชอุทยาน ลอมไปดวยอํามาตยคูใจพันคน ขีม่ าไป
กอนจะเขาพระราชอุทยานก็พบพอคาเกวียน แกมาพักอยูกําลังเหนื่อยก็เลยทรงเขาไปถามวา พอคา

เกวียนนี่ มาจากที่ไกล ไดขาวพิเศษอะไรมาบาง พอคาเกวียนก็ยังเหนื่อยๆ อยู ก็บอก ไมมีขาอะไร ก็
จะขายของสักหนอย ก็ยังขายไมได หาขาวไมไดทานก็กระเชาถามถามเซาซี้บอก ไมมีขาวอะไรเลยรึ
พวกนั้น ก็นกึ ไดบอกขาวมีอยูขาวหนึ่ง แตวาเปนขาวใหม ทานถามวาขาวอะไร พวกพอคาเกวียน
บอก เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก
พอไดฟงขาวพระพุทธเจาอุบัติขึ้นแลวในโลก ธรรมปติก็ขนลุกซูซาเกิดปติความปลื้มใจ
ทานถามใหม ย้ําลงไปวาเมื่อกี้นี้ เธอวาอะไรนะ พวกพอคาบอกวา พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวใน
โลก ก็อาศัยบุญเกานะ ทานดีใจปลื้มใจมาก บอก เอาขาวนี้ ฉันใหแกแสนตําลึง แหม เราเปนพอคาก็
ดีสิ เกิดไมทนั นะ อีตอนนั้นนะ แสนตําลึงสมัยนั้นก็ไมใชกอยนะควายตัวละตําลึงเดียว ใชไหมและ
ก็ถามวามีขาวอะไรอีกไหม พอคาก็บอกวาเวลานีพ้ ระธรรมเกิดขึ้นแลว เพราะวาพระพุทธเจาทรง
ตรัส ก็แสดงธรรม เปนอันวาพระธรรมเกิดขึ้นแลวในโลก
ทานก็ดีอกดีใจ เอาขาวนี้ฉนั ใหแกอีกแสนตําลึง พอคาความจริง ไอของในเกวียนทิ้งเลย
ดีกวานะ ไมตอ งขายกันเลยถาเปนเรานะ ถามวา ขาวหมดเทานี้รึทานพอคาก็บอกวา เวลานี้พระสงฆ
เกิดขึ้นแลว อุบัติขึ้นแลว ทานก็ใหรางวัลอีกแสนตําลึง
ตอจากนั้น ก็ทรงเรียกอาลักษณมา ใหจารึกลงไปในแผนทอง แจงความไปยังพระมเหสี
บอกวาเวลานี้ เราไดขาวพิเศษ เราขออุทิศตัวเฉพาะพระพุทธเจาพระองคนั้น เพราะฉะนัน้ พระราช
สมบัติทั้งหมดขอมอบใหแกเธอแตผูเดียว ขอใหปกครองราชสมบัติตอไป จงมอบเงิน ใหพอคาคนนี้
สามแสนตําลึง พอเขาเขียนเสร็จ มอบแผนทองคําจารึกใหแกพอคา ทั้งหนึ่งพันคนก็ออกพรึด พรึด
พรึด ไมกลากลับบาน เปดเลยนะ
ทีนี้ในชวงนั้น พอเดินเขาไปก็ผาน แมน้ําสามสาย ทานก็อธิษฐานวา ถาพระพุทธเจา พระ
ธรรม พระสงฆมีจริง และเวลาเราอุทิศเฉพาะพระพุทธเจา พระองคนั้น เฉพาะพระธรรมและ
พระสงฆ ขอใหน้ํานี้เราขี่มาขามไปน้ํานี้จงแข็งเหมือนดิน ใหมาวิ่งไปไดกว็ ิ่งไปไดบนมาสบาย ขาม
แมน้ําสามสายขอเลาลัดๆเพราะเรื่องนี้ยาวมาก
พอดีในขณะที่ พระมหากบิล เสด็จไปพระพุทธเจาทรงอยูในพระมหาวิหารทรงทราบ
อุปนิสัยของ พระมหากบิล และคณะพรอมดวยชายาทัง้ หมดวา ชายาของทาน ภรรยาของทาน
ทั้งหมดจะเปนพระอรหันต พระองคก็เสด็จมาเปนระยะทางสิบสองโยชน มานั่งดักทางอยู ในพระ
บาลีทานบอกวา มีอุปมาเหมือนพระจักรพรรติมาคอย ตอนรับกํานัน (หัวเราะ) พระมหากบิล มี
สถานะเหมือนกํานันใชไหม พระราชา พระพุทธเจามีฐานะคลายพระเจาจักรพรรดิก็เสด็จมานั่งอยู
โคนตนไม เมื่อ พระมหากบิล กับพวกขามแมน้ําสายที่สามไปแลวเห็นฉัพพรรณรังสีรัศมีหก
ประการ พวยพุงเขามาบนอากาศ อยูใ ตโคนตนไมพุงมาเหนือยอดไม เหมือนกับสีทองคํา ทานก็คดิ
วา แสงนี้คงไมใชแสงพระอาทิตย คงไมใชแสงพระจันทร ไมใชแสงประทีป ตองเปนแสงพระรัศมี
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ขบั มาตรงเลย เขาไปที่นั้น

พอเขาไปถึงก็ถวายนมัสการเสร็จพระพุทธเจาก็ทรงเทศน พอเทศนจบปรากฏวา ทัง้ หมด
เปนพระโสดาบัน ดีไหม นี่เขาเรียกคนทําบุญเปนหมู อยางพวกเรานีน่ ะ นีย่ ังไมจบนะ ใครอยากจะ
ฟงตอไหม สิบบาท (หัวเราะ) ดัดคอนะ เอาคนเดียวนะ คนอื่นไมเกีย่ ว
แตวาทีนี้ทานก็กลับมายอนถึงเรื่องพระมเหสี เมื่อ พระมหากบิล กับอํามาตยทั้งหมด เสด็จ
ไปแลว บรรดาพอคาก็นําขาวสาร เขาเรียก นําฏีกานะ มาถวาย พระมเหสี เพราะวาพระราชาทานมา
เบิกเงินสามแสนตําลึง พระมเหสีก็ถามวาเธอใหอะไรแกพระราชา หรือบอกขาวอะไรแกพระราชา
พระราชาจึงไดใหเงินเธอมากมายนัก บรรดาพอคาทั้งหลายก็กราบทูลวา ขาพระพุทธเจา แจงขาวแต
เพียงวา เวลานี้ พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้นแลวในโลก พระมเหสีนั่งอึ้งไปตั้งนานธรรมปติมันเกิด พูด
ไมออก ถามวา ไหน วายังไงนะ วาใหมซิ ชักหูไมดีแลวนะดีใจวา เวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติขึ้น
แลวในโลก ทานก็เลยถามวา ใช บอก แหม พระราชานี่ พระราชาทานนอยเกินไป ไมคูควรแกขาวนี้
เลย เอาละ ฉันมันเปนคนจน เปนเมียเขา ไมมีอํานาจในพระราชทรัพยทั้งหมด ฉันใหเฉพาะขาวนี้
สามแสนตําลึง
แหม เราอานไปอยากเปนพอคาจริงๆ (หัวเราะ) แลวถามวามีขาวอะไรอีกเธอก็บอกวา เวลา
นี้พระธรรมเกิดขึ้นแลวในโลก เอา ก็นั่งอึ้งไปอีก ถามซ้ําก็ใหอีกสามแสนตําลึง และพอคาก็บอก
เวลานี้ พระสงฆเกิดขึ้นแลวในโลก อีทานั่นนะลอซะเกาแสนพระราชาอีกสามแสน เปนเทาไรปา
เกาแสนตําลึง เปนสิบสองแสนตําลึง โอโห ปาเอย เวลานี้ เรามีเทานัน้ นะ ฝากธนาคารนอนกินเอก
เบี้ยสบายไมมกี ารขาดทุนนะ หากินดอก จะไปบาปอะไรละ กินดอกนะไมบาป กินรากบาปทําลาย
ตน (หัวเราะ) ใชไหม ปาตัดสินใจผิด
เปนอันวา เมื่อพระมเหสีทรงทราบขาวนี้ แลวก็พระราชทานทรัพยกับบรรดาพอคาแลว จึง
ไดแจงขาวหมูเ ทวฤทธิ์ เรียกบรรดาบริวารทั้งหมดพันครอบครัวมาแจงใหทราบวา เวลานี้พระราชา
กับสามีของพวกเธอ ไปบวชหมดแลวหนีไปหมด เธอกับฉันเปนมายหมดแลว เมืองนี้ตั้งชื่อใหมดี
ไหม ชื่อวา เมืองแมมาย พระบาลีไมมีหรอก ฉันพูดเอง (หัวเราะ) ใชไหม บาลีเขาไมไดเขียนอยางนี้
แลวผูหญิงเหลานั้นก็ถามวา ที่ไปกันนะ ไปกันเพื่ออะไร เพราะอะไรทานก็บอกขาวใหทราบ พอ
แจงขาวใหทราบพวกนั้นเคยทําบุญรวมกันมาก็มีบารมีเสมอกันก็เกิดธรรมปติเต็มที่ จะมาหารือ
พระราชินีก็ตรัสวา เวลานี้พระราชาทรงมอบพระราชสมบัติใหแกฉัน ใหปกครองประเทศ
ไอราชสมบัติที่สั่งใหฉันปกครองประเทศสืบตอนี่ ฉันคิดวาราชสมบัตินี้มันเปนเขฬะ ที่พระราชา
บวนลงมาแลว ฉันไมยอมกลืนกินหรอกของสกปรกแบบนี้ แหม โงจัง ถาเราอยูสมัยนั้น ครองแทน
เลยนะ (หัวเราะ) นะ เอาไวอีก ไอสิบสองแสนมันเรื่องเล็กนะ ลอกันทั้งประเทศ เพราะฉันไม
ตองการฉันก็จะไปบวชทีเ่ ฉพาะพระพุทะเจาพระองคนั้นเหมือนกัน พวกเธอจะวาอยางไรบรรดา
ภรรยาของอํามาตยขาราชบริพาร บอก หมอมฉันก็มีความเห็นเปนเชนนั้นไอทรัพยสมบัติที่มีอยูนี่
ไมมีความหมาย มันชวยใหพวกเราพนทุกขกันไมได ถึงจะปกครองสมบัติมากมายเพียงใด ก็มแี ต
ความทุกข ไมเอาตางคนตางสละราชสมบัติกันหมด สมบัติพระราชฐานใครมันจะเอาไปยังไง ก็ชาง

หัวมันแลวก็จดั รถ นี่ สามีไปมา ภรรยาไปรถนะ (เออ พระใหญเทาตัวมาแลว ระวังๆ เดี๋ยวก็จะลม
ทับเอานะ หนูขยับนิดซิจะ เออ)
พวกคณะภรรยาไปรถเขาก็ไปถึงแมน้ําสามสายเหมือนกัน ขอเลายอ ถึงแมน้ําสามสายตาง
คนก็ตางอธิษฐาน เหมือนกัน ถาหากมีบารมี เราอุทิศเฉพาะพระพุทธเจาพระองคนั้น ถาบุญบารมีเรา
คูควรที่จะบรรลุธรรมได ขอใหน้ํานี้แข็งใหรถขามไปได รถเทียมมา รถก็วิ่งปรอไป ก็ขอลัดไปเลย
ทีนี้พอขามไปไดแมน้ําสามสายก็เห็นรัศมีเหมือนกัน ก็มีจิตคิดอยางเดียวกับพระราชาวา
แสงนี้ ไมใชแสงอาทิตย ไมใชแสงจันทร ไมใชแสงประทีป ตองเปนรัศมีขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาก็มุงไปเวลานั้น พระพุทธเจาทรงอธิษฐานใหฝายสามีกับภรรยาไมเห็นกัน เพราะ
ตามคติของพระองคมีอยูวาถาคนทั้งสองฝายเห็นกัน โดยเฉพาะยิ่งฝายสามีเปนพระโสดาบันแลว
ขอบวขแลว แตฝายภรรยาไดเห็นสามี ไอปติระหวางสามีภรรยาเห็นกันจะเกิดขึ้น จิตก็จะกระวน
กระวายฟงธรรมจะไมมีผล
ครั้นเมื่อเธอเขาไปพบพระพุทธเจาจึงกราบทูลถามวา เห็นคณะสามีของพวกหมอมฉันมา
บางไหม พระพุทธเจาทานพูดไอเรื่องผัวอยาเพิ่งพูดเลย ฟงเทศนกอน สมัยนั้นเทศนงายๆ บอกเรื่อง
ผัวยังไมตองพูดที่นี่ มีหนาทีเ่ ทศน ฟงเทศนกอน พวกเธอก็ตั้งใจฟงเทศน แตความจริงเทศนนี่มันก็
เทศนไมยาก เทศนกัณฑเดียว อนุปุพพิกถา เทศนผลของการให ทาน ผลของการรักษา ศีล แลวก็
อะไร สัคคคาถา อานิสงส ของความสุขบนสวรรค เทศนโทษของกาม (กามาทีนพ) อานิสงสของ
การออกจากกาม (เนกขัมมะ) เขาเรียก อนุปุพพิกถา หาอยาง พอเทศนจบก็ปรากฏวา ทานภรรยา
ทั้งหมดเปนพระโสดาบัน แตคณะสามีทั้งหมดเปนพระอรหันต
ความจริงคณะกอนทานก็เทศน อนุปพุ พิกถา เหมือนกันคือ เทศนอยางเดียวกัน ขางฝาย
สามีฟงทีแรกเปนพระโสดาบัน ตอนที่ภรรยา คณะภรรยาไปก็ไมเห็นกันเพราะพระพุทะเจาทรง
เทศนฟงซ้ําอีกครั้งหนึ่ง
เปนพระอรหันตไปเลยบรรดาคณะภรรยาทั้งหมดก็พากันขอบวช
พระพุทธเจาก็ทรงแนะนําใหไปบวชในสํานักของนางภิกษุณี
แตวาอรรถภาถาแกวาเวลานัน้ พระพุทธเจาทรงอธิษฐานจิต ใชฤทธิ์เรียก พระนาง
อุบลวรรณาเถรี มารับไปสูสํานักของนางภิกษุณี แลวก็บวชในที่สุดก็เปนพระอรหันตหมด นิทาน
เรื่องนี้สอนใหรูวา ไกงามเพราะขน คนงามพระแตง (หัวเราะ) ถูกไหมปา หา (หัวเราะ)
เรื่องนี้ ความจริงมีมากเรื่องดวยกันก็มาพุดใหกันฟงวา บางคนไปหาพระองคโนนก็พดู ไมรู
เรื่อง ฟงของทานไมรู ไปหาองคนั้นฟงรูเรือ่ งดี อันนี้ก็ตองหมายถึง หมายความวา นิทานเรื่องนี้ พระ
สูตรเรื่องนี้ ไมใชนิทานนะ เปนพระสูตรทีพ่ ระพุทธเจาตรัสวา การที่จะไปหาพระองคไหน ฟงเขาใจ
ก็แสดงวา เราเคยบําเพ็ญบารมีรวมกันมา แลวคนแตละคน แตละพวกเราจะเห็นวา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในกรุงเทพฯ เรานี่ มีคนอยูหลายคณะ บางคณะก็ไปพอใจพระองคโนน บางคณะพอใจพระองคนี้
บางคณะพอใจพระองคนั้น แตทวาแตละคณะถาสับคนละพูดไมรูเรื่อง และโดยเฉพาะอยางยิง่ จริยา
ของแตละคณะ บางทีพอเขากันแลวก็สะดุดกัน มีอารมณไมเสมอกัน มีจริยาไมเสมอกัน อยางนี้ก็

อยาไปถือทาโกรธกัน หรือวาอยาไปตําหนิกัน ก็ตองถือวาในอดีตชาติเราเคยบําเพ็ญบารมีรวมกันมา
กับคนกลุมไหน เราก็ไปกันไดแตกับเฉพาะคนกลุมนัน้ แตปลายทางจริงๆ ก็ไปจุดเดียวกันคือ
สวรรค และนิพพาน ใชไหม ไปเหมือนกัน นี่อยางคณะของเรานี่ แหม อาตมาก็คาดไมถึงอยางคราว
ที่แลวมา มาเปนกรณีพเิ ศษ เขาใจวา ญาติโยมพุทธบริษัทไมใชนอยแตก็แนนเอีย้ ดทุกคราว นี่แสดง
วาคณะของเรานี่ คงจะติดตามกันมาหลายแสนชาติหลายแสนกัปนะ คืออาตมาก็ตามมาเรี่ยไรญาติ
โยม โยมก็ตามมา ใหเอาสตางคเรื่อยๆ หรือไว ไมแนหรอก คือวาสงไปงั้นแหละ ไมไดบอก แตวาที่
พูดนี่พดุ ตามเหตุตามผล วาเราตองเคยบําเพ็ญกุศลรวมกันมา นี่เวลาเหลือนิดเดียว จะเลาเรื่องบรรดา
พระชฏิล ทั้งสามตอก็เวลามันหมด นะ ไวพรุงนีด้ ีไหม เวลามันเหลืออีกสองนาที ถางั้นก็เอวังสินะ
ขึ้นธรรมาสนนี่
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พุทธจริต
การหายใจเขาหายใจออกนี้ ขอไดโปรดทราบวาจงอยาบังคับใหแรงหรือใหเบา ใหยาวหรือ
สั้น ปลอยลมหายใจใหเปนไปตามปกติ เปนแตเพียงวาใหจิตเขาไปรับรูวาหายใจเขาหรือหายใจออก
ถาจะใชคําภาวนา หรือพิจารณา ถาใชคําภาวนา นี่ ก็ภาวนาตามอัธยาศัย คําภาวนายอมมีผลเสมอกัน
เปนแตเพียงเครื่องโยงจิตใหเปนสมาธิ นี่หากวา ใครเลยภาวนาอยางใดอยางหนึ่ง มาจนคลองแลวก็
จงอยาเปลี่ยน เปนแตเพียงวาพยายามรูลมหายใจเขาหายใจออก แลวก็ภาวนาไปดวย ถาหากวาไม
เคยใชคําภาวนาอยางอื่นมา ก็ใชแบบงายๆ เวลาหายใจเขาสึกวา พุท หายใจออกนึกวา โธ
ทั้งนี้หลังจากเสร็จคําอธิบายแลว ในขณะทีใ่ หคําแนะนําอยูน ี่ก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัท
พยายามตั้งใจฟงคําพูด ถาหากวาทานฟงรูเรื่องทุกถอยคํา เวลานั้นชื่อวา จิตทรงสมาธิ ก็จิตจับเฉพาะ
ในเรื่องที่พูด ถาคิดตามไปดวย ก็เปนอารมณของวิปสสนาญาน
วันนีก้ ็จะขออธิบายถึงเรื่อง พุทธจริต เพราะวาในเวลากอนๆ ที่ผานมาไดพูดถึง ศรัทธาจริต
ผานไป สําหรับ พุทธจริต นี้ เปนจริงที่มคี วามสําคัญมากกวาจริตทั้งหมด มีจริตเดียวที่พระพุทธเจา
ใหถือพระนิพพานเปนอารมณ คําวาจริตแปลวา เปนที่เที่ยวไปของจิต จิตเทีย่ วไปสูอารมณของ
ความรู หมายความวาเปนอารมณของบุคคลที่มีความฉลาด พุทธจริต คือ จิตฉลาดนั้นเอง ในเมื่อจิต
ฉลาด พระพุทธเจาจึงใหกรรมฐานอยูกับจริตนี่ เหมาะสําหรับคนฉลาด กรรมฐานทีเ่ ปนคูปรับของ
พุทธจริต มีสี่อยาง คือ
1. มรณานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความตายเปนอารมณ
2. อาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาเห็นวาอาหารสกปรก
3. จตาตุววัตฐาน สี่ พิจารณารางกายวามีแตเพียงธาตุสี่เขามาประชุมกัน ไมมีอะไรเปน
สาระแกนสาร
4. อุปสมานุสสติ นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ
นี่ถาบรรดาทานพุทธบริษัทฟงมาตั้งแตตน ตามตํารา จะเห็นวาจริตทั้งหาคือ จาคจริต
โทสจริต โมหจริต วิตกจริต ศรั่ทธาจริต พระพุทธเจาไมเคยพูดถึงพระนิพพานเลย ยังไมแนะนําให
จับพระนิพพานเปนอารมณ แตพอมาถึง พุทธจริต เขาพระพุทธเจาทรงแนะนํา ใหถือพระนิพพาน
เปนอารมณเปนอันดับสุดทาย ก็เปนอันวา ถือกันไดวาจริตนี้ เปนจริตที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ถา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงทั้งหมด สามารถปรับปรุงอารมณของเราใหเขาถึงพุทธ
จริตได ก็ถึงพระนิพพานได
นี่หากวาจะตั้งปญหาถามขึ้นมาบอกวา ถาอารมณจิตมันหนักอยูในจริตอื่นอยูกอน ทํา
อยางไรจึงจะเขาถึงพุทธจริตได
อันนีก้ ็เปนของไมยาก
ถาหากจริตใดแข็งก็เอากรรมฐานที่

ปราบปรามหรือสนับสนุนกรรมฐาน สําหรับจริตนั้นๆ เขาหักหาญประหัตประหารภายในไมชา
กําลังก็จะตกไป ใจก็จะเดินเขามาสูพุทธจริตนี่เวลานัน้ ตอนนี้ไมขออธิบาย ขอพูดลัด
สําหรับวันนี้ จะเอาพระกรรมฐานกองแรกมาแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทตามลําดับที่
พระพุทธเจาทรงสอน ถาหากวาแนะนําสัตวลําดับไป มีความลําบาก อันดับแรก องคสมเด็จพระ
ชินวร ทรงแนะนําใหนกึ ถึงความตายเปนอารมณที่เรียกวา มรณานุสสติกรรมฐาน แตความจริงถา
เราจะคิดกันตามปกติคนที่เกิดมาแลวตาย สัตวที่เกิดมาแลวตาย เราเห็นเปนปกติ แตทวาที่
พระพุทธเจาทรงแนะนํา ใหนึกถึงความตายเปนอารมณ ก็เพราะวาสวนใหญคนสวนมากเห็นวาคน
อื่น เขาตายได แตมันลืมไปวาตัวจะตาย ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแสดงพระธรรม
เทศนาขอนี้ เปนวาระแรกกับ เปสการีธิดา และขาว เมืองอาฬวี วา ทานทั้งหลายชีวิตเปนของไม
เที่ยง แตความตายเปนของเที่ยง ทานทั้งหลายจงนึกถึงความตายเปนปกติ และจงอยาประมาทใน
การปฏิบตั ิความดี คือหมายความวาถารูตัวของเราวาจะตองตายแน ยังไงๆ มันก็ตองตายแน อยาเมา
ในชีวิต จะตายเชาตายสายตายบายตายเที่ยง ตายกลางวันตายกลางคืน นอนในบานตายออกไปขาง
นอกรถชนตาย หรือดีไมดีเดินไปมดเห็นหนาเขา หัวเราะ ตกใจมดหัวเราะตาย อะไรก็ตาม มันก็ตอ ง
ตายกันแน เราก็ใหถือวา ความตายเปนธรรมดา อยาไปคิดเปนอยางอืน่ ในเมื่อเรารูต ัวแลววาจะตาย
เราก็เตรียมตัววาถาตายคราวนี้แลวเราจะไปไหน ถาตั้งใจจะเกิดเปนมนุษยใหม อยามาเกิดมันเลย
มันเหนื่อยเหลือเกิน
ถาสมมติวา เราอยากจะมาเกิดเปนมนุษยใหม เราก็พยายามทรง มนุสสธรรม ไดแก ศีลหา
และ กรรมบถสิบ เปนปกติ เราก็มีโอกาสจะเกิดเปนมนุษย
ถาตองการจะเปนเทวดา ก็เจริญธรรมที่ทําบุคคลใหเปนเทวดา เรียกวา เทวธรรม ไดแก
ประกอบกิจใหเขาสู หิริ และ โอตตัปปะ อายความชัว่ ทั้งทางโลกและทางธรรม และก็ทรงกลัวผล
ของความชั่ว จะใหผลเปนทุกข รวมความแลวเราก็ไมทําความชั่วทัง้ หมด อยางนี้ก็เปนเทวดาได
เพราะเทวดาก็แปลวาผูประเสริฐ ถาอารมณจิตยังอยู ก็ไมประเสริฐ
ทีนี้ถาเราตองการจะเปนพรหม ก็ปฏิบัติอยางบรรดาทานพุทธบริษัท ตั้งใจเจริญสมถกรรม
ฐาน ใหอารมณจิตเปนฌาน คําวาอารมณจติ เปนฌาน คืออารมณจิตที่ไมลืมความดีที่เราปฏิบัติ ไดแก
องคภาวนาและการพิจารณา เปนตนก็ไมใชวาจะทําตลอด 24 ชั่วโมง ทําทุกๆ ระยะลมหายใจเขา
ออก ไมใชอยางนั้นถาวางจากการงาน วางจากคุยจิตก็นึกถึงอารมณที่เราเคยทรงไว ไปตามที่เรา
พอใจเมื่อจิตมีความรักอยางนี้ ถือวาจิตเปนฌานตายแลวก็เปนพรหม
ถาเห็นวาการเกิดเปนมนุษยไมดี เปนเทวดาไมดี เปนพรหมไมดี เปนมนุษยมีทกุ ข เปน
เทวดามีสุข เปนพรหมมีสขุ ไมนาน เราตองกลับมาเกิดมีทุกขใหม เราตองการพระนิพพาน อันนี้
พระพุทธเจาทรงแนะนําใหตดั ฉันทะกับราคะ ที่มีอยูในมนุษยโลก เทวโลก และพรหมใหหมดไป
หมายความวา ฉันทะหมายถึง ความพอใจในการเกิดเปนมนุษย ในการเกิดเปนเทวดา ในการเกิด
เปนพรหม ราคะ หมายความวา เห็นโลกมนุษยสวย เทวโลกสวย พรหมโลกสวย อันนี้ไมมีจิตของ

เรา จิตเรามีความคิดอยูอยางเดียววา ตองการพระนิพพานเพราะเปนแดนเอกันตบรมสุข เปนสุขที่หา
ความทุกขไมได ไมมีการเคลื่อนพระนิพพาน เขาเรียกวา แดนอมตะ อมตะหมายความวา ไมมีการ
ตาย ไมมีการไปทางไหนอีก
ทีนี้การคิดถึงความตายเปนอารมณ ก็อยาทําอารมณจิตใหเศรา เพราะวาคนที่มีจริตไมเขาถึง
พุทธจริตนี่เศรา ถาพูดถึงความตายก็สิ้นกําลังใจ คิดถึงความตายก็หมดกําลังใจ แตวา กําลังใจของ
บุคคลที่มีกําลังจิตเขาถึงพุทธจริต ถานึกถึงความตายจะมีความรื่นเริงเปนปกติ และก็เห็นชีวิตและ
ความตายเปนของธรรมดาและก็พรอมที่จะสรางความดี โดยตั้งใจโดยเฉพาะ มีกําลังจิตโดยเฉพาะ
วา ถาเราตายคราวนี้ เราจะอยูที่ไหน ถาเราเปนเทวดา เราก็เหยียดมนุษยได เพราะเทวดามีความสุข
ทุกสิ่งทุกอยางเปนทิพย โรคภัยไขเจ็บ ความปวยไขไมสบาย ไมมีแกเทวดากิจที่ตองทํามาหากิน ไม
มีสําหรับเมืองเทวดา เทวดามีความสุขเพราะบุญกุศล
อันนี้ กรรมอันนี้ บรรดาทานพุทธศาสนิกชน ที่นั่งอยูนี้ ทั้งหมดทําแลวทุกคน สมบัติอันนี้
เปนของพวกเรา แน เปนอยางต่ํา ถาหากวาเราไมพอใจในความเปนเทวดา มันยุง เราก็เปนพรหม
เพราะพรหมไมมีเพศ ไมมคี วามรักระหวางคูตัวผัวเมียไมมีผูหญิงไมมีผูชายหญิง และก็พรหมอยู
ดวยกันโดยเฉพาะเรียกวาไมอยูเปนคูสอง วิมานหนึ่งมีพรหมองคเดียว ทีก่ ลาววามีพรหมองคอื่น
เปนบริวารคือตางคนตางอยู คนละวิมาน และขณะอยูพรหมก็ทรงอยูด วยกําลังฌานหรือธรรมปติ มี
ความสงบสงัดมีจิตเปนสุข
นี้ถาเราตั้งใจเปนพรหมก็รกั ษาอารมณจิตใหเปนฌาน นีค่ นที่เขามีจริยาเปนพุทธจริต มีจิต
เปนพุทธจริต เขาคิดอยางนี้ เห็นความตายเปนกีฬาของชีวิตแตวาไมใชไปนั่งฆาตัวตาย คิดไปวาจะ
ตายเมื่อไร ก็เชิญ ก็เกิดมาเพื่อตาย ไอการที่จะเชิญใหตายดวยจิตสบาย เพราะจิตเราพรอมแลวทีท่ ํา
กรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อความสุขเบื้องหนา เห็นวาดีกวาความเปนมนุษย นีส่ ําหรับทานที่มี
อารมณจิตเปนพุทธจริต มีอารมณจิตอยางนี้
ตอนนี้เราก็หวนเขาไปดูอีกที เวลานี้ หลวงพอเงิน (วัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร) ก็มรณภาพ
แลว พระที่มชี ื่อเสียง หลวงปูฝ น (วัดปาอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร) พระที่มีชื่อเสียงสําคัญที่สุด
ภาคอีสาน เปนพระมีความสําคัญ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีความเคารพมาก ทานก็มรณา
ภาพไปแลว แลวก็มี หลวงปูคําแสนใหญ (วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม) หลวงปูท ึม (วัดจามเทวี
จังหวัดลําพูน) หลวงปูช ุม (วัดวังมุย จังหวัดลําพูน) ถือวาเปนพระที่เรายอมรับนับถือ ก็อยางนอย
ที่สุดก็เปนพระสุปฏิปนโน คําวา สุปฏิปนโน ก็หมายความถึงปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตามระบอบที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส แตวา ทานจะเปนพระอริยะหรือไมเปน เปนเรื่องของทาน เอา
เปนวาทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็แลวกัน จะไปทึกทักวาเปนพระผูทรงฌาน เปนพระโสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามี อรหันต อันนี้ก็ไมนาจะคิด คิดเอากันตรงดีก็พอ ถาหากวาทานเปนพระดี ทานก็
ไมกลับมาสูความเปนทุกข ที่นี้จริยาของทานพวกนี้เปนพระดีควรแกการบูชา เปนทีน่ ับถือ คนสวน
ใหญมักจะขอทานเปนที่พึ่ง ในเวลานี้ขันธหาของทานก็พังไปแลว

ก็มานั่งคิดถึงชีวิตของเราวา เราจะทรงอยูไดไหม นี่คิดกันตอไปอีกที วาองคสมเด็จพระชิน
ศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเปนอัจฉริยมนุษยประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหมด แต
วาสรีรรางกายของสมเด็จพระบรมสุคตก็พงั ไปแลวเหมือนกัน พังไปตั้งสองพันหารอยปเศษ แต
เพราะอาศัยพระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ สอนและยังอยู เราจึงไดนําคําสั่ง
สอนของสมเด็จพระบรมครูมาปฏิบัติ นี้เราก็มานั่งดูวา สรีระของสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ ยังพังได
แลววารางกายของเราละ มันจะอยูห รือมันจะตาย
ทีนี้รางกายของเรามันก็ตองพังเหมือนกัน ก็จงคิดวาเราจะตองตาย และก็จงอยาประมาทใน
ชีวิตเรายังแกไมพอ เรายังไมตาย หรือวาเรายังเปนหนุมเปนสาว เรายังไมตาย เพราะวาความตายนี่
ไมมีนิมิตเครื่องหมาย จะตายเมื่อไหรก็ได จะถืออายุกฎเกณฑ อายุขัยเปนสําคัญ ไมได ในเมื่อนึกถึง
ความตายเปนอารมณอยางนี้ พระพุทธเจาไมไดสอนใหมีความทอแท ก็คิดปรับปรุงใจวา เราจะตาย
เมื่อไรก็เชิญ แตวาเราจะสรางความดีใหพอ นี่ ความดีของบรรดาทานพุทธบริษัท ที่มาวันนี้ วันอื่นก็
เหมือนกัน อันนี้ไมควรจะลืม กลับไปควรจะนึกถึงความดี ไวเปนปกติ ถาจิตนึกถึงความดีที่เปน
กุศล ถึงแมวา เราจะทําบาปอกุศลใดๆ ไวทาํ ตาม ขณะทีจ่ ะตายจิตจับกุศลอยู องคสมเด็จพระบรมครู
กลาววา ตายแลวไปสูสุคติกอน คําวาสุคติอาจจะเปนสวรรคก็ได อาจจะเปนพรหมก็ได ดีไมดยี อง
ไปนิพพานก็ได ทีนี้ความดีที่ทานนาจะจําเอาไว จะเปนความดีทมี่ ีความสําคัญจะไมทําใหทาน
ทั้งหลายตกต่ําในชีวิต นั่นก็คือ
หนึ่ง พอเขามาสถานที่นี้ ทุกคนตั้งใจเขามาบําเพ็ญทานบารมี ทานบารมีนี่จะเปนกาวแรกที่
จะทําใหบรรดาทานพุทธบริษัทเดินทางเขาไปสูสวรรค ตามพระบาลีกลาววา ทานัง สัคคโส ทานัง
ทานยอมเปนบันไดใหเกิดใหสวรรค
นี่กาวที่สองทีบ่ รรดาพุทธบริษัทตั้งใจนัน่ คือสมาทานศีล ศีลนี้อานิสงสทานบอกวา สีเลนะ
สุขติง ยันติ มีศีลบริสุทธิ์ ตายแลวไปเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ถามาเกิดเปนมนุษยใหม มี
ทรัพยโภคสมบัติมาก สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ศีลเปนปจจัยใหเขาถึงพระนิพพานโดยงาย นี่ประการที่
สอง
ประการที่สามบรรดาทานพุทธบริษัทตั้งใจฟงธรรม ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ที่พระสงฆแสดงแลวตั้งใจประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานสมาธิจิต ถาหากวาทานทรง
อารมณเปนสมาธิ ไดบางไมไดบาง ไดประเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปสูอารมณอื่น แลวเดีย๋ วก็ดึงเขามา สลับกัน
ไปสลับกันมา แตวาอารมณจิตนี่เปนอารมณที่เปนกุศล เราเรียกกันวา ขณิกสมาธิ หรือวามีจิตชุมชืน่
มีความชื่นบาน ในการเจริญธรรม แตวาการกระสับกระสายของจิตก็เปนของธรรมดาแตจิตใจมี
ความผูกพัน วาวันเวลาในการเจริญพระกรรมฐานมาถึงแลว เราอยูไมไดเราตองไป จะลําบากลําบน
อยางไรเราตองไปรวมกันเจริญพระกรรมฐาน อยางนี้แสดงวาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัทอยาง
เลวที่สุดเขาถึงธรรมปติ และอยางดีก็เขาถึงอารมณเปนฌาน

ไอคําวาฌานก็หมายถึงเพงหรือนึกตั้งใจไว ถาอารมณใจของทานเขาถึงธรรมปติ เราก็เกิด
เปนเทวดาได อยางขณิกสมาธิหรืออุปจารสมาธิ ถาอารมณจิตเปนฌานก็เปนพรหม ถาบังเอิญ
บรรดาทานพุทธบริษัทมีจิตนิยมคิดวา โลกนี้ไมมีความหมาย เทวโลกไมมีความหมาย พรหมโลกไม
มีความหมาย ถาเราตายคราวนี้โลกทั้งสามไมมีความหมาย ที่เราตองการนั่นก็คือ พระนิพพาน เห็น
วา ขันธหาไมมีสาระ ไมมีแกนสาร สักวันหนึ่งมันก็ตองตาย ยังไมตายก็ทรุดโทรม ขณะที่ทรุดโทรม
ก็เต็มไปดวยความทุกข หาความสุขไมได รางกายประเภทนี้ เราไมตองการตอไป ถาจิตใจของ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายคิดอยางนี้เปนปกติ ก็ดูตวั อยาง พระโคธิกะ
พระโคธิกะ มีฌานโลกียเบาๆ นอยๆ แตเวลาจะตายมีความไมพอใจในขันธหา เห็นวา
รางกายคือขันธหาเปนทุกข เมื่อจิตสิ้นชีพสังขาร ไปพระนิพพานทันที เปนอันวา รวมความวาความ
ดีของบรรดาทานพุทธบริษัทที่ทําแลวทั้งหมดและก็จะมองหนาไปก็เห็นคนเกาๆ
อยูตลอดเวลา
แสดงวา เจตนาของทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา อยางนอยที่สุดในอารมณของจิต ก็มี
ธรรมปติประจําใจพอใจในกุศลกรรม อยางนี้อยางเลวที่สุดตายไปเปนเทวดาหรือพรหม ถาหากวา
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทที่นิยมอยูใ นฌานแบบนี้ อยูในธรรมปติ แตอารมณจิตเกลียดใน
ความเกิดเปนมนุษย เกลียดในขันธหา ไมพอใจเปนเทวดาไมพอใจเปนพรหม มีจติ นิยมจะไปพระ
นิพพานเปนปกติ ถาปวยไขไมสบายหรือเดินไปเดินมาตั้งใจเฉพาะพระนิพพาน คิดวาโลกนี้เปน
โลกอันธพาล ที่สรางความทุกข ใหเกิดขึน้ แกตวั เรา เราไมมีอีก ถาอารมณจิตของบรรดาทานพุทธ
บริษัทตั้งอยูอยางนี้ ผลที่จะพึงไดในขณะตาย ก็คือเชนเดียวกับ พระโคธิกะ ไปนิพพาน
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน อาศัย มรณานุสติกรรมฐาน เปนเครื่องจูงใจ ขอให
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไมประมาทในชีวิต ถาปฏิบัติตามกระแส พระสัทธรรมเทศนา ของ
องคสมเด็จพระธรรมสามิศร ตามที่กลาวมาก็จะมีความสุขตามความปรารถนา และตามที่ตั้งใจไว
เวลานี้กาลเวลาที่จะพูดก็เลยไปนานแลว ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ตั้งกายใหตรง
ดํารงจิตใหมนั่ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยนิ
สัญญาณบอกหมดเวลา
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การทรงอารมณ
พระพุทธเจาทัง้ หลายทานตองแสวงผล กอนจะไปทานดูกอนวาการจะไปคราวนี้ของเรา จะ
มีใครมีผลบาง เนื่องจากธรรมเทศนาของพระองค ถามองไมเห็นผลทานไมไป ตัวอยางทานโปรด
เปสการี ทานทราบแลววาการไปคราวนีม้ รรคผลไมมี แตวนั หนามี ฉะนั้นจะไป เมืองอาฬวี
ปรารถนาจะโปรด เปสการี ลูกสาวนายชางหูกแลวทานก็ไปเทศนแบบงายๆ ไมตะบันเทศนเหมือน
พระองคนี้องคนี้ตะบันพูดไปเหอะ ดีไมดีชวั่ โมงมันไมเลิกหรอก ทานบอกวา ทานทั้งหลายชีวิตเปน
ของไมเที่ยง แตความตายเปนของเที่ยง ขอทานทั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิต จงสรางกําลังจิต
ของตนใหตงั้ อยูในความดี จงมีความรูสึกอยูเสมอวาชีวิตของเรามีความความเกิดขึ้นในเบื้องตน มี
ความเปลี่ยนแหลงไปในทามกลาง และมีการตายไปในที่สุด ขอพวกเธอทั้งหลายจงจําไววาความตาย
จะตองเขามาถึงเราแนนอนทุกคน ฉะนั้นขอบรรดาทานสาธุชนทั้งหมดจงทรงความดี คือศีล 5 ให
เปนปกติ ทานเทศนเทานี้ทานก็เปดกลับวิหาร ก็เพราะวาไมมีใครติดกัณฑเทศน ทานก็รีบกลับ สมัย
นั้นทานไมตองการเทศนวางทิ้งไวเทานัน้
อาศัย เปสการี ลูกสาวนายชางหูก เธอเปนเด็กสาวอายุเพียง 13 ป ยังเปนเด็กหญิงก็จํา คนแก
ทั้งหมด พระพุทธเจาลุกกลับ คนแกก็สุก พอสุกเสร็จเทศนพระพุทธเจาก็หลนหายหมด มันติดใจ
คนเดียวคือ เปสการีธิดา เธอจําไววาพระพุทธเจาองคนั้นหนาของพระองคสวยเหมือนกับดวงจันทร
มีความผองใสสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ชีวิตเปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง ขอเธอ
ทั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิต จงคิดวาเราจะตองตาย แลวจงพยายามรักษาความดีมศี ีล 5 เปนตน
ประจําใจ พวกเธอจะมีความสุขเธอจะพนทุกข เธอก็จํา
ตอมาอีก 3 ป วาระที่ชีวิตของเธอจะมีผล หนาของเธอตกเขาไปในขายพระญาณขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา คราวนี้พระองคเสด็จไปถามปญหา 4 ขอ เธอก็ไดสําเร็จพระโสดาปตติ
ผล แลววันนั้นเองเธอก็ตอ งตายอุบัติเหตุเพราะถูกกระสวยที่คณ
ุ พอสลึมสลือพุงไปลมถึงแกความ
ตาย แตตายแลวไปเปนเทวดาชั้นดุสิต ก็เปนพระโสดาบัน
นี่เปนอันวาพระถาจะไปทีไ่ หน เขาตองหวังผลแบบนี้ นี่การมาที่นี่ ถาไมหวังผลแบบนี้ก็ไม
มา พูดมาก พูดคนเดียวมากคราวนี้ก็สําหรับพวกเราทั้งหมดนี่อาตมามั่นใจวา คนที่มีศีลบริสุทธิ์มี
มาก และก็กาํ ลังจะบริสุทธิ์ตอไปก็มีมากนอกจากศีลจะบริสุทธิ์แลว จิตยังบริสุทธิ์ก็มีมาก แลวก็
ขางหนาก็จะมาอีกมากก็มานี่ ยังไมตายก็มา ถาตายแลวก็มา ถาตายแลวมา มาหาปาวิงกอน มาขอ
ซาหริ่มกิน พอเห็นปาวิง ขอซาหริ่มถวย พอปาวิงไปตัก หันมาลําตัวสูง สะดือแคชายคา อีคราวนี้
ซาหริ่มตกพังหมด
เปนอันวาผล ถาจะถามวา ผลจะหวังผลไดอยางไรอันนี้ก็ตองขอเก็บไวนะเพราะเปนเรื่อง
ของพระ แลวตอไปขางหนาทานรูเอง เราก็มานั่งพิจารณากันวาความเกิดมันเปนของไมดีแลวก็มา

นั่งตัด นั่งตัดวาเราจะหลีกความเกิด หนึ่งเราศีลบริสุทธิ์ สอง สมาธิตั้งมั่น สาม ปญญาแจมใสยอมรับ
นับถือกฎของความเปนจริง ถาเอากันแจมใสจริงๆ มันเปนปญญาของอรหันตหนักเกินไปสําหรับ
เราไหม มานั่งดูวาราคะความรัก โลภะความโลภ คือความอยากรวย โทสะความโกรธพยาบาทการ
จองลางจองผลาญ ความหลงจะปลอยทุกอยาง ถือวาไมใชเรา ไมใชของเรา นี่ไหวไหม ไหวหรือม
ไหวดูใจของตัวเอง มองดูขางหนาขางหลัง ไอนี่ก็สามี นี่ก็ภรรยา โนนก็พอ นีก่ ็แม นั่นก็ลูก นี่ก็
หลาน บอก เอะ ถากูจะไปนิพพานไอพวกนี่มันจะทําอยางไรหวา ไมอดตายรึ เสร็จ มาแลวไอตวั ตึง
แตเราก็ตองนัง่ คิด เปนกฎธรรมดาเพราะกําลังใจยังออน มันก็ตองหวงตอนนี้กําลังใจยัง
ออนเราก็ทําแบบออนๆ คือ ปลดออนๆ ไปกอน อยาทําใหมนั เขมแข็งเกินไป มันจะเปนโรค
ประสาท วิธีปลดอยางออนๆ เราก็เปนชาวบานชั้นดี ชาวบานชั้นดีนเี่ ขาเรียกวา พระโสดาบัน ความ
จริงนี่ก็เทศนกนั อยูแคนี้ มากี่รอยกี่พนั ครั้งก็พูดกันแคนี้ ก็มีแคนี้ จะใหพูดเยอะๆ ก็พูดไดนะ
กรรมฐาน 40 นี่พูดไดหมด มหาสติปฏฐาน ทั้งหมดพูดไดหมด ยังมีหลายสิบจุดพูดไดหมด วิธี
ปฏิบัติ แตมันจะเกิดประโยชนอะไร พูดไปใหมันกวางไป นี่จับอะไรไมได
นี่เราก็มาปฏิบัติกับแบบออนๆ เสียกอน ออนๆ ตรงไหนละ เอากันตรงที่เรายังไมตอ งละ
สามี ไมตองละภรรยา ไมตองละพอ ไมตองละแม ไมตองละลูก ไมตองละหลาน เพราะวาภาระของ
เราเปนชาวบาน มันจะตองครองเรือน ละไปทีเดียวมันก็ยงุ ทําอยางไรก็ควาคอ ดึงคอ พระโสดาบัน
จับยัดกระเปาไวกอนไดไหมระวังนา พระโสดาบันทานเตะเปนนะ เตะพลักหงายทองผึง ที่วาเตะ
ไมใชอะไรไอตัวจิตหยาบมันมีอยู เอะ กูจะไมทําบาป แตไอยุงนี่ระยํา เออ นี่ขาอยูเฉยๆ เลือกมากัน
ขาได อาว มึงไปสวรรคซะลอทีเถอะ อยางนี้เขาเรียกพระโสดาบันเตะใชไหม เราก็ใชวิธีเบาๆ เบาๆ
ทําอยางไร เราจะไปดูสังโยชน 3 คิดไมออก สังโยชน 3 สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพตปรามาส มัน
ยุง คิดไมออก จะไปนัง่ คิด จะไปนั่งเลนศัพทเลนแสงมันๆ ยุงเปลาๆ เราเปนนักปฏิบตั ิเดินทางลัดให
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 เพราะวาพระอริยะนี่ จิตทานเขมมาก
เพราะวาถาพระไมดีนี่ พอไมใสบาตรใหกนิ หรอก พระอริยเจาไมไดโงสงเดชหรอก
อยางกับ พระภิกษุโกสัมพี ทะเลาะกันคราวนั้น พระอริยเจาทั้งหมดเรือ่ งสองสามหมื่นกวา
คนที่เปนฆราวาสเขาไมใสบาตรใหกนิ เลย ใชไหม ไมใชวาชัว่ ชางซีดีขางสงฆแลวพระอริยะนี่ทาน
เอาจริงเอาจัง ถาพระทําไมดที านไมถือวาสีผาเหลืองเปนสําคัญ ทานถือใจเปนสําคัญ ทานไมยอมใส

บาตรใหกนิ พระพวกนัน้ ผอมหัวโตไปตามๆ กัน อีตอนนั้นฉันเกิดกับเขาหรือเปลาก็ไมรู ออ เกิด
แฮะ เกิดเปนอะไรรูไหม เกิดเปนผี
เปนอันวาทานมีความเคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพใน
พระสงฆ มีศีล 1 บริสุทธิ์ อันนี้เนื้อแทจริงๆ ของพระโสดาบันมี 4 จําใหดีนะ หนึ่ง มีศีล 5 บริสุทธิ์
สอง เคารพพระพุทธเจา สามเคารพพระธรรมสี่เคารพพระอริยสงฆ อาว ฟงแลวก็ไปนั่งนึก ทําได
แลวหรือยัง ใครมั่นคงแลวหรือยัง ไอเผลอเหยียบมดตาย ไมตองพูดกัน เพราะเจตนาราย ไมมี ยุงมัน
มากัดคิดวาจะไลมันไปเอามือคอยๆ ลูกแตะบังเอิญมันตาย อันนี้ไมถึงวาทําลายศีล 5 อาการอยางนี้
ใครมีบางถาทานมีความมั่นคงจิตทานทราบวาทานเปนพระโสดาบันแลวนี่พูดกันเฉยๆ นะ ไมได
พยากรณ พูดตามที่พระพุทธเจาตรัส
อันนี้ความเปนพระโสดาบันมีองค 4 คือ เคารพในพระพุทธเจา เคารพในพระธรรม เคารพ
ในพระสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์ ก็ตองมองดูความจริงของพระโสดาบัน พระโสดาบันยังมีความรักใน
เพศ ยังมีการแตงงาน ยังมีลูก มีหลาน แตก็อยู ความรักอยูในขอบเขตของศีล คือ ไมนอกใจสามี
ภรรยา พระโสดาบันยังตองการความร่ํารวย แตวาพระโสดาบันจะตองไดมาดวยความสุจริต ไมคด
ไมโกงพระโสดาบันยังมีความหลงอยู ยังรักลูก รักเมีย รักผัว รักหลาน ยังอยากรวย ยังมีความโกรธ
แตทวาพระโสดาบันไมประมาทในชีวิต ไมลืมความตาย จึงไมยอมทําความชั่ว นอกจากนั้นพระ
โสดาบันมีความรักพระนิพพานเปนอารมณ
คราวนี้เมื่อพระโสดาบันมีสภาพเปนอยางนี้ พระสกิทาคามีทรงอารมณอยางเดียวกัน แตวา
มีความเขมขนมากกวากัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ราคจริตความรักสวยรักงาม พระสกิทาคามีก็นําเอา
อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติกรรมฐาน เขามาเปนเพื่อนใจ ทําลายความรักระหวางเพศ แตยัง
ไมหมด แคเบาๆ
แลวก็มาทําลายความโลภดวยการใหทาน แตยังไมหมด ความอยากรวยยังมีอยู แตอารมณ
เบา คําวาเบาในทีนี้ รักในระหวางเพศยังมีอยู แตรูสึกวาจืดจางไปมาก เห็นหนาเห็นหลังวาตายจาก
กันแลว มันก็หมดเรื่องหมดราว ความอยากรวยก็ยังมีอยู แตทวาความทะเยอทะยานนอยไป คิดวา
ทรัพยสมบัติทั้งหลายมีเทาไร เราก็แบกไปไมไหว เวลาตายเอาไปไมได แตเราก็ตองประกอบอาชีพ
ตามหนาที่ในฐานะเปนพอบานแมเรือน ทําทุกอยางไมเกียจคราน แตจิตใจไมติดอยูใ นทรัพยสิน
สําหรับความโกรธ ความพยาบาท พระสกิทาคามียังมีอยู แตวาความโกรธขึ้นมาแลวแทนที่
จองลางจองผลาญ จิตใหเปนอภัยทาน ถือวาชางมันเถอะ ไอคนที่ทําใหเราโกรธ มันเขาใจผิด เราไม
คิดประทุษรายเขา
สําหรับอํานาจความหลงของพระสกิทาคามี มีความเบา คิดอยูวา เกิดแลวมันก็ตายเวียนวาย
ตายเกิด แบบนี้มันเปนทุกข ความสุขที่เราจะไดมาจริงๆ ก็คือพระนิพพาน แลวอารมณจริงๆ ตั้งไว
แลวเชนเดียวกับพระโสดาบัน เหมือนกันทุกอยาง แตวาอารมณมันเบาลงไป คือความรักในระหวาง
เพศเบาบรรเทาลงเพราะมีอสุภสัญญาประจําใจ ความโลภบรรเทาลงไป เพราะมีทานการใหหนักขึ้น

ความโกรธบรรเทาลงไปเพราะมี ความเมตตากรุณาเกิดขึ้นมาก ความหลงไมตองพูดถึงเพราะอะไร
เพราะวาถาสิ่งทั้ง 4 ประการมันบรรเทาก็แสดงวา เราความหลงนอยลงไป อันนี้เปนกําลังใจแสดง
ที่พูดมานี้ ถาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายที่มานั่งกันอยูที่นี่ พยายามวัดกําลังใจตนเอง
แลวความจริงพวกเรา นี่ ถาจะสอนไปก็ไมมีอะไรสอนแลว แคพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่คิดวา
ไมมีอะไรสอน เขาใจวาคนหลายคนเมือ่ ฟงแลวก็รูสกึ วาพระโสดาบันกับสกิทาคามีนี่เบา แคนี้
หรอกหรือ ไมเห็นวามีอะไรหนัก นี่แสดงวากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทเขมขนพอ
ตอไปเปนเรื่องพระอนาคามีกับพระอรหันต ไมยากที่ยากจริงๆ ก็แคพระโสดาบัน เพราะ
เปนของใหม แตสําหรับทานทั้งหลายที่มานี่ไมมีใครใหม เกาอยางสรชุย นี่ ลอมาสามสี่ปแลว ฟงกัน
อยูแคนี่ ใชไหม ไปไหวหรือยัง ฮึ ไมยาก ย้ํากันไปย้ํากันมา รําคาญ ๆ ไอแกนี่มาทีไรพูดแคนี้ ดูเอา
เถอะ หมดเรื่องหมดราวมันจะไดไมพูด ใชไหม
ก็เปนอันวา แคนี้เทานั้น อารมณที่ทรงตัว ถาเราเปนพระโสดาบันไดแลวพระอรหันตเปน
ไมยากทีว่ าไมยากนี่ ไมใชพดู เลนนะ ถาทุกคนเปนพระโสดาบันไดพระอรหันตเปนไมยาก ไมตอง
วิตก คือวา ความเปนพระอรหันตนี่เปนของเก็บเล็กผสมนอยเทานัน้ เหมือนกับบานของเรา ถาเรา
ปลูกเปนหลังได เครื่องเฟอรนิเจอรนี่มันไมหนัก มันจะแพง มันจะหนักเงินมั่ง แตเราเก็บมาสราง
ใสที่ละชิ้นสองชิ้น นานๆ เขามันก็เต็มบาน ขอนี้มีอุปมาฉันใด
ความเปนพระอริยเจาสําคัญที่พระโสดาบัน เพราะวามันเปนหัวเลี้ยวหัวตอกับโลกียะกับโล
กุตตระ เพราะจิตเดิมของเราเปนจิตโลกีย ไอจิตโลกียนี่มนั จิตเลว เราจะทําจิตใหมันดี มันก็เชื่อมกัน
มันจะกาวเขาไปมันก็ตึงลงมา จะกาวขึน้ ไปทีมันก็ตึงมาที บางทีกาวขึ้นไปหนึ่งขัน้ มันดันตึงมาสัก
สองขั้น ใชไหมปาใชไหม ไอเราเขาดามาคํา เราดาแลวสอง อยางปาวิงหรือเปลา ดาหรือเปลา วันนี้
ไมไดดา เมื่อวานดาหรือเปลา เปลาเหรอ เมื่อคืน (หลวงพอหัวเราะ) นี่เปนอันวามันจุดหัวเลีย้ ว
หัวตอ)
ถาหากวาคนเปนพระโสดาบันแลวจงอยาคิดวา เราจะตองเปนสกิทาคามี อนาคามี
ตามลําดับ แลวอรหันต ไมแน ดีไมดี พรวดพราดเปนพระโสดาบันไมกี่วันเปนอรหันตเลยก็มี เยอะ
ทาละแบบนี้ เยอะมาก แตวา สําหรับฆราวาส นี่ระวังใหดีนะ ถาใครยังสงสารลูก สงสารหลาน อยา
ฟงเปนอรหันตกับเขานะ พรุงนี้ตายนะแตวา เอะ พูดมาก เลิกดีกวา เปนอันวา วันนี้ขอย้ํากันไวนะที่
ไมพูดอะไรมาก ก็ เพราะวา กลุมใหญของเรานี่ อาตมามีความมั่นใจรอยเปอรเซ็นตวา คนที่เอาจริง
ไมใชพวกมาดูกันนะ คนที่มาดูนี่ไมเกี่ยว มาดูกัน มาฟงกันเฉยๆ มาดูอตี านี่เขาจะสอนอยางไร อันนี้
ไมเกี่ยวนะ เกีย่ วเฉพาะทานที่ตั้งใจจริงๆ อันนี้อาตมาไมใชพระพุทธเจา ไมขอพยากรณทาน พูดแต
เพียงความมั่นใจวา นอนๆ มันฝนมั่นใจวาทานทั้งหลายนี่มีผลในชาตินี้แน ฝนนะ อยามองหนา อยา
ไปหาวาพยากรณนะ ฝน หลับ ไมใชฝน ฝนตื่น หลับฝนไดอยางไร วาที่ฝนนี่ไดฝนเอง พระทาน
ชวยฝนใชไหม เอาอยางนี้ นี่มันเลยเวลา รอนไหม ขางใน เพราะวาเมื่อคืนนี้เวลาทีเ่ จริญกรรมฐาน
ความจริงไมอยากพูดหรอก พูดแลวก็พูดไป เดี๋ยวจะหาวาพูดคนเดียวคืนที่เจริญกรรมฐานรางกาย

มันไมดีมาก อาตมาจะมาคราวนี้คิดวาจะมาไมไหวคือวามันเกือบจะเดินไมไหว เกือบจะนั่งไมไหว
อยูแลว แตวาถาพูดถึงกรรมฐานมีแรง ถาใชงานอยางอื่นกันไมเอาแน เวลาเริ่มบอก ทานนั่งกัน ทาน
ทํากัน ก็จิตจับขันธ 4 ทําใหสบาย ไอจิตความจริงสบายตลอด ไมตองหวงหรอก มันจะปวยไขไม
สบาย จะหนาวจะรอน ใครจะดาใครจะชม ก็แคนั้นแหละ เพราะใจมันดานซะแลว ถูกดาซะจนใจ
ดานอยากดา ดาไปดามา เลยไมเจ็บ พอสัง่ ใหทําจิตจับขันธ 5 แปบเดียว มันก็สบาย มันสบายอยูแ ลว
ไมเห็นมีอะไร เดีย๋ วมีเสียงมาขางหลังบอก เฮย ซอมทิพจักขุญาณเสียงมั่งซึหวา ไมรูเสียงใคร เสียง
ดังใหญ ๆ บอก อาว พอซอมปบ ปทโธเอย ก็ไมตองซอม มันใชได อยูแลวไปซอมทําไม พอๆ บอก
ใหซอม เขาก็จบ ไมเห็นมีอะไร ก็แคนั้น ไมตองไปเกลาไปเกลยอะไรมัน ก็แคนั้นแลวก็ชี้ไป
ขางหนา ดูอะไรพอเห็นสมเด็จพระจอมไตรทานมาลอยๆ อยูเหนือบรรดาทานพุทธบริษัท แสงสวาง
สวยมาก สวยเหมือนกับคราวที่จะตายคราวโนนที่พระยิม้ ก็ออกไปถามทาน เอะ ออกไปกราบ ไป
เหยียบศีรษะใครมั่งหรือเปลาก็ไมรู
ไปกราบๆ พอเงยหนาขึ้นมาบอก คุณ นับตั้งแตวันพรุงนี้เปนตนไปรางกายคุณจะดีขึ้น
ตามลําดับ เอาอีกแลว ป 15 ก็แบบนี้ ลอซะมองจะมองไปทีหนึ่งแลว รอแรๆ วันนี้เลย โอโฮ พอวา
จะดีวันนี้ลอเสียทั้งวันเหนื่อย พอกราบๆ ทานวาอยางนัน้ ไอรางกายขาพุทธเจาดีไมมีความหมาย
รางกายไมมีความสําคัญจะอยูจะตายมันเปนของเล็กไมใชของใหญ ตายเมื่อไหรสบายเมื่อนั้น ถาอยู
มีประโยชนอยูก็สบายเพราะวาเปนคนไมมีทุกข เวลานีเ้ ปนคนไมมีทกุ ขจริงๆ มันจะมีกนิ มากก็แค
นั้นแหละ ที่กนิ นอยก็แคนนั้ เปนหนี้มากก็แคนั้น เปนหนี้นอยก็แคนนั้ ไอเราไมใชซะอยาง เจาหนี้
มันจะเอาอะไร ใชไหม เรื่องทวง ทวงใหปากฉีกทรงไปทวงมาขาดใจตายไปเอง ก็หมดเรื่องหมด
ราว ไอคนไมมีทุกข เราไมมที ุกขหรอก
ทานบอกไมมที ุกขนะ ไมสําคัญ ฉันทราบแลววาเธอไมมีทุกข แตวาลูกหลานของเธอมันยัง
ทุกข บอกวาชางมันอยากทุกขก็ชางมัน ขาพุทธเจาไมเกีย่ ว บอกเกีย่ วซิ เกี่ยวอยางไร ไอคนหนึ่งทุกข
คนหนึ่งไมทกุ ข มันจะไปเกีย่ วกันอยางไร บอก ถาเราไมรูจักทุกข เราก็ควรจะแนะนําใหเขาไมรูจกั
ทุกข ก็บอกวาแนะนําแลว เรือ่ งนั้นไมสําคัญ สําคัญมีอยูวา เจาพวกลูกหลานเดิมนี่ มันจะหาทางพน
ทุกขไดไหม ทานบอกไมยากเลย มันพนกันแน ถาม พนกันแนเมื่อไรทานบอก หามถามเวลา เอา
อยางนี้กแ็ ลวกัน ฉันบอกวา ถามันตายแลวมันไปตามจุดที่สูง บางคนมันก็คาดไมถึง เทานี้เราก็พอใจ
เทานี้พอใจ ถาม ทําไมบอกตัวอยางมันมี มันไปตามตัวอยางของมัน ใครรูไหม ทานหญิงวิภาวดี กับ
คุณออย ทานบอกวาตัวอยางมันมี มันไมทิ้งตัวอยางของมันหรอก แบบแผนมันมี พวกมันมีมันก็ไป
ตามนั้นนั่นแหละ เอ เราก็สบายใจ เปนอันวา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไปไมตองมาสอน ปลอย สบาย
แลว (หลวงพอหัวเราะ) ใชไหม เอา ขางในรอนกันแยแลว แตวันนี้ฝนตกนะ ตอนี้ไปก็ตงั้ ใจ
สมาทานกันนะ

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 45
วิธีปฏิบัติ
ใหใจนึกนอมไปวาเวลานี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูทบี่ ูชาตั้งใจอยางนั้น
นะ นึกเอา วาตภาพเอาเอง วาเราขอมอบกายถวายชีวติ ตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เวลานี้
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จประทับอยูที่ใด หมายความถึงที่นิพพาน เมื่อขาพเจากอนจะสิน้
ลมปราณขอปกใจพระนิพพานใหถึงแกขาพเจา ตั้งใจไวอยางนี้นะ ทุกคนไดแน เดี๋ยวกอน เอายา
นัตถุกอน (นัตถุยา)
ถาหากวา ไมมอี ารมณอยางนี้ ฉันไมมาเลย วันนี้ฉนั ปวยหนัก ปวยหนักจนกระทั่งลุกงง เลย
ถามคําถามหายเร็ว แตหากวาไมมีกําลังใจอยางนี้นะ บอกใหมาเทีย่ วละ 5 ลาน ไมมา ไอนั่นใชมนั
หมด นี่มนั ไมหมด ใชได พอใจแลวนะ โมทนาสาธุ นะ เออ
การปฏิบัติ เมื่อคนนี้ไดพดู ถึง อานาปานุสสติกรรมฐาน แลวก็ควบกัน พุทธานุสสติ
กรรมฐาน นั่นหมายถึงวา เผื่อวาทานที่มาในระยะแรกจะไดรับทราบวาเริ่มตนในการเจริญพระ
กรรมฐานเขาทํากันอยางไร แตความจริงพระโบราณาจารยที่ทาน ที่ทานสอนนะ กิเริม่ ตนใหกําหนด
รูลมหายใจเขาออก แลวก็ภาวนาวา พุทโธ ถาหากวาเราจะคิดกันวาเปนของตน มันก็ตน แตเนื้อ
แทจริง การกําหนดรูลมหายใจเขาออกเปนปกติ แลวก็ภาวนาวา พุทโธ พระอรหันตทา นยังใชกันอยู
เลย ตนหรือปลาย ใชไหมลุง ตนหรือปลาย ความจริงทานใหยอดไวเลยเราไมรู นี่เปนจุดใหญ
เพราะวาตามใน วิสุทธิมรรค ทานบอกวา บุคคลใดเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรรมฐาน 40 กอง พุทธานุสสติกรรมฐาน นี่เปนกรรมฐานที่ใหเขาถึงความเปน
พระอรหันตไดงายที่สุด
ฉะนั้นการใชกาํ หนดรูลมหายใจเขาออก กับคําภาวนาวา พุทโธ นี่ ความจริงคําภาวนา คํา
ภาวนาถาหากเราคลองอยางอื่น อาตมาไมดานนะ ใชได ใหถือเปนปกติตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งถึง
อรหัตผล แลวเมื่อถึงพระอรหัตผลแลวก็จะเลิกเสีย ไมมีใครเขาเลิกหรอก ถึงอรหันตแลว เพราะ
อะไร เพราะพระอรหันตทา ถือวา พระพุทธเจาเทานั้นที่จะทําใหทานเปนพระอรหันตได ถาหากวา
ทานขาดพระพุทธเจาเขาแลวทานก็เปนพระอรหันตไมได
วันนีก้ ็ขอตอวิธีปฏิบัติอีกหนอย วาการเจริญถาใหไดมรรคไดผลจริงๆ จะตองใชอารมณ
วิปสสนาญาณดวย อันนีจ้ งอยาทิ้งสมถภาวนา วิธีปฏิบัติกันมาไดจริงๆ เขาทําแบบนี้ เพราะวาวิธี
ปฏิบัติตองดูกาํ ลังใจแตละวัน แตละวันนีก่ ําลังใจเราไมเสมอกัน หรือวาบางทีวนั เดียวกัน กําลังใจก็
มีความตองการไมเสมอกันบางครั้งเราตั้งใจจะทรงฌานใหจิตเปนสุข แสดงวาเริ่ม จับอานาปานุสสติ
กรรมฐาน หรือภาวนา ใจมันไมเอา ใจมันจะคิด มันจะพิจารณา ถาฝนไมไดอยางนี้ตอ งปลอยไปเลย
ถาตองการพิจารณาก็ใหมันพิจารณาไป เพราะมีผลเสมอกันแตวาถาในดานการพิจารณานีห่ นักไป
ดวยปญญา การหนักไปดวยปญญานี่เปนอาการตัดกิเลสโดยตรง บางวันถาเราคิดวาจะพิจารณา

ขันธ 5 ใน รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ แตวาพอเริ่มเขาแลวจิตมันตองการสงัด จิตตองการ
สงัดหมายความมันตองการจะพิจารณาลมหายใจเขาออกกับคําภาวนาเฉยๆ
อันนี้ก็ตองปลอย
เหมือนกัน คืออยาฝนอารมณ ถาอารมณตอ งการแบบไหน ปลอยไปตามนั้น
ทีนี้ตอมาก็การพิจารณากับภาวนา วิธีที่จะทําลายกิเลส ถาหากวาจิตจะสามารถเปนไปได
ตามนั้นก็คือ เริ่มตนใหใชจติ คุมอารมณสมาธิใหถึงที่สุด ตามความตองการ หมายความวา เวลาที่
กําหนดรูลมหายใจเขาออก หรือวามีภาวนาอยูดวย ถาจิตมันยังตองการอยูใหทําไปเรือ่ ยๆ เรื่อยๆ ถือ
อารมณสบายที่สุดเมื่อถึงอารมณสบายที่สุดจิตมันเคลื่อนลง ก็จิตเคลื่อนลงนิด ก็ใชอารมณพิจารณา
แทน การพิจารณาก็มาพิจารณาขันธ 5 เพราะรูปการพิจารณานี่มมี าก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
กรรมฐาน 40 มีอารมณพิจารณาเสีย 29 มีภาวนาเสียเพียง 11 อารมณพิจารณามีมาก เฉพาะใน มหา
สติปฏฐานสูตร ทั้งหมด มีอารมณภาวนาคือจับอารมณหยุดเฉพาะอยูอ ยางเดียวคือ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน บอกจากนัน้ เปนอารมณพิจารณาหมด การพิจารณาก็ตองดูกําลังใจวา กําลังใจของเรา
เวลานี้หนักไปในทางไหน ถาหนักไปในดานราคจริตก็ตองใช อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ
มาพิจารณา
อสุภกรรมฐาน อสุภแปลวา ไมสวยไมงาม กายคตานุสสติ หมายถึงวารางกายของคนและ
สัตว ใหใชปญ
 ญาพิจารณาตามความเปนจริง อยาหลอกตัวเองการใชปญญานี่ หมายถึงวา ไมหลอก
ตัวเอง ใหดูวารางกายของเรา ไมตองไปดูรางกายชาวบาน ไอตัวเรานีม่ ันเห็นยาก ชาวบานนะเห็น
งาย ดูวารางกายของเรานี่มนั สะอาดตรงไหน ผมสะอาดไหม ขนสะอาดไหม เล็บสะอาดไหม เนื้อ
หนังมังสาตับไตไสปอดอาหารใหมอาหารเกา อุจจาระ ปสสาวะ มันสะอาดไหม เมื่อพิจารณาไป
แลวทุกสวนของรางกายไมมีความสะอาด จะเห็นวาทุกสวนของรางกายมันหาความสะอาดไมได
ตองใชปญญาพิจารณาจริงๆ วา สําหรับปากของเรานิดเดียว สะอาดหรือสกปรก ปากของเราถาเรา
ไมลาง ไมขัดสีฉลีวรรณ ไมใชแปรงขัด ไมใชยาสีฟน ขัดมันก็สกปรก สิ่งที่อยูในปากที่เราอมอยูได
กลืนไดก็คือน้าํ ลาย แตวาถาเราบวนออกมาแลว เราก็รังเกียจวาน้ําลายสกปรก นี่ก็เปนอันวารางกาย
ของเราหาความสะอาดไมได มันมีแตความสกปรก อยางนี้เปนตน ถาเราใช อสุภสัญญา กับ กายค
ตานุสสติกรรมฐาน ควบกัน อยางนี้ทานถือวาเปนสมถภาวนา ถาอารมณของเราพิจารณาตอนนี้ ก็ยงั
ไมถือวา เปนผลของการตัดกิเลส มันจะไดก็แตเพียงการยังยั้งกิเลส ถาจะตัด ก็ใช สักกายทิฏฐิ เขามา
ผสมพรอมๆ กันไป สักกายทิฏฐิ นี่เปนตัวสําคัญ คือจะเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี
อรหันตก็เปนกันตัว สักกายทิฏฐิ นี่ตัวเดียว ดู สรชุย หลับ ไอเราพูดเกือบตายพอ สรชุย นั่งก็ตาแกไม
ลืม นี่ยังจะมานั่งเถียงอีก วา สรชุย หลับตามไมลืม บอกไมหลับ การจะเปนพระอริยเจานี่เปนที่
กรรมฐานกองเดียวนะ เขาใจไวดว ย เขาใชพิจารณาเฉพาะ สักกายทิฏฐิ ตัวเดียว
นี่ ถาเราเรียนศึกษากันจริงๆ จะเห็นวาวิชาความรูที่เราเรียนนะมันมากเกินไป ใชไหม เรียน
ซะเสาเสิวเอียงหมดนะ ความรูมันมากมันดันเสาคต วาทําไมที่วารูมากเกินไป เพราะวา พระพุทธเจา

จะสอน ตองดูกําลังปญญาของคนวาถาสอนตรงทีเดียวเขาอาจจะไมเขาใจ ถาสอนตะลอมซาย
ตะลอมขวา เขาตอนไปตอนมา ตอนเขามาทํา สักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิ ก็ไดแกพิจารณารางกายของ
เรา เดิมทีเดียวเราตัดกิเลสคือ กามฉันทะ หรือวาราคะ ไอราคะก็กามฉันทะนั่นเองวารางกายของเรา
สกปรกไมสะอาด ในเมื่อรางกายของเราสกปรก รางกายของเราไมมีความสะอาด รางกายของ
ชาวบานเขาก็มีสภาพเชนเดียวกัน เฉพาะนั้นสิ่งที่มันสกปรกแลวมันไมสะอาดนี่ มันทรงสภาพ
ตามเดิมอยางนี้หรือเปลา คนยังหนุมยังสาว รางกายเปลงปลั่งมีกําลังแข็งแรงดี มีการคลองแคลวใน
การใชสมอง ใชกําลังรางกายแตทวาพอไปจับ สักกายทิฏฐิ เขาก็จะเห็นวา รางกายของเรานี่มันไม
ทรงสภาพ
นอกจากการสกปรกแลว มันก็มีการเปลีย่ นแปลง มีการทรุดโทรมเปนปกติ อันนี้ตอง
มองเห็นดวยปญญา ถาเรามองตัวของเราไมเห็นแลวก็มองคนที่เขาเกิดกอนเรา เกิดกอนเราสองสาม
ป เราจะเห็นวาคนทั้งหลายเหลานี้เขาแกกวาเรา แลวมองคนตอไปที่เกิดกอนหนาเราสักสิบป คนนี้
แกมากลงไปอีกหนอยมองคนที่เกิดกอนหนาไปสักสามสิบป อีตอนนี้เหลาเหยแลว อยางปาวิงนี่ ไป
ใหไอหนุมอายุ 18 มาขอแตงงานดวย มันไมเอา ใชไหมละ ถูกไหม นีฉ่ ันวาแตปาวิงนะ อยางฉันนีก่ ็
เหมือนกัน ใหไอเด็กสาวอายุ 16 มันมาขอแตงงานดวยขาดคุยไปเลย นี่เราเทียบใหฟงวาไอรางกายนี่
มันทรุดโทรมไปทุกวัน วันเวลาลวงไป ลวงไป รางกายก็ทรุดโทรมไปทุกวัน มันเปน อนิจจัง หา
ความเที่ยงไมไดนอกจากจะสกปรกแลว มันก็ไมเทีย่ ง ตอมาสภาพ ทุกขัง มันก็เกิด ไอ ทุกขัง หรือ
เราขังทุกขนี่ยงั ไมแน ดีไมดเี ราก็ขังทุกขไวเสียเอง ใชไหม เออ มันจะแกกูไมยอแก โวย เอา จะแกก็
แกไปซิวะ ขาไมยอมแก เรายอมแกบน เรายอมแกลาง กลางไมแก ใชไหมปา ไอแกบนนะหัวหงอกรู
วาแก แลวอยาพูดหัวลานนะกระทบกระเทือนพระ หัวหงอกเรายอม ตาฝาฟางเรายอม ฟนหักฟน
หลอเรายอมนี่เรียกแกบน ไอแกลางก็ไดแก แขงขาเดินไมไหว มันเพลีย ทําอะไรไมไหว กาวเดินก็
ชากวาเกา อันนี้เราก็ยอมแก แกบนแกลาง กลางไมยอมแก ก็ไดแก ใจ ใจ มันไมมีความรูสึก มีความ
ประมาท ไมไดดูสภาวะของตนเองวา เวลานี้มันแกเฒาลงไปแลว ยังมีความประมาทในชีวิต อยางนี้
เขาเรียกใจยังไมยอมแก ตัวนีเ้ ปนตัวประมาท
ตอนนี้ไอตวั นีค้ วามประมาทนี่มันเกิดจากความโง คือไมไดใชปญญาพิจารณาความจริง ใน
เมื่อไมใชปญญาพิจารณาความจริง ความประมาทตัวนีเ้ กิดขึ้น ความทุกขมันก็เกิด เกิดเพราะอะไร
เพราะใจมันไมแก บนมันแก ลางมันแก เวลาจะไปทางไหน จะทํากิจการงานตางๆ กําลังชาเมื่อกอน
นี้มันเคยดี พอเวลาไอความแกเขามาถึงแลว ไอความคลองแคลวในตัวมันก็สิ้นไป จะทําอะไรก็ตาม
มันก็ไมเปนไปตามใจนึก ไมเหมือนเกา นี่ความทุกขมันก็สิ้นไป จะทําอะไรก็ตามมันก็ไมเปนไป
ตามใจนึก ไมเหมือนเกา นีค่ วามทุกขมันก็เกิด เพราะความลาชาในการงาน ความลาชาในความคิด
การทํางานไมคลองตัว ใชกําลังทางรางกายไมดี แตใจนีไ้ มคิดวากุแก นีก่ ารลืมตัวเกิดขึ้นอยางนี้ สิ่งที่
เราจะพึงกระทําไมเปนไปตามความประสงค ความทุกขมันก็เกิด ความเดือดรอนมันก็เกิด นี่ อยู
อยางนี้เขาเรียกวา ทุกขัง ทุกขัง หรือวาเราขังทุกขเขาไว

ตอมารางกายมันเสื่อมลงไป เสื่อมลงไป มันไมทุกขอยางเดียว อนัตตา มันก็มาถึง นั่นก็คือ
ความตาย นี่ความตายนี่เราไมเคยคิดวามันจะตาย เพราะความประมาทของจิต แตทวากฎธรรมดา
ของชีวิตที่เกิดมาแลว มันจะตองตายเพราะความตายจะเขามาถึงจริงๆ แลวเกิดความเสียดายชีวิต ไม
อยากจะใหชีวติ มันเคลื่อนไป อันนี้ความทุกขมันเขามาบีบคั้น ถาเราใชปญญายอมรับนับถือตาม
ความเปนจริงวารางกายของคนเรา นอกจากจะสกปรกแลว มันก็มีความไมเที่ยงเมื่อไมเที่ยงแลวถา
เราไมเกาะมัน มันก็เปนทุกข ในที่สุดการสลายตัวเขามาปรากฏมันก็เปน อนัตตา เมื่อถาความเปน
อนัตตา ปรากฏขึ้น ทรัพยสินตางๆ ที่เรามีอยูในโลกนี้ คนตายแลวเขาครองไดไหม มันก็ไมได แลว
เวลาเราจะตายเราจะเอาสิ่งที่เรารักสักอยางใดอยางหนึ่ง แมแตวัตถุเล็กๆ เสนผมสักเสนหนึ่งเอาไป
โลกหนามันก็เอาไปไมได
ตอนที่เราคิดถึง อนิจจัง ความไมเที่ยง ทุกขัง เปนทุกข อนัตตา ตัวสลายตนอยางนี้ทาน
กลาววาเปนวิปสสนาญาณอยางออน เห็นไหม แตวาไอตวั วิปสสนาอยางออนที่ใหมันเจอะจริงๆ มัน
ก็ดีเหมือนกัน เมื่อพบของออนไดแลวของออนมันคอยๆ เวลานอนวันขึ้นคอยๆ แข็งไปทีละนอยๆ
นึ่ในอันดับแรกใหจับวิปสสนาอยางออนใหมันเจอะ เอาใจเขาไปคลําใหพบ วาเจาสิ่งแหงความ
สกปรกไดแก ขันธ 5 มันไมดี ในเมื่อมันสกปรกแลว มันจะมีการเคลื่อนไป มีการเคลื่อนไปหาความ
ทุกข หาความเสื่อมและในเมื่อมันเสื่อม จิตใจเราไมยอมคิดวามันจะเสือ่ มใชอารมณดึง ดึงมันไมอยู
มันก็เปนทุกขในเมื่อทุกขขณะที่มันเสื่อมไปในที่สุดมันก็พัง
ในเมื่อความหวังมันมี ความเสื่อมมันมี เราก็นอมจิตเขาไปอีกชั้นหนึ่งของดานวิปสสนา
ญาณในดาน สักกายทิฏฐิ วารางกายนี้มันมาจากอะไร ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสวา
รางกายนี้มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ความจริงตามศัพท
ภาษาลีทานเรียกวา ขันธ 5 ขันธ 5 ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ สิ่งทัง้ 5 ประการนีม้ ัน
ไมใชเราไมใชของเรา มานั่งอธิบาย เลยรอนตาย แครางกายก็พอ ทีท่ านบอกวามันไมใชเราไมใช
ของเราก็เพราะวา ถามันเปนเราจริง เปนของเราจริง แลวเราเปนมัน มันเปนเรา เราก็จะตองบังคับได
วา เมื่อสมัยทีเ่ รายังหนุมยังสาว เราไมตองการใหมันแก มันก็ตองไมแก เราไมตองการใหมันทรุด
โทรม มันก็ตอ งไมทรุดโทรม เราไมตองการใหมันสลายตัว มันก็ไมสลายตัว แตนี่เราหามมันไมได
เมื่อภาวะของมันกาเวลาเคลื่อนไปมันก็ตองทรุดโทรมไปตามธรรมดา
ฉะนั้นทานจึงใหสัตวนี้ไปเลย ถาพูดถึงตัวนี้กพ็ ูดยันอรหันตแลว เราก็ขับอารมณ ทรง
อารมณใหเปนปกติ วางจากอารมณคิดมาเปนอารมณภาวนา ถาใจมันเมื่อยในการพิจารณา เห็ฯวา
พิจารณาไปก็งง ชักจะยุง ชักจะยุงก็ปลอยอารมณพิจารณาเสีย หันมาจับลมหายใจเขาออก กับใชคาํ
ภาวนาใหใจมันสบายไมสนใจกับอารมณใดๆ ทั้งหมดที่พิจารณา ใหจิตมันเปนสุข เวลาที่จับลม
หายใจเขาออกกับคําภาวนานีอ่ ยาไปสนใจกับอะไรทั้งหมด ใหจิตมันอยูเ ทานั้น แตวาขางขณะมันจะ
พลานไปสูอารมณอื่นบาง เปนเรื่องธรรมดา บางทีเราเผลอขึ้นมาจิตก็ตองเคลื่อนไปนั่นถือวาเปน

เรื่องธรรมดา อยาตําหนิตวั เองวาจิตชัว่ เพราะวาถาเรามีอารมณไมถึงพระอรหันตเพียงใด มันก็ยงั มี
การซานอยู
แตถาอารมณเราถึง ตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปมันพลานในอารมณที่เปนกุศล อกุศลไมมี อัน
นี้เมื่อทําจิตใหสบาย ทรงใจใหสบาย แลวตามแบบทานบอกวาถาการพิจารณามีอารมณซานออก ให
ทิ้งอารมณพิจารณาเสีย มาจับจิตใหเปนฌานคําวาฌาน จะไดฌานอะไรก็ชาง ไมตองไปคํานึกถึงวา
เวลานี้จะตองไดฌานโนนฌานนี้ ไมตอง นี่เราพูดกันสาย สุกขวิปสสโก จะใหฌานสูงฌานต่ํา ไม
สําคัญเอาจิตสบายกัน เมื่อจิตสบายดีแลวมีอารมณเปนสุข ก็หันเขามาพิจารณาขันธ 5 คือ รางกาย
ตาม สักกายทิฏฐิ วา รางกายตามความจริงแลวมันเปนของสกปรกแลวมันมีสภาพไมทรงตัว การมี
สภาพไมทรงตัวอยางนี้ ลองถามมันดู ถามใจของตัวเอง วานับตั้งแตเราครองกายมานี่เรามีความสุข
หรือความทุกข แลวเราก็มองเขาไปหาความเปนจริงวา กิจที่เราทําตั้งแตตอนเชาตื่นนอนมา
จนกระทั่งกวาจะหลับใหม เราเคยเปนคนวางจากการงานบางไหม ภาระที่จะตองบริหารตัว บริหาร
รางกาย บริหารครอบครัวเพื่ออยูเปนสุขตามฐานะของความเปนคน เราเคยมีความวางบางไหม งาน
ที่ทําทางกายไมมี งานที่ทําทางวาจาไมมี แตงานทางใจมันเยอะ มันตองมานั่งคํานึงคิดถึงวา วันนีม้ ี
กิน พรุงนีจ้ ะกินอะไร พรุงนีม้ ีกิน แคของใช ของที่ประกอบกิจ ที่เราจะตองพึงใชสอยมันมีอะไรบาง
เวลานี้มันขาดอะไร สิ่งที่ขาดเราจะไดอะไรมาชดเชย เอามาเปนทุนเปนเนื้อหาและการหามาไดนนั้
จะหาไดดว ยวิธีไหน นีก่ ายไมทํา วาจาไมทาํ แตใจมันก็ยังทํา
เปนอันวา เราไมวางงานก็แสดงวา เราเกิดมานี้มีแตความทุกข มันหาความสุขอะไรไมได
ในเมื่อมันไมมคี วามสุข มันเปนทุกขอยางนี้ แลวรางกายนี้มันทรงตัวไหม มันไมทรงตัว มันเคลื่อน
ไปหาความตาย แลวคิดวาไอตัวที่เกิดมา ตัวที่เกิดมาแลวตองเสื่อมไป ตองตายเปนปกติเพราะอาศัย
อะไรเปนเหตุ เขามามองดูคําสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐที่ตรัสไววา ขึ้นชือ่ วาความทุกข
ทุกอยางที่มันมีขึ้นมานี่ก็เพราะอาศัยตัณหาเปนสําคัญ
คําวาตัณหาก็ไดแกความอยากอยากอะไร
อยากเลว ถูกไหม ยกมือสง ถูกไหมถูก ถามถูกไหม ดีใบสง แสดงวา สลึมสือ
ไอความอยากตัวนี้ ไดแก การอยากเกิด ที่พูดวา อยากเกิด นี่เปนการพูดลัด อยากเกิดก็คือ
ความอยาก ไดแก ราคะ อยากมีคูครอง อยากมีลูก อยากมีหลาน อยากมีเหลน อยากมีสามีภรรยา ตัว
นี้เปนปจจัยอยากเกิด อยากรวยโลภะ เปนความโลภ ตะเกียกตะกายยื้อแยงคดโกงเขา ถาหากินดวย
ความสุจริตทํามาคาชายรับจาง รับเงินเดือน รับราชการ อันนี้เขาถือวาเปน สัมมาอาชีวะ ไมถือวา
โลภ ไมโลภในการที่วาดึงทรัพยสมบัติของคนอื่นมาหาเรา มาไดกับเราโดยไมชอบธรรม แตทวาเรา
ยังหลงวาทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้เปนเรา เปนของเราตลอดกาลตลอดสมัย อยางนี้ก็เปนกิเลส
เหมือนกัน นี่ตวั นี้กด็ ึงใหเราเกิด
อีกประการตอไปก็อยากโกรธ อยากพิฆาตเขนฆาบุคคลที่ทําใหเราไมชอบใจ อารมณอยาง
นี้มันก็เปนอารมณอยากเกิด

ตัวสุดทายไดแก อารมณหลง หลงไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดาที่สภาวะมันเกิดมา มันมี
อนิจจัง คือความไมเทีย่ ง ทุกขัง มันเปนทุกข อนุตตา ตองสลายตัว เราไมยอมเชื่อ คิดวาเกิดขึ้น
มาแลวมันจะตองทรงตัว อยางนี้ตลอดไป ชาวบานที่เกิดมาแกอยากจะแกก็แกไปตามลําพัง แกแก
ฉันไมยอมแกดวยหรือไง ถูกไหม อารมณใจเราไมไดคิดอยางนั้น วาใครจะแกกแ็ กซิ ฉันไมแก ใช
ไหมเห็นชาวบานรูสึกตัววา รางกายเราทรุดโทรม เห็นชาวบานเขาตาย แตเราไมยอมคิดวาเราจะตาย
นี่มันเปนตัวอยากเกิด
ฉะนั้นเวลาตัดในเมื่อสภาพตามความจริงในดานสักกายทิฏฐิ เราก็มานั่งตัดกันวา ไอตัวที่
ตองการเกิด มันเปนปจจัยของความทุกข ที่เรียกกันวา ตัณหา เราก็มานั่งตัด ตัณหา พระพุทธเจาบอก
วา การจะตัดตัณหาใหมันหมดไป ไอตัวเชือ้ ความทุกขใหญ ตัวกอใหทุกข ไดแก ตัณหา ตองตัดดวย
มรรค 8 มี สัมมาทิฏฐิ เปนตน มี สัมมาสมาธิ เปนปริโยสาน แปดไดสอง ขึ้นตนลงทายมันก็จบแลว
นั่งไลเบี้ย สัมมาสังกัปโป สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว สัมมาวายาโม สัมมาสติ เสร็จ
โมเม โมเม หลับ ใชไหม นีม่ รรคแปดยนยอมาเหลือสาม คือเหลือ ศีล สมาธิ ปญญา
ตอนนี้เราก็มานั่งพิจารณาวา โอหนอ กายที่เราเกิดมาดวยอํานาจตัณหา คือกิเลสมันสราง
สรางแลวก็มีความทุกข แลวเวลานี้เรามีใจผูกพันในรูปโฉมโนมพรรณ คือ รูป พอใจในรูปสวย เสียง
เพราะ กลิ่นหอม รสอรอย มีสัมผัสระหวางเพศ แลวการปรารถนาอยางนี้มันเปนสุขหรือเปนทุกข
การปรารถนานี้อยางนี้มนั เปนทุกข เราเริ่มจะรักใครสักคน คือตองการจะมีคูครอง พอเริ่มตนรัก มัน
ก็เริ่มตนทุกข ก็เกรงที่คนเราจะรักเขา เขาจะไมรักเรา ใชไหม เปนหนุม อยูบานติดที่ไหน คืนไหน
หมาไมเหยียบรอยนอนไมหลับหรอก ถูกไหม แหม ไมเห็นหนา เห็นหลังคาบานก็ยังดี ฮิ ปาวิงก็
เหมือนกัน
อันนี้เราไมตําหนิ อันนี้มันเปนเรื่องธรรมดา ใชไหม ไมใชตําหนิ เปนเรื่องธรรมดา คือ กฎ
ของความเปนทุกขมันเปนอยางนี้ เริ่มรักมันก็เริ่มเปนทุกข คราวนี้พอตกลงรักกันไดแลวก็ยังไมหมด
ทุกข ก็เปนทุกขตอไปวาผูปกครองเขาจะโอ.เค ดวยหรือเปลา แฮะ ใชไหม ทุกขตอวาผูปกครองจะ
ยอมตกลงใหเราแตงงานกันไหม มันก็ทกุ ขอีกแหละ หากผูปกครองยอมตกลงใหแตงงานกันแลว
พอเริ่มแตงงานแลวทุกขอีก กลัวไมมกี ินนะซี อยูก ับพอกับแมไมมกี แ็ บมือ แมขอตังคสิบบาทซี แม
ขอตังคไปซื้อกางเกง ซื้อกระโปรง ใชไหม ทีนี้พอแตงงานกันแลวอยูเ ปนอิสรภาพ ตองหาเองนะซี
ใชไหม ปุตตัง ทีเว ธนัง ปาเท ภริยา หัตเถ ถูกไหม รู ไมรูแลวไป ไมมีแปล ไอที่วา ไมรูแปลวา
อยางไร หมายความวา ภาระมันเกิดขึน้ หนักสําหรับเรา อยูสองคนตายาย แตงงานกันแลว มันก็เริ่ม
ทุกข ทุกขเพราะตองประกอบอาชีพ ตองรับผิดชอบตัวเอง ดีไมดีไมชา เจาโอ เจาเอ โผลขึ้นมาอีก
แลว อีคราวนี้เองนอนหลับๆ พอรองขึ้นมา ก็ตื่น ตื่นมาทีไ่ หน ได มันขีเ้ ต็มแลว ใชไหมปา นี่มันก็
เปนปจจัยของความทุกขวา โอโฮ นี่มันไมเปนเรื่องเลยนิ ไอกามฉันทะนี่มันแย หมายความวา จิตเรา
ตกอยูในราคะนะ กามฉันทะ นี่มันแย มันสรางความทุกขอยางนี้นี่ ถาหากวาเราไมเกิดเสียอยางเดียว
อาการอยางนีม้ ันจะมีไหม ถาเราไมเกิดมาแลวอาการอยางนี้มันไมมี ชองทางที่เราจะไมเกิดมีจุด

ไหน ที่พระพุทธเจาบอก ถาเราจะไมเกิดไดมันก็มีอยู 3 อยาง คือ ทรงศีลใหบริสุทธิ์ ทําสมาธิใหทรง
ตัว ทําวิปสสนาใหแจมใส
วันนีว้ ากันถึงศีลบริสุทธิ์ เราก็พูดกันไดวาคณะของเรานี่ คนที่มีศีลบริสุทธิ์มีเยอะ หรือวาถา
จะพูดกันตามสํานวนนักเทศนเขาวา คนที่มานั่งทั้งหมดนี่ ศีลบริสุทธิ์ทุกคน เอะ แตคนพูดบริสทุ ธิ์
หรือเปลาก็ไมรู ทําไม ศีลของพระพุทธเจาทานบริสุทธิ์แตคนที่รักษาศีลนี่ นี่พูดกันเลนๆ นะ ความ
จริงสวนใหญเรามานั่งกันนี่ ถาจะเดากันนะ มีคนที่ทรงศีล 5 บริสุทธิ์ มีมาก
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อานิสงสการเจริญฌาน
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแลวโดยเฉพาะ
อยางยิ่งวันนีไ้ มไดใหศีล ก็เพราะวา เห็นวาบรรดาทานพุทธบริษัทไมขาดในศีล สําหรับวันนีก้ ็จะขอ
พูดถึงอานิสงส ของการเจริญฌานตอไป แตวากอนทีท่ านบรรดาพุทะบริษัทที่จะรับฟง ก็ขอให
โปรดตั้งใจ ควบคุมกําลังใจใหเปนสมาธิ โดยตั้งใจฟงดวย กําหนดรูลมหายใจเขาออกไปดวย ขณะ
ใดที่จิตใจของทานบรรดาพุทธบริษัท สามารถจะรับทราบเสียงจากการพูด แลวก็รูลมหายใจไปดวย
โดยไมรําคาญในเสียงอื่น แลวจิตไมสอดสายไปสูอารมณอื่น ขณะนัน้ ชื่อวาจิตของบรรดาทานพุทธ
บริษัท อยูในสภาพของปฐมฌาน
นี้การทรงฌาน ก็มีความสําคัญวา อยาปลอยใหอารมณของเราเปนทาสของนิวรณหา
ประการ ไดแก กามฉันทะ พยาบาท ลีนมิทธะ อุทัธจกุกกุจจะ วิจิกิจฉา คือ จิตไมสนใจใน
กามารมณอยางหนึ่ง ไมเนื่องดวยความโกรธ ความพยาบาทอยางหนึ่ง ไมงวงอยางหนึ่ง และอารมณ
ไมฟุงซาน จากอารมณที่เราตั้งใจจะฟง หรือกําหนดรุลมหายใจเขาออก แลวไมสงสัยในคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จิตตั้งอยูโดยเฉพาะ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ฟงเสียงทีไ่ ด
ยิน จิตอยูในขอบเขตแบบนี้ แสดงวาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัท อยูในอํานาจของฌาน คืออยูใน
ระหวางปฐมฌาน
การที่จิตทรง ปฐมฌานนี่ ยอมมีประโยชนอยางยิ่ง วาอยางนอยที่สุดจิตก็มีกําลังตัดกิเลสให
เปนสมุจเฉทปหาน ที่สําหรับเรื่องฌานนี้มถี ึง 4 ระดับคือ ฌานที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม ที่สี่ สวนระดับ
ของฌานนั้นจะยกไว ยังไมพูด วันนี้ก็จะขอพูดเรื่องการทรงฌาน เปนสวนฌานโลกีย จะเปนระดับ
ฌานชั้นไหนก็ตาม ยอมมีผลทําใหคนเขาถึงพระนิพพานได ถามีความฉลาดในการกําหนดจิต เปน
เครื่องตัดกิเลส อันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัทฟงคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ ซึ่ง
ปรากฏใน ขันธวรรค แหง พระไตรปฏก ซึ่งมีบุคคลถามถึงกิเลสตางๆ มากมายดวยกัน วากิเลส
ทั้งหลายเหลานี้จะตัดไดดวยอาการอยางไร อันนี้องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตอบจุด
เดียวคือบอกวา ทุกคนถาตัดขันธทําเสียได คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือ สภาพที่เห็น
และอายตนะภายนอกที่สามารถจะเห็นดวยอาตนะภายใน อายตนะภายนอกไดแก รูป เสียง กลิ่น รส
สัมผัส และธรรมารมณ อายตนะ ภายในนัน้ ก็ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถาอารมณอขงเราไมติดอยูใ น
สภาพที่ตาเห็นรูป คือไมติดในรูป หูฟงเสียง ไมติดอยูในเสียง ลิ้นสัมผัสรส ไมติดอยูในรส กลิ่น
จมูกสัมผัสกลิ่น ไมติดอยูในกลิ่นกายสัมผัส กายไมติดอยูในการสัมผัส เห็นวาสภาพอยางนี้เปนของ
ไมเที่ยง เปนทุกขเปนอนัตตา ไมมีการทรงตัว หาอะไรเปนที่พึ่ง ที่อาศัยแนนอนไมได ถาสภาพของ
กายสายไปแลว สิ่งทั้งหลายเหลานี้ ก็ยอมไมมีประโยชน ถาจิตเราเขาไปเกาะมันก็เปนโทษ มันเปน
ปจจัยนํามาสูความทุกข

นี่เปนอันวา พระพุทธเจาทรงรับรองวา การตัดกิเลสทุกอยางตัดตัวเดียวคือตัดทีข่ ันธหา
ฉะนั้นองค พระสารีบุตร ซึ่งเปนอัครสาวกสําคัญขององคสมเด็จพระบรมศาสดา จึงไดแนะนํา
บรรดาพระสงฆทั้งหลายที่ลาจะเขาไปสูปา เพื่อปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยกลาววาเมื่อทานเปน
ปุถุชน ตองการจะทําตนของทานใหเขาถึงความเปนพระโสดาบันปตติผล ก็ใหพิจารณาขันธหา วา
รูป เวทนา สัญญาสังขาร วิญญาณ มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในขันธหา ขันธหาไมมีใน
เรา เมื่อเปนพระโสดาบันแลว ตองการจะเปนพระสกิทาคามี ก็พิจารณาแบบนี้เชนเดียวกัน เห็นวา
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ เหมือนกัน เมือ่ เปนพระสกิทาคามีแลวจะตองการจะเปนพระอนาคามี หรือเปนพระ
อนาคามีแลวตองการเปนพระอรหันต ก็ปฏิบัติเชนเดียวกัน จับจุดอันเดียวกัน เมื่อเปนพระอรหันต
แลวก็พจิ ารณาไว เพื่อความอยูเปนสุข
นี้จะเห็นวาอัครสาวกเบื้องขวาของ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถามบรรดาภิกษุ
ทั้งหลาย ที่จะลาเขาไปสูปา เพื่อเจริญพระกรรมฐาน ถามวาเธอลา พระสารีบุตร แลวหรือยัง พระก็
ตอบวายัง พระพุทธเจาจึงบอกวา ถายังงัน้ เธอจงไปลา พระสารีบุตร เพราะวาพระองคทรงทราบดีวา
ถาพระทั้งหลายเหลานีไ้ ปลา พระสารีบุตร เพราะวาพระองคทรงทราบดีวา ถาพระทัง้ หลายเหลานี้
ไปลา พระสารีบุตร พระสารีบุตร จะแนะนําวาอยางไร
นี่เปนอันวา พระสารีบุตร ก็ดี องคสมเด็จพระชินศรีก็ตาม ทรงรับรองวาการตัดกิเลส
ทั้งหมดตัดจุดเดียว คือที่ขันธหา คือตามนัยสังโยชนวา สักกายทิฏฐิ การพิจารณาวาอัตภาพรางกาย
คือขันธหา มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา ทําจิตของเราไม
ยึดถือในรางกาย นี่ชื่อวาเปนเลขบุคคล บุคคลที่กําลังจะตองปฏิบัติ ฝกเพื่อการละกิเลส
ทีนี้มีอยูตอนหนึ่ง ในสมัยเมื่อองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐศาสดาทรงพระชนมอยู เวลา
นั้นสาวกผูเปนปุถุชนขององคสมเด็จพระบรมครู คือทาน พระโคธิกะ ทาน พระโคธิกะ นี้ ทานจะอยู
ในสํานักของพระพุทธเจา เจริญฌานสมาบัติไดถึงฌานสี่ เปนฌานโลกีย แลวก็ปวย อาการปวยอัน
เปนเหตุใหทาน พระโคธิกะ ไมสามารถจะปฏิบัติตนใหเขาถึงความเปนพระอริยเจาได เพราะปวย
มากเดินไมคอยจะไหว ตองนอนอยูก ับพืน้ ที่เปนสวนมาก บางครั้งฌานก็ปรากฏกับจิต เมื่อกําลัง
รางกายดี ทุกขเวทนาเบาบางลงไป กําลังกายกําลังใจดีขึ้น จิตก็ปรากฏวาตั้งอยูใ นฌานสมบัติ เมื่อ
ทุกขเวทนากําเริบขึ้น ฌานของทานก็เสือ่ มไปเปนอันวาอาการของฌานสมบัติ ขั้นฌานโลกีย
สลับกันอยูแบบนี้ เอาความแนนอนอะไรไมได พระโคธิกะ ไมสามารถจะปฏิบัติตนใหเขาถึงความ
เปนพระอริยเจาได เพราะปวยมากเดินไมคอยจะไหว ตองนอนอยูก ับพื้นที่เปนสวนมาก บางครั้ง
ฌานก็ปรากฏกับจิต เมื่อกําลังรางกายดี ทุกขเวทนาเบาบางลงไป กําลังกายกําลังใจดีขึ้น จิตก็ปรากฏ
วาตั้งอยูใ นฌานสมาบัติ เมื่อทุกขเวทนากําเริบขึ้น ฌานของทานก็เสื่อมไปเปนอันวาอาการของฌาน
สมาบัติ ขึ้นฌานโลกียสลับกันอยูแบบนี้ เอาความแนนอนอะไรไมได

มาวันหนึ่งทาน พระโคธกะ มานั่งรําพึงในใจวา ถาหากวาเราจะปลอยกําลังใจของเราให
เลื่อนลอยอยูอยางนี้เปนปกติ ความดียอมไมปรากฏกับเรา เราก็ไมสามารถจะพนกิเลสเปนสมุจเฉท
ปหานได พระที่บวชเขามาพรอมกับเรา ทุกคนเขาเปนพระอรหันตไปหมด มีเราคนเดียวที่บวชอยู
ในสํานักขององคสมเด็จพระบรมสุคต ไดเพียงแคฌานโลกีย แลวก็ฌานโลกียน ี้มันก็มีสภาพไม
แนนอนประเดี๋ยวก็ทรง ประเดีย๋ วก็สลายตัวไป ถากระไรก็ดี ถาขณะใดที่กําลังจิตของเรามีกําลังกาย
พอมีอยูบาง เมื่อทุกขเวทนาบรรเทา เราจะรวบรวมกําลังใจใหทรงอยูในฌาน ตามที่จะทรงได แลวก็
จัดการประหารชีวิตเสีย คือเชือดคอใหตาย จะไดพนจากทุกขเวทนานี้ แลวก็จิตของเราก็จะไปสูที่
สุคติ อยางนอยที่สุดก็มีสวรรคหรือพรหมโลกเปนที่ไป ถาหากวาจิตดีมากก็จะเขาถึงซึ่งพระนิพพาน
เปนอันวา พระโคธิกะ ตั้งใจกําหนดจิตคิดจะทําลายขันธหา โดยไมมีความหวงใย คือเห็นวา
ขันธหานี่เปนปจจัยของความทุกข ขันธหาเปนมารรายที่กั้นความดี เพราะเมื่อเวลานี้ตัวทานเองอยู
ในสํานักขององคสมเด็จพระชินศรี ยังไมสามารถจะทําดีไปกวาฌานโลกียได ถึงแมวาฌานโลกียที่
ไดแลวก็เหมือนกัน ก็ไมไดทรงตัวขึ้นบาง ลงบาง เมื่อ พระโคธิกะ รวบรวมกําลังใจแบบนี้ ขาวสาร
อันนี้ก็ปรากฏ ตกเขาไปอยูร ูถึงหู พระยามาราธิราช รวบรวมกําลังใจแบบนี้ ขาวสารอันนี้ก็ปรากฏ
ตกเขาไปอยูรถู ึงหู พระยามาราธิราช ซึ่งเปนผูกั้นความดี ไมตองการใหบุคคลเขาถึงซึ่งพระนิพพาน
เพราะเกรงวาบุคคลทั้งหลาย จะมีปจ จัยพนอํานาจที่ตนจะบังคับได เมื่อ พระยามาราธิราช เห็นวา
ทาน พระโคธิกะ มีกําลังใจแบบนี้ ก็พนวิสัยที่ตัวจะบังคับ อยางนอยที่สุด พระโคธิกะ ก็จะตองถึง
นิพพานเพราะวาบุคคลใดก็ตาม ถามีจิตปลดขันธหา มีอารมณไมผูกพันอยูในขันธหา คือรางกาย
อยางเดียว ก็ขนึ้ ชื่อวารางกายของเรา ยอมเปนที่รักกวาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกทั้งหมด วัตถุตางๆ ก็
ดี บุคคลอื่นทั้งหลายที่เรารักก็ดี ความจริงเรารักจริงแหล แตทวาเราไมรักยิ่งกวาชีวิตของเรา ฉะนัน้
เมื่อคนใดไมเสียดายในชีวติ ไมมีจิตผูกพันในรางกาย เห็นวารางกายเปนพิษ เห็นวารางกายเปนภัย
รางกายเปนมารราย คอยทรมานใหมีความทุกข จิตก็ไมติดอยูในรางกาย อันนี้ทานกลาววาเปนวิสัย
ของพระอรหันต แลวเปนกําลังใจที่ตัดกิเลส
พระยามาร เห็นวาสาวกขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐองคนี้ ตัดสินใจถูกแลว ทีจ่ ะเขา
เพราะนิพพาน ก็จึงเขาไปเฝาองคสมเด็จพระพิชิตมาร ทรงกราบทูลใหทรงทราบวา เวลานี้ พระโคธิ
กะ กําลังคิดจะฆาตัวตาย องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเฉยเสีย ไมยุงดวยกับ พระยามาร นี่ขอเลา
ลัดๆ หลังจากนั้น พระยามาร ก็ถอยออกมาก็เปนเวลาเดียวกันที่ กําลังจิตของ พระโคธิกะ สูระดับ
ฌานที่อารมณสมาธิตามสมควรไมยิ่งนัก คือไมมากถึงฌานสี่ ทานก็ตัดสินใจทันทีวาจังหวะนี้เปน
จังหวะที่มีความสําคัญ ที่เราจะตองห้ําหั่นชีวิต คือรางกาย ใหมันสลายตัวไป เพราะจิตมีความสุข
ทานจึงไดวา มีดโกนเขามาเชือดคอ ตายทันที
อาศัยที่จิตของทานไมหว งใยในขันธหา ทั้งๆ ที่ก็ไมเคยเจริญวิปสสนาญาณไดพระโสดาบัน
สกิทาคามี อนาคามี อรหันตมากอน แตวา กําลังจิตในเวลานี้ของสาวกของสมเด็จพระชินวร เขาถึง
จิตอรหันตพอดี แตไมใชเปนอรหันต คือวาเขาถึงอารมณที่จะเขาเปนพระอรหันต คือ ตัดขันธหาได

เฉพาะกิจ คือเฉพาะเวลา แลวกําลังจิตก็ทรงตัว เมื่อตายจากชีวิต ดวงจิตออกจากราง ก็เขาไปสู
นิพพานทันที
มาในตอนนี้ องคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบแลว สมเด็จพระ
ประทีปแกวจึงไดพาคณะพระทั้งหมด มาทําการฌาปนกิจศพ พระโคธิกะ แลวก็ทรงพยากรณวา โคธิ
กะ ลูกชายของเราไปสูนิพพานแลวสําหรับ พระยามาร ติดตามวิญญาณของ พระโคธิกะ เทาไหรก็
ไมพบ จึงไดเขามาถามองค สมเด็จพระนราสภ คือ พระพุทธเจา วา โคธิกะ ไปไหน องคสมเด็จพระ
จอมไตรจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา โกธิกะ ไปนิพพานแลว พนวิสัยของทาน
ทีนําเรื่องนี้มาแจงใหแกทานทั้งหลายทราบ ก็จะไดรูวากําลังฌานสมาบัติที่ทานทั้งหลายคิด
วา เรายังไมมโี อกาสเปนพระอรหันตในปจจุบัน แลวก็เราจะไปนิพพานไดอยางไร ถาหากวาทาน
ทั้งหลายมีกําลังใจอยางเยีย่ ง พระโคธิกะ คือเวลาที่เจริญสมาธิแลวก็นอ มจิตคิดไวเสมอวา รางกายนี้
มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราไมยอมยึดถือรางกายใดๆ
ทั้งหมดรางกายนี้องคสมเด็จพระบรมสุคต กลาววา มันประชุมดวยธาตุสี่ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม
ธาตุไฟ แลวก็มีอากาศธาตุสนับสนุนอยูภ ายใน มีวิญญาณธาตุเปนเครือ่ งรับรูการรูสึก มันมีการทรง
ตัวชั่วคราว พนจากนัน้ แลว มันก็มีความเสื่อมไปตามลําดับในที่สุดก็พงั ที่วารางกายนี้เปน อนิจจัง
หาความเทีย่ งไมไดรางกายเปน ทุกขัง มีแตความทุกขเขามา เบียดเบียน ทุกขจากความหนาว ความ
รอน ความหิว ความกระหาย ความปวยไข ไมสบาย ทุกขจากการปวดอุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจาก
ความแกเขามาครอบงํา กําลังวังขาหมดไป ทุกขดวยอํานาจความตายทีจ่ ะเขามาถึง
นี่ถาจิตของเราเกาะอยูในขันธหาอยางนี้ ก็เปนจิตที่มีสภาพดีไมได จะตองเวียนวายตายเกิด
ในวัฏฏะ เราไมเอา คิดไวเสมอวา ถาชีวิตรางกายของเราจะตองตัดสายสลายตัวไป พนไปดวย พน
จากรางกายไปเมื่อไร เราก็จะไมหนั หลังมาดูรางกายอีก แลวความปรารถนาขางหนา ที่จะมีรางกาย
ประกอบดวยขันธหาอยางนีเ้ ราไมเอา เพราะมันเปนทุกข มันเปนภัย
นี้หากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย พิจารณาไวอยางนี้เปนปกติ จนกระทัง่ จิตของ
ทาน หูของทานไดยนิ เสียงภายนอกไมรําคาญในเสียง จิตพิจารณาในแบบสบายๆ อยางนี้วา ชื่อวา
จิตเปน ปฐมฌาน แลวกําลังพิจารณาอยางนั้นเปนวิปส สนาญาณ ถาเวลาที่พิจารณาแบบนีจ้ ะมีจิต
อารมณฟุงซาน ควบคุมไมอยูก็ละการพิจารณาเสีย มาจับลมหายใจเขาออก แลวความปรารถนา
ขางหนา ที่จะมีรางกายประกอบไปดวย ขันธหาอยางนี้ เราไมเอา เพราะมันเปนทุกขมันเปนภัย
พิจารณาลมหายใจเขาออกวา หายใจเขารูอ ยูหายใจเขา หายใจออกรูอ ยูหายใจออก หายใจเขายาว
หรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู ทรงจิต จิตจับเฉพาะอารมณหายใจเขาหายใจออกอยางเดียว
อยาสงจิตไปสูอ ารมณอื่น พอจิตมีความสงบสงัดไมรําคาญเสียงภายนอก อารมณมีความสุข เราก็
พิจารณาขันธหาใหม สลับกันไปอยางนี้ จิตก็จะทรงอารมณเปนเอกัตตารมณ คือมีความเบื่อหนาย
ใน ขันธหาแลวก็จิตตัง้ อยูในสมาธิ ตามความตองการ

แลวก็อยาลืมวา ฌานโลกียมนั ไมแนนัก มันไมแน เดีย๋ วมันก็เสื่อมประเดีย๋ วก็ทรงตัว เดีย๋ วก็
คิดไปในอารมณสอดสายไปสูอารมณอื่นบาง เปนอารมณที่เปนอกุศลบาง พอวาจากนิวรณอารมณ
มันก็เปนกุศล แลวพยายามฝกไวอยางนี้ เมือ่ ปวยไขไมสบายเมื่อไหร ตัดสินใจทันที วาการปวยคราว
นี้เราอาจจะตองตาย แตการตายคราวนี้เราจะไมกลับมาเกิดอีก จุดที่เราตองการคือพระนิพพานแลวก็
ตั้งอารมณไวใน อุปสมานุสสติกรรมฐาน พิจารณาวาเราตองการพระนิพพานเปนทีไ่ ป โดยภาวนา
คํานึงในใจวา นิพพานังๆ นิพพานัง ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษทั ทั้งหลายทรงไดอยางนี้ ผลที่
จะพึงมีก็เชนเดียวกับ พระโคธิกะ คือเขาถึงพระนิพพาน
เอาละบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทาน กาลเวลาที่จะแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัท เมื่อ 20
นาทีผานไป ตอจากนี้ไป ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรู
ลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายขอไดโปรดตั้งใจสงบจิตใหเปนสมาธิ คือวาการเจริญสมาธิ
ยอมมีผลกับบรรดาทานพุทธศาสนิกชน
อยางนอยที่สุดก็สามารถจะทําอารมณใหตั้งอยูใ น
สติสัมปชัญญะที่เปนกุศล แตวาในอันดับแรก กอนที่ทา นบรรดาพุทธศาสนิกชนจะทําอยางอื่น ขอ
ไดโปรดตั้งใจสงบ กําหนดรูล มหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยู
วาหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู ทั้งนี้เพื่อเปนการทรง
สติสัมปชัญญะใหสมบูรณ และนอกจากนั้น กอนทีจ่ ะภาวนาอะไร ก็ขอบรรดาพุทธศาสนิกชนตัง้ ใจ
พิจารณาขันธหา คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ที่เราเรียกวากันวาตัวเราอันนี้ความจริง
พระพุทธเจาทานบอกวา มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในขันธหา ขันธหา ไมมีในเรา ทั้งนีก้ ็
เพราะวา ขันธหาคือรางกาย มันเปน อนิจจัง หาความเทีย่ งมิได มันเปน ทุกขัง เมื่อขณะที่ทรงตัวอยูก็
เปนทุกข มันเปน อนัตตา คือไมสามารถจะบังคับมันได ในเมื่อมันจะเปลีย่ นแปลงหรือสลายตัว
ฉะนั้นจึงถือวา ขันธหาเปนปจจัยของความทุกข ถาเรายังมีความผูกพันอยูในขันธหา ก็ชื่อวาเรา
ผูกพันอยูใ นความทุกข
ทีนี้การที่เราจะผูกพันอยูในขันธหาก็เพราะวา เราถือวาอัตภาพรางกายเปนเรา เปนของเรา
เรามีในรางกาย รางกายมีในเรา เราไมไดคิดถึงความจริงวามันจะตองตาย ในเมื่อตายแลวเราก็แบก
มันไปไมได เราคือจิตไปเปนโดยเฉพาะถาเราคบความดี ความดีก็พาจิตในแสวงหาที่ความสุขเกิด
ถาเราคบความชั่วความชัว่ ก็เปนปจจัยใหเกิดทุกข ไปสู นําไปสูอบายภูมิ ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธ
บริษัทจงคิดวา การพอใจในกามสุขก็ดี หรือกรรมที่เปนกุศลก็ดี อยางนี้ก็ชื่อวายังมีความสุขไมถึง
ที่สุด ถามีความสุขถึงที่สุดที่เราจะพึงมีไดนั่นก็คือ ตั้งใจไปพระนิพพาน แตสายที่เราจะไปนิพพาน
นั้น เวลานี้บรรดาทานพุทธบริษัทก็ปฏิบัติอยูแลว โดยการยอมรับนับถือคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระประทีปแกวบรมศาสดา มีการใหทาน มีการรักษาศีล เจริญภาวนา นี่ถือวาเปนปจจัยสําคัญ นี่
เปนกรรมเบื้องตนที่บรรดาพุทธบริษัททุกทาน จะตองพยายามกําหนดไวเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งอยาทิ้งสมาธิจิต สมาธิจิตมีกําลังใหญ อารมณใจเราจะไมฟุงซานได ก็
เพราะอาศัยกําหนดรูลมหายใจเขาออก เมื่อจิตมีความสุขในสมาธิดีแลว ก็พิจารณาขันธถาตามที่
กลาวมาแลวเปนพื้นฐาน ทั้งนี้ก็เพราะวา มีความจําเปนที่จะตองเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐานรวมกัน การกําหนดรูลมหายใจเขาออก เปนสมถภาวนา การพิจารณาขันธหาตามที่กลาว
มา เปนวิปสสนาภาวนา สมถะเปนตัวทรงอยู แตถาหากวาไมมวี ิปสสนาญาณชวย สมถะก็เสื่อมงาย
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จงพึงใชการเจริญสมถะกับวิปสสนาญาณรวมกัน
เสมอ วิธีเจริญสมถะกับภาวนารวมกัน อันดับแรก ก็ทําจิตใหสงบ คือการภาวนาหรือพิจารณา หรือ
กําหนดรูลมกายใจเขาออก เมื่อจิตมีความสุขสงบสงัดจากนิวรณหาเพราะพิจารณาขันธหา ถาหากวา

การพิจารณาฟน เฝอไป ก็กลับมาภาวนา พิจารณาหรือกําหนดลมหายใจเขาออกใหม สลับกันไป
สลับกันมาอยางนี้จะมีผล
สําหรับวันนีก้ จ็ ะขอปรารภกับบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ในดานของการเจริญฌาน เมื่อ
คืนนี้เราไดพดู กันถึงปฐมฌานตามสมควร แตความจริงมันก็ยังไมจบ เพราะวาปฐมฌานยอมเปน
ปจจัยใหเราเกิดในพรหมโลก นี้การเจริญสมาธิเรามุงฌานเพื่อประโยชนอะไร เพราะทั้งนี้กเ็ พราะวา
เราตั้งใจจะใหจิตทรงอยูในดานของความดี นี้เราก็ไมแนใจนัก เมื่อเวลาที่เราจะตาย ทุกขเวทนามัน
ครอบงํากายจิตใจที่เขาไปผูกพันกับกายก็จะมีอารมณกระสับกระสาย ไมทรงตัว นี้หากวาเรามีจติ
ตั้งอยูในสมาธิเล็กนอย ในขั้นขณิกสมาธิหรืออุปจารสมาธิ ซึ่งเปนสมาธิที่มีความงอนแงนคลอน
แคลน เวลาทีม่ ีทุกข ทุกขเวทนาหนัก ขณะที่เราปวยจะตายจิตใจเราอาจจะคลายจากสมาธิไปก็ได
แลวบางทีจะนําเขาไปยึดอารมณที่เปนอกุศลเพราะวาการถูกทุกขกําลังทรมาน เขามาบีบคั้นจนมาก
เกินไป แลวเราก็จะคลายจากความดี ถาจิตเศราหมองลงไปอยางนอย เราก็ไปนรกได
นี่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงแนะนําใหบรรดาทานพุทธบริษัทเอาจิตเขายึดถึง
ฌานสมาบัติเปนสําคัญ และอารมณของฌานสมาบัติ เราก็พูดมาแลววามีกี่ขนั้ วันนีจ้ ะไดพูดถึง
อานิสงสของการเจริญสมาธิ ของย้ําอยูนดิ หนึ่งวาสมาธิที่เปนฌานสมาบัติ ฌานสมาบัติโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ปฐมฌาน ทรงอารมณ 5 ประการคือ
หนึ่ง วิตก นึกไววาเราจะทรงอารมณอะไร สมมุติวาเรานึกจะกําหนดรูล มหายใจเขาออก ก็
นึกไวเสมอโดยไมขาดสาย
วิจาร รูอยูวาลมหายใจเขา ออก เขาหรือออก หายใจเขาหรือหายใจออก หายใจยาวหรือ
หายใจสั้น หรือวาถาเราจะภาวนา นึกวาจะภาวนานี้เปนวิตกวิจารรูอยูวา ภาวนาอยางไร
แลวตอไปก็มี ปติ คือความอิ่มใจ ซึ่งมีอาการหาประการ แตไมสม่ําเสมอกันบางคนก็มี
อาการทั้งหาอยาง บางคนก็มีอาการมันเปนบางอยาง หรือกับบางคนก็ไมสัมผัสเลยก็มี เพราะจิตเขา
ไปถึงฌานสมาบัติทันที แตอาการหาอยางที่เราก็ควรจะรูในดานปติ คือ
1. อาการขั้นแรก ขนลุกขนพอง สยองเกลา
2. มีน้ําตาไหล
3. รางกายโยกโคลง
4. มีอาการสั่นสะทานเหมือนกับปลุกตัว หรือลอยอยูบนอากาศ
5. มีอาการซาบซาน ตัวเบา คลายตัวไมมีอะไร และมีอาการคลายรางกายโตขึ้นหรือสูงขึ้น
แตจิตเปนสุข นี่เปนอาการของปติ
ขอสี่จิตมี ความสุข สดชื่นหรรษาไมเคยปรากฏวามีความสุขใดๆ ปรากฏในกาลกอน
หา เอกัคตารมณ ทรงอารมณเปนอันเดียว คือไมสอดของสอดสายไปสูอารมณอื่น
นี่เปนอันวา ปฐมฌาน ฌานที่หนึ่ง มีอาการแบบนี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจําไวใหดี อยา
ลืมอาการขั้นนี้เสีย และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ขณะที่เจริญสมาธิจงอยาหลงใหลใฝฝน อยากจะเห็นโนน

อยากจะเห็นนี่ เมื่อเห็นภาพแลวจะติดในภาพ ภาพจะมีขึ้นหรือไมมีขนึ้ แสงสีจะมีขึ้นหรือไมมีขึ้น
เราอยาสนใจ สนใจอยางเดียวคือความสงบของจิต ถาเราไปติดอยูใ นภาพแสงสี แลวก็ขึ้นชื่อวาเรา
เปนผูทําลายความดีของอารมณจิต ที่จะเขาถึงฌานสมาบัติ เพราะฌานสมาบัติยอมมองไมเห็นแสงสี
ใดๆ แตมีจิตเปนสุข นี่ประการหนึ่ง
ถาจิตเขาถึงปฐมฌาน เราก็จะมีความรูสึกวา หูไดยินเสียงภายนอกชัดเจนแจมใส ลมหายใจ
เบาลงจิตเปนสุข แตเราไมรําคาญในเสียง เสียงจะปรากฏเปนประการใดก็ดี เราไดยินหมดแตไม
รําคาญ สามารถเจริญภาวนา พิจารณากําหนดรูลมหายใจเขาออกไดตามปกติ นี่เปนอาการของ
ปฐมฌาน
ถาบุคคลใดเขาถึงปฐมฌานได แลวเวลาจะตายจิตใจอยูใ นปฐมฌาน ตายแลวไมเปนพรหม
ปฐมฌาน แบงแยกออกเปน 3 ชั้นดวยกันคือ อยางหยาบคายแลวไปเปนพรหมชั้นที่หนึ่ง อยางกลาง
เปนพรหมชั้นที่สอง อยางละเอียดเปนพรหมชั้นที่สาม แตมันก็ไมแนนักวาเราจะไปเปนพรหมได
ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวาขณะที่เราทรงจิต ขณะที่จิตทรงตัวอยูในขณะนีว้ าเปนไดปฐมฌาน ในกาล
บางครั้ง บางครั้งก็ไมได วิธีความจําเปนที่ตองฝกกําหนดเวลาเอาไวเสมอเมื่อปฐมฌานมันเกิดขึ้น
ขณะใด เราตองตั้งใจทรงเวลาไว ตามขอบเขตจํากัด อันนี้ตองฝกเปนกรณีพเิ ศษ หัดตั้งเวลานอยๆ
แตหากวาเราไมฝกไวอยางนีเ้ มื่อเวลาทุกขเวทนามันครอบงําหนัก
ถึงแมวาจิตเราจะเขาไมถึง
ปฐมฌาน แตอารมณที่เปนกุศลก็ยังมีอยู หมายความวาอาจจะทรงอารมณไดเพียงแคขณิกสมาธิ
หรืออุปจารสมาธิ จึงมีสมาธิเล็กนอยไดบา งไมไดบาง เผลอไปบาง มีอารมณฟุงซานกระสับกระสาย
ไปตามอํานาจของทุกขเวทนาที่เกิดกับกายบาง บางคราวก็มีอารมณสงบสงัดบาง แตไมถึงฌาน
สมาบัติ อันนี้องคพระทรงสวัสดิโสภาคยทรงกลาววา ยังเปนปจจัยใหเกิดผล คือสามารถจะนําจิตใจ
ของ ทานพุทธบริษัทหรือพุทธศาสนิกชน ใหเขาถึงจุดของความสุขคือสวรรคได
นี่ความจริงเราตั้งใจนิพพาน แตทวาเราก็อยาประมาทเพราะวาจิตของเรายังไมเขาถึง จุ
หมายปลายทางคือ สามารถทําลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหานได เราก็จําเปนจะตองหาที่พักไวกอ น
นั่นก็คือสวรรคเปนอยางนอย ถาจิตของบรรดาทานพุทธบริษัท ทรงอารมณอยูในขั้นขณิกสมาธิก็ดี
หรืออุปจารสมาธิก็ดีในระหวางกอนตาย ไดบางไมไดบางเผลอไปบาง ทรงไดบาง แตวาตาม
ธรรมดาของคนที่จะตาย ในเมื่อมีทุกขเวทนาสาหัส แตเวลาที่จะตายจริงๆ อารมณมันจะคลายชั่ว
ขณะหนึ่ง กอนหนาจะตาย อยางนอยที่สุดก็ประมาณหนึง่ ชั่วโมง อาการทุกขเวทนามันจะคลายตัว
แตชวงนี้แหละเปนชวงที่คนจะตาย เมื่อทุกขเวทนาคลายตัว ในเมื่อเรามีอารมณฌานสมาบัติ คือมี
สมาธิ เคยฝกมา ถึงแมวามันจะยังไมถึงฌานสมาบัติในขณะนัน้ ก็สามารถรักษาอารมณที่เปนอุจารส
มิ และขณิกสมาธิไวได การทรงอารมณที่เปนอุปจารสมาธิ หรือขณิกสมาธิ อยางนีต้ ายแลวสามารถ
ไปเกิดไปเปนเทวดาได
ดูตัวอยาง มัฏฐกุรฑลีเทพบุตร ที่ขณะเปนมนุษย ไมเคยประกอบความดี เพราะพอเปนคนขี้
เหนียว เมือ่ เวลาปวยไขไมสลายหมดทีพ่ ึ่ง เธอจึงไดพยายามนึกถึงความดีขององคสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจาเปนสําคัญ เมื่อตายจากความเปนมนุษยไป ก็ไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก
มีวิมานทองคําเปนที่อยู มีนางฟาหารอยเปนบริวาร นี่อํานาจของการคุมอารมณไวในกุศลดานสมาธิ
เล็กนอย และอีกทานหนึ่งนัน่ ก็คือ สุปติฏฐิตเทพบุตร เวลาที่เปนมนุษย สรางแตความชั่วไมเคย
สรางความดี บาปกรรมที่เปนอกุศลทุกอยาง เธอทําทั้งหมด แมแตองคสมเด็จพระบรมสุคตเกิดใน
สมัยนั้น ทรงโปรดเธอก็ไมสนใจ ทําปาณาติบาตตั้งแตเล็กคุมใหญจนกวาจะถึงวันตาย แลวเวลาที่จะ
ตายจริงๆ
เมื่อจิตหมดที่พึ่งทุกขเวทนามันครอบงําหนักเธอก็นึกถึงความดีขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาอยางที่เรานมัสการกันบางวา นโม ตัสสะ ภควโต อรหโต สัมมาสัมพุทธัสสะ แปล
เปนใจความงายๆ วา ขาพเจาขอนอบนอมแตองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ผูเปนพระอรหันต
พระองคนั้น คือเวลาตั้งนโม ก็นึกอยางนี้ นึกดวยจิตบริสทุ ธิ์จริงๆ นี่ความตั้งใจจริง เปน พุทธานุสส
ติกรรมฐาน
เมื่อเธอตายจากคน บาปหนักไมสามารถจะตามเธอได เพราะเวลาจะตายจิตเปนกุศล เมื่อ
ตายจากความเปนคน ก็ไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก มีวิมานทองเปนที่อยู มีนางฟาหารอย
เปนบริวาร ตอมาไดสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ใน อุณหิสวิชัยสูตร พอจบ
ลง เธอก็ไดสําเร็จ พระโสดาปตติผล เปนอันวาบาปอกุศลทั้งหมด ไมมโี อกาสจะใหผล
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท ภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา การเจริญสมาธิจิตยอมมีผล
อยางนี้ แตวาเรายังดีกวาเทวดาทั้งสอง เพราะทําบุญมาทุกอยางฝกจิตอยูในดานของกุศล แตทวาขอ
บรรดาทานพุทธศาสนิกชน จงอยาพอใจแคสวรรค ควรตั้งใจมุงพระนิพพานเปนที่สดุ คือวา อาการ
ตายจากความเปนมนุษยก็ดี แลวเกิดเปนเทวดา หรือเกิดเปนพรหมก็ยังไมถึงที่สุดของความทุกข เรา
จะเขาถึงจุดของความสุขไดจริงๆ นั่นก็คือพระนิพพาน
ทีนี้การจะเขาถึงพระนิพพานได เราทําอยางไรอาการที่เขาถึงพระนิพพานไดก็พิจารณาขันธ
หาตามที่กลาวมาแลว จนกระทั่งมีอารมณเคยชิน จนกระทั่งถือวาอัตภาพรางกายนี้มันไมใชเรา
ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเราดวยปญญาแท คือเห็นวา ทรัพยสมบัติทั้งหลาย
ในโลกไมมีอะไรเปนเรา เปนของเรา เราไมตองการไปยึดถือมันตอไป จิตใจของเรานี้นั้น ตองการ
อยางเดียวคือพระนิพพาน แตผลอันนี้จะขอกลาวในวันตอไป
สําหรับวันนี้ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
พยายามตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมนั่
กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกวาจะไดยนิ สัญญาณ บอก
หมดเวลา

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 48
การทรงฌาน (ตอ)
จิตเราจะกําหนดเขาถึงฌาน คําวาฌาน ฌานัง แปลวาการเพง หมายความวาตั้งจิตไวเฉพาะ
อารมณใดอารมณหนึ่งทีเ่ ราตองการ นี้เปนความสําคัญ เราจะมีความตองการในดานกําหนดรูลม
หายใจเขาออกก็ดี เรามีความตองการภาวนา ภาถาภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ดี แลวก็รวู าเราจะพิจารณา
ในสมถภาวนา หรือวิปสสนาภาวนาก็ดี ถาจิตตั้งอยูในอารมณนั้นโดยเฉพาะเขาเรียกวา ฌาน แตวา
ฌานนี้กแ็ บงไวเปน 4 อยาง เฉพาะรูปฌาน คือ ปฐมฌาน ฌานทีห่ นึง่ ทุติยฌาน ฌานที่สอง ตติย
ฌาน ฌานที่สาม จตุตถฌาน ฌานที่สี่
นี่สําหรับรูปฌานทานจัดไวเปนสี่อยาง เปนสี่ขั้นดวยกันตามลําดับขั้นของจิต แตสําหรับ
อรูปฌาน สี่ นั่นก็คือจิตตั้งอยูใน จตุตถฌาน ฌานที่สี่นั่นเองแตเปลี่ยนเปนอารมณจับรูป เปนจับสิ่งที่
ไมมีรูปที่เรียกกันวา อรูป อะ แปลวา ไมนั่นก็คือ เมื่อยกจิตขึ้นสูสภาวะของกสิณกองใดกองหนึ่ง
แลวก็เพิก คือ คลายในอารมณกสิณ นั้นทิ้งไป แลวจับอากาศขึ้นแทนทีเ่ รียกวา อากาสานัญจายตนะ
หรือจับวิญญาณขึ้นแทน เรียกวา วิญญาณัญจายตนะ หรือวา พิจารณาวาไมมีอะไรเลยที่เรียกวา อา
กิญจัญญายตนะ หรือวาพิจารณากําหนดจิตนี้นา มีสัญญาทําเหมือนคนที่ไมมีสัญญา ที่เรียกวา เนว
สัญญานาสัญญายตนะ ความจริงอรูปฌานสี่ ก็ไดจากกําลังฌานสี่นนั่ เอง คือใชอารมณของฌานสี่
เขามาจับในสิง่ ที่เปน อรูป จึงหารูปมิได ทานเรียกวา อรูปฌาน
อันนี้เราก็มาพิจารณา ดูจิตของเราวากําลังใจของเรา ที่ใชคําภาวนาก็ดพี ิจารณาก็ดี กําหนดรู
ลมหายใจเขาออกก็ดี อารมณจิตของเราเขาสูอันดับฌานหรือเปลา เปนอันวา ถาเราจะรูอารมณจติ
ของเรา เขาสูอันดับฌานหรือไม ก็จะสังเกตได วาความโปรงของจิตมันปรากฏ ภาพแสงสีใดๆ ยอม
ไมปรากฏในเมื่อขณะที่จิตเขาสูปฐมฌาน แมแตฌานทุกฌานก็เหมือนกัน จะไมมีภาพแสงสีใดๆ เลย
การที่ปรากฏแสงสีตางๆ ที่ปรากฏ ขณะนั้นจิตอยูในสภาวะของ อุปจารฌาน หรือที่เราเรียกกันวา
อุปจารสมาธิ
ที่นี้การนั่งกรรมฐานตองการเห็นภาพ การนั่งกรรมฐานตองการเห็นสิ่งอยางใดสิ่งหนึง่ มัน
เปนอารมณทตี่ ่ําที่สุด แลวก็ควรจะถือวาเปนอารมณที่เลวที่สุดทั้งนี้เพราะอะไร เพราะไอการอยาก
เห็นติดในภาพ มันเปน อุทธัจจกุกกุจจะ เปนนิวรณ สํานักของเราก็มีคนมาบอยๆ ก็ปรากฏวาบอกวา
เคยเจริญกรรมฐานมาแลวแตไมเห็นอะไรเลย นี่ไอความตองการต่ํา อารมณที่ต่ําแบบนี้ คืออารมณที่
จะทําลายตัวเองนี้ มีคนตองการมาก เขาใจวามันเปนของดี
ความจริงการปรากฏภาพและสีตางๆ มันเปนการบอกสัญลักษณวา ขณะนัน้ จิตอยูใน
อุปจารสมาธิ หรือวา อุปจารฌาน ถาเรียกกันวา สมาธิ ก็เปนสมาธิที่มีสภาพงอนแงนคลอนแคลนไม
ทรงตัว จะเห็นไดวา การเห็นภาพนี่ลอยมาจะปรากฏเหมือนกับแสงฟาแลบ แปปเดียวก็หายไป
เปนอันวา ขณะที่จติ เราเห็นภาพมีอารมณเปนทิพย จิตเปนอุปจารสมาธิอยางเขม ทั้งภาพเห็นแลวก็

คลายหายตัวไป ตอนหายนีแ่ สดงวาจิตของเราตกจากสภาวะสมาธิเดิมเสียแลว เลวลงเรียกวาจิตเลว
ลง มันไมดี
ดังนั้นการเจริญพระกรรมฐานก็อยาตองการ การเห็นภาพหรือแสงสีใดๆ ทั้งหมด คือวา ถา
ภาพแสงสีใดๆ ปรากฏ ก็เปนเรื่องของภาพแสงสี เราอยาสนใจตั้งใจรักษาอารมณเดิมไว ทําจิตใหเขา
สูปฐมฌานใหได ในขณะทีภ่ าวนาอยูกด็ ีหรือการพิจารณาก็ดี อารมณจติ มีความสงัด ไมฟุงซานไม
สอดสายไปสูอารมณอื่นลมหายใจเบาลงมีจิตชุมชื่น มีความสุข มีความเต็มตื้น เต็มเปยมดวยการ
เจริญภาวนาหรือวิปสสนา หรือภาวนาหรือวาพิจารณา ขณะนัน้ หูไดยนิ เสียงภายนอกชัดรูเรื่องทุกคํา
แตทวาเราไมราํ คาญในเสียง นี้เปนอาการที่สอแสดงถึงวา จิตเราเขาสูระดับปฐมฌานในขณะนัน้
ตองพูดถึงวาขณะที่จติ เราเขาถึง
หรืออีกประการหนึ่ง ถาพูดกันตามแบบ ก็เรียกวาจิตของเราระงับจาก นิวรณ หาประการได
เพราะวา นิวรณ กับ ปฐมฌาน เปนคูป รับกัน ขณะใดที่จิตตกอยูใ นสภาวะของนิวรณ ตกอยูใน
อํานาจของนิวรณ ขณะนั้นปฐมฌานจะเขามาไมถึง ถาวาขณะใดจิตของเราเขาสูสภาวะที่เรียกกันวา
เปนฌาน เวลานั้นนิวรณหาประการจะไมปรากฏในจิต นี้เปนเครื่องสังเกต นี่อีกแบบหนึ่ง หรืออีก
นัยหนึ่ง ทางที่ดีที่สุดสําหรับบรรดาทานพุทธบริษัท ที่จะปฏิบัติกันไดงายๆ เราจะเขาสูทรงฌาน
ตลอดทุกคืน นั่นก็คือเวลานอน เวลานอนนี่ใหภาวนาหรือเมื่อเราพิจารณาไวเสมอๆ จนกระทั่งหลับ
ไป อาการอยางนี้ขอทานบรรดาพุทธบริษัททั้งหลาย ทําใหเปนปกติ จะไดรูวาตนเองเปนคนเขาถึง
ฌานตลอด ตลอดทุกวันการพิจารณาก็ดี กําหนดรูลมหายใจเขาออกก็ดี การภาวนาก็ดี กําลังทําแบบ
สบายๆ แลวอาการก็เคลิ้มหลับไป (นี่ในเวลานอนนะ ไมใชเวลานั่งแลว เวลานั่งเคลิ้มหลับไป นี่ไมดี
มันเปน อุทธัจจกุกกุจจะ แลวก็หลับไป) แสดงวาจิตของเราเขาถึงปฐมฌานในขณะนั้น แลวเวลา
นอน ที่เราตองการจะหลับ เราภาวนาก็ดีเราพิจารณาได ถามันจะหลับก็จงอยาฝนใจ หลับเร็ว
เทาไหรยิ่งดี เพราะวาจิตเขาถึงปฐมฌานเลย
ถาขณะที่ภาวนาอยูหรือพิจารณาอยู ถึงแมวาเราจะเพลียมาขนาดไหนก็ตาม เราจะมีความ
งวงเหงาหาวนอนมาขนาดไหนก็ตาม ถาขณะนัน้ จิตของเราไมเขาถึงฌาน จิตมันจะมี อาการสวาง
โพลงเปนเครื่องสังเกต จะไมยอมหลับถาขมเขาจนเทาไหร ไมยอมหลับ ก็ตองอาศัยการยืดหยุนนั่น
ก็หมายความวาปลอยใหจิตมันลอยไป คือทิ้งคําภาวนา จิตไมเขาถึงปฐมฌาน มันมีอารมณฟุงซาน
เขามาขวาง
ฉะนั้นจึงขอบรรดาทานทั้งหลาย ถาพยายามพิจารณาหรือภาวนา หรือกําหนดรูลมหายใจ
เขาออก ขณะที่จะหลับตาถานึกขึ้นมา สมมุติภาวนาวา พุทโธพอนึกวา พุท ไมทนั จะโธ หลับก็ยังดี
เพราะการเขาถึงฌานนี้ เราตองการอยางยิง่ ใหมันเขาถึงเร็วที่สุด ที่จะเร็วได นี่เปนชวงของเวลานอน
ทีนี้เวลาเราจะนั่งจะนอนหรือตื่นขึ้นมาก็ใครครวญดูวา กอนที่เราจะหลับ เราภาวนาหรือพิจารณา
หรือเปลาจงอยาทําตนเปนบุคคลขาดทุน คือทําตนใหเปนคนที่มีกําไรอยูเสมอ

ทีนี้สําหรับ ปฐมฌาน ที่มีอาการ มีอยู 3 ชั้น คือ อยางหยาบ อยางกลางอยางละเอียด ถา
จิตใจของเราขณะที่จะหลับ เขาถึง ปฐมฌาน อยางหยาบสังเกตเวลาตืน่ ในระหวางหลับเขาถือวา
หลับอยูในฌาน ใหสังเกตเวลาตื่น ถาตื่นขึ้นมาเต็มที่ เราตองเตือนใหมนั ภาวนาเอง อยางนี้แสดงวา
ขณะที่เราหลับ จิตเขาถึง ปฐมฌาน อยางหยาบ ถาตื่นขึน้ มา ตื่นเต็มทีภ่ าวนาเองโดยไมตองเตือนนัน่
แสดงวา กอนจะหลับจิตเขาถึง ปฐมฌาน อยางกลาง ถึงเวลาตื่นขึ้นมาครึ่งหลับครึ่งตื่น รูตัวภาวนา
ขึ้นมาเอง อยางนี้แสดงวากอนที่เราจะหลับ เขาจิตเขาถึง ปฐมฌาน อยางละเอียด นี้การที่จิตจะทรง
ฌานในระดับไหน ก็เปนทีส่ ังเกต ขณะที่เราหลับแลวตื่นขึ้นมา และกอนทีจ่ ิตจะเขาถึง ปฐมฌาน
มันมีอาการอีกตอนหนึ่งนั่นคือเวลานั่งภาวนาไปหรือพิจารณาไปก็ตาม มันจะมีอาการเคลิ้มๆ หลับ
เผลอ ตัวนิดหนึ่ง แลวก็มกี ารตกวูบ เสียวเหมือนตกจากที่สูง อาการอยางนี้ขอทานทั้งหลายโปรด
ทราบวา นัน่ เปนอาการของจิตที่เขาถึง ปฐมฌาน แตทรงตัวไมอยูจ ิตมันเลื่อนไหลลงจาก ปฐมฌาน
คือสมาธิลงต่ํา
ถามีอาการอยางนี้บอยๆ กอนที่จะภาวนาใหหายใจยาวๆ คลายกับอาการทีเราเกณฑทหาร
สักสองสามครั้ง แลวก็เริ่มภาวนา หรือพิจารณาไป อยางนี้ อาการนั้นจะไมปรากฏอีก นี่สําหรับเรื่อง
นี้ขอใหทานทัง้ หลายจงพิจารณาจิต ควบคุมจิตใหตกอยูในสภาพดีแบบนี้ เพราะวาจิตของเราพบ
กุศลมากและพบอกุศลมาก จิตใหตกอยูใ นสภาพดีแบบนี้ เพราะวาจิตของเราพบกุศลมากและพบอกุ
สมาก จิตของเราเขาถึงฌานหรือไมเปนประการใด ทั้งนี้เพื่อปองกันการขาดทุนของชีวิตในฐานที่
เปน ในฐานะที่บรรดาทานทั้งหลายประกาศตนเปนศิษยสาวก ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ก็ตองพยายามควบคุมกําลังใจเขาสูระยะของความดี
แลวตอไปนีไ้ ป ขอทานทั้งหลายพยายามตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่นกําหนดรูลมหายใจ
เขาออก ใหคําภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดสมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานพรอมแลว ตอนี้ไป
ก็เปนโอกาสทีบ่ รรดาทานพุทธบริษัท จะเจริญสมาธิจิตและวิปสสนาญาณ แลวก็กอนที่จะเจริญ
กรรมฐาน ขณะนีเ้ ปนเวลาที่ฟงคําแนะนําในการปฏิบัติ ขอบรรดาทานพุทธบริษัท จงใชอารมณ
อยางสมัยที่พระพุทธเจาทรงแสดงพระธรรมเทศนา เพราะวาในสมัยนั้น
วาองคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาไดทรงแสดงพระธรรมเทศนา บรรดาพุทธบริษัททั้งหลายทานฟงดวย แลวก็คดิ
ตามดวยฉะนัน้ จึงปรากฏตามประวัตวิ า เมื่อองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา แสดงพระธรรมเทศนา
จบ บรรดาทานพุทธบริษัทไดพากันบรรลุมรรคผลไปตามๆ กัน ที่เปนอยางนี้ก็เพราะวา ทานไมได
ฟงแคจําอยางเดียว ทานฟงแลวก็คิดตามใครครวญตามไปดวย เมื่อจิตมีความเขาใจในถอยคําที่องค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวก็มีอารมณและกิเลสตามไป เมื่อเวลาที่สมเด็จพระจิมไตรเทศนจบ
จิตก็ตัดกิเลส เปนสมุจเฉทปหานทันที คือ ในสมัยองคสมเด็จพระชินศรี ที่เราอานตามหนังสือ
ประวัตวิ า องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคยเทศนจบ ก็มีคนบรรลุมรรคผล เมื่อเราอานแลว เราก็
อัศจรรย วามันไมนาจะเปนไปอยางนั้น แตเนื้อแททีเดียว ทานทั้งหลายเหลานัน้ ทานไมไดฟงเพื่อจํา
หรือไมไดฟงเพื่อไดยนิ เฉยๆ ทานฟงแลวก็คิดตามไปดวย
สําหรับวันนี้ อาตมาก็ขอประมวลเรื่องราวฌาน มาพูดกับบรรดาทานพุทธบริษัท เพราะวา
อานิสงสของฌานสมาบัติไดพูดมาแลว 3 คืนติดๆ กัน เพื่อบรรดาทานพุทธบริษัทเขาใจ วาการเจริญ
สมาธิจิตอยางต่ํา ซึ่งไดแกขณิกสมาธิและอุปจารสมาธิ อยางนี้เมื่อตายจากความเปนคนก็ไปเกิดเปน
เทวดา ถาเจริญสมาธิจิตเขาถึงฌานสมาบัติ ตายจากคนไปเกิดเปนพรหม แตสําหรับทานที่เจริญ
สมาธิจิตไดฌานโลกียโดยเฉพาะ ไมมีอารมณวิปสสนาญาณแกกลา ก็ไมสามารถจะเปนพระอริยเจา
ไดในระหวางปฏิบัติอยาง พระโคธิกะ ไดฌานโลกียบ างวันฌานก็ทรงตัว บางวันเมื่อทุกขเวทนา
สาหัสมาก ฌานก็ถอยลง เกือบจะไมเหลือคําวาเปนฌาน จะมีสมาธิบางก็แตเพียงเล็กนอย แตอาศัยที่
ทานมีความฉลาดในการพิจารณา ตัดสินใจวาขันธหามันเปนศัตรูสําหรับเรา ไมมีความเยื่อใยในชีวิต
คิดอยูอยางเดียววารางกายเปนมารราย คือกั้นความสัตย ก็กั้นความดีเมือ่ ขณะที่กําลังฌานเขาสูสมาธิ
จิต เขาสูจิตจึงไดปดชีวิตเสียดวยมีดโกน เชือดคอตายอาศัยที่มีอารมณจิตใจ ไมมีเยื้อใยในขันธหา
ทานจึงไปนิพพาน ขึ้นชื่อวาเปนความฉลาดของบุคคลที่ไดฌานโลกีย แตสามารถไปนิพพานได
ในขณะจิตที่เขาถึงจุดหมายปลายทาง
แตทวาการแนะนํา
บรรดาทานพุทธบริษัทไมมีความประสงคตามนี้ตองการอยางเดียว
เพื่อใหรูจกั ตัดสินใจ ในเมื่อขณะที่อารมณเปนสมาธิหรืออารมณทรงฌาน และยามปวยไขไมสบาย
จงคิดไวเสมอวา ขณะนี้เราอาจจะตายชีวติ รางกายนี่มนั ไมใชเรา ไมใชของเรา ไมมีความหมาย
สําหรับเรา เพราะรางกายเปนทุกข ขึ้นชื่อวาขันธหา ประเภทนี้เราจะไมมีมนั อีก ความเปนเทวดา

หรือพรหมก็จะไมมีสําหรับเรา เราตองการ อยางเดียวคือพระนิพพาน ถาอารมณจิตของบรรดาทาน
พุทธบริษัทคิดอยางนี้นนั่ เปนเอกคตารมณ ถึงแมวาทานจะไมไดอรหัตผล ไมไดสกิทาคามี อนาคามี
หรือพระโสดาบันมากอน แตองคสมเด็จชินวรก็ทรงรับรอง วาหากวาจิตออกจากรางกายเมื่อไหร
ไปนิพพานเมือ่ นั้น นี่เปนนโยบายที่องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงแนะนําไวในพระสูตร
วันนีก้ ็มาพูดกันถึงฌานสมาบัติ แตพูดถึงอานิสงสมาแลว ขอประมวลอารมณของสมาธิ ถา
บรรดาทานพุทธบริษัทจะใชอารมณแบบใดก็ตาม ใน กรรมฐาน 40 หรือวาใน มหาสติปฏ ฐานสูตร
อยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ จะพิจารณาลมหายใจเขาออก คือ กําหนดรูลมหายใจเขาออกก็ตาม
ภาวนาก็ตามพิจารณาก็ตาม อันนี้เราพูดกันถึงสมาธิ ถาอาการทําอยางนี้ไดชวั่ ขณะเดียวอารมณจิตก็
มีความฟุงซาน ไปสูอารมณภายนอก นอกจากที่เรากําหนดไว พอมีความรูสึกขึ้นมาก็กลับมาภาวนา
พิจารณากําหนดรูลมหายใจเขาออกใหม ตามที่เราตองการหรือวาจับภาพนิมิต ทําไดนิดหนึ่งอารมณ
ก็ลอยไปใหมอยางนี้ องคสมเด็จพระจอมไตร บรมศาสดาตรัสวา เปนขณิกสมาธิ แปลวา สมาธิ
เล็กนอยหรือวา บรรดาทานพุทธบริษัทเจริญสมาธิจิต ภาวนาหรือพิจารณาก็ตาม มีอารมณใจชุมชืน่
บางครั้งจะมีขนชันขนพองสยองเกลา บางครั้งมีน้ําตาไหล บางครั้งมีรางกายโยกโคลง บางครั้งจะมี
ตัวสั่น คลายปลุกพระคือลอยขึ้นไปบนอากาศบางครั้งจะมีอาการซูซา ซาบซาน ปลอดโปรงตัวเบา
มีสภาพเหมือนตัวใหญขึ้นสูงขึ้นหนาตาใหญแตขางในโปรง จิตมีความสุข มีความเอิบอิ่ม มีความ
สบายอยางนี้องคสมเด็จพระจอมไตรเรียกวา ปติ
หลังจากนัน้ ไปจิตใจก็ชุมชืน่ มีความสุขยิ่งกวาความสุขใดๆ ที่ปรากฏมาในชีวิต มีอารมณ
จิตมีความสุข มีความสบายไมเบื่อ ไมเบื่อไมหนายไมอิ่มในการเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนา
กรรมฐาน จิตใจชุมชื่นอยูต ลอดเวลา อยางนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา ทานผูนนั้
เขาถึงอุปจารสมาธิเต็มขั้น
แตตอนอุปจารสมาธินี่ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงระวัง ภาพแสงสีจะปรากฏอันนี้องค
สมเด็จพระบรมสุคตใหทําจิตรูไววา ถาภาพสิ่งใดที่เราไมตองการไวกอ น เชนภาพกสิณ ถาภาพอืน่
เขามา จงเพิกทิ้งไปอยาสนใจในภาพนัน้ เพราะการเห็นภาพอยางนั้น ไมใชอาการวิเศษวิโสอะไร
มันเปนปจจัยที่ทําลายสมาธินอกจากภาพกสิณหรือภาพพระพุทธรูปที่เราตั้งใจกําหนดไว
เรา
ตองการภาพนัน้ อยางเดียว แตภาพประเภทนี้เราจะเห็นไดก็ดว ยอํานาจกําลังกําหนดจิตก็เห็น ไมใช
ลอยมา นี้ถาภาพใดๆ เกิดขึน้ มันจะเกิดขึ้นในระหวางที่จิตเขาถึงอุปจารสมาธิอันนี้ขอบรรดาทาน
พุทธบริษัทอยาสนใจ ถาสนใจจะเปนการทําลายความดี จิตจะไมมีความสุข ในเมื่อภาพไมปรากฏ
จะมีความวาวุน ใจตอนนี้แหละ สมาธิที่ไดก็จะเสื่อมถอยลง จงระมัดระวัง
ทีนี้ถาจิตกาวยิง่ ขึ้นไปกวานัน้ จะมีความสุขสดชื่นอารมณเปนเอกัคตารมณเอกัคตารมณนี่
เขาวามีอารมณเปนหนึ่ง เอกะ แปลวา หนึ่ง วามีอารมณจับอยูเ ฉพาะอารมณใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ
เชนกําหนดรูลมหายใจเขาออก ก็อยูแ คลมหายใจเขาออก กําหนดคําภาวนาก็อยูแ คคําภาวนา หรือวา
พิจารณาก็อยูแคพิจารณาพรอมกันนั้นในอาการของนิวรณหาทั้งหมดทัง้ หมดไมปรากฏ เชน อารมณ

พอใจในกามฉันทะความโกรธ ความพยาบาท ความงวงเหงาหาวนอน อารมณฟุงซาน สงสัยไมมีใน
ใจของเรา มีจติ เปนสุข จิตจับอยูเฉพาะอารมณที่เราตองการ หูไดยินเสียงภายนอกชัดเจนแจมใส รู
เรื่องราวทั้งหมด แลวปรากฏวาจิตของเราไมสนใจกับเสียงกับภาวนาพิจารณา กําหนดรูได ตาม
สบายไมมีความรําคาญ อารมณจิตอยางนีอ้ งคสมเด็จพระพิชิตมารกลาว ทานผูนนั้ เขาถึงปฐมฌาน
กาวนีเ้ ปนกาวของความเปนพรหม
ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัท มีความรูส ึกอยางนี้ ปฐมฌานมีองคหา คือวา วิตก วิจาร
ปติ สุข เอกัคตา คําวาวิตก วิจาร ก็ไดแกคําภาวนา การนึกไววาจะภาวนา คือวานึกไววาพิจารณา ตัว
นี้เปนวิตก ตัวรูคําภาวนา และพิจารณาอยางนี้เปนตัววิจาร เมื่อเขาเขาถึงปฐมฌาน ตอนนี้บรรดาทาน
พุทธบริษัททุกทานตองมีความหมายกําหนดรูไวดว ย วาขณะถาลมเราหยาบจิตเขาถึงปฐมฌานตอบ
แรกจะมีอาการเคลิ้มเหมือนจะหลับ แตทวาพอรูสึกตัวสบายหรือจะเผลอหนอย มีอาการหวิว คลาย
ตกจากที่สูง อยางนี้พึงทราบวา อารมณจิตหยาบ เปนปฐมฌานหยาบ จิตเขาถึงปฐมฌานแตทรง
ไมได มันจะหลนลงมามีอาการหวิว ถามีอาการอยางนีป้ รากฏ ขอบรรดาทานพุทธบริษัทแกไขดวย
วิธีนี้ กอนที่พจิ ารณา จะพิจารณาใหมๆ ใหกําหนดรูลมหายใจเขาออก ถอนหายใจยาวๆ เหมือนเขา
เกณฑทหาร สักหาหกครั้ง

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 50
เรงรัดการปฏิบัติ
สําหรับการอธิบายปฏิบัติ ก็ตองขออภัยญาติโยม พุทธบริษัทที่ตองเพิ่มเวลาอีกหานาที
เพราะวา ในคราวกอนๆ ใชเวลาสิบหานาที คราวนี้ตอไปขอเวลา ยี่สบิ นาที เพราะวาการฟงอธิบายนี่
มีความสําคัญมากกวาการหลับตา ถามีความเขาใจเสียแลว นําไปปฏิบตั ิที่บานไดงาย และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งการทีจ่ ะมาคราวนี้ ครูใหญทานบอกวา การแนะนํากรรมฐานมาในการกอนๆ เปนทางออม
เกินไป ตอไปก็ขอใหรวบรัดใหบรรดาทานพุทธบริษัท นอมจิตหรือนําจิต เขาถึงความเปนอริยเจา
ใหเร็วที่สดุ ที่จะเร็วได ทั้งนี้เพราะวา ทานบอกวาลูกศิษยของทานบริษัทของทานทีม่ ีอารมณใกลจะ
เขาถึงพระอริยเจามีอยูมาก แลวบางทีอาจจะมีใครถึงแลวก็ได หากวาทานฟงไปแลวพิจารณาไปดวย
วา อารมณของทานถึงจุดนี้แลวหรือยัง ถาถึงจุดไหน จุดนั้นชื่อวาไดจะใหพระสงฆทั้งหลาย
พยากรณไมใชหนาที่ของพระสงฆ
ทานแนะนําใหอธิบายบอกวา ใหใชเวลาใหสั้นคือวาขมวดเขามาใหเร็วเพราะในตอนกอน
ก็อธิบายกันเรื่องสมาธิบาง จริตบาง ตอมาก็อธิบายในดานของอริยเจา ขั้นสังโยชน ก็รูสึกวาจะ
กวางขวางเกินไป ทานบอกไมเหมาะกับนักปฏิบัติทตี่ องใชเวลารวบรัดเพราะกาลเวลามันใกลเขา
มาแลว ไอคําวาใกลนี่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอาจจะไมใกลแตอาตมามันใกลเต็มที ไมใชใกล
เปนพระอรหันตละ มันใกลตาย เมื่อทานบอกวามันใกลเขามาก็ตองรวบรัดกัน และขอบรรดาพุทธ
บริษัทจําไปแลวก็เอาไปพิจารณา ใชใหเปนปกติตามอารมณที่จะพึงปฏิบัติได
ทานบอกวาใหแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทวา ความเปนพระอริยเจามันมีอยางนิใหจําไว
ในตอนตน ทานบอกวา พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี พระอริยเจาทัง้ สองระดับนีม้ ี อธิศีลสิกขา
เปนสําคัญ หมายความวา มีศีลบริสุทธิ์เทานั้นเอง ยังไมตองใชกําลังสมาธิมาก ไมตองใชปญญามาก
มีสมาธิเล็กนอย มีปญญาเล็กนอย แตคุมศีลใหบริสุทธิ์ เปนพระอริยเจาขั้นพระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามีที่เรียกกันวา อธิศลี สิกขา
ตอมาอันดับทีส่ อง อธิจิตสิกขา มีสมาธิยิ่ง มีปญญาสูงขึ้น ระดับนี้เปนระดับของพระ
อนาคามี ระดับที่สาม สําหรับ อธิปญญาสิกขา เมื่อกี้ อธิจิตสิกขา นะ อาจจะพูดผิดไปก็ได อธิจิต
สิกขา คือ มีสมาธิยิ่ง เปนระดับของพระอนาคามีนี่ตองใชปญญาเหมือนกัน
ถาสมาธิดีมากปญญาก็ดีมาก สําหรับ อธิปญญาสิกขา นั่น เปนวิสยั ของพระอรหันต
นี่อันดับแรกขอใหบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน ถึงจุดนี้ไวเสียกอน วาความเปนพระ
โสดาบันกับพระสกิทาคามี ความสําคัญอยูที่มีการรักษาศีลหาบริสุทธิ์ไมใชศีลแปดแตวาสําหรับ
พระตองเปนศีลสองรอยยี่สิบเจ็ด สําหรับเณรตองศีลสิบสําหรับฆราวาสมีศีลหาบริสุทธิ์
สําหรับพระอนาคามีนั้นตองมีสมาธิสูงถึงฌานที่ หมายความวา ตองตัด กามฉันทะ แลวก็
ตอง ตัดโทสะ และพยาบาท ตองใชกําลังสูง

สําหรับพระอรหันตนั้น ตองใชปญญาสูงมาก จึงจะตัดกิเลสไดทั้งหมดตอนนี้การบรรลุ
มรรคผลวากันตามความเปนจริง และก็พูดกันตามแบบตองบอกวา บรรลุตั้งแตพระโสดาบัน พระ
สกิทาคามี แลวก็อนาคามี และก็อรหันตนวี่ ากันตามลําดับ เพราะความจริงจิตที่จะเขาบรรลุมรรคผล
นั้นไมไดเรียงลําดับบางทานไดฌานโลกียเ ล็กนอย จิตจะสามารถจะใชปญญามากสามารถตัดกิเลส
เปนสมุจเฉทปหาน เปนพระอรหันตทนั ที โดยไมรูสึกตัววาเปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามี
อรหันต เมื่อใด
หมายความวา นั่งอยูขณะนี้ ใชเวลาเพียงสิบนาที ยี่สิบนาที สามสิบนาทีก็ตาม ขณะนั้นจิต
ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน ไดทันทีเปนพระอรหันต ไดทันทีอนั นี้มีถมไป ไมจําเปนวาจะตอง
เรียงลําดับวาจะตองเปนพระโสดาบัน และก็เปนสกิทาคามี แลวก็เปนอนาคามี แลวก็เปนอรหันต
ไมแน แตบางทานก็มาหยุดอยูแคพระโสดาบันถึงเกาปสิบป ก็ถมไป ทั้งนี้ก็เปนไปตามที่เรียกวา
บารมี ก็คือกําลังใจ จะมีกําลังใจเขมขนเพียงใด นั่นเปนเรือ่ งของแตละบุคคล
ตอนนี้ก็จะขอขั้นตน วันนีถ้ ือวาเปนการเริ่มตนกันใหม แตวาเปนการเริ่มตนในขั้นปลาย
ขั้นอริยมรรค ขั้นอริยผล คือวาทานเตือนมาใหสอนแบบนี้ก็ตองสอนแบบนี้ การสอนตองสอนตาม
คําแนะนํา ไมใชใชปญญาของอาตมาแตผูเดียว
อันดับตนทานกลาววาคนที่จะเปนพระโสดาบันไดตองมี อธิศีลสิกขา คําวา อธิศีลสิกขา ก็
หมายความวาตองมีศีลบริสุทธิ์เปนปกติ ทีนี้ถาเราจะวากันตามสังโยชน ทานบอกวาทานที่จะเปน
พระโสดาบัน ก็พิจารณาตัดในดาน สักกายทิฏฐิ ไดเพียงเล็กนอย ลูบๆ คลําๆ เพียงแตมีความรูสึกตัว
วา เราจะตองตายแนนอน ชีวิตเปนของไมเที่ยงแตความตายเปนของเที่ยง ความรูสึกของเราที่วาเรา
จะตายในเวลานี้ ไมใชวันพรุงนี้ มะรืนนี้ มะเรื่องนี้ ปหนา ปโนน เพราะวาความตายไมมีนิมิต ความ
ตายไมมีเครื่องหมายจะบอกกาลเวลาตายแนนอนไมไดเพราะชีวิตมันเปนของไมเที่ยง ทานใหคิดไว
เสมอวา เราอาจจะตายเดีย๋ วนี้ จะไดไมประมาทในการประพฤติความดี นี่อันดับที่หนึ่งสําหรับ
สังโยชนขอทีห่ นึ่ง คือ สักกายทิฏฐิ พระโสดาบันทําไดแคนี้ ไมไดสูงไปกวานี้
สังโยขนขอทีส่ อง พระโสดาบัน ไมสงสัยในคําสัง่ และคําสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา คําวาคําสั่งก็คือศีล พระพุทธเจาบอกวา เราควรรักษาศีลหาใหบริสุทธิ์นี่ สําหรับฆราวาส
พระศีล 227 คองบริสุทธิ์ สามเณรศีลสิบใหบริสุทธิ์ เพราะอะไรทําไมพระพุทธเจาจึงไดบอกอยาง
นั้น และก็เปนกฎหามเสียดวยวา ควรจะทําอยางนั้น ถาไมทําอยางนั้นจะเอาดีไมได ถาเราจะไม
สงสัยในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็ตองใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา วาศีล
หามีความดีอยางไร ทําไมถึงตองรักษากัน เราจะไมรักษาศีลหาไมไดหรือ อันนี้ก็ตองนอมเขามาหา
ตัวเองวาศีลหามันมีอะไรบาง
ขอหนึ่ง ปาณาติบาต หามทําลายชีวติ ซึ่งกันและกัน หามประทุษรายซึ่งกันและกัน ในขอนี้
เรามานั่งพิจารณาดูวาเราตองการไหม ถาใครเขามาฆาเราจะมาทํารายเรา เราก็ไมตองการ ในเมื่อเรา
ไมตองการ คนอื่นเขาก็ไมตอ งการเหมือนกัน แมแตสัตวเดียรัจฉานก็ไมตองการใหทําลายชีวิตของ

เขา นี่ถาเราใชปญญาพิจารณาแลววาพระพุทธเจาสอนขอนี้จริง วาการทําลายซึ่งกันและกัน
ประหัตประหารซึ่งกันและกัน มันเปนปจจัยสรางศัตรู สรางความทุกขใหมีขึ้นแกเรา สรางความเรา
รอนใหเกิดขึ้นแกเรา เราไมมีความสุข คนที่มีศัตรูนั่งไมสบายนอนไมสบาย หลับไมสบาย ตื่นก็ไม
สบาย เพราะตองระวังอยูเ สมอ
ทีนี้มาศีลขอที่สองพระพุทธเจาบอกวา จงอยายื้อแยงทรัพยสินของบุคคลอื่น ศีลขอที่สอง
พระพุทธเจาทรงแนะนําวา อยาลักอยาขโมยทรัพยสินของบุคคลอื่น เราก็ใชปญญาดูสักนิดหนึ่ง วา
มันควรจะสงสัยไหม วาทรัพยสิน วาถาทรัพยสินของเราที่มันหามาไดโดยยาก เราตองการไหม ให
คนมายื้อแยงมาลักมาขโมย มาปลนของเราชวงชิงไป นี่เราไมตองการ ถาเรามีปญญาหนอย เราก็คดิ
วาในเมื่อเราไมตองการอยางนั้น คนอื่นเขาก็ไมตองการเหมือนกัน เราตางคนตางรักษาสิทธิ ยอมรับ
นับถือเคารพในสิทธิ ทรัพยสินซึ่งกันและกัน เราก็มีความสุขไมมีศัตรู
มาขอที่สามองคสมเด็จพระบรมครู ตรัสวา อยายื้อแยงความรักของบุคคลอื่น นี่ถาเรามีคน
รักเราอยากใหใครมายื้อแยงคนรักไหม เราไมตองการ ถาเราไมตองการ คนอื่นเขาก็ไมตองการ
เหมือนกัน ถาเราไปแยงเขาเขา เขาก็เปนศัตรูเรา เราก็นอนไมหลับ ไมมีความสุขมีแตทุกข
ขอที่สี่ สมเด็จพระมหามุนี กลาววา ทานทั้งหลายจงกลาวแตวาจาจริงอยากลาววาจาเท็จ
และก็ตองนอมไปถึงวา อยากลาววาจาหยาบ อยาพูดสอเสียด อยายุยงสงเสริมใหเขาแตกราวซึ่งกัน
และกัน อยากลาววาจาที่ไมเปนประโยชน วาจาประเภทนี้เราไมตองการ คนอื่นเขาก็ไมตองการ
เหมือนกัน
ขอที่หา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา จงเวนจากการดืม่ น้ําเมา เพราะมันไปทําลายจิตให
มีความประมาท ขาดสติสัมปชัญญะ คนทุกคนตองการความดี มีสติสัมปญญะสมบูรณ เราจะดีได
อยางไร
นี้เปนอันวา พระธรรมคําสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาในดานศีล มีเหตุมีผล
พอที่เราจะควรประพฤติปฏิบัติ นี่ถาใชปญญาพิจารณาจะเห็นวา ศีลหาประการทีพ่ ระพุทธเจาทรง
แนะนํา นี้เปนความจริง ไมสงสัยในสังโยชนขอที่สอง
ทีนี้สังโยชนขอ ที่หนึ่งพิจารณาวา อัตภาพรางกายไมใชเราไมใชของเรา อันโนนเปนเรื่อง
ของพระอนาคามีกับพระอรหันต สําหรับพระโสดาบันคิดแตเพียงวา เราจะตองตายแน ไมสามารถ
จะควบคุมกายไวตลอดกาลตลอดสมัย ก็พจิ ารณาดูวาจริงไหม เราจะตายจริงหรือไมจริง ชาวบาน
เขาตายไดเราก็ตายได
สังโยชนขอทีส่ าม สมเด็จพระจอมไตรตรัสวา ทานทั้งหลาย จงรักษาศีลใหบริสุทธิ์
เครงครัดมัธยัสถ ในการรักษาศีล อยาละเมิดศีล

นี่ อธิศีลสิกขา ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอนวา พระโสดาบันลุสังโยชน ได
สามประการคือ สักกายทิฏฐิ มีความไมประมาทคิดไวเสมอวาเราจะตองตายอยูเสมอ เมื่อเราตายเรา
ก็เลือกทางตายในฝายที่ดี เมื่อเปนมนุษยก็ควรจะเปนมนุษยดี ตายเปนผีกค็ วรจะเปนผีดี
เปนมนุษยที่จะดีไดก็ตองมีศลี หาบริสุทธิ์ เพราะไมเบียดเบียนคนอืน่ ไมสรางความทุกข
รอน ใหเกิดขึน้ แกตน ในเมือ่ เปนผีดี ผีดีประเภทพระโสดาบันเปนอยางไร คือ พระโสดาบันเปนผี
ชั้นดีเพราะวา ตายแลวไมตกนรก ไมเกิดเปนเปรต ไมเปนอสุรกาย ไมเปนสัตวเดรัจฉาน ตายจากคน
ไปเปนเทวดาหรือพรหม พนจากเทวดาหรือพรหมมาเปนคน ก็เปนคนชั้นดี มีความสุข มีรูปรางสวย
เพราะศีลหา ขอที่หนึ่ง
มีทรัพยสินไมมีอันตราย เพราะศีลขอที่สอง มีคนในบังคับบัญชาวานอนสอนงายเพราะศีล
ขอที่สาม มีวาจาเปนที่ชอบใจของบุคคลอื่น เพราะรักษาศีลขอที่สี่ มีสติปญญาดี มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณ มีปญญาดีเพราะรักษาศีลขอที่หา
และการเปนพระโสดาบันอันดับต่ํา สัตตขัตตุง เรามาเกิดเปนคนอีกเจ็ดชาติ เราก็เปนพระ
อรหันต ถามีกําลังจิตขนาดกลางเกิดเปนคนอีกสามชาติก็เปนพระอรหันต ที่มีอารมณเขมขน เกิด
เปนคนอีกหนึง่ ชาติก็เปนพระอรหันต นี่วากันถึงสังโยขนที่เราจะพึงละ
ทีนี้เราก็มานอมกลับเขามาถึงองคของพระโสดาบัน พระโสดาบันคุมกําลังจิตไดสี่ประการ
คือ
1. มีความเคารพในพระพุทธเจาจริงๆ เราใชกันแตองคดีกวา ฟงสังโยชนเขาใจยาก จึงเอา
องควาพระโสดาบันนี่คุมเอา องคไวไดขนาดไหน ตามพระบาลี ทานกลาววา พระโสดาบันเคารพ
ในพระพุทธเจาอยางจริงใจ ไมปรามาสในพระพุทธเจา
2. เคารพพระธรรมอยางมั่นคง ไมละเมิดธรรมะ คือ นอมจิตอยูในธรรมะดานกุศลอยาง
เดียว ธรรมใดที่เปนอกุศลทีพ่ ระพุทธเจาทรงหามไมปฏิบัติ
3. ขอที่สามพระโสดาบันใหความเคารพในพระอริยเจาคือ พระอริยสงฆดวยความจริงใจ
ไมทําจิตใหคลายจากพระรัตนตรัยทั้งสามประการ และ
4. ขอที่สี่พระโสดาบันทรงศีลบริสุทธิ์เปนปกติ วันนี้เราไมพูดกันถึงสมาธิ เพราะถาจิต
มันทรงอยูมันเปนสมาธิแลว
สมมติวาการเคารพในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เขาใจวาพอทําไดแตวาศีลหาเรา
จะทําอยางไรจึงจะบริสุทธิ์ ถาตองการเปนพระโสดาบันจริงๆ มันเปนของไมยาก ถาเราไมสามารถ
จะรักษาศีลหาใหบริสุทธิ์ไดตลอดวัน ใหมๆ เราก็ตั้งจังหวะเวลาไวนอยๆ คือตั้งแตหกโมงเชาถึงเกา
โมงเชา เราจะไมยอมละเมิดศีลหาเด็ดขาด จะมีเรื่องอะไรมาก็ตาม ไมยอมละเมิด หลังจากนั้นก็วา
กันไปตามเรื่องทําจิตใหมนั ชิน เมื่อรักษาไดวนั ละสามชั่วโมงในไมชา ภายในหนึ่งเดือน มันก็ขยับ
ไปประมาณสักหกชัว่ โมงไดเพราะอารมณมันชิน เขาใจวาไมเกินสามเดือนศีลหาเราก็ครบถวน และ
สามารถจะรักษาไดตลอด 14 ชั่วโมง คือวาจิตมันชินตอการระมัดระวังศีล นี่การปฏิบัติที่ถูกตองและ

ก็ตรงตามแนวปฏิบัติใหใชการปฏิบัติแบบอนุโลมใจ อยาเดีย่ วเข็ญเกินไปเพราะจิตใจเราเวลาปกติ
มันอยูในขั้นเลวทราม ชอบอกุศลเปนสําคัญ นี่พูดเฉพาะคนที่รักษายังไมไดนะ
ที่นั่งอยูที่นี่ คนรักษาศีลหาบริสุทธิ์มีเยอะ แตจะไมชี้ตวั เดี๋ยวเขาจะหาวาพระ แหมเดี๋ยวเขา
ไปประฌานวาพระอะไร มีเยอะถาหากวาจะเดาๆ เอานะ เดาๆ หนาก็เห็นจะถูก เดาๆ ชื่อไมถูก
เพราะไมรูจกั ทุกคน เปนอันวาการปฏิบตั ิในศีลใหบริสุทธิ์ ยอมรับนับถือพระพุทธเจาตองอนุโลม
ใหแกใจ เพราะจิตใจของเราเคยนอมอยูใ นอกุศลมานาน ฉะนั้นในอันดับแรกจะวามันตลอดวันมัน
คงทําไมได นี่ทานที่ยังไมเคยปฏิบัติ ทานที่เคยปฏิบัตทิ ํามาแลวไดกข็ อโมทนา ขอใหรักษาตอไป
อยาใหคลาย
และขอใหทราบวาศีลหาประการ จะขาดไดเพราะอาศัยเจตนาเปนสําคัญถาเราไมมีเจตนา
เดินไป บังเอิญไปเหยียบมดตาย ปลวกตาย อยางนี้ศีลไมขาดเพราะไมมีเจตนาและกลาววาจาพลาด
ไป โดยไมคดิ วาจะทําลายประโยชนเขาอยางนี้ศีลทางวาจามันก็ไมขาด อยางพอคาแมคาเคยมาติง
เสมอวา คาขายก็ตองพูดมดเท็จไมพูดความจริง อันนี้ความจริงมันก็ไมจําเปน ถาเราตัง้ ใจจะขายของ
ซื้อถูกขายแพง ถาเราซื้อของมาในราคาหนึ่งบาท เราจะขายสิบบาท แตเขาถามวาของที่ซื้อราคา
เทาไร เราก็ไมบอกราคาจริง บอกวาเราเต็มใจขายในราคาเทานี้เขาพอใจไหม ถาเขาพอใจในการซื้อ
มันก็ไมเปนไร ไมจําเปนตองบอกวา นี่ฉันซื้อมาเกาบาทหาสิบสตางคนะ ถาขายสิบบาทไดกําไร หา
สิบสตางค อยางนี้โกหกศีลขาด ถาเราจะบอกวาของมันแพงนี่ฉนั ตองขายราคาเทานี้ ถาต่ําไปกวานี้ก็
ขายไมไดถาเขาไมพอใจเขาก็ไมซื้อ ถาเขาพอใจก็ซื้อมันก็ไมเปนไร เปนอันวา รักษาศีลไมหนักนัก
ถาจะมาถามกันวา เจริญความเปนพระโสดาบันไมตองเจริญสมาธิหรือ ก็ตองตอบวา เจริญ
วันพรุงนี้คอยพูดกัน เวลาวันนี้มันหมดแลวเปนอันวาวันนี้ก็ขอยุติไวเพียงเทานี้ ตอแตนี้ไปขอบรรดา
ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งกายใหตรงดํารงจิตใหมั่น กําหนดรูล มหายใจเขาหายใจออก ใชคํา
ภาวนา และพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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สีลานุสสติกรรมฐาน และ มัชฌิมาปฏิปทา
ใชไหม ก็หมายความนี่ราคาดี ชามกะลาราคาตกนะ เปนอันวาก็เปนของธรรมดา นานๆ จะ
มาคุยกันครั้งหนึ่ง นี่การฟงแลว ก็อาจจะเผลอไปบาง พลั้งไปบาง ขาดตกบกพรองไปบางในการ
ปฏิบัติ ตอนนี้ก็จอขอเริ่มตั้งแตตอนตนเปนการซอมความเขาใจ การเจริญพระกรรมฐาน อันดับแรก
ทานบอกวา ควรจะเปนคนมีศีลบริสุทธิ์นะ ความจริงศีลไมบริสุทธิ์ก็เจริญกรรมฐานได แตทวา
กรรมฐานไมทรงตัว จะเห็นวาบางครั้งถาจิตใจเราสบาย มีอารมณเปนสุข มีจิตประกอบไปดวย
เมตตา มีพรหมวิหารครบถวน มีศีลบริสุทธิ์อารมณมันสบาย มีความเยือกเย็นของจิต ตอนนี้จะเห็น
วาสมาธิจิตมันมีการทรงตัวมีมาก แลวขณะใดที่ศีลบริสุทธิ์ขณะนั้นจิตไมมีความวุนวาย
นี่พระพุทธเจาตรัสวา อยางที่เขาใหเขาบอกอนุศาสนกนั วาถาศีลบริสุทธิ์เปนปจจัยให
สมาธิตั้งมั่น เมื่อสมาธิตั้งมั่น มีอารมณเปนฌาน เปนปจจัยใหเกิดปญญา เปนอันวาการเจริญ
กรรมฐานก็ตองอาศัยมีศีลเปนพื้นฐาน นี่คาํ วา ศีลจะมีขนึ้ มาไดกเ็ พราะอาศัยเมตตา ความรัก กรุณา
ความสงสาร สองตัวนี่เปนสิ่งสําคัญ ก็รวมความวา จิตของเรามีพรหมวิหาร 4 นั่นเอง ถาหากวาญาติ
โยมจะถามวา ถาศีลไมบริสุทธิ์จะเจริญพระกรรมฐานไดไหม สําหรับฌานโลกียเจริญไดฌานโลกีย
นี่ศีลไมบริสุทธิ์ก็เจริญได แตวาขณะใดถาศีลบริสุทธิ์ ฌานมีอารมณตงั้ มั่น ขณะใดศีลที่ไมบริสุทธิ์
ฌานก็จะงอนแงนเหมือนกันใชไหม จะเห็นวาบางครั้งเราสามารถจะทรงสมาธิจิตไดดี 5 ประการ
จิตใจมันสบาย บางคราวเราไมสามารถจะควบคุมกําลังใจใหเปนสมาธิแนบสนิทได ตอนนั้นจะ
พิจารณาไดวาเราจะมีการบกพรองในศีลอยางใดอยางหนึง่
ฉะนั้นฌานโลกีย พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา เปนของที่มีความไมมั่นคง มีสภาพขึ้นๆ ลงๆ
ประเดี๋ยวก็ดี ประเดี๋ยวก็ไมดี บางคราวเราใชกําลังฌานไดคลองบางครั้งเราใชกําลังฌานไดไมคลอง
ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูก บั ศีลเปนพื้นฐาน ฉะนั้น ขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็จงพากันระมัดระวังศีล 5 ให
มีความสําคัญ คือ ระวังใหมาก ถาจะพูดกันวา ศีล 5 จะไมขาดเสียเลย เดีย๋ วก็จะเสียทีที่เกิดมาเปนคน
หรืออยางไร บอกศีล 5 ไมขาดเลยนี่เราก็ไมใชคนแลว เปนมนุษยไปมนุษยเขาแปลเปนผูมีใจสูง มี
ศีล 5 ครบถวน หรือมีกรรมบถ 10 ครบถวน แลวก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา ถาเรามีการระมัดระวังอยู
เปนปกติ ศีลก็บริสุทธิ์ สักวันหนึ่งมันตองบริสุทธิ์แน
วันนี้คือ ตอนเชามืดตื่นขึ้นมาคิดวา ศีล 5 มีอะไรบาง เราจะไมพยายามใหละเมิดในศีล 5
หรือไมยอมใหศีล 5 ประการบกพรอง ตอมาเวลากลางคืนกอนจะนอนก็มานั่งไลเบีย้ ตั้งแตเชามาถึง
เวลากลางคืนกอนจะนอนวันนี้ บกพรองในศีลจุดไหนบาง ถามีอารมณบกพรองเราก็คิดไวใหมวา
วันพรุงนีจ้ ะไมยอมใหบกพรองถาวันรุงขึ้นบางทีศีลขอนี้ที่เคยบกพรองมันไมบกพรอง แตบังเอิญ
ไปบกพรองขอใดขอหนึ่งจากนั้นไป นีก่ ถ็ ือวาเปนเรื่องธรรมดา แตถาหากวาบรรดาญาติโยมพุทธ
บริษัทระมัดระวังอยูอยางนีเ้ สมอๆ ไมชาจะมีอารมณจติ ชิน ศีลจะมีการทรงตัวเองในระยะไมนาน

นัก ทีนี้คําวา ศีลจะบกพรองหรือไม ก็ขอใหทราบวา ตองอาศัยเจตนาเปนสําคัญ ถาเจตนาของเราไม
มี อยางชนิดเดินไปเหยียบมดตายปลวกตายโดยไมตั้งใจ อันนี้ศีลมันไมขาด ศีลจะขาดเพราะการ
ตั้งใจเปนสําคัญ ตั้งใจทําแลวก็ทําสําเร็จสมปรารถนาในการละเมิดศีล ศีลจึงจะขาด
นี่สําหรับลําดับแรก ก็ขอใหพยายามควบคุมศีล อารมณที่นึกถึงศีลเปนปกติพยายามควบคุม
ศีลไมใหบกพรองถึงแมมันจะบกพรองบางก็ระมัดระวังไวเสมอวาเราจะไมยอมใหบกพรอง การคุม
ศีลอยูอยางนี้เปนปกติ ทานเรียกวา สีลานุสสติกรรมฐาน ใชไหม ไมใช มาเจริญพระกรรมฐาน คือวา
เราไมมีเวลานัง่ หลับตา ไมมีเวลานั่งเจริญสมาธิอยางเขา วันทั้งวันมีแตงาน กลางคืนจะมา
นั่งขัดสมาธิก็ไมมีโอกาส มันเหนื่อย จําเปนที่จะตองพักผอนแลว วันทั้งวันนี่ เราทํางานไปดวยก็มี
อารมณหนึ่งคอยควบคุมศีล ไมยอมใหละเมิดศีล ถาเผอิญจะบกพรองดวยกรณีใดๆ ก็มีสติ รูทัน มัน
บกพรองไปแลวเราก็นึกขึ้นมาไดวา ออ นีบ่ กพรองไปเสียแลว เราจะพยายามไมใหบกพรองก็ตองทํา
กันแบบนี้แหละ ขึ้นบางลงบาง ผิดบางถูกบาง คุมไวไดบาง เผลอบาง อยางนี้ขึ้นชื่อวามีจิตสนใจใน
ศีล มีสมาธิควบคุมในอารมณของศีล เราเรียกวา สีลานุสสติกรรมฐาน
นี่ขณะใดถาเรามีจิตพรองในศีลบาง ไมพรองบาง แตกพ็ ยายามระมัดระวังศีลอยูเ สมอ ก็คุม
ไวไดนานบาง ไมนานบาง อยางนี่จะเรียกวา ขณิกสมาธิ จนกระทั่งมีจิตใจมีความสบายมาก
สามารถควบคุมศีลไดดี เมื่อนึกถึงศีลขึ้นมาเมื่อไรก็มีแตความชุมชื่น มีความปลาบปลื้มวาเราเปนผูม ี
ศีลบกพรองนอย ไมใชไมบกพรองเลย ในบางขณะก็มอี าการบกพรอง แตวาเจตนารายที่จะทําลาย
ศีลไมมีพอจะนึกถึงศีลขึ้นมาเมื่อไรก็มีความภูมิใจวาเราเปนคนมีศีลถึงแมวาจะบกพรองบางก็เปน
สวนนอย อาการอยางนี้ทานเรียกวา มีจิตเขาถึงอุปจารสมาธิ ใน สีลานุสสติกรรมฐาน ถาหากวาทาน
ใดสามารถจะคุมศีลไดเปนปกติ การพลั้งพลาดในศีลโดยเจตนาไมมี หมายความ เจตนาที่จะทําลาย
ศีลขาดไมมี บังเอิญขยับไปถูกสัตวตายบาง หรือบางทีของใครเขาวางไว ก็คิดวามันไมมีเจาของ เรา
ก็หยิบไป แตจติ ใจคิดไวเสมอวา บังเอิญถาจะมีเจาของเขามาทวงถาม เราจะคืนให อาการอยางนี้ขนึ้
ชื่อวาศีลเราบริสุทธิ์ ถาศีลบริสุทธิ์ มีจิตรักในศีล ก็ถือวาทานเปนผูมีฌานใน สีลานุสสติกรรมฐาน
ถาหากวามีอารมณศีลบกพรองบาง ไมบกพรองบาง มีกาํ ลังต่ํา ทานชือ่ วาเปน ขณิกสมาธิ
ใน สีลานุสสติกรรมฐาน อยางนี้ทานถือวามีอารมณแหงกามาวจรยังไมสมบูรณแบบ เพราะวาจิตเขา
สูกามาวจรสวรรค ถาจิตเขาถึง อุปจารสมาธิ มีจิตชุมชืน่ มีความชื่นบานเมื่อนึกถึงศีล แลวมีความ
ปลื้มใจวาเรามีศีลบริสุทธิ์ อยางนี้ชื่อวา เปนผูมี อุปจารสมาธิ ใน สีลานุสสติกรรมบาน ถือวามี
กําลังใจเต็มในกามาวจรสวรรค ขึ้นชื่อวา กามาวจรสวรรค ไมมีอารมณอื่นยิ่งไปกวานี้ แสดงวาตาย
จากความเปนคนก็ไปสวรรคได นี่ถาหากวา อารมณใจของทานมีความสุข ศีลสามารถจะบริสุทธิ์ได
โดยไมตองระมัดระวังเพราะมีอารมณชินอยางไรจิตใจก็ไมละเมิดในศีล อยางนี้ชื่อวาทานเปนผูมี
ฌาน ใน สีลานุสสติกรรมฐาน ถามีฌานในสีลานุสสติกรรมฐานนี่ ตายจากคนเกิดเปนพรหม นี่เปน
ขั้นของศีล

ทีนี้ตอมาก็ในขั้นของสมาธิ ถาจะฝกฝนในขั้นของสมาธิที่เรียกกันวา ตั้งอารมณเขาถึงจุด
ของฌาน ตอนนี้เปนของตนนะ นีก่ ็ขอกันใหมนะ พรุง นี้คงจะไมยอม อยางนอยทีส่ ุดก็ใกลนพิ พาน
พรุงนี้ เปนอันวาถาหากวาเรามีอารมณตั้งอยูทรงอยูในอาการของสมาธิ ตั้งใจจะรักษาอารมณสมาธิ
ใหมันดีที่สุดเทาที่จะพึงทําไดตามกําลังที่พระพุทธเจาทรงแนะนํา กําลังสมาธิที่จะทรงอยูไดกี่
หนึ่ง อันดับแรกจงพยายามตัดความกังวล ขึ้นชื่อวาเวลาที่เราจะนั่งสมาธิจะทําสมาธิ นั่ง
นอน ยืน เดินก็ได นั่งทาไหนไมหาม นอนทาไหนก็ไมหาม จะยืน เดิน ชา เร็ว อยางไหนก็ไมหาม
จะยืนในลักษณะไหนก็ไมวา ใชไดทกุ อิริยาบถทุกแบบ เพราะวาเราคุมจิตเราไมคุมกิริยาบถทางกาย
สมาธิมันอยูที่จิต สมาธิไมไดอยูที่กาย ไมใชวานั่งชัว่ โมงสองชั่วโมง สามชั่วโมง เปนคนเกง อยาง
นั้นทานเรียกวา นั่งเกง แตวาจิตจะทรงสมาธิเกงหรือไมเกง นี่มันไมแน ใชไหม เปนอันวาสํานักของ
เรานี่สอนกันตามแบบ มัชฌิมาปฏิปทา ตามสายที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงสอน คือ
พระพุทธเจาใหทรงสอนบอกวา หนึ่ง จงเวน อัตตกิลมถานุโยค อยาทรมานตนเกินไป
สอง เวนจาก กามสัลลิกานุโยค ขณะที่ทรงสมาธิ ทรงอารมณใดอารมณหนึ่งในสมาธิเปน
สมถภาวนา หรือ วิปสสนาภาวนา ก็จงอยาทําจิตอยากถึงขั้นนั้นอยากถึงขั้นนี่ ปลอยอารมณไปตาม
สบาย วันนีจ้ ะไดขนาดไหนก็ตามใจ พอไดขนาดไหนพอใจแคนนั้ อยางนี้เรียกวา มัชฌิมาปฏิปทา
เปนสายที่จะทําใหบรรดาทานพุทธบริษัทเขาถึงจุดอารมณทั้งสมถะและวิปสสนาไดโดยงาย
ฉะนั้นเวลาที่ทา นจะใชอารมณใหเปนสมาธิก็ขอโปรดตัดกังวลเสีย เวลานั้นมันจะมีอะไร
ทรัพยสินจะมีอะไรอยูที่ไหนก็ชาง ไมหว งไมใย รางกายจะเปนอยางไรก็ชางไมสนใจ ถือวาเวลานี้
เรามีความสนใจอยางเดียว จะทรงอารมณใหเปนสมาธิ เปนอันวาตัดความหวงใยทั้งหมดตามเวลาที่
เราจะทรงสมาธิอยู จะใชเวลาสักครึ่งชั่วโมง สิบนาที ยี่สิบนาที หรือสองชั่วโมง สามชั่วโมงก็ตามใจ
เปนอันวาเวลานั้นอารมณหวงใยใดๆ ไมมสี ําหรับในจิตของเรา นี่เปนประการที่หนึ่งที่สามารถจะ
ทําจิตใหมีสมาธิได ถาอารมณความหวงใยในทรัพยสิน ในบุคคลหรือวาในรางกายของเรายังมีอยู
นั่งๆ อยูคนเดียว นั่งไปๆ นึก เอ มีโผลมาแลวหวา ดีไมดีไอคนที่ตายเมือวานซืน รถมันทับตาย ฮึ ถา
มันมาเราก็แย อีตอนนี้หว งตัวแลวซิ กลัวผี ใชไหม ดีไมดไี ปเผาศพ เขาเปดโลงใหดุ ตามปลิ้น ลิ้นจุก
ปาก น้ําเหลืองไหล หลับตามาทีไร ภาพนัน้ โผลปรอ เอะ ทาไมไดการ ไอนี่จะเลนงานกูเสียแลว นี่
อยางนี้เขาเรียกวาหวงตัวนะ ถาอารมณเปนอยางนี้ สมาธิมันจะไมทรง
เวลาที่เราจะเริ่มทําสมาธิก็จะคิดวา ถาเราจะตายเสียไดเวลานี้ก็ดี ดีกวาตายเวลาอื่น เพราะวา
เวลานี้ ถาเราเริ่มทําสมาธิจิต แตสมาธิจิตมันต่ําอยูในขั้น ขณิกสมาธิ สมมติวา ภาวนาวา พุทโธ คํา
ภาวนานี่บอกแลววาไมจํากัดนะ ใครคลองแบบไหนวาแบบนั้น พิจารณาแบบไหนก็พิจารณาแบบ
นั้นไมจํากัด ภาวนาหรือพิจารณาวาไปไดบา ง นึกไปไดบา ง พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็วาไป ดีไมดกี ็ใจก็
โผลโนน แหม ไอประตูหนาตางนี่ใครมันปดมันหรือเปลาหวา เอ ไดผาตากอยูขางนอกนี่ ใครมัน
เก็บหรือยัง หรือขโมยมันจะมาลอเสียแลว นึกขึ้นมาไดบอกชางมันแลว กูนั่งสมาธิ ขโมยจะเขาก็

ชาง มาจะหายก็ชาง เอาวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ไปใหม อยางนี้ทานเรียกวา ขณิกสมาธิ ถาจิตเรา
ทรงขณิกสมาธิอยู ถาตายเวลานั้นทานไปสวรรค เปนเทวดาไดแนนอน
ถาบังเอิญมีอารมณใจชุมชืน่ มีความสุขหรรษา ใจสบาย แตทวาสักครูหนึ่งหรือขณะหนึ่ง
จิตมันก็สายไปสูอารมณภายนอกบาง พอนึกขึ้นมาไดกด็ ึงเขามาใหม ดึงเขามาใหม ก็จิตใจก็ผองใส
มีอารมณสบายมีความชุมชืน่ อยางนี้ทานเรียกวา อุปจารสมาธิ จัดวาเปนอารมณเต็มในกามาวจร
สวรรค ถาเผอิญเราจะตายเวลานั้นเราก็มีอาํ นาจที่จะไปสวรรคไดแบบสบายเต็มที่ คือวา เปนเทวดา
ที่เต็มภาคภูมไิ มมีเทวดาองคใด นอกจากพระอริยเจา จะมีรัศมีกายผองใสเสียยิ่งกวาเรา นี่การเจริญ
สมาธิตองตัดสินใจแบบนี้ วาเราไมหวงทรัพยสินภายนอก เราก็ไมหวง แมแตรางกายของเรา
ถาความกลัวมันเกิดขึ้น ในขณะนัน้ กลัวผี กลัวอันตรายก็คิดในใจวา ถาตายซะเวลานี้ก็ดี
เมื่อตายเวลานีอ้ ยางเลวเราก็ไปสวรรคได แตเผอิญถาใจมันคิดยาวไปนิดหนึ่ง เมื่อตายเสียเวลานีก้ ็ดี
ไอขันธ 5 นี่มันมีแตความจังไร มีแตความทุกข ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข ตัง้ แตเกิดมาไมมี
ความสุข ชราป ทุกขา จิตเมือ่ รางกายมันเคลื่อนเขามาหาความแกมากเทาไร ความวุน วายมันก็มีมาก
เทานั้น ภารกิจก็มีมากเทานัน้ เปนปจจัย เพิ่มความทุกข มรณัมป ทุกขัง กอนที่จะตายทุกขเวทนามัน
บีบคั้น มันครอบงํา นี่เปนอันวา ขันธ 5 ของเรานี่ มันมีแตความทุกข ถาจะตายเสียเวลานี้ไดก็ดี เรา
จะไดไปนิพพาน ขึ้นชื่อวาขันธ 5 แบบนี้ไมเอา คือจิตใจคิดแบบนี้ ตายเวลานั้นก็ไปนิพพานทันที
นี่เปนอันวาเราตัด ปลิโพธิ คือ ความกังวล ความกังวลในบุคคลที่เนื่องถึงเราก็ดี ทรัพยสินที่
เปนทรัพยสมบัติของเราก็ดี แมแตชีวิตรางกายของเราก็ดีเราไมหวงใยในขณะทีเ่ ราจะทรงสมาธิจิต
ถาตัดความกังวลไดเสียแบบนี้แลว การทรงสมาธิก็มีอารมณสบาย แตอยาลืม กอนทีจ่ ะเริ่มทําสมาธิ
จิต ตัดสินใจไวกอนกอนที่จะภาวนาใดๆ ทั้งหมด ใหคดิ ไววา รางกายที่เกิดมามันเปน ทุกข แลวก็
รางกายของเราก็เปน อนิจจัง หาความเที่ยงแทแนนอนไมได ทรัพยสินทั้งหลายทั้งหมดมันก็เปน
อนิจจัง
อนิจจัง แปลวา ไมเที่ยง บานเราสรางใหมแลวมันก็เกา ของเรามีมากใชมาใชไปมันก็เหลือ
นอยแลว ก็ตองหามาไวเสมอ
ทุกขัง ในเมื่อเรามีทรัพยสินก็มีความหวงใยในทรัพยสิน กวาจะไดทรัพยสินมาเราก็เต็มไป
ดวยความเหน็ดเหนื่อย มันเปนความทุกข แมแตรางกายของเราเองก็เต็มไปดวยความทุกข มันหา
ความสุขที่แทจริงไมได
เปนอันวารางกายของเราไมมีความหมาย ทรัพยสินของเราไมมีความหมายบุตรหลานเหลน
ธิดาสามีก็ตาม ไมมีความหมายก็หมายความวาถาตายแลวไมมีใครเขาตายตามเราไป เวลาเราทุกข
เราปวยไขไมสบาย ก็ไมมคี นอื่นมาชวยเราปวย เวลาเราหิวก็ไมมีใครเขามาชวยเราหิว เวลาเราแกก็
ไมมีใครเขามาแบงความแกไป เวลาจะตายก็ไมมใี ครมาแบงความตายไป เปนอันวา เราผูเดียว
เทานั้นที่ตองทนทุกข ที่เห็นวาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวารางกายไมใชของเรา ไมมี
ในเรา เราไมมใี นรางกาย รางกายไมมใี นเรา รางกายมันเปนแตเพียงธาตุสี่ คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุ

ลม ธาตุไฟ เขามาประชุมกัน แตงจัดเปนชิ้นสวนเปนอาการสามสิบสอง เปนอวัยวะตางๆ ที่มัน
บริหารอยู มันมีความเสื่อมโทรมเปนปกติ ในที่สุดมันก็พงั ในเมื่อสภาวะมันไมทรงตัวแบบนี้ มันก็
ไมมีซึ่งคําวาสุข มันก็มีแตคาํ วาทุกข ในเมื่อความเกิดมันเปนทุกขอยางนี้ ทําไมเราจึงจะสนใจกับ
ความทรงชีวิต แลวทําไมเราจะสนใจกับความเกิดอีก
การปฏิบัติความดี มีการใหทานเปนตน มีการรักษาศีล มีการเจริญภาวนาเราทําเพือ่ ความ
หมดทุกข กลาวคือ ไมตองการขันธ 5 อยางนี้อีกตอไปใครครวญพิจารณาแบบนีใ้ หใจสบาย พอใจ
สบายเราก็อยากภาวนาวาอยางไรก็ไดนพี่ ิจารณาวาอยางไรก็ได เปนไปตามอัธยาศัย ตามแบบฉบับที่
ในสมัยที่ หลวงพอปาน ทานสอน ทานบอกวาถาพวกเธอทั้งหลาย ถาพิจารณาอยูอยางนี้จนกระทัง่
หมดเวลาที่เธอจะทําสมาธิจติ โดยเธอทั้งหลายไมภาวนาอะไรเลย ฉันจะชอบใจมากทานวาอยางนัน้
ที่ทานสอนแบบนี้ก็เพราะวา ในสมัยนั้นไมมีใครรักวิปส สนาญาณมีแตพระรัก สมถภาวนาอยาง
เดียว ทานก็เลยบอกวา ไมเปนไร รักสมถะอยางเดียวฉันก็ตามใจเธอ เพราะเธอรักสมถะ รักฌาน
สมาบัติ รักวิชชาสาม รักอภิญญาหก รักสมาบัติ 8 เพื่อเปนปฏิสัมทิภาญาณ อันนี้ฉันชอบ เธอรักลูก
ฉะนั้นฉันจะไมสอนวิปสสนา ฉันจะสอนแตสมถะอยางเดียว แตวากอนนี้จะภาวนานะ
พิจารณาอยางนี้เสียกอน แน เอาเขาอยางนัน้ ที่ไหนได พอขึ้นตนวิปสสนาเต็มเปาเลย (ฮึ เอาแลว สร
ชุยหลับแลว) เปนอันวาลูกศิษยโงกวาอาจารยลูกศิษยไมตองการวิปส สนา อาจารยก็ตามใจจริงๆ
บอกไมเปนไร เธอไมตองการวิปสสนาไมเปนไร เราก็คดิ กันวา ไอเรือ่ งนิพพานนะมันไกลสําหรับ
เรา ชาตินี้การจะหวังการไปนิพพานมันจะสุดเอื้อม ถาตองการสิ่งที่สุดเอื้อมมันก็จะไรผลทุกอยาง
จึงถือวาเราจะยอมขึ้นตนเสียกอน ใหขนึ้ ตนได การไตกงิ่ ไปหากาน มันเปนของงายในวันหนา แต
วันนีจ้ ะตองเอาตนใหได
นั่นก็คือ หมายความวา ชาตินี้เราจะพยายามทรงสมาธิจิตใหจิตทรงตัว เพราะการทรงตัว
สมาธิจิตอยางเลวเราก็เปนเทวดาไดอยางกลางเราก็เปนพรหมไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในสมัยนั้น
เฉพาะกลุมของอาตมาเองนะ มมีใครตองการพระนิพพาน ไมมีใครตองการวิปสสนาญาณ ทุกองคมี
ความประสงคอยางเดียว วาถาตายจากชาตินี้แลวขอไปเปนพรหม ใชไหม อะ เผลอไปเปนพรหม
เช็ดเทาเขา ซวยอาจารยก็เกงจริงๆ ตามใจลูกศิษยทุกอยาง บอกไมเปนไร ไมเปนไร เธอไมตองการ
ไมเปนไร ฉันไมวา อยางนี้ดมี าก ลูกศิษยฉนั ดี ไมตองการวิปสสนาฉันก็ไมสอน ฉันก็สอนแตสมถะ
อยางเดียว เอาเถอะไมเปนไรหรอก แตพอขึน้ ตนบอก เออ นี่กอนจะภาวนานะ คิดอยางนี้เสียกอนนะ
อนิจจัง ทุกสิง่ ทุกอยางในโลกมันไมเที่ยง ตึกรามบานชองเรือนโรงมันก็มีสภาพไมเที่ยง มันเกิด
ขึ้นมาใหมแลวมันก็เกา เกาแลวมันก็พัง ทรัพยสินทั้งหลายที่เรามีอยูมันก็ไมเที่ยง หาไดแลวมันก็
หมดไป รางกายของเรามันก็ไมเที่ยง มีความเกิดเปนเบื้องตน แลวมันก็แก ก็เสื่อมไป ผลที่สุดมันก็
พัง สภาวะของมันเที่ยง แตใจของเราไมเที่ยง เพราะวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกที่เปนสมบัติของโลก
มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มันก็การเสื่อมในทามกลาง มีการสลายตัวในที่สุด นี่มนั เที่ยงของมัน

แตใจเราไปยึดถือใหมันเทีย่ ง คือเที่ยงประเภทวาไมเคลื่อนไป นี่ใจเราไมเที่ยง ในเมือ่ ใจเราไมเทีย่ ง
สภาวะของมันเที่ยงเปนอยางนั้น
ความเที่ยงก็แบบ คนเกิดมาเปนเด็ก เอา ใครใหสัญญาพิเศษละนี่ อาคนเกิดขึ้นมาเปนเด็ก
หลังจากนัน้ ก็มาเปนคนแก แลวก็มาเปนคนตาย คือสภาพก็ไมเทีย่ ง คือ เราตองการใหมันเที่ยง
ประเภทหนึ่ง เกิดเปนเด็กตองการเปนหนุมเปนสาว เมื่อความเปนหนุมเปนสาวเกิดขึ้นแลว ไมอยาก
ใหแก ไมอยากใหตาย นี่เราฝนความเที่ยง อารมณเราตองการฝนจากความเที่ยงของมันเปนอันวามัน
เที่ยง เราไมเที่ยง มันจึงเปนทุกข แลวเมื่อมันเปนทุกขอยางนี้สภาพเปนอนัตตา เราคุมไมได
เปนอันวาทุกสิ่งทุกอยางในโลกจะเปนวัตถุก็ดีเปนสิ่งทีม่ ีชีวิตก็ดี รางกายของเราก็ดี ไมมีความหมาย
เมื่อมันเที่ยงไมมีความเที่ยงอยางนี้ เราไมมีความตองการในมัน ชาตินี้เกิดขึน้ มาแลวมีความจําเปน
จะตองมีทรัพยมีสินตางๆ ตองทําไว เพือ่ เปนการเลี้ยงดู รางกายเปนของธรรมดาแตวาจิตใจคิดไว
เสมอวา รางกายมันจะตองตาย ทรัพยสนิ มันก็จะตองสลายตัวมันจะตองพัง ในเมือ่ สภาวะมันเปน
อยางนี้ เราจะไมมีจิตยึดถือมันวามีความจีรงั ยั่งยืน เปนอันวาเราไมพอใจในขันธ 5 ตอไป เพราะขันธ
5 มันเปนของไมดี ไมดีตรงไหน ไมดีที่เราเลี้ยงมันแลว มันก็ไมมีความกตัญูรูคุณ มันอยากจะกิน
เปรี้ยวก็หามาให อยากจะกินหวานก็หาหวานมาให อยากจะกินเค็มก็หาเค็มมารใหอยากไดเสื้อได
กางเกงไดผานุง หามาใหทุกอยาง แตเราบอกวามันจงอยาแกเลยมันก็ไมยอม มันก็แก อยาปวยเลย
มันไมยอม มันจะปวย อยาตายเลยมันก็ไมยอมมันจะตาย
เปนอันวาขันธ 5 ไมดี เราไมตองการขันธ 5 นี่มีความไมเทีย่ งเปนเบื้องตนมันมีความ
เปลี่ยนแปลง มันทําใจใหเกิดความทุกข แตในที่สุดมันเปนอนัตตาเปนอันวาพวกเราจงวางภาระ
ทั้งหมด สิ่งทีม่ ีชีวิตก็ดี สิ่งที่ไมมีชีวิตก็ดี แมแตรางกายของเรานี้ก็เชนเดียวกัน ตายแลวก็ถือวาแลว
กันไป จะไมกลับมาเกิดเพือ่ ตายอีก จะไมกลับมาเกิดเพื่อความเปนเด็ก จะไมกลับมาเกิดเพื่อความ
เปนคนหนุมคนสาว จะไมกลับมาเกิดเพื่อความเปนคนแก จะไมกลับมาเกิดเพื่อความตายทานบอก
วาใหพิจารณาอยางนี้เรื่อยไป ถาพิจารณาอยางนี้เรื่อยๆ ไปจะโดยไมมีการภาวนาอะไรเลยดีมาก ฉัน
ชอบ แตวาถาพิจารณาไปแลวมันมีอารมณเหนื่อยก็อยากจะภาวนาวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ อยางนี้ก็
ได ตามอัธยาศัยจนกวาจะหมดเวลา นี่เปนอันวาลูกศิษยไมตองการวิปสสนา อาจารยก็ไมสอน
วิปสสนา
ในเมื่อเราโงกวาทาน ก็คิดวา ทานอสนเฉพาะสมถภาวนาอยางเดียว ไมมีวิปสสนาภาวนา
เขาก็วาเรื่อยไป กอนที่จะภาวนาก็พจิ ารณาไปตามกระแสที่ทานสอนเมื่อพิจารณาไปแลวพอจิตมัน
ตองการสงัดก็จับคําภาวนา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ตอนนี้มารูตอนหลัง ตอนหลังก็เมื่อการศึกษากาวไป
ถึงจุดสูงสุดของสมถภาวนาจุดสูงสุดของสมถภาวนานัน่ ก็คือ พวกเราชอบเลน สมาบัติ 4 ชอบเลน
สมาบัติ 8 ก็เปนอันวา คําวา สมาบัติไมเหลือ สมาบัติ 4 เมื่อมีได เราก็มีสมาบัติ 8 ได อีตอนมีสมาบัติ
8 ไดกหนั มาจับวิปสสนา ตอนนี้มันจบเกมแลวนิ จะเปนพรหมชั้นไหนก็ได สมาบัติ 8 อยากจะเปน
อรูปพรหมก็ได เราไมอยากเปนอรูปพรหมเวลาเราจะตายเราก็ทิ้งสมาบัติ 8 ซะ ทิ้งสมาบัติ 5 6 7 8

อะไร 4 อยางทาย อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานา
สัญญายตนะ อันนี้เราไมเอา ถาเวลาจะตายเราก็ไปจับ รูปฌาน แลวก็เปนรูปพรหมพอจับ อรูปฌาน
เปนอรูปพรหม มันไมไหว มันเปนพรหมบอก คือไมสามารถจะรับคําสอนของพระอรหันต หรือวา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได
เปนอันวาสมาบัติทั้งหมดจบกิจ 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 คือตอนนี้มันยังไมมีปญ
 ญา ฉะนั้นถาหากวา ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนา กอนที่
จะภาวนาใดๆ ทั้งหมดใหจับจุดโดยเฉพาะขันธ 5 ที่วาขันธนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา ขันธ 5 มัน
เปนอนิจจัง มันไมทีความเทีย่ ง ขันธ 5 มันเปนทุกขัง สรางความทุกข ขันธ 5 มันเปนอนัตตา มันมี
การสลายตนชีวิตนี้เปนชีวติ สุดทายสําหรับเรา ตอไปเบื้องหนาขึน้ ชื่อวาการเกิดมามีขันธ 5 แบบนี้
ไมมีสําหรับเรา สําหรับทรัพยสินตางๆ ในโลกนี้ที่มีอยู ก็ถือวามันเปนเรื่องธรรมดาทีม่ ีชีวิต ที่เราจํา
จะตองหา เพราะวารางกายมันหึงรางกายมันหนาว รางกายมันรอย รางกายมันปวยไขไมสบาย
จําเปนจะตองอาศัยทรัพยสนิ แลวก็ทําตามหนาที่ มีภรรยา มีสามี มีบตุ รธิดา มีคนในปกครอง ก็หา
ทรัพยสินมาทุกอยางตามหนาที่ที่เราจะพึงทําได แลวหนาที่ทุกอยางเราทําครบถวนแลว เราตาย
เมื่อไหรเราจะไมมีความหวงใยใดๆ ทัง้ หมด เพราะวาเราตองการอยางเดียวคือ ความสุข ที่องค
สมเด็จพระบรมสุคตทรงสัง่ สอน นั่นก็คอื พระนิพพาน ใจก็ตั้งใจวา ถาเรานั่งลงไปเวลานี้ เริม่
ภาวนา ถามันจะตายเวลานีก้ ็ตามที เราขอไปพระนิพพาน ถาหลังจากนั้นทานจะภาวนาวา พุทโธ
ธัมโม สังโฆ อะไรก็ได ตามอัธยาศัย ใหจิตเปนสุข ถาจิตมีสุขตามอัธยาศัยมันจะเกิด จะปวด จะ
เมื่อย ตามอัธยาศัย ใหจิตเปนสุข ถาจิตมีสุขตามอัธยาศัยมันจะเกิด จะปวด จะเมือ่ ย อารมณจะ
ฟุงซานขึ้นมาเราก็เลิก ถาอารมณจะฟุงซานหนักๆ แลวจงอยาหาม อยาฝน ฝนแลวจะเกิดอาการกลุม
จะเปนโรคประสาท เมื่อมันจะฟุง ซานมามาก เราก็เลิกเสีย ผอนคลายไปตามอัธยาศัยที่เรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา
ถาบังเอิญจิตเราคิดไวอยางนี้เสมอวา รางกายไมมีความหมาย ทรัพยสินไมมีความหมาย
บุคคลที่เนื่องกันไมมีความหมาย หมายถึงวา ถาตายแลวเราทําความดีเราก็ไปสูความสุข ถาทําความ
ชั่ว เราก็ไปสูความทุกข พวกนี้ไมมีใครเขาชวยเราไดเลย เราเองเทานั้นที่จะชวยตัวเราได ฉะนั้นขึ้น
ชื่อวาการที่จะตองชวยตัวในวันหนาไมมีสาํ หรับเรา วันนี้เราจะชวยตัวใหเต็มที่ คือ ทรงจิตอยูใน
ความดี ที่เรียกวาไมตองการโลกียวิสัย จะเปนมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก ก็ชาง ไมตองการสิ่งที
เราตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน เมื่อคิดอยางนี้เวลาภาวนาใจก็ทิ้งจับเฉพาะคําภาวนาอยางเดียว

จะภาวนาวาอยางไรก็ได ภาวนาดาใครนี่ไมไดนะ ไปนรกนะ ภาวนาวาอยางไรก็ชาง อารมณจิตเดิม
จับพระนิพพาน ถาตายก็ไปนิพพาน
นี่เปนอันวาเปนการที่เราจะเริ่มทําสมาธิจิต หรือวิปส สนาญาณใหใชอารมณแบบนี้เปน
สําคัญ ตั้งพื้นฐานไวกอนวาเพื่อพระนิพพาน จะทําไดวนั ละมากละนอยไมสําคัญ วันนี้ แหม รางกาย
ไมสบาย นั่งไปเดี๋ยวก็เลิก ขอบอกเดี๋ยว เลิกรางกายไมสบาย ตอนนี้มนั เอาหนัก ดีไมดีอารมณมันดิ่ง
สบาย วาไปชัว่ โมงยังไมพอเลยนะ แตคดิ ใหดี พยายามสังเกตใหดี ถาวันนี้รางกายไมดี พอวันรุงขึ้น
รางกายดี วันนี้ลอใหเต็มที่ ดีกวาเมื่อวาน พัง นั่งจับอารมณไมอยู ใชไหม ปาโดนหรือเปลา ปกติถา
ตั้งทาวันไหนวันนัน้ พังทุกที ไมไดดี ฮึ ไอที่พูดนี่ โดนมาแลวนะไดคนพูดโดนมาแลว ถาไมโดน
มาแลวพูดไมถูก ทีนี้มันจะดีเทาไรพอใจเทานั้น นีว่ า กันถึงวา การที่เจริญสมาธิจิตใหมันสบาย
อารมณเปนสุข จับจุดสําคัญไวเปนเบื้อง จับจุดสําคัญคือ ตอนปลายเขาไว จับอารมณพระนิพพาน
เขาไวเห็นวาโลกเปนทุกข คนเปนทุกข สัตวเปนทุกข วัตถุธาตุเปนปจจัยของความทุกขแตจะทุกข
หรือจะสุขก็ตาม ในเมื่อเรามีหนาที่ ทํามาหากินตองทํา ก็ชีวิตมันทรงอยู มันตายแลวเลิกกัน ไมมี
ความหวงใยใดๆ คนที่เปนลูกก็เปนลูกเฉพาะชาตินี้เทานั้น ตายแลวคําวาเปนลูก เปนพอเปนแมเลิก
กัน ทรัพยสิน ทั้งหลายที่มีอยูมันก็จะเปนสมบัติของเราเพียงชาตินี้เทานั้น เราตายแลวมันก็ไมเปน
ทรัพยของเรา ใชไหม ปา รางกายก็เปนรางกายของเราแตเพียงชาตินี้ ตายแลวมันก็ไมใชรางกายของ
เรา เราคือจิตที่เขามาสถิตอาศัยรางกายถากายพังเมื่อไร เราไปนิพพานเมื่อนั้น นี่เปนวิธีตัดอารมณ
ใหจิตทรงอยูในดานของสมาธิและวิปสสนาญาณ นีว่ าตนชนปลาย
ตอมาเมื่อตัด ปลิโพธิ ความกังวลได ก็หนั เขาจะตั้งใจมาปราบนิวรณหาเวลาจะเจริญสมาธิ
จิตระมัดระวังอยาเอาจิตเขาไปสนใจกับรูปสวย รูปสวยนี่จะเปนรูปคน รูปวัตถุ อะไรก็ชาง ไมใช
หมายความวา คนอยางเดียว อยาไปสนใจกับความสวยสดงดงาม ความสวยมันไมจริง สวยแลวเดีย๋ ว
ก็เศราหมอง อยาไปสนใจกับเสียงเพราะ อยาไปสนใจกับกลิ่นหมด อยาสนใจกับรสอรอย อยา
สนใจกับการสัมผัสระหวางเพศ เวลาเราเจริญสมาธิจิตหรือใครครวญวิปสสนาญาณ วางพวกนีเ้ สีย
ถาอารมณมันเขามายุงก็บอกวานี่เธอ เธอเปนจุดแหงความทุกข ฉันไมตอ งเอา ฉันไมตองการ แมแต
รางกายของฉัน ฉันยังไมตอ งการ ทําไมฉันจะไปสนใจไอสิ่งทั้งหลายเหลานี้ จะเปนคนหรือวัตถุก็
ตาม ทําใจวางสักประเดีย๋ วหนึ่ง
แลวก็อยาสนใจกับอารมณคา งในความโกรธ
ใครเขาทําอะไรใหเราไมชอบใจก็อยาไป
สนใจ เลิกกัน เวลานี้เลิกโกรธ โกรธกับชาวบานประเดี๋ยวหนึ่ง ใชไหมบางที่โกรธมาตั้งแตเชา โกรธ
มาตั้งแตเดือนกอนนะ พอจะทําสมาธิจิต บอก เอาเอ็งกับขาหยาศึกกันพักหนึ่ง ครึ่งชั่วโมง เลิกโกรธ
เอา ครึ่งชั่วโมงไมไดก็ 10 นาทีหยา หยาทัพกันพักหนึง่ นะ หยุดรบกัน ตอนนัน้ ไมสนใจกับความ
โกรธอะไรทั้งหมดหากวาความโกรธมันจะมีขึ้นก็ตองคิดวา ความโกรธไมใชปจจัยของความสุข
ความโกรธเปนปจจัยของความทุกข เราไมเอา เทานี้เราไมโกรธแลว เราจะนึกถึงความดีขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา กับคําสอนของพระองคเทานั้น จิตใจเรามุงหมายอยางเดียวคือ พระ

นิพพาน ทั้งๆ ที่มันยังมีความโกรธ เราก็ตองการพระนิพพาน ไมชาคําวานิพพานมันจะหักลางความ
โกรธใหสิ้นไป นี่เปนอันวากันนิวรณไว
ประการที่สาม ความงวง ไอความงวงนีต่ องสังเกตนะ งวงกับเพลียไมเหมือนกันการที่
ทํางานหนักๆ มาทั้งวัน เวลามาเริ่มทําสมาธิ พออารมณสบาย มันจะหลับอยางนี้เปนอาการของเพลีย
ไมใชตัวงวง ถาอยางนี้ตองปลอยใหหลับไปเลย ถามันงวงก็หมายความวา รางกายเราดี เราไมเพลีย
มาก ยังไมถึงเวลานอน ยังไมใชเวลาดึก มันเปนเวลาหัวค่ํา พอเริ่มจับพอจิตเริ่มเปนสมาธิมันงวง อัน
นี้เปนนิวรณฉะนั้นในตอนหัวค่ําไมควรจะใชเวลาใหมาก ใชเวลานอยๆ นั่นประเดีย๋ วหนึ่ง นั่งไม
ไหวก็นอน ภาวนาใหหลับไปเลย เพราะรางกายตองการพักผอน ถาภาวนาหลับไปนัน่ แสดงกอนจะ
หลับจิตเขาถึงปฐมฌาน ในขณะหลับชื่อวาทรงอยูในปฐมฌานตลอดดีมาก เปนอันวาความงวงเขา
มายุง ก็ฝนมันดวยการเอาน้ําลางหนาเสียบางขยี้ตาบาง ลืมตาใหกลางบาง ออกลุกเดินเสียบาง เปน
การคลายความงวง
นี่ตอมาอีกจุดหนึ่ง อุทธัจจกุกกุจจะ นิวรณ ตัวอารมณฟุงซาน เราใครครวญแบบนีม้ ันก็ไพ
ไปแบบโนน ภาวนาแบบนีด้ ีไมดีกเ็ ผลอไผลไปแบบโนนพอมันฟุงซานแบบนี้มาหยุดภาวนา แลวก็
หยุดคิดใครครวญจับเฉพาะลมหายใจเขาออก ไมตองภาวนาเลย หรือนับลมหายใจเขาออก หายใจ
เขาหายใจออกนับเปนหนึ่ง หายใจเขาหายใจออกนับเปนสอง หายใจเขาหายใจออกนับเปนสาม เอา
มันแคนี้ นับไปถึงสาม ถึงสิบ ถึงสิบก็มันทาจะไมไหว ก็เลิกพอ เปนอันวาจะปองกันการฟุงซาน ถา
ไปภาวนาหรือพิจารณามันจะซานใหญ คือ อานาปานุสสติ ทานใหคุมเพื่อเปนการระงับอาการ
ฟุงซานของจิต
นี่ตัวสําคัญ ขั้นสุดทาย วิจิกจิ ฉา ก็ความสงสัย สงสัยวานั่งทําอยางนี้ หลับตาแบบนี้ มันจะดี
อยางไหน เราก็ตองนึกวา เออ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทานก็นั่งหลับตาที่โคนตนโพธิ์ ทานเปน
พระพุทธเจาได ทานเปนพระอรหันตได พระโมคคัลลาน พระสารีบุตร ทานก็นั่งหลับตาในซอกเขา
ในถ้ํา ทานก็เปนพระอรหันตได แตผลทีส่ ุดอยาง พระมหากัสสป ทานก็นั่งหลับตามน ปปผลิคหู า
ทานก็เปนพระอรหันตไปนิพพานได
ก็ทําไมหลับตาภาวนาอยางนี้เราทําเหมือนทานเราจะเปน
อรหันตไมได วันนี้เราเปนไมไดแตเราไมเลิก วันหนามันก็ตองเปนไดคลายความสงสัยตัดความ
สงสัย เชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัย คือเชื่อมั่นในปฏิปทาที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
ปฏิบัติมา และพระอริยสาวก
นี่เปนอันวานิวรณ 5 ประการ คือ หนึ่ง จิตพอใจในรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอย
สัมผัสระหวางเพศ สอง ความโกรธ ความพยาบาท สามความงวง สี่ อารมณฟุงซาน หา ความสงสัย
ขณะที่จะภาวนาพิจารณา ตัดโยนมันทิ้งไป วิธีตัดโยนทิ้งไปเขาไมตอ งทําอะไรมาก คือ ไมสนใจ
อะไรกับมันซะเลย ถาเราจะภาวนาอยางนี้ เราก็จะภาวนาอยางนี้ หรือจะพิจารณาอยางนี้ เราก็
พิจารณาอยางนี้ ไมยอมใหอารมณอื่นเขามายอง เราจะใชเวลาทรงความดีไดมากหรือไดนอยก็ตาม
เราพอใจในความดีที่ทรงไดในวันนั้น

ถาจิตใจของทานทรงไวอยางนี้ สามารถชนะนิวรณ 5 ไดเมื่อไหร จิตใจของบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัททังหลายก็เขาถึงปฐมฌาน นิวรณ 5 นี่ถาระงับเวลาไหน ขณะนั้นจิตถึงปฐมฌานทันที แต
หากวาจิตทรงอยูในสมาธิ นิวรณ 5 มันก็ไมมา เพราะมันไมถูกกัน นิวรณ 5 กันสมาธิ เปนขาศึกกัน
ถาสมาธิมีอยูนิวรณ 5 ก็หายไป นิวรณ 5 อยางใดอยางหนึง่ เขามาสิงใจสมาธิก็เขาไมได
ฉะนั้นเวลาที่เจริญสมาธิวิปสสนาญาณ เราจะไมสนใจกับนิวรณ 5 ประการสนใจเฉพาะ
อารมณที่เราตองการเทานั้น จะภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ได วาไปตามอัธยาศัย ทําไดใชเวลามาก
หรือเวลานอย จิตสบาย ใชเวลานานก็อยูน าน ถาทําไปไมนานจิตมันเริ่มไมสบาย สบายเดี๋ยวเดียว
แลวไมสบาย คุมไมไหว จิตมันซานตองเลิกอยาไปฝนมัน อยาถือเวลาเปนสําคัญ ถืออารมณจิตเปน
สําคัญ ถาถือเวลาเปนสําคัญ อารมณมันซานๆ เดี๋ยวยังไมหมดเวลาไมไดเลิก เสียสัจจะอยางนีจ้ ะเปน
โรคประสาท อยา อยาไปฝนนะ ก็เพราะเปน อัตตกิลมถานุโยค
นี่เปนอันวา วันนี้วา ความจริงวันนี้เริ่มตนมันก็จบนะนี่ ฮึ แตวาเปนวีเริ่มตนแบบที่ หลวง
พอปาน ทานสอน ถาลูกศิษยของทานทุกคนไมตองการพระนิพพาน ไมตองการวิปสสนาญาณ
เพราะเจียมตัวรูตัววา คําวาพระนิพพานหรือคําวาการจะเปนพระอริยเจา จะไมมีสําหรับตนในชาตินี้
มันสูงเหลือเกินเพราะหนังสือเขาเขียนไวจบแลว เขาเขียนเสือใหวัวกลัวไว ไอวัวก็ตาขาว ใชไหม
เห็นเสือเขาหนอยเดียว ถอยหลังกรูด ขี้เยีย้ วแตกหมด บอกไมเอาแลววิปสสนา ไมเอาพระโสดาบัน
อนาคามี อรหันตไมไหว ไมใชวิสัยของเราในชาตินี้
ชาตินี้ขอเอาดีอยางเดียว อยางเลวที่สุดไปเกิดบนดาวดึงสใหไดนี่อยางเลวหรือวาอยางกลาง
ก็ได
อันดับที่สอง ดีที่สุดไปเปนพรหมใหไดตองการกันแคนั้น อาจารยก็แสนดีตามใจลูกศิษย
ทุกอยาง เธอไมชอบวิปสสนา ไมเปนไร ฉันไมสอน เออ ฉันเปนคนตามใจคน เอา ฉันจะสอนสมถะ
พอขึ้นตน วาวิปสสนาเต็มเปา ไอเราก็นกึ วาสมถะ ใชไหม เพราะไมรนู ี่ บอก เออ พิจารณาอยางนี้
นะคุณนะ อนิจจัง จําใหดีในโลกทั้งหมดไมมีอะไรมันเที่ยง ทุกขัง มันไมเที่ยง ยึดถือ มันเปนเราเปน
ของเรามันก็เปนทุกข อนัตตา ในที่สุดมันก็สลายตัว ไมมีความหมายจะไปยุงจะไปเกี่ยวทานพูด
เพราะ พูดดี ละเอียดลออมาก เราก็นกึ เออ สมถะนี่นะ ทานบอกนี่มันเปนสมถะ สมถะดวย แหม พอ
มาอีตอนทายนี่ ขอวิปสสนา ไมมีแลว สอนจนหมดแลวนะ ลอซะไมมีเลย หมด ถามอีตรงไหน
วิปสสนา อีตอนที่ฉันบอกกับพวกแกวา ยังไมตองภาวนาวา นึกอยางนี้กอน นัน่ แหละ วิปสสนา ฮึ
เปนไง ดีไหม
เปนอันวา วันนี้ก็ขอทวนตนกันนิดแตก็อดลงปลายไมได ความจริงตนกับปลายก็อยาง
เดียวกัน การเจริญพระกรรมฐาน หนึ่ง ตัดความกังวลเสีย บาลีทานเรียกวา ปลิโพลิ เวลานั้นอยา
หวงใยอะไรทัง้ หมด แมแตขันธ 5 ก็อยาหวง ผีจะหลอก อะไรจะมาก็ชางมัน อยานึกกลัวผี โอ
ผีหลอก ผีหลอกบอกวาดี หลอกซะตายเวลานี้ดี ฉันตายไปนิพพาน ก็เลยดีไมดีเขาถือกัน เอ วันนีน้ า
กลัวจะปฏิบัตินะและ ใชไหม พอนั่งหลับตา ไอตุกแกหัวฟาดฝากุก ๆ นากลัวเสียงเปนใหญซะแลว

สะดุงโหยงนึกวาเสียงปนใหญ ใชไหม ปนใหญก็ปน ใหญ ตายเวลานีด้ ี ฉันไปนิพพาน เอาอยางนัน้
ใชไหม ทําใจใหสบาย ถือพระนิพพานเปนอารมณ ถาถือพระนิพพานเปนอารมณ ตายเวลานัน้ มัน
ไปนิพพานจริงๆ
ตัวอยางทาน พระโคธิกะ ก็ไมไดดกี วาพวกเรา สูพวกเราไมได พวกเราฝกฝนนานกวา มี
กําลังใจดีกวา พระโคธิกะ ทานเบื่อขันธ 5 อยางเดียว ทานเชือดคอทานก็ไปนิพพาน เวลาเชือดคอ
ตายทานไมไดนึกวาจะไปนิพพาน เห็นวารางกายมันเปนโทษ เปนโทษเพราะมันปวย ถาไมปว ยก็
เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันตกับเขาแลว นี่มันปวย เราจึงทําอะไรไมได รางกายดี
หนอยสมาธิกด็ ี รางกายปวยมาก สมาธิกพ็ ัง พอสมาธิดีเขา รางกายดีหนอย รวบรวมกําลังใจทรง
สมาธิ พอไปได คิดวาขันธ 5 มันเปนภัยสําหรับเรา ไมตอ งการมันอีกไอขันธ 5 ระยําอยางนี้ เวลานี้
เราอยูกับพระพุทธเจาแทๆ ยังเอาดีไมได เพราะขันธ 5 เปนมารราย ทําลายมันเสียเถอะ ฆามารราย
เสีย คือ ขันธ 5 ถาจิตตัดขันธ 5 แบบนีก้ ็ไปนิพพาน ทานเชือดคอตายทานก็ไปนิพพานทันที ทั้งๆ ที่
จิตไมไดนึกถึงพระนิพพาน
แตกว็ ันนี้อาตมาขอเดี๋ยวกอนนะยาวไปนิดก็ไมเปนไร เดี๋ยวสมาทานเลยไมมีการสอนอีก
พูดเอาเนื้อกันมาเลย ก็มีความดีใจอยูนิดหนึ่ง เพราะกอนหนาทีจ่ ะมานี่ ไปนอนอยูโ นน อาวไข แต
ไมมีไขกิน ตองซื้อเขากิน ไปที่ อาวไข นึกวาจะมีใช แหม เตรียมน้าํ ปลงน้ําปลาไปเสร็จ จะกินกับ
ไข แตไมมีไขเลย ไปนอนอยู อาวไข ก็ปวย หมดตองใหน้ําเกลือทุกวัน เปนอันวาชวงตั้งแตวนั ที่ 20
มานี่ตองใชน้ําเกลือไป 9,000 ซีซี นะ แตกย็ งั ไมดี เพราะใชรางกายมันมาก ตอนนีพ้ อมันปวย ถาปวย
แลวใจมันสบาย นีก่ ็มายืนถาม แปลกใจ เอ ปวย ใจสบายอยางไร ความจริงถายิ่งปวย ใจยิ่งสบายมาก
ถาไมปวยใจมันก็ยังยุงกับภาระ ถาเริ่มปวยเมื่อไรจิตเปนสุขทันทีถาปวยมากจิตเปนสุขมาก็ถาปวย
นอยจิตมันก็เปนสุขจิตเปนสุขเพราะอะไร เพราะไมสนใจกับขันธ 5 ปวยหรือไมปวยไมสนใจ พอ
เริ่มปวยนิดหนึ่งก็ดี จุดหมายปลายทางใกลจะถึงแลว แกพังเมื่อไร ฉันไปเมื่อนั้นนะ คอยจะหนีไอ
เสือตัวนี้มันอยูใ ชไหม แตวา ไมไดแชงใหตัวตาย จิตใจเริ่มปวยพับอารมณเปนสุข พออารมณเริ่ม
เปนสุข ก็มีวันนั้น แปลกใจ ไอปวยนี่มากนอยไมคอยรูห รอก ที่วาไมคอยรู เพราะวาไมไดเอาใจไป
สนใจขันธ 5 ถามีงานก็ทํา มีงานอะไรมาถาไมเกินวิสัยก็ทํา มันก็ทํางานไปตามเรื่องตามราว ใจของ
เราก็มีความสบาย ถาจะปวยมาก็รูได วาเทวดาทานมากันมาก ถาวันไหนเทวดามามากวันนั้นรูวา
ปวยมาก รูที่เทวดามา ไมรูตวั
มีวันหนึ่ง เอ นอนๆ นั่งเลน นั่งอานหนังสือมั่ง อะไรมั่ง รูสึกวาไอสมองนี่ประสาทสมอง
มันเจ็บไปหมด มันอยากเจ็บก็ชางมันซิ อยากจะเจ็บก็เจ็บไป เรามีภาระจะทําเราก็ทาํ ของเราไป พอ
ทําไป ทําไป ก็นึกอยากจะอานหนังสือ พอหยิบหนังสือเขามาอาน พอหยิบหนังสือเขามาอานพับ ใจ
มันก็เริ่มเปนสุข ถาอานหนังสือไปหนึ่งบรรทัด ใจมันก็อยูที่หนังสือ จิตมันเริ่มเปนสุข พอจิตเริ่ม
เปนสุข เอเห็นคนเดินมาเปนแถวๆ มาทีละสิบ ละสิบ ถือดอกไมสวยๆ เดินพนมมือผานหนาที่แรก
เขามาเปนคนกอน แลวก็นั่ง เอะ ใครมันมา กุฏิก็ใสกลอน กุฏิใสกลอนนะใสกลอนหมดประตูหนา

ประตูหลัง หนาตางมีลูกกรง ลืม ลืมวาเทวดา แกไมแตงตัวเปนเทวดา ดันนุงกางเกง นุงผาถุง
ธรรมดา ทําผมอยางพวกเรานี่ เอ เดินเขามาเปนแถวๆ มองดุ นี่มายังไงกันหวา ไอเราก็กําลังจะอาน
หนังสือ ถามากันก็มาไป เราอานหนังสือเราดีกวา
เดี๋ยวแกเดินมาสัก 3-4 รุน ที่หลังเอาใหม ไปตั้งตนใหม หัวหนาไปตั้งตนใหม มานี่ใสชฎา
เชงเลย ลอกันพราว โอโฮ สวยอราม มาเปนกลุมใหญ สามสี่สิบเดินพนมมือถือดอกไม ถามนี่ไป
ไหนกันนะพอคุณแมคุณนี่ ทานเลยบอกขันธ 5 ทานมันยอแย บอกมันจะยอมันจะแยก็ชางของมัน
เถอะ ฉันมีหนาที่จะอานหนังสือ ถามวาทําไมเลา บอกขันธ 5 ของทานมันเครียดจัด ควรจะพักผอน
ก็เลยบอกวา ในเมื่องานมันมีอยูเฉพาะหนา ถางานไมเสร็จ คําวาพักไมมี ถางานเสร็จเมื่อไรก็พักเมือ่
นั้น นี่เขาก็เลยฉงน งานเสร็จเมื่อไรก็พักเมื่อนั้น เอา แกก็ไมวาอะไรแกก็มา แกก็ถอื ดอกไมสวยๆ
พนมมือ พอนัง่ พอแลวก็นั่งไหวๆ แลวก็ไปมากเขามาทุกทีๆ เอะ หนักๆ เขามองไปในอากาศมัน
เต็มไปหมด
อาว ประเดีย๋ วเห็นพรหมมาเปนตับเปนพระทานมาสวยอราม พระทานเขามาใกล บอก คุณ
รางกายวันนี้เครียดมากเปนกรณีพิเศษ สังเกตมั่งหรือเปลา บอกเปลาถามทําไมไมสังเกต บอกวา ถือ
คาถาไวบทหนึ่งวา ชางมันๆๆ พอชางมันเสียแลวมันจะเปนอยางไรก็ชา งของมัน ทานบอกเห็บไหม
ถอยหลังจิตสักนิดซิ ถาวางหนังสือ อยาเอาจิตไปเกาะหนังสือ ก็วางถอยหลังมาดูขนั ธ 5 เอาจิตไป
จับประสาทพอจับแลวประสาทมันปวดไปทั้งตัว บอก ออ บอกใช เครียด ทานก็เลยบอก ขันธ 5 มัน
เครียดแลวก็อยาประมาท บอกไมไดประมาทนี่ เครียดก็เครียดไป ไมบอกใหจับขันธ 5 ก็ไมรู ทาน
บอกก็รู พอบอกแลวเราก็เลิกจับมันอีก ขี้เกียจ ทานบอกมันเครียดจัด ก็เลยถาม ตายยังหา จะไดตั้งทา
ตายสักหนอย เดี๋ยวจะตั้งทาไมทัน ทานบอก ยัง แกยังเปนหนี้ชาวบานเขาเอยะ ยังตายไมได แลวกัน
ยองมาบอกเราวาเครียด แตตายไมได บอกทําไม บอกตายไมได ทานก็เลยพูดมาคํา บอกคุณ
ตองการอยูสักกี่ป ก็เลยบอกวาไอเรื่องกําหนดเลิกกันเสียทีเหอะเดี๋ยว 12 ป เดี๋ยว 10 ป มันไมมี ตอ
เรื่อย มันเลิกเลยกําหนดทานบอก ไมมีความหมายเลย บอกไมมีความหมายก็เลยบอก ก็เลยกราบ
เรียนกับทาน บอก ถาชีวติ ยังมีประโยชนแกบรรดาพุทธบริษัท ธรรมะยังมี เพราะการกลาวธรรมะ
ยังมีประโยชนแกบรรดาพุทธบริษัทเพียงไร คําวาขาของความเปนอยูไมมี จะมีชีวิตตอไปรอยป
สองรอยป ก็ชางมัน ไมมคี ําวาชา พรอมอยูถารางกายทํางานได หากวาวาจาที่กลาวธรรมะสวนใด
ออกไปไมมปี ระโยชนสําหรับพุทธบริษัท ถาจะอยูตอไปสัก 10 นาทีก็ชา ไมอยากอยูนะ
แตทานก็เลยบอกวา คุณ คนของคุณกับคนของฉันทั้งหมดนี่เปน ทุคฆฏิตัญู แหม ตกใจ
รูจักไหม อุคฆฏิตัญู อุคฆฏิตัญู ทานหมายถึงคนมีความฉลาดมาก แนะนํานิดหนยมีความเขาใจ
เราเรียก อุคฆฏิตัญู ใชไหมแลวก็มานั่งนึกถามวา เปนอยางไร ทานก็เลยบอก ทวนไปถึงเวลาที่คุณ
ทํามามั่งซิพอทวนไปถึงจริงๆ อาตมาเองฟดมาเขี้ยวเหี้ยน ทําไม เขี้ยวเหี้ยนแลวเหี้ยนอีกกวาจะ
โมเมๆ ยี่สิบสามป ฮึ นี่เปนพระนะ ใชไหม เปนพระนี่ จิตจะรักพระนิพพานจริงๆ นี่ยี่สิบสามป
เพราะกอนไมเคยคิดรักพระนิพพาน ตองการแคสวรรคกับพรหม สวรรคกับพรหมเปนของไมยาก

แน เพราะจิตมันรักใชไหมอารมณจะรักพระนิพพานจริงๆ นี่เวลาผานมายี่สิบสามป ก็คิดดูแลวพวก
นี่มานั่งกีว่ ันนี่ มึงก็จะไปนิพพาน กูก็จะไปนิพพานนี่ ฮึ ไอที่วานีไ่ มไดประมาท หรือดูถูกวาทําการ
คิดเกินพอดี ไมใชอยางนั้น นี่หมายความวา มีความเขาใจในเรื่องพระนิพพานไดรวดเร็วมาก มี
อารมณรักพระนิพพานไดรวดเร็วมาก อยางนี้เขาเรียก อุคฆฏิตัญู ไมใชเปนการเพอฝน ที่จากจิต
นึก นี่นะไมใชเพอฝน มันเปนของจริงของที่จะพึงได ในเมื่อกําหนดวา (เทปหมดเพียงนี้)

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 52
วิมานบริวาร
เมื่อคืนนี้วาเปนชั่วโมงนะ สบายแฮ แตไมใชอะไร ใชเวลาบวก ทวากอนนี้เคยคุยขางลาง
ประมาณครึ่งชั่วโมงแลวก็ขึ้นไปใชเวลาขางบน เวลานีเ้ ราก็คุยทีเดียวจบใชเวลาขนานกัน แลวเวลา
มันบวกกันขนานกัน โอย คนถวายงานพักนั่ง ฮึ ฮึ ไมงวงนะ เออ วันนีก้ ็จะขอนํา เวทนานุปสสนาม
หาสติปฏ ฐาน มาพูดกับบรรดาทานพุทธบริษัท แตความจริงเรือ่ งที่ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหวั รูสึกวาจะสงตรงใหพระองคเปนทอนๆ ไป เพราะทานชอบอยางนั้น อะไรๆ มหาบพิตรก็
ทรงทราบแลว ทีนี้ก็ตองเทศนอะไรๆ พระมหาบพิตรก็ทรงทราบแลวเอวังก็มดี วยประการฉะนี้
หมดเรื่อง นี่คราวกอนเอาเขาที่แลวงวดแรก ถามไปถามมา ถามมาถามไป ทานถามไปทานก็บอกไป
ในตัวเสร็จ ไอเราก็ตอบไปตอบมาเวนขอสุดทายนี่จะไปตอบกันทําไมลงทาย ทานถามอยางนี้ก็ควร
จะตอบวาอะไรๆ พระมหาบพิตรก็ทรงทราบอยูแลว เอวังก็มีอยูประการฉะนี้ มันก็หมดเรื่องเอากัน
ซะจริงๆ
เปนอันวาวันนี้ก็จะขอย้ําเรือ่ ง เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน สักนิดหนึง่ คือในเรื่อง
เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน นีเ่ ปนเรือ่ งของจิตโดยตรง การเจริญพระกรรมฐาน เราฝกกันทีจ่ ติ
ฉะนั้นสํานักของเรานี่ยอมเปนที่รังเกียจของสํานักบางสํานัก ที่สํานักนั้นทานชอบฝกกาย ใชไหม
แลวเวลาจะทําก็ตองทํากันเครียดตองทํากันนับเปนชัว่ โมง แตทวาของพวกเราอยาไปติสํานักนั้นๆ
วาทานทําไมถกู การฝกอารมณของจิตก็สุดแลวแตกําลังใจของคนอยางหนึ่ง หรือวาจริยาตามปกติ
ตามภาคพื้นของในเขตนัน้ ๆ นี่อยางหนึ่ง หรืออีกอยางหนึ่งก็จงถือวา กลุมของเรามาจากไหน นี่
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อาตมาถือกลุมเดิมเปนสําคัญ คําวากลุมเดิมนี่ก็หมายความวา เปนคนที่บําเพ็ญ
บารมีรวมกันมาตั้งแตอดีตชาติ ถาจะนับเปนชาติๆ นีน่ ับไมถวน เอ พวกที่นั่งปอหลออยูนี่ 99
เปอรเซ็นตไมแน ใชไหม แลวทําไมจึงเปนอยางนัน้ เอาอยางนี้ไหม พูดกันตรงๆ ดีกวาไหมพูดกัน
แบบตรงไปตรงมา
ถาเราได ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ เราก็จะรูวาตัวเราเองเกิดมาแลวกี่ชาติระยํามาเทาไร ดีมา
เทาไรใชไหม ฉันนี่ระยํามาก ระยํามากกวาดี แลวคนเรากวาจะเดินเขาไปหาความดีได มันตองคบ
กับคนชั่วกอน ใชไหม กวาจะรูความดี รูผลของความดีก็ตองแวะเขาไปคุยกับความชั่วกอน แลว
จนกวาจะเขาเขตพระพุทธพยากรณ กวาจะเขาเขตพระพุทธพยากรณไดก็ไมรวู าผานมาเทาไร พอ
หลังจากไดรับเขตพระพุทธพยากรณแลว ก็ผานมา 16 อสงไขยกับแสนกัป เลนนับกันเปนอสงไขย
กันนะ อสงไขยนี่แปลวานับไมได แลวก็นับหนอย สิบ รอย พัน หมืน่ แสน ลาน แลวก็เติมไปอีก
สามศูนยทานเรียกวา โกฏิ เติมไปอีกสามศูนยเรียกวา อสงไขย อานไมออกใชไหม แปลวานับไมได
อยางนี้เราผานกันมา 16 อสงไขยกับแสนกัป นับชาติซิพวกคุณ ตั้งแตรตั นโกสินทรนี้ ฉันตะบันเกิด
มาแลวตั้งสี่หนนะ นี่ชาตินี่ นี่พระพุทธกาลนี่ แคหลังๆ นี่ สมัยพุทธกาลนั่นก็เรื่องหนึ่ง อีกตอนนี้

หลังพุทธกาลตั้งแตสมัยเชียงแสน สุโขทัย อยุธยา แลวรัตนโกสินทร นี่สี่หนแลว เชียงแสนสองหน
สุโขทัยหนึ่ง อยุธยาหกครั้ง แลวมารัตนโกสินทรนี่สี่ครั้ง นี่มันยังไมถึงอีกเขตหนึ่งของกัป มันเกิด
กันมาเทาไรไหวไหมชวยคิดที ไมคิดดีกวาปวดหัว
เปนอันวา คณะของเราก็ตามกันมาเปนระยะ ไอที่เขาหนีไปนิพพานนะนับไมถวนแลว
พวกนั้นขี้ขลาด สูเราไมได มีตัวอยางที่ไหน วิ่งกันพรึบๆๆ ไอเรานี้ตองมาตกระกําลําบาก มาชวยคน
โนน ชวยนี่ วิง่ นี่วิ่งนัน้ เราจะกินเขาไปก็ไมคอยจะมี แตก็ยังพยายามหาเลี้ยงคนอื่นใชไหม พวกนัน้
ไมไดความ สูเ ราไมไดนะ ไอเรามายกยองตัวเองนะ เขาไปรอชาวบานเขายกเมื่อไรจะไดยองไดยก
ใชไหม ไมชมตัวเองรอชาวบานชม เมื่อไรจะไดชมก็ชมมันซะเองก็หมดเรื่อง นี่เจาบานเขาบอกไอ
หมาขี้ ไมมีใครไปยกหาง ไมตรง เวลามันขี้มันบอกอะไร เหอะ ยกหางดี ไมดีก็เปอน นี่เปนอันวา
ทานที่ไปนิพพานนับไมถวน
ตอนนี้ลองสอบดูนิดหนึ่ง นี่เวลาถามวา คณะสายของขาพระพุทธเจามันนี่มีกี่สายนี่ ขาง
หลังบานออกไปนี่ ทานบอกวามี 37 สาย ถามสายหนึ่งระยะยาวเทาไร ทานบอกอะไรสองแสน
โยชน หรือสี่แสนโยชน สายนะมันมี 37 สายแลวก็ไปดูวมิ านไอนี่สายพระนิพพาน แลวไปดูวิมานนี่
เขาตั้งกันเต็มหมด แลวพวกนี้จะไปอยูทไี่ หนไมรู ไมมที ี่ซิ นี้ใครอยากไปอยูก ็มาจองไว จัดสรร คิด
ไรละเทาไรก็วา กันไป ใชไหม
เปนอันวา 37 สายนี่ วิมานเต็มหมด ไมมพี รอง สายหนึง่ ประมาณสองแสนโยชน วาจะยอง
ดูมานิดหนึ่ง คือวาเรื่องของเรื่องมันก็มีเด็กเขาสงสัยวา สายมันมีกี่สาย หัวหนาทีมสรางบานใหญอยู
ดานหนา ตอมาก็มีถนนซอยเขาไป ที่ทางดานของนิพพานนี่เขาอยูก ันเปนกลุมๆ อยางกลุมๆ อยาง
กลุมของ พระพุทธกัสสป อยางพระอะไร กกุสันโธ ทานก็อยูเปนกลุม หนึ่ง คือกลุม จัดเปนสายขาง
หลัง พระโกนาคมโน ทานก็อยูกลุมหนึ่ง วิมานพระพุทธเจาตั้งขางหนา บริวารก็เปนสายอยูขางหลัง
พระพุทธกัสสป ทานก็ตั้งจุดหนึ่งของ สมเด็จพระมหาสมณโคดม ก็ตั้งจุดหนึ่ง ตอนนี้ของอาตมามัน
ก็เปนจุดแปลก จุดทีแ่ ปลกไอวิมานมาตั้งอยูในเกณฑเรียงของพระพุทธเจา ใหญ คลายคลึงกัน แต
สวยสูทานไมไดเพราะเราไมใชพระพุทธเจา เพราะในฐานะที่ปรารถนาพุทธภูมิมาสิ้นระยะเวลา 16
อสงไขยกับแสนกัปพอดี แตวาแสนกัปนีถ้ าทนไปอีก ตองเกิดอีก 7 ที ทนไมไหวเลยไมเกิด เอามัน
แคนี้พอ ใชไหม ถารอเกิดอีก 7 ครั้งก็ในกัปนีแ้ หละ ไมตองรอ แลวก็ตองไปรอเปนองคที่ 22
หลังจาก พระศรีอารีย โอ ไปนั่งบี้ตะโพนอยูนั่น ไมเอา เปดดีกวา อีโธ ถาไมไหว กลืนไมลงนะ ถาม
เทาไหร ยี่สิบสอง เฮอะยี่สองไปนั่งเปาปอ ยูโนน ชั้นดุสิต ตั้งยี่สิบสององค เมื่อไรไมรู ไอที่เขาคอย
อยูตั้งนาน บอกฉันหลีกทางใหเปดดีกวา เปนอันวาหาจุดพรองไมได ตามสายของพวกเรา แตวาที่
จุดพรองไมมนี ี่ แตความจริงวิมานสวยไมเต็มที่มีอยูมากพอสมควรแตก็ไมเต็มสาย ที่วิมานสวยไม
มาก เพราะจิตของบุคคลใดถารักพระนิพพานวิมานมันจะปรากฏที่นนั่ แตทวาจิตใจของทานผูนนั้ ยัง
ไมถึงอรหัตผลเพียงใดวิมานจะสวยไมเต็มที่ ไอจิตกะวิมานมันสวยเทากัน ใชไหม เดินไปนีจ่ ะรู

เปนอันวา วิมานมานั่งคอยอยู อยางปาวิงจะไปนรกกอน ก็ไปเหอะ ปลอยเหอะ ใชไหม มัน
ตั้งคอยอยูเพราะอะไร เพราะวาอาตมาปรารถนาพุทธภูมิ อันนี้คณะที่รวมปฏิบัติกนั มาตั้งแตกาล
กอนรวมกันมาปรารถนาที่จะไปเปนสาวกสมัยนั้นในเมือ่ หัวเรือใหญเลี้ยวเขาตรอกไปเสียแลวเขา
คลองเล็ก บรรดาเรือตามทั้งหลายมันก็ตองเลี้ยวตาม ถาขืนวิ่งไปคนเดียวก็หลงทางแน เปนอันวา
ฉะนั้นวิมานมันจึงตั้งอยูเต็มเปนอันวาคนทีต่ ิดตามมาไมพลาดพระนิพพานนะ แตวา ไมพลาดชาตินี้
ชาตินี้พลาดก็ไปจั้งโนนศาสนา พระศรีอารีย นะไมเหลือ เพราะโยมทานคอยอยูโยมทานดัก ไมยอม
ใหไปไหนแน
เปนอันวาระหวางนี้ใครจะปฏิบัติดีบาง ปฏิบัติชั่วบาง ก็เปนเรื่องกฎของกรรมขณะใดที่
กรรมที่เปนกุศลใหผล ขณะนั้นจิตใจเราก็เปนสุข บางครั้งกรรมที่เปนอกุศลมันตามใหผล มันก็มี
ความวุนวาย แตเรื่องนี้ เราจะแพมันในระยะเวลาตายไมมี ไมมีทาง เราจะใหมันเฉพาะในระหวาง
ชีวิตที่มันจะทรงอยูเทานั้น ถาใกลตายจริงๆ อาตมารับรองผลวา ทุกคนไมไรสติ แลวก็ไมไรความดี
ที่ปฏิบัติ เพราะอะไร ไปตรวจบานหมดแลว วันนี้ สบายกลับมานอนตีหุย เลยไมหลับเลย ดีใจ ไม
กลับขึ้นไปนอน ความจริงไมไดนอน มีงานทําตอ พอมีงานทําตอ เพราะอะไรเพราะวาพอเริ่มจะพัก
เลยไมไดพัก อาบน้ําเสร็จ ฉันยาเสร็จ นึกวาจะพักสักหนอยพอนั่ง นอนปุบลงไป ก็เจอะพระ แฮะ
วันนีว้ าจะพูด จิตตานุปสสนา ไมตองพูดกันหรอก เอาซะอีกคนละเรื่องไปแลว ก็จิต
เหมือนกันละนะ ใจคิด เอาใจฟง เอาจิตฟง พระทานก็มา บอก เออ คุณ ไอทีเด็กมันสงสัย ทําไมจึง
ไมเปลื้องความสงสัย เขามีการถามวา วิมานของฉันอยูไหน วิมานฉันอยูทางซาย วิมานของพอใช
ไหม วิมานอยูทางขวา นี่เขาพูดกัน ไอเราก็ทิ้งมันไปแลว วาเขาถามเขาคุยกันมาหลายวัน แตพระ
ทานไมลืม บอกอาว เขาสงสัยก็เปลื้องเสียซิ ถามจะเปลื้องทําไม เดี๋ยวมันก็ไปของมันเองอะ บอก
อาวไปแตไมใชไปเปลื้อง แตไอคนนั้น แตเปลื้องมันทุกคน ก็ไป ทานพาไป ก็ไปกับทานไอบานนี่
นานๆ จะเขาสักทีหนึ่ง ขี้เกียจ สวนมากก็ไปจออยูกับพระพุทธเจานะสบาย พอเราไปอยูที่นั่น เวลา
ตายจะไปไหน
อาตมานี่เปนคนเกาะพุทธานุสติกรรมฐานเปนอารมณตลอดเวลา
ถาวันไหนไมไดเห็น
พระพุทธเจา วันนั้นตายดีกวา ทิ้งไมไดยอม มันจะเปนอยางไร จะปวยจะไขจะปวด ยิ่งปวย ยิ่งไข ยิ่ง
หนัก เกาะติดเลย ปวยนิดเดียวไมยอมคลาย จิตจะไมยอมคลาดสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เรียกวา
เราถือวาถาเราเกาะพระพุทธเจาอยูแลวตาย มันจะลงนรกก็เชิญ พระพุทธเจาทานจะลงกับเราก็เอาใช
ไหม ทานคงไมยอมลงนะ อันนี้ในเมื่อเกาะทานอยู มีอะไรนาสงสัย ทานก็มาเตือน เตือนก็ตามทาน
ไป ก็ไปยืนทีห่ ลังวิมาน ทานก็ชี้ใหดู วาไอจุดศูนย คณะของคุณมันมาก ถามทําไมจึงมาก เพราะคุณ
ใชการบําเพ็ญบารมีมาเพื่อหวังเปนพุทธภูมิ ใชเวลามาถึง 16 อสงไขยกับแสนกัป เพราะวาคุณเปน
ฝาย วิริยาธิกะ ฝาย วิริยาธิกะ นี่เขาถือเปนกี้เกียจ คือวา เวลาที่จะเปนพระพุทธเจานะขี้เกียจใหถกู
นองมันจน เดีย๋ วมึงก็จนเดี๋ยวกูกไ็ มพอกัน มันกลุม ก็ไมเอาแลว เราลอมันเสียใหเต็มที่เลย คนตามก็
สะสมไปทีละนอยละนอย พอจะไปถึงตอนนั้นนะหาทางจนไมได มีแตคนรวย มีแตคนสวย ไอคน

สวยมากๆ ก็ไมดีนา ระวังยากดีไมดีมนั ฉุดเอาไปก็แย แตวามันสวยกันเสียทุกคนใชไหม ก็เลยไมมี
ใครเดนถึงประกวดนางงามจักรวาล นางงามอะไร นางงามไทย นางงามเทศ เจงประกวดแลวตางคน
ตางไดหมดก็เลยไมมีใครไดรางวัลใชไหม มันเทากัน
มายืนดูทานก็ชี้ใหดู วาสายไอสายตางๆ นี่มันมี 37 สาย ถามวาสายหนึ่งยาวเทาไร ตก
ประมาณสองแสนโยชน ถามวาโยชนมนุษยหรือวาโยชนนิพพานทานบอกโยชนมนุษยมนั ก็เสร็จ
นะซิ โยชนมนุษยนะไปวางบนนั้นนะ วางวิมานนีส่ องแสนโยชน วางวิมานสามหลังก็เต็มแลว
เพราะวิมานเขายาวเปนประโยชนๆ ไมใชโยชนสองโยชนนะ เฉพาะดาวดึงสนะ พระอินทรทานสูง
ตั้ง 30 โยชนนตี่ ัวทานสูง 30 โยชน แลวบานทานกวางเทาไรนะ กวาง บานโยชนเดียวตองนอนเปน
แบบไอกิ้งกือขดใชไหม ยิ่งพรหมก็ยิ่งระยะกวางใหญ วิมานนะ บริเวณนิพพานก็กวางใชไหม สอง
แสนโยขนของนิพพาน เดินมองดู เดินนะไมไหว มองพับมันก็เห็นหมดตามันยาว ไมตองใชแวน เอ
จุดพรองมันไมมี 37 สายนีส่ องฝงของถนน มันไมมีจดุ พรอง แตละสาย
สามสิบเจ็ดนี่คูณดวยสองใชไหม ที่มามันจะตั้งฝงถนน สอง ไอถนนสายสิบเจ็ดถนน ยาว
เหยียด มันสวย ถนนกลายเปนแกวแพรวเปนประกาย สวยสดงดงามบอกไมถูก วิมานแตละหลังก็
แพรวพราว หาที่ติไมไดเลย แตวาไปดูวิมานบางจุดมันมีอยูไมกหี่ ลัง สักสองพันหลังจะได ไอวิมาน
นี่มันยังมัวกวาเขา ถามวาไอนี่ทําไมจึงมัว ทานบอก ไอที่มันนั่งปอหลอๆ ยังไมเต็ม ถามันเต็ม มันก็
ใสเทาเขานั่นแหละ ก็เลยถามถากระแสแบบนี้เปนจุดดึงหรือยัง พวกนี้จะเปนมิจฉาทิฏฐิ ตายแลวลง
อบายภูมิเปนเครื่องกั้นความสุข ความดีหรือยัง ทานบอกไมมีจริงหรอก กรรมที่เปนอกุศลจะเขามา
เบียดเบียนไดเฉพาะในระหวางชวงชีวิตเทานั้น แตเวลาที่ใกลจะดับจิตไมมีทางที่จะทําลายอารมณ
ความดีไดเลย แหม ดีใจกลับลงมานอนกระดิกเขา ครึ้มอยูค นเดียว บอก เออ หมดเรื่องหมดราวกัน
เสียทีใชไหม เอา ไอตามธรรมดาเราจะตําหนิกนั บางคนเราก็เห็นมานั่งกรรมฐานกัน มาศึกษากัน
กลับไปก็ดีมั่ง ไมดีมั่ง เอะอะโวยวาย นั่นตองถือวาขณะใดที่กรรมที่เปนอกุศล ขณะที่เกิดเปนคนรับ
ผลสองอยาง คือ ผลที่เปนกุศลอยางหนึ่งแลวผลที่เปนอกุศลอยางหนึ่ง ขณะใดที่ผลเปนกุศลบังคับ
จิต จิตจะไดอยูเรียบรอยอยูในเกณฑของกุศล มีอารมณดี แตในวันเดียวกันอาจจะมีกรรมของที่เปน
อกุศลสวนใดสวนหนึ่ง มันแทรกเขามาทันที กรรมที่เปนกุศลก็ตอ งเบนออกไปชั่วขณะตอนนัน้
จิตใจมันก็พลุง พลาน ไอวาจาหรือจริยาทีก่ ลาวไป ทําไป อาจจะกลายเปนดานอกุศลไปบาง ก็ถือวา
เปนการชําระหนี้สินมัน ใชไหม
แตวาในเมื่อเราจะไปแลวเจาหนี้ตามไมทนั ก็ชางมันเถอะ มันจะทวงอยางไรก็ชางมันนะ
ถือซะวา ชางมันไว คําวาชางมันเปนอยางไร วันนี้ไมตองเทศนกัน จิตตานุปสสนา นะ ไปเสียคนละ
ทางแลว พยายามแบกตํารามาสองคืนแลว แตคําวาชางมัน มันเปนอยางไร ชางมันตัวนี้เปน สังขารุ
เปกขาญาณ นะจําใหดีถาเขาพูดกันบอกวา ในวิปสสนาญาณ 9 วาเรื่อยๆ ๆ ไปอยางไรก็ชางของมัน
เถอะ พอลงปุบเขาเรียกวา สังขารุเปกขาญาณ เปนขอที่ 8 ของ วิปสสนาญาณ 9

พอทําจิตเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ ไดเรียบรอยแลว ก็ทาํ สัจจานุโลกมิกญาณ เปนญาณที่ 9
ความจริงญาณที่ 9 นี่ไมมีญาณของตัวเอง คําวา สัจจานุโลมิกญาณ ก็หมายความอนุโลมคิดทบทวน
ตั้งแต 1-8 นั่นเอง นี่ญาณที่มีความสําคัญจริงๆ ก็คือ สังขารุเปกขาญาณ คําวา สังขารุเปกขาญาณ
แปลวา มีการวางเฉยในขันธ 5 ใชไหม นีเ่ ปนตัวนิพพาน การวางเฉยในขันธ 5 นี่เปนอยางไร ขันธ 5
มันปวยเราก็รู มันปวดเราก็รปู วด ไมใชไมรู มันเมื่อยเราก็รูเมื่อย มันปวดทองเราก็รวู า ปวดทอง มัน
ปวดทองขี้เราก็รูปวดทองขี้ แตเราไมรูก็เหอะ ดีไมดีเลอะหมดไอตรงนี้ ใชไหม รูอยู แตวารูอยู เมื่อ
จิตที่ตองปฏิบัติกับมันเปนเชนใดเราก็ทําไป มันหิวเราก็เลี้ยงมัน มันรอยเราก็หาความเย็นมาให มัน
หนาวเราก็หาความอุนมาให มันปวยไขไมสบายเราก็รักษาพยาบาล เปนการบรรเทาทุกขเวทนาแลว
เวลามันจะตายเราก็ไมหนักใจ
รวมความวา ระยะที่ทุกขเวทยาเขามาเบียดเบียนใจขณะทีท่ รงชีวิตอยูนเี่ ราก็ทรง สังขารุเปก
ขาญาณ ถือวามันเปนทุกข แตใจเราก็จงอยาทุกข ไมทุกขเพราะอะไร ถือวาธรรมชาติที่เกิดมามัน
ตองหิว หิวก็หาอาหารใหมัน ถือวาเปนเรื่องธรรมดา อยาใหจิตมันกระวนกระวายจนเกินไป ถามันมี
อาการปวยไขไมสบายเกิดขึน้ เราก็รู ไอการปวยไขไมสบายจะไปบอก ฉันไมปวดจา นี่ไมจริง
โกหกพอถามวา ปวดไหมบอกวาปวด เจ็บไหมบอกวาเจ็บ ขัดของไหมบอกวาขัดของแลวถาม
ความรูสึกของใจ เราทําใจใหสบายถือวานี่มันเรื่องธรรมดาของมัน มันจะตองเปนอยางนี้ เราก็มี
อารมณ คําวา วางเฉยนี่ไมใชเฉย ไมหาการรักษาพยาบาลคือ เฉยในฐานะที่มันจะตองปวยก็ชางมัน
เถอะ อาว เราก็รักษามันไป มันมีทุกขเวทนาเขามาเบียดเบียนก็ตองทน ทนไหวหรือไมไหวมันจะ
ตายเวลานีก้ ็ดหี ายไป อาว ตกลงหายก็อยูตอ ไป ไมหายจะตายก็ชาง เมือ่ ตายเมื่อไหร ขึ้นชื่อวาขันธ 5
ที่เปนภัยอยางนี้จะไมมีสําหรับเราอีก คิดไวเทานีน้ ะ พอ ตายเมื่อไหรขันธ 5 อยางนี้จะไมมีสําหรับ
เราอีก ตายแลวเราจะไปไหน เราก็ไปนิพพาน เพราะคนที่ไมตองการขันธ 5 ก็คือคนตองการ
นิพพาน
ถาเพื่อความมัน่ ใจของเรา เกรงวาจิตมันจะกระสับกระสาย ก็ใช อุปสมานุสสติกรรมฐาน
เขาควบคุมใจ ใชคําภาวนา นิพพานัง หรือวา นิพพานังสุขงั ในยามปกติ หรือบางที่เราภาวนาวา พุท
โธ ธัมโม สังโฆ แตกอนทีจ่ ะภาวนาและพิจารณาก็ตั้งจิตคิดไววา ถาหากวาชีวิตเราดับลงไปเมื่อไร
ในการนี้ แดนอื่นไมมีสําหรับเรา เราจะมีแดนเดียวเปนทีไ่ ป นั่นก็คือ พระนิพพาน ตั้งใจไวกอนแลว
ก็ภาวนาอยางใดอยางหนึ่งตามที่คลอง อยางนี้ก็ใชได ตายแลวไมไปไหน ไปนิพพาน
ที่นําเรื่องวันนีจ้ ะพูดเรื่อง จิตตานุปสสนา ไอเวทนาก็ไมตองพูดกัน เมื่อคืนก็ทีหนึง่ แลว
แบกตําราลงมา แบกตําราลงมาทีไร ลาทุกที นากลัวทานไมเอาดวยอะการแนะนําในกรรมฐานนี่เปน
เรื่องของพระทาน ไมใชเรือ่ งของอาตมา ตั้งทาแบบนีท้ านก็เอาแบบโนน ตั้งทาแบบโนนทานก็เอา
แบบนั้น ผลที่สุดไมตองคิดกันดีกวาเอาอยางไรก็เอากัน ใชไหม เพราะนี่ทานกระซิบมาขางหลัง
ทาน บอก เมื่อคืนนี้พูดยาว วันนี้สรุปใหสั้นจะไดจํางาย แลวทานก็บอกไวอกี ที บอกวา ที่พาไปดู
สถานที่อยู ก็เพื่อจะใหรูวา บริษัทของเราทุกคนเวลานี้ มีหวังแลวทั้งหมด 90 เปอรเซ็นต ไอเหลืออีก

10 เปอรเซ็นตนะ มันยังไมไดอรหันต ใชไหมเลา 90 นี่มันลดตัวไมลงแลว ถา 50 เปอรเซ็นต มันยัง
ดึงหนาดึงหลัง ดีไมดี เผลอพรอมลงนรกไปเลย ถา 90 นี่มันไมลง แตกรรมที่เปนอกุศลเบียดเบียน
จิตในขณะใด ทําใจสบายไว ถือวาชาตินี้ใชหนี้มันอยากจะดาก็ดาไป ถามันเกงจริงๆ ใหมันดาตลอด
24 ชั่วโมง ยังมีเวลาพัก ถือวานี่แพเรา ใชไหม อาว จะจบหนา ก็ไมตองจบ ตอไปอีกหนอย
อยางที่พระพุทธเจาทรงถูกพราหมณดา สามสี่พราหมณ ทานดาพระพุทธเจาเหมือนจะเคย
เลาใหฟง สามสี่พราหมณนกี่ ม็ ีพราหมณตน ทานเปนคณาจารยใหญมีคนเคารพนับถือมาก มีลูกศิษย
ลูกหามาก แลวก็บังเอิญบริษทั ของทานนี่เปนผูหญิง คําวาบริษัทก็คือ ลูกศิษย ในเมือ่ พระพุทธเจา
ทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว สมเด็จพระประทีปแกวก็ทรงสอนเวไนยสัตว ยายคนนี้แก
ไดยินขาวเขาเพราะเขาลือกันวาเวลานี้พระพุทธเจาทรงอุบัติแลวในโลก แกยองๆๆ ไปดูกับเขา
หนอย ยองไปดูก็ไปนั่งฟงพระพุทธเจาเทศน ฟงพระพุทธเจาเทศนธรรมะก็จับใจเปนที่ชอบใจมาก
กลับมาจิตก็นกึ ถึงพระพุทธเจาอยางเดียว จะกาวไปทางไหนจะมาทางไหน แกก็คดิ แตพระสมณโค
ดมชวยดวย แกเดินไปทางไหนก็นึกถึงแตพระสมณโคดม อยางกับเณรคนที่เลาเมื่อกี้นี้ นั่งพักไปพัก
ไปนึกจะไปมีเมียสักหนอย โอย เมียมีลูกจะไปหาอาจารย เออ นั่งเกวียนไป ไอมีลกู ปวดทองขี้เมีย
ใหลูกขี้ ทําลูกหลน โมโห ปฏักตีหัวเมียเขาให ฟาดหัวอาจารยฉิบ ยายคนนี้ก็เหมือนกัน แกไปไหน
แกก็นึกแตพระพุทธเจาอยางเดียว จิตใจแกเลื่อมใส เพราะวาฟงเทศนก็เทศนก็ไพเราะ แถม
พระพุทธเจาก็ทรงมีฉัพพรรณรังสีรัศมีหกประการแตพระพุทธเจาทานทรงเปนสัพพัญู เวลาฟง
เทศนของทานทุกคนนี่ จะตองมีความรูสึกวาตนเองนั่งอยูหนาพระพุทธเจา คนที่นั่งขางหลังนี้ไมมี
นี่เปนดวยอํานาจพระพุทธรูปปาฏิหาริยอยางหนึ่ง
แลวก็ประการที่ 2 คนนั้นจะใชภาษาอะไร เปนภาษาทีต่ นพูดก็ไมสําคัญพระพุทธเจาทรง
เทศนแลวเขาก็จะฟงมีความรูสึกวาพระองคเทศนในภาษาของเรานี่เปนประการที่สอง
ประการที่สาม พระพุทธเจามีพระพุทธปาฏิหาริยทรงรูภาวะน้ําจิตของคนที่เรียกกันวา เจโต
ปริยญาณ เวลาที่พระพุทธเจาเทศน คนอาจจะฟงตั้งสิบคนแตความเขาใจของแตละคนจะไม
เหมือนกัน พระพุทธเจาจะเทศนใหตรงกับอัธยาศัยของคณะทุกคนได ถึงแมมาเปนหมื่นเปนแสน นี่
เขาเรียกวา สัพพัญู หรือ พุทธวิสัย จะทําไดเฉพาะพระพุทธเจาเทานัน้
ฉะนั้นยายคนนี้แกเปนลูกศิษยของพราหมณ เมื่อแกเปนลูกศิษยของพราหมณแลว เมื่อเวลา
ที่แกไปฟงเทศนของพระพุทธเจา ก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระพุทธเจาทรงเทศนมีความจับ
ใจมาก เวลาจะไปไหนแกก็นึกถึงแตพระพุทธเจาอยางเดียว
วันหึ่ง แกก็ถือภาชนะ ไอคําวา ภาชนะ นะของกิน จะมาใหอาจารย พอมาถึงก็หลนเพลงไป
พอหลนเพลงไป แกก็รอง พระสมณโคดมชวยดวยเจาขา นี่พระอาจารยโมโหซิ หันไปมองหนาทํา
ตาเปง แกไมมี สังขารุเปกขาญาณ นีใ่ ชไหมแกมี สังขารุดาขาญาณ ใชไหม แกตวาด อีหญิงถอย
แนะ เอาเขานัน่ นะ อีหญิงถอย มึงจะมาสรรเสริญพระสมณโคดมที่นี่ไมได อีคนจังไร สรรเสริญ
บุคคลภายนอกไมเลือกวาทีไ่ หน มันเปนตอหนานะ โมโห ยายคนนั้นแกก็ไมยอม นากลัวจะเปนลูก

หลายปาวิงนะ แกบอกวา อาจารยเจาคะ ทานอาจารยยงั ไมรูจักพระสมณโคดม หากวาทานอาจารย
รูจักพระสมณโคดมแลว ทานอาจารยจะเลื่อมใสในถอยคําของพระองค เพราะพระองคมีพระพุทธ
ลีลาสวยสดงดงามมากมีฉัพพรรณรังสีรัศมีหาประการ ลักษณะ 32 ประการก็ครบถวน ลักษณะ
พิเศษ 80 ประการก็ครบถวน มีความสวยสดงดงามมาก กระแสพระสัทธรรมเทศนาของพระองคก็
ไพเราะจับใจ เปนที่เขาใจของบุคคลทุกคน ถาหากวาทานอาจารยไดพบองคสมเด็จพระทศพล ทาน
อาจารยจะตองมีความเคารพในทาน มีความเลื่อมใสในทาน
ยิ่งมาพูดแบบนี้เขา ทานอาจารยคราวนีไ้ กล คราวกอนเปนจานกะละมังนะหลนเพลง แลว
บิ่น ตอนหลังกลายเปนจานกระเบื้องไปเลย แตก เลย หลน พังเลย คราวนี้บอก อีหญิงถอย มึงยังกลา
มาชมเชยพระสมณโคดมตอหนากู ดีละสมเด็จพระบรมครูของมึง...แกชี้หนาพระพุทธเจา แต
เสียดายทีพ่ ระบาลีไมไดกลาววาดาวาอยางไร ตามพระบาลีทานกลาววา ดาอยางประเภททาสดา ใช
ไหมใชวาจาสามหาวอยางทาสดากัน ไอคําวาทาสดากันนี่ คําวาทาส หมายถึง คนที่ต่ําชามาก
มารยาทไมดี ดาองคสมเด็จพระชินศรีซะสบาย
พระพุทธเจาก็นั่งยิ้มสบาย นี่ดูพระพุทธรูปเหอะ เราไปติทานก็ยิ้ม เราไปชมทานก็ยิ้ม ใช
ไหม ใครไปโยนน้ําสามปหยิบขึ้นมาก็หยิบ ใชไหม เอาไปเผาไฟยังไมละลาย ดับไฟทานกิยิ้มนี่ทา น
มี สังขารุเปกขาญาณ วางเฉยนะ ขันติบารมีแลวก็เมตตาบารมี แตพราหมณจะดาเสียเหนื่อยแหง็ก
พอดาเสร็จแกก็เริ่มแพซิดาเทาไรๆ พระพุทธเจาทานก็นงั่ ยิ้ม แหม ไอนั่งยิ้ม แหม โตตอบเสียบางก็
ยังดี
พอเลิกคาแกเหนื่อย แกก็เลยบอก นี่พระสมณโคดม แกแพฉันแลวพระพุทธเจาถาม แพเอา
รงไหนเลาพราหมณ ทานก็พูดเพราะ นีฉนั ดาแกแกไมเคยเถียงฉันเลย แสดงวาแกแพฉัน บอก เออ
นากลัวที่นกี่ ็มนี ะ คราวนี้ถูกพระมาดาที เราลูกศิษยพระพุทธเจา เราก็นั่งยิ้มเหมือนกัน ไปยิ้มอะไร
นึกวา เอ เราก็เจอะคนบาเขาแลว เลยขี้เกียจเถียง เคยมาดาคราวนั้น แกบอก แกแพฉันแลวถาม
พระพุทธเจาวาทําไม ฉันดาแก แกไมเถียงฉัน
พระพุทธเจาตรัสวา พราหมณ เรามีความรูส ึกวา ถาเราจะโกรธในบุคคลที่โกรธเราแลวก็ชื่อ
วา เราเลวกวาคนที่เขาโกรธเรากอน แลวก็ดายันเลยนะ ใชไหมเราเลวกวาคนที่เขาโกรธเรากอน ใช
ไหม จําใหดีนะ ทานบอกวาถาเราจะโกรธในบุคคลที่โกรธเราแลว แลวเขามาดาเรา ความจริงทาน
พูดถึงดานะ ถาเราจะโกรธตอบเขาก็แสดงวาเราเลวกวาบุคคลผูนั้น ทานไมไดวาเขาเลว ทานบอก
ทานเลวกวา พราหมณนั้นเหงื่อแตกพลั่ก ไดสตินั่งโขยงยกมือไหว กลาววา พระสมณโคดมภาษิต
ของทานไพเราะเหลือเกิน เปนที่จับใจเรามากเหมือนกับคนที่หงายหมอที่คว่ําไวแลว ใหหงายขึ้นมา
สามารถจะรองน้ําฝนไดฉันใดวาทะของพระองคที่กลาวมานี้ รูสึกวาจับใจ เปนพุทธภาษิต มีความ
ซึ่งมีประโยชนมาก
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา พราหมณะ ดูกรพราหมณ ที่
พราหมณมาดาฉันนี่ก็เพราะอาศัยที่ลูกศิษยเขาพูดถึงฉัน ใชไหมเลาโนน ลูกศิษยไมไดมานะ แกมา

หนา พระพุทะเจายองรูเสียกอน ก็เอะใจ ยังไงหวา พระสมณโคดมนีน่ ากลัวจะหูยาว คงจะคิดอยาง
นั้นนะ วาไอบา นเรานี่ อยูไกลตั้งโยชนสองโยชนนี่ เราวาที่โนนยายนั่นแกชมที่นนั่ ทานอยูที่นี่ ทาน
รู เขาจึงตอบสมเด็จพระบรมครูวา ใชเปนความจริง ทานจึงถามวา ทําไมถึงโกรธตถาคตละตถาคต
ไมไดทําอะไรให พรามหณก็บอกวา โกรธ คนโนนเขาวาทานวาเปนคนที่มีความรู เปนคณาจารย
ใหญ พระพุทธเจาจึงถามวา เวลานี้เลิกโกรธหรือยังละ แกก็ตอบวาเลิกโกรธแลว ถามวา ทําไมจึงเลิก
โกรธ ก็รู ก็ตอบวา รูตัว ขาพระพุทธเจาเปนคนโงมาก ที่วาโงก็เพราะมาโกรธบุคคลที่ไมมีความ
โกรธ ใชไหม ประทุษรายบุคคลที่ไมมีอาญา คือ ไมประทุษรายตอบ ก็จดั วาเปนกรรมหนัก ขอ
พระองคจงประทานอภัยแกขาพระพุทะเจาดวย
พระพุทธเจาบอกวา คําวา อภัยของตถาคตไมมี เพราะวาตถาคตไมไดถือโทษโกรธเคือง
พราหมณ ฉะนั้นโทษใดๆ ที่จะมีจากตถาคตนะ ไมมีแลว แตพราหมณแกก็รู เพราะวา หากวาถาดา
คนที่เขาไมดาตอบ โกรธคนที่เขาไมโกรธตอบ กรรมมันหนัก ขอขมาโทษพระพุทธเจา
พระพุทธเจาก็ทรงอดโทษให บอกถาเธอคิดวามันจะเปนโทษ ตถาคตก็อดโทษให จะมีความสบาย
ใจวาบัดนี้ นับแตบัดนี้เปนตนไป ขึ้นชื่อวาภัยใดๆ ที่กรรมที่เปนอกุศลที่เธอทํากับตถาคนะไมมี มีแต
ความดี คือยอมรับนับถือตถาคต ใชไหม นี่พอดีอยูเลย ไอตีแคไมนวม นี่ แหม กวาจะรูว าเจ็บ
กระดูกหักไปหลายซี่แลว ใชไหม
ตอมาทานพราหมณคนนั้นทานก็เลยขอบวช บวชก็ศกึ ษาธรรมพระพุทธเจาก็ทรงสอนโดย
ยอ ถึง อัสสมิมานะ คือ อยาถือตัวถือตนเกินไป วาคนทุกคนแลวก็สัตวก็ดี ในโลกนี้มสี ภาพเสมอกัน
ที่เรียกวา สามัญลักษณะ คําวา สามัญ นี่แปลวา เสมอกัน นั่นคือ อนิจจัง ไมเที่ยงเหมือนกัน ทุกขัง
มันก็มีความทุกข อนัตตา สลายตัวเหมือนกันหมด ไมมใี ครเกิดขึ้นมาแลวจะมีการทรงตัว คําวาเทีย่ ง
ของขันธ 5 ไมมี จิตเรา ถาเกาะในขันธ 5 มันจะไมมีความทุกขกไ็ มมีแลวขันธ 5 นี่ที่จะไมเปน
อนัตตาไมมี การสลายตัวไมมี มันตองพัง ฉะนั้นคนก็ดีสัตวก็ดี ทีเ่ กิดมาในโลกนีส้ ภาวะเสมอกัน
ฉะนั้นขอพราหมณจงละ อัสสมิมานะ คือ ความถือตัวถือตนนี้เสีย วางใจใหสบาย เห็นวาขันธ 5 คือ
รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันไมใชเรา มันไมใชของเรา เราไมมีในขันธ 5 ขันธ 5 ไมมีใน
เราพระพุทธเจาก็สอนแคนี้ พราหมณองคนั้นทานก็ขอ ทานเปนพระแลวนะ ขอบวชเปนพระแลว
ทานก็เลยหลีกไป ในวันนัน้ เองก็ไดสําเร็จอรหัตผล
ตอนนี้มาอีกสามพราหมณ รูวาเพื่อนของตัวไปเคารพพระพุทธเจา เปนคณาจารยเหมือนกัน
โมโหอีก โกรธเพื่อนวาไปยอมรับนับถือพระสมณโคดม นี่เขาผลัดกันมา แตขอยกยอดมาแลวกัน
ทั้งหมดเลยนะ ถาขืนผลัดกันมา คืนนี้ไมจบหรอก ยกยอดมาทั้งหมดก็มาทําแบบนั้นอีก ชี้หนาดาอีก
มาไอรอยเกาพระพุทธเจาก็นงั่ ยิ้ม เออ มึงเสร็จกูอีกแลว ฮา ที่นี่ก็ดาปาวๆๆ ทานก็นกึ เออ เอาดาไป
เถอะพอคุณเอย เดีย๋ วแกก็หมดแรง หมดไปอีกแหละ หมดอีกก็ลงทํานองนั้นพูดเหมือนกัน ในทีส่ ุด
ก็เปนอรหันตเหมือนกัน

นี่ที่นําเรื่องนี้มากลาว เลยจําไมไดพดู เรื่องอะไร ก็เปนวา ลง สังขารุเปกขาญาณ ถาหากวา
บังเอิญในขณะที่เราปฏิบัติ เราคิดวามันดีอยูแลว เราทําถูกเราทําตองอยูแ ลว ครบถวนทุกอยาง การ
งานที่เราทําก็ดี หรือภารกิจที่เรารับผิดชอบเปนสวนตัวก็ดี เราทําดีทกุ อยาง แตมีคนบางคนเห็นวา
เราไมมี ดวยอํานาจอารมณริษยาอยางพราหมณ 4 พราหมณนนั่ ก็ดี หรือดวยอํานาจความหลงผิด
เขาใจผิดของบุคคลนั้นก็ดี แตเรามาตําหนิติเตียนเรา เราก็นกึ ถึงพระองคสมเด็จพระชินศรีองค
พระพุทธเจาทีก่ ลาวมาแลววา นั่นมันเปนเรื่องของกรรมแตละผาย ถาไมใชกรรมชั่วของเราที่ทํามา
ในอดีต มันก็เปนกรรมจิตที่เปนอกุศลของบุคคลนั้น ถาเขาเลวมาแลวเราจะไปโตตอบกับเขา เราก็
จะเลวกวาเขา ใชไหม ตอนนี้เราก็วางเฉยแกอยากจะดาก็ดาไปซิ ถาอยากจะใหดีก็ควรจะเอาแบบคน
ที่ ปาโมก ใชไหมละ คนที ปาโมก นะเมียแกดา แกไปเที่ยวกลางคืน หรือไปเกเรเกตุงที่ไนหมาก็ไม
ทราบ เขามาเมียแกก็ดา แกก็มาตีลูก พอเมียแกดาจบ ก็ตีพังๆ ดาเสร็จก็รองไปดวย อาว ยายเมียก็
โมโห ดาตอบอีก แกนอนยิม้ สบาย พอเมียดาลงคําก็ดี พังๆๆ ตีไปตีมา เมียเหนื่อยเลยเลิกดาไปเลย
ในที่สุดใครแพ เมียแพใชไหม
นี่เราก็เหมือนกัน ถาเผอิญปฏิบัติความดีอยูแลว ถาอยูด ๆี ใครเขาหาเรื่องมาให ก็จงคิดในใจ
วา ขอใหหนี้มนั ชาติเดียวเทานี้ ชาติตอไปจะไมมีคําวา ใชหนี้สําหรับเรา เพราะวาขันธ 5 อยางนี้จะ
ไมมีสําหรับเรา เราตองการพระนิพพานในเมื่อไมมีขันธ 5 แลวกรรมที่เปนอกุศลมันเขามายุงไมได
มันจะมีแตกรรมที่เปนกุศลอยางเดียว
แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง ก็ตอ งขอประทานอภัยแกบรรดาทานพุทธบริษัท ที่จะตองพูดเกิน
กวาสิ่งที่ทานสามารถจะถึงรู นั่นก็คือที่บอกมาตอนตนวา องคสมเด็จพระทศพลทานมาเตือนวา ไป
เปลื้องความสงสัยของลูกศิษยบางคน ไอนมี่ ันก็เกินไป ดีไมดีนะ เดี๋ยวถึงพระเจาแผนดินเขาหรอก มี
ใครมาบางเปลาวันนีใ้ ชไหม เดี๋ยวเอาไปฟองพระเจาอยูหวั มหาวีระ อวดฤทธิ์อวดเดช ก็มันมีจะอวด
เสียอยาง ก็หมดเรื่องใชไหม เออ เรามีฤทธิ์จะอวด เราก็อวดนะโยมนะ อยางโยมยังมานั่งเมื่อยไดทุก
คืนๆ นี่มาอวด ความจริงนี่มนั ไมมีฤทธิ์มันไมใชเดช ฤทธิ์เดชไดอภิญญานี่เขาใชอีกอยางหนึ่ง เขาใช
ผิด คนที่ไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั นะ ใชคําไมถูก ใชศัพทไมถูก แสดงวาไมรูอะไร
เลย อยางนี้เขาไมเรียกวา ฤทธิ์ ถาฤทธิ์ก็จะตองใชฤทธิ์แบบอภิญญาหก หรือ ปฏิสัมภิทาญาณ ถา
อยางนี้เขาเรียกวา เปนอํานาจพระพุทธปาฏิหาริย ไมใช มหาวีระ ปาฏิหาริย ถา มหาวีระ ปาฏิหาริยก็
ตองกระโดลงไมใชกระโดด ขึ้น ใชไหม ก็พระพุทธปาฏิหาริยหรือ พระพุทธเจาทรงเตือน คนที่
เจริญพระพุทธานุสสติเปนประจํา อันนีพ้ ระพุทธเจาทานไมยอมทิ้ง ถามีอะไรสงสัยนิดเดียวจะเตือน
ทันที
อยางวันนี้กับเมื่อคืนนี้ นี่คาบเอา เวทนานุปสสนา มาสองคืน แตไมเอาดวยหรอกวาคนละ
เรื่องทานมาเตือนเพราะวาคนเขาสงสัยอยูเราไมเปลื้องความสงสัยอันนี้เคยถูกมาหลายรายการ เคย
ถูกมาแลว ถาใครเขามาถามอะไรอยางใดอยางหนึ่งมันไมรู เขาถามมาก็บอกวา ไอนี่ไมเขาใจโยม
ไมเคยศึกษา ศึกษามาแลวมันไมพบ พอตกกลางคืน โดนดีทุกคืน มาถึงปบบอกตองรู คําวาไมรู

จะตองไมมีสําหรับเรา เอาแลว ก็เลยกราบทูลทานบอกวา ก็มันไมรู ไมรูไง ถาขืนไมรูเลือกไปบอก
วารูในสิ่งไมรู ก็โกหก เปนมดเท็จ ชาวบานเขาโกหกรอยครั้งมันก็ยังดีพระโกหกครั้งเดียวดันลง
นรกลึกกวาชาวบานเขาโกหกรอยครั้ง มันก็แย บอกวาในเมื่อไมรูแลวจะรูไดไง อาว ไมรูฉันจะบอก
ให แลวทานก็บอก พอทานบอก ถาทานมาติงแบบนั้นแสดงวา โยมคนนั้นไมชาจะตองมาใหม หรือ
ดีไมดีเรื่องมันจะผานไปตั้งครึ่งคอนเดือน ทานก็กลับมาทวนถามคนทีเ่ ขาพูดวันนั้นนะ รูหรือยังวา
ควรจะตอบอยางไร บอกไมรู ไมรูทานบอก หากวาเขามาถามใหมหรือใครถามใหม จะตองตอบ
แบบนี้นะ
เปนอันถาบอกแบบอยางนัน้ ไมเกินสามวัน ไมคนนัน้ ก็คนอื่นตองมาถามรอยนั้นอีก แต
ทานมาเตือนไวกอนใชไหม นี่เปนอันวาคนใดเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน เปนอารมณ
พระพุทธเจาจะไมยอมทิ้ง ฉะนั้นในเมื่อปญหามันเกิดขึ้นกับใจของลูกศิษยบางคน วากันถึงเรื่องของ
วิมานที่มันตั้งซายตั้งขวา บานอยูตรงไหน ของฉันอยูตรงไหน คนนั่นอยูที่ไหน เขาเกิดมีการสงสัย
กันขึ้น อาตมาก็ไมสนใจ คิดถึงวา คิดอยูว า ถาเขาไปไดเมื่อไร เขาก็พบเมื่อนั้น ไมจาํ เปนตองแกไม
ตองการเปลื้องความสงสัย แตวันนี้ทานกลัยมาเตือน บอก ตองเปลื้อง แลวก็ตองรูควรจะรูมันเสียให
หมด วาเขตของเธอมันมีเทาไร ทานถึงนําไปนี่ไมใชไปเอง ทานนําไป ดวยอํานาจของพุทธานุภาพ
จะไปไหนก็ไปได ถาหากวาอํานาจ พระมหาวีรานุภาพ ละก็มนั เสร็จ นอนพังพาบตลอดเวลา ใช
ไหม ลุกไมคอยขึ้นในเมื่ออํานาจพระพุทธานุภาพมาดู อยาง พระนันทะ ทานไมไดอะไรเลย อํานาจ
พระพุทธานุภาพพา พระนันทะ ไปเที่ยวดาวดึงสได เห็นไหม นีใ่ นเมื่อทานใหขึ้นไป ทานชี้เพื่อเปน
การเปลื้องความสงสัย ทานบอก เดี๋ยว มันก็ถามกันอีก ไอคนโนนลองถามไดรายสองราย เดี๋ยวมันก็
ถามมันเรื่อย วันนี้มาไมตองถามหรอกมันเสียเลยวา ไอทุกคนที่มันเอาจริง ที่มันตามกันมาตั้ง 16
อสงไขยกับแสนกัป มันมีที่อยูกันหมดแลว แลวสวนที่จะพึงไดจริงๆ อยางเลวที่สุดคือ อยูใน 90
เปอรเซ็นตแลวคําวาถอยหลังไมมี
แลวประการที่ 2 ใหเตือนไวดวยวา ในระหวางที่ชวี ิตยังไมตาย บางขณะที่เราสรางความดี
จิตมันดี แตบางคราวจิตมันจะเศราหมองลงไป ตองถือวานั่นเปนเรื่องของกรรมที่เปนอกุศลในชาติ
กอนเขามาบันดาล มันจะทํารายไดชวั่ คราวเทานัน้ ไมสามารถจะสังหารจิตเราขณะที่ใกลถึงความ
ตายนะ พอจิตเขาจุดนัน้ ไอกิเลสตัวนี้ไมสามารถจะเขามายุงกับจิตไดเลย เพราะวากรรมที่เปนกุศล
ใหญที่บําเพ็ญกันมาแลว จะเขามากีดกันหมด กรรมที่เปนอกุศลเขาไมถึง ทานบอกวาไปบอกกับเขา
นะ เพื่อความมั่นใจ แลววาทุกคนที่ตั้งใจจริงนะ บานมีแลวทุกคนก็ดงึ กันไมมาก ดูสังเกตแลวจริงๆ
มันสักสองพันหรือสามพันหลัง ไมไดนับหรอกก็เปนพันๆ ไมถึงหมืน ใชไหม ไดที่สีมันยังหมอง
กวาเขา ไอที่ใสแจว คนนัน้ ตองเปนอรหันต ถายังไมถึงอรหันตสียังมัวๆ ถาจิตของใครสูงมาก ใส
มาก วิมานก็สวางมาก ถาใสนอย วิมานก็สวางนอย
แตวาวิมานบนนิพพาน วิมานทายแถวนี่ มันสวยกวาวิมานของพรหมหัวแถวนะ ฮึ หรือไง
จําไวนะ วิมานบนนิพพานที่ทายแถวสุด จะเละที่สุด แคเจริญสมถวิปสสนาทําบุญ จิตยังเขาไมถงึ

พระโสดาบัน แตใจเริ่มรักพระนิพพานรักรักมั่งไมรักมั่ง บงวันก็รักพระนิพพาน บางวันก็รกั หัวปลา
บอก แปม ตีโปไปนะแตวาจิตมันหนักหนวงในพระนิพพาน หนักหนอยนะ บางวันก็เผลอก ไอนี่
วิมานทายแถวมันมีแลว พอเริ่มรักมันมีแลว แตวา แหม ไปดูกับเขา เทียบ ไอเราเทียบกับเขาไมได
หรอก โอ มันมัวๆ เมียๆ พิกล แตลงมาดูพรหมวิมานของ ทาวสหัมบดีพรหม เปนพรหมหัวแถว
ที่สุด ขึ้นชื่อวาวิมานของใครในพรหมทัง้ หมดจะใหญและสวยสดงดงาม มีรัศมีสวางไสวยิ่งกวา
วิมานของ สหัมบดีพรหม ไมมีแตเอาไปเทียบกับวิมานทายแถว วิมานเทียบกันไมไหวเลย มันแบบ
ไอดึกกับกระตอบนั่นแหละ จําไวนะ มาดูวิมานชั้นพรหมทายแถวอีก
พรหมชั้นที่ 1 ที่เรียกวา ไดปฐมฌานหยาบ เปนพรหมทายแถว เราก็จะตองไปดู เวชยันต
วิมาน ของพระอินทร ในสวรรคทั้งหมดจะมีวิมานหลังไหมใหญเทา เวชยันตวิมาน ไมมี เวชยันต
วิมาน นี่มีชั้นจริงๆ ถึงหนึ่งพันชั้น โอถาไมใชฤทธิ์ละก็เสร็จแลว ฮึ แตวาไอบนสวรรคก็ไมมีไฟฟา
ใช ไมมีฤทธิ์หรอกเขาใชนกึ นึกฤทธิ์ ใชไหม พอนึกปบ ถึงเลย ดีกวาฤทธิ์เสียอีก เปนวิมานทีใ่ หญ
ที่สุดแลวก็มนี างฟาประจําวิมานจริงๆ อยูแ สนคน นิดเดียวใชไหม แหม นางฟาแสนคนนี่ฉันไมกลา
เขาไป กลัวแกพูดกันคนละคํา พูดคนละคํา แสนคําละหูออื้ ดีไมดีหหู นวกไปเจ็ดปเลย ฮึ ฮึ (หัวเราะ)
แตวาทีน่ ั่นเขาเงียบนะ ไมเอะอะโวยวายหรอกของพรหมทายแถว คือ พรหมชั้นที่ 1 เห็นไหม แลว
ความสวยสดงดงามก็สูวิมานของพรหมไมได
ทีนี้เราก็ไปดูเทวดาที่มีบุญนอยที่สุด คือ ภุมเทวดา ที่เราเรียกกันวา พระภูมิเปนเทวดาที่บุญ
นอยที่สุด ตองมีวิมานแตะกับพื้นดินใชไหม วิมานนี่ลอยไมไดบุญนอย ถา รุกขเวทนา นี่มวี ิมานแตะ
กับตนไม ไมใชไปอยูบนยอดไม แตะเฉยๆ แตะนิดเดียว แลวมีจุดเกาะไปดูวิมานของพระภูมนิ ี่ ถา
เราจะไปดูพระราชฐานหรือพระราชวัง หรือ สุวรรณวิหาร ฉันขอยกตัวอยาง สุวรรณวิหาร ใน
อินเดียเพราะ สุวรรณวิหาร ใน อินเดีย เขาบุทองหมด ทั้งขางนอกขางใน ใชไหม ตั้งแตบันไดเรา
เดินเขาไปนี่ จะมีทองคําพรืด วางเหมือนกับทาทองคํา เขาปดหมดเลยวันนั้นไปมาทีแลว นึกๆมองๆ
ไอแขกมันไมเผลอก ใชไหม มองหนามองหลัง ไอระยําบาง ไอบังระยํา มันไมเผลอจริงๆ คิดวา
เผลอแม็บๆ ใชได นี่ สุวรรณวิหาร ขางในและขางนอกเปนทองคํา แตวาจะไปเทียบวิมานของ ภุม
เทวดา ไมมีทางเลยหนึ่งในแสนก็ยังไมไดเลย วิมานของทานผูนี้ เราจะกลาววาเปนวิมานเงินบาง
เปนวิมานทองคําเสีย แตวาอยาลืมนะ เงินหรือทองหรือแกวมันเปนเรื่องของทิพยของเราไมมีทางจะ
แตะเลย สวยมากเปนพิเศษ นี่มันลดหลั่นกันอยางนี้
นี่เอากันถึงชัว่ โมงจนได เอา เมื่อวานก็ชวั่ โมง วันนี้กช็ ั่วโมง ชางมัน ใครอยากจะเมื่อยก็
เมื่อยไป ไอคนอยากจะพูดก็พูดไป คนอยากฟงก็ฟงไป ไอคนไมอยากฟงรําคาญก็ทนนั่งไปหมด
เรื่อง ใชไหม นี่เปนอันวา นีเ่ ราพูดที่เทียบกัน คนทีจ่ ะมีวิมานอยูบนนิพพานไดคือ ทานผูนั้นมีจิตรัก
พําระนิพพาน พอเริ่มมีจิตรักพระนิพพานดวยความจริงใจ แตวาจิตใจของบุคคลนั้นยังไมเขาถึงพระ
นิพพานดวยความจริงใจ แตวาจิตใจของบุคคลนั้นยังไมเขาถึงพระโสดาบันเต็มทีเหลืออีกนิดเดียว ที
นี้ยังไมถึงพระโสดาบันจริงๆ มันก็มีอารมณเผลอ ไอเจายุงบาง มดบาง ดีไมดี ไอปลานี่โตเกินไป

มันเปนปลาลําบากเปลาๆ วะ ไปเกิดบนสวรรคเถอะ เอา ทุบหัวโปก เอาเสียแลว ลอหัวปลาให ตาย
จริงวันนีไ้ ปกินปลาเขาแลว บาปไปหนอย เอา แกตวั ใหม
พวกนี้ สุทินนัง วตเม ทานัง ใสบาตร เออ ไอปลาตัวที่ตายมาโมทนาสวนกุศลนะ ไดมี
ความสุข ถาจิตรักพระนิพพาน รักผลุบๆ โผลๆ แตวิมานมันมีแลวนะ ฮึ (หัวเราะ) วิมานมันมีแลว
แตเสราหมองหนอยหนึ่ง หมอง สวยสูเขาไมได มันเริ่มตน แตถาจิตใจอยูระดับนี้ แลวจิตใจอยู
ระดับพระโสดาบัน หรือต่าํ กวาพระโสดาบัน คือ จิตเริ่มเขาวิปสสนาญาณ จิตรักพระนิพพานก็ดี
เปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามีก็ดี อันนี้วิมานอยูเปนสองจุด คือวาจะอยูที่นพิ พานหนึ่งจุดกับ
อยูในจุดที่บุญมันเต็มในขณะนั้นอีกจุดหนึง่ ถาบุญเต็มกามาวจรจะมีวมิ านอยูที่สวรรคหกชั้น ชัน้ ใด
ชั้นหนึ่ง ถาบุญเปนฌานสมาบัติเต็ม วิมานอีกหลังหนึ่งมันก็จะตองอยูท ี่พรหม แตไมใชอยูสวรรค
ถาวิมานที่พรหมมีที่สวรรคก็ไมมี แตอกี วิมานทีย่ ังไมเต็มเม็ดเต็มหนอย มันจะตั้งที่นิพพาน เพราะ
จิตเรารักพระนิพพาน
ถาหากวาจิตเต็มอารมณพระนิพพานเมื่อไหร
อารมณใจเต็มไปดวยพระนิพพานผาน
อนาคามีไปได พอพนอนาคามีเขาอรหันตมรรค วิมานที่พรหมหรือวาวิมานที่สวรรคจะหายไปทันที
จะเหลือวิมานหลังเดียวที่นิพพาน ความสวยสดงดงามจะตระการตา ใกลเต็มจุดรอยเปอรเซ็นต เมื่อ
จิตถึงอรหันตเมื่อไร วิมานจะสวยเต็มที่เมือ่ นั้นใชไหม
นี่เปนวาทุกคน ถาคนที่มีวิมานอยูใ นชัน้ ที่นิพพานละก็ ควรจะภูมใิ จไดวาเราเปนผูเขาถึง
จุดสูงสุดในกิจพระพุทธศาสนาแลว ขึ้นชื่อวาการถอยหลังกลับไปสูอบายภูมยิ อมไมมี ถึงแมวาใน
ชาตินี้เราจะมีความประมาทพลาดพลั้งในดานอกุศลกรรมไปบาง ก็เปนเรื่องธรรมดา เพราะจิตเรา
หนวงเหนีย่ วถือวาไอขันธ 5 ไมมีความหมายเขาไวนะ วาคําวา ชางมัน ชางมัน เราวาชางไปเรื่อยๆ
แตมันชางมั่งไมชางมั่ง ชั่งมันบางชั่งเผือกบาง เอามันดีละ นะ อารมณดกี ็ชางมัน ถามันตนก็ชั่งเผือก
ดามันเสียมั่งก็หมดเรื่องหมดราว อยางนีจ้ ิตใจสลับกันไปสลับกันมาคําวาฌาน ก็คือ อารมณชิน เมื่อ
จิตมันชินในอารมณแบบนัน้ แลวจิตก็ตั้งอยูใ นพระนิพพานโดยเฉพาะ จิตก็เขาถึงพระโสดาบัน เมื่อ
จิตเขาถึงพระโสดาบันมันก็เปนเรื่องเล็ก พระสกิทาคามี อรหันตเปนของไมยาก ยากขั้นพระ
โสดาบันเวลาที่พูดกัน มันก็เลยเกือบชัว่ โมงแลว ตอนี้ไปขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกทาน
ตั้งใจเตรียมตัวสมาทานพระกรรมฐาน

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 53
จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน
อยาลืม เพราะอะไร เพราะวาเปนไขหวัดมา พอเปนไขหวัดแลวเพลียอาตมาไปภาคเหนือมา
ไปเปนไขหวัดจีนแดง ใชไหม กลับมาถึงวัดก็ไอๆ เวลานั้นวันนี้กไ็ อมากขึ้นไปนี่ จะไปพักก็จะพัก
สักประเดีย๋ ว ไอๆ พอมันเงียบไอก็เลยหลับไปก็เลยตองไปปลุก นอนยันลูกนองปลุก แสดงวาเขา
นิโรธสมาบัตินานไปหนอยตอนนี้ก็เลยขอพูดกันถึงเรื่อง การเจริญพระกรรมฐานเลยนะ
ทวาการเจริญพระกรรมฐานเทาที่มาก็แนะนํากันอยูทุกครั้ง ดูเหมือนวาคงจะไมมีอะไรสอน
เพราะสอนจบหมด สอนจบแลวโยมจําแลวก็หมดดวย จําไมได ฮึไอความจริงทานไมหมด ถาหาก
วาลืมหมดไมมีใครมา หมายถึงวา จําไดดี แลวก็สนใจธรรมปฏิบัติ คราวนี้ก็ขอพูด การมาคราวนีก้ ็
จะขอพูดในสายกลางเลยทีเดียววาสายกลางที่พระพุทธเจาเคยปฏิบัติมาแบบนี้ ตอนที่องคสมเด็จ
พระชินศรีประทับอยูที่ ปาวาฬเจดีย ตอนนั้นมารไปอาราธนาใหนพิ พาน หลังจากทีอ่ งคสมเด็จพระ
พิชิตมารรับอาราธนาของพราหมณแลว ก็ปลงอายุสังขารคิดวาทรงดําริวา นับตั้งแตวันนี้เปนตนไป
อีก 3 เดือน เราจะนิพพานในระหวางนางรังทั้งคู ใน เมืองกุสินารามหานคร
หลังจากนัน้ องคสมเด็จพระชินวรก็ไมเคยเทศนเรื่อง พระสูตร ชาดก หรือเรื่องอื่นทั้งหมด
เทศนเฉพาะศีล สมาธิ ปญญา จนกวาจะถึงวันเขาสูพระปรินิพพาน
สําหรับอาตมามาคราวนี้ ความจริงเรื่องการปวย ถาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะสังเกต ก็
จะพอทราบแลววาอาจจะสังเกตไดวา สองคราวแรกคือ ถอยไปที่ 1 แลวก็ที่ 2 ความจริงระยะนั้นมัน
ปวยมากแลวนะ งวดที่ 1 งวดที่ 2 งวดที่ 3 ทั้งงวดนี้สําหรับงวดที่ 1 กลับไปก็มีบางทานโทรศัพทไป
ถามวาเปนอยางไรบางเพราะวาสอนไปสอนมา วันตนก็ดี วันกลางรูสึกวาเสียงนอยไป วันสุดทาย
เกือบจะไมไหว ถาวัดกันตามเรื่องของขันธ 5 ละก็ มันจะพังรอแรๆ เต็มที่ เมื่อเขาไปถึงวัดก็ไมมี
เวลาพัก เดินทางตอเขาปา ก็เปนอันวาฝนขันธ 5 มาตลอดเวลาแลวก็ฝน ไมไหว ชักเริ่มลม การปวย
แตละคราวก็ตอ งถือวา ชีวิตใกลความตาย
นี่การปวยคราวนี้กเ็ หมือนกัน มันจะหายไมหายนี่ ไมหายก็ตาย ตอนนี้ ฉันไมไดปรารภเปน
คนอาราธนา อาราธนาทําหอกอะไร จะตายฉันไมไดพดู วาอยางนั้นฉันพูดวา คนทุกคน จงคิดถึง
ความตายไวเปนปกติ แลวก็ถามีอาการปวยนิดหนึ่งจิตองคิดไวเสมอวา คราวนี้เราอาจจะตาย แต
ไมใชใจเสาะนะ คือถาหากเราคิดอยางนี้ ความประมาทในชีวิตมันจะไมมี แลวเราก็จะรวบรวม
กําลังใจหาความดีขั้นสุดทายไวเพื่อจิตของเรา เมื่อจิตมันออกจากรางเมื่อไร มันก็จะตองไปตามจุด
นั้นเมื่อนัน้
ฉะนั้นวันนี้รางกายมันก็ไมดมี าก แตไมเปนไร ถายังพูดไหวพูด ขอสําคัญตัวไอ จะขอ
รวบรวมเอาธรรมที่มีความสําคัญมาพูดกับบรรดาทานพุทธบริษัท นั่นก็คือ จิตตานุปส สนามหาสติ
ปฏฐาน เพราะวา การเจริญพระกรรมฐานนี่มีอยูจุดเดียวคือ จิต เราทําเพื่อรักษาจิตใหบริสุทธิ์ ถาจิต
บริสุทธิ์กายมันก็บริสุทธิ์วาจามันก็บริสุทธิ์
เรื่องกายกับวาจานี่มีสาํ คัญมาจากจิตที่เราศึกษากันก็

เพราะวาเรารูกนั อยูแลววา กายนี่มันไมมีการทรงตัว พระพุทธเจาตรัสวา ความตายเปนของเที่ยง แต
ทวาชีวิตเปนของไมเที่ยง ในเมื่อความตายเปนของเทีย่ ง ชีวิตเปนของไมเที่ยง เราอาจจะตองตาย
เมื่อไรก็ได แตการตายของเราก็ควรจะตายครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย ไมมีการตายตอไปในขางหนา
เพราะอะไร เพราะวาทุกคนที่มานั่งอยูที่นี่ มาดวยศรัธทาปสาททะแท อาศัยกําลังบารมีที่เปน
ปรมัตถบารมี คําวาเปน ปรมัตถบารมี ฟงๆ ไปแลวจะหายกยอกันไมใช
ปรมัง แปลวาอยางยิ่ง บารมี หมายถึงกําลังใจ มีกําลังใจสูงอยางยิ่ง อันนี้เปนสิ่งที่
พระพุทธเจาตองการ ในเมื่อทานมีกําลังใจสูงอยางยิ่ง ทีต่ ามภาษาบาลีเรียกวา ปรมัตถบารมี ก็ควร
จะรวบรวมกําลังใจใหเขาถึงจุดสูงสุด สําหรับทานศึกษาเบื้องตน อันดับแรก หรือวาศึกษาเบือ้ ง
ปลายก็ตาม ขออยาทิ้ง อานาปานุสสติกรรมฐาน อานาปานุสติกรรมฐาน ก็หมายถึงวา การกําหนดรู
ลมหายใจเขาออก นี่เปนเรื่องใหญมาก การกําหนดรูลมหายใจเขาออกจะใชคําภาวนาวาอยางไรไม
สําคัญ นี่หมายความวา อาตมาอนุมัติทุกอยาง คําภาวนานีท่ านคลองแบบไหนวาแบบนั้น คือชํานาญ
มาในแบบไหน แลวอยาเปลี่ยน พยายามกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก เวลาหายใจเขารูอยูว า
หายใจเขา เวลาหายใจออกรูอ ยูหายใจออก การกําหนดรูล มหายใจเขาหายใจออก เปน อานาปานุสติ
กรรมฐาน หรืออีกนัยหนึ่งทานเรียกวา กรรมฐานสําหรับระงับกายสังขาร เปนการระงับทุกขเวทนา
ที่มันเกิดกับขันธ 5 ถาจิตเรามีสมาธิสูง ทุกขเวทนามันก็จะบรรเทามาก ถาหากเรามีสมาธิถึงฌาน 4
ทุกขเวทนาจะไมปรากฏแกอารมณ มันจะมีความสบาย รางกายจะมีความทุกขจากโรคภัยไขเจ็บ
อะไรก็ตาม มันก็รูสึกเฉยๆ จิตเปนสุข และโดยเฉพาะอยางยิ่ง อานาปานุสสติกรรมฐาน จะทําให
จิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงอยูในสติสัมปชัญญะสมบูรณแบบ
สําหรับคําภาวนา ถาเราภาวนาวา พุทโธ ก็หมายถึงวา นึกถึงความดีของพระพุทธเจาเปน
พุทธานุสสติ ภาวนาวา ธัมโม ก็เปน ธัมมานุสสติ ภาวนาวา สังโฆ ก็เปน สังฆานุสสติ หรือวาภาวนา
วา นิพพานัง ก็หมายถึงวาเปน อุปสมานุสสติกรรมฐาน ถาภาวนาคําวา นิพพานัง จิตนึกไวกอน วา
เราขอตั้งจิตเฉพาะพระนิพพาน ถาตายจากคราวนี้ ขันธ 5 จะพึงพัง เราก็ไปพระนิพพานแตวา กอนที่
จะตั้งจิตทําสมาธิใดๆ ก็ตาม ตั้งใจไวเสมอวา ถาขันธ 5 ของเราสลายตัวพังเมื่อไร เราขอไปพระ
นิพพาน จิตตั้งพระนิพพานไวเปนอารมณ แตเราก็เริ่มภาวนาพิจารณาตามอัธยาศัย อยางนี้ถาจิตออก
จากรางเมื่อไรเราก็ไปนิพพานที่เราทํากันเพื่อพระนิพพาน แตถือวานิพพานสูงเกินไป แหม อาตมาก็
ขอตอบวา ไมสูง ไมสูงเกินกําลังของบรรดาทานพุทธบริษัทที่มีศรัทธาแทมาดวยความจริงใจ
สําหรับจิตที่จะเขาถึงพระนิพพานไดนั้น เราก็ตองถือวา จิตตานุปสสนา เปนบรรทัดฐาน คือ
หนึ่ง จิตมีราคะ เราก็รูอยูวาจิตมีราคะ หรือ
สอง จิตปราศจากราคะ เราก็รูอยูวาจิตปราศจากราคะ
คําวา ราคะ หมายถึง ความกําหนัดยินดีในของสวยสดงดงาม เปนรูปสวยเสียงเพราะ กลิ่น
หอม รสอรอย สัมผัสระหวางเพศ เรานิยมชมชอบวาดี แตความจริงสิ่งทั้งหลายเหลานี้มนั เปน

อนิจจัง หาความเที่ยงไมได เพราะอะไร รูปสวย สวยประเดีย๋ วเดียว มันก็เศราหมอล จะเปนรูปคน
รูปวัตถุก็ตามมันไมไดสวยจริง มีความเศราหมองเปนปกติ เกิดขึน้ ในเบื้องตนมันก็เสื่อมไป สลายตัว
ไป อยาง ปาสวง นีเ่ มื่อสาวๆ หลอหลอเชงวับ เขาหลอแตลืมขัด อยางฉันเปนตน ฉันนี่เขาวาหลอ
เหมือนกัน ชางหลอรีบเกินไป ลืมขัด ขายสงกลายเปนพระโบราณไปนะอันนี้ความจริงเราเกิดเปน
เด็ก เกิดเปนหนุมเปนสาว ผิวพรรณดี รูปรางหนาตาดีเปลงปลั่งไปดวยเลือดฝาด พอแกมาก็ทรุด
โทรม ในที่สุดก็ตาย มีสภาพเหมือนกัน
แลวสําหรับเสียง เสียงถาเราติดวามันไพเราะเสนาะโสด ไอเจาเสียง ฟงแลวมันก็ผา นหูไป
มันไมมีการทรงตัว กลิ่นก็เหมือนกัน กระทบกลิ่นที่เราชอบใจมันหอม กระทบแลวมันก็หายไปไมมี
อะไรทรงตัว สําหรับรสอาหารก็จะมีความรูสึกรสซาบซาน เมื่อถูกปลายลิ้นกับกลางลิ้นตั้งแตโคน
ลิ้นลงไป กลิ่นก็หายไปการสัมผัสถูกตอง ความรูสึกเสียงกระสันขึ้นมาในระหวางการสัมผัส
ระหวางเพศหลังจากสัมผัสแลว มันก็สลายตัวไป
เปนอันวารูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสใดๆ ก็ตาม ทานจัดวาเปนราคะจิตนี่เรามีกําหนด
ยินดี ถามันเกิดขึ้นมาอยางนี้ เราตองคิดวา สิ่งทั้งหลายเหลานี้มันเปน อนิจจัง มันไมมกี ารทรงตัว เรา
ไมควรจะยึดถือเปนอารมณ คือไมหลงจนเกินไป ไมหลงรูป เสียง กลิน่ รส สัมผัสทั้งหมด มันจะ
ทรงอยูกับเราตลอดเวลา ตลอดสมัย ไมชาความเสื่อมเกิดขึ้น ความเสื่อมเกิดขึ้น ความเพลาความ
ปรารถนาก็นอยลง ในที่สุดเราก็ตองตาย เมือ่ ตายไปแลวมีอะไรบางใน รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
ที่เราปรารถนามัน จะทรงอยูก ับเรา ในเมื่อเรามีความหลงใหลใฝฝนในรูปเปนตน รูปหรือเสียงก็ตาม
ทั้งหมดนีว้ าเปนเราเปนของเราเปนความปรารถนาผิด เพราะสิ่งทั้งหลายเหลานีไ้ มใชเรา ไมใชของ
เรา ถามันเปนเราจริง เปนของเราจิรง มันก็ทรงตัว เพราะวาเราไมตองการใหมันสลายตัว นี่อยูๆ เรา
ตองการใหมันทรงตัว มันก็ไมทรงตัวเมื่อถึงความเปนหนุม เปนสาวเกิดขึ้น เราไมอยากแกมนั ก็จะแก
รางกายของคนทุกคนไมอยากจะปวยมันก็จะปวย อยางตอนนี้ดีไมไอ ขึ้นไปตอนเย็นไอเกือบแย ไอ
พอเลิกไอแลวก็หลับ หลับเลยเขาเปนนิโรธสมาบัติ นะ อยาไปลอนิโรธ
ฟงใหดนี ะ เดีย๋ ว เขายิ่ง มีคนเขาหาเรื่องอยูตลอดเวลาเมือ่ วันที่หนึ่ง ไปเฝาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ตรัสวา มีคนพูดวา เวลานี้ มหาวีระ อวดฤทธิ์อวดเดชมาก ทานวาอยางนั้น โนน เขา
เอาเรื่องเมื่อสมัยเมื่อปวยคราโนนขึ้นไปอาเจียนบนธรรมาสน แลวก็ขนึ้ ไปเฝาพระพุทธเจา ทานตรัส
ถามวา วันนี้เทศนบารมี 10 หรือ ที่เคยพูดใหฟง ทราบวาคงจะเทศนผิดจังหวะ ทานจึงเตือน เมื่อทาน
เตือนก็ เมื่อทานเตือนแบบนั้นก็รูวา เทศนคงจะพลาดไป ทานก็เลยเตือนวาคําวา บารมี 10 แปลวา
อะไร บารมีแปลวา อะไร ก็ตอบไมได แปลวา เต็ม ทานบอกวามันจะเต็มไดอยางไร คาบารมีแปลวา
กําลังใจเต็ม นีข่ อยอนะ เขาเอาเรื่องนี้ไปกราบทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั วา พระมหาวีระ นี่
ชอบอวดฤทธิ์อวดเดช เมื่อตรัสแบบนี้อาตมาก็บอกวาเขาชางเขา เมือ่ มีฤทธิ์จะอวดมันก็อวด ความ
จริงมันไมไดอวดฤทธิ์อวดเดช นี่อันนี้ไมใชฤทธิ์ไมใชเดช พูดตามทรรศนะของคนจะตายเมื่อคนจะ

ตายก็ตองรวบรวมกําลังใจเปนมหากุศล จุดนั้นแหละทุกคนจะมีอะไรแปลก ๆ จากอารมณเดิมที่เรา
ทรงอยู
อยางบรรดาทานทั้งหลายทีม่ าฟงกันอยูทกุ วันนี้ ทานอาจจะคิดวาไมไดอะไรเลย กลับไป
บานก็เห็นเปนคนธรรมดา ฮึ ถาคนผิดธรรมดา ก็หมาใชไหม นะ ก็เปนคนธรรมดา จิตใจงุน งานๆ
แตทวาพอปวย ถาเราไมประมาทในชัว่ นิดเดียวคิดวา ถาปวยนิดหนึ่งตองคิดไวเลย เดี๋ยวนี้อาจจะตาย
ก็ได พอกําลังใจลงแบบนี้เทานั้นแหละ อารมณกุศลทั้งหมดมันจะรวมตัวทันที เมื่อกําลังกุศลมารวม
ตัวอยางนี้ถาเราจะตายจริงสิ่งที่มันจะปรากฏ ระยะใกลตายก็คือ แสงสี่ หรือ รูปโฉมโนมพรรณที่เรา
คาดไมถึง นั่นก็คือ ภาพของเทวดาบาง พรหมบาง พระอริยเจา มีพระพุทธเจาเปนประธานบาง จะ
ปรากฏชัด มีแสงสวาง สวยสดงดงาม เห็นชัดเหมือนกับเรา ทุกคนนัง่ อยูเวลานี้ แลวเวลานัน้ เองพวก
เราก็จะสนทนากับทานไดถาจิตใจของเราอยูในระดับไหน ก็จะมีเทวดาหรือพรหมชักชวนไปอยูใ น
สถานที่นั้น ถาเรามีกําลังใจเขาถึงขั้นกามาวจรหกชั้น เทวดาหกชั้นก็จะชวน ถาเรามีพลังจิต มีกุศล
จิตดี ถึงพรหม พรหมก็จะชวน แตเขาชวนถึงระดับชัน้ ไหนเราไปไดถึงระดับชั้นนั้น ถาหากวาพระ
ชวนก็แสดงวาพระชวนก็แสดงวาเราไปนิพพานได
ในเมื่อกําลังจิตเปนมหากุศลใหญมันเปนอยางนี้ ถาเวลาเราปวยอยาลืมนะมันจะบอกจุด
กอนตาย แลวจิตใจเราพอใจชั้นไหน เราก็ไปชั้นนั้น นี่ กําลังใจของคนที่ปวยหนัก แลวก็ไมประมาท
ในชีวิตมันจะมีสภาพแบบนี้ ในเมื่อมีคนเขาไปทราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงทราบ
ทานจึงไดตรัสใหฟงบอกวาเวลานี้มีคนเขาพูดกันวา พระมหาวีระ ชอบอวดฤทธิ์อวดเดช อาตมาก็
เลยถวายพระพรบอกวา ชางเขาเถอะ เขาอยากจะดา เปนเรื่องของเขา อาตมาอยากพูดเปนเรื่องของ
อาตมา ในเมื่อพูดความเปนจริง ใครจะวาอะไรก็ชาง ไมเห็นจะหนักอะไรที่ไหน
พระองคจึงไดตรัสวา ผมก็เหมือนกัน เมื่อกอนนี่เขาหาวา ฆาพี่ชาย เดี๋ยวนี้เขาหาวาฆาพอตา
ซะแลว ราคาสูง จึงไดทูลถามวา เขาวาอยางไร ฆาพอตานี่ไมรูเรื่อง ทานบอกพอตากําลังเปนไขหนัก
ผมเอาเหลากรอกปากใหเมาแลวพาพอตาวิง่ พอตาเลยเปนโรคหัวใจวายตายไปเลย ดีเหมือนกันนี่
ใครเปนไขเปนไขหนักอยากจะวิ่ง กินเหลานะ เปนอันวา เรื่องของเขาจะพูด มันเปนเรื่องของเขา จง
อยาถือวาทะคําชม แลวจงอยาถือวาทะคําติ เขาชมวาเราดีถาเราเลว เราก็ไมดีไปถามเขา ถาเขาติวาเรา
เลว ถาเราดีเสียแลว เราดีไมเลวไปตามคําเขาพูด
เปนอันวา ขอทุกคนพยายามคิดไวเสมอ ดูกําลังใจของตนวา เวลานี้จติ ของเรามีราคะ คือมี
ความกําหนัดยินดี ในรูปสวย ไอรูปนี่ไมใชหมายถึง รูปคนเสมอไป รูปคนก็ตาม รูปสัตวก็ตาม รูป
วัตถุก็ตาม เราหลงใหลใฝฝน วามันมีความสวยสดงดงามหรือเปลา ดูจิตของตนเปนสําคัญ นี่เราจะ
ไปสวรรค เราไปนิพพานเราะจะไปพรหมได มันอยูที่จิต หรือวาเราจะไปนรก ไปเปนเปรต อสุรกาย
สัตวเดรัจฉาน มันก็อยูทจี่ ิต ถาจิตของเราเศราหมอง มีความโกรธเปนพืน้ ฐาน มีความหลงใหลใฝฝน
ในรูปโฉมโนมพรรณ มีความเสียดายในสิ่งทีอยูเบื้องหลังเสียดายในชีวิตของเรา คิดวาไมนาจะตาย
ไมนาจะปวย มีจิตเศราหมองมีอารมณกลุม อยางนี้ไปอบายภูมิ

พยายามชําระจิตของตนเปนสําคัญ อยาไปหลงใหลใฝฝนจนเกินไป อะไรที่มันเปนของ
ธรรมดา ก็ปลอยใหเปนเรือ่ งของมัน ธรรมดาของมันเปนอยางไรธรรมดาของบุคคลและวัตถุดิบ
เกิดขึ้นมาแลวมันเสื่อม ตัวเสื่อมก็คือ ตัวเคลื่อนไปของมันก็เกาลง ไอคนมันก็เริ่มเกาเริ่มแก จากเด็ก
เล็กเปนเด็กใหญ ก็หมายความมันแกขึ้น จากเด็กใหญเปนหนุมเปนสาว แกขึ้น จากหนุม สาว รางกาย
โทรมลงเรียกวาแกลง เมื่อความแกขนึ้ แลวแกลงมันมีอยูมันก็ถึงวันตายแนนอนสักวันหนึ่ง นี่ถา เรา
จะพึงตาย เสียดายชีวติ ไหม ถาเราเสียดายหรือไมเสียดาย เราก็ตาย จะไปเสียดายมันทําไม ไอชีวิตนี้
ไมมีความหมายอัตภาพรางกายไมมีความหมาย ความหมายที่มันจะทรงตัวอยูได ไมมี ที่
พระพุทธเจาตรัสกับ เปสการี วา ชีวติ เปนของไมเที่ยง แตความตายเปนของไมเที่ยง ขอเธอทั้งหล
ชายจงอยาประมาทในชีวิต ตอนนี้ตองจําไวเสมอ แลวก็คิดวาถาเราจะพึงตายในคราวนี้ เราขอไป
นิพพาน ถาราคะจิตมันเกิดขึน้ มีจิต จิตมีราคะ มีความกําหนัดยินดี จงหาทางแกดวยความจริงเทาที่
ปญญาจะชวยตัวเองได
ดูดอกไมที่บานของเรา ถาบังเอิญจะมี นํามาบูชาพระ ดูคิดวาดอกไมที่เรานํามานี่ สวยสด
งดงามเปนของดีของสด เวลากาลผานไปมันยังเหี่ยวลงไปทีละนอยๆ ในที่สุดมันก็จะเกาแลวก็รวง
โรยไป ก็ตองดูวาชีวิตของดอกไมมีสภาพฉันใด รางกายของคนและสัตว แมแตเราเอง ก็มีสภาพ
แบบนั้น เมื่อมีความเกิดขึน้ ในเบื้องตน มันก็มีโทรมไปในทามกลาง แลวก็มกี ารสลายตัวไปในที่สดุ
นี่อยางหนึ่ง
แลวอีกอยางหนึ่งจิตมีความกําหนัดยินดีใน ระหวางรูป เสียง กลิ่น รส เกิดขึ้นถาเปนเรื่อง
ของคนและสัตว ก็พจิ ารณาตามความจริงวา รางกายของคนก็ดี รางกายของสัตวก็ดี มันมีสภาพสวย
ตรงไหนกันแน ผมสวยหรือ ถาผมสวยจริงๆ ก็ไมตองชําระสะสาง ไมตองสระ ไมตองลาง ไมตอง
ซัก ไมตองหวี ไมตองทําอะไรทั้งหมด มันจะดี มันจะสวย หากวาเรายังมีการตกแตง ชําระลาง
สะสางอยู แสดงวาผมนีม้ ันเปนของไมสวยแตวาเราตกแตงมันจึงเห็นวาดี เห็นวาสวยมีความ
เรียบรอยสําหรับหนังและเนือ้ เปนตน ไอหนังและเนื้อนี่ ความจริงถาเราไมอาบน้ําสักสองสามวันก็
ตองคิด เพราะวาเหงื่อไคลมันพอกพูนเขามา เราก็รังเกียจ นี่แสดงวารางกายมันเต็มไปดวยความ
สกปรก เมื่อดูภายนอกสกปรกอยางนี้ ถานึกถึงเขาไปขางในอีกที เลยหนังเขาไปถึงเนื้อ ถาเราหนัง
ลอก หนังออกเสียหมด รางกายของคนและสัตวก็ไมมีอะไรนารัก เราจะรังเกียจวาหนังของเขาถลอก
ปอกเปด ไปเสียแลวเหลือแตเนื้อเปนของไมนาดู ถาเลยเนื้อเขาไปอีกที ลอกเนื้ออก ขางในมีแต
อวัยวะภายใน ตับ ไต ไส ปอด มีน้ําเลือด น้าํ เหลือง น้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ
เปนอันวาทุกสิ่งทุกอยางนี้เปนของนาเกลียดโสโครก แลวถาเปนวัตถุธาตุเต็มไปดวยความ
สกปรก ทําไมจิตใจเราจึงเขาไปผูกพันเรือ่ งนี้เปนสําคัญ ถาจิตของเรามีราคะเกิดขึ้นก็ใช อสุภ
กรรมฐาน กับ กายคตานุสสติกรรมฐาน อสุภแปลวา ไมงาม มันไมสวย ตองหาคําวาไมสวยใหเขา
มาพบกับจิตจริงๆ คําวาไมสวยจะไปนึกวาดภาพ ดูของตัวเราเปนสําคัญ เปนแตรางกายของเรานี่

อะไรมันสวย เราคิดวามันสวยจริงๆ ลองไมอาบน้ําสัก 3 เดือน ไมตองแตงเนื้อแตงตัวหมด แลก็ลอง
ไปสองกระจกดู มันสวยตรงไหน ดีไมดีนกึ วาผีหลอกใชไหม นี่เชย
นี่เปนอันวา ถาจิตมีราคะก็ตดั ดวย อสุภกรรมฐาน อสุภ แปลวา ของไมสวยไมงาม ดูหา
ความจริงวา ถาเราไมชําระลางมันนี่มันจะเปนอยางไร ในที่สุดมันก็จะทรุดโทรม เศราหมอง นี่ถงึ
เนื้อแทของมัน นี่เมื่อพิจารณารางกายดวย กายคตานุสสติกรรมฐาน คิดวากายนี้ประกอบไปดวย
ธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ แบงออกมาเปนอาการ 32 มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เปนตน ทุกสวนที่รางกายมันสะอาดตรงไหน สกปรกตรงไหนคอยๆ คิด
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเราปวยก็ตองเอาจิตเขาไปตั้งไวบนจุดวาขันธ 5 คือ รางกายทั้ง
รางกายของเรา นี่มันดีหรือมันไมดี ถามันดีจริงๆ มันจะไมตองสรางอารมณใจของเราใหเปนทุกข
เพราะอะไร เพราะวามันดี ตั้งแตเกิดมาแลวไอเจากายมันสรางใจใหเกิดเปนทุกข เปนทุกขเพราะไม
มีอาหารจะกิน ตองเหน็ดเหนื่อยทุกอยาง เรื่องอาหาร เปนทุกขเพราะไมมีของจะใช เปนทุกขเพราะ
เกรงไมมีบางจะอยู เปนทุกขเพราะวาเกรงวามันจะปวยไขไมสบายเราก็หาทรัพยสินทั้งหลายมา
ประคองกาย นี่แสดงวา รางกายไมดี มันเปนทุกข ทําใหใจตองดิ้นรน
ก็เปนอันวาคิดวาใจของเรานีท้ ี่องคสมเด็จพระทศพลกลาววา มันไมใชเรา ไมใชของเรา นี่
เปนของจริง ในเมื่อรางกายมันไมดีอยางนี้แลว บรรดาทานพุทธบริษทั ชายหญิงพยายามตัดกําลังใจ
เสีย วาถาจิตจะพึงมีราคะ มีความกําหนัดยินดีในรางกาย จงวางภาระมันเสีย คอยๆ วาง อยาไปวาง
แรงเดี๋ยวมันจะแตก รางกายถาไมมั่นคง จิตใจถาไมมั่นคง วางแรงมันแตกตอยๆ วางตามกําลังใจที่
มันจะพึงวางได การวางไดนอยอยางพระโสดาบัน พระโสดาบันวางไดแบบเบาๆ ยังมีความรักใน
ระหวางเพศ แตมีอยูในขอบเขตของศีล คือ ไมทํากาเมสุมิจฉาจารพระโสดาบันวางความโกรธได
โดยที่ยังมีความโกรธขังใจ แตวาไมทํารายใครดวยอํานาจ เกรงวาศีลจะขาด พระโสดาบันวางความ
หลงได คือ พระโสดาบันบังตองการความสวยสดงดงาม แตวาพระโสดาบันก็ไมลมื ความตาย
อยางนางวิสาขามีเครื่อง มหาลดาปสาธน วันหนึ่งไปสดับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จ
พระบรมโลกนาถ ลืมเครื่อง มหาลดาปสาธน มีราคา 16 โกฏิไวเมื่อหญิงคนไขวิ่งเขาไปดู ถาหากเธอ
บอกวา ถา พระอานนท เก็บไปแลว ก็ไมตองเอามา ก็พอดี พระอานนท เก็บไวกอน พอรุงขึ้นเชา
นางก็ขอประกาศถวายองคสมเด็จพระชินวร คือ ประกาศถวายแลวก็ขายเจาของบํารุง เอาเงินบํารุง
สงฆเงินมันตั้ง 16 โกฏิ ไมมีชาวบานเขาซือ้ เสื้อตัวเดียว เมื่อไมมีใครซื้อ นางวิสาขา ก็ซื้อเอง ซื้อเอง
แลวเงิน 16 โกฏิ บํารุงพระพุทธศาสนา
เปนอันวา พระโสดาบันยังมีความตองการสวย แตกไ็ มเมาในความสวย มีจิตมุงมั่นในการ
ใหทานเปนสําคัญ ฉะนั้นตระกูลที่เปนพระอริยเจา คือตัง้ แตพระโสดาบันขึ้นไป จะเห็นวา ตระกูล
นั้น หรือ บุคคลนั้นจะมีจติ มุงมั่นไปในทานกองการกุศล หวังการสงเคราะหเปนสําคัญ สมเด็จพระ
ภควันตบรมศาสดาตรัสหามพระวา ถาตระกูลใดเปนพระเสขบุคคล คือ เปนพระอริยเจาตั้งแตพระ

โสดาบันขึ้นไป หามพระสงฆขอของเด็ดขาด ถาไปขอทานมีความสงสารทานให ดีไมดีทานขอ
หยิบขอยืมกูยมื เขามาให นีเ่ ปนการทําลายศรัทธาของบรรดาทานพุทธบริษัท
ฉะนั้นสําหรับวันนี้ ก็ขอเตือนบรรดาทานพุทธบริษัทในดาน จิตตานุปสสนามหาสติปฏ
ฐาน วาทุกๆ วันจิตคิดไวเสมอวา เวลานีเ้ รามีราคะไหน ถาจิตมีราคะก็จงรูวาจิตของเรามีราคะ แลว
เมื่อรูแลว ก็อยาคิดวาราคะนี้เปนปจจัยทําลายความดีของอารมณทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวามันจะทํา
ความวุนวายใหเกิดขึน้ แตปกติเราเกิดมาราคะมันก็มีอยูแ ลว ในเมือ่ ราคะมันมีอยูแ ลวเราก็พยายาม
แกไขคอยๆ แก คอยๆ ไข คอยๆ วาง จะไปนึกวาวางทีเดียวมันใหหมด ใชวิธีมีอารมณรักอยูห นึ่ง คือ
มีจิตกําหนดไวอยูเสมอ เมือ่ เราตองมีคูตัวเมียอยูดว ยกันในระหวางเพศ เมื่ออยูแลวก็แลวกันไป มี
แลวก็แลวกันไป ภาระใดเปนภาระของสามีภรรยาที่ตอ งทําตามหนาที่ใหครบถวน แตจิตนี้ก็คดิ ไว
เสมอวา สิ่งทั้งหลายเหลานีม้ ันเปนปจจัยของความทุกข มันไมเปนปจจัยของความสุข ความสุขมัน
จะเกิดขึ้นมาไดก็เพราะอาศัยที่เราไมมีราคะจิต ปราศจากความหนัก
ในเมื่อจิตมันมีราคะกําหนดจับอยูอยางนี้มนั มีความหนัก จิตใจเราจะปราศจากความดี สิ่งที่
เราตองการก็คอื นิพพาน ตามที่องคสมเด็จพระชินศรีทรงแนะนํา นี่เราทําอยางไร มีคูครองอยูๆ จะ
มาแยกทางกันมันก็เกิด มันไมใชของดี ทางที่ดีก็พึงมีอยูว า คิดไวเสมอวา สภาวะมีคคู รองมันเปนไป
แลวดวยอํานาจของกิเลส ก็เปนไปแตวาใหมันเปนไปเฉพาะชาตินี้เปนชาติสุดทาย กําลังใจของเรามี
ความตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน เราจะพยายามหาทางกําจัดราคะ กิเลสที่มีอยูในจิตให
สลายตัวไปใหได ที่นี้เราทําอยางไร ก็พยายามจับหาความจริง รางกายของคนผูชาย ผูหญิง สัตวมัน
สกปรกหรือสะอาด หาความจริงใหมันพบ หาความจริงรางกายของคนอื่นมันหายาก หาจากเราเอง
มันหางาย ที่พระพุทธเจาใหดูภายในกาย คําวา ภายในกายก็หมายถึงวา กายของเรานี่มันจะสะอาด
หรือมันสกปรก กายมันประกอบดวยอะไร
กายประกอบไปดวย ธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ทานแนะนําวาใหทําใจ
เหมือนกับ นายโคฆาต บุคคลผูฆาโค เวลาฆาโคแลวก็เอาสวนที่เปนดิน คือ เปนเนือ้ กระดูกไปวาง
ไวสวนหนึ่ง แฮะ มันไมไหวมั่ง เอาหนังไปวางไวสวนหนึ่ง เอาเนือ้ ไปวางไวสวนหนึ่ง เอากระดูก
ไปวางไวสวนหนึ่ง เอาตับ ไตไสปอด อุจจาระ ไปวางไวสวนหนึ่ง แลวก็มานั่งพิจารณาวา โคตัวที่
เราฆานี้กอน มันสวยเวลานีม้ องที่จุดใดจุดหนึ่ง เพียงสี่กองนี้ มันสวยตรงไหนเราจะไมเห็นสภาวะ
ความสวยในรางกายของโค เพราะแยกมันออกเสียแลว เปนทอน เปนกอง ขอนี้มีอุปมาฉันใด
รางกายของเราก็มีสภาพอยางนั้น รางกายของเราไมสวย ถาเราเห็นรางกายของเราไมสวย รางกาย
ของเราไมดี นี่เราจะเห็นรางกายของใครก็ตามที มันจะมีความรูสึกอยางนั้นอยูเสมอ นี่คอยๆ คิด
คอยๆ ทํา ไมใชจะมาแนะนํากันบอกวารางกายมันไมดี รางกายมันไมสวย จิตมีราคะไมดกี ลับไปนี่
แยกทางกันนะเสร็จ พระไมมีขาวกิน คอยๆ ทําไป

บางทานจะไปคิดหนักใจวา เวลานี้เราแตงงานกันเสียแลว นี่ทําอยางไรจะแยกกันไดหรือ
เมื้อเอยูดว ยกันไอราคะกิเลสมันก็มี ก็ปลอยใหมันมีไป มันจะเปนไรไปมันจะมีก็ดี ก็ทํางานตาม
หนาที่ทุกอยาง แตวาถาจิตใจของเราพยายามใหมันกระทํากําลังใจใหหางลง ตัวอยางเขามีถมไป
อยาง นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนพระโสดาบันตั้งแตอายุ 7 ป พออายุ 16 ป เธอก็แตงงานก็
มีลูกตั้ง 20 คน แลวก็เธอเปนพระโสดาบันได
อยาง ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ก็เชนเดียวกัน วา อนาถบิณฑิกเศรษฐี ทานเปนพระ
โสดาบัน ทานก็อยูคูครอง แลวการอยูเ ปนคูครองก็ถือวาอยูกนั ตามหนาที่ จิตใจของทานทั้งหมดนี้
มุงพระนิพพานเปนอารมณ ในเมื่อจิตมุงพระนิพพานเปนอารมณ ถาตายจากความเปนคนใจมันก็ไป
นิพพาน นากันเรื่อง จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน ยาวไปนิดหนึ่ง ยาวไปมากนะ วันนี้พดู ครึ่ง
ชั่วโมงกวา
ทานบอกจิตมีราคะก็รูวาจิตมีราคะ ถาจิตปราศจากราคะก็รูวาจิตปราศจากราคะ จิต
ปราศจากราคะมันเปนอยางไร วันนั้นเวลานั้นจิตมันจะมีความสุข มันจะมีความปลอดโปรง ความ
ผูกพันในเรื่องรูปสวย เสียงเพราะ กลิ่นหอม รสอรอยมันจะไมมีสําหรับจิต อารมณจะสบาย รูจักใจ
มันไว ดูจติ คําวาดูจิตก็คือ ดูอารมณของจิต จิตมันมีสภาพดี ที่เราไมดีดว ยก็เพราะอาศัยทุกสิ่ง
ภายนอกเขามากระทบ คือ อารมณของกิเลสทําใหจิตกระเพื่อม จิตมีสภาพเหมือนน้ําใส นอนนิ่งอยู
ในตุม จิตแทๆ แตทวาที่เราตองเวียนวายตายเกิดเพราะมีกิเลสเขามาควบ กิเลสตัวสําคัญตัวแรกใน
จิตตานุปสสนามหาสติปฏฐาน ก็คือ ราคะ
นี่ขอบรรดาทานพุทธบริษัทจงระมัดระวังราคะไวเปนสําคัญ ถาจิตมันมีอารมณผูกพันสิ่ง
หนึ่งสิ่งใด ที่ไมจําเปนจะตองมีจะตองใช แตจิตใจมันอยากจะไดก็จงเตือนใจมันวา สิ่งที่เรา
ปรารถนาอยากจะไดมานี่มนั ไมมีสภาพทรงตัวประเดีย๋ วมันก็เกา
เมื่อเกามามันก็เศราหมอง
ประเดี๋ยวก็ความทรุดโทรมมันก็เกิดขึ้น ในที่สุดมันก็พัง แลวรางกายเราก็มีสภาพอยางนี้เหมือนกัน
เราจะตองการเฉพาะสิ่งทีเรามีความจําเปน ตองกินตองใชเทานั้น ถาสิ่งใดของฟุมเฟอยเกินไป เราจะ
ไมมีเอาใจเขาไปติดจนเกินไป นี่ รักษากําลังใจไวอยางนีน้ ะ คิดไววาจิตดีหรือไมดี
วันนี้เอาเฉพาะราคะ นั่งคิดไปอยูเสมอ มันก็ลืมบาง ไมลืมบาง มันก็เปนของธรรมดา แลว
จงอยาลืมวาการรวบรวมกําลังใจวันละเล็กวันละนอยนี่ เวลาจะตายจริงๆ อารมณที่เขารวบรวมไว
วันละเล็กวันละนอยนี่ มันจะรวมตัวจริงๆ รวมตัวตรงไหน ทานเจริญสมาธิจิตไดบางไมไดบาง ดี
บางไมดีบาง อยาลืมนะ ดีบางไมดีบาง มันดีมันก็ดี ดีนอยมันก็ดี ดีมากมันก็ดี การรวบรวมกําลังใจ ก็
เหมือนกับน้ําตกมาจากฟากฟาทีละหยาดๆ แตวาไอนา้ํ ที่ตกลงมามันมีภาชนะสําหรับรองเมื่อตกลง
มากมากๆ มันก็รวมตัวกันมากขึ้น บุญกุศลที่บรรดาทานพุทธศาสนิกชนทํา มันไมไปไหน มัน
รวมอยูที่ใจของทาน ทานสมาทานศีล ศีลมันก็รวมอยูทใี่ จทานถวายทาน ทานกําลังกุศล ทานมันก็
รวมอยูที่ใจ เจริญสมาธิจิตสมาธิจิตมันก็รวมอยูที่ใจ เจริญวิปสสนาญาณ วิปสสนาญาณมันก็รวมอยู
ที่ใจ

ที่พูดมาเมื่อกีน้ ี้ มีทั้งสมถะ และ วิปสสนา รวมที่ใจ จิตมีสภาพจํา เมื่อจิตมันมีสภาพจํา เวลา
ที่เรายังดีอยู ความวุนวายมันมี แลวก็จําไดบางไมไดบาง พอเริ่มปวย ความวุนวายจากรเองอื่นมัน
นอยลง จิตมันก็เขามาวุน วายกับขันธ 5 คือ ทุกขเวทนาที่มันเกิดกับรางกายตอนนี้แหละ สิ่งที่ทาน
รวบรวมไวทีละนอยๆ ที่วาเหมือนกับน้ําฝนตกที่ละหยาดๆ มันขังอยูในตุม มันจะไปปรากฏอยูกบั
อารมณของทาน แทนที่ความหวั่นไหวในความตายจะเกิดขึ้น ทานกลับจะมีความรูสกึ วาเวลานี้ ถา
เราตายสิ่งทีเราตองการไวโดยเฉพาะอยางยิง่ ทานที่ปรารถนาพระนิพพาน อารมณมันจะรักพระ
นิพพานอยางยิง่
ดูตัวอยาง คุณออย หรือวา ทานหญิงวิภาวดี ตัวอยางของเรามีแตความจิรงลูกศิษยอาตมานี่
อยูแลว 3 คน คนตนที่สุดทีส่ อนในระหวางนั้นมีสอนกันอยู 3 คน นัน่ คือ ทานผูเฒาคนหนึ่งชื่อ นอย
สอนทีแรกมี 3 คน วัดทาซุงเปนตัวยืน นอกนั้นก็มากันบาง ไมมาบาง แตกําลังใจที่มั่นคงมี 3 คน ยึด
มั่นแกแลว ตอนเย็นก็หาบของมา เชามืดก็หาบของไปรีบไปหุงขางใสบาตรพระทานผูน ี้เปน
โรคมะเร็งเหมือนกัน ที่ทองแตไมเคยบนปวด เวลาปวยหนักเขาไปถามวา โยม ปวดไหมไปถามเขา
บอกวา ปวด ถามวาทําไมไมคราง บอก เอ ครางทําไม มันไมมีอะไรดีรางกายพังเมื่อไร ฉันก็ไป
นิพพานเมื่อนัน้ ทานวาอยางนั้น แลวอาตมามากรุงเทพฯ เพียงคืนที่ 2 ก็ปรากฏ เวลาที่กําลังสอน
พระกรรมฐานก็มีความรูสึก วา โยมนอย ตายเสียแลว กําลังพูดแบบนี้ มันมีความรูสึก พอกลับไปถึง
วัด เขาก็อบกวา โยมนอย ตาย เวลาประมาณสองทุมพอดี แลวขณะทีแกตาย โยมพวง อยูอกี บาน
บานหนึ่ง กําลังเจริญพระกรรมฐาน คือวาเวลาสองทุมเปนเวลาเจริญพระกรรมฐาน เมื่ออาตมาไมอยู
แกก็ทําของแกเอง กําลังจะนั่งเจริญสมาธิ ทานบอกวาเห็นขบวนแหใหญมาก คนที่รอบลอมรอบ
เปนคนสวยจริงๆ แพรวพราวไปหมดแตไดยินเสียงเรียก แลวคนที่นั่งมาในเกวียน แกเรียกเกวียน รถ
ทิพยนะ มันมีมา สินธพ ทําไมมาดี มาเทวดา เห็นคนนั่ง พี่นอย นั่งมาในเกวียน แกวาอยางนั้น ฮึ
ขบวนแหมีเกวียน แตแกไมรูรถทิพย เสียงไดยินเสียง พวงเอยพวงนิพพานนะนองนะ นิพพานนะ
นองนะ พี่ของลาไปนิพพาน
โยมพวง บอกวา จําไดแตเสียงเทานั้น เสียงใชแน แตตวั นี่สวย บอกไมถูกแพรวพราวสวาง
ไสว อากาศ ดูแลวไนอากาศมันเต็มไปดวยแสงสวาง แลวเต็มไปดวยขบวนแหง ขบวนแหทมี่ า
ลอมรอบไมรูวาจะไปสุดสายตาลงที่ตรงไหน จะเห็นขบวนแหทั้งหมด แตงตัวหลากสีกัน แต
แบงเปนประเภท ประเภทหนึ่งก็มีรางกายเหลืองอรามเหมือนกับทองทัง้ ตัว นั่นคือพรหม พวกมีหล
กาสีตางๆ ก็เปนพวกเทวดา นี่จะเห็นวา สําหรับ โยมนอย ก็ดี โยมพวง ก็ดี มีทิพย ขณะที่แกเจริญ
พระกรรมฐาน แกถามวา จิตเราควรตั้งอยูท ี่ไหน ก็บอกควรตั้งไวทนี่ พิ พานแกถามวาจะไปนิพพาน
ไดหรือ บอกไปไดหรือไมไดก็ตาม ถาจิตเราตั้งไวเฉพาะนิพพานชาตินไี้ ปไมได ชาติหนาก็ตอ แตถา
มีอารมณใจตั้งไวจริงๆ ไมวา ผูชายผูหญิง ไมวาเด็ก ผูใหญ จะทําเลวทําทรามมาแตในกาลกอนสัก
เพียงใดไมสําคัญ กําลังใจใกลจะตายจิตมุง พระนิพพานทุกคนก็ไปพระนิพพาน อันนี้ตามพระพุทธ
พจนที่พระพุทธเจาตรัส

เปนอันวา ภาพนัน้ ก็เปนภาพแสดงออก ไมใชคนหลังฝน เปนคนที่เคยนั่งเจริญพระ
กรรมฐาน แลวไมเคยเห็นนิมิตใดๆ แตภาพปรากฏชัดประกาศวา เวลานี้ไปนิพพานนะนองนะ อยา
ลืมพระนิพพานนะ พี่ขอลาไปนิพพาน แลวเปนภาพแลวในคืนเดียวกัน ก็มีสตรีทานหนึ่ง เปนคน
สาวอยูในเขต จังหวัดอุทัยธานี ในตัวเมืองคืนนั้นเธอนอนฝนวา โยมนอย ตายแลว เธอเห็นขบวน
โยมนอยแหไปสวยสดงดงามไปนิพพาน เปนอันวา คนหนึ่งนั่งอีกคนหนึ่งนอนแลวก็เห็นความจริง
เห็นนัน่ ไมใชจิตของทานผูเห็นเปนทิพจักขุญาณ แตวา เปนอานุภาพของเทวดาหรือพรหม เพราะ
ทานผูตายแสดงใหเห็น แลวอีกคนหนึ่งไมไดนั่งกรรมฐานแตวานอนเห็นฝนเห็น
ก็เปนอันวา การเห็นในคืนนัน้ ของสองคนมีสภาพเสมอกันเหมือนกันทุกอยาง ก็อาจจะเปน
เครื่องยืนยันไดวา ทานผูตายอาจจะไปนิพพานก็ไดนะ
เปนอันวา วันนี้สําหรับการแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานก็จะระงับไวเพียงเทานี้ แลว
ขอยอนสักนิดหนึ่งวาการทรงกําลังใจดี ก็หมายถึงวา อยาลืม อานาปานุสสติ เปนสําคัญ นี่อยาลืมนะ
ญาติโยมนะ ถารางกายเรายิ่งไมสบาย ถาเราทรงฌานในดาน อานาปานุสสติ มันจะรูสึกวาเปนสุ มัน
จะไมสบายก็ตาม ใจมันจะเปนสุข ถาจิตเปนฌาน มันจะวางสังขารเสียได จะระงับทุกขเวทนาทาง
กายตัวนี้เปนตัวสําคัญ แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง อานาปานุสสติกรรมฐาน การกําหนดรูลมหายใจเขา
ออกนี่ เปนเหตุใหจิตเราทรงสมาธิดี จิตจะเปนฌานงาย จะใชกําลังพิจารณาวิปสสนาญาณ จิตก็จะ
ทรงตัวดี แลวก็เปนกรรมฐานที่มีกําลังใจใหญถาหากวาทานคลองใน อานาปานุสสติกรรมฐาน ทาน
สามารถจะรูวันตายของทานไดจะรูเวลาตายของทานได จะรูอาการตายของทานได วาทานจะตายใน
อาการอยางไหน แลวถาอยากจะรูเรื่องของคนอื่นการตายวันตายของคนอื่นก็พอรูไ ด แตตองคลอง
จริงๆ แตวาเรือ่ งนี้ก็ไมมีความสําคัญจะตองศึกษากัน
เอาละ ตอแตนไี้ ปขอบรรดาทานพุทธบริษทั ทุกทานตั้งใจสมาทานพระกรรมฐาน

สนทนาหลังกรรมฐาน
ความจริง ถาวันไหนอาตมาปวยนะ ก็รูสึกวาความสบายจิตมันเกิดขึ้นเพราะอะไรรูไหม ถา
ปวยทีไรกําลังใจมันก็จะรวมเฉพาะจุดใชไหม ปวยแทนที่จะไมสบาย ไมใช อะ ยิ่งปวยยิ่งสบาย
เพราะอะไรรูไหม ถาปวยทีไรกําลังใจมันก็จะรวมเฉพาะจุดใชไหม ไอขอทายแกตายเมื่อไหร ก็เปด
เมื่อนั้น อะใจมันก็เปนสุขพอจิตเปนสุข เรื่องของขันธ 5 มันก็มีที่เราจะตองคิด ก็นั่งหลังตา โยมหลัง
พระก็หลับ เมือ่ กี้ลืมกรนไปหนอย ฮึ พอหลับตาปุบ อะไรนะ พอหลับตาปุบ นึกวาเราจะไปไหนดี
หนอ ขันธ 5 มันไมเปนเรื่อง ในเมื่อขันธ 5 มันไมเปนเรื่องไปสนใจอะไรกับขันธ 5 ความจริงเรื่อง
ขันธ 5 นี่ไมไดมีความสนใจมานานแลวเปนอยางไรก็ชาง เพราะมันไมเกี่ยว พอรวบรวมใจในดาน
วิปสสนาญาณ สบายมันก็สบายอยูแ ลว แตมันใหสบายมากขึ้น นี่ก็นงั่ นึกจะตัดสินใจไปไหนดี อยา
ลืมนะไอที่เขาบอกวา มหาวีระ ชอบอวดฤทธอวดเดชนะ แลวก็จะตองเปนกันในจุดที่เวลาใกลจะ
ตาย ถาใกลจะตายนี่อารมณสําคัญมันจะเกิดขึ้น คือการรวบรวมกําลังใจ เพื่อถึงที่สุดของความทุกข
คือ จิตเปนสุข มันไมใชฤทธิ์ไมใชเดช เปนเรื่องของคนธรรมดาที่มีอารมณเปนกุศล เวลาที่นั่งอยูก ็มี
พระทานมาบอกนี่ จะไปไหนก็ไป จะมาเลือกนั่งอยูที่นี่ แลวกัน นี่เก็บไวกอน วาอยาเลือก เลือกนั่ง
อยูที่นี่จะใหเราไปไหนนะ เดินไปก็ลยุ ตายหมด ใชไหม
พอออกไปแลวก็ไปเจอะพระ ทานยืนอยูตรงกลาง เอ สวยจริงๆ ไมใชเรานะนั่นนะ พวกนัน้
พระปน พระอีกองคทานไมไดยืนติดพื้น เทาไมติดพื้น ในอากาศสวย ไปกราบๆ ทาน ทานก็บอกวา
เอานี่ซิคุณ ใจไมสบาย ก็ไปจุดสูงสุด จะไดหนีไป ไอจดุ สูงที่จะพึงไปนี่ ก็ควรจะไปไอที่เขาเรียกวา
นิพพาน นี่เวลาพอเคลื่อนขึ้นไปก็ปรากฏวาพอขยับขึ้นไปนิดเดียว เห็นเทวดากับพรหมเยอะ ตามไป
เปนแถว เลยไปแวะหาโยมกอน เรื่องพอแมนี่เราจะเวนไมได ก็ไปทีด่ าวดึงสก็คิดวาพอแมมีเทาไรก็
ยังไมไดนิพพานขอพบ ทานก็มายืนกันเปนแถวเปนเทวดาบาง เปนพรหมบาง พอสักสองรอยกวา
แมสองรอยกวา ฉันคนรวยพอรวยแมแตวาที่ทานไปนิพพานเอยะแลวนะ พอถึงลูกๆ เขาไปนิพพาน
นับหมื่นแลว
พอไปถึงก็ไปยกมือไหวทาน ไหวพอไหวแม เมื่อกอนทานเคยตําหนิวา คุณจะมาไหวเทวดา
ไหวพรหมไมได คุณเปนพระ ก็เลยเรียนกับทานวา เรือ่ งเทวดากับพรหมนี่ไมไหว ถาไหวพอ ไหว
แม พอแมไมใชเทวดา พอแมไมใชพรหมพอแมเปนผูใ หกําเนิด จะมีชีวิตรูดีรูชอบมาไดถึงปานนี้
เพราะอาศัยพอแมเปนแดนเกิด ถาขาดความเมตตาปรานีจากพอแมเมือ่ ไร ความดีที่จะทรงมาได ก็
ไมสามารถจะทรงได ทานก็เลยยอม วันนีก้ ร็ ูสึกคุยกันนานนิด แหม รูสึกทานสวยๆ สวยกวาเราแฮะ
ความจริงไมนา อยูเมืองมนุษยนี่มนั ไมสวย แลวก็คยุ กับทานนิดๆ หนอยๆ องคละมากๆ ก็ไมได แต
ไมไดพดู ทุกองค ทานก็เลยบอกวา ขันธ 5 มันยังไมพังนะ บอกพังหรือไมพัง ไมสําคัญ คิดวามันจะ
พังตลอด เพราะวามันไมพังถึงสลายตัว มันก็พังทีละนอยๆ ทานก็บอกวาใช ก็ตั้งใจจะเขา จุฬามณี

ประเดี๋ยวเหอะ ใครไปกราบทูลพระเจาอยูห ัวอีก พระวีระ อาดฤทธิ์อวดเดชอีก ชางปะไร
ในเมื่อเรื่องมันเปนความจริง เราก็พูดความจริงไมไดอวดใครนี่ พูดอยางนี้มันโกหกไมได หากวา
ทานทั้งหลายได มโนมยิทธิ หรือ ทิพจักขุญาณ วาจะเขา จุฬามณี ไปเห็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจาองคปจจุบนั ทานเสด็จทานก็บอกวา ไมตองเขาไปหรอกคุณมันชา เวลาเหลือสิบนาทีกวาๆ
เทานั้น ก็เลยทานก็เลยบอกวา ก็เลยถามทานไปไหนดี บอก ไปนิพพานซิคุณ ถามไปจุดไหนของ
พระนิพพาน
นิพพานมีที่ประทับของทาน ที่ประทับของ พระพุทธกัสสป และที่อยู ทานก็บอกไป ที่
ประทับของ พระพุทะกัสสป ฉันจะไปดวย ก็ไป ไปนมัสการ ทั้งสองพระองคทานนั่งประทับคูกนั
สวยมาก มองแลวไมอยากกลับ สวยสดงดงามจริงๆ สมเด็จพระพุทธกัสสป ก็ตรัสบอกวา การ
ตัดสินอารมณของเราอยางนี้ ถูกตองมันก็ถูกมานานแลว ก็จงอยาคลายเสีย ทานก็ชมี้ าดูขางลางวา
ฉันดีใจ นี่ทั้งสององคตรัสพรอมกัน แลวก็เหมือนกันชี้ลงมาขางลางวานี่ฉันดีใจมากนะ ถามวา ดีใจ
ตอนไหน ดีใจที่บริษัทของเธอมีกําลังใจสูงมาก ความมัน่ คงของจิตทรงตัว คําวาบารมีบางสวนมัน
เกินดวยนะ ทานบอกมันเกิน ถามวา ถามันเกินเราก็ตดั ออกดีไหม ไมใชๆ ไมใชตัด ที่ไหนมันเกิน
นะ มันลามไปหาจุดอื่นใหมันเต็ม ใชไหม คําวาเกินหมายความวา กําลังใจสูง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทานบารมีสูงมาก
สําหรับทานบารมีเรื่องบริษัทของเธอสูงมาด โดยเฉพาะอยางยิ่งกําลังบารมีสวนอื่นทั้งหมด
ก็สูง แลวก็ทานก็ชี้ใหดูจดุ อารมณของจิตของจริงอยูขางบนนี้ไดเปรียบ มองมาขางลางนี่ใครนั่ง
ตรงไหนก็เห็นหมด เขาไมไดเห็นดวยตัว เห็นจิตแตจิตทีเ่ ห็นก็เห็นจิตชัดๆ แลวก็รูอารมณของจิต
เปนอันวา อารมณจิตนะสวางสวางกันมากแลวทานก็ชี้ใหดูอารมณของจิตทานบอกวา ถาอารมณจิต
แบบนี้นะคุณก็ควรจะเตือนเขาใหจับจุดเฉพาะ ถามวาจุดเฉพาะเปนอะไร เอ กลับหนาแลวใชไหม
อา จุดเฉพาะที่จะพึงไดนั่นก็คือ ใหจับจุดตรงพระนิพพาน ถาถามวา ก็คนหลายๆ คนเขาไมไวใจ
ตนเองพอยืนอยู นัน่ ก็รูใชกําลังจิตของทาน วามีใครบางที่ไมไววางใจตัวเอง วาเรื่องของพระ
นิพพานจะไปไดงาย ทานบอกใช พอชี้ลงมาดูทานบอกใช เวลานีเ้ ขาไมไวใจตัวเอง เพราะขาดอะไร
อยูนิดหนึ่ง คือ ขาดอารมณที่จะรูจ ะเห็นพระนิพพานได ถาเขามีอารมณที่จะรูจะเห็นนิพพานได
พวกนี้ก็จะมีความมั่นใจมากขึ้น
ทานก็เลยบอกวา ใหตั้งจิตไวเฉพาะ บอกเขาดวยวา วันปกติ ไอเหมือนกับเรือที่โตคลื่น มัน
จะโคลงไปบาง อะไรบางก็ไมสําคัญ ถาตั้งใจวาเราจะพายเรือใหถึงฝง ฝงนี้จะตองถึงแนนอน แต
ความจริงที่ทานบอก นี่เราก็ขอวงเล็บไวสกั นิดนะวา ที่ทานตั้งใจจริงแตที่มาดูกันเฉยๆ ไมเกี่ยว หรือ
วามาคอยเอาขาวไปโฆษณากลับตาลปตรขาวนี่ไมเกี่ยวนะ นี่ไมเกรงใจกันนะ มีมาหรือเปลา ก็ไมรู
นี่ ถาไมมีมาก็แลวไป มี เคยมีมา ไมงนั้ พระเจาแผนเดินไมรู ใชไหม เธอคอยกลับขาวกันอยูเสมอ
ความจริงไอเรือ่ งคนจะตายนี่ มันไมใชฤทธิ์ไมใชเดช ที่เห็นภาวะตางๆ เปนปกติของจิตที่มีอารมณ
เปนกุศล เรื่องธรรมดา

แลวกอนจะหมดเวลา ทานก็ตรัสย้ําอีกวา บอกวา กลับลงไปบอกบรรดาบริษัทของเธอนะ
วาอารมณนพิ พานนี่มีหวังแนนอน เพราะวาไมมีทาง ขออยางเดียววาเวลาแตละวันมันก็ดีบาง ชั่ว
บาง เปนของธรรมดา เมื่อจิตมันสงบละจากไอกังวลตางๆ ใหอารมณจับพระนิพพานเปนอารมณไว
นึกถึงพระนิพพานวาทําทุกสิ่งทุกอยางเพือ่ พระนิพพาน เราไมไดทําใหใครเขาชม เราไมไดทําเพื่อ
ความร่ํารวย เราไมไดทําเพือ่ หาความสุข หาศักดิ์ศรี ในระหวางเปนมนุษย เราทําอยางเดียวเพื่อจิต
บริสุทธิ์ คือพนจากสภาวะของกิเลสคือ พระนิพพาน พูดกันงายๆ โดยยอวา เราทําทุกอยางเพือ่
นิพพาน เพียงเทานี้ทํางาน แตความจริงทานชี้มานี่โอโฮ สวางพรึบ มันเหมือนกับไอกระแสไฟสัก
พันแรงเทียน กําลังจิตของทานละนะ แตละคน ไมใชหลายๆ คน พันแรงเทียบ มันสวาง แตวาที่ไม
สวาง มีไมมีกไ็ มทราบนะ เห็นสวางมาก หรือคนสวางสุดไมสวางก็ไมรูนะ
เปนอันวา คนทุกคนทานก็เลยบอกวา ดูอํานาจวิรยิ ะ อุตสาหะของเขา การมาแตละคราว
ของคุณ ทุกคนมานั่งกันอยูด วยความลําบาก เสียสละเวลาการงานนี่แสดงถึงวา กําลังใจเต็มเปยมไป
ดวยปรมัตถบารมี ประการที่ 2 เรื่อง ทานบารมีไมอั้น ทานบอกทานบารมีนี่กําลังสูงสุดถาจะพูดกัน
ถึงกฎธรรมดาแลวกําลังลนคําวากําลังลนหมายความวา ก็ทําลายไอระบบของโลภะ แลวก็ทํากําลัง
ลนมันก็ไปเพือ่ บารมีอื่น ไปชดเชยบารมีอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทานบารมี เรียกวา จาคานุสสติ
กรรมฐาน นี่ตวั เดียวก็ไปพระนิพพานได ก็เลยชี้ใหลงมาดู ก็รูสึกสบายใจวา เออ ดี เปนอันวา วันนี้ดี
ไมดีก็มีใครไปสงขาวพระเจาแผนเดินอีกวา พระมหาวีระ อวดฤทธิ์อวดเดชอีกแลว ใชไหม ถาเรามี
จะอวดซะอยาง เราก็อวดจะเปนไรไป หาวาอวดเราก็อวดมันเลย ใชไหม แตความจริงอยาลืมนะ
อารมณอยางนีเ้ ปนปกติของคนที่มีอารมณเปนกุศลนะ ทุกคนจะมีสภาวะรูสึกเหมือนกันอา ตอนี้ไป
ขอทุกทานตั้งใจอุทิศสวนกุศล

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 54
สังขารุเปกขาญาณ
เปนอันวาวันนี้ขอพูดเรื่อง จุดจบของจิต จุดจบของจิตนี่มีอยูหลายขั้นดวยกันอันดับแรกก็ยัง
ตองขอพูดเรื่อง สังขารุเปกขาญาณ คําวา สังขารุเปกขาญาณ นี่มีหลายชั้นดวยกัน ไมใชมีขั้นเดียว
ไปหาหนังสืออาน ไมพบหรอก เพราะใครเขาไมเขียน ถาจะเขียน อาตมาเขียนคนเดียว ใชไหม เขา
บอกหัวลานนะมันบอกครู ใครหัวลานมั่งหวา มีไหม ถาไมมีๆ ชาวบานเดือดรอน สําหรับ สังขารุป
เปกขาญาณ แปลวา มีการวางเฉยในขันธ 5 ถาเราวางเฉยในขันธ 5 ไดเมื่อไร เราก็ถึงนิพพานเมื่อนัน้
แตทวาระดับการวางเฉยแบงเปนหลายขั้นดวยกันเอากันตนจริงๆ แลวอยาไปหาตําราอานนะมันไม
มี
อันดับตนจริงๆ ที่ทานทั้งหลายเริ่มเขามาฝกพระกรรมฐาน หรือมาอบรมพระกรรมฐาน
อยางที่กําลังนัง่ กันอยูเวลานี่ ทุกทานมี สังขารุเปกขาญาณ อยูแลวใชไหม ครับ ไมรูหรอก ครับสง
ความจริงมีแลว มีตอนไหน เวลานี้ทานั่งกันดวยความลําบาก เบียดเสียดยัดเยียดกัน ทุกคนที่มานี่ตา ง
คนมีทรัพยสินมีสมบัติดวยกันทุกคน มีภาระเปนเครื่องหวงใยดวยกันทุกคน แตวาเวลานี้ถา
ตัดสินใจวาจะมาเจริญพระกรรมฐาน ขณะที่ตั้งใจจะมา ทานก็วางภาระ สิ่งที่จะตองหวงใยทางบาง
ถึงจะเปนอยางไรก็ตาม วันนี้มาขอแนะนําในการเจริญพระกรรมฐานกันใหได เวลาที่ทานเดินทาง
มาก็เต็มไปดวยความลําบาก รถก็ติด บางทีรถไมติดพอเดินมาก็เหนือ่ ย หรือ นั่งรถเบียดเสียดกัน
แลวในที่สุดมาถึงสถานที่นี้ ทานก็นั่งเบียดเสียดยัดเยียดกัน มันไมมีความสุขทางกาย แตทวากําลังใจ
ของบรรดาทานพุทธบริษัทไมไดคิดถึงความทุกขในดานนี้ มีความประสงคอยางเดียววาเมื่อไรจะถึง
เวลาแนะนําหรืออบรม ในดานการเจริญพระกรรมฐาน เปนอันวาความทุกขทางกายที่มีอยูก็ดี ที่นงั่
ขยับเขยื้อนกันไมคอยจะไหว แลวก็ความหวงใยทางบานก็ดี ทานวางเสียแลว อาการวางอยางนี้เขา
เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ เบื้องตน จําไวนะ สรชุย ฮึ ไอนี่ คําวา สังขารุเปกขาญาณ วางเฉยในขันธ
5 เรานั่งอยูกันนี่ นั่งดวยความลําบาด อากาศถึงแมวาจะมีแอร มีพัดลม มันก็เย็นไมพอเมื่อยก็ขยับได
ยาก แตก็ทนเอาทําใจเฉย ไมหวงใยตามการปวดเมื่อย ไมสลายอันนี้ก็เปน สังขารุเปกขาญาณ วาง
เฉยในขันธ 5 วางเฉยเพื่อกาวเขาไปหาความดีนี่เปนอันดับตน
ตอมาบรรดาทานพุทธศาสนิกชน ในอันดับตนเราก็เริ่มฝกอบรมจิตใหทรงสมาธิ นั่นก็
ไดแก หนึ่ง กําหนดรูลมหายใจเขาออก ตัวนี้สําคัญนะ วันนี้ขอพูดตั้งแตตนยันจบ มันไมจบก็ไมเลิก
พูด คืนนี้ทั้งคืนพูดกันอยูนี่ แตวาอันดับแรกก็เริ่มฝกอารมณจิต อารมณจิตที่เราเริม่ ฝก จุดที่มี
ความสําคัญที่สุดในการเจริญพระกรรมฐาน จะเปนเริ่มตนหรือขั้นกลางก็ดี หรือขั้นสุดทายสุดก็ตาม
แมแตพระอรหันตกด็ ี องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี ยังตองใชอยู นั่นคือ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน การกําหนดรูลมหายใจเขาออก อันนี้ขอแนะนําไหนก็ชางปลอยไปตามปกติ แตทวาใชจิต
กําหนดรู วาเวลาหายใจเขารูอยูหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูหายใจออก เวลาหายใจเขายาวหรือ
สั้น เวลาหายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู เอาแคกําหนดรู อยาไปบังคับลมหายใจวาตองหายใจใหมัน

แรง มันยาวจะไดมีความรูสึก อยางนี้ไมถกู จะตองปลอยลมหายใจไปตามปกติ แตเอาสติเขาไปจับ
ใหรูอยูเวลานี้ หายใจเขาหายใจออก ถาขณะใดจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย รูลมหายใจ
เขาหายใจออกแลวก็รวู าลมหายใจเขายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้น
เปนอันวาขณะนั้นจิตของทานทั้งหลายอยูใ นเกณฑของสมาธิ จะถามวาเปนสมาธิชั้นไหน
ก็ไมตองตอบ จะตองไปเอาชั้นกันทําไม เราตองการอยางเดียวคือ อารมณสมาธิ สมาธิแปลวา ทรง
จิตอยู รูอยูตามที่เราตองการ ถาขณะใดรูลมหายใจเขา ลมหายใจออก โดยอารมณอื่นไมมีเขามา
รบกวน อยางนี้เปนสมาธิตั้งแตขณิกสมาธิก็ได อุปจารสมาธิก็ได เปนปฐมฌานก็ได ฌานที่ 2 ก็ได
ฌานที่ 3 ก็ได แตฌานที่ 4 ไมได ถาฌานที่ 4 เราจะไมรูวา เราหายใจเขาหายใจออก ถาเปนขณิกส
มาธิก็ดี อุปจารสมาธิก็ดี สภาพของลมหายใจที่เรารูอยู มันจะมีสภาพเปนปกติ คือ รูชัด พอจิตเขาถึง
ปฐมฌาน จะรูสึกวาลมหายใจเบาลงไปนิดหนึ่ง ถาถึงฌานที่ 2 ลมหายใจจะเบาลงแลวก็มีความชุม
ชื่นเอิบอิ่ม ถาหากเปนฌานที่ 3 ลมหายใจจะเบามาก รูสึกวาเรามีลมหายใจติดๆ นิดๆ เทานั้นเอง พอ
ถึงฌานที่ 4 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ มีอุเบกขารมณ แตทวาไมมีความรูสึกวามีลมหายใจเขาออก
เปนอันวาสําหรับการเจริญพระกรรมฐาน ขอทานทั้งหลายจงอยานึกคํานึงวาเวลานี้สมาธิ
ของเราอยูขั้นไหน เวลานีเ้ ราตองการอุปจารสมาธิ ตองการปฐมฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ถาจิตไปยุง
อยางนี้ มันเปนกังวล ถือเสียวา วันนีเ้ รามีความสุขคือทรงความดีไดแคไหนพอใจแคนั้น ถาทําอยาง
นี้ ความดีของทานจะไมถอย จะมีความกาวหนาขึ้นไปตามลําดับ ในขณะที่ทานเจริญอานาปานุสสติ
กรรมฐานก็ดหี รือวาทานจะเจริญพระกรรมฐานใน กรรมฐาน 40 กองใดกองหนึ่งก็ดี หรือวาใน
มหาสติปฏ ฐานสูตร ขอใดขอหนึ่งก็ดี ขณะที่ทานนั่งอยู เพื่อตองการใชกรรมฐานเหลานั้นใหเปน
ประโยชน นั่งอยูหรือยืนอยู นอนอยู เดินอยู อยูใ นอิริยาบถใดก็ตามในอิริยาบถนั้นทานจะทรงกาย
มันไวเฉยๆ นอนก็นอนเฉยๆ หมายความ ตะแคง ซายหรือตะแคงขวา จะนอนหงาย จะนอนคว่ํา อัน
นี้ไมไดหาม ถาจะนั่งมันก็ตองนั่งเฉย เพราะอะไร เพราะคํากําลังใจใหมนั ทรงตัว ตอนที่นั่งแยคุย
กําลังใจทรงตัวเรามีความระมัดระวังอยูที่จติ มีการระมัดระวังอยูที่ลมหายใจเขาออก เอาจิตเขาไปคุม
ลมหายใจเขาออก หรือวาเอาจิตเขาไปคุมการภาวนาหรือพิจารณา ตอนนี้แสดงวาจิตใจของบรรดา
ทานพุทธบริษทั ทั้งหลายโดยถวนหนาไมไดสนใจกับรางกายเลย รางกายมันจะมีสภาวะอยางไรเรา
ไมสนใจ สนใจอยางเดียวรูล มเขาลมออก รูคําภาวนา รูการพิจารณา การที่เราไมสนใจรางกาย
ตอนนี้ก็เรียกกันวา สังขารุเปกขาญาณ ใชไหม คือ ไมสนใจในขันธ 5 สังขารุเปกขาญาณ หมายถึง
การวางเฉยในขันธ 5 รูไหม ทํามาตั้งปลายป ไมรูหรอก พอใครเขาบอก สังขารุเปกขาญาณ นะงวง
ฉันไมไดกับเขานี่ ฉันมีเคยทําสักหนอย ใชไหมที่ไหนได จวกมาหลายปแลว ขี่ชางคิดวาชางเปน
หมาเสียนี่ ใชไหม
นี่เปนจุดหนึ่งสําหรับ สังขารุเปกขาญาณ ในเบื้องตน หมายความถึงแมวาเราจะทําดานสมถ
ภาวนา มันก็มี สังขารุเปกขาญาณ อารมณนี้อยาไปหาหนังสืออานนะ มันตองไดมาจากผลการ

ปฏิบัติ ในเมื่อปญญาในผลการปฏิบัติมันปรากฏชัด เราจะรูเอว นี่ รอใหรูเห็นจะไมไหว ก็เลยชวงให
รูซะหนอย นี่เปน สังขารุเปกขาญาณ ในดานเจริญสมถภาวนา
ทีนี้มา สังขารุเปกขาญาณ ใสดานวิปสสนาญาณ ในดานวิปสสนาญาณนี่เราทํากันอยางไร
มันตัดกันตรงไหนนะ ฮึ ไอในกรุงเทพฯ ทํานาจะเจริญวิปสสนายาก มันทํานาไมคอ ยไดนนี่ ะ ฮึ มี
แตตีกรามบางชอง ไมคอยมีนา ใชไหม คือวาวิปสสนาญาณ วิปสสนา ตามศัพททานแปลวา รูแ จง
เห็นจริง เสร็จ ถาแปลแบบนี้เสร็จ ไปไมรอด วิปสสนารูแจงเห็นจริง เราก็แปล ใชศัพทยากสักนิด
หนึ่ง
วิปสสนาญาณเราก็จะแปลวา ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง หรือวา วิปสสนาญาณ
แปลวา ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา ไมมีอารมณฝน ถาขืนแปลวา รูแจงเห็นจริงละก็ ชาตุนี้ทั้งชาติ
ไมมีความเขาใจ นี่แปลวา ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา และเรายอมรับนับถือกฎของความเปนจริง
ธรรมดามันมีอยางไร ธรรมดามันมีความเกิดขึ้นใสเบื้องตน แลวก็มคี วามแปรปรวนไปในทามกลาง
มีการสลายตัวไปในที่สดุ นีเ่ ปนธรรมดาของชาวโลก แลวก็เปนธรรมดาของทุกสิง่ ทุกอยางในโลก
ยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง สัจธรรมอันเปนเครื่องประจําของโลก คือมันตองจริงอยูเสมอ
ไมมีการคลายตัว เมื่อเกิดแลวตองแกเกิดมาแลวตอมีการปวย แลวในทีส่ ุดมันตองพลัดพรากจากของ
รักของชอบใจแลวก็ตายในทีส่ ุด นี่ความจริงของโลกมันเปนอยางนี้ สําหรับนักเจริญวิปสสนาญาณ
ก็มีอารมณปลอย คือ ยอมรับนับถือความจริงในเรื่องนี้เสีย ในเมื่อเราเกิดขึ้นมาไดเราก็ตองแกได เรา
เกิดมาไดมีรางกายได เราก็ตอ งมีการปวยไขไมสบายได เมื่อเราปวยไขไมสบายได เราเกิดได เราก็
ตายได ของที่เราหามาไดมันก็หมดไดคนทีเ่ รารัก หรือวาเขารักเรา เรารักเขา เราก็ตายได ของที่เรา
หามาไดมันก็หมดได คนที่เรารัก หรือวาเขารักเรา เรารักเขา สักวันหนึ่งเราเกลียดเขา เขาเกลียดเราก็
ยังได คนที่เขาชมเราวันนี้ วันหนาเขาก็ดา เราได ใหถือวาทุกสิ่งทุกอยางนี้เปนของธรรมดาของโลก
ถาอะไรมันเกิดขึ้นก็ถือวานี่เปนเรื่องธรรมดา ถาความแกมันเขามาครอบงําใจเราก็เปนสุข ทั้งนี้
เพราะอะไร เพราะเรารูวามันจะแก การที่จะหามความแกนะมันหามไมได
อยางสมัยพวกลิเก ละคร เขาแสดง ใครตายกันที่ไหนก็ตาม ฤาษีก็ไปชุมเรื่อยใชไหม เขารบ
กัน ใครตาย ก็ไปตามฤาษีมาชุบคนนั้นชุบคนนี้ เวลาฤาษีตายไมมใี ครชุบอะ ฤาษีไมเลือกชุบตัวเอง
เสียกอน ใชไหม ไอนนั่ มันโกหกนะ นี่เปนอันวา ฤาษีลิเก ฤาษีละครแกก็ตายเปนเหมือนกัน
เปนอันวามันเปนของธรรมดาในจิตใจเราคิดไวเสมอ เราเกิดมาแลวเราตองแกนะ เมื่อความแกเขา
มาถึง เราก็มีความสบายใจวา นี่มันแกตามสภาวะของมัน เราจะหามปรามอะไรมันไมได นี่อกี
ประการหนึ่ง
แลวประการที่สอง ถาความเจ็บไขไมสบายมันเกิดขึ้น เจ็บทุกขเวทนามันตองมี คนที่ปวย
ไขไมสบายจะบอกวาไมมีทกุ ขเวทนานะมันหาไมได แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเอง
พระองคก็ทรงรูอาการปวย รูวามันมีทุกขเวทนาเกิดขึ้น พระอรหันตทกุ องคก็รูทุกขเวทนา ไมใชวา
คนเจริญสมถกรรมฐานวิปส สนากรรมฐาน เวลาปวยไขไมรูสึกวาปวย เวลาเจ็บไมรูสึกวาเจ็บ อยาง

นี้ไมใชคนแลว ฮึ มันตุกตาใชไหม พระพุทธเจาทานก็เจ็บนั้น พระอรหันตทานก็เจ็บเปน ในเมือ่
ทานเจ็บ ทานจะวาง ทานจะใช สังขารุเปกขาญาณ ตรงไหนเมื่อเจ็บทานก็รูวาเจ็บ มีทางใดที่จะ
บรรเทาทุกขเวทนาไหม มีหมอรักษามียาใสไหมถามีก็รกั ษาใหหมอรักษา มียาก็ยาใสเพื่อบรรเทา
เวทนา ดูวาเวทนามันบรรเทาหรือไมบรรเทา ถามันไมบรรเทาได ทานก็ถือวาเปนสภาวะของมัน
เมื่อรางกายมันเจ็บอีก ก็รูสึกเจ็บ แตใชอารมณวางเฉยไมดิ้นรน เพราะถือวานี่เปนกฎของกรรมที่เรา
หลีกหนีมนั ไมพน แตวามันเจ็บไปไมนานหรอก ถาตายแลว มันก็เลิกเจ็บ ฮึ ใชไหม ถามันไมหายนี่
ตายแลวมันก็เลิกเจ็บ อีตอนเจ็บเราคิดอยางไร
ถาเจ็บไขไมสบายเกิดขึน้ ก็ถอื วา ขันธ 5 มันไมดีแบบนี้ เราเลี้ยงเราดูมันสักเทาไรก็ตามที
ความกตัญูกตเวทีของขันธ 5 ไมมีเลย เราอุตสาหเอาอกเอาใจทุกอยาง ตองการอาหารอะไร ก็หา
ใหกนิ ตองการเครื่องแตงตัวแบบไหนเราก็หาให ตองการของใชแบบไหนเราก็หาให แตทวามันจะ
ตามใจเราสักนิดหนึ่งวาเจาจงอยาปวยเลย เจาจงอยาแกเลยมันไมยอม นี่แสดงวาขันธ 5 นี่ถาเปนคน
ก็เต็มไปดวยความอกตัญู ไมรูคุณคน เลีย้ งแลวไมเคยสนองความดีตอบ แตหากวาเราจะไปคิดวา
ขันธ 5 ไมดีประเภทนี้ ควรจะคิดวาเราไมดเี องตางหาก เพราะวากฎธรรมดาของขันธ 5 มันเปนอยาง
นั้น มันเปนความจริง มีเกิด มีเสื่อม แลวก็มีพัง มีรางกายทรงตัว แลวก็มีการปวยไขไมสบาย นี่จิตใจ
ของเราก็ตองคิดวาเมื่อทุกขเวทนาใดๆ เกิดขึ้นถือวา เปนธรรมดาของขันธ 5 วาทนไดก็ทน ถาทน
ไมไดกจ็ ะครวญเพลงเศราสักหนอยก็ยังไดนะ
อยาง พระอัสสชิ พระอัสสชิ เปนพระอรหันตรุนแรก ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงสอน พระอรหันตรุนแรกนี่มีอยู 5 องคคือ ทานอัญญาโกณฑัญญะ ทานวัปปะ ทานภัททิยะ ทาน
มหานาม ทานอัสสชิ ปรากฏวา ทานอัสสชิ นี่เปนอาจารยของ พระสารีบุตร เปนผูใหธรรมแก พระ
สารีบุตร ที พระสารีบุตร กับ พระโมคคัลลาน เขาถึงความเปนพระโสดาบันเพราะ พระอัสสชิ เปน
ผูใหธรรมโดยยอวา ธรรมใดเกิดแตเหตุ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาตรัสเหตุของธรรมนั้น
และความดับของธรรมนั้นสมเด็จพระมหาสมณะตรัสอยางนี้ ทานแนะนําเพียงเทานี้ พระสารีบุตร
ก็ไดบรรลุดวงตาเห็นธรรม คือเปนพระโสดาบัน สําหรับพระสารีบุตรก็เปนยอดกตัญูตอมาเมื่อ
พบองคสมเด็จพระบรมครู เปนอรหันต ทานตั้งใหเปนอัครสาวก เวลาทานอยูที่ไหน ฟงขาววา
พระอัสสชิ อยูทิศทางไหน เวลาทานจําวัดทานจะตองหันศีรษะไปทิศนั้น นีจ่ อมกตัญูหรือยอด
กตัญู
บุคคลเขารูคุณคน คือ พระสารีบุตร นี่ตอมาภายหลังเมื่อ พระอัสสชิ เวลากาลผานมาอายุขัย
มันก็หมดไป พระอัสสชิ ทานก็ปวยไขไมสบายอยางหนัก โรคที่พระเปนสวนใหญก็คือเปนโรคทาง
ลําไสกับกระเพาะ นี่โรคทางเดินอาหาร มันทั้งอืดทั้งเสียด ปรากฏวาทานทนไมไหว ถึงกับครวญ
เพลง ครางนะ คราวเพลง ไมใชครวญเพลงรองออยๆๆ บอกใหพระทัง้ หลาย บอกวานี่ไปอาราธนา
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามาที่เถิด ขอใหพระองคทรงโปรด อัสสชิ ดวย เวลานี้ทนไมไหว
แลว เมื่อองคสมเด็จพระประทีปแกวเสด็จมา ทานอยูบนแครสูง ทานจะลุกขึ้นพระผูม ีพระภาคเจาจึง

ไดมีพุทธฏีกาตรัสวา อัสสชิ จงนอนอยูอยางนั้นแหละตถาคตจะนั่งในอาสนะ ที่เขาจัดไว ความจริง
พระพุทธเจานัง่ อาสนะที่ต่ํากวา
พระอัสสชิ จึงไดกราบทูลองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาวา ภันเต ภควาขาแตองคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาผูเจริญพระพุทธเจาคะ เวลานี้ความดีทขี่ าพเจาไดไวนากลัวจะเสื่อมเสียหมดแลว
เพราะวามีทกุ ขเวทนาหนักมันทนไมไหวจริงๆ พระพุทธเจาจึงไดตรัสวา อัสสชิ เธอระงับกายสังขาร
ไมอยูหรือทานก็บอกวาระงับไมไหวพระพุทธเจาคะ คําวาระงับกายสังขารก็หมายถึงวา จับลม
หายใจเขาออกใหเปนฌาน ญาติโยมอยาลืม การเจริญพระกรรมฐานจะเปนกองไหนก็ตาม จับลม
หายใจเขาออกไวกอน ถาลมหายใจเขาออก ถาจะภาวนาดวยก็ได แตอยาทิ้งลมหายใจเขาออก ถา อา
นาปานุสสติกรรมฐาน นี่ เปนฌานมันสามารถระงับทุกขเวทนาไดเปนอยางดี
เมื่อองคสมเด็จพระชินศรีตรัสอยางนั้น ทานก็บอกระงับไมไหวพระพุทธเจาคะ ทุกขเวทนา
มันมาก ความดีที่ขาพระพุทธเจาไดไวแลวคงจะเสื่อมไปเสียแลว ความจริงพระอรหันตเสื่อมนี่พวก
รเก็ซวยเต็มทีนะ ทวาทานก็ตองวิตกกังวลตามธรรมดาพระอรหันตหรือพระอริยเจา ยอมจะ
กลาวโทษโจทยความผิดของตนเองไวเสมอ คือไมทะนงตน ในเวลานั้นสมเด็จพระทศพลจึงไดมี
พระพุทธฏีกาตรัสถามวา อัสสชิ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เปนของเธอหรือ พระอัสสชิ
บอกวาไมใชเจาคะ ทานกลาววาหรือวาเธอมีในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ พระอัสสชิ ก็
บอกวาไมใชเจาคะ
เปนอันวา ทานไมเห็นวารางกายนี่มนั เปนเรา เปนของเรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมีใน
เรา รางกายมันเปนขันธ 5 เปนเรือนรางที่อาศัยของจิตชั่วคราว คําวาเราก็คือ จิต องคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศร จึงไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อัสสชิ ความดีของเธอที่ไดไวไมเสือ่ ม ทรงตัวดีอยู
หลังจากองคสมเด็จพระบรมครุมีพระพุทธฏีกาอยางนั้น ไมชาไมนานนัก พระอัสสชิ ก็นพิ พาน
นี่ที่นําเรื่องนี้มาเปนตัวอยางขอใหทราบชัดวา ถึงแมวา เราจะเจริญพระกรรมฐาน ก็มีคน
สวนมากเห็นคนที่เขาเจริญกรรมฐานปวยไขไมสบาย เพียงแตแสดงดวยอาการทุกขเวทนา มักจะ
กลาววา นี่เจริญกรรมฐาน เจริญวิปสสนาญาณ ทําไมยังเจ็บละ รูเจ็บ ทําไมรูจักเจ็บ รูจักปวย ความ
จริงนี่มันเรื่องธรรมดาของขันธ 5 แตวานักเจริญกรรมฐานมีวาเจ็บมันเจ็บ ทุกขเวทนามันมีมันทุกข
แตวาเรามีอารมณขมความรูส ึก แตไมใชไมรูสึกนะ ถือวาเจ็บก็เจ็บ ทนเอา มันจะปวดก็ปวด ทนเอา
ทนเอาตรงไหน ทนเห็นวารางกายมันเลวแบบนี้ มันมีทุกขเวทนาแบบนี้ ถามันพังเสียเวลานี้ เราก็ไม
ตองการมันอีก ขันธ 5 นี้พังเมื่อไหร ในเมือ่ เราจะตองในการตอไปถาเราจะเกิดใหม จะมีขันธ 5 อีกก็
มีสภาพแบบนี้ ฉะนั้นขึน้ ชื่อขันธ 5 ที่ประกอบไปดวยธาตุ 5 แบบนี้ จะไมมีสําหรับเราอันนี้เรียกวา
สังขารุเปกขาญาณ ใชไหม เปน สังขารุเปกขาญาณ เบื้องตน เปกๆ ไปกอน เปนอันวาตัวขมแบบนี้
ตอมาเมื่อเจริญวิปสสนาญาณพิจารณาเห็นโทษของขันธ 5 เรากลาวกันโดยอริยสัจ
พระพุทธเจาบอก ทุกข การเกิด ชาติป ทุกขา ความเกิดเปนทุกข ชราปด ทุกขา ความแกเปนทุกข

มรณัมป ทุกขัง ความตายเปนทุกข เห็นจะไมตองอธิบายกัน อธิบายกันมานานแลว ไอตัวทุกข
ทั้งหลายเหลานี้มันมีอยู ในเมื่อเรามีขันธ 5 เราก็มานั่งพิจารณาขันธ 5 นี่ควรคบหรือไมควรคบ เวลา
นี้มันมีอยูเราควรคบ จําจะตองคบ เหมือนกับเราอาศัยเรือขามฟาก อยางที่พูดแลวเมื่อคืนถาเรือมันรั่ว
เราก็อุตก็ยา เรือมันจะผุหรือจะพังก็หาไมมาทาบมาตาม พอที่จะขามฝงไปได ขอนี้ฉนั ใด รางกายคือ
ขันธ 5 ก็เชนเดียวกัน เมื่อเรายังอาศัยขันธ 5 เพื่อปฏิบัติความดี ขันธ 5 มันหิว เราก็เลี้ยงใหมนั อิ่ม
ขันธ 5 มันหนาวเราก็ทําใหมันอุน ขันธ 5 มันรอนเราหาความเย็นมาใหมัน ประคับประคองไวเพือ่
เปนที่อาศัยทรงความดี
ตอมาพิจารณาขันธ 5 นี้จะดูทุกสวนของรางกายมันไมมีอะไรเปนคุณ มันมีแตเปนโทษ
เพราะอะไร มันไมมีการทรงตัว รางกายไมอาบน้ําสักสองวัน ก็ทนไมไหว เหงื่อไคลมันเต็ม เหงื่อ
ไคลมันมาจากไหน มันมาจากในสวนของรางกายนั่งมากเกินไปก็เมื่อย นอนมากเกินไปก็เมื่อย ยืน
มากเกินไปก็เมื่อย เดินมากเกินไปก็เมื่อยก็เหนื่อย มันตองคอยปรับปรุงอยูเสมอ ทั้งๆ ที่ปรับปรุงอยู
อยางนี้มันก็เอาดีไมได เปนอันวา นอกจากปวดจากเมื่อยแลว มันก็เสื่อมลงไปทุกวัน ในที่สุดมันก็
หาทางตาย เรามานั่งดูรางกายของเราก็ดี รางกายของบุคคลอื่นก็ดี มีภาระที่จะตองเลีย้ งดูมาก มีภาระ
ที่จะตองปรนเปรอมาก แตวาเราจะเลี้ยงดูเราจะปรนเปรอสักเพียงใดก็ตาม รางกายของเรานี้มันไม
ทรงตัว มันไมเชื่อเรา
ก็เปนอันวารางกายนี่ควรจะเบื่อ เบื่อสภาวะที่ตองเกิดมามีขันธ 5 มองเห็นโลกทั้งโลกเต็ม
ไปดวยความทุกข ไมมีโลกใดที่มีปจจัยเต็ม ไมมีสวนใดในโลกที่จะเปนปจจัยของความสุข ในเมื่อ
อาการของความทุกขอยางนีม้ ันมีขึ้น เราเองเราก็ทุกข คนที่เรารัก คนที่เนื่องถึงกัน เพื่อนสนิทมิตร
สหาย คนทุกคนเขาก็ทุกข จะมองดูในมุมไหน เต็มไปดวนความทุกขไปหมด คนที่เดินไปทํามาหา
กินก็เพราะอาศัยความทุกขบังคับ แลวเราก็มองโลกทั้งโลกมันเต็มไปดวยความทุกข โลกนี้เต็มไป
ดวยความเบื่อหนาย ถาเรามีความเบื่อหนายในการทรงชีวิต เห็นวาโลกนี้เต็มไปดวยความทุกข ไม
นาจะเปนที่สถิตอยู อยางนีอ้ งคสมเด็จพระบรมครูทรงตรัสวาเปน นิพพิทาญาณ นิพพิทาญาณ
แปลวา ความเบื่อหนาย มันตองเริ่มเสียกอน มันถึงจะเปน สังขารุเปกขาญาณ ของวิปสสนาญาณ นี่
เมื่อความเบื่อหนายเกิดขึน้ เราก็หาทางพน หาทางพนวา ในเมื่อความเกิดมาเปนคนมันเปนทุกขการ
เกิดในโลกมันเปนทุกขวนั นี้ ถาเราไมตองการจะเกิดเราจะทําอยางไร อันนี้ก็ตองแสวงหาธรรมที่ไม
เกิดหรือวาธรรมที่ไมมีการเกิด แลวก็เปนอัตภาพทีจ่ ะมีแตความทรงตัว ไมมกี ารเคลื่อนไหวใดๆ
ทั้งหมดตอนนีเ้ ราก็ตองหาทางพน ทางพนนี้เขาเรียกอีกอยางหนึ่งก็ไมขอบอกชื่อ ทางพนในทีน่ ี้มา
จากไหน เราก็หันไปจับตัวเดิมตองหาทางจับ
พระพุทธเจาบอกวา ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน ทานใหทานมีอาศัยเมตตากรุณา
เปนพื้นฐาน ใหทานเปนปจจัยตัดโลภะ ความโลภ อาศัยมีจิตเมตตาปรานีจึงมีการใหทาน ถาเราไม
รัก เราไมสงสาร เราเกลียด เราใหไมไดอาศัยการใหทาน เพราะอาศัยการเมตตาปรานี ตัวเมตตา

ปรานีนี่ เปนปจจัยตัดโทสะ ความโกรธ ถาหากวาเรายังมีการใหทานได เราพยายามระงับความโกรธ
ไดแสดงวาอารมณหลงมันก็นอยไป ปญญาเราเกิดแลว
เปนอันวา องคสมเด็จพระประทีปแกวตรัสวา รากเหงาของอกุศลที่ทําใหคนตองเวียนวาย
ตายเกิดมี 3 อยางเทานั้น ก็มีโลภะ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง แลวก็หาทางลิดรอนโลภะ
ความโลภดวยการใหทาน ริดรอบความโกรธดวยการเมตตาปรานี หรือการใหอภัยแกบุคคลที่ผิด
ริดรอนโมหะดวยอาศัยปญญา เห็นความจริงวา เกิดมาเปนทุกข แกเปนทุกข ปวยไขไมสบายเปน
ทุกข พลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกข ตายเปนทุกข แลวเราก็ไมตองเกิดไมตองสภาวะ
อยางนี้อีก ในกาลตอไป
เมื่อเราพิจารณาเห็นวา รางกายมันเปนทุกขอยางนี้สภาวะไมทรงตัวเราจะทําอยางไร ก็เขา
จุดทายก็คือ สังขารุเปกขาญาณ เปนอันวาวางเฉยทั้งหมดตามในตอนทาย มหาสติปฏฐาน ทุกขัอที่
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา เธอทั้งหลายจงอยาสนใจกายในกาย กายภายในไดแกกาย
ของเรา วาไอกายของเราเต็มไปดวยความทุกข เราไมตอ งการมันอีก แลวจงอยาสนใจ ภายภายนอก
เขาเรียกวากายของคนอื่น อยาตั้งใจยึดถือกายของบุคคลอื่นวาเปน สรณะ เปนทีพ่ ึ่งเพราะวาไมชาเขา
ก็พังเหมือนกัน แลวก็จงอยาสนใจวัตถุธาตุตางๆ ในโลกทั้งหมดทั้งนีเ้ พราะอะไร กายเราก็ดี กายคน
อื่นก็ดี วัตถุธาตุ เปนเครื่องใช บานเรือนโรงทรัพยสินตางๆ ก็ดี ไมสามารถจะยับยั้งใหเราไมตายได
แลวก็ไมสามารถจะบรรเทาใหเราพนจากความทุกขได
ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทมีปกติจิตที่วา
รางกายของเรามีความเกิดขึน้ มาเปน
เบื้องตน มันแกเปนธรรมดา มันปวยไขเปนธรรมดา มันตองตายเปนธรรมดา จิตใจรูสึกวามีความ
เยือกเย็น ไมหวงใยมันนัก ไอหวงในการบริหารนะมันหวง หาขาวใหมันกิน หาน้ําใหมนั อาบ หา
เสื้อหากางเกงใหมันใส มีบานใหอยูเปนของธรรมดา แตทวาคิดวามันจะตายเมื่อไรก็ตามทีมันเปน
เรื่องของมัน มันจะแกก็ถือวาเปนเรื่องของความแก ไมเดือดรอน มันจะปวยไขไมสบายอารมณใจ
ไมหวัน่ ไหวถือวาเปนธรรมดา อยางนี้ชื่อวา ทานทั้งหลายมีอารมณเขาถึง สังขารุเปกขาญาณ ใน
ดานวิปสสนาญาณ ตัวนี้เปนอารมณตัด เห็นอะไรก็รูสึกสบายๆ แตอยาลืมนะ สังขารุเปกขาญาณ นี้
ยังไมไดเปนพระโสดาบัน ยังอยูในขั้นอบรมในดานวิปส สนาญาณ คือ เปนอันวา พอเขาถึง สังขารุ
เปกขาญาณ ก็ใช สัจจานุโลมิกญาณ หมายความวา พยายามพิจารณาในอริยสัจวนไปวนมา วนมาวน
ไป เห็นวาการที่เราจะเกิดมาเปนทุกขได ก็เพราะอาศัยตัณหา คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
อยากไดไมมีขอบเขต ไดมาแลวอยากใหทุกสิ่งทรงตัว เปนการฝนความจริง นี่เวลาสิ่งทั้งหลาย
เหลานั้นสบายตัวก็คัดคาน มันก็เปนไปไมไดอยางนี้เรียกวาเปนตัณหา 3 ประการ
เราก็หาทางตัดตนทางของตัณหา คือ สมุทยั ไอสมุทัยนีท่ ี่เขาไปตัดตัณหาตัวตัดตัณหาจริงๆ
ก็ไดแกมรรค 8 ยนแลวไดสามคือ 1. ศีล รักษาศีลใหบริสุทธิ์ 2. ทรงสมาธิใหตั้งมั่น 3. ใชปญญา
พิจารณาหาความจริงใหพบ แลวก็ยอมรับนับถือความเปนจริง ที่เราเรียกวา วิปสสนาญาณ ใชจติ
ทรงศีลใหบริสุทธิ์ทางสมาธิใหตั้งมั่น ใหปญญาพิจารณาขันธ 5 อยูเสมอ จนกระทั่งจิตของเรานอม

เขาไปรับ รับพระนิพพานเปนอารมณมีความเบื่อหนายในโลก เห็นวาโลกเปนทุกขเห็นวาการเกิด
เปนคนก็ลําบาก เกิดเปนเทวดาหรือพรหมก็มีสุขประเดีย๋ วเดียวประเดีย๋ วก็กลับมาเกิดอีก ตอนนีก้ ็
เบื่อมนุษย เบือ่ เทวดา ถาจิตนิยมพระนิพพานเปนอารมณ จิตรักพระนิพพานเปนอารมณ ถาจิตเขาถึง
ตอนนี้เขาเรียก โคตรภูญาณ จําใหดีนะ ไมใชรักมั่ง เกลียดมั่งนะ รักก็ตอ งรักจริงๆ นะ ปาอวน นา
ใชไหม คือจิตรักพระนิพพานเปนอารมณ นี่ไมไดหมายความวา ทุกลมหายใจเขาออก จะตองมานั่ง
นึกถึงพระนิพพาน เวลามีงานเราก็ทํางาน มีกิจเราก็ตองทํา จะตองมานั่งนึกถึงพระนิพพาน เวลามี
งานเราก็ทํางาน มีกิจเราก็ตองทํา มีเรื่องจําพูดจะคุยก็ทํา แตวาเวลาจิตวางกาลใดทําใจเปนกุศล
ตอนนี้เรายอมรับนับถือวา เราตองการพระนิพพาน มนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี ไมอยากได
เพราะมันไมพน จากความทุกขจริง
อยางนี้ทานเรียก โคตรภูญาณ โคตรภู แปลวา อยูระหวางชวงโลกียะ กับโลกุตตระ ระหวาง
โลกียะกับพระโสดาบัน อารมณ โคตภู นี่ตามพระบาลีทานบัญญัติกลาววา เหมือนกับคนยืนครอม
ราง รางแคบๆ ขาซายอยูฝงนี้ ขาขวาเหยียบฝงโนน แตยังไมยกขาซายจากฝงนี้ไปฝงโนน ยังยืน
ครอมอยู เรียกกันวา โคตรภู หมายความวา จะเปนโลกียชนก็ไมใช จะเปนโลกุตตระคือ พระอริยเจา
ก็ไมใช แตวา อารมณที่ติดใน โคตรภูญาณ ของบรรดาทานพุทธบริษัทที่บําเพ็ญบารมีดานสาวก
บารมี อยางนีอ้ ารมณอยางชาที่สุดที่จะเปนพระโสดาบันก็เพียงแค 3 วันเปนอยางชา แตสวนใหญมนั
หยั่งอยูเ ดีย๋ วเดียวและอยางเกงที่สุดอยางนานก็ 30 นาที จากนั้นไปก็เปนพระโสดาบัน นี่ตอนทีจ่ ิต
ของเราจะเขาถึงความเปนพระโสดาบันมันมีอารมณแบบไหน นี่ความจริงพูดกันทุกครั้งนะ จิตที่
เขาถึงพระโสดาบัน ตอนนีย้ ังจะไมพูดถึงสังโยชน อารมณของคนที่เขาถึงพระโสดาบัน ที่เรียกกัน
วา องคของพระโสดาบัน คําวาองคก็หมายความวา อาการที่มันทรงอยูในจิต แนบแนนสนิท ไม
เคลื่อนจากตัว ไมเคลื่อนไปไหน คือ พระโสดาบันทรงองคอยางนี้คือ
หนึ่ง มีความเคารพในพระพุทธเจาอยางจริงจัง
สอง มีความเคารพในพระธรรม ไมสงสัยในพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จ
พระ สัมมาสัมพุทธเจา
สาม มีความเคารพในพระอริยสงฆ อยาลืมนะ วาอาตมาวงเล็บไววามีความเคารพใน
พระอริยสงฆ
สี่ มีศีล 5 เปนปกติ เปนสมุจเฉท คําวามีศีล 5 เปนสมุทเฉท หมายถึงวาเด็ดขาด แตวา
ถาเผลอไปเหยียบมดตาย ปลวกตาย อันนี้ไมเปนไรไมมีเจตนาตองมีเจตนาทําลาย
อธิบายยอนสักนิดหนึ่งทีว่ า ทําไมจะตองกลาววา มีความเคารพในพระอริยสงฆอยาง
เครงครัด ถาพระที่บวชเขามาในศาสนาขององคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ไมนับถือหรือก็ตองตอบวา
พระโสดาบันก็นับถือ แตทวาพระองคไหนละเมิดในพระธรรมวินัย พวกนี้ไมใสบาตรใหกนิ
ตัวอยางภิกษุอะไร โกสัมพี หรือ ที่แตกราวกันระหวาง พระวินัยธร กับ พระธรรมธร ให
พระพุทธเจาไปอยู ปาปาริไลยกะ ตอนนั้นปรากฏวา พระอริยเจาทีเ่ ปนฆราวาสทั้งหมดไมยอมใส

บาตรใหพระพวกนั้นกินเลย พระพวกนั้นจะไดกินบางก็เพียงชาวบานที่เปนปุถชุ นเทานั้นที่เขามี
ความสงสาร สําหรับพระอริยเจาไมยอมใสบาตรใหกิน เพราะถือวาดีไมพอแกการเคารพ
ฉะนั้นจะเห็นวา บรรดาทานทั้งหลายที่เปนพระโสดาบัน ทานหนักไปในดานศรัทธา แต
ทวาถาพระองคไหนมีจริยาไมสมควรแกพระธรรมวินัย พระอริยเจาเขาไมใหกิน ไมใชถือผาเหลือง
หรือวา การโกนหัวเปนสําคัญ นี่สําหรับองคของพระโสดาบัน ทานก็จําไดแลวนี่ ความจริงจําได
นานแลวนะวา หนึ่ง มี ความเคารพในพระพุทธเจา สอง มีความเคารพในพระธรรม สาม มีความ
เคารพในพระอริยสงฆ สี่ มีศีล 5 บริสุทธิ์
แลวก็มีความเขาใจดวยวา พระโสดาบันก็ยังมีความรักในระหวางเพศเปนปกติ ยังมีการ
แตงงาน แตวา มันมีใจอยูในขอบเขตของศีล แลวพระโสดาบันยังมีความโกรธ ยังมีความตองการ
สวยสดงดงาม มีความโกรธ แตไมฆาใคร ไมทํารายใคร พระโสดาบันยังมีความหลง คนเราถาไม
หลงก็ไมอยากรวย ไมหลงก็ไมแตงงาน ไมหลงก็ไมโกรธ ยังมีความหลงแตอยูในขอบเขตของศีล
ยังมีปญญาไมลืมความตาย รักพระนิพพานเปนอารมณ แคนี้เองพระโสดาบันไมยาก
สําหรับพระสกิทาคามี ก็มีคุณสมบัติทุกอยางเหมือนพระโสดาบัน พระสกิทาคามีเหมือน
พระโสดาบันทุกอยาง แตวา บรรเทาความโลภ บรรเทาความโกรธบรรเทาความหลง ตอนนี้ทานที่
จะเปนพระโสดาบันก็ดี พระสกิทาคามีก็ดพี ระพุทธเจากลาววา เปนผูมีอธิศีล มีศีลบริสุทธิ์ แตวาจิต
จะตองถึงฌานอยางนอยเปนปฐมฌาน
ถาจิตเขาถึงปฐมฌานไมไดทานเปนพระโสดาบันไมได
ความจริงปฐมฌานนี่ก็เปนของไมยากทีน่ ั่งๆ อยูนี่ ก็ไดอยูเรื่อยๆ ขณะใดที่เจริญภาวนาหรือพิจารณา
อยู ขณะนั้นหูไดยินเสียงภายนอกเราไมรําคาญ ขณะนั้นทานเรียกวา ปฐมฌาน
นี่อารมณตัดในขณะทีจ่ ิตทรงปฐมเน หมายถึงวา สําหรับพระสกิทาคามีบรรเทาความรักใน
ระหวางเพศยังไมหมด เพราะอาศัย กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน เปนเครื่องค้ําจุนใจ แลวก็
บรรเทาความโกรธอาศัย พรหมวิหาร 4 คือ มี อภัยทาน เปนปกติ โกรธเหมือนกัน แตโกรธไมนาน
แลวใหอภัยงาย นี่เปนกริยาของพระสกิทาคามี นี่ตอไปอีกทีจะถึงพระอนาคามี จะตองมีจิตเขาถึง
ฌาน 4 ถามีกําลังใจเขาไมถึงฌาน 4 จะเปนพระอนาคามีไมได เพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรตรัส
วา สําหรับพระอนาคามีเปนผูมี อธิจิต คือ พระโสดาบัน กับ พระสกิทาคามี อธิศีล อนาคามีมี อธิจิต
อธิจิตก็หมายความวา จิตทรงกําลังฌานอยางยิ่ง แตความจริงในเมื่อเปนพระโสดาบขันสกิทาคามี
แลว การที่จะกาวเขาไปสูความเปนพระอนาคามีนะมันไมยาก เพราะเดินไปตามลําดับ คือ ตอนนี้
อารมณจิตของพระอนาคามีกต็ องใช กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน ตัวเดิมที่ไดมาจากพระ
สกิทาคามี
ความจริงมันออนลงไปแลว กําลังนี้มันเขมแข็ง กิเลสมันออนลง ใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น
ควบกับ กายคตานุสสติ กับควบกับ สักกายทิฏฐิ วาคนและสัตว รางกายของคนและสัตวทั้งหมดเต็ม
ไปดวยความสกปรกโสโครก ไมตางอะไรกับซากศพในปาชา รางกายเรา รางกายเขา มีสภาพ
เหมือนกัน จนกระทั้งจิตใจในขณะนั้นมองเห็นคนก็ดี มองเห็นสัตวก็ดี ที่มีขันธ 5 เหมือนกับสภาพ

เราเห็นซากศพแลวก็ จิตคิดวารางกายที่มนั เปนซากศพประเภทนี้มันไมใชเรา ไมใชของเรา มันไมใช
ของใคร เปนเรือนรางที่อาศัยชั่วคราว ไมชาก็สลายตัวไป ในที่สุดกําลังใจของทานก็ตัดกามฉันทะ
ความรูสึกในเพศ เหือดแหงเด็ดขาด หมายความวา ความรูสึกในระหวางเพศไมมี เปนคนกามตาย
ดาน
นี่อีกขอหนึ่งสําหรับพระอนาคามีก็คือวา หมด ปฏิฆะ คือ ความโกรธ ความพยาบาท อาศัย
พรหมวิหาร 4 แตความจริงตัวนี้ตัดเริ่มตัดมาไดเบาๆ ขนาดกลางๆ มาตั้งแตพระสกิทาคามี พอถึง
อนาคามีก็เสริมกําลังจิตดวยอํานาจ พรหมวิหาร 4 หรือดวยอํานาจของ กสิณ 4 คือ กสิณสีแดง กสิณ
สีเหลือง สีเขียว อยางใดอยางหนึ่งควบกับ สักกายทิฏฐิ พิจารณาคิดวาคนเรานี่จะนั่งโกรธไปทําไม
ไอเราโกรธนี่เราโกรธกายเขานี่แลวเวลาเราประทุษรายเราก็ประทุษรายกายที่เขามาดาเรานี่ความจริง
เขาไมไดดาเรา เราคือจิตแตเขาดากาย ไอเรื่องการจะโกรธจะฆาจะฟงซึ่งกันและกัน ก็ไมมี
ประโยชน ไอคนที่ทํางานทุกอยางที่ทําไป เขาใจวาเปนของดี แตวา ที่พลาดพลั้งไปนี้ก็ดว ยอํานาจ
ของกิเลสตัณหา อุปาทาน มันเสี้ยมสอนจิตมีความออนโยน มีความเมตตาปรานี ในที่สุดก็ปลด
อารมณที่จะโกรธจะคิดพยาบาทไปได
เปนอันวา กําลังใจที่จะเขาถึงพระอนาคามีก็มีกิจที่ตองทําพิเศษอยูสองอยางคือ หนึ่ง หมั่น
พิจารณาใน อสุภกรรมฐาน และ กายคตานุสสติ ประการที่สองก็มี พรหมวิหาร 4 หรือ กสิณ 4 ไม
ตองวาทั้งหมด พรหมวิหาร 4 ก็ได ถา กสิณ 4 อยาง เอาอยางใดอยางหนึ่งที่เราชอบ ชอบสีแดง
ชอบสีเขียว ชอบสีเหลือง ชอบสีขาว อยางใดอยางหนึ่งก็ไดตามความประสงค แลวก็พิจารณาควบ
กับ สักกายทิฏฐิ คือวา พิจารณาวา รางกายนี่มันไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีในรางกายรางกายไมมี
ในเรา มันเปนธาตุ 4 ประชุมกันเขา เปนเรือนรางชั่วคราวที่เราอาศัยเหมือนกับบานเชา ไมชามันก็พัง
ถาเราติดมันอยูเราก็มีทุกข เราตองการเปนคนเราก็มที ุกข ตองการเปนเทวดาหรือพรหมมันก็พน
ทุกขชั่วคราว พอหมดบุญวาสนาก็มาเกิดเปนคน แตเวลานี้เราตองการพระนิพพาน แตความจริงเรือ่ ง
พระนิพพานไมตองเตือนกันแลว เพราะมันทรงอารมณมาตั้งแตพระโสดาบัน
เปนอันวาเขาจุดนี้ก็เขาถึงจุดของพระอนาคามี เมื่อถึงพระอนาคามีตัวนี้เราก็หมดทุกข หมด
ทุกขเพราะอะไรเพราะวา ถาหากเราปฏิบตั ิตนใหถึงอรหัตผลก็ไดถาเราไมปฏิบัติใหถึงอรหัตผล จะ
ยับยั้งไวแตเพียงแคนี้ ถาตายจากเปนคน ไปเปนเทวดาก็ดี ไปเปนพรหมก็ดี ก็บําเพ็ญบารมีตอจาก
เทวดาหรือพรหมไปนิพพานไมกลับมาอีก สําหรับถาหากวาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทเขาถึง
อารมณของพระอนาคามีแลว ความรักก็ไมนาจะทิ้งทอดเสีย เพราะวากิเลสตอนหลังนี่เปนกิเลส
เบาๆ อารมณที่ตองใชอารมณเข็มแข็งจริงๆ คือ
หนึ่ง พระโสดาบัน ตอนนีต้ องตอสูกันมากระหวางอารมณเปนโลกียะ กับ โลกุตตระ คือ
อารมณที่หยาบกับอารมณละเอียด กวาจะทิ้งอารมณหยาบเขาทําอารมณละเอียดได มันยาก มาถึง
สกิทาคามีนี่เริ่มสบายๆ เพราะเริ่มเขาทางเหมือนกับคนที่อานหนังสือออก เขียนได ตอไปก็เหลือแต
ความจํา พอจากสกิทาคามีไปถึงอนาคามี ฟงแลวรูสึกหนักแตความจริง เนื้อแทจริงๆ ไมหนักเพราะ

กิเลสมันเบาลงไปตั้งแตพระสกิทาคามี เมื่อถึงอนาคามีแลวตองการเปนพระอรหันต อันนีย้ ิ่งเบา
ใหญ เบาตรงไหน พระอรหันตก็เหลืออีก 5 ขอที่เราจะตองตัด คือ หนึง่ รูปราคะ สอง อรูปราคะ รูป
ราคะ ไดแก รูปฌาน อรูปราคะ ไดแก อรูปฌาน มีความรูสึกวาเราไมหลงใหลใฝฝน อยูใน รูปฌาน
หรือ อรูปฌาน เพียงเทานัน้ ถือวาความดียิ่งกวานัน้ มีอยู เขาใจวา รูปฌาน ก็ดี อรูปฌาน ก็ดี เปน
กําลังเพื่อประหัตประหารกิเลส ไมใชวาดีแคตรงนั้น ไมยับยั้งอยูความจริงตอนนี้ไมมีอะไร คนที่
เปนถึงอนาคามีแลวไมหลง แตวาทานเตือนไวเทานั้นวาอยาไปหลงจุดนี้ ถาหลงแคนมี้ ันไมไป
ตอไปก็สาม มานะ การถือตัวถือตน ถือตัววาเราดีกวาเขา วาเราเสมอเขาเราเลวกวาเขา วานี่
แกฐานะอยางนี้คบกับฉันไมได ฉันมีฐานะสูงกวา เธอมีฐานะต่ํากวา ฉันมีตระกูลสูงกวา เธอมี
ตระกูลเลวกวาฉัน ตอนนี้ความจริงก็ไมนา จะมีถือแลว พออารมณจิตละเอียดถึงแคนี้ แลวใครจะถือ
ตัวอยางนั้นก็เห็นจะไมมีแตถึงอยางไรก็ดี องคสมเด็จพระชินศรีก็กลาววา กิเลสเล็กนอยมันยังมีอยู
กิเลสประเภทนี้มันเปน อนุสัย มันไมเปนประจํามันมีบางครั้ง มันมีความรูสึกขึ้นมาวาเอะ คนที่เรา
คบนี่ ฐานะเขาต่ํากวาเรานี่ หรือเขาจนกวาเรา เขาเอาเปรียบเรามากเกินไป อาจจะมีได
สี่ อุทธัจจะ ความฟุงซาน ความจริงพระอนาคามียังมีความฟุงซาน แตการฟุงซานของทาน
มันฟุงซานในดานกุศล บางครั้งอาจจะคิดวาในเมื่อเราไดพระอนาคามี แลวตายจากคนไปเปนเทวดา
หรือพรหม เราก็ไปนิพพาน นอนพักเสียกอนดีกวา อีตอนนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
เตือนวา ถาจะพักก็อยาไปพักมันเลย เมือ่ ไปแลวก็ไปใหถึงพระนิพพานทันที นี่เปนอันวา อาการ
ฟุงซานของพระอนาคามี ก็ฟุงซานแคนี่ ไมไดฟุงซานเลว แตบางทีก็จะคิดวามันพอแลวตายจากคน
เปนเทวดาสักพักหนึ่งเปนพรหมสักพักหนึ่ง ก็ไปนิพพาน
อันที่ 5 อวิชชา อวิชชา นี่ก็ไดแกการตัด ฉันทะ กับ ราคะ เราจะตัด อวิชชา ความจริงไมมี
อะไรยาก มาถึงตอนนี้มันก็ตัดมาตั้งแตตอนตนแลว ก็พดู ใหมนั จบอยางนั้นเอง ไมอยางนั้นจะไม
เขาใจ ตอนตัวสุดทาย ก็ อวิชชา อวิชชา การตัดฉันทะกับราคะ ความจริงเราตัดมาตัง้ แตโนน ตัดมา
ตั้งแตพระโสดาบันแตวาทานเขียนไวก็วาตามทาน ตั้งแตพระโสดาบันตอนไหน ตอนที่เรามีอารมณ
เขาถึง โคตรภูญาณ นี่ มันเริ่มตัด ฉันทะ กับ ราคะ แลวใชไหม ยิ่งมากับพระโสดาบันขึ้นไปก็ตัด
หนัก นั่นก็คือ จิตที่เรารักพระนิพพาน ตัด ฉันทะ กับ ราคะ ฉันทะ มีความพอใจในการเกิดเปนคน
เห็นวาคนเกิดเปนคนดี เทวดาดี พรหมดี ราคะ เห็นวาโลกมนุษยสวย เทวโลกสวย พรหมโลกสวย
อยากอยูใ นสามโลก อันนี้มนั มีมาตั้งแต โคตรภูญาณ แตวาทานเขียนไวตอนนี้ก็ขอพูดตามนี้
เปนอันวาสําหรับวันนีก้ ็ขอแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัท
ในกรรมฐานขั้นสุดทาย
ตามลําดับ คือตั้งแตตนมาก็เจริญ อานาปานุสสติกรรมฐาน ที่ควบคุมพอสมควรแกกําลังใจ ก็
การศึกษาของบรรดาทานทั้งหลาย ศึกษามาครบแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ ก็มีความหวงใยบรรดาทาน
พุทธบริษัทชายหญิงวา เราจงอยาเห็นโลกเปนสุขกันตอไปเลย เพราะมันจะมีแตความทุกข ถาหาก

วา เราไมเห็นโลกเปนสุข เห็นโลกมันเปนทุกข หาทางตัดทุกขดว ยการตัดตัณหา 3 ประการ ดวย
อํานาจของศีล สมาธิ ปญญา
ตามที่บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยถวนหนาปฏิบัตกิ ันอยูทกุ วันทีเ่ ราทํากันแลวมัน
ถูกตองแลว มีเนกขัมบารมี มีวิริยบารมี มีขนั ติบารมีบามีมันพรอมอยูแลว มีความเต็มเปยม แลวก็ใช
กําลังนิสัยใจจริงๆ โดยเขาใจ ทําใจของทานทั้งหลายใหเขาถึงสภาวะตามความเปนจริง นั่นก็คือเอา
จิตนอมเขาไปยอมรับพระนิพพานเปนอารมณ โดยเฉพาะอยางยิ่งใชวิธีตัดงายๆ ตัดไวเสมอวา
อัตภาพรางกายเปนเรือนรางอาศัยชั่วคราวเทานั้นจะพังก็เชิญพัง จะแกก็เชิญแก จะตายก็เชิญตาย
เปนอยางไรก็ชางมันชาตินี้เปนชาติสุดทายสําหรับเราทีจ่ ะเปน ทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทานขึ้นชื่อ
วารางกายประเภทนี้จะไมมีสาํ หรับเราอีก ถาจิตใจของบรรดาทานพุทธบริษัทคิดไวเพียงสั้นๆ แคนี้
เปนอันวาทานตายคราวนีก้ ็หมดที่ตายตอไป
เอาละ ตอแตนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจสมาทานพระกรรมฐาน แลววา
วันนี้ วันนี้ทราบวาจะมีการขอขมาโทษพระรัตนก็ดเี หมือนกันนะ ประเดีย๋ วกอน พวกพุทธบริษัท
ที่มาทั้งหมดนี่ ไมมีใครปรามาสพระรัตนตรัยเพราะดูกําลังใจแลวมีกําลังสูงสง แตวาเราทํากันไวนี่
เปนการเผื่อไวก็ดีเหมือนกันอาตมานําเปนภาบาลีนะ แตวาเวลาที่จะวาไปใหนกึ เปนภาษาไทย วาถา
ขาพเจาเคยมีความประมาทพลาดพลั้ง ละเมิดตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี
หรือพระอริยสงฆทั้งหลายก็ดี โดยเจตนาก็ดี ไมไดมีเจตนาก็ดีขอองคสมเด็จพระชินศรีบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจา กรุณาอดโทษแกขาพเจาตั้งแตวนั นี้ จนกวาจะถึงพระนิพพาน ตั้งใจไวอยางนีน้ ะ
ตอนี้ไปก็จะไดทําเปนภาษาบาลี
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ตอแตนี้ไป ก็ไมตองสมาทานกัน เพราะทุกทานสมาทานพระกรรมฐานแลวแลวสมาทาน
ศีลแลว สําหรับวันนีก้ ็จะขอพูดเรื่อง อานาปานุสสติกรรมฐาน เพราะพูดเรื่องอื่นมานานแลว เดี๋ยวจะ
ลืม อานาปานุสสติกรรมฐาน เสีย อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนสมถภาวนา ไดแกการพิจารณา
กําหนดรูลมหายใจเขาออก นี่เปนกรรมฐานที่มีความสําคัญที่สุด แลวเปนกรรมฐานที่เปนกําลังใหญ
อยางยิ่ง เพราะวากรรมฐานทั้งสี่สิบกอง ยกอานานาเสียกองหนึ่ง เหลืออยูอีก 39 กองยอมขึ้นอยูก ับ
อานาปานุสสติกรรมฐาน การจะบําเพ็ญพระกรรมฐานใหเปนสมาธิ กองใดกองหนึ่งลวนตางก็ขึ้น
อานาปานุสสติกรรมฐาน กอนเสมอไป คืออันดับแรก ใหจิตจับ ลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขา
รูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้น ก็
รูอยูหายใจเขายาวหรือสั้น ออกยาวหรือสั้น นี่เปนแบบฉบับตามนัย มหาสติปฏ ฐานสูตร ซึ่งก็ใช
ไดผลเหมือนกัน ไดผล วาคือสามารถจะทรงฌานไดเหมือนกัน มีผลมันมีผลดีมาก
และอีกตามอีกนัยหนึ่งที่องคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจา เทศนไวใน กรรมฐานสี่สิบ ทาน
พิจารณาไวอีกอยางหนึ่ง เมือ่ เวลาหายใจเขา ใหจับลมหายใจหายใจเขาวามันจะกระทบจมูก แลวก็
กระทบที่หนาอก แลวก็กระทบศูนยเหนือสะดือนิดหนอย หายใจออกกระทบศูนยเหนือสะดือ
กระทบหนาอก แลวกระทบที่จมูก หรือวาริมฝปาก ถาเปนคนริมฝปากงุม ก็จะรูสึกกระทบที่จมูก ถา
เปนคนมีริมฝปากเชิด ก็จะกระทบที่ริมฝปาก นี่สําหรับใน กรรมฐานสีส่ ิบ ใหรูวา ลมกระทบหากวา
ทานทั้งหลายจะสงสัย ถามวาเฉพาะ อานาปานุสสติกรรมฐาน ทําไมพระพุทธเจาตรัสคนละแบบ
ความจริงก็แบบเดียวกัน แตใชอาการสังเกตตางกัน
ใน มหาสติปฏ ฐานสูตร นัน้ นะ สังเกตลมหายใจเขา ยาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้น
หรือวาหายใจเขาหรือหายใจออก สําหรับใน กรรมฐานสี่สิบ ใชสังเกตอารมณกระทบของจิต
อารมณกระทบสัมผัสทางกาย คือกระทบทางจมูกทางหนาอก และทางศูนยเหนือสะดือ เปนตน
นี่โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ มหาสติปฏฐานสูตร นี่ พระพุทธเจาเทศนเฉพาะ ชาวแควนกุรุ
เทานั้น เปนกรรมฐานละเอียด เพราะวา ชาวแควนกุรุ นี่มีอารมณจิตละเอียดมาก ถาหากวาจะไปที่
ไหนไปในแควนนัน้ เมื่อไหรก็ตามพระพุทธเจาจะโปรดเทศนเฉพาะ มหาสติปฏฐานสูตร ไมเทศน
เรื่องอื่น แตอาการอยางอื่นนะ พระพุทธเจาเทศนในสายอื่น
ดังนั้นจริยาอาการของคนฟงที่มีความเขาใจยอมไมเสมอกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ชาวกุรุรัฐ
เปนปกติของเขา นับตั้งแตกอ นที่จะพบพระพุทธเจา เขาก็เจริญ มหาสติปฏฐานสูตร เปนปกติ ตาม
พระบาลีทานกลาววา แมแตนกที่เขาเลี้ยงไว อยางนกแขกเตา นางภิกษุณีเลี้ยงไว คําวานางภิกษุณนี ี่
มันก็ในสมัยทีพ่ ระพุทธเจาทรงอุบัติแลว แตวาจริยาของ ชาวกุรุ ทั้งหมด เขาเจริญ มหาสติปฏ ฐาน

สูตร ทั้งสี่มากอน พระพุทธเจาจะสอน ในเมื่อแควนนั้นเขาปฏิบัติอยางนั้นเปนปกติ คือองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจารับรองผล จึงเขาไปและอธิบายใหมันสูงไปกวานั้น เขาเขาใจวา นอกจากจะ
ทรงสติสัมปชัญญะแลว ก็ยงั มีวิปสสนาญาณ อันนี้พระพุทธเจาตอทายดวยอํานาจวิปสสนาญาณมี
อริยสัจเปนตน เพื่อเขาถึงมรรคผลนิพพาน
นี่คนแดนนี้เปนคนที่มีจิตละเอียด ทานบอกวา แมแตนกแขกเตา ซึ่งนางภิกษุณีเลี้ยงไว เมื่อ
ถูกเหยีย่ วเฉี่ยวเขาไปในยุงเล็บ เมื่อสามเณรีเห็นเขา ก็สงเสียงดังใหเหยี่ยวตกใจ เหยี่ยวตกใจจึ่งได
คลายกรงเล็บ นกแขกเตาตกลงมาสามเณรีถามวา เมื่อขณะที่เหยีย่ วเฉี่ยวเขาไปอยูในกรงเล็บ เจามี
ความรูสึกอยางไรนกแขกเตาบอกวา เวลานี้ เวลานั้นมีความรูสึกวา รางกระดูกกําลังนํารางกระดูกจะ
ไปกิน นีแ่ สดงวานกแขกเตาตัวนั้นสนใจใน อัฏฐิกัง ปฏิกูลลัง ใน กรรมฐานสี่สิบ หรือวาใน มหาสติ
ปฏฐานสูตร ทีเ่ รียกวาสนใจใน นวสีเกา ทานกลาวอสุภสัญญา
นี่โดยเฉพาะอยางยิ่ง มหาสติปฏฐานสูตร พระพุทธเจาเทศนเฉพาะเปนในดาน กรรมฐานสี่
สิบ เทศนในวงการภายนอก แตอารมณไมเสมอกัน แตมาวาถึง อานาปานุสสติกรรมฐาน การ
กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก ลมหายใจเขาหายใจออก นี่เปนอาการที่ละเอียดเราตองสนใจมาก
ถาเราเผลอนิดเดียวคือ จะรูส ึกวาเราเผลอไปวา เราไมรวู าลมหายใจออกนี้ เปนการบังคับจิตใหทรง
สติสัมปชัญญะ ดังนั้นการเจริญสมถภาวนานี้ตองการสติสัมปชัญญะเปนสําคัญ นี่เปนการบังคับให
จิตทรงสติสัมปชัญญะใหดีขนึ้ เมื่อเราขณะใดที่รูลมหายใจเขารูลมหายใจออก ขณะนัน้ ชื่อวาจิตเปน
สมาธิ สมาธิใน อานาปานุสสติกรรมฐาน แลวก็เปนกรรมฐานกําจัดโมหจริต และจิตกจริต เรียกวา
กําจัดความโงของจิต ปองกันอารมณฟุงซาน คือ อุทธัจจกุกกุจจะ ในนิวรณหา ประการ ที่ใคร
อารมณฟุงซาน ไมทรงตัวแลวก็ถาใช อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ จิตจะทรงสมาธิเอง
ทีนี้การเจริญ อานาปานุสสติกรรมฐาน ก็ตองสังเกตไว เวลาภาวะหายใจเขาหายใจออก แลว
เราจะภาวนาดวยก็ใชคําภาวนาวาพุทโธ เวลาหายใจเขาเรียกวาพุท หายใจออกเรียกวาโธ สําหรับคํา
วาพุทโธ เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน คือถาจิตละเอียดลง แตวาเวลาหายใจจงอยาหายใจใหแรงกวา
ปกติ หรือเบากวาปกติปลอยอารมณ ลมหายใจเปนไปตามปกติ ใหจติ กําหนดรูเอาเอง ไมใชวาเวลา
กําหนดรูลมหายใจเขาออก บางทีมันจะไมรูสึกหายใจแรงๆ แบบนี้ใชไมได ตองปลอยไปตามปกติ
แลวก็รูตวั อยู
ทีนี้ อานาปานุสสติกรรมฐาน จะเขาฌานไวไดงาย จะสังเกตไดในฌานสูงสุดคือวา เวลาจับ
ลมหายใจเขาออก ก็มีคําภาวนาดวยก็ชาง ใชได เมื่อถึงฌานสี่แลวจะรูสึกวา เรามีสภาวะเหมือนไม
หายใจ ไมรูลมหายใจมีหรือไมมี แตวาจิตสบายมีความโปรง มีความสวางไสวภายใน ภายในจิต มี
สติสัมปชัญญะสมบูรณแบบ มีความรูสึกอยูตลอดเวลา แตวาไมรับสัมผัสภายนอก ยุงจะกินริ้นจะ
กัด ไอนี่ความจริงยุงไมกนิ นะ แลวเจริญฌานนี่จะไปนัง่ ที่ไหนก็ตาม ถาจิตเขาถึงระดับฌานแลวยุง
ไมกิน ซึ่งยุงกินริ้นกัดถาไมอยางนั้นไมรสู ึก แตวาสิ่งที่สังเกตไดก็คอื เสียง เสียงจะดังขนาดไหนก็
ตาม ถาเราจิตตกอยูในฌานสี่ จะไมไดยินในเสียงนั้นอยางนี้เปนอาการของฌานสี่

นี้การเจริญพระกรรมฐานก็ยงั ไมแนนกั วาอาการเขาถึงฌานยอมเปนไปไดแตวาการ ทรง
ฌานอาจจะยากสักหนอย เพราะการทรงฌานหมายถึงวา เราตั้งเวลาไวตั้งแตเวลานีถ้ ึงเวลานี้ เราจะ
เขาฌานสี่นึกจะออกเวลานั้น แลวมันออกตรงตามจุดหมาย ปลายทางที่กําหนดไว อยางนี้ชื่อวาเปนผู
ทรงฌาน สําหรับ อานาปานุสสติ นี้ก็บอกแลวนีว่ า เปนกรรมฐานที่ทรงฌานไดงาย แลวแบงลงเปน
กรรมฐานที่ระงับการฟุงซานของจิต เปนกรรมฐานที่ระงับวิตกกับโมหะ คือระงับความโงมันก็
เหลือแตความฉลาด เมื่อจิตเขาถึงฌานแลวมันก็เหลือแตความฉลาด ความโงมันก็หายไปนี่ เมื่อ
ความฉลาดเกิดขึ้น สมาธิเกิดขึ้นในระหวางนั้นอารมณมนั ก็จะมีความรูส ึกตอไปอีก พอจิตทรงฌาน
ไวเต็มทีแ่ ลว ถามันคลายตัวนิดหนอย ปญญามันก็จะเกิด
มานั่งนึกดูวา คนเรานี้มีชีวิตอยูแ คเพียงลมหายใจเขาออกเทานั้นเอง ถาลมปราณนี้สิ้นไป
แลวเมื่อไหร ขณะนัน้ ก็ชื่อกันวาตาย และอาการตายของคนที่วาเปนอาการตายที่เปนปกติ แตความ
จริงถาเขาถึงจริงๆ แลวปญญามันดี วันนีม้ ากนะไอที่พดู นี่ จะใหเขาเทียบเขาไปหาของจริงๆ คือตาม
ความรูสึกของอารมณจิตมันไมถึง สิบนะ 10 เปอรเซ็นตมันก็ไมได แลวพูดกันไปแลว แลวมันก็จะ
เห็นชัดถึงรางกายวา รางกายนี่มันเปนแตเพียงธาตุสี่ คือธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ แลวก็ เต็มไป
ดวยความสกปรกโสมม เต็มไปดวยอาการของความทุกข จะทุกขจากการหิว การกระหาย การปวย
ไขไมสบาย การปวดอุจจาระ ปสสาวะ ทุกขจากการพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ
กระทบกระทัง่ กับอารมณทไี่ มชอบใจเปนตน แลวมันมองเห็นทุกขชัด ปญญามันเกิดเอง นี่เขา
เรียกวาปญญาเกิดดวยอํานาจของสมาธิ
อยางที่พระทานบอกศักราช บอกวา ตองทําศีลใหบริสุทธิ์ เมื่อศีลบริสุทธิ์แลวจิตจะเกิด
สมาธิ เมื่อสมาธิตั้งมั่นแลว ปญญาก็จะเกิด ในที่สุดจะถึงซึ่งพระนิพพาน ทําอริยมรรค อริยผลให
เกิดขึ้น นี่สําหรับ อานาปานุสสติ ก็เหมือนกันถาทําใจสบายจิตเขาถึงฌานสี่หรือ ฌานหนึ่ง ฌานสอง
ฌานสามก็ตาม เวลาที่จิตสงัดปญญามันจะเกิดเอง มันจะบอกชัด มันจะมีความเบื่อหนายในรางกาย
ขึ้นมาเอง มีความรูสึกวารางกายนี้มันไมเปนสาระไมเปนแกนสาร ไมมีการทรงตัวเพราะอะไร
เพราะมีความเกิดขึ้นแลวก็มคี วามแก ความปวย ความตาย แตวาในขณะที่ทรงกายอยู ก็เต็มไปดวย
ความทุกข หาความสุขอะไรไมได เราจะบริหารรางกายสักเพียงใดก็ดี รางกายก็เต็มไปดวยความ
ทรุดโทรมอยูตลอดเวลา เปนอันวาทําใหเกิด นิพพิทาญาน ความเบื่อหนายในขันธหาคือรางกายเสีย
นี้ตัวปญญามันจะเห็น
เมื่อเบื่อหนายในรางกายแลว ก็คิดตอไปถึง โมกขธรรม ถาเราไมเกิดเสียอยางเดียว ขึ้นชื่อวา
ความแก ความเจ็บ ความตาย การพลัดพรากจากของรักของชอบใจ มันก็ไมมี นี่อาการอยางนี้ทจี่ ะ
พึงมีขึ้นมาได ก็เพราะอาศัยความเกิดเปนปจจัย แตนี่ อานาปานุสสติกรรมฐาน ที่สรางจิตใหเกิด
ปญญา ฉันก็จะสอนตอไปวา ถาหากวาเราไมตองการความเกิดตอไป เราก็ตัดรากเหงาของกิเลสทั้ง
สามประการเสียใหหมด แลวตัดอํานาจของความโลภ ดวยการใหทานตัดรากเหงาของกิเลส คือ
ความโกรธ ดวยการเจริญเมตตาบารมี แลวก็ตัดรากเหงาที่สาม ความหลง ดวยการพิจารณาหาความ

จริงของขันธหา โดยเฉพาะอยางยิ่ง เราก็มาตัดกันตัวเดียว ตัดตรงพิจารณาหาความจริงของขันธหา
คือรางกายที่เรียกวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี่ปญญามันจะเห็นชัดวารางกายนี่เปนธาตุสี่
ไมมีการทรงตัวมีการเปลี่ยนแปลง ภายในเต็มไปดวยความปกปรก อยางนี้เขาวาสมถะคละวิปสสนา
ญาณ มันไปดวยกันเสมอ ถาไปกันอยางเดียว เฉพาะสมถะไมชามันก็พัง แลววิปสสนามันเดินคูไป
ดวย แลวก็มันไมพัง มันมีแตกาวไป
นี่รางกายเปนธาตุสี่ หรือ ธาตุน้ํา ธาตุดนิ ธาตุลม ธาตุไป มันโทรมตลอดเวลา มันทุกข
ตลอดเวลา อาการเห็นวาโทรมตลอดเวลา ทุกขตลอดเวลานี่เปนวิปสสนาญาณ ถาหากวาเราจะทรง
รางกายอยูแ บบนี้ ตองการในรางกายแบบนี้ตอไปในชาติหนา มันก็จะมีแตความทุกขอยางนี้ คือถา
เราจะตัดความทุกขเสียได ก็ตองตัดโลภะ โทสะ โมหะ ทีนี้โลภะ โทสะ โมหะนี้ ถาตัดจริงๆ ดวย
กําลังใจก็มาตัดกันที่กายนีเ่ อง มาพิจารณาความจริงวา รางกายนี่มนั เปนเราหรือมันไมใชของเรา มัน
จะบอกชัด ปญญามันดีกวานี้มาก มันจะมีความหลักแหลมมาก ถามันได ถึงจริงๆ มันจะเห็นชัดวา
รางกายนี่ไมเปนสาระ ไมเปนแกนสาร เปนของนาเบื่อเต็มไปในที่สุด แลวก็เราอาศัยคิดวามันเปน
เราเปนของเรา แตความจริงไมใช รางกายไมใชเรา ไมใชของเรา ถาพังแลวถาตองการความเกิดอีก
มันจะไหวไหม มันก็ไมไหวมันก็เปนทุกขแบบนี้
ถาเราไมตองการจะเกิดอีก เราจะทําอยางไรเราก็ใชหลักการตามของอํานาจของจิต ที่จิตเรา
จะบอกเองเปนระยะไป วาเราปลอยรางกายสิ เราไมตอ งการความเกิดตอไป ขึ้นชือ่ วาความเกิดจะ
เปนคน เปนสัตวก็ดี เปนเทวดาก็ดีเปนพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา สิ่งที่เราตองการก็คือ พระ
นิพพาน คือจิตมันจะเกิดมีความใสสะอาด ดวยอํานาจของฌาน มันจะคิดไปในทํานองนี้ แตมันดี
กวานี้มากแลวชัดมาก แลวตอจากนั้นไป เมื่ออาศัยความคลายความพอใจในรางกายเสียแลว อํานาจ
ความรักในเพศก็ดี ความโลภก็ดี ความโกรธก็ดี ความหลงก็ดี มันก็คลายตัวเพราะสิ่งทั้งหลายเหลานี้
มันปรากฏกับจิต ก็เพราะวาจิตไปมั่งสุมกับกิเลส คือหลงใหลในกายของตัวเองเปนสําคัญ เมื่อหลง
ในรางกายของตัววา มันจะคงอยูมันเปนของดี ไปเห็นวารางกายของบุคคลอื่น วัตถุอื่นดีไปดวย แลว
ความโงเขาสิงใจคิดวา รางกายของเรา หรือรางกายของเขา รางของวัตถุใดๆ จะไมสลายตัวแตนี้
อาศัย อานาปานุสสติ ตัดทําลายความโง คือโมหริตหรือ วิตกจริตทั้งสองประการ แลวขับไลความ
ฟุงซานของจิต จิตจึงเปนสมาธิไดเร็ว ปญญาเกิดไดงาย
เปนอันวาคําสัง่ สอนอันใด ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา สอนไว
เพื่อพระนิพพาน ถาเราเจริญ อานาปานุสสติกรรมฐาน เปนปกติ จิตของเราก็จะมีความผองใส จะ
สามารถตัดสังโยชน คือเปนพระโสดาบันสกิทาคามี อนาคามี อรหันตไดภายในไมชา
เอาละตอจากนี้ไป ขอบรรดาทานทั้งหลายจงพยายามตัง้ กายใหตรง ดํารงจิตใหมนั่ กําหนด
รูลมหายใจเขาออก ใช อานาปานุสสติ เปนพื้นฐาน หายใจเขาออก ใชคําภาวนาและพิจารณาตาม
อัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา
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วิตกจริต หรือวาโรคโมหจริต ตอนกอนฟุง มาเยอะ ความจริงที่ฟุงนั่น ไมใชอะไร เริม่ ฟุงหา
ความจริง ใหแกบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายไดทราบ ความจริงถาเราไปนั่งโงเชื่อใครตอใครที่
เขาหลอกลวง โนน บรรดาทานพุทธบริษัท ชายหญิงแลวตอไปถาผลอะไรมันไมเกิดขึ้นกับทาน
ทานทั้งหลายก็จะหาวา ศาสนาขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา ไมมี
อะไรจริงสักอยาง วันนี้จะไมปรารภใครแลว เอาวิธีกนิ ยาที่องคสมเด็จพระประทีปแกวมาแจก เวลา
กินยาขนานนี้ พระพุทธเจาสอนใหรูจกั วิธกี ิน คือ ถาหากวาพวกเรากินสงเดชบรรดาทานพุทธบริษัท
มันไมเกิดผล วิธีที่ใครเขาจะกินแบบไหนก็ขาง เรามากินตามแบบของพระพุทธเจาโดยตรงดีกวา
พระพุทธเจาทานสอนใหกินยาแบบนี้ประเภทนี้อยางนี้ คือ
เวลาที่จิตมันฟุง ซาน ไอคําวาเวลาจิตฟุงซานนี่ ความจริงไมนาพูด ปกติมันฟุงซานเปนปกติ
ฉะนั้นใน มหาสิตปฏฐานสูตร องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดทรง ยกอานาปานุสสติ
กรรมฐานขึ้นเปนที่ตั้ง เอาไวเปนเบื้องหนา แตทวาการปฏิบัติใน มหาสติปฏฐานสูตร ถาปฏิบัติโง ก็
ไมมีผลอะไรเหมือนกัน ตองปฏิบัติแบบฉลาด คือจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน ไวเปนพื้นฐาน จะ
ทํากรรมฐานสวนใดสวนหนึง่ ใน มหาสติปฏฐานสูตร ก็ตาม จะตองยก อานาปานุสสติกรรมฐาน
ขึ้นเปนเบื้องหนา จนกวาใจจะสบาย แลวตอไปจึงจะไดใครครวญอาการตางๆ ใน มหาสติปฏ ฐาน
สูตร เอากันแบบนี้มันถึงจะมีผล ถาเราจะมาพูดกัน เอากันแบบกรรมฐานทั้ง 40 ประการ อันนี้ องค
สมเด็จพระพิชติ มารทรงอธิบายไวละเอียด ใน กรรมฐาน 40 มีทรงทุกอยาง อยูนี่ แตวาใน มหาสติ
ปฏฐานสูตร ทานสอนเปนสาย สุกขวิปสสโก ควบคุมกําลังใจไดนดิ หนอยก็พจิ ารณากันไปเลย
แตวาใน กรรมฐานสี่สิบ นีใ่ ชกําลังฌานกันอยางหนัก มีทั้ง สุกขวิปสสโก ปฏิบัติแบบสบาย
หลับตาแลวไมเห็นอะไร มืดตื้อ แตวาใจสบาย เปนอรหันตไดแลวก็มี วิชชาสาม มีตาทิพยที่เรียกกัน
วา ทิพจักขุญาณ มีญาณคลายตาทิพยแตวามีความรู ฌานนี่แปลวารู รูทางใจคลายตาทิพย บอก
ลักษณะของบุคคลบอกสีสันวรรณะได แลวก็มี ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ระลึกชาติได และยังไม
กวานัน้ ก็มี อภิญญาหก มี อิทธิฤทธิ์ แสดงฤทธิ์ได ทิพโสตญาณ มีญาณเทาใหหูเปนทิพยอยางนี้เปน
ตน และนอกจานั้นองคสมเด็จพระทศพล ก็สอนถึง ปฏิสัมภิทาญาณ เปนอรหันตขั้นสําคัญ ที่จบ
เปนอรหันต ปุบ แมแตไมเคยเขียนเรียนอะไรมาเลย ก็ทรงพระไตรปฏก มีปญญาดี รูภาษาสัตวทกุ
อยาง จะเปนสัตว คนหรือวาสัตว มนุษยกต็ าม มีกี่รอยกีพ่ ันภาษาในโลกนี้ โลกหนา โลกไหนก็ตาม
รูหมดไมตองเรียน
นี่แบบนีใ้ น กรรมฐานสี่สิบ จึงสอนเปนหลักใหญ ยึดสมถกรรมฐานเปนหลักชัยสําคัญ ตอง
ทําทุกอยางใหเปนฌานครบถวน ตาม กระบวนของกรรมฐานเฉพาะ หมายความวา กรรมฐานกอง

ไหนทรงฌานแบบไหน ถึงระดับไหน ตองทรงใหได คําวา ทรง ไมใชหมายถึงวา เราพอทําไดไมใช
อยางนั้น คําวาทรงนี้หมายถึงวา เราจะตองทรงอยู ใชงานเมื่อไรไดทนั ที แลวจะทรงอารมณแบบนี้
ตั้งไวกี่ชวั่ โมงก็ไดตามปรารถนา การที่จะทําแบบนี้ก็ตองอาศัย อานาปานุสสติ เปนพื้นฐาน ถาไป
เจอะพระองคไหนบอกวา ฉันไมตองใช อานาปานุสสติ แลวอาจารยองคไหนเขาบอกอยางนัน้ เราก็
เชื่อเขาไดเหมือนกัน แตวาเชื่อไวดว ยวาทานผูนั้นไมใชสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แต
ผลแหงการปฏิบัติทานอาจจะทําได แตวารับรูไวก็แลวกันวา ทานผูนั้นไมใชสาวกขององคสมเด็จ
พระพิชิตมาร จะเปนสาวกของใครก็ชางปะไร ฌานก็ไมบอกจะใหบอกก็บอกไมไดเพราะไมรูวา
ใครเปนครูเขา
นี้การที่จะทรงใหเปนฌานไดงายๆ เขาทํากันแบบนี้ นีต่ ามแนวที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน
ใหพยายามกําหนดรูลมหายใจเขาออก ตองฝนใจกันนิดๆ จับลมใหครบสามฐาน เวลาหายใจเขาลม
กระทบจมูก กระทบหนาอก กระทบศูนยเหนือสะดือนิดหนอย ทีท่ องนะ กระทบขางในไมใช
กระทบขางนอก เวลาหายใจออกลมกระทบทอง กระทบหนาอก กระทบจมูกหรือวาริมฝปาก ถาคน
ริมฝปากงุม ก็กระทบจมูกไมชนริมฝปาก เพราะริมฝปากหลบลม ถาริมฝปากเชิดขึ้นมา ลมกระทบ
ริมฝปาก เวลาหายใจ ปลอยหายใจตามสบายๆ อยาไปบังคับใหสั้นใหยาว ใหแรงใหเบา ไมเอาอยาง
นั้น คือทั้งนี้กต็ องการเปนการควบคุมสติสัมปชัญญะเทานั้น ไมใชจะไปเรงรัด อะไรกับลม ความ
จริงเราเรงรัดใจใหเปนตัวรู คือ รับรูเขาไว ขณะใดที่ยังรูล มหายใจ เขา รูลมหายใจออกขณะนั้นชื่อวา
จิตมีสมาธิ
ทีนี้วิธีพูดแบบนี้นี่มันไมยาก อีตอนยากมันมีอยูตอนหนึ่ง แลวอารมณใจของเรามันมีสภาพ
กวัดแกวงเปนปกติ เพรามันคบกับนิวรณ คือ อุทธัจจกุกุจจะ มานาน อุทธัจจกุกกุจจะ ไดแกตัว
ฟุงซานหรือรําคาญ นี่ทําอยางไรเราจะปราบนิวรณตวั นีไ้ ด ไอตัวฟุงซานนี่ก็ไดแก ไอตัว วิตกจริต
หรือ โมหจริต นั่งเอง วิตกแปลวานึก มันนึกไมหยุด โมหจริตก็โงนึกสงเดชไปไมมีการฝนใจทํา
อยางไรอารมณใจมันคบกับอารมณแบบนีม้ าเปนแสนๆ กัป มีเปนอสงไขยกัปแลวเราจะมานั่ง
ปรับปรุงใจ ใหมันไดดีในขณะชัว่ ระยะเวลาเล็กนอยมันจะทําไดรึพอเริ่มปบ จับปบใหจิตเปนฌาน
นี่ถาหากวาบุญบารมีของทาน เคยไดมาในชาติกอนมันก็เปนของไมยาก
นี่หากวาถาเราเปนอาทิกัมมิกบุคคล คนผูเริ่มตน ความจริงบารมีนี่ เราสรางใหมกันได ออน
ถามันเบาไปแลวก็ เราก็มาสรางใหมใหเข็มแข็ง มันทําไดไมใชไมได ทําไดแลวทําอยางไรมันถึงจะ
อยู สมเด็จพระบรมครูทานแนะนําไวอยางนี้นี่มีหนังสือใหอานแลวนะ แลวก็มาพูดใหฟงอีก ถาได
อานหนังสือแลว พูดใหฟงแลว มาถามอีกแลวก็ไมบอกกันนะ รําคาญเต็มที มีหลายทานมาถาม ถาม
วาหนังสือมีอานไหม บอกวามี อานแลวหรือยัง อานแลว แลวมาถามอีก แบบนี้ไมอยากเสียเวลาพูด
ดวย กวนเวลานอน นอนพิจารณาขันธหาเลนโก ๆ ดีกวา คนไมเอาถาน ไมเอาไหนนี้ ปวยการไม
อยากคบ เพราะอะไร คบไปก็เหนื่อยไมไดอะไรดวยนี่ ขืนคุยดวยก็เหนือ่ ย เสียเวลาพิจารณาขันธหา
สูนอน สบายๆ อยูคนเดียวพิจารณาขันธหาเลนโก ๆ สบายๆ ใจ ปลอดโปรงไมแวะซาย ไมแวะขวา

อารมณเปนอัพยากฤต มีความสุขบอกไมถูก อัพยากฤตเขาแปลวาอะไร เขาแปวาไมเอาไหน ไมเอา
ไหนทั้งหมดนะ ไปจุดเดียวคือพระนิพพาน อารมณ ตั้งไวในสวนแหงพระนิพพานมันสบายบอกไม
ถูก สบายจริงๆ
อยาพูดไปเชียวนะ อยาพูดใหดังไป พูดเบาๆ ถาไมพูดกับใครไดเลยก็ยิ่งดีถาจําเปนจะตอง
พูด อยาพูดใหมันดัง พูดเพียงแตเพียงวา พอใหเขาไดยินชัดพอแลว ถาดังชาวบานเขาจะเอาอิฐขวาง
บานเอา มันรําคาญชาวบานเขา แตความจริงความรูของพระพุทธเจา ไมมีอะไรเปนเครื่องปกปด
นอกเสียจากวาบุคคลผูมีจิตใจทุจริต ไมมีความเคารพในพระพุทธเจา เปนมิจฉาทิฏฐิ อยาไปพูดกับ
เขาเสียเวลา ถาเราทําไดแลว เราก็ทรงความดีของเราไว ถาวาเขาไมชอบใจ อยาไปแคนสอนเขา คํา
สอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมมีการบังคับ ไมงอนักปฏิบัติ ใครอยากไดกเ็ ชิญปฏิบัติ
ใครไมอยากไดก็เชิญตามสบาย เพราะอะไรเพราะวาองคสมเด็จพระจอมไตรไมมีคาจาง มาสาวกคน
มีหัวลาน เต็มไปดวยความลานก็มีความรูสกึ เหมือนกัน
เปนอันวาเราตัง้ ใจปฏิบัติตามทาน เอากันอยางนี้นะ เอากันตามจุดตีปฏิบัติตามแบบนี้ แต
อารมณมันซาน บังคับใจไวในระยะเวลาสั้นๆ กําหนดใจไวเลยวานับหนึ่งถึงสิบ นับนิ้วไวดว ย ไม
ตองภาวนา อานาปานุสสติ ไมตองภาวนา หายใจเขาหายใจออกนับเปนหนึ่ง ขยับนิ้ว หายใจเขา
หายใจออกนับเปนสอง พอนับไปถึงหา หยุด แลวกลับมา นับหนึ่ง ไปถึงสิบหยุด นับหนึ่งถึงสิบหา
หยุด นับหนึ่งถึงยี่สิบหยุด วาไปแบบนี้ ทีนี้ถาอารมณใจของเรา มันไมคงที่บังคับไมอยู ตามนั้นเอา
มันใหม นับหนึ่งถึงสิบ ตั้งใจไววา เราจะไมยอมใหอารมณของเรา ไปยุง กับอารมณอยางอื่นเปนอัน
ขาด นอกจากวาจะรูลมหายใจเขาออกเทานั้น เอาแคสืบถาในระหวางยังไมถึงสิบ จิต อยางอื่นมัน
แลบ คบกับอารมณอื่นเขามา ทรมานมันตั้งตนเสียใหม นับหนึ่งใหมใหมันเขาไปถึงสิบ นับชาๆ
หายใจตามสบาย หายใจเขาหายใจออกขยับนิ้วหนึ่งนิว้ หายใจเขาแลวหายใจออกแบบสบาย หายใจ
นับนิ้ว ขยับนิว้ เปนนิว้ ที่สอง เอาใหไดสิบ พอถึงสิบเลิกเลย มันจะคิดไปไหนก็ปลอยใหมนั คิด ไป
ตามสบาย ถาจิตมันจะซาน
หรือเอาอยางนี้ก็ได เคยปฏิบัติมา แหมไอคําวาเคยปฏิบตั ิมานี่ เขาจะหาวาอวดตัว เอาอยางนี้
ดีกวา ตามนักปฏิบัติ ทานที่ปฏิบัติไดดี แลววันไหมปรากฏวาอารมณซานเต็มที่ ทานจะนั่งก็ได นอน
ก็ได ยืนก็ได เดินก็ได ทําปฏิบัติแคนับหนึ่งถึงสิบแลวทานเลิกเลย ถาอยากจะเดินก็เดินพาเหรดแบบ
สบาย หรือไมอยางนั้นก็อานหนังสือบาง คุยไปบางอะไรบาง พอมีอารมณวางจิตสงัดมาจับใหมนับ
หนึ่งถึงสิบ ถายังสบายอยูขั้นตนหนึ่งถึงสิบอีก ถายังสบายอยูขั้นตนหนึ่งถึงสิบอีก ถาสิบหลังๆ นี่ ถา
มันซาน ตอนไหน เลิกได แตสิบตนจะไมยอมเลิก ถาสิบตนคุมไมอยู ตองขึ้นตนมันใหม คุมใหอยู
ใหได ทําแบบนี้ทุกวัน แลวก็ไมตองไปนั่งเปงที่ไหน ไปยืนโคนตนไม ก็ตามใจทุกอยาง เรื่องกายไม
ตองหวง หวงตรงใจ ถายิ่งเดินไปเดินมาแลวก็นับหนึ่งถึงสิบได แหมเกเลย ถาจิตทรงสมาธิไดใน
ระหวางเดินทีเ่ ราเรียกกันวา จงกรม คําวาจงกรมนี่เขาแปลวาเดิน ไมใชไปเดินกลมๆ เดินยาวๆ ก็ได

มันแปลวาเดินเฉยๆ จะเดินทาไหนก็ได แตไมตองไปยกๆ ยางๆ เดินแบบธรรมดาๆ เพราะเรา
ตองการสติสัมปชัญญะเขาไปควบคุม
นี่ลองทําแบบนี้ดู บรรดาทานพุทธบริษัทภายในระยะ 10 วัน จะรูสกึ วาไอการนับหนึ่งถึง
สิบนี่มันเด็กเล็กๆ นั่นเอง ดีไมดีรอยสองรอย สามรอย หารอย นี่มนั ยังสบายๆ อยูนี่ นี่เปนวิธี
อันหนึ่ง ที่ฝก อานาปานุสสติ ใหเขาถึงฌาน แลวก็มวี ิธีงายๆ อีกวิธีหนึ่ง งายกวานั้นหากินแบบ
เขาฌานในแบบสบาย แบบนี้พยายามทําไปเถอะ แบบหลังนี่แบบตนก็เหมือนกันทําไว ไมตองไป
นั่งตั้งเวลาสองชั่วโมง สามชั่วโมง ดีไมดีจะดันเตลิดเปดเปงไป นีเ่ ราไมเชื่อใครก็ได แตวาจงเชื่อ
พระพุทธเจา เพราะวาธรรมะนี่เปนของพระพุทธเจาทาน แบบที่พระโบราณาจารยปฏิบัติทันไดดีชนั้
ยอดที่เคยพบมาแลว สาวกขอองคสมเด็จพระประทีปแกว ประเภทนี้ทานเคยแนะนํา แลวตอน
กลางวัน ยังไมนอน แลวก็บอกวาทําแบบกระจุมกระจิ๋มนี่ จับเอาแตแคตรงดี พอมันเริม่ ไมดีก็เลิก
ทีนี้มีวิธีหนึ่ง ถาหากวาไมดถี าภาวนาไป หรือจับลมหายใจเขาออกไป บางวันมันคุมไมอยู
จริงๆ อยาวาแตหนึ่งถึงสิบเลย เปนหนึ่งถึงสามยังไมไหว อันนี้มนั มีเหมือนกัน แลวกําลังอารมณ
ของใจนี่ จะไปบังคับใหมันทรงตัวโดยเฉพาะไมได ทําอยางไรละถาคุมไมไหว พระพุทธเจาทาน
บอกวามีวิธีหนึ่ง คือปลอยมันเลยคุมไมไดนี่ปลอย ทําตนเหมือนกับคนฝกมาตัวพยศ ไอมาที่มันพยศ
นี่ เราจะฝกใหมันเดินทาไหน วิ่งทาไหน มันไมเอาดวยมันมีกําลัง มันดื้อแพงอยูตลอดเวลาแลวแถม
ดื้อเอายาเสียดวย จะลงแสหวดอยางไรก็ตามมันไมกลัว มันฝนอยูตลอดเวลา พระพุทธเจาตรัสวา ถา
อาการของอารมณจิตเปนอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุนที รงแนะนํา วาจงทําแบบนี้ คือปลอยมัน
มันอยากจะคิดอะไร เชิญมันคิดตามสบาย เมื่อมันคิดเตลิดเปดเปงไปแลว คอยคุมเขาไว ประเดี๋ยว
เดียวไมเกิน 20 นาทีเปนอยางชา มันก็ขี้เกียจคิด พอขี้เกียจคิดปบ จิตมันสลด จับอารมณทันที
ตอนนี้แหละทานบรรดาพุทธบริษัท จิตจะตั้งอารมณดิ่งเปนฌาน มีความสุขนานแสนนาน
บางทีชั่วโมง สองชั่วโมง มันยังไมคลายเลย มันนั่งสบาย ไมใชฝนนัง่ มันสบายมีอารมณดิ่ง เปน
ฌานจริงๆ ทานมีอุปมา เหมือนกับฝกมาพยศในเมื่อมันพยศไมเขาเสนทาง เราก็ปลอยใหมันวิ่งไป
กอดคอเขาไว วิ่งไป วิ่งไปพอมันหมดแรง ทีนี้เราจะจูงมันไปทางไหนละ มันหมดแรงจะสูแลวนี่
มันก็ไปไดตามทาง ตามใจเราชอบ ขอนี้มีอุปมาฉันใด อารมณใจก็เหมือนกัน นี่ฟงกันไวแลวแลวก็
จําไวดวย แลวก็ปฏิบัติดวยสิ ถาทําแบบนี้ เรื่องฌานสมาบัติมันกลวยจริงๆ กลวยตากแชน้ําผึ้ง ไมใช
กลวยดิบ
แตอีกวิธหี นึ่ง ถาเราทรงอารมณไวไดพอสมควร การหากินในการทรงฌานงายๆ แค
ปฐมฌาน ทานบอกวา เวลานอนจับลมหายใจเขาออก จนกวาจะหลับถามันฟุงซานไมหลับ ก็เลิก
เสีย อยาไปฝนมัน ถาจิตมันมีอารมณเรียบ จับลมหายใจประเดีย๋ วเดียวมันก็หลับ อีตอนที่มันจะหลับ
นี่อยาไปฝนมัน มันจะหลับเร็วเทาไหรกช็ าง อยาไปคิดวา นีน่ ับยังหนึ่งไมถึงสิบ หลับไมไดอยา
อยาๆ อยาไปโงแบบนั้น อยาลืมวาถาเราภาวนา ก็ดี พิจารณาก็ดี กําหนดรูลมหายใจเขาออกเขาออกก็

ดี กําลังพิจารณาอยูภ าวนาอยู กําหนดรูลมหายใจเขาออกอยู ถาจิตเขาไมถึงปฐมฌาน มันหลับไมได
ถาจิตเขาถึงปฐมฌาน มันก็หลับ
ทานบอกวาแลวขณะทีห่ ลับนั้น จิตเขาถึงปฐมฌาน ก็เปนอันวา ในขณะทีห่ ลับอยู ทานถือ
วาทรงอยูในฌาน ตลอดเวลา ถาตายเวลานั้น เกิดเปนพรหมทันทีเห็นไหมนี่มันเปนของดี หรือการ
พน ตื่นขึ้นมาแลว สังเกตดู เมื่อจิตมันเริ่มภาวนาเองหรือเปลา ถายังตองเตือน ใหมนั ภาวนา ตืน่ มา
เต็มที่แลว นัน่ แสดงวาขณะที่หลับ หลับดวยอํานาจของปฐมฌานหยาบ ทีนี้พอตื่นขึ้นมาแลวเต็มที่
มันภาวนาเอง ขณะทีห่ ลับลงไปใจเขาถึงปฐมฌานอยางกลางนี้ ถาตื่นขึ้นมาแลว ถาจิตพอครึ่งหลับ
ครึ่งตื่น มันรูสึกวา มันพิจารณาหรือภาวนาเอง นี่แสดงวา เวลาที่หลับจิตเขาถึงปฐมฌานละเอียด นี้
ความจริงถาจิตทรงไดแคปฐมฌานก็เกไมนอยแลวเราสามารถพิจารณาวิปสสนาญาณ จิตมีกําลังตัด
กิเลสเปนพระอริยเจาได
แตยัง ถาปฏิบตั ิในสาย กรรมฐานสี่สิบ เขาบอกยังเด็กเกินไป ตองทําใหไดฌานสี่ นีห่ ลับอยู
ก็ดี รักษาอารมณใหสบาย นั่ง นอน เดิน ก็ได กําหนดรูลมหายใจเขาออก อยางเดียว กันอารมณ
ฟุงซานไมตองภาวนา จนกระทั่งไมรูสึกวาเราหายใจ แตรางกับใจภายในมีอาการโพลง มีความสวาง
มากเหมือนกับเห็นแสงอาทิตย หรือวากระแสไฟฟาสักพันแรงเทียน มีจิตใจดิง่ สงบ หูไมไดยินเสียง
ภายนอก ไมรูวาตนหายใจ อาการอยางนี้เปนอาการของฌานสี่ แลวการไดฌาน แลวเขาถึงฌาน
ระดับ ระดับไหนหรือวาทรงไดตั้งแตระดับเล็กนอย ฝกตั้งเวลาเขาไว ที่เราตั้งไววาสิบ ยี่สิบ สามสิบ
นี่เปนการฝกทรง ทรงสมาธิที่นี้ พอเราเขาถึงฌานใดฌานหนึ่ง มันจะทรงตัวทันที นี่เปนความดีที่
บอกไมถูก
บรรดาทานพุทธบริษัท พอจิตเขาถึงฌานสี่แลว แลวไปนึกวาไมหายใจจะตายละ แลวความ
จริงรางกายมันหายใจ แตวาจิตมันแยกจากกายไมยอมรับรูเรื่องของประสาท ใครจะเอาพลุมาจุดดังๆ
ขยายเสียงเปดดังๆ ใกลๆ ก็ฟงไมไดยินนีเ่ ปนอาการของฌานสี่ ฌานองคนี้มีความสําคัญมาก และถา
หากทรงฌานใหไดทีนเี้ ราจะไปปฏิบัติกรรมฐานกองไหน อยางกสิณสิบ แหมมันกลวยจริงๆ เจ็ดวัน
กอง เจ็ดวันกอง เจ็ดสิบวันไดสิบกอง แลวหัดเขาฌาน สลับฌาน ออกฌานเดีย๋ วเดียว รวมความวา
ภายในพรรษาเดียว สามเดือน เราก็สามารถทรงอภิญญา อภิญญาสมาบัติได นี่ถาจะเลนอภิญญากัน
หรือวาถาเราจะเลนวิชชาสาม ก็จับกสิณสวนใดสวนหนึง่ คือเตโชกสิณกสิณไฟ โอทาตก
สิณ กสิณสีขาว กสิณแสงสวาง ถาเราไดฌานสี่จากอานาปาแลว จับปบเดียวสองสามวัน ทรงฌาน
ในกสิณทันที และอีตอนนี้เราก็เลนทิพจักขุญาณไดแบบสบายๆ อยากจะรูไปดูในวิชชาสามหรือ
อภิญญาหก ในคูมือปฏิบัตพิ ระกรรมฐาน สําหรับใน มหาสติปฏ ฐานสูตร มีวิชชาสามไวดว ยแทรก
เขาไว แลวจงทราบชัดวา ถาเราไดฌานสี่แลว ถาพิจารณาขันธหาในดานอริยสัจ ประเดี๋ยวเดียวก็เปน
พระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต ไมยาก
แลวยิ่งไปกวานั้น ทานที่ชํานาญใน อานาปานุสสติกรรมฐาน ถามีความปวยไขไมสบาย
เกิดขึ้น เราจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน นี้ใหทรงเปนฌานเพราะตองฝกใหคลอง กรรมฐานกองนี้

ทานเรียกวา กรรมฐานระงับกายสังขาร คือระงับทุกขเวทนา พอทรงฌานเปนฌานสี่ ไอปวดไอเมื่อย
ในรางกายมันไมรูเสียวเสียวไมรูทั้งหมดสบาย และยิ่งไปกวานัน้ ผลจะพึงไดก็คือ กําหนดเวลาตาย
ได เรารูไดเลยวาเราจะตายเมือ่ ไหร ปใด เดือนใด วันที่เทาใด เวลาเทาไหร บอกไดเปง นี่การได อา
นาปานุสสติกรรมฐาน มันดีแบบนี้ ถาจะใหดีแลวก็จบั วิปสสนาญาณเห็นวา ขันธหามันไมใชเรา
ไมใชของเรา ไอลมนี่มันเกิดแลวก็ดับไปหายใจเขาแลวมันก็ไม เอาหายใจออก ลมที่หายใจออกเขา
ไปแลว ดึงเขามาใหมไมไดมันไหแลว ลมที่เขามาใหม ลมมาทีหลัง มันชีวิตเราก็มี สภาพ
เชนเดียวกันมันเสื่อมไปทุกวัน ไมชาก็สลายตัว เมื่อทรงอยูก็เปนทุกข จะไปสนใจอะไรกับมันมันจะ
พังก็เชิญพัง ตั้งหนาตั้งตาไปสูพระนิพพานดีกวา แคนกี้ ็สําเร็จอรหันตผลไดอยางไมยาก ไมเห็นมี
อะไรยาก ไมยากจริงๆ นะ บรรดาทานพุทธบริษัท ยากหรือไมยากก็ตามใจ สัญญาณบอกหมดเวลา
ปรากฏแลว เรือ่ ง อานาปานุสสติกรรมฐาน ก็จบกันเพียงแคนี้ ขอความสุขสวัสดี จงมีแดบรรดาทาน
พุทธบริษัทผูรับฟงทุกทาน สวัสดี
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พุทธานุสสติกรรมฐาน
สําหรับตอไปนี้ ก็ขอบรรดาทานทั้งหลาย จงพยายามรวบรวมกําลังใจใหเปนสมาธิ คําวา
สมาธิคือ รวบรวมกําลังใจใหอยูใ นจิตที่เปนกุศลอยางใดอยางหนึ่งเรียกวา สัมมาสมาธิ คือ สมาธิ
แบงออกเปน 2 ประการดวยกัน คือวา สัมมาสมาธิ อยางหนึ่ง มิจฉาสมาธิ อยางหนึ่ง สมาธิถาพูดกัน
ตามภาษาไทยก็เรียกวาการตัง้ ใจไว หรือการทรงอารมณไว ตั้งใจไวอยางใดอยางหนึ่ง คิดไวอยางใด
อยางหนึ่งโดยเฉพาะ อยางนีเ้ รียกวาสมาธิ นี่หากวาเราคิดในสิ่งชั่ว เปนการประทุษรายตนเองหรือ
บุคคลอื่นใหไดรับความลําบากอยางนี้ เรียกวา มิจฉาสมาธิ คิดใหจติ เราเขามีความสุขเปนไปตาม
ทํานองคลองธรรม อยางนี้เรียกวา สัมมาสมาธิ อารมณจะตั้งอยูอารมณใดอยางหนึ่งก็ตาม ถาทรงอยู
ในอารมณนนั้ จะนอยใชเวลาไดมากก็ตามหรือวานอยก็ตาม ก็เรียกกันวาสมาธิ
ทีนี้ในสวนสัมมาสมาธินี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแยกไว 40 ประการ ในวัน
กอนก็ไดพูดถึง อานาปานุสสติกรรมฐาน มาแลว สําหรับวันนีจ้ ะพูดถึง พุทธานุสสติกรรมฐาน พอ
เปนที่เขาใจของบรรดาทานพุทธบริษัทอยางโดยยอคําวาพุทธานุสสติ หมายถึงวา การนึกถึงคุณของ
พระพุทธเจาเปนอารมณ คือการที่คิดถึงคุณของพระพุทธเจานี้ มีนยั ทีต่ องคิดมากดวยกัน และการ
พรรณนาคุณของพระพุทธเจาโดยเฉพาะ เราก็พรรณนากันไมจบ ใครครวญกันไมจบ ตามพระบาลี
ทานมีอยูวา ถึงแมวาจะปรากฏมีพระพุทธเจาขึ้นมา 2 องค นั่งถามกันตอบกันถึงความดีของ
พระพุทธเจา ที่ทรงอุบัติขึ้นมาแลวในโลก แมแตสิ้นเวลาหนึ่งกัปก็ไมสามารถจะจบความดีของพระ
พุทะเจานี่หาประมาณมิได ในเมื่อคุณของพระพุทธเจาหาประมาณมิได เราพิจารณาไมจบ เราจะ
พิจาณาวายังไงกันดี
โบราณาจารยที่ประพันธไวโดยสรุปวา อิติป โส ภควา อรหัง สัมมาสัมพุทโธ เปนตน จึง
แปลเปนใจความวา เพราะเหตุนี้แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรงบรรลุแลวโดยชอบ
อรหัง เปนพระอรหันต อยางนี้เปนตน อยางนี้เราก็พิจารณาไมไหวเหมือนกัน เปนอันวาจะกลาว
โดยยอวา คุณของพระพุทธเจาที่มีตอเราก็คือวา
1. สัพพปาปสสะ อกรณัง พระพุทธเจาทรงสั่งสอนใหพวกเราระงับความชั่วทั้งหมด
2. กุสลัสสูปสัมปทา พระองคทรงสงเคราะหใหพวกเราปฏิบัติเฉพาะในความดี
3. สจิตตปริโยทปนัง พระองคทรงสั่งสอนใหทําจิตใจใหผองใสจากกิเลส
นี้โดยยอ พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ สอนใหพวกเราปฏิบัติอยู
ในกฎทั้งสามประการ นี่เปนหัวใจของพระพุทธศาสนา นี้ถาจะยอลงไปอีกทีหนึ่งขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสอนใหพวกเราไมประมาท ตามปจฉิมโอวาทที่องคสมเด็จพระบรม
โลกนาถตรัสเปนปจฉิมวาจา วันใกลพระปรินิพพาน ตรัสกับพระอานนทวา อานันทะ ดูกรอานนท

พระธรรมคําสั่งสอนที่เราสอนพวกเธอนั้น ยอมรวมอยูใ นความไมประมาท แลวองคสมเด็จพระ
บรมโลกนาถทรงตรัสวา อัปปมาเทนะ สัมปาเทถะ ซึ่งแปลเปนใจความวา ทานทัง้ หลายจงยังความ
ไมประมาท ใหถึงพรอม
นี่เปนอันวาพระพุทธเจาสอนใหเราไมประมาท ในการทีจ่ ะละความชั่วหมายความวาจงอยา
คิดวา นีเ่ ราไมชั่ว นี้พระบาลีทีองคสมเด็จพระชินศรีสอนไวบอกวา อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือน
ตนดวยตนเอง นี่ก็หมายถึงวา พระองคไมใหเราประมาท ถาเรามองความชั่วมองความเสียหายของ
ตัวไวแลว เราก็จะมีแตความดี เราจะเปนคนเขาขางตัว เอาพระวินัยมากาง เอาธรรมะมากางเขาไว ดู
พระวินัยดูธรรมะ วาอะไรมันผิดบาง แมแตนิดหนึ่งก็ตองตําหนิ เหมือนกันผาขาวทั้งผืน แตมีจุดดํา
อยูจุดหนึ่งก็ชอื่ วา กระทําฟาขาวนั้นใหสิ้นราคา แมแตจดุ นั้นจะเปนจุดเล็กๆ เทากับปลายของปากกา
ที่จะจิ้มลงไปก็ตามที เพราะวาถือวามีตําหนิ
นี่เราเปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
ถาจะพินิจพิจารณาความดีของ
พระพุทธเจา ก็ตองมองกันตรงนี้ วาพระพุทธเจาตองการใหเรามีจติ บริสุทธิ์ ถาจิตบริสุทธิ์เราไป
ไหน จิตเต ปริสุทเธ สุคติ ปาฏิกงั ขา พระพุทธเจาทรงถามวา ถาจิตบริสุทธิ์แลวอยางนอยเราก็ไปสุ
สุคติ โลกสวรรค คําวาสุคติ ก็ยกยอดไปถึงสวรรคก็ได พรหมโลกก็ได นิพพานก็ได นี้เราก็มานั่ง
ใครครวญความดีของพระพุทธเจา นั่งนึกเอาวา พระพุทธเจาจะทรงเปนพระพุทธเจาได ก็อาศัยหนึง่
ตัดความรัก ตัดความโลภ ตัดความโกรธ ตัดความหลง
ตัดความรัก พระพุทธเจามีพระชายาแลว มีพระราชโอรสในวันนัน้ คือ พระราหุล เมื่อ
พระโอรสคลอดในวันนัน้ พระชายาก็ยังสาว อายุเพียง 16 ป แตองคสมเด็จพระชินศรี เห็นวาการ
ครองเรือนเปนทุกข ทีแ่ สวงหาความสุขคือพระโพธิญาณ ดวยการออกบวช ทรงตัดความรัก ความ
อาลัยเสียได ออกจากบานในเวลากลางคืน
ที่นี้ตัดความโลภ พระพุทธเจาทรงทราบอยูแลว อีก 7 วัน ตําแหนงพระเจาจักรพรรดิราชจะ
เขาถึงพระองค แตพระองคกไ็ มอาลัยใยดี ในความเปนพระเจาจักรพรรดิราช เพราะการเปนพระเจา
จักรพรรดิราชก็ตองแกตองตายตองเดือดรอนเหมือนกัน นี่องคสมเด็จพระภควันต ถึงแมจะเปนเจา
โลก ก็วางทิ้งไปเสีย ไมตองการ อันนี้เราก็ปฏิบัติตาม ใครครวญตามวา มันไมดีพระพุทธเจาจึงวาง
ถาดีแลวก็ไมวาง อะไรที่พระพุทธเจาวางไวแลวก็เปนสิ่งเกินวิสัย ที่เราจะครองได เราจะมีได แตวา
องคสมเด็จพระชินศรีมีแลว นี่องคสมเด็จพระประทีปแกว วางเสีย เราก็ตองวางตาม ก็ของทาน
มากกวาเรา สูงกวาเราหนักกวาเรา ดีกวาเราที่จะพึงมี ทานยังวาง ไอเรามีดีไมเทาทาน ทําไมเราจึงจะ
ไมวาง
และประการตอมาองคสมเด็จพระบรมศาสดา ทรงแสวงหาอภิเนษกรมณอยูใน สํานักอาฬา
รดาบส และ อุทกตาบสรามบุตร ปฏิบัติในรูปฌานแลวและอรูปฌาน ทั้งสองประการ จนมีความ
คลองแคลวมีความชํานาญมาก อาจารยยกยองใหองคสมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาเปนครูสอนแทน
แตพระองคกม็ าพิจารณาวา เปนแครูปฌานและอรูปฌาน ทั้งสองประการนี้ไมใชหนทางบรรลุมรรค

ผล แลวองคสมเด็จพระทศพลจึงไดวางเสีย แลวออกจากสํานักของอาจารยนั้น แสวงหาความดี
ตอไป
นี่ในดานของสมาธินี่องคสมเด็จพระจอมไตร ทรงถึงที่สุดของสมาบัติแปดก็ยังเห็นวา ไม
เปนทางที่สุดของความทุกข แตสมาธินี่ก็ทรงไวแตไมทิ้ง แตหาตอไป ใหทานเขาถึงที่สุดของความ
ทุกขของความไมเกิด ตอมาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็พบธรรมะที่ประเสริฐ ที่เรียกกันวา
อริยสัจ คือทุกข เหตุใหเกิดความทุกข ปฏิปทาใหเขาถึงความดับทุกข แลวความดับทุกข
ทุกข แปลวา อาการที่ทนไดยากก็คือ การเกิดขึ้นมาแลวมันเต็มไปดวยความทุกขอันนี่ เรา
พูดกันมานานแลว เพราะเหตุที่จะใหเกิดเขาถึงความดับทุกขก็คือ ตัณหา ความอยากเกินพอดี แลว
ความอยากนี่ตอ งใชวาเกินพอดี แตรางกายมันหิวอาหาร รางกายอยากจะกินน้ํา รางกายปวดอุจจาระ
ปสสาวะจะตองไปสวม รางกายตองการเครื่องนุงหมตามปกติ แตรางกายจะตองการบานเรือน
ตามปกติ จึงเปนไปตามวิสยั อยางนี้ไมจดั วาเปนตัณหาตามที่พระพุทธเจาตรัส เพราะมันเปนของ
พอดี พอใชที่เราจะพึงใชจะพึงมี ที่ตามความจําเปนของรางกาย
แตวาความตะเกียกตะกาย เกินพอดีไมรูจกั พอ มีแคนี้พอดิบพอดี แลวตะกายมากเกินไปทํา
ใหความลําบาก มีความอยากไมรูจักจบ อยางนี้เรียกวาตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข นีก้ ารดับตัณหาตัว
นี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เรียกวามรรค มรรคนี่มีแปดอยาง รวมยนยอ ไดสาม คือ ศีล
สมาธิ ปญญา
ศีล คือ การระงับกาย วาจา ใหเรียบรอย ใหทรงอยูใ นความดี ตามขอบเขตที่เราเรียกกันวา
พระวินัย
สมาธิ แปลวามีอารมณตั้งมั่นอยูในความดี คือทรงศีล ทรงฌานอยูในจิตแลวคนทีน่ อมอยู
ในอารมณทั้งสองประการ อยางนี้เปนตน
ทีนี้ปญญาพิจารณาเห็นวา ธรรมะที่องคสมเด็จพระทศพล คือปฏิกิริยาที่ทรงละความรัก ละ
ความโลภ แลวก็ละความปรารถนา ความมักใหญใฝสูง ละการเกิดนี้ องคสมเด็จพระมหามุนีทรง
ปฏิบัติถูกแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวจึงไดเปนพระอรหันต นีก่ ป็ ฏิบัติพิจารณาตามประวัติของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา พูดไปนานมันก็ไมจบ รวมความวา
1. วันหนึง่ เราก็นั่งใครครวญ ถึงความดีของ พระพุทธเจา ตามหนังสือที่มีมา จับใจ
ตรงไหน ยึดตรงนั้นเปนอารมณ อยางนีก้ ็ชื่อวา เปน พุทธานุสสติ คือตามนึกถึงความดีของ
พระพุทธเจา ถาปฏิบัติตามนี้ละก็ จะเรียกวา สําหรับ พุทธานุสสติ จะคิดแบบนี้ จะทรงอารมณอยูไ ด
แคอุปจารสมาธิ นี่เปนแบบหนึ่ง
2.
แลวอีกแบบหนึ่ง ไมปฏิบัตอิ ยางนั้น ทานสอนใหภาวนาวา พุทโธเวลาหายใจเขา
นึกวาพุท เวลาหายใจออกนึกวาโธ กายหายใจกําหนดตามสบายๆ เปนการควบกัน อานาปานุสสติ
กรรมฐาน ทําอารมณใจใหสบาย จิตใจชืน่ บานนึกถึงความดีขององคสมเด็จพระพิชติ มาร แลวจับใจ

วา พุทโธ พุทโธ ภาวนาไวแลวขณะใดที่จติ ผูกพันในคําวา พุทโธ หรือลมหายใจเขาออก ขณะนั้นก็
ชื่อวาจิตของเราเปนสมาธิ นี้การภาวนาแบบนี้ สมาธิจะมีอารมณสูง เขาถึงฌานสมาบัติได
3.
ทีนี้การพิจารณาวา พุทโธก็จะขอขามอารมณตางๆ ไป ถากําลังใจของเราทรงมั่น ก็
จะมีนิมิตปรากฏขึ้นโดยเฉพาะนิมิตตรงๆ ก็คือ ตองเห็นเปนรูปของพระพุทธรูป พอไปเห็นเปนรูป
ของพระสงฆจะมีรัศมีกายผองใส อยางนี้เขาเรียกวา นิมติ ของพุทธานุสสติกรรมฐาน อยางนีจ้ ับเอา
ได ถานิมิตอยางนี้ปรากฏขึ้นมาเมื่อไหร เผอิญในการ ตอไปขางหนา ถาเราจะภาวนาวา พุทโธ แลว
จิตนอมนึกถึงภาพนัน้ ไวเปนปกติอยางนี้เรียกวาเกิด อุคหนิมิต ถานิมิตนั้นเปลี่ยนแปลง ทีแรกเรา
เห็นเปนพระพุทธรูป ดํามั่ง ขาวมั่ง เหลืองมัง่ แตไมแจมใส ตอไปถามีสมาธิ สมาธิสูงขึ้นจะเห็นเปน
พระพุทธรูปใสขึ้น ใหญโตขึ้น เปลี่ยนแหลงมีความงดงามกวา อยางนีเ้ รียกวา อุปจารสมาธิ อันดับ
สูง ใหจิตนึกถึงภาพนะ ถาภาพมันปรากฏภายในชัด ภายในใจ ไมใชไปนั่งหาภาพที่จะมาปรากฏ
ใหม แลวตอไปเมื่อจิตนึกถึงภาพขององคสมเด็จพระจอมไตร ตอไปก็เกิดรัศมีกาย มีอารมณผองใส
แทนที่จะเปนสีเหลือง สมมุติวาเปนสีเหลืองหรือสีเขียว สีดําสีแดง อะไรก็ตาม สีนนั้ เปลี่ยนไปทีละ
นอย จากเหลืองเขม เปนเหลืองออนๆ มีความใสตอไปก็เปนแกว แกวใสเปนประกายพรึกเต็มดวง
แลวคลายพระ แกนนะคลายๆกับกระจกเงาที่ทอแสงพระอาทิตยสะทอน มีความชุมชื่นจะนึกให
ใหญก็ได จะนึกใหเล็กก็ได อยางนี้เรียกวา เปน ปฏิภาคนิมิต เขาระดับ ฌาน เอาจิตจับอยูแคนี้จิตใจ
ของเราชื่นบาน จิตจะทรงฌานดวยอํานาจพุทานุสสติกรรมฐาน
หากวาทานทั้งหลายทรงอารมณไวได อยางนี้นั้นจิตจะมีความสบาย จะมีอารมณเปนสุข
ตลอดกาล แลวก็มาไดภาพอยางนี้ จงอยาคลายภาพนี้ทิ้งไปใหทรงภาพนี้ ทรงเขาไว ขณะใดจิตยัง
นึกถึง นึกเห็น ไมใชเห็นเฉยๆ นึกเห็น เห็นภาพอยูตราบใด ขณะนั้นชือ่ วาจิตทรงสมาธิ จิตของทาน
จะมีแตความสุข นี้ถาหากวาทําจิตได ถึงระดับนีแ้ ลว ก็ปรากฏวา ปญญาก็จะเกิด คําวาอริยสัจ จะ
ปรากฏขึ้นกับใจของบรรดาทานทั้งหลาย ความรูเทาถึงการณ วาความเกิดเปนทุกข ความแกเปน
ทุกข ความตายเปนทุกข ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจเปนทุกขอยางนี้มันจะเกิดขึ้นกับใจ
เอง ไอความเบื่อหนายในความเกิดก็จะปรากฏ ธรรมใดที่องคสมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจาทรงสอนเรา และบอกวา นี่เปนอธรรมเปนความไมดี จิตใจของเราจะเห็นนอยไปตาม
กระแสพระสัทธรรมขององคสมเด็จพระชินศรี ดวยอํานาจของปญญาอยางแจมใส และธรรมใดที่
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา บอกควรปฏิบัติ ควรทําใหเกิดมีขึ้น เพราะธรรมนั้นจะสราง
ความชุมชื่น คือความสุขใหเกิดขึ้นกับใจ ใจคือปญญาของเราก็จะเห็นธรรมนั้นดวย เปนแบบผองใส
ไมเคลือบแคลง เกิดเปนคุณเปนประโยชน การเจริญ พุทธานุสสติกรรมฐาน พระอรรถกถาจารย
กลาววา เปนพระกรรมฐานทีส่ ามารถสรางความดีใหเขาถึงซึ่งพระนิพพานไดงาย
เอาละ สําหรับ พุทานุสสติกรรมฐาน โดยยอ ก็ขอพูดยุติไวแตเพียงเทานี้ตอแตนไี้ ปขอทุก
ทานตั้งกายใหตรง ดํารงจิตใหมั่น กําหนดรู ลมหายใจเขาออกใชคําภาวนาวาพุทโธ เวลาหายใจเขา
นึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 58
อานาปานุสสติ และ นิพพาน
บวชหรือเปลา... ออ ฮึ ถามบวชหรือเปลา ปรากฏไมมีใครไดยิน ไอแบบนี้หาเรื่อง (หลวง
พอหัวเราะ) ทําใหพระเสีย (หลวงพอหัวเราะ) อา วันนี้ก็เพื่อจะไมใหตึกจัดก็ขอพูดแนวปฏิบัติเลย
นะ แนวปฏิบตั ิที่ขอพูดตั้งแตเริ่มตนแลวก็มันจะไปจบตรงไหนก็ชางมันเถอะ เพราะวาญาติโยมที่มา
ปฏิบัติกันนี่เกาบางใหมบาง ถาเราจะพูดกันปลายเสียทุกอยาง ไอพูดปลายเสียจริงๆ บางทีก็ลืมตน
เหมือนกันนะ อยางปาวิงนี่ แกลืมตน ปาวิง ตนจริงๆ อะไร เสร็จ ตนจริงๆ ก็คือ อานาปานุสสติ
กรรมฐาน แตทวา อานาปานุสสติกรรมฐาน นี่ไมใช ตนเฉยๆ นะ ถึงแมถึงจุดปลายก็ยังตองทําอยู ถา
หากวาเราทําปลายขนาดปลายไปแลว แลวก็มาทิ้ง อานาปา นี่ไมมีทางไปได เปนกรรมฐานใหญมาก
แลวก็โดยเฉพาะอยางยิ่งพระพุทธเจาเคยตรัสกับ พระสารีบุตร วา สารีปตุ ตะ ดูกร สารีบุตร เราเองก็
เปนผูมากใน อานาปา หมายความวา ทานเปนพระพุทธเจาแลวทานก็ยังไมทิ้ง อานาปานุสสติ อานา
ปานุสสติ นี่เปนสมถะ
ก็มีหลายทานที่เคยพูดใหไดยิน บอกวาสมถะนี่ไมมีผลไมมีทางบรรลุ ผมไมทําหรอกครับ
ทําวิปสสนาพอ นั่นตายแลวตองอยูกลางนา เปนเขียดมั่ง เปนกบมั่ง เปนไสเดือนมั่ง เปนกิ้งกือมั่งนะ
แหละ คือวา สมถภาวนานี่เราจะทิ้งไมไดการปฏิบัติมีจุดอยู สามจุดทีเ่ ราจะทิ้งไมไดเลย นั่นคือ หนึ่ง
ศีล สอง สมาธิ สาม ปญญา
ศีลสําหรับฆราวาส ศีลที่มีความสําคัญเบื้องตนก็คือ ศีล 5 ศีล 5 นี่ทรงไดถึงพระโสดาบันกะ
สกิทาคามี ใชไหม ถาหากวาถึงพระอนาคามีก็เปนศีล 8 แลวเรื่องพระอนาคามีที่ตองปฏิบัติถึงศีล 8
นะ ไมตองไปปฏิบัติหรอก เปนเอง คือถึงอนาคามี ศีล 8 ก็เขาคุมใจเอง เปนปกติ นี่ถาอรหันตกไ็ ม
ตองพูดกัน นีต่ ามพระบาลีที่พระพุทธเจาตรัสวา พระโสดาบันกะสกิทาคามี เปนผูท รง อธิศีล พระ
อนาคามีเปนผูทรง อธิจิต อรหันตทรง อธิปญ
 ญา ถารูจุดซะแบบนีก้ ็เปนของงาย
การปฏิบัตินี่ถาหากวาถาเราไมจับจุดจริงๆ มันลําบากถาทําไป ทําไป ถามทําไม ก็ถาม อา
หลวงพอทานบอก ก็ทํามันสงเดชซิ ไปถึงไหนก็ชางมันเถอะ ดีไมดบี อก ทําแมมันสงเลย (หลวงพอ
หัวเราะ) หลวงพอวาอยางนี้ดี กูก็ทําสง ถึงไหนก็ไมรู เออ สําหรับอารมณจิตที่เราจะถึงไหน รู
หรือไมรูนี่ อยาไปดูอาการของสมาธิ นี่ความจริงจะพูดอยางหนึ่ง ก็ตองมาพูดอยางนี้ เพราะวามีญาติ
โยมหลายคน ที่นี่ก็ดี ที่อนื่ ก็ดี พูดเหมือนกัน บอก แหม ไมไหวจริงๆ หลวงพอฉันคุมอารมณไมคอย
อยู มันคอยจะฟุงซานอยูเรื่อย บางวันก็ดี บางวันก็ไมดี อันนี้เปนเรื่องธรรมดาของนักปฏิบัติ
กรรมฐานที่ยังไมถึงอรหันต ถายังไมถึงพระอรหันตเพียงใดนี่ อารมณฟงุ ซานมันยังตองมีอยู ถาหาก
วาไมมีอารมณฟุงซานก็ตองหมายความวาเปนพระอรหันตแลว ใชไหม มีจุดเดียว อนาคามีก็ยังมีการ
ฟุงซาน วิธีที่จะวัดกําลังใจวา เราปฏิบัติไดผลหรือไมไดผล นั่นก็คือ เขาดูอาการที่ประสบ อยางที่เรา

เคยถูกดา ใชไหม ถูกดาไดยนิ เขาวา เขานินทา ไดยินขาวเราโมโห โมโหโทโสหนัก แลวก็ไปขังอยู
ที่ในใจ
ถอยหลังไป ตอมาที่เรามาปฏิบัติพระกรรมฐานแลว ถูกเขาวา ถูกเขานินทาแลวก็นึกในใจ
วา เราโกรธเทาเดิม แตมันขังกี่วัน ถามันขังนอยลงมานี่ แสดงวาผลการปฏิบัติของเราเกิดแลว ใช
ไหม คุณชัยณรงค โอ อยาง ชัยณรงค นี่อยางสมัยกอนวา ไอสรชุย นี่สามปไมหายโกรธเลย ใชไหม
อา เวลานี้เราอาจจะเหลือ 10 นาที 5 นาที ชั่วโมง สองชัว่ โมง สามวัน สี่วัน ถาดูอาการลดมาอยางนี้
แสดงวาการรับ ปฏิฆะ ของเรายังแรงอยู แตมันขังไมนาน โกรธกับพยาบาทมีสองตัว ใชไหม ตัว
โกรธนี่คือ ความไมพอใจที่เราพบในเบื้องตน นี่อารมณที่ขังอยูนะ ทานเรียกพยาบาทจองลางจอง
ผลาญเพื่อการแกมือ ตองดูไอตัวพยาบาทนี่มันลดมั่งไหม กําลังมันแรงเทาเดิม แตวนั เวลามันลดลง
บางหรือเปลา ระยะเวลาเหลือสั้นลงนี่แสดงวา การปฏิบัติของเรามีผลแลว ใชไหมแลวก็ถาหากวา
เราใชนานๆ พยายามทํานานๆ เรื่อยๆ ไป มันก็จะมีผลลดตัวลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งอันดับพอเขาดา
โกรธ โกรธเทาเดิม แลวเดีย๋ วเดียวมันหายใชไหม แลวตอมาจากนั้นมันก็จะถือวาเขาดา โกรธนอย
กวาเกา
จนกระทั่งถึงขัน้ วา เขาดาวันนี้ มะรืนนี้ถึงเพิ่งเริ่มโกรธ นี่มี มันเปนอยางนั้นจริงๆ ดาวันนี้
ยังไมรูสึก พออีกสองสามวัน นึกได เอะ วันนัน้ มันดากูนี่หวาเพิ่งนึกออก ใชไหม อันนี้ อันนี้นี่เปน
อยางนี้จริงๆ นะ ผลปฏิบัติมันคอยๆ ลดลงไปจนกวาจะหมด ใชไหม ไอที่วา วันพรุงนี้ มะรืน
มะเรื่อง ไปนึกขึ้นไดก็หมายความวา ไอตัวโกรธนี่ มันดับลงไปมากแลว แตทวามันไมหมด ทีไ่ ม
หมด ก็มันเหลืออารมณที่เปน อนุสัย อนุสัย นี่กําลังมันเบามาก พอจิตเราวางสงัดขึน้ มาปบ ก็นึกดู
ออ เมื่อคน ไอนั้นดากูนี่หวา ใชไหม เพิ่งนึกได พอรุงขึน้ ไปดาเขาเขาไมรูเรื่อง ดาเรื่องอะไรนี่ ใช
ไหม นี่มันคอยๆ ลดตัวไปแบบนี้
ผลที่จะพิสูจนตองพิสูจนผลที่เราจะพึงกระทบกับอารมณนั้นๆ อยางไอเรื่องการเสียดาย
ของ ติดอยูในของก็เชนเดียวกัน อันดับแรกๆ ถาเด็กหรือวาใครทําของแตก เชนของมีราคานอย แต
เราโกรธ โมโหโทโสหนัก แลวตอมาจนกระทั่งมันแตกเพลงลงไปแลว มันก็โกรธ เหมือนกันแตมัน
ยั้งใจทัน บอก เออ มันพลาดไปแลว แตวา ตองดุตองวาตองเตือนกัน ก็เพราะวา ไมอยางนั้นความ
พลั้งพลาดมันจะมีมาก อยางพระพุทธเจาทานก็ทํา ไมทําเสียก็ไมมวี นิ ัย ไมอยางนัน้ ตองไปวางวินัย
พระไว
จนกระทั่งของมันตกเพลงไปแตก จิตใจนึก ฮือ มันเรื่องธรรมดา แตไอการยั้บยั้งดวยการ
เตือนกันวา การดุดัน ก็ตองมี เพราะเขารักษาความดี แตเนื้อแทของใจมันไมใชโกรธจริง นี่ก็ตอง
คอยๆ ลดไปตามนี้นะ ถาหากวาอาการอยางนี้มันปรากฏ ก็แสดงวาความหลงของเรามันหายไปมาก
แลว
ไอตัวที่จะโกรธจัด หรือวาเสียดายจัดอะไรนี่มันมาจากตัวหลง ถาฆาตัวโลภตัวหนึ่ง กับฆา
ตัวโกรธตัวหนึ่งได ตัวหลงก็ไมตองไปฆามัน ถาจะหลงมันมีกําลังความโลภกับความโกรธ มันก็มี

กําลังมาก ถาตัวหลงมันมีกาํ ลังนอย ไอตวั โลภกับโกรธก็มีกําลังนอยเบาไปฉะนั้นการประหารกิเลส
ก็ประหารสองตัวหรือสามตัวไอสองตัวนีม่ ันมีสภาพเหมือนกันคือ ราคะ ความรักกับโลภ ความโลภ
นี่มันตัวเดียวกันนะ ถาอาตมาเคยพูดแยกกันไวเสมอ ก็เพื่อความเขาใจ ถาบรรดานักปราชญเขามา
ฟงๆ บางทีเขาจะหาวาไอหว ยนี่มนั พูดสงเดช มันตัวเดียวกัน ถาเราไมแยกออกก็บางทีไมเขาใจ ใช
ไหม ถาเราไมรัก เราก็ไมอยากได ไอโลภะนี่เขาแปลวา อยากได ถาไมรักมันเขาก็ไมอยากไดนี่มนั
ตัวเดียวกัน แตวาที่พูดเขานิยมพูดแยกออก เพื่อใหเขาใจ
วันนีก้ ็ขอพูดจุดตน จุดตนนัน่ อยาลืมมาถึงปลายนะ พระอรหันตทุกองคก็ยังตองใช นั่นก็คือ
อานาปานุสสติกรรมฐาน การจะเริ่มตนทํากรรมฐานจุดใดจุดหนึ่งก็ตาม จะเปนสมถวิปสสนาอะไร
ก็ตาม ทานบอกวิปสสนานีถ้ าไมใชสมถะก็อยาไปทําเลย นอนตายเปลาๆ ไมมีผลหรอก ศีล สมาธิ
ปญญา สามอยางนี้แยกกันไมไดจะตองใหสม่ําเสมอกัน ถาเราศีลไมบริสุทธิ์ สมาธิก็มีรูรั่ง ถาศีลไม
บริสุทธิ์ ความโหดรายของจิตมันก็มี ถาเรามีความโหดรายของจิต อารมณจิตไมเยือกเย็น สมาธิก็
เกิดไมได ถาสมาธิไมมี ปญญามันก็เกิดไมได ปญญาในทีนี้หมายความ ปญญารูแจงเห็นจริงในดาน
ของวิปสสนาญาณ
เปนอันวาของสามประการนีต้ องควบคูอยูต ลอด สําหรับศีลบางทีญาติโยมจะหนักใจก็ไม
เปนไร วันหนึง่ รักษา 24 ชัว่ โมงไมได ก็รกั ษาวันละ 3. ชั่วโมงมันก็เปนศีล เรารักษาไดจริงๆ ดวยกา
รอดใจจริงๆ หนึ่งชั่วโมง มันก็เปนศีล ถาวันหนึ่งเรารักษาไดจริงๆ ใครจะดา จะวา จะทําอะไรก็ชา ง
ฉันชางมัน ชางมันชางมัน หนึ่งชั่วโมง แลวเหลือยี่สิบสามชั่วโมงดาดะ ใชไหม อยาลืมวาไอวันละ
หนึ่งชั่วโมงนี่ มันจะกดอารมณลงไปเรื่อยๆ ไมชามันก็เต็มยีชั่วโมง ใชไหมตามที่พระพุทธเจาตรัส
วา น้ําฝนตกลงมาทีละหยาดละหยาด สามารถใหภาชนะเต็มไดฉันใด การอดใจหรือการทรงใจใน
อํานาจของศีลวันหนึ่ง วันหนึ่งเราไดหนึ่งชั่วโมง ตอไปอารมณมันก็ชนิ มันก็เปนสองชั่วโมง สาม
ชั่วโมง หาชัว่ โมง สิบชั่วโมง ไปตามสภาพ แบบเดียวกับอารมณทเี่ ปนธรรมเบื้องสูง อยางที่ญาติ
โยมมาปฏิบัติกัน อันนี้มนั สูงมาก คือธรรมเบื้องสูงที่พระพุทะเจาสอนก็มีสมถวิปสสนานี่แหละ สูง
ที่สุด ที่เราถือวาเปนปรมัตถปฏิบัติ ไอคําวาปรมัตถนี่แปลวา อยางยิ่ง ปฏิบัติในสิ่งที่มีคุณมี
ประโยชนอยางยิ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่งกอนทีจ่ ะมากัน จิตของทุกทานก็นอมยอมรับนับถือพระรัตนตรัยแลว คือ
ไมยอมรับนับถือพระรัตนตรัยมาทําไม ไมมีใครเขามาหรอก นั่งสบายหรือนี่ ขยับก็จะไมได ใชไหม
อยางนี้ถาเขาจางไปนั่งวันละ 50 บาท ก็ไมไปกันกระมัง ใชไหม ไมไปกัน แตที่มานี่ไดอะไร ไดเงิน
ไดทองรึก็เปลา แตวาสิ่งที่จะไดนนั่ ก็คือ ความดีที่ระดับเปนสูงสุด แลวความดีทใี่ หมานี่ ก็ไมมใี คร
บังคับมากันเอง การมากันเองแบบนี้ ก็แสดงวาทุกคน บําเพ็ญบารมีมาดีแลว ถาบารมีตั้งแตชาติ
กอนๆ ไมเคยบําเพ็ญกันมาดีแลว เขาไมมานั่งกันแบบนี้ จางเขาก็ไมมอันนี้ที่พูดไมใชยกยองไมใช
ยกยอ เทียบตามความเปนจริง เพราะบารมีแบงเปนสามชัน้ บารมี คําวาบารมีเฉยๆ แปลวา กําลังใจ
กําลังใจขึ้นตนนี่แมจะชวนไปทําบุญที่วัดวันพระละครั้ง ยังไมคอยจะวางเลย ใชไหมปา อีตอนเปน

สาวๆ อะ หนูสวิง เอย ไปวัดกับแมไหมลูก ไมวาง แมวนั นี้จะไปดูหนัง ใชไหม นีพ่ ดู ถึงตอนตนๆ
นะ เราพุดกันเรื่องจริงๆ ถาจิตเขาถึงอุปบารมี บารมีขั้นกลาง นี่เริ่มพอใจ พอถึงปรมัตถบารมีนี่ จิต
มันจับ จิตมันทรงตัวมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง แหมไอโลกนี้มันเปนทุกข เห็นอะไรมันก็เปนทุกข
อยากจะไปนิพพาน รําราญเต็มที่นี่เปนอารมณของปรมัตถบารมี
ตอนนี้ก็ขอพูดการปฏิบัติตอนตน ชั้นตนหรือปลายมีสภาพเสมอกัน ดังนั้นทานที่เริ่มปฏิบัติ
เบื้องตน ขอไดโปรดใชไวเปนปกติ นั่นก็คือ อานาปานุสสติกรรมฐาน อานาปานุสสติกรรมฐาน นี้ก็
ไดแก การกําหนดรูลมหายใจเขา หายใจออก เวลาหายใจเขาเรารูอยูห ายใจเขา เวลาหายใจออกรูอ ยู
หายใจออก หายใจเขายาวหรือสั้น หายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู นี่เปนแบบใน มหาสติปฏฐานสูตร
สําหรับแบบใน กรรมฐาน 40 เวลาหายใจเขาหายใจออก นั่นเขาวัดฐานทั้งสามฐาน เวลาหายใจเขามี
ความรูสึกวาลมกระทบที่จมูก กระทบที่อกแถวนี้ แลวกระทบศูนยเหนือสะดือ เวลาหายใจออกก็ลม
กระทบศูนยเหนือสะดือ กระทบหนาอกถาริมฝปากเชิด ลมจะกระทบริมฝปาก จะมีความรูสึกตรง
นั้น ถาหากวาริมฝปากไมเชิดก็จะรูลมกระทบจมูก
อันนี้รูสึกวาหนักหนอย เพราะวาใน กรรมฐาน 40 นี่ ทานบวกหมด ทัง้ สุกขวิปสสโก เตวิช
โช ฉฬภิญโญ ปฏิสัมภิทปั ปตโต ตองใชสมาธิสูง นี่ถาความสะดวก ญาติโยมจะเอาแครูลมกระทบ
จมูกก็พอ อันดับแรก ถาเรารูลมเขาลมออกกกระทบจมูก แตจมูกนี่ ถาจิตทรงตัวอยูสําหรับใน
กรรมฐาน 40 วัดสามฐาน ทานถือวาจิตใจของทานผูนนั้ ทรงสมาธิไดในขั้นขณิกสมาธิ ก็เรียกวกา
สมาธิเล็กนอย แลวก็ถาหากวารูลมสองฐาน ลมกระทบจมูกรู กระทบหนาอกหรือศูนยเหนือสะดือก็
ตาม แบงเปนสองจุด ถารูอยางนี้แสดงวา จิตของทานผูน ั้นเขาถึงอุปจารสมาธิ ที่เรียกกันวา อุปจาร
ฌาน ถารูลมทั้งสามฐาน ก็แสดงวาจิตของทานผูนั้นเขาถึงฌานแลว
นี่ถาเวลาที่เราใชลมหายใจเขาออก บางทีจิตใจมันจะเบาไปนิดหนึ่ง คนอื่นจะมีความรูสึก
อยางไรไมทราบ สําหรับเมื่อเวลาอาตมาปฏิบัติ วาถาจะใชรูแตลมหายใจเขาหายใจออกอยางเดียวนี่
จะรูสึกวาบุญมันนอยไปหนอย ก็อยากจะภาวนาดวยเรือ่ งคําภาวนา นี่ถาหากวาญาติดยมทั้งหลาย
ทุกคนชํานาญในดานไหนมาแลวก็จงอยาเปลี่ยน ถาไปเปลี่ยนเขายิ่ง มันเริ่มตนใหม ใจมันจะวาวุน
เพราะวาคําภาวนานี่มีผลเสมอกัน จะภาวนาวาอยางไงก็ตามก็มีผลเสมอกัน เพราะวาเปนเครื่องโยง
จิตใหเปนสมาธิ แตวาในสมัยโบราณที่อาตมาเรียนมา ก็โบราณไมกี่สิบปนี่ คงจะสืบกันมานาน
ทานใชคําภาวนาวา พุทโธ เพราะวาเปนคําภาวนาสั้นๆ แลวไมหนัก ถายาวเกินไป คือเราใชจังหวะ
ไมถูก เหนื่อย เวลาหายใจเขานึกวา พุท เวลาหายใจออกนึกวา โธ แตวาใครจะวา ธัมโม สังโฆ อะไร
ก็ได ถาตั้งใจไวก็แคคําวา พุทโธ ก็ใหอยูในขั้นนั้น อยาใหมันเลยไปถึงธัมโม สังโฆ แสดงวาจิตมัน
เฟองมันฟุงซาน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง อานิสงสของคนที่ชํานาญใน อานาปานุสสติกรรมบาน มีอานิสงสพิเศษ
อยูสองอยาง นอกจากที่อารมณเปนสมาธิ อานิสงสพิเศษก็คือวาถาเราชํานาญทําจนคลอง กรรมฐาน
กองนี้จะเรียกวา กรรมฐานระงับกายสังขาร ถาทุกขเวทนามันเกิดขึน้ กับเรา การปวยไขไมสบาย

ปวดโนน เจ็บนี่ เสียดทองเสียดหนาอก อะไรก็ตาม แลวก็ปวดทองขีน้ รี่ ะงับไมไดนะ ปวดทองขี้ ถา
อานาปาเดี๋ยวขีไ้ หลพรืด (หลวงพอหัวเราะ) เดี๋ยวบอกกันซะกอน ไอทบี่ อกนี่ไมใชจะเปนหยาบเปน
โลน เดี๋ยวจะบอก เออ หลวงพอบอกระงับไดแตหลวงพอเองก็ระวังไมไดเหมือนกัน เฮอะ โธ นัน่
หมายความวา ถารางกายมันเกิดทุกขเวทนาจริงๆ
ถา อานาปานุสสติกรรมฐาน เราทรงแคอุปจารสมาธินี่มันชวยไดเถอะจับ อานาปา ปุบ ลม
หายใจเขาออก ประเดี๋ยวเดียวทุกขเวทนามันจะบรรเทาถาจิตเปนฌานไดนี่เวลาไปถอนฟนไมตอง
ใหหมอฉีดยาชาหรอก ไอนขี่ อยืนยันไดไมเจ็บ เพราะอันนี้ระงับจริงๆ คือเปนการชวยภาวะของเรา
อยางหนัก เพราะรางกายของเรามันตองเจ็บตองปวย ตองเมื่อยตองลา ใชไหม แลวเวลาที่เหนื่อย
ออนมาจริงๆ ถาเหนื่อยนะ ทํางานอะไรก็ตามถาเหนื่อยจับ อานาปานุสสติกรรมฐาน คือ ลมหายใจ
เขาออก ประเดี๋ยวเดียวถาสองนาทีมันจะคลายอาการเหนื่อยลงไปมาก ทานจึงเรียกวาเปน กรรมฐาน
ระงับกายสังขาร คือ ทําใหกายเปนสุข จิตเปนสุข อันนี้จดุ หนึ่ง
นี่อีกจุดหนึ่ง สําหรับทานที่คลองในอานาปานุสสติกรรมฐาน คือ กําหนดรูลมหายใจเขา
ออก ทานพวกนี้รูเวลาตายของตัวเอง เวลาถาจิตเปนฌานใน อานาปา นะ เรื่องเวลาตายนี่เปนของไม
ยาก เราจะตายเมื่อไร แลวก็อาการที่เราจะตาย จะตายดวยอาการแบบไหน อันนี้รู เปนของไมยากเลย
คือจะเห็นวา บางทีพระสมัยกอน ทานบอกวา เมื่อนั่นขาจะตาย เมื่อนี้ขาจะตาย อยาง หลวงพอปาน
นี่ เจ็บหนัก ปนั้นเจ็บมาก เขาเอามารักษาตัวในกรุงเทพฯ พอพวกเราลงมาเยี่ยมทานบอก เฮย ขายัง
ไมตายฮะ ยังไมตาย ลุกไมขึ้นแลว นอนคุยชาวบานโจ ลุกไมขึ้นหรอก ชาวบานก็ทําอยางไร
ชาวบานนีแ่ กก็รักหลวงพอจริงๆ หลวงพอยังลุกไมขึ้น หมอยา เปนแถวหมดใหหลวงพอลง แหม
หมอยาไปทําบุญบาน หลวงประธาน นะ หมอยาเต็มขันน้ํามนตเต็ม ถามทําไมนะโยม ใหหลวงพอ
ลงยา ลงน้ํามนตให แกรักมาก แลวถามมาทําไม พอตั้งเสร็จก็หลวงพอทาน ลืมตาขึ้นมาเขามา
รายงานอะไร คุณนายผอง มั่ง เมีย หลวงประธาน นี่ชื่อ ผอง บอก หลวงพอเจาคะ เออ พวกที่มานี่
เขาตองการจะใหหลวงพอลงหมอยาลงน้ํามนตเจาค่ํา
ทานก็มองไป บอก อีหนูผอ ง เอย หมอมันเล็กนี่ พอลงอยางไรละ ลุกไมขึ้นยังมีฤทธิ์นะ
(หลวงพอหัวเราะ) พอมองดูแลวมันลงไมไดหรอกลูก ฮึ ฮึ ไอเราก็ยังนึก ไอหลวงพอเราจะตายนี่ยัง
มีฤทธิ์นะ บอกมใช เสก บอก งั้นเหรอ เออ ไมบอก นึกจะใหหลวงพอลง พอลงไมไดหรอก (หลวง
พอหัวเราะ) บอก เอา จุดธูปจุดเทียนเขาลูก ปกที่หมอยา ปกขันน้ํา แลวก็ตางคนตางจุดเสร็จทานก็
นอนหลังตาเดีย๋ ว อา เสร็จแลวลูก
เห็นไหม นี่คนเคารพนับถือทานจริงๆ นะ จะตาย ก็ยังใชเลย (หลวงพอหัวเราะ) นี่แสดงวา
เลยถามทานถามหลวงพอครับ มีความรูสึกเปนอยางไรหลวงพอกําลังไมสบาย บอกไมเปนไรลูก
เพราะพอใช อานาปา เปนปกติ อานาปา นี่พอทิ้งไมได เพราะถาพอทิ้งแลวก็พอพูดกะใครไมได
หรอก เพราะทองนี่มันเปนพรรดึก หมายความวา อุจจาระไมถาย ไอแกสมันก็ดันขึน้ แรงมันก็ไมมี
ลุกไมขึ้นถามวา ใชอานาปาแลวมีผลเปนอยางไร บอกมันๆ รูสึกเบา แตทวา ถาไมมีใครมากวน

หลวงพอนะ พอไมรูสึกมันเลยนะ หมายความทานใชลมหายใจเขาออกนี่เปนฌาน คือพวกพระ
ประเภทนี้ถาเขาปวย เขาไมยอมทิ้งฌาน ถายอมทิ้งฌานนี่รางกายทุกขเวทนามันมาก ถาจิตเขาไป
เกาะฌานเสียแลว มันชักไมลงบัญชี แลวไมตองชางมัน เพราะมันไมปรากฏความรูสึกใชไหม ถายิง่
จิตเขาถึงฌาน 4 นี่ไมไดความเลย ไมรูเรื่องเลย
เออ วิธีปฏิบัติสําหรับทานที่มาใหมหรือมาเกา ไอเกานี่ ก็ไมคอยไวใจนักนี่นั่งๆ อยูน ี่ ไอ
ประเภทเสาเอนนี่ก็เหมือนกันนะ แตวาใหมหรือเกาก็เหมือนกันนะ ถาใหม ถาใหมจริงๆ ถาตองการ
จะฝกสมาธิใหมีผลก็ใชเวลานอยๆ เวลาหายใจเขาออกนีน่ ับเปนหนึ่ง ภาวนาวา พุทโธดวยก็ได ตัง้
ตนนี้แคสิบ เขาออกหนึ่ง เขาออกสอง เขาออกสาม พอถึงสิบ คิดวาหนึ่งถึงสิบนี่ เราจะไมยอมให
อารมณอื่นเขามาแทรกจิต ถาอารมณอื่นอยางอื่นเขามาแทรกจิต คือคิดพลานไปกอนถึงสิบ เราจะตั้ง
ตนใหมตั้งแคหนึ่งถึงสิบถาทําไมไดปลอยใหมันตายไปเลยประมาณใหมันตายไป ตองใหไดสิบให
มีความเขมแข็งของจิต ถาหากวาบังเอิญถึงสิบแลวมันใจจะสบายก็ตอ ไปอีกสิบ ถาใจสบายอยูก ็
ตอไปอีกสิบ ถาใจสบายอยูก ต็ อไปอีกสิบ
แลววิธีนกี้ ็ไมจาํ เปนตองมานัง่ ขัดสมาธิ เราเดินอยู นั่งเกาอีอ้ ยู นั่งหอยขาอยู ทําอะไร ทําครัว
ก็ตาม ตามเรื่อง เมื่อไรก็ได หนึ่งถึงสิบ พอถึงสิบแลวบางวันอยาลืมนะ บางวันหนึ่งถึงหานี่ไมถึง มัน
ลอเรายิ่งเหมือนกัน อาตมาโดนมาแลวคุมไมอยู แตวาถาคุมไมอยู อยางนั้นจริงๆ ตองปลอยเลย อยา
ไปยองกะมัน ตองยอมแพมันเหมือนกันแตวา คําวา ยอมแพวาทําไมยังสอนใหยอมแพ เพราะวา
อารมณจิตของเรานี่มันฟุงซานมานับเปนแสนชาติ มาประเดี๋ยวเดียว เราจะบังคับใหอยูตามใจเรา
ไมได ถาขืนไปคุมมันเกินไป ประสาทจะเสีย อันนี้ตองระวังใหมาก
ทีนี้ตอมาก็ตองเวลานอน เวลานอนลงไปก็จับหนึ่งถึงสิบ ถาถึงสิบแลวรูสึกวาจิตมันจะซาน
ก็ปลอยมันคิดไป สิบเราไดพอแลว ถาตื่นขึ้นมาเอาอีกสิบตื่นขึ้นมานี่อยาเพิ่งลุกจากที่นอน เพราะถา
เราภาวนาอยู ถาเวลาจับลมหายใจเขาออกควบภาวนาหรือไมควบก็ตาม จับลมหายใจเขาออกอยู เรา
จะวาสิบนี่ มันจะหลับกอนสิบ อยาตึงไวนะ ถายังไมถึงสิบมันจะหลับอยาดึง เพราะตอนนี้จิตเขาถึง
ปฐมฌาน พอจิตเขาถึงฌานมันจะตัดหลับทันที อันนี้อยาดึง หายใจเขานึกวา พุท ไมทันจะโธ มันจะ
หลับ ปลอยเลย เราตองการจุดนี้ ตองการจุดที่จิตเปนฌานเร็ว ถาจิตเขาถึงฌานเร็วเทาไร อันนี้ดีมาก
แลวก็ ถาเวลาตื่นใหมๆ ถาหากวาภาวนาไป จับลมหายใจเขาออกไปมันหลับ จุดทีร่ ะหวาง
กําลังหลับอยูถือวาเวลานัน้ เปนผูทรงฌานอยู คือหลับอยูในฌาน จะหลับในฌานนี้มีผลเสมอกัน พอ
ตื่นขึ้นมาแลวก็นอนอยางนัน้ อยาเพิ่งลุก ถาลุกแลวจิตจะเคลื่อน หรือวาถาเราคิดวา กําลังมันดี จิตใจ
มั่นคงจะลึกขึน้ มานั่งสมาธิก็ได หรือไมอยางนั้นก็นอนอยางนัน้ จับตอไป ถามันเปนตอนเชาใกล
เวลาทํางาน ก็จับเพียงแคสบิ แลวก็ลุกไปทํางาน ถามันสายเกินไปก็ไปไดเลย ถาหากวายังดึกอยู
ภาวนาเราจับภาวนาไปทางโนน ถามันจะหลับอีกก็ปลอยอยาไปฝนไว พอจับลมหายใจเขาออก
ภาวนาไปดวย ประเดี๋ยวเดียวมันจะหลับ หลับ ปลอยเลยขอใหจิตมันทรงฌานตอไป

ถาทําอยางนี้ทกุ ๆ วันภายในระยะเดือนเดียว ไอคําวาหนึง่ ถึงสิบนะไมมีบางทีสองสามรอย
มันยังไมเลิกของมันเลย นี่แสดงวาจิตทรงสมาธิไดดีมาก นี่วิธีปฏิบัติแบบงายๆ แบบนี้แตมันเปนผล
ก็ควรจะทํากันคือ อยาพยายามเครียดใหมาก ยามหัวค่ํานีถ่ าเราจะไปหนึ่งชั่วโมง ครึง่ ชั่วโมง อยาลืม
วาตั้งแตเชาลืมตาขึ้นมาเราเหนื่อย อยางหัวค่ํานี่ ถาแรงดี ก็ทําไปเถอะไมวา หากวาเห็นทา
กระสับกระสายกระสับกระสาย บูชาพระ แลวนอนเลย นอนแลวจับลมหายใจเขาออก ถามันจะ
หลับก็รีบตัดปลอยใหมันไปเลย ถาภาวนาจนหลับหรือวา กําหนดรูลมหายใจโดยเฉพาะจนหลับ นั่น
แสดงวา ทุกทานเปนผูทรงฌานทุกวัน อาการอยางนี้พระพุทธเจาตองการ
พอตื่นขึ้นมาก็ควรจะสังเกต พอตื่นขึ้นมาเต็มที่แลว ตองบังคับใหมันจับลมหายใจเขาออก
หรือภาวนา นัน่ แสดงวาตอนหลับเราไดปฐมฌานหยาบ พอตื่นขึ้นมาเต็มที่ มันจับภาวนาของมันเอง
จับลมหายใจเขาออกเอง นัน่ แสดงวาขณะที่เราหลับ ไดปฐมฌานอยางกลาง ปฐมฌานนี่มันมีสาม
ชั้น ถาเวลารูส ึกตัวมามันครึ่งหลับครึ่งตื่น รูสึกมันสตารทขึ้นมาเอง ตอนนีแ้ สดงถึงวากอนที่เราจะ
หลับ เราไดปฐมฌานอยางละเอียด หรือดีไมดี เปนฌาน 2 ฌาน 3 ฌาน 4 ตองสังเกตไวดว ยวา กอน
หลับที่เราจับลมหายใจเขาออก แลวภาวนาดวยหรือไมภาวนาก็ตามขณะที่เราวาไป วาไป บางที
ขางๆ เด็กๆ มันดูโทรทัศน เสียเอะอะโวยวายจากโทรทัศนบาง จากคนบาง จากวิทยุบาง จะใหเรา
ภาวนาเรื่อยไป กลับไมไดยนิ เสียงนั่นแสดงวา จุดนั้นนะจิตของเราเขาถึงฌาน 4 ฌานนี่จะนึกวามัน
วาไปตามลําดับนะ มันไมวา ตามลําดับ จะนึกวาจะตอง ฌาน 1 2 3 4 สมาธิดีขึ้นมาตองขึ้นขณิกส
มาธิ สมาธิเล็กนอย อุปจารสมาธิ สมาธิใกลฌาน แลวก็ฌานที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 อยางงั้น ไมใช เอา
จริงๆ พอเริ่มจับพับไปถึงฌาน 4 เลย นีเ่ ปนเรื่องของมันที่มันจะถึงอยาไปนั่งไลเบีย้ คิดวา ฌานตอง
ไปตามลําดับ ไมแนนอน นีก่ ารบรรลุผลเบื้องปลายก็เหมือนกัน การบรรลุผลเบื้องปลายจะคิดวาเรา
เปนพระโสดาบัน แลวจึงเปนสกิทาคามี จากสกิทาคามีแลวจึงเปนอนาคามี จากอนาคามีจึงเปน
อรหันต อันนีก้ ็ไมจริง บางทานไมรูวาเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี เมื่อไหร เปนอรหันต
ไปเลย อันนี้เยอะ ทานที่ไดอริยมรรค อริยผล ที่จะไดไตเตาไปเปนพระโสดาบันแลวก็เปน
สกิทาคามี จากสกิทาคามีเปนอนาคามี จากอนาคามีเปนพระอรหันต อันนี้ยังไมเคยเจอะเลย นี่ขอ
เรียนใหทราบจริงๆ วาทานอาจจะมีอยูนะ แตอาตมาไมเคยเห็นเลย ไมเคยพบ
เมื่อสมัยกอนที่ยังเคยพบพระอรหันตอยูบอ ยๆ ไดไปเรียกวา ทานเปนพระโสดาบันแลวกี่
วัน ทานเปนสกิทาคามี แลวก็สักกี่วนั จากอนาคามีเปนพระอนาคามี จากอนาคามีกวี่ นั จึงเปนอรหันต
ก็มีหลายทานตอบวา ขาไมรูหรอกบางทีขาติด ตอกตอกๆ แคพระโสดาบันมาปสองป ครึ่งป หก
เดือน ขามารูต ัวอีกทีมันเปนกังหันซะแลว โดยมากทานจะตอบอยางนั้นนะ หากอยางนี้ที่เราจะถาม
ทานไดตองทานไดตองไปเคลียรกันใหรูเรื่องกอน ไมอยางนั้นทานไมยอมรับนะ แตวา สมัยโนนเรา
มี หลวงพอปาน เปนกําลังใหญ หลวงพอปาน ทานสงไป หลวงพอปาน ทานเปนพระโพธิสัตว พระ
โพธิสัตวยอมไมมีกําลังที่จะสอนคนใหเปนพระอริยเจาได แตวาพระโพธิสัตวนตี่ องเปนผูชํานาญ
ในฌานทั้งหมด ตั้งแตฌาน 1 ถึงฌาน 8 แลวก็ชํานาญในอภิญญา พระโพธิสัตวขั้นปลายนี่ตอ ง

ชํานาญไมงั้นเปนพระพุทธเจาก็บูด สอนเขาไมได องคนี้ชํานาญมาก แตทวาจะสอนคนใหเปนพระ
อริยเจานี่ ไมสามารถจะสอนได เพราะวาทานเองทานไมใชพระอริยเจา
เพราะการสอนธรรมะแบบนี้จะเดาสวดไมได ถาตัวทานไมไดอะไรทานจะไมสอน แตวา
เวลาที่ทานสงไป ทานจะไมบอกวาพระองคนั้นเปนพระอรหันตหรือเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี
ทานจะพูดแตเพียงวา พระองคนั้นมีจริยาคลายพระอรหันต ใชไหม ถาหากวาทานไมรูจักพระ
อรหันต ทานรูไดอยางไร คลายพระอรหันต ทานสงไปทุกองค ไมมีพระอรหันต มีแตคลายพระ
อรหันต เพราะเรื่องนี้ไมใชเรื่องของพระสาวกจะพูด เปนเรื่องของพระพุทะเจาตางหากที่จะบอกวา
คนนั้นเปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต พอทานบอกอยางนัน้ เราก็มีความเขาใจ
เพราะวา หลวงพอปาน แลวโดยเฉพาะอยางยิ่ง พระโพธิสัตวยอมมีการติดตอพระพุทธเจาไดเปน
ปกติ ถาจะรูมาก็ตองรูจากพระพุทธเจา ไมมีใครเขาพยากรณใคร ถาพระพุทธเจาไมบอกทานจะไป
ถามเขาก็ตาม เขาไมบอกถึงแมวารูเขาก็ไมพูด ถาพระทานจะบอกวา พระวามาอยางนั้น พระวามา
อยางนี้ อันนีก้ ต็ องติดตอกันได
อาว เดีย๋ วไมตอง เลอะเทอะไปแลวไรประโยชนเปลา พูดเมื่อกี้ ถาไรประโยชนนคี่ อยวัน
หลังพูดใหม ก็เสียเวลาไปอีก อันนี้สําหรับทานที่ปฏิบัติใหมนะอยาลืม หรือเกาก็เหมือนกัน เกานีก่ ็
ไมแน บางวันรางกายมันไมดี อยาลืมวาเวลานอนอยูหรือเวลาไปทํางาน ถาวางนิดหนึ่งนั่งเกาอี้อยาง
นี้ นั่งอยูแ บบนั้นไมตองหลับตาเขาจะหาวาบาๆ บอๆ แตวาจับลมหายใจเขาออกนิดหนึ่ง ชั่วเวลาวาง
นิดหนึ่งประเดีย๋ วเดียวจิตมันจะหายเหนื่อย หายเหนื่อยแลวปญญามันจะทรงตัวแลวจะตัดสินใจได
เด็ด ไดงายแลวก็ถูกตองรวดเร็ว ถาทําเปนเลนๆ ไป เรื่อยเปนเวลาไปทํางาน นั่งรถไปก็ดี เดินไปก็ดี
ไมมีใครเขาชวนคุยก็จับมันเรื่อยๆ ไป เลนๆ ไดมั่งไมไดมั่ง นึกเรื่องอื่นไปบาง ภาวนาไปบาง รูล ม
หายใจเขาออกไปบาง อยางนีจ้ ะเขาถึงจุดหมายปลายทางเร็ว เรียกวา ทําจุมจิ๋ม จุมจิ๋มนี้
ตอนนี้มาพูดถึงเรื่อง อานาปา สําหรับทานที่ปฏิบัติเบื้องตน ก็หวังวาจะพอเขาใจแลวนะ แต
อยาลืมวาคําภาวนานี่อาตมาไมเกณฑใหภาวนาแตเฉพาะคําวาพุทโธ หากวาทุกทานที่ปฏิบัติที่อื่น
มาแลวแบบไหนก็ตามไปเลย แตก็อยาทิ้งลมหายใจเขาออก อยามาเปลี่ยนมาที่นี่ไปที่โนน เขาสอน
วา สัมมาอรหัง บาง ยุบหนอพองหนอบางหรืออะไรบางก็ตาม พอมาถึงที่นี่บอกวา พุทโธไมได ตอง
เปลี่ยนถามาที่สํานักนี่ตองเปลี่ยน ไมอยางนั้น ไมเหมือนชาวบานเขา อยาทําอยางนั้นอะไรก็ตามถา
คลองมาแลวใหรักษาอารมณนั้นไว แตก็เพิ่มเพียงวารูลมเขาลมออกแลวเพิ่มวิธีปฏิบัติกระจุมกระจิ๋ม
ใหมากขึน้ อันนี้ผลจะหนัก
ตอไปก็จะขอพูด เหลือเวลาอีก 10 นาที จะขอพูดเรื่องผลเบื้องปลายผลเบื้องปลายนี่ก็
พยายามย้ํากันอยูเสมอ ความจริงมากี่รอยเที่ยวก็พูดมันอยางเดียว พูดอยางเดียวตอนไหน พูดอยาง
เดียวเรื่องนิพพาน ก็มี วัตสุทัศน สมเด็จพระพุฒาจารย (เสงี่ยม) วันนัน้ เจอะเขาทานบอก เออ ขาฟง
คําปราศรัยของแกแลววะ ไอที่เทปเขาอัดๆ ไป บอกปราศรัย หรือปลาขุน แกพูดเรือ่ งนิพพานเรื่อยๆ

วะ ดีวะ เดี๋ยวนี้ขาก็พูดเรื่อยๆ แลวโวย แกแลวไมรจู ะไปไหนไปนิพพานกันดีกวา หนอยแน ตอน
หนุมๆ คอยจะชวนไปนรกเขาแนะ
เมื่อกอนเคยเทศนดวยกับทานเปนพระสนุกนะ ไมถือตัวมาตั้งแตหนุมตอนเปนสมเด็จนี่ก็
เคยถาม วันนัน้ ไปเจอะที่ วัดสามพระยา วาตําแหนง สมเด็จพุฒาจารย นี่ ทําเนียบเขามีอยู ทําครบ
แลวหรือยัง ยังโวย ขาดอีกสองอยาง ถามอะไร ขาดอะไร แจวเรือกะสอยมะเขือที่สนามหลวง
ทําเนียบหมายถึงอะไร หลวงพอโตทานทําไวไง เขาเรียก ทําเนียบสมเด็จพุฒาจารย
เปนอันวาจุดปลาย ตอนปลายๆ ที่เราจะฝกกัน นั่นก็คือ พยายามทรงศีลใหมันไดไว ศีลนี่ขาดมั่ง ได
มั่ง ไมเปนไร ตอไปมันก็ชิน ถาหากวารักษาศีลไมสามารถจะรักษาไดตลอดวัน ก็ขอใหเริ่มตนตั้งแต
หกโมงเชาถึงเกาโมงเชา อาการอะไรที่มันจะมาเพื่อเราก็ตาม เราจะไมยอมละเมิดศีลเด็ดขาด แคนี้
พอ อาตมารับรอง วาตั้งใจรักษาไวดว ยดี เพียงแคสามชั่วโมงตอหนึ่งวัน ถาถึงสามเดือนรับรองเลย
วายี่สิบสี่ชั่วโมง นี่ทรงศีลไดแนนอน เพราะใหคนฝกมาแลว ทํามาแลวไดผลจริงๆ ใหจิตมันชินกับ
อารมณ นี่จิตมันเคยชินกับอารมณละเมิดศีลมากอนเราจะบังคับใหอยูตลอดวัน อันนี้ไมได
เราตองมีความเขาใจเรื่องศีล โดยเฉพาะอยางยิ่งคนที่มีความหนักใจคือ มุสาวาท มุสาวาท
จริงๆ นี่ตองทําลายประโยชน ถาหากวาพูดไมตองตามความจริงแตเพือ่ เปนการรักษาประโยชนของ
เรา อันนี้ไมถอื วาเปนการละเมิดศีลขอนี้อยางแมคาอยาง ปาสวิง นี่ ขายซาหริ่มหรือไง หรือขาย
ลอดชอง (ปาสวิง ขายซาหริ่ม) ขายซาหริ่ม ไอซาหริ่มนี่แกตนขายถวยละสิบบาท ทุนมันสองสลึง
สมมติเอานะ ตามทองตลาดเขาขายสิบบาทเหมือนกันหมด แตทุนจริงๆ มันสองสลึง เขาถามวา ลด
จากนี้ไดไหมปา บอก ไมไดหรอกทุนมันแพง เราบอกเทานี้เราไมไดบอกราคา ไมไดหรอก นี่ ทุน
จริงๆ เกาบาทเกาสิบสตางค ลงนรกเลยนี่มสุ าวาท ใชไหม บอกลดไมไดหรอกทุนมันแพง ทุนมันมี
อะไรบางไอซาหริ่มราคาไมเทาไหร คาลูกจางเทาไหร คาเชาหองเทาไหร เราจะตองกินไปเทาไหร
เงินมีอยูก็บอกมันแพง ทองตลาดเขารวยกันแบบนี้ ฉันก็ขายแบบนี้ ถาคุณจะเอาจริงๆ เราชอบกัน
เอา ก็ขายเกาบาทเกาสิบสตางคก็แลวกัน แตเดี๋ยวนี้ไมมีทอนตองเกาบาทเจ็ดสิบหาตังคนะ นี่เราก็ลด
ไปเทานั้น
เพียงแคนี้ศีลก็ไมขาดแลวนี่ ทําไมจะตองไปนั่งโกหก พอคาแมคาชอบพูดบอก แหม ผม
ขายของตองโกหก ปทโธเอย บอก ไมจําเปนหรอก แลวบอกวาทุนมันแพง ไอคําวาทุนมันไมใช
เฉพาะของ ตองเสียภาษี ตองเสียคาเชาหองตองเสียไอเกาเจี๊ยะ ตองเสียไอแปะ เดี๋ยวนีไ้ มคอยมา มัน
ละเกามามาก หนังสือพิมพเขาลงอยางนั้น
เปนอันวา อันกับแรกก็พยายามทรงศีลใหบริสุทธิ์ ศีลนี่มันขาดยาก ไมใชขาดงาย ทรงศีล
วันหนึ่งไมได ก็เอามันสามชัว่ โมง ทําไปเหอะ แตจะวาจะไปสมาทาน ใครจะนอนหลับ นี่ ไมเอากัน
นะ หาไมได ตัวนี้จะหลับสมาทานศีลหนอยตอนหลับศีลบริสุทธิ์ ไมเอาหรอก ฮึ ฮึ นะ อยางนี้ทรง
ศีลทุกวัน ฮึ ฮึ ศีลเครงมาก อันนี้ไมเอานะ โกงแลวจะไปทําอะไรใครเวลาหลับ ปาณา อทินนา กาเม
มุสา สุรา ดันเสือกหลับ ไปดื่มเหลาประชด ไมเปนเรื่องแลว

นี่เปนอันวาพยายามทรงศีล ชวงระยะสั้น พยายามทรงสมาธิชวงระยะสั้นแลวกลางวันที่ไป
ทํางานอันนี้อยาลืมเชียวนะ พักผอนนิดหนึ่ง นั่งเลนสบายๆ หอยขาลมเย็นๆ แลวเอนเกาอี้ ใครเขา
ไมมายุง จับลมหายใจเขาออกเลนโกๆ นาทีสองนาทีครั้ง สองครั้ง ชาง ทําอยางนี้เรือ่ ยๆ ไป นั่งรถ
ไปก็ทําเรื่อยๆ ไป ใครเขาชวนคุยก็คุย เขาไมคุยมาก็พกั เหนื่อย พักเหนื่อยดวยการจับลมหายใจเขา
ออก อยางนีไ่ มชาจะเปนผูทรงฌานไดดี คําวา ผูฌานนี่ไมใชไปนัง่ หลับตาเปง อยางนี้ถูกเตะชัก
(หลวงพอหัวเราะ) อาว ฌาน นี่เขาแปลวาชิน มาพูดเปนภาษาไทย ฌานนี่แปลวา ชิน คือวา อารมณ
มันชินอยูใ นความดี เราทรงศีลจิตชินอยูในการระมัดระวังศีล แสดงวาเปนผูฌานใน สีลานุสสติ
กรรมฐาน เห็นไหม นะ ชิน จิตชินอยูในการเมตตาปรานี เห็นคนเห็นสัตวแลวมีความเมตตาปรานี มี
การสงสารเขา แตไอเราจะใหหรือไมใหนี่ มันเปนเรื่องวาทรัพยสิน เราพอจะใหมีไหม ถามันไมมี ก็
ไดแตความสลดใจ สงสารเขาอยางนี้ชื่อวาเปนผูทรงฌานใน พรหมวิหาร 4 ใชไหม
หรือวาถาจิตเราพอใจในการให นึกไวเสมอวา ถามีเมื่อไรนี่ ถามีพอที่จะแบงปนใหได ถา
คนจนยากจนเข็ญใจมีความลําบากมา คนหรือสัตวก็ตามเราจะสงเคราะหทันที แลวการสงเคราะหนี่
ตองดูถึงทรัพยวามันจะเบียดเบียนเรามากเกินไปไหม ถาเราใหไปแลวมันขาดโนนขาดนี่ เราก็ไม
ควรให จิตใจแบบนี้ถึงแมวา ยังไมให แตใจมันทรงอยู อยางนี้เราเรียกจิต เปนผูจิตทรงฌานใน จา
คานุสสติกรรมฐาน ไอฌานนะไมใชไปนั่งหลับตา ไอนั่นมันฝกฌานนะ ไมดีนั่งหลับตาขามถนน
หมาวิ่งมาชนลมหกคะเมนเดงเกไปเลย อันนี้มันไมใช
นอก เขาฌาน นั่งหลับตาป อยาไปเชื่อ นัน่ ยัง ยังไกลกับคําวา ฌานฌานจริงๆ คือ อารมณ
ชินที่มันชินอยูใ นความดีเรื่องอะไร อยางอารมณมันชินภาวนาวาพุทโธ พอเผลอจากอารมณจากงาน
อื่นจิตมันขึ้นมาเอง ภาวนาวา พุทโธอยางนีแ้ สดงเปนผูทรงฌานใน พุทธานุสสติกรรมฐาน ถาจิตมัน
ชินดวยการกําหนดรูลมหายใจเขาออก ก็แสดงวา วันนี้เราผูทรงฌานจิต พอเผลอนิดจับลมเหนื่อย
หนอยจับลม เกิดความรําคาญนิดกลุมเรอะ จับลมแลวจับลมหายใจเขาออกนี่ประเดี๋ยวเดียวมันหาย
อันนี้แสดงเปนผูทรงฌานใน อานาปานุสสติกรรมฐาน แตฌานมันมี 4 ชั้น จะเปนชัน้ ไหนก็ชาง มัน
จะอยูขนาดไหนก็ตาม พอใจแคนั้นอันนี้จะเปนผลดีมาก
นี่เขาทํากันแบบนี้นะ จะมัวไปเอาอยางเขามา ตองนั่งหลับตาป ไมไดโวยถามทําสมาธิยัง
เดี๋ยววะ ตีสองเหอะ เสร็จ ตายกอนตีสองลงนรกไปเลย นี่ทําใหมนั ชิน ฌานก็คือชิน เมื่อกนนี้เวลา
อาตมาเทศนกต็ องนั่ง หลับตาปเหมือนกันนะเขาฌานทําอยางไร หลับตาป โธเอย มารูทีหลัง ไอ
ระยําเย ไมรูแลวเลือกไปสอนเขาดวย ทําใหชาวบานเขาเขาใจผิด อาว พอไดรูเรื่องรูราวกลับไป
เทศนใหมขออภัยโยมคราวกอนมาเทศนผดิ เขาถาม รู เทศนผิดเทศนทาํ ไม บอก รูวาผิดขาก็ไมเทศน
หรอก ก็เพราะไมรูวาผิดถึงเทศน
นิพพานเหมือนกัน สูยตะ เออ เมื่อเร็วๆ นี้เจอะพระอยูองค อยูทางทิศตะวันออก แกนิพพาน
สูญมาดะ ไมจําชื่อไมไดเจอตั้งสองหนแลวมาถึงมากราบๆ บอก ผมขออภัยทานครับ ถาม ขออภัย
ทําไม เมื่อกอนนี้ผมนินทาทานเรื่อย ทานพูดวานิพพานไมสูญ แตตํารามันวา สูญ ผมก็เลยนินทา

ทานวาทานพูดนอกแบบบอก ทานพูดนอกแบบ พูดนอกเรื่องนอกราว ธัมมะ ธัมโม ฤาสง ฤาษีลิงดํา
ไมไดเรื่อง ไอ ลิงหลอกเขาไมไดความ ดีวา มีเขาสําหรับหลอก เรามีเกียรติ ใชไหม เพราะเจาโงกวา
เรา เราหลอกได ใชไดเหรอ อึ ฮึ
นี้ตอมาเมื่อวัน เมื่อเร็วๆ นี้ทานไปพบทีว่ ัด เอาดอกไมธูปเทียน เทียนพงเทียนแพไป เอ มา
ทําไมกันหละ พระองคนี้ บอก ผมขอขมา ถาม ขอขมาทําไมนิพพานไมสูญแลวครับ บอก อาว ก็แก
สูญเสียกอน มันไมสูญนะ เพิ่งสรางใหมหรือไงเลา บอกผมไมไดสราง เขาก็สรางอยูแลว ถามทําไม
จึงรู พอทําไปทํามาจิตมันหลุดไปครับ จิตมันหลุดไปผมก็ไมรูที่ตรงไหน ถามวา คุณเคยไปถึงไหน
มากอนโฮ ตั้งแตรุกขเทวดาถึงพรหม นี่เรือ่ งเล็ก องคนี้เกง จําชื่อไมได เพราะเจอหนาสองหน แกก็
คุยฟุง ตอนกอนแกยังเรื่องพรหม แกยังแน เรื่องนิพพานแกเถียงแนเหมือนกัน พอเห็นแกเถียงเราก็
ปลอยใหแกเถียง พูดใหเหนื่อย เหนื่อยแลวแกบอกแกก็กลับมาถามวา ทานวาอยางไรครับ ผมวา
นิพพานมันสูญ พอแกวาสูญถาวาไง ก็แกวาสูญ ขาวาไมสูญ ไอเรื่องของทานก็เรือ่ งของทาน เรื่อง
ของผมก็เรื่องของผม ผมไมถือเรื่องคนอื่นมาเปนสรณะ
มาอีตอนนี้นิพพานดันเสือกไมสูญซะแลว มาขอขมา บอกผมไมเคยเอาโทษทาน ผมก็ไม
เคยโกรธทาน เพราะอะไร เพราะผมก็สูญมากอนนี่ ไอทานมาสูญทีหลังผม (หลวงพอหัวเราะ) เรา
จะโกรธทานทําเกลืออะไร ไอโง นี่ผมโงมากอนทาน ทานยังเสือกมาโงทีหลัง ไมรูจะโกรธทําไม
ตองถือวาผมเปนตนตระกูลโงกอนทานนะ แสดงวาพระองคนี้ชักจะไมใชคนซะแลว ใชไหม พอ
เริ่มนิพพานไมสูญชักจะไมใชคนนะซี จะเริ่มเปนพระซะแลวซี
เปนอันวา ก็เลยถามทานวาเปนอยางไร นิพพานไปสูญนะ ไปถูกเขาไลมาหรือยัง เขาไลมา
ครับ ก็ถามทําไมถึงไล บอกมาดู อยาเสือกมาอยูนี่ไมไดหรอกกลับไปชําระจิตใจซะใหดกี อน แตเดิน
วนๆ ไดเขาเขตเขาไมใหเขา เขาเขตที่จุดไหนเขาไมใหเขานะ เดินวนรอบบริเวณนอกได เขาเขต
ไมใหเขา เขาก็เลยกระทั่งเลยไปถาม ทําไมจะเขาได ปทโธเอย แหม มาถามผมทําไมเลา เดี๋ยวผม
โกหกสง ผมไมสอนทานหรอก แลวก็ไมบอกทานแตที่ถามมีไปถามเอา ถามที่ไหน บอก โนน ไปที่
จุฬามณี ไปไหวพระ แลวก็ถามทาน วาทําอยางไรถึงจะสะดวก ไอไปไดแบบนี้อยามาถามคนมีเนื้อ
มันก็โงเต็มที เจาของทานมี
แกก็หายไป ลาไปเลย แนบ เงียบฉี่ สักสองเดือนจดหมายมาแลวเรียบรอยแลวครับ
จดหมายมา ไอเรียบรอย นากลัวสบง จีวร แกไมมี (หลวงพอหัวเราะ) แกไมตอบวาอยางไร แกเขียน
เฉยๆ เรียบรอยแลวครับ เปนอันวาเขาใจกัน สองเดือนนี่เวลาไมใชเล็กนอย สองเดือนสําหรับคนที่มี
อารมณเขาไปในเขตนิพพานได ถาใชเวลาตอง 2 เดือน ถาหากวาทานทํา 2 เดือนได เราตองตําหนิวา
ทานชาไป ใชไหม ชาไป มันควรจะเปน 7 วัน หรือ 15 วัน หรือ 1 เดือน เปนอยางลาสุด แตความ
จริงที่ทานจดหมายมาเรียบรอย แสดงวาทานใชเวลาไมถึงสองเดือน ไอสองเดือนนั่นจดหมายมันมา
เพราะพวกนีเ้ ขาจะตองเปนพวกทีไ่ มไววางใจตนเอง คือวา เขาจะไมยอมเชื่อตนเอง ถาติดตอกับพระ

ไดนี่นะ อารมณเขาจะถึงไหนนี่เขาจะไมยอมเชื่อเด็ดขาด เขาจะตองไปถามพระ ถาพระไมยนื ลงมานี่
เขาจะไมเชื่อ ถายืนยันลงมาแลวยังตองสอบตัวเองอีก
อยางคิดวา เวลานี้ราคะของทานตัดหมดแลว เราไปเลยนางงามโลก นางงามจักรวาล เมื่อ
สมัยป 1200 นี่ หรือไง มีไหมป 1200 ฟนแกไมเหลือแลวดูมันสวยแหง ออ ใชไหม เขาตองหาแบบ
นี่ ไอจุดไหนที่เราเคยชอบ คนประเภทไหนที่เราเคยรัก ตองไปจุดนัน้ พยายามฝนใจคิดใหรักใหได
ใหชอบใหไดจนกระทั่งมันไมมีความรูสึก มันไมเอาดวย นี่ใชได เขาสอบกันแบบนีน้ ะ
เขาตองสอบตัวเอง ไมสอบไมได ไมสอบเดี๋ยวพัง ดีไมดี ควายเขาออน ขวิดพังหมด นี่ควาย
พวกนี้ แหม ไอเขาก็ไมแข็ง ขวิดจีวรพระหลนมาหลายตัว (หลวงพอหัวเราะ) นะโยม ใชไหม โอ
ขวิดพับเดียวหมดทั้งสงบ จีวร หายเลย (หลวงพอหัวเราะ) นี่เขาตองพิสูจน ถาเขาบอกตัดโทสะได
แลว ก็ไปยัว่ ไอคนที่ชอบดาใหมันดา ถาดาแลวรูสึกขํา ใชได ใชไหม เพลินๆ แลวนอนหัวเราะฮิๆ
ไอนี่เสียทากูแลวใชได แหม กูไปยัว่ หนอยเดียว บาตอ กูเลิกบากะมึง ดีไมดีกย็ วั่ มันใหมเพื่อเพิม่
ความมั่นใจ ก็ทําบอยๆ นี่เปนการพิสูจน
เปนอันวา พระองคนี้ไมรูวา ถึงไหน ลืมถามซื้อ ทานชอบไปเถียง ไอเถียงของทานมันมี
ประโยชน ไมใชไปเถียงอยางชาวบานเถียงกันนะ มันเถียงเพื่อหาเหตุหาผลหาจุดตางๆ แลวเราก็คิด
วา โธเอย ไอเรื่องนี้เราบวมมาแลว อยามาเถียงกับเราแบบนี้ ใชไหม เราก็อยาไปโกรธอะไรกับทาน
ละ ไอทานเหมือนเรากอนอะ เราเปนตนตระกูลทาน หมดเรื่อง
ก็เปนอันวาเราก็ไมโกรธทาน ถาเถียงไปเถียงมา ก็เถียงแบบสุภาพเรียบรอยก็พูดจาเอาเหตุ
เอาผล ลงทายปุบก็บอกวา คุณทําไปกอนชนกวาจะถึงฉันไมอธิบายใหคณ
ุ ฟง เหมือนวาทานวาอยาง
นี้ แลวทําอยางไรจะไดถึงอยางนั้นบอกฉันไมตอบ ไปทําเอง ถาไมทําเอง ถาบอกไป มันก็เปน
สัญญาไมใชปญญาหากวาคุณยังคิดวา คุณดีเพียงใด ผมก็ยังถือวาคุณนะเลวที่สุดเพียงนั้น ถาคุณเลิก
คิดวาคุณดีเมื่อไร นั่นผมจะพอใจมาก เปนอันวาทานก็ไป ทานโมโห คงไมใชโมโหหรอก ไปทานก็
ไปย่ําเทา หนักๆ มากๆ ก็มีจดหมายมาที ที่นั่นใชครับแลวบอกไอที่เถียงไวยังไมจบ ตอไปอีก ฮึ ฮึ
แลวตองใชแบบนี้เพราะรูสึกเปนพระเอาจริงเอาจัง อายุไมมากนักหรอก อยูในเกณฑสัก 40 ป เห็น
จะได ถึงไมไดถามอายุนะ ถาไมจะเกินกวานิดหนอย แตลืม ลืมชื่อ ดี เปนอันวาวเลานี้เราก็ยังเจอะ
พระที่เอาจริงเอาจัง ยังมีอยู เราก็พอใจหมายความวา พวกเราก็ตายสะดวกหนอย คําวาตายสะดวกนี่
คนสืบตอไมมีนี่ลําบาก
แตวาก็ไมตองหวงนะ ไมตองหวงวาตอไปจะมีนอย ไอประเทศไทยนี่ มันควรจะเลิกเสียที
มันเลยเวลามาแลวนี่ เดีย๋ วกอน ตาหวันเอย ไอสรชุยกลับดึกนะเปนอันวาเวลานี้ตองสรางตําราใหม
ตําราเกานี่เคยบอกไววา ทํากรรมฐานทุกกองเปนอรหันตไดเลย โดยไมตองเปลี่ยนแตหาสวนผสม
เอาขางหนา ใชไหม เวลานีท้ านสั่ง บอก พ.ศ. นี้คุณตองสรางตําราใหม ไปบอกไวอยางนั้น คนทีไ่ ม
เขาใจเขาไมรหู รอก ไอแบบแมครัวนี่ โอย ของในครัวนะ แกงอะไรก็ได ไอคนแกงไมเปนนี่เขาไป
หยิบอะไรไมถูก ใชไหมปา

ทานเลยบอก กรรมฐานทุกกองแกตองทําไวเลย บันทึกเสียงไวกองเดียวถึงอรหันตหมด
หากจะจับจุดไหนก็ตาม จับกองนั้นแลวจะมีอะไรสวนผสม ผสมไปใหเสร็จ ก็ตองตั้งตนกันใหมสิ
คราวนี้ ก็ไมตอ งเสียสตางคมาก ก็ชุดเดียวบรรลุพังไปเลย
ถาเลน สุกขวิปสสโก นะ อันนี้ตองเปน สุกขวิปสสโก ถา ฉฬภิญโญ หรือ ปฏิสัมภิทัปปตโต
หรือ เตวิชโช ก็ตองศึกษาพิเศษ อันนี้ มีคําสอนใหไดแตตัวเองทําไมเปน หรือไง ไมรู เวลานี้จะไป
เซ็น นะไมเอาหรอก ขี้เกียจบรรลัย
ตอแตนี้ไปนะก็ขอบรรดาญาติโยมทั้งหลายเตรียมตัวสมาทานนะ แตวาขออยาลืมนะ วันนี้
ยังพูดไมถึงพระโสดาบันหรอก ไป ไป อยูต รงไหนไมรู จําไดไหมเมื่อกี้จบตรงไหน จําไมไดละซี ก็
อยาลืมนะ ตอนตนๆ นี่ อานาปานุสสติกรรมฐาน นะ อยาลืม อยาทิ้งนะ ตั้งแตวันนี้จะกระทั่งถึงวัน
ตาย อานาปา นี่ทิ้งไมได เอาใหมาก ทําใหมาก เพราะจิตมันจะเกิดปญญา จะระงับกายสังขาร จะมี
ความสุข ถาเหนื่อยมาพับ จับลมหายใจเขาออกมีอารมณกลุมพับจับลมหายใจเขาออก ประเดี๋ยวเดียว
ถาทุกขเวทนามันครอบงํามาก จับ ฝนจับหายใจเขาออกประเดีย๋ วเดียวมันจะคลาย ตัวนี้เปนเรื่อง
สําคัญมากนะ เอา เริ่มกันดีกวานะ เออ อู เดี๋ยวทิพยอาสนนี่มันก็ออน แฮะ
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อารมณพระโสดาบัน
การจะเปนพระโสดาบันอยางอื่นไมสําคัญ คําวา อธิศีลสลกขา ก็แปลวารักษาศีลบริสุทธิ์
รักษาศีลยิ่ง คําวา รักษาศีลยิง่ นี่ก็หมายความวา รักษาศีลยิ่งกวาชีวิต เมือ่ พูดกันถึงตอนนี้ บางทีทาน
พุทธบริษัทจะสงสัย วาทําไมพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีไมมีการเจริญสมาธิบางเลยหรือ ก็มา
นั่งคิดกันแตเพียงวา ถารักษาศีลบริสุทธิ์เทานี้ก็เปนพระโสดาบันไดวนั นี้ก็จะมาพูดถึงสมาธิของพระ
โสดาบันกับสมาธิของพระสกิทาคามีก็เปนอันเดียวกัน สําหรับในวันพรุงนีก้ ็จะไดพูดถึงเรื่องของ
พระสกิทาคามี ซึ่งมีกิจบางอยางตอจากพระโสดาบันแตเพียงเล็กนอยเทานั้น ก็ถือวาตัดสังโยชนได
เสมอ สําหรับดานของสมาธิคงรักษาอารมณเสมอกัน
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทยอนถอยหลังลงไป วาอาตามาพูดเมื่อสักครูนี้วาพระพุทธเจา
ทรงพูดกับ เปสการีธิดา คือลูกสาวของนายชางหูกวา ชีวิตเปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง
เธอทั้งหลายจงคิดถึงความตายไวเปนปกติ และจงอยาประมาทในชีวิต จงรักษากิจใหทรงอยูในศีล
เปนปกติเปนความดี ศีลนี้เปนความดีองคสมเด็จพระชินศรี เทศนเพียงเทานี้
จะเห็นวา พระโสดาบันจะตองทรงสมาธิเปนอารมณกค็ ือ หนึ่ง มรณานุสสติกรรมฐาน นึก
ถึงความตายเปนปกติ และก็ประการที่สองพระโสดาบันจะตองมี สีลานุสสติกรรมบาน เปนปกติ คือ
นึกถึงศีลเปนอารมณ การนึกถึงศีลเปนอารมณนี่เขาเรียก สีลานุสสติกรรมฐาน
ทีนี้องคของพระโสดาบันจะตองเคารพในพระพุทธเจา เคารพในพระธรรมเคารพในพระ
อริยสงฆเปนปกติ เคารพแนนอน แมแตคําลอเลนวา พระพุทธเจาไมใชพระพุทธ พระธรรมไมใช
พระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ ก็ไมยอมพูดตัวอยาง ทานสุปปพุทธกฏฐิ ทานเปนของทานแลว
ก็เปนโรคเรื้อน วันหนึ่งไปฟงเทศนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อเทศนจบปรากฏวา
ทานไดพระโสดาบันกลับมาบานมานอนคิดในใจ วานีเ่ ราไดเปนพระโสดาบันแลว องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวจะทรงทราบบางหรือเปลา ถาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทราบวา เราไดพระโสดาบัน
พระองคจะดีใจมาก นี่เปนความคิดของทาน เพราะวาทานไมทราบวาพระพุทธเจา มีพระพุทธญาณ
ไมมีสิ่งใดที่พระพุทธเจาไมรูจึงตั้งใจจะไปเฝาองคสมเด็จพระบรมครู
จะไปแจงบอกวา
ขาพระพุทธเจาไดพระโสดาบันแลว
วาระน้ําจิตของ ทานสุปปพุทธกฎฐิ ทราบไปถึง พระอินทร เทวดานี่เขารูอารมณนึกของเรา
นะระวังใหดี เราทําอะไรทุกอยางคิดอะไรทุกอยาง คิดวาเทวดาไมรนู ั้นไมมี เทวดายอมรู พรหมยอม
รู เพราะอาการของทานเปนทิพยทั้งหมด เมือ่ พระอินทร ทรงทราบก็อยากจะทดลอง ทานสุปปพุทธ
กุฏฐิ วาจะมีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัยเพียงใดหรือไม จึงไดเหาะมายืนลอยขวางหนาอยูใน
อากาศ แสดงตนเปน พระอินทร ซัดถามวา

ทานสุปปพุทธ ทานจะไปไหน ทาน สุปปพุทธกุฏฐิ บอก เราจะไปเฝาพระพุทธเจา
ถามวา ไปเฝาทําไมทานก็ตอบวา เวลานี้เราเปนพระโสดาบันแลว จะไปกราบทูลใหองค
สมเด็จพระประทีปแกว ทรงกราบ
พระอินทร ก็อยากจะทดลองความมั่นคงของจิต บอกวา ทานสุปปพุทธกุฏฐิ ทานเปนคน
ยากจนมีสภาพเปนขอทาน ตองขอทานอยูเปนปกติ อาศัยอาหารของชาวบานเลีย้ งชีวิต ประการที่
สองตัวทานเองก็เปนโรคเรื้อนทั้งตัว เหตุสองประการนี้เราจะชวยทาน จะชวยทานใหเปนมหา
เศรษฐีใหญ และจะชวยใหโรคเรื้อนหายมีรางกายสะสวย แตขอทานกลาวคําเพียงเลนๆ ก็ไดแมไม
ตั้งใจก็เอาเพียงสามคํา เราจะบันดาลแกทา น ใหทานเปนมหาเศรษฐ และหายจากความเปนโรคเรือ้ น
มีสรีระรูปรางหนาตาสวย ถอยคําที่พึงกลาวก็มีเพียงวา พระพุทธเจาไมใชพระพุทธเจา พระธรรม
ไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ ถึงแมวาทานจะไมไดตั้งใจพูดก็ไมเปนไร คือวาเลนๆ ก็ได
ทานสุปปพุทธกุฏฐิ ชี้หนา พระอินทร บอก พระอินทร ถอย มากลาวดูถูกเราเปนคนจน เรา
จนแตเพียงทรัพยภายนอก อันเปนโลกียทรัพย แตเนื้อแทจริงๆ เราเปนคนร่ํารวยในอริยทรัพย ทาน
จงหลีกไป การที่เรากลาวอยางนั้นเราไมยอมกลาว ถึงแมวาตัวเราจะตายเราก็ไมยอมกลาว
ทานที่เปนพระโสดาบันยอมมีความมั่นคงในคุณของพระพุทธเจา ในคุณของพระธรรมใน
คุณของพระสงฆ ทีนี้ การที่มีจิตมั่นคงในคุณของพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ก็หมายความวา มี
อารมณยอมรับนับถือมีความเคารพอยูเสมอ คือเคารพพระพุทธเจา นึกถึงพระพุทธเจาอยูเปนปกติ
เคารพพระธรรม นึกถึงพระธรรมอยูเปนปกติ เคารพพระสงฆ นึกถึงพระสงฆอยูเปนปกติ การนึก
อยางนี้ชื่อวาจิตทรงตัว จิตไมคลาดจากคุณของพระพุทธเจา คุณของพระธรรม คุณพระสงฆ ถาคิด
อยางนี้เปนปกติ เรียก พุทธานุสสติกรรมฐาน คือ คิดึถงคุณของพระพุทธเจานึกถึงคุณของพระธรรม
เรียกวา ธัมมานุสสติกรรมฐาน นึกถึงคุณของพระสงฆก็เรียกวา สังฆานุสสิตกรรมฐาน
โดยการทัว่ ๆ ไปในการปฏิบัติ บุคคลที่ปฏิบัติตนเพื่อความเปนพระอริยเจาเบื้องปลายหรือ
เบื้องตนก็ตาม อันดับแรกตองมีจิตตรงเฉพาะพระนิพพาน คิดไวเสมอวา โลกเปนทุกข มนุษยโลก
เปนทุกข เทวโลกและพรหมโลกเปนทีพ่ ักระงับความทุกขชั่วคราว หมดบุญวาสนาบารมีจากการ
เปนเทวดาหรือพรหมเมื่อไร ก็ตองกลับมาเปนชาวโลกใหม มีทุกขอกี เราไมตองการ แดนพระ
นิพพานเปนแดนอมตะ มีแตความสุขอยางเดียว ไมมีความทุกขเจือปน สิ่งที่เราตองการก็คือ พระ
นิพพาน ตองถือวามีอารมณยึดพระนิพพานเปนอารมณจิตมันจึงจะตรง การที่จะกาวเขาไปสูพระ
นิพพานขั้นแรก ไดแก พระโสดาบัน ฉะนั้นทุกทานจึงจะตองมีอารมณนึกถึงพระนิพพานเปน
อารมณ นี่ทานเรียกวา อุปสมานุสสติกรรมฐาน
เปนอันวา กรรมฐานที่พระโสดาบันจะพึงใชนึกไวเปนปกติคือ
1. มรณานุสสติกรรมฐาน ถาจะเรียกเปนวิปสสนาญาณก็ตองเรียกเปน สักกายทิฏฐิ แต
ทวาเบามาก เปนการตัดไดเล็กนอยผิวๆ นึกถึงความตายเปนปกติวา เรายังไงๆ เราก็ตายแน การตาย
เราจะไปคิดวาแกแลวจึงตายก็ไมแนนอน มีความคิดอยูเสมอวา เราอาจจะตายเดีย๋ วนี้ นี่เปนอารมณ

ทางที่ดีของทานที่จะเปนพระอริยเจา และก็ในเมื่อเราจะตายเราก็ตองตายดี จะวาตายมันก็ตองตาย
เหมือนกันจะมีทุกขเวทนาอยางไรก็ชาง แตในเมื่อจิตพนจากรางนีแ้ ลวตองไปในเขตดี แลวก็มีคติ
แนนอนเดินตรงเขาสูพระนิพพาน เราจะไมตองตายอบายภูมิตอไป
2. ดานกําลังใจก็ตองคิดถึงคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ไวเปน
ปกติ การนึกถึงพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เปน อนุสสติ ทั้งสามประการ เพียงแคนกึ ไวเปน
ปกติดวยความเคารพ ไวแตเพียงเล็กนอย ตายแลวก็ไปเปนเทวดาไดดูตวั อยาง ทานสุปติฏฐิต
เทพบุตร หรือ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร เปนตน ความจริงมีมากกวานีห้ ลายพัน ทานทั้งสองนี้ไมเคย
สรางความดีไวเลยในกาลกอน แตเวลาใกลจะตายจิตนึกถึงองคสมเด็จพระชินวร ใชเวลาเล็กนอย
ตายแลวไปเกิดเปนเทวดาบนสวรรคชั้นดาวดึงสเทวโลก
นี่เปนอันวา เปนจุดหนึ่งที่เราคิดวาถาตายแลวเราไมยอมไปในที่ชวั่ เราจะไปในที่ดี โดยจิต
นึกถึงความดีขององคสมเด็จพระชินศรี ถึงพระธรรม และพระอริยสงฆ จิตนึกถึงพระพุทธ พระ
ธรรม พระสงฆ ไดกลาวแลววา เปน พุทธานุสสติกรรมฐาน ธัมมนุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติ
กรรมฐาน อันนี้เรานึกไปพรอมๆ กันได ไมจําเปนตองไปนั่งหลับตาวาเฉพาะ อีกนัยหนึ่ง ถาเราจะ
ปองกันอบายภูมิจริงๆ
3.
การนึกถึงพระคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปนเหตุเปนปจจัยใหเราเกิดเปน
เทวดาหรือพรหมไดกจ็ ริงแหล แตทวาถาศีลหาของเราไมบริสุทธิ์เราก็จะมีเหตุใหเกิดในอบายภูมิได
ในวันหนา พนจากเทวดาหรือพรหมแลว เราก็ตองไปรับทุกขเวทนา เพราะใชกฎของกรรมเกา
ฉะนั้นเปนการสกัดอบายภูมทิ ังสี่ประการเขาไว ตั้งใจรักษาศีลใหบริสุทธิ์ พิจารณาถึงศีลอยู
ตลอดเวลาวา ศีลหาประการนี้มีอะไรบางสําหรับฆราวาส พระก็ศีล 227 อยาไปนึกวา ทุพภาสิต ไม
มีความหมาย ไมไดทุกสิกขาบทตองถือวามีความสําคัญ เมื่อเราทรงศีลหาบริสุทธิ์เปนปกติ ก็ชือวา
เปนการตัดอบายภูมิเสียได ไมตองเกิดเปนสัตวนรก เปรต อสุรกายสัตวเดรัจฉาน
เรามานั่งพูดกันตรงนี้ เพื่อความเขาใจของบรรดาทานพุทธบริษัท ถาเขาถามบอกวา การจะ
เปนพระโสดาบัน จะตองทรงสมาธิอะไรบาง เราก็ตอบไววาอันดับแรกมี มรณานุสสติกรรมฐาน
เปนอารมณ นึกถึงความตายเปนอารมณ ประการตอมาก็มี พุทธานุสสติกรรมฐาฯ ฮัมมานุสสติ
กรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐาน สีลานุสสติกรรมฐาน อุปสมานุสสติกรรมฐาน
4.
สําหรับ อุปสมานุสสติกรรมฐาน นั้น นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณถาถามวา ถา
นึกเพียงเทานีจ้ ะพอรึ การเจริญสมาธิจิต นี่เราก็ตองมานั่งพิจารณากันวา อารมณจติ ของบุคคลผุทรง
ฌานเขาทรงกันแบบไหน ถาเราจะไปหาวาเวลาหลับตา จิตมีอารมณแนบสนิทในกรรมฐานกองใด
กองหนึ่งเปนอารมณฌาน แตถาวางอารมณสมาธินั้นเลิกแลว อารมณเปนปกติ ไมยึดถืออารมณที่
ทรงฌานนั้นปลอยจิตเลื่อนลอยไปในสภาวะตางๆ จิตยังเกลือกกลั้วไปดวยกรรมที่เปนอกุศลอยางนี้
เขาไมถือวาเปนผูทรงฌาน เขาเรียกวา เปนผูฝกจิตใหเขาถึงฌานสมาบัติเทานั้น เพราะชั่วเวลา 1

ชั่วโมง เรามีอารมณดีเพียงเล็กนอยใชเวลาเล็กนอย เวลาที่อารมณมันเลื่อนลอยหรืออารมณเสียมี
มาก ชื่อวาเราขาดทุน
อาการของคนทรงฌาน หมายความวา หลับตาก็เปนฌาน ลืมตาก็เปนฌาน คําวา ฌาน
แปลวา เพง คําวา เพง หมายความลงมาก็คือมีอารมณอยู ทรงอยูในอะไร ทรงอยูในความไมลืมวา
เราจะตองตาย เรามีความไมประมาทในชีวติ คิดไวเสมอทุกวันวาเราตายแน แตก็ไมคดิ วาจะตายใน
วันพรุงนี้ ตายวันมะรืนนี้ คิดไวเสมอวา เดี๋ยวนี้เราอาจจะตาย หรืออาจจะตายเดี๋ยวนีก้ ็ได
ถาตายเดีย่ วนี้ เรามีอะไรเปนเครื่องรับรองวา เราจะไมมีความทุกขในวันหนา เราก็เอาจิต
ยอมรับนับถือคุณพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นึกไววา พระพุทธเจาก็ดี พระ
ธรรมก็ดี พระสงฆก็ดี ยอมเปนที่พึ่งใหญของเรา ขอยึดเอาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ เปน
สรณะเปนที่พึ่งตอไป กําลังใจนึกไวเปนปกติ
และนอกจานั้นก็มีอารมณใจควบคุมศีลของเรา ใหบริสทุ ธิ์ผุดผองไมยอมละเมิดสิกขาบทใด
สิกขาบทหนึ่ง คุมใจวาไมใหคลายคลาจากศีล ขึ้นชื่อวาศีลหาประการจะรักษาใหบริสุทธิ์
และนอกจากนั้นอารมณจิตก็คิดไวเสมอวา เราจะมีพระนิพพานเปนทีไ่ ห นี่ถาอารมณใจ
ของบรรดาทานพุทธบริษัททรงอยูอยางนี้ เชาเรียกวาเปนผูทรงฌาน นี่คําวา ทรงฌานนะ ไมใช
เขาฌาน ถานานๆ จะไปเขาฌานกันสักทีอยางนี้มันยังหางสวรรคมากนัก ถาทรงฌานก็หมายความวา
มีอารมณทรงความดีอยูเ สมอ
ขอบรรดาทานพุทธบริษัทพึงเขาใจวา ทานผูที่มีการทรงความดี เขาถึงพระโสดาบัน ทานมี
อารมณแบบนีเ้ ปนปกติ ถาหากจะมีคนถามวา ถาหากจะไมทรงฌานใหแนบแนนสนิท จิตจะทรงอยู
แบบนั้นไดหรือไม ก็ตองตอบวาถาอารมณจิตมันชิน ดูตวั อยาง เปสการีธิดา ตามประวัติทานไมเคย
กลาวไวเลยวา เปสการีธิดา นี่มานั่งเขาสมาธิ เปนแตเพียงฟงคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาวา ชีวติ เปนของไมเที่ยง แตความตายเปนของเที่ยง เธอทั้งหลายจงอยาประมาทในชีวิต จง
ตั้งจิตในความดี โดยเฉพาะอยางยิง่ มีศีลหาเปนปกติ เธอฟงไปเพียงเทานี้ แลวเธอคิดตามไป
ตลอดเวลา ตัวคิดตามมีความสําคัญ ไมใชวันทั้งวันมีอารมณยุงไปดวยกรรมที่เปนอกุศล พอถึงเวลา
เงียบสงัดก็ทําตนเปนนักพรต เขาฌานสมาบัติ ใชอารมณเครงเครียดอารมณเทานี้ใชไมได
ตองใชอารมณทรงตัวเบาๆ ไมลืมความตาย นึกถึงพระรัตนตรัยอยูตลอดเวลา นึกถึงศีล นึก
ถึงพระนิพพานเปนอารมณอยางนี้ชื่อวาผูท รงฌาน เปนอันวาพระโสดาบัน ทรงอารมณแบบนีใ้ ห
เปนปกติ ใหมๆ ก็เปนธรรมดา จะเผลอไปบางจะลืมไปบางนี่เปนเรื่องปกติ ถาทําไปๆ จนมีอารมณ
ชินจนมีอาการไมเผลออารมณทรงตัวเห็นคนเดินไปเดินมา สัตวทั้งหลายเดินไปเดินมา ก็คิดเสมอวา
ทานทั้งหลายพวกนี้ตายหมด ไมมีเหลือ เราก็ตาย เห็นบานชองเรือนโรงทั้งหลายที่มีสภาพแข็งแรง
ตึกรามเขาสรางใหญโตแข็งแรงมาก แตกต็ องคิดนอมไปเบื้องหลัง อยาง เขาพระวิหาร หรือ
ปราสาทหินพิมาย เขาสรางแข็งแรงยิ่งกวาตึกทั้งหลายเหลานี้ มันก็ยังพัง สิ่งทั้งหลายเหลานี้มนั ก็

ตองสลายตัวหมด ไมมีอะไรทรงตัว เราก็จะไมมัวเมาในโลกียวิสยั จะยึดคุณพระรัตนตรัยใหเปน
ปกติรักษาศีลใหบริสุทธิ์
และก็อยาลืมตอนทายอีกนิดหนึ่งวาพระโสดาบัน ยังมีความรักในเพศเปนปกติ ยังมีการ
แตงงาน ตัวนี้ยังโสด พระโสดาบันยังมีความตองการในความร่ํารวยเปนปกติ ตัวนี้กไ็ มลด พระ
โสดาบันยังมีความโกรธเปนปกติ ตัวนีไ้ มลดพระโสดาบันยังมีความหลงเปนปกติตัวนี้ไมลด แต
ทวามันลดอยูน ิดหนึ่งคือ อยูใ นขอบเขตของศีล รักในเพศก็ซื่อสัตวตอคูรอง ไมนอกใจคูครอง ไมทํา
กาเมสุมิจฉาจาร ที่ละเมิดศีลยังมีความอยากร่ํารวย ตองการความร่ํารวย แตรวยดวยสัมมาอาชีวะ
ตัวอยางมีเยอะ และก็ยังมีความโกรธแตกไ็ มสามารถจะฆาเขาไดไมสามารถจะทํารายเขาได เพรา
เกรงศีลจะขาด ยังมีความหลง เพราะอะไร เพราะวายังมีความรัก ยังมีความตองการความรวย ยังมี
ความโกรธ มันก็มีความหลงเทานั้นเอง ยังหลงวานั่นเปนของเรานี่เปนของเรา เห็นวานั่นสวย นี่สวย
แตก็ไมลืมความตาย จําตรงนี้ไวดวยนะ อยานึกวาพระโสดาบันนะไปไกลนัก ความจริงยังไมไกล
เปนชาวบานชัน้ ดีเทานัน้
สําหรับวันนีก้ พ็ ูดมาแลวยี่สบิ นาที ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ ตอแตนี้ไปขอบรรดาญาติโยม
พุทธบริษัททั้งหลาย พยายามตั้งภายใหตรงดํารงจิตใหมนั่ กําหนดรูลมหายใจเขาออก ใชคําภาวนา
และพิจารณาตามอัธยาศัย จนกวาจะไดยินสัญญาณบอกหมดเวลา

คําสอนอบรมพระกรรมฐาน 60
พระโสดาบัน และ พระสกิทาคามี
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร จบหรือยัง ฮือ เรื่องนะไมจบ แตคนฟงจบปรากฏวาบางคนนี่ตอนหลัง
อาตมาลงมา ฟงมั่งไมฟงมั่ง เลยจบไปเลย เรื่อง มัฏฐกุณฑลี รูสึกวาเปนเรื่องที่ชวนคิด คนที่ไมเคย
ทําบุญในพระพุทธศาสนา ทั้งในพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนานะ คือ ดูชื่อพอเขา พอ
เขามีนาวา อทินนปุพพกพราหมณ แปลวาพราหมณผูไมเคยใหอะไรใครเลยในกาลกอนนะนี่เขาไม
เคยให ไมใหทุกอยาง ขาวก็ไมให แกงก็ไมให แตเคยดาใครๆ บางเปลาไมรูบาลีไมไดบอกนะ ก็คง
เอานะ เปนอันวาพอเปนมิจฉาทิฏฐิ จะถือวามิจฉาทิฏฐิเฉพาะในเขตพระพุทธศาสนา ก็ไมได แก
เปนมิจฉาทิฏฐิเสียทั้งหมดทุกศาสนาศาสดาองคใดสอนก็ไมเคยเชื่อ
ตอมาลูกก็ไมมีโอกาสจะบําเพ็ญกุศล อาศัยกอนจะตาย อาศัยบารมีขององคสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจาที่มีพระมหากรุณาธิคุณ ใชอํานาจพระพุทธญาณในตอนเชามือตรวจดูอุปนิสัยของ
สัตว สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ทรงทราบวา ถาเราไปในทีน่ ั้น เขาไมสามารถจะลุกมาเห็นเราได แตเรา
จะเปลงฉัพพรรณรังสี ทําใหรัศมีหกประการปรากฏแกตาของเขา เขาจะเกิดความเลื่อมใสแลว ตาย
จะไดเปนเทวดา มีวิมานสูงถึง 30 โยชน เสร็จ เสร็จแน ไอลมอะไรมันหนา ลมหัวดวนดีวิมานพัง
แตบังเอิญบนสวรรคไมมีลม แลวก็ในกาลตอไปเธอจะไดสําเร็จพระโสดาปตตผล จุดนี้แหละเปน
จุดที่เรานาจะคิด เพราะวาองคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรงยืนยันเอง
ฉะนั้นในเวลาตอนเชา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงพรอมดวย พระอานนท ไป
บิณฑบาตบานเขา ใกลบาน บานนั้นเขาไมใสบาตร สมเด็จพระบรมโลกนาถจึงไดเปลง
ฉัพพรรณรังสี ใหปรากฏเฉพาะตา เมื่อเขาเห็นสีก็เหลียวมาเห็นพระพุทธเจา จิตนึกถึงพระพุทธเจา
หนอยเดียว ตายไปสวรรคชนั้ ดาวดึงสเมื่อกี้ตอนนี้เห็นจะไมตองเลาละเอียด
ตอมาเมื่อพราหมณไปรองไห แกก็มารองไหมั่ง รองไหกันมารองใหกันไปเปนอันวายอม
จํานนที่ลูกชายบอกวา ตองการดวงจันทรและดวงอาทิตยมาเปนลอรถ แกเปนพอตองการใหลูกชาย
ที่ตายมาเกิดขึ้นมาใหม พอเห็นวาไอเจานีบ่ ามากเกินไป แกไมรูวาลูก ที่นี้คนที่ตองการดวงจันทร
ดวงอาทิตยมาเปนลอรถนะมันไมมี เขาหาวาเธอบา แตเธอก็ถามวา เมื่อฉันตองการดวงจันทรกับ
ดวงอาทิตยที่มองเห็นดวยสายตามาเปนลอรถ กับทานที่ตองการใหลูกชายตายไปแลว ยังไมรวู าอยูท ี่
ไหนกลับมา นี่เราสองคนใครจะบามากกวากัน ตอนนี้เปนอันวาเขาประชันปากัน เปนอันวาพอยอม
แพ ยอมแพเพราะเห็นวาตัวบากวาลูก นีเ่ รื่องเมื่อกี้มาจบลงตรงนี้ อาตมาขอลัดไปเลย
ตอมาเมื่อเธอประกาศวา เธอคือ มัฏฐกุณฑลี ลูกชาย แลวไปเกิดบนสวรรคชั้นดาวดึงสเท
วโลก พอถามวา ทานเธอก็ไมเคยให ศีลเธอก็ไมเคยรักษาเทศนเธอก็ไมเคยฟง เธอไปเปนเทวดาได
อยางไร ลูกชายก็บอกวา เพราะอาศัยนึกถึงองคสมเด็จพระจอมไตรเพียงชัว่ ขณะเดียวกอนตาย
เพราะอาศัยบุญเทานี้เปนปจจัยใหเกิดเปนเทวดา เปนอันวาลูกก็เลยแนะนําพอวา ตอแตนี้ไปควรจะ

บําเพ็ญกุศล ควรจะไปหาพระสมณโคดม ฟงเทศนจากพระองค ฟงคําแนะนําจากพระองค แลว
ประพฤติปฏิบัติตาม จํามีความสุข ทรัพยสมบัติมีมาก เมือ่ เธอแนะนําแลวก็กลับ
พราหมณแกก็กลับมาบาน สั่งเมียทําอาหาร วาวันนี้เราจะไปนิมนตพระสมณโคดมพรอม
ไปดวยพระสงฆสาวกมาฉันที่บาน เปนเหตุใหเมียแปลกใจแตในเมื่อคําสั่งก็ตองเปนคําสั่ง ถาสั่งก็ก็
ทํา เธอก็ไปสูวิหาร ไปเฝาพระพุทธเจาแตวาเวลานั้นก็มีคน 2 พวก พวกหนึ่งเปนพวกมิจฉาทิฏฐิ
พวกเดียวกับพราหมณวาวันนี้เราตองการจะไปดูพราหมณ
อทินนาปุพพกพราหมณ
ย่ํายี่
พระพุทธเจาคือวาย่ํายีพระสมณโคดม อีกพวกหนึ่งเปนพุทธสาวก ก็ไปเหมือนกัน วาวันนี้เราจะไปดู
ลีลาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ที่ทรมานพราหมณ สองพวกกองเชียร ใชไหม มีกองเชียร
2 กอง ไอเชียรนี่แปลวาอะไร ไมรู ฉันขอใชภาษาไทยวาหนวยหนุนดีกวา หนวยสนับสนุน
เมื่อไปถึงแลว พราหมณก็ถามปญหาพระพุทธเจาวา คนทีไ่ มเคยทําบุญ ไมเคยใหทาน คนที่
ไมเคยรักษาศีล คนที่ไมเคยฟงเทศนจากทาน เพียงแตนกึ ถึงทานเทานัน้ ตายแลวเปนเทวดามีไหม
แฮะ สรางปญหา พระพุทธเจาจึงไดทรงตอบวา พราหมณ มาถามอะไรเรา ไอคนที่ไมเคยใหทาน
คนที่ไมเคยรักษาศีลคนที่ไมเคยฟงเทศน แตวาเขานึกถึงฉันนี่ ที่ไปสวรรคไมใชนับไดรอย ไมใชนบั
ไดพัน ไมใชนับไดหมืน่ มีมากกวานั้น เพียงแตนึกวาถึงฉันเทานั้น แลวก็บุคคลคนนั้นโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง คือ มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ลูกชายของทาน เมื่อตอนเชาทานไปพบมาแลว ใชไหม พัง ทีนี้พงั
แน ใชไหม ยองรูเสียดวย แกนึกวาพระพุทธเจาไมรู
แลวในเวลานัน้ องคสมเด็จพระทรงธรรมจึงทรงอธิษฐานจิต คือวาใชอาํ นาจฤทธิ์ก็ได เรียก
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร พรอมดวยวิมานใหมาปรากฏตนที่นั่น มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร พรอมไปดวย
วิมานของเธอและมีบริวารนางฟาเปนบริวารตั้งพัน แหม ลําบากนะ ผูห ญิงพันคน นีพ่ ูดคนละคก ก็
พันคํา เปนแตพูดนะ คิดจะดาคนละคําก็พนั คํา ทาจะไมไหวแลวนี่ นี่ตอนพูดไมรูอะไร นี่รายนัน้ ไม
ถึงเสาเสาไมคด
เปนอันวา เธอมาพรอมดวยวิมานและบริวาร วิมานของเธอก็ดี บริวารของเธอก็ดี ตัวเธอก็ดี
ปรากฏแกสายตาของคนทั้งหมด หลังจากนั้นเธอจึงลงจากวิมานมานมัสการองคสมเด็จพระบรม
สุคต พระพุทธเจาทรงแสดงธรรมดวยอํานาจ พุทธานุสสติกรรมฐาน อีกนิดเดียว เธอก็ไดบรรลุพระ
โสดาปตติผล เปนอันวาพรหมก็ดี พุทธบริษัทที่สนับสนุนเปนกองเชียรพระพุทธเจาก็ดี จะวากอง
เชียรของพราหมณที่เปนฝายมิจฉาทิฏฐิกด็ ี เกิดความเลื่อใสนิมนตองคสมเด็จพระจอมไตรมาฉันที่
บาน หลังจากเทศนจบ ก็ปรากฏวาพราหมณเปนคนมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา แตวาทานไมได
บอกนะวา พราหมณไดบรรลุพระอริยเจาหรือเปลา แตตอนที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
แสดงธรรมโปรด มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ในตอนนัน้ ทานบอกวามีคนจํานวนมากบรรลุอริยมรรคอริ
ยผล มีพระโสดาปตติผล เปนตน เปนอันมาก เปนอันวาเรื่อง มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร ที่ฟงเมื่อกี้ไมจบ
ก็เลยตอใหจบ ก็จบเทานี้ละ จบแลว

ตอนนี้เราก็มานั่งมองดู มัฏฐกุณฑลี กับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่มา เรามานั่งเทียบกัน
วา ทานมัฏฐกุณฑลี นี่ไมเคยทําบุญ ไมเคยใหทาน ไมเคยสมาทานศีล ไมเคยฟงเทศน ไมเคยปฏิบตั ิ
สมถวิปสสนา แตเพียงนึกถึงองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจากอนจะตายนิดเดียวทานก็เกิดเปน
เทวดา นี่อาตมาตองใชคําวาทานก็เพราะวาทานเวลานี้ทานเปนอริยเจา คือ เปนพระโสดาบัน
หลังจากนัน้ เมือ่ ฟงธรรมขององคสมเด็จพระทรงธรรมเพียงเล็กนอย ทานก็บรรลุพระโสดาปตติผล
เปนพระอริยบุคคลอันดับแรกในพระพุทธศาสนา เมื่อฟงตอนนี้ก็มาเทียบกําลังใจของบรรดาญาติ
โยมพุทธบริษทั ลองนั่งคิดซิวา ตั้งแตเกิดมานี่ไดทานทั้งหลายเคยฟงเทศนกี่ครั้ง แลวก็นับตั้งแตเวลา
นี้เปนตน ตั้งแตตนมากอนแตนี้เคยเจริญสมาธิจิตหรือวิปสสนาเทาไร ไปเทียบกับกําลังใจของ มัฏฐ
กุณฑลีเทพบุตร ก็เปนอันวา บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีกําไรยิ่งกวา มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มาก
เพราะทุนของเราดีกวา ถาบังเอิญทานทั้งหลายไมทําลายความดีของทานเสียกอน เวลาจะตาย ไอ
เวลาจะตายเมือ่ ไรก็ไมรู ถาตายเมื่อไหรไมรูก็เลยคิดวามันจะตายเสียทุกวัน ก็หมดเรื่อง ดีไหม คิดวา
วันนี้เราอาจจะตายวานอนตืน่ นอนมาแลว
ตอนตื่นนอนมาแลวก็ตั้งใจ นึกหาทานการให วาเราเคยใหทานอะไรบางมันจําไมได ก็คิด
วาทานการให เราเคยใหมาแลว ทานเปนปจจัยทําลายความโลภซึ่งเปนบันไดจุดหนึง่ ที่เราจะเขาถึง
พระนิพพาน
ประการที่ 2 ศีลที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญวา เปนความดีที่องคสมเด็จพระชินศรีทรงมี
พระพุทธบัญญัติตรัสใหเราปฏิบัติ
เราก็ทํากันมาแลวนับเวลายากคือวานับไมถว นก็ไมไดเพราะ
ไมไดนับ ใชไหม เราสมาทานศีล ตั้งใจรักษาศีลกันมาแลวเปนหลายวาระ มากกวา มัฏฐกุณฑลี
หลายพันเทา สําหรับพระธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาพวกเราก็ฟงกันมาแลว
นับวาระไมถวนการเจริญสมาธิจิตเราก็ทําแลว ฉะนั้นความดีใดที่องคสมเด็จพระประทีปแกวทรง
ตรัสวาเปนบุญกิริยา เอาเฉพาะสามอยางที่จัดไวเปนจุดใหญ คือ
1. ทานมัย บุญสําเร็จดวยการบริจาคทาน เราทํา แลวก็ทําแลวหลายวาระ อยางการถวาย
สังฆทานทุกวันหลายๆ ทานอาจจะไมไดเปนเจาของในการถวายสังฆทาน แตทานทําบุญรวม คนละ
เล็กคนละนอยคนละมาก ตามกําลังศรัทธาก็ชื่อวาเปนเจาของทานเหมือนกัน นี่ประการหนึ่ง บาง
ทานไมไดบริจาคทรัพยรวมดวย แตยนิ ดีในการถวายสังฆทาน อยางนีก้ ็เรียกวา ปตตานุดมทนามัย
ใน บุญกิริยาวัตถุ เปนอันวาบุญสําเร็จดวยการโมทนา คือแสดงความยินดีดว ย
คนที่อาศัยปตตานุโมทนา ตลอดกาลตั้งแตระยะเริ่มแรกจนเขาถึงจุดพระนิพพาน นั่นก็คือ
พระนางมัทรี หรือ พระนางพิมพา พระนางพิมพา นีไ่ มเคยทําบุญเลย นับตั้งแตเปนคูบารมีขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จนกระทั่งพระนางไดบรรลุอรหัตผล สมเด็จพระทศพลไดตรัสกับ
พระโมคคัลลาน และ พระสารีบุตร ตอนที่จะเขาไปเยีย่ ม พระนางพิมพา ตอนทีเสด็จไปสู กรุง
กบิลพัสดุ สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ไดตรัสแก พระสารีบุตร วา สารีปตตะ ดูกร สารีบุตร พระโมคคัล

ลานะ วา ดูกร โมคคัลลาน ทั้งสองทาน เวลาที่ทานจะเขาไปเยี่ยมพระนางพิมพา ทัง้ สองพระองคแต
ทวาเมื่อทานเสด็จเขาไปถึงกรุงกบิลพัสดุ พระนางพิมพา เธอก็ถือวา เวลานี้พระลูกเจาเสด็จมาแลว
แตทวามาหาเราถึงที่พัก เราก็ไมไปหาทานเหมือนกัน
เมื่อองคสมเด็จพระภควันตทรงทราบวาระน้ําจิตของ พระนางพิมพา เมื่อเทศนโปรดพระ
พุทธบิดาและหมูพระประยูรญาติแลว สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดเสด็จไปเยี่ยม พระนางพิมพา ก็
รูอยูวาถาเขาไปในตําหนักของ พระนางพิมพา พระนางพิมพา จะอาศัยความรักเดิมเขามากอดขา
ของพระองค พระองคจึงไดบอกแก พระโมคคัลลาน กับ พระสารีบุตร กอนจะเขาไปวา ถาเราเขาไป
พระนางพิมพา จะเขามากอดขาดเรา เธอจงอยาหามนะ เพราะเราไมมีอะไรแลวความรูสึกใน
กามารมณไมมีสําหรับเรา ทวาถาเธอหาม พระนางพิมพา ละก็ พระนางพิมพา จะอกแตกตาย เธอ
จะไมมีโอกาสไดรับผลของความดี ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวา พระนางพิมพา ไมเคยบําเพ็ญบุญ
บารมีมาดวยตนเองเลย มีอยางเดียว โมทนากับเราเทานั้น นับตั้งแตเริ่มแรกบําเพ็ญบารมีเปนตนมา
ใชเวลาถึง 4 อสงไขยกับแสนกัป เปนคูบารมีกันมาไมเคยคลาด แตวาคนที่ทําบุญจริงๆ คือ
องคสมเด็จพระบรมโบกนาถ เมื่อทําไปแลวบอกเธอเธอก็ยินดีดวยโมทนาดวย แมแตครั้งหลังที่มี
ความสําคัญที่สุด คือ ยกลูกทั้งสองใหเปนทาสของ ชูชก เธอมีความเสียใจสลบไป เมื่อฟนขึ้นมาองค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เปน พระเวสสันดร จึงไดบอกกับเธอวา เราใหลูกกับ ชูชก ไปทั้งนี้
เพราะปรารถนาพระโพธิญาณ ขอเธอจงโมทนาดวย เธอก็ยินดี โมทนาดวย นี่เปนอันวา พระนาง
พิมพา นี่ไมเคยทําบุญดวยตนเอง ไดแตใชแต ปตตานุโมทนามัย อยางเดียว นีพ่ ระเทศนแบบนี้ไมถกู
หรอก จน ดีไมดีคนทุกคน ไมมีใครทําบุญอะ ถาใครเขาทํา ฉันก็โมทนาดวยจะ ไอเทศนแบบนี้
เทศนอด ไมนา จะเทศนใชไหม เออ เดีย๋ วตัดใหมดีกวานะ เทศนใหมซิ เทศนใหมกเ็ ทศนไมไดเขา
บันทึกเสียงไว เจงอีกแลว
เปนอันวา เมือ่ เขาไป พระพุทธเจาเขาไปแลว พระนางพิมพา เขามากอดขาจริงๆ สมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาจึงแสดงพระธรรมเทศนาโปรด จนกระทั่งเธอคลายความเสียใจ หลัวจากนัน้
พระนางพิมพา ก็ขอบวชใหพระพุทธศาสนาเปนภิกษุณี แลวก็ไดบรรลุอรหัตผล
นี่เปนอันวา ปตตานุโมทนามัย บรรดาทานพุทธศาสนิกชนก็ทํามาเยี่ยง พระนางพิมพา แต
ปตตานุโมทนามัย เปนพระอรหันตได ฮึ แตไมคอยดีนะพระจะอดนะ หรือวาไมอด มีเจาภาพอยูค น
นะ อยางไรๆ ขาวถวนหนึง่ โวย อิ่มทีนที้ านทั้งหลายทําความดีนะ ถาจะไปเทียบกับ มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร มันเทียบกันไมได ทานมีความดีเทานั้น ทานเปนพระโสดาบันได แตพวกเราทําความดี
ขนาดนี้จะเปนอะไรกันสมมติวาเวลานี้บรรดาทานทั้งหลายปฏิบัติธรรมกันทุกอยางแตวาบังเอิญ
อยางยิ่งที่ใจมันดื้อ
ทีไ่ มมีโอกาสจะไดบรรลุมรรคบรรลุผล
แตวาจิตใจของบรรดาทาน
พุทธศาสนิกชน รักอะไรกันบางละ ที่รักจริงๆ ในดานของความดีที่เราจะเห็นกันไดในเวลานี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งรักพระนิพพาน รักการเจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐาน แลวสมถกรรม

บาน วิปสสนากรรมฐาน ถารักกองใดกองหนึ่ง เปนที่ชอบอยางยิ่งหรือบางทานก็รักในการถวาย
ทาน เมื่อพระมาทีไรถวายสังฆทานกันทุกคราว หรือเกือบจะทุกครั้ง ไอการถวายสังฆทานนี่เปน
เจาภาพเองก็ดี รวมจัตตุปจจัยดวยสิ่งของเล็กนอยก็ดี ก็ชื่อวาเปนผูถวายสังฆทาน
ถาตายจากคนถาใจไมละความดี
ที่บอกเมื่อกี้ใหนกึ ถึงความตายไวทุกวันคิดวาวันนี้เรา
อาจจะตาย คิดไวเรื่อยๆ ตื่นขึ้นมา ถาเราตายแลวเราจะไปไหน ตั้งใจวาดวยอํานาจทาน ทานัง สัคค
โส ทานัง ทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรคทานที่เราใหถา เราตายวันนี้เราไปสวรรคไดดวยศีล สีเลนะ
สุคติง ยันติ ศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค สีเลนะ โภคสัมปทา ศีลเปนปจจัยใหมีโภคสมบัติมากถา
เปนเทวดาก็มที ิพยสมบัติมาก ถามาเกิดเปนคนก็เปนคนร่ํารวย สีเลนะ นิพพุตงิ ยันติ ศีลเปนปจจัย
ใหเขาถึงพระนิพพานไดโดยงาย
เปนอันวาศีลของเราก็มี ศีลเปนปจจัยใหเกิดเปนเทวดา ศีลเปนปจจัยใหไปพระนิพพาน เรา
ก็ตั้งใจวา อยางนอยที่สุดเราก็เปนเทวดาได หรืออีกอยางหนึ่งเราก็มีทางที่จะไปสูพระนิพพานได
ทีนี้มาเรื่องวิปส สนาหรือสมถวิปสสนา ตัวนี้เปนตัวจิตใจ คือ เปนสายพระนิพพานโดยตรง
ถาเรามีจิตประสงควาถาตายวันนี้เราจะไปพระนิพพาน แลวก็ตั้งใจไวถามันตายจริงๆ ความหวงใย
ใดๆ สําหรับเราจะไมมีอีก ทรัพยสินตางๆ เมื่อตายแลวก็ขาดสิทธิ์กนั ไป คนที่รักทั้งหลายเมื่อตาย
แลวก็แลวกันไป ก็เลิกรักกันหรือจะไปรักกันใหมกต็ ามใจทีหลัง ไมไดวาอะไรนะ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่ง แมแตขันธ 5 มันก็ไมเปนปจจัยที่มีการทรงตัว ในที่สุดมันก็พัง มันไมใชเรา ไมใชของเรา
ถาเราตายวันนีเ้ ราไปพระนิพพาน ถาอยากไปนิพพานนะ อยากไดพระนิพพาน ตายจิตก็คิด ตายก็
ตายไป เราไมหวงใยอะไรทัง้ หมด เพราะถึงแมจะหวงมันก็ไมมีประโยชน ลูกยังเล็ก ตายแลวผีมา
เลี้ยงลูกไดที่ไหนละ เคยเห็นผีมาเลี้ยงลูกไหม ผีมาเลี้ยงลูกเมื่อไหรละก็คนในบานเผนหมด ใชไหม
อันนี้ไมมี ตายแลวมันก็ขาดกัน ทรัพยสินทั้งหลายที่มีมาแลวตายมันก็ขาดกันไปแลว
นอกจากนั้น แมรางกายของเรา ตายแลวเราก็นําไปไมได ถาเราจะกลับมาเกิดใหม มันก็เปน
ทุกขตามเดิม เราไมเอา เราตองการไปนิพพาน ตัดสินใจเฉพาะพระนิพพาน นี่ตายจริงๆ ไปนิพพาน
ถาเราไมคิดอยางนี้ คิดแตเพียงวาศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค ศีลเปนปจจัยใหมีโภคสมบัติและมี
ทิพยสมบัติทานเปนปจจัยใหเกิดในสวรรค ดีแลว เราชอบใจในการใหทาน เราชอบใจในการรักษา
ศีล เราชอบใจในการเจริญภาวนาบทใดบทหนึ่ง จิตทรงตัวแบบนั้นไวแตตอนเชา ทําใจใหสบาย
ออกไปจากบานไปทํางาน เวลาไปทํางานจิตเขาก็อยูก ับงาน จะใหมานั่งนึกถึงสวรรค พระ
นิพพานมันเปนไปไมได นี่เวลาคุยกันก็คุยไปตามเรื่องที่เราจะตองคุย แตอยาลืมวา อารมณเดิมมัน
เกาะอะไรไวตอนเชา ถาอารมณเดิมเกาะทานทานเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค ถาอารมณเดิมเกาะศีล
ศีลเปนปจจัยใหเกิดบนสวรรค ถาอารมณเกาะทานก็ดี เกาะศีลก็ดี ถาอารมณเกาะทานหรือเกาะศีล
เปนกําลังฌานที่เรียกวา จาคานุสสติกรรมฐาน คือ สีลานุสสติกรรมฐาน นีเ่ ราก็เกิดเปนพรหม ถาจิต
รักพระนิพพานเราตายแลวเราไปนิพพาน สมมติวาไปนิพพานไมได จิตพอใจในทาน จิตพอใจใน
ศีล จิตพอใจในภาวนา ตายไปวันนัน้ ไปสวรรคแน หรือไปพรหมแน

ตอไปถาพบพระองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาองคที่ 5 จะพึงมาถึงคือ พระศรีอาริย
เมตไตรย หรือวา พบพระอรหันตสาวกขององคสมเด็จพระจอมไตรพระอรหันตนะทานเทีย่ วไปได
นะ ตั้งแตวิชชาสาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณสวรรค พรหม นี่ทานเที่ยวเหมือนกับเราเที่ยวขางๆ
บานเรานี่แหละนะ ไมใชเหมือนกับเที่ยวฝง ธนฯ ฝงธนฯ มันไกลไป เหมือนกับเราเดินอยูใ นบาน
พระสามประเภทนี้ ตองถือวาแดนสวรรคก็ดี แดนพรหมก็ดี แดนนิพพานก็ดเี หมือนกับทานเดินอยู
ในบานมันใกลนิดเดียวเพราะใชกําลังใจนิดเดียว ใชเวลาไมถึงครึ่งวินาทีก็ถึงแลว ฮึ ครึ่งวินาทีมันยัง
ชาไป พอนึกพับมันก็ถึงเลย ตั้งทาไมมี จะดูอะไรขางๆ ดูไมทัน ถาจะดูใหมัน ตองตั้งทาใชน้ํามัน
ตราเตาไปกอน ไมอยางนัน้ มันลออ็อกเทนกันเรื่อยปลอยพรึบถึงเลย
ถาไปเจอพระประเภทนั้นเขา ทานจะเทศนลวงเอาใจเดิม เห็นหนาเราปุบทานจะรูเลยวา คน
นี้มีกําลังใจสูงในดานไหน กุศลสวนใดทีเ่ ปนแนว ตัวแนวหนาในดานขอจิต ถาพบองคสมเด็จพระ
ธรรมสามิศร ทานจะเทศนแคจุดนั้นจบเดียวก็เปนพระอรหันตใชไหม เปนอรหันตเลย มัฏฐกุณฑลี
เทพบุตร ทานมีอะไรแคะพุทธานุสสติกรรมฐานหนอยเดียวเปนพระโสดาบัน นี่พวกเรามีกําลังกลา
กวาทานตั้งเยอะ ความเปนอรหันตจะเปนของงายๆ อา นี่ที่พูดอยางนี้ไมใชพดู เอาใจ ตามพระบาลีมี
เยอะ แตก็จะของดไว เพราะวา วันนี้เปนวันสุดทาย ขอนําเอาเรื่อง มัฏฐกุณฑลีเทพบุตร มาใหทาน
ฟงเพราะเปนของดี
วันนีก้ ็จะขอย้ําถึงความดีของบรรดาทานพุทธบริษัท ย้ําตรงนี้กย็ ้ําจุดของจิตวาจิตที่เราจะ
เขาถึงพระนิพพานไดมนั มีอะไรบาง ไปกันตาขั้น แตไปตามขั้นนี่เราพูดกันตามตํารานะ แลวก็การ
บรรลุจริงๆ ไมไดไปตามขัน้ มีสวนใหญที่เปนสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไมรูตัววา
เปนพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี เมื่อไหร รูไดโดยทันทีวา เวลานี้เราเปนอรหันตเสียแลว อยาง
นี้มีมาก นี่จะเปนไปตามขั้นคือ เปนพระโสดาบัน แลวเปนสกิทาคามี เปนอนาคามี เปนอรหันต
อยางนี้มีนอย บางทานไปติดกับแคพระโสดาบัน อยาง พระอานนท เหมือนกับเงาตามตัวขององค
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา แตอาศัยมีภารกิจมากจะตองปฏิบัติองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธอยู
ตลอดเวลา คอยรับแขก ชวยจัดสถานที่ กิจตางๆ ที่จะพึงมีทําครบถวน เมื่อพระพุทธเจาอยูทานก็เปน
แคพระโสดาบัน พระพุทธเจานิพพาน พระอานนท ก็ยังโสดาบัน เกงมาก รักษาไวไดดี
ตอมาเมื่อองคสมเด็จพระชินศรีนิพพานไปแลว เมื่อ พระมหากัสสป จะทํา ปฐมสังคานา ใน
คืนนั้น พระมหากัสสป กับพระอรหันตทงั้ หลายก็เตือน พระอานนท สังคายนาในวันพรุงนีจ้ ะเริม่
ขึ้น มีพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดมีเธอคนเดียวเทานัน้ ยังเปน เสขบุคคล คําวา เสขะ
แปลวา ยังตองศึกษาอยู ยังไมใชอรหันต อรหันตเรียก อเสขะ จงพยายามเรงรัดทําตนใหไดอรหันต
ผลเสียกอนทานคืนนั้นก็จงกรมเต็มที่ วากันเต็มที่ แตผลสุดทายกลายเปนเต็มที ไมได ลอเสียเหนือ่ ย
ตั้งแตหวั ค่ําใกลสวาง พอเดินไปเดินมา พิจารณาไป จงกรมไปจงกรมมาไมไดอรหันตผล แตวา
คิดถึงองคสมเด็จพระทศพลวาองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเคยเตือน วาการเจริญธรรมะเพื่อบรรลุ
ดมรรคผล

หนึ่ง อยาใหจติ ไปแตะตองกัน อัตตกิลมถานุโยค คือ การทรมานตน
สอง อยาเอาจิตของตนยอหยอนไปถึง กามสุขัลลิกานุโยค คือ อยาก
เวลานี้เราถูกตองเหตุทั้ง 2 ประการคือ หนึ่ง มีความเพียรมากเกินไปสองจิตใจอยากเปน
อรหันต ถาจะไมไดการทันที พักประเดีย๋ วเถอะ ก็ตั้งทาจะนอนเอนกายลงไป หัวไมทันจะถึงหมอน
เทาขางซายยกขึ้น เทาขวายังไมไดยก หลังยังไมทันจะถึงพื้น สําเร็จอรหันตตรงนั้นเอง
ที่ 3 ที่ 4 หรือ ที่ 7 ที่ 8 หรือตองการพระโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต อาไปคิด
อยางนั้น คิดไวอยางเดียววาไดเทาไรพอใจเทานั้น อยางนี้บรรลุเร็วถาไปคิดอยากไดโนน อยากไดนี่
มันเปน กายสุขัลลิกานุโยค คือ ใคร มีความพากเพียรเกินไป อัตตกิลมถานุโยค เปนการบั่นทอน
ความดีที่จะพึงได
นี่เปนอันวาเรือ่ งของพระอานนท ก็เปนเครื่องเตือนใจของบรรดาทานพุทธบริษัทวา พระ
อานนท นะเปนพระโสดาบัน แลวก็ไมไดเปนพระสกิทาคามี ไมไดเปนพระอนาคามี พลุบพลับก็
เปนอรหันตเลย ใชไหม ตัวอยางๆ นี้มีเยอะ เปนอันวาที่เตือนกันตอนนี้ไวก็ เพราะวาวันนีเ้ ปนวัน
สุดทาย เพือ่ เปนเครื่องเตือนใจของบรรดาทานพุทธบริษัทวา การกระทําความดีของพวกทาน
ทั้งหลายนี่ เปนความดีที่ทรงกลังใจอยางยิง่ เพราะวาเปนความดีพอ ที่จะทรงความดีใหทรงตัวอยูไ ด
ทีนี้ ในลําดับตอไปก็จะขอพูดถึงระดับของจิต เอะ ไอหมอนี่มันยังไงแลวนี่ไมสูหรือไว เออ
แปลกจริงๆ เอา ไมเปนไร
วันนีก้ ็จะขอปรารภเรื่องลําดับของจิต ลําดับของจิตก็คือ 1. พระโสดาปตติผล 2. สกิทาคามี
ผล 3. อนาคามีผล 4. อรหัตผล ก็ถือวาวันตนๆ ก็พูดกันประเภทที่เรียกวา เปนอารัมภบท วันนี้กข็ อ
บรรดาทานพุทธบริษัทกําหนดจิตไววา กําลังจิตของทานมีระดับไหน
สําหรับพระโสดาปตติผล หรือ พระโสดาบัน องคสมเด็จพระทรงธรรมตรัสวาตัดสังโยชน
ได 3 ประการ แตอยาลืมนะวา พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี องคสมเด็จพระชินศรีกลาววา ทัง้
สองทานนี้ทรงแตเพียง อธิศีล คือ ทั้งสองอันดับนี่มีศลี เปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งพูดกันงายๆ
เรียกเปนมีศีลบริสุทธิ์อยางเครงครัดนั่งเอง งายนิดเดียว กลวยๆ นะ
สําหรับพระอนาคามี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา จะเปนผูทรง อธิจิต หมายความตองใช
กําลังฌานหนักหนอย โสดาบันที่กําลังฌานแคปฐมฌานพอแตอนาคามีนี่ตองทรงฌานถึงฌานสี่ แต
ไมตองวิตก ถาเปนพระโสดาบัน กับสกิทาคามีแลว การทําจิตถึงฌานสี่เปนของงาย มันเบาไป
ตามลําดับ สําหรับอรหัตผลเปนผูทรง อธิปญญา ถาจําไดอยางนี้งาย ใชไหม ดีกวาปฏิบัติแบบเดาสุม
และอันดับแรกก็จับมุมตนเสียกอน คือ พระโสดาบัน พระโสดาบันทานบอกวามีปญญา
เล็กนอย มีสมาธิเล็กนอย แตทวามีศีลบริสุทธิ์ เครงครัดไปดวยศีลคําวามีปญญาเล็กนอยในดาน
สักกายทิฏฐิ สังโยชนขอตน อันนี้มีความรูสึกแตเพียงอยางเดียววา ชีวิตของเราเปนของไมเที่ยงแต
ความตายเปนของเที่ยงอยางไรๆ เราก็ตายแนในเมื่อเราจะตายเราจะไมยอมมาเสวยทุกขแบบนี้อกี
ตองการจุดเดียวคือความสุข ไดแก พระนิพพาน แตยังไมตัดขันธ 5 ไดหมดหรอก

ยังมีความรกในระหวางเพศ ยังมีลูกมีเตา ยังมีความอยากรวย ยังมีความโกรธ ยังมีความหลง
แตตัวนี้มันอยูใ นขอบเขต รักอยูในขอบเขตของศีล เฉพาะในคูครองของตน อยากรวย รวยอยูใ น
ขอบเขตของศีล คือ ไมคดไมโกงใคร โกรธๆ ไดแตไมฆาใคร เพราะกลัวศีลขาด ดานวิปสสนาญาณ
ก็ไมหนัก ใชกําลังใจเบาๆ มีอารมณรักพระนิพพานโดยเฉพาะ มีศีลบริสุทธ เทานี้พระโสดาบันกับ
สกิทาคามียากไหม โธเอย กลวยกิบๆ แทๆ ใชไหม มันของกลวยๆ เพียงแตพูดถึงสังโยชนถาพูดถึง
องค องคของพระโสดาบันก็คือ 1. มีความเคารพในพระพุทธเจา 2. เคารพในพระธรรม 3. เคารพ
ในพระอริยสงฆ 4. มีศีล 5. บริสุทธิ์ เปนพระโสดาบันกับสกิทาคามีเทานั้น ใชไหม
พูดถึงสังโยชนรูสึกวาหนักไปนิดหนึ่ง ก็เขาใจยาก คําวา องค หมายความวาจิตนะมันทรง
อยู ทรงอยูก็ได 1. เคารพในพระพุทธเจา 2. เคารพในพระธรรม 3. เคารพในพระอริยสงฆ 4. มีศีล
5. บริสุทธิ์ แถมนิดหนึ่ง เพือ่ กันจิตเฝอคือรักพระนิพพานเปนอารมณ นี่ประการของพระโสดาบัน
กับพระสกิทาคามี นั่งวัดกันเอานะ ใครเคารพพระพุทธเจาบาง ใครเคารพในพระธรรมบาง ใคร
เคารพในพระอริยสงฆบาง ศีลของใครครบ 5 บาง ศีลใครเกิน 5 ศีลใครต่ํากวา 5 บาง บางทีก็ครบ 5
บางทีขาดกวา 5 เรียกโสดาผลุบๆ โผลๆ แตความจริงบางวันเราก็โผลเปนพระโสดาบัน บางวันเราก็
ผลุบลงมาต่ํากวาโสดาบันหนอย มันก็ยังมีโอกาสไดเปน ใชไหม ขึ้นๆ ลงๆ ลงๆ ขึ้นๆ สักวันหนึง่
เราก็มีกําลังกลาขึ้น แลวไมยอมลง ถูกไหม เปนเรื่องธรรมดาของจิตที่จากปุถุชนก็ถงึ ความเปนพระ
อริยเจา
ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสวา พระโสดาบันมีสมาธิเล็กนอย คือ มีสมาธิ
แคปฐมฌานนีเ่ ปนไดแลว คือคําวามีสมาธิแคปฐมฌานนี่ ไมใชวาตองไปนั่งหลับตาทัง้ วันนะ คือ วัน
ทั้งวันนีเ่ ราจะทําอะไรก็ตามเราไมลืมเรื่องศีลมีจิตระมัดระวังเรื่องศีลอยูต ลอดเวลา จะพลาดพลั้ง
เรื่องศีลไปบางก็ขาดเจตนาบังเอิญเดินไปเหยียบมดตาย ยุงมันกัดจะเอามือลูบใหมันหนีไปบังเอิญ
มันตายเสียมันไปไมทัน อันนี้ศีลไมขาด พระโสดาบันเปนไดแคนี้ เปนพระโสดาบันไดนะและจุด
หนึ่งที่บรรดาญาติโยมทั้งหลายหวงใยกันมาก
โดยเฉพาะอยางยิ่งพอคาแมคา พอคาแมคานี่ไมโกหกไมได ความจริงทําไมจะตองไปโกหก
เขา ของเราซื้อมาราคา 1 บาท แตทองตลาดเขาขาย 100 บาทเราก็ตั้งราคาตามราคานิยมไปปกติ เรา
ตั้งราคา 100 บาท แตเขามาตอ ขอลดบอกนี่เอาสักหกสลึงเถอะ เราก็บอกไมไดตน ทุนมันแพงแค
ไหนอยาไปบอกเขาซิจะบอกเขาไมไดอะ ฉันซื้อมา 99 บาท เดี๋ยวพังนะ ศีล ใชไหมเลา เขาก็บอก
ไมไดหรอก เขาขายกันอยางนั้น ฉันขายตามเขา ถาจะลดไดกแ็ ค 2 บาท 3 บาท หรือสิบบาท เปน
อยางดี กําไรมันเยอะ ใชไหม แคนี้เปนทีพ่ อใจ อยาไปบอกเขาซิวาตนทุกมันเทาไร ตนทุนมันแพง
เขาขายกันอยางนี้ ฉันก็ตองขายอยางนี้ แตไมเปนไร เมื่อชอบกันเมื่อชอบใจกัน เปนทีร่ ักกัน ก็ขอลด
เปนพิเศษ ลดให 5 บาท แหม เอาบุญคุณเสียดวยนะ แตขาดทุนกําไรไปนิดหนึ่ง อยางนี้ศีลไมขาด
ไมใชมุสาวาท แตอยาไปยองไปบอกคนนัน้ ไมไดอะ ฉันซื้อมา 99 บาท 90 สตางค แนขาย 100 บาท
นี่ ไดกําไร 10 สตางคนะ โกหกศีลขาดหมดอยางนี้ตองเปนพระโซดาที่เขาผสมกับเหลา ไมใชพระ

โสดาบันแลว นี่เปนวิธหี ลีกเลี่ยง ที่เราหลีกตามความนิยมคือวา เราไมตัดราคาคนอื่น ใชไหม แลว
เราก็ไมไดโหก ไอทุนแพง แพงเทาไหน คําวาแพงมันแพงของเรา เขาแพงไมแพงไมรู แตก็วาไป
อยางนั้น แตความจริงเราขายไลเรี่ยกันชาวบานเขาไมวานะ ใชไหม ถาลดแคบาทสองบาทนี่เปน
บุญคุณ แตอยาไปบอกกับเขานะ ฉันเคยพบบอย อา สําหรับทานนะผมยอมขาดทุน แหม ไม
เปนไรๆ ทานคนเดียว คนอืน่ ไมได แกบอกอยางนี้ไมเอาละ เถาแกขาดทุน ลูกเมียตายหมด งั้นฉัน
ไมซื้อแลว ไมเปนไรๆ ฮะ กําไรนอยหนอย เหอะ ไวจริงๆ ไมใชขาดทุน กําไรลดไปหนอย อยางนี้
บอก เอา ตกลงเลยเจอะมาแลว สอนมาแลวนะ นี่เปนอันวา ทานตองวัดใจของทาน วันนี้อยากจะพูด
ใหเปนเครื่องวัดใจวา กําลังใจของเราเวลานี้ถึงไหนแลว
เปนอันวาพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี เขมงวดเรื่องศีลหนอยหนึ่งนะ ก็เปนไดแนนอน
ถาทานเปนพระโสดาบันหรือสกิทาคามี เวลานี้คือ ยังดีๆ อยู รับรองวา กอนจะตายนะ ทานไมอยูแ ค
นั้นหรอก เพราะวาทานฟงเรือ่ งนิพพานเสียจนชิน เรื่องพระนิพพานมันชินหู เขาเรียกวา อารมณมัน
เปนเอกัคตารมณในพระนิพพาน พระโสดาบัน เขาแปลวาผูถึงกระแสพระนิพพาน เราเขาถึง
กระแสแลว พอเวลามันจะตายหนอยเดียว จิตใจมันก็จะเหมือนๆ คิดวาสิ่งที่เรารักทั้งหมด สามี
ภรรยา บุตรธิดา ขาทาสหญิงชาย ทรัพยสมบัติทั้งหลาย แมแตรางกายของเรามันก็จะพัง เราก็ไม
สามารถจะนํามันไปได รางกายของเราก็เปนทุกขอยางนี้ เกิดเปนทุกขอยางนี้ เราจะประสงคความ
เกิดเพื่ออะไร
นับตั้งแตบัดนีเ้ ปนตนไป ถาจะพึงตายเราขอไปพระนิพพาน เอามันงายๆ นี้คุยอยูเรื่องพระ
นิพพาน ฟงมันเรื่อยไป ฟงมันยันตาย ไปนิพพานแหง ไมตองหวง นีข่ องธรรมดางายๆ นี่ตัดลัดเอา
งายๆ ถึงแมวากําลังใจของเราเวลานี้ไมถึงพระโสดาบัน แตวาฟงเรื่องพระนิพพานไวใหมนั ชิน เวลา
ปวยไขไมสบายอยาประมาทในชีวิต คิดวาตอนนี้ เราอาจจะตาย ถาตายขอไปพระนิพพาน แลวฟง
เสียงเรื่องพระนิพพานไวใหมันชินหู อยาง คุณออย แกฟงเรื่องนิพพานเรื่อยๆตายแลวแกไปพระ
นิพพานหรือเปลา ใครอยากจะรูก็ไปถามแกก็แลวกันนะ
ทานหญิงวิภาวดี ทาเขามาในเขตของเรานีเ่ พียงแค 8 เดือน 8 เดือนทานไมไดมาทุกวัน
หลังจาก 3 เดือนไปแลวจิตใจทานก็รักพระนิพพาน ถือวาทรัพยสมบัติใน วังวิทยุ ไมมีความหมาย
ชีวิตไมมีความหมาย หญิงตองการนิพพาน นี่เวลาที่ทานถูกปน มันเจ็บจะแย ถามวาทานหญิงเจ็บ
ไหม บอกเจ็บเจาคะ มีความรูส ึกเปนอยางไร หายใจมันชัด แลวก็ตรัสมาวา ขอหลวงพอ หลวงปูชวย
กราบทูลใหพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทราบดวยวา หญิงขอลาไปนิพพานแลวทูลทานชายให
ทราบดวยวาหญิงขอลาไปนิพพาน แลวทานก็ปนนิพพานๆๆ ออ ยิ้ม พอยิ้ม ออ สวางแลวๆ
นิพพานๆ เห็นแลว สวาง สวยเหลือเกิน ยิ้มเลยหมดเรื่องเลยตาย ตายแลวไปไหนไมรู ออ รู
เหมือนกัน พอตายแลวเขาเอาขึ้นเครื่องบินมาที่ จังหวัดสุราษฏร หลังจากนั้นเขาขึ้นเครื่องบินมาเขา
บอกจะมา กรุงเทพฯ ก็ไมไดมาดวย หนึ่งตอนไมรไู ปไหน ไปพบอีกทีอยูใ นโลงที่ วัดเบญจา

กรุงเทพฯ ก็ไมไดมาดวย หนึ่งตอนไมรูไปไหน ไปพบอีกที่อยูในโลงที่ วัดเบญจฯ ออกจากโลงแลว
เผาแลวไปไหนไมรู หมดเรือ่ งกันนะ ขืนไปรูเดี๋ยวใครเอาไปดาอีก
เปนอันวานี่เปนเรื่องของ พระโสดาบัน กับ สกิทาคามี นะ ทีย่ ้ํานี่เพราะวาเปนของเขา แลวก็
มีความมั่นใจดวยวา คณะของเราที่นั่งอยูน ี่มีหลายคนทีท่ รงศีลบริสุทธิ์ไดอยางดี แลวก็มีหลายทาน
บางทีศีลหัวสั้นบางศีลหัวยาวบาง ใชไหมศีลหัวเตาผลุบๆ โผลๆ ไออยางนี้เปนไร ไมชามันก็ยาวใช
ไหม มันยืดเสียจนเคยมันก็เลยไมเมื่อยคอ ทีแรกกันก็เมือ่ ย เมื่อยก็ผลุบมาใหม หัวเตานะ แตอยางนี้
ยังดีศีลผลุบๆ โผลนี่ ถากําลังใจของเราดีนดิ ถาเวลาจะตายจิตใจรักศีล จิตใจรักทานเราก็ไปสวรรค
ได ถาไปสวรรคดูตัวอยาง ทานมัฏฐกุณฑลี หรือมาเกิดอีกทีไปพบพระพุทธเจา ทานเทศนจดุ เกา
เพียงครั้งเดียวก็เปนพระโสดาปตติผล พวกเรานี่ไปไมนานหรอก อีแหละแชะๆๆ อยางชาเกิดอีกชาติ
เดียวพังหมดไมเหลือ จะไปเหลือไดอยางไร อยูอยางนี้ จิตใจมั่นในปรมัตถปฏิบัติ นี่ไมมีคาง วาไป
อีกชาตินี้จะเหลือไปชาติหนากี่องคก็ไมแนนักนะ เก็บใหเรียบ เราตายแลวนี่จะปลอยใหพวกนี้มา
เกิดใสบาตรพระอื่นไมไดเรือ่ ง เราไมไดอิจฉาใคร แตกันไมใหคนอืน่ ไดกนิ นะ ใชไหม มันเรื่อง
อะไร ไปใหคนอื่นเขาดีนะ อือ อยางนี้ไมไดอิจฉาชาวบานแตไมอยากใหพระอืน่ ไดกิน
ทีนี้สําหรับดานสกิทาคามี มาถึงพระโสดาบันจิตอยูใ นขอบเขตของความดี คือตัดโลภ คําวา
ตัดโลภนี่ ยังอยากรวย แตไมโกง โกรธนี่ไมตัด โกรธก็ไมไดตัดจริงๆ มีขอบเขตของความโลภ อยู
ในขั้นสัมมาอาชีวะ รวยอยากรวย ยังมีโกรธแตศีลครอบไวไมฆาคนได ไมฆาสัตวได ความหลงยังมี
เพราะยังหลงในความสวยสดงดงาม ยังแตงงาน ยังมีสามีภรรยา มีบุตร แตก็ไมลืมความตาย มีศีล
บริสุทธิ์ พอเขาไปถึงพระสกิทาคามี ตอนนีท้ านบอก ความรักเฉื่อยลง นะ คื่อมันไมตาย แตมนั เพลีย
นี่ไอความโกรธก็เฉื่อย ความโลภก็เฉื่อย ความหลงก็เฉือ่ ย เฉื่อยเพราะอะไรเพราะจิตละเอียดเขาไป
ถึงเปนฌานที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 มันไปเองไมตองไปบังคับมัน ทีนี้ไอจิตมันเขาไปถึงเปนฌานสูงขึ้น ปญญา
มันก็เกิด คิดวา เออ ไอทรัพยสินไมชาเราก็ตายจะตะเกียกตะกายไปถึงไหน แตเราก็ทํางานที่มีทําอยู
ทําครบถวนบริบูรณ แตความหลงใหลใฝฝนในทรัพยเฉือ่ ยลงไป คิดวาเราทําตามหนาที่ มีลูก มีลูก
หญิงมีลูกชาย มีคนเบื้องหลัง ทําไวเผื่อตามหนาที่ของเรา เราตายแลวเขาจะไดใช แตมนั จะมีเทาไรก็
ทําแตความสามารถยังไมลดทํานะ ทําแตใจมันลด ใจมันลดโลภมันเฉื่อยในดานความโลภ แลวมา
ในดานความรัก ดานความรักนี่อารมณจติ สวนหนึ่งทีเ่ รียกกันวา อสุภกรรมฐาน กับ กายคตานุสสติ
มันเขามาฝงใจเอง มองไปมองมาวา เออ ไอการแตงงานนี่มีแตความทุกขนะ เอกายโน อยัง ภิกขเว
มัคโคสัตตานัง วิสุทธิยา พระพุทธเจากลาววา ทางของบุคคลคนเดียวเปนทางเอกเปนทางแหงความ
บริสุทธิ์ หมดจดเปนทางสิ้นแหงความทุกข นี่ถาเราอยูคนเดียวมันจะมีความสุขยิ่งกวานี้
ตอนนี้มันแตงงานไปแลว มีลูก มีเตา แลวก็ชางเถอะ ไมเปนไร ทํางานตามหนาที่ แตกิจ
แหงการแตงงานอยางนี้ตอไปจะไมมีสําหรับเรา ใจมันก็เฉื่อยลงใชไหม มันลงดวยกําลังของฌาน
สูงขึ้น ปญญามันก็เกิดขึ้น แลวอํานาจของความโกรธ พระสกิทาคามีก็ยังมีความโกรธแตโกรธมัน
เบา ใครเขาดามา เมื่อกอนนีด้ ามาคํา เราก็ใหสอง พอถึงพระโสดาบัน ตอมาหนึ่งก็ใหหนึ่ง ลดไป

หนอย พอถึงสกิทาคามี พอความโกรธขึ้นมาเต็มที่จิตมันจะตัดทันที สักครูเดียวจะตัดวา เอะนีจ่ ะ
โกรธเขาไปทําไม เราจะไปฆาเขาเขาก็ตาย เราไมฆาเขาเขาก็ตาม เราจะแกลงใหเขามีทุกขเขาก็ทุกข
เราไมแกลงเขาก็มีทุกขอยูแ ลว
ไอคนที่ทําใหเราโกรธทําความขัดใจคนประเภทนี้อาศัย
รูเทาไมถึงการณใหอภัยทานไปเลย ใหอภัยมันเสีย ใชไหม อันนีเ้ ปนอารมณของพระสกิทาคามี แต
เมื่อเราระงับเราลดความโลภลดความโกรธได ไอความหลงมันก็ลดตัวลงไปเอง แตความหลงไมลด
ตัวนี้มันไมลด คือไมตองยุงกับความหลง ในเมื่อลดความโลภได ลดความโกรธได ก็แสดงวาหลง
มันลด ถาหลงมันไมลดสองตัวนี่ ก็ลดไมได
นี่การที่จะกาวเขาไปสูพระอนาคามี ทานกลาววา จะตองมีอธิจิต อธิจิตตัวนี้ตวั แรกของพระ
อนาคามีที่จะเพิ่มขึ้นก็คือ ตองใช กายคตานุสสติ กับ อสุภกรรมฐาน หนักหนอยรวมกับ
สักกายทิฏฐิ ที่พิจารณาเห็น รางกายมันไมใชเรา ไมใชของเรา ตายแลวเราก็แบกรางกายไมได
รางกายเต็มไปดวยความสกปรกโสโครก เราจะมานั่งหลงใหลใฝฝน รางกายเรา รางกายเขาเพื่อ
ประโยชนอะไร ตอนนี้จิตใจอาศัยฌาน 4 มีกําลังสูง แลวมี สักกายทิฏฐิ ที่ตัดเบาลง ในที่สุดก็ตัดกาม
ฉันทะเสียได ความรูสึกในเพศหมดไป
ถาเปนพระอนาคามีนี่วัดใจไวงาย ไอสิ่งที่เราเคยเห็นวาสวยวาดีนะ มันหมดมันเห็นเปนของ
ธรรมดาไปเฉยๆ นะ มันดีกด็ ีในลักษณะ แตไอความคิดใจในรูปพรรณสัณฐานไมมี นี่พระอนาคามี
นี่เปนจุดแรก จุดที่สองพระอนาคามีที่เพิ่มจากพระโสดาบันก็คือ ตัดความโกรธ แตอยาลืมวาตอนที่
เราเปนพระสกิทาคามีนี่ เราใหอภัยทานความโกรธมันเบาแลว เบาแลวก็เมื่อโกรธแลวก็ใหอภัย
ตอนพระอนาคามีตัดเด็ดขาด มันจะยากอะไร กําลังใจมันสูงเสียแลว คือ ฌานมันขึ้นมาสูงเอง ไม
ตองบังคับ เพราะกําลังของวิปสสนาญาณคือ เปนพระโสดาบันไมมีการจะกลับต่ําลงมันมีแตพุงขึ้น
ตัวลดไมมี นี่มนั จะขึ้นไปถึงดานวิปสสนาดวยแลว ขึ้นไปดานสมถะดวยควบกันไป
พอตอไปก็พจิ ารณาจิต มันก็จะมากไปดวยอํานาจของพรหมวิหาร 4 มีเมตตาความรักเห็น
อกเห็นใจคนและสัตว กรุณาความสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลใหมีความสุข อันนี้มันจับใจ มุทิตา มี
จิตออนโยน ไมอิจฉาริษยาใคร อุเบกขาเมื่อคําใดบังเกิดขึ้น จะเปนสิ่งที่เราหามปรามไมได ยังถูก
นินทาวารายใจก็เฉยถือวาเปนเรื่องธรรมดา นี่มันกดของมันเองนะ อันนี้ไมยาก ถาจับมุมพระ
โสดาบันไดกแ็ ลวกัน อยางนี้ทานเรียก พระอนาคามียังคาอยูนะ ยังไปนิพพานไมได อนาคามี แสดง
วายังคาๆ แลวยังมีกิเลสอยู กิเลสตัวทายขจัดมดละซิคราวนี้เราฆาขางฆาหมูตายเหลือแตมด กิเลสตัว
ทายที่จะเปนอรหันตก็เหลืออีก 5 ตัวความจริงการปฏิบัติจิรงๆ รูจักตัวกิเลสเสียเปนของไมยาก รูจกั
ตัวละเปนของไมยาก กิเลสตัวทายแล รูปราคะ หลงในรูปฌาน อรูปราคะ หลงในอรูปฌาน วาเปน
ของเลิศของประเสริฐ อยางนี้มันก็ไมมแี ลว แตวาบางครั้งจิตยังครึ้มๆ ใชไหมเลนฌานสนุกๆ
เขาฌานออกฌานสบายๆ แตใจยังมีอยู ทานบอกใหตัดตัวนี้เสียคือ ไมใชตัดฌานทิ้ง แตตัดอารมณที่
หลงฌานทิ้ง บางคราวจะคิดวาแคอนาคามีเราก็พอใจ ถาตายจากคน ไปเกิดเปนเทวดา หรือเกิดเปน
พรหม เราก็ไมตองลงมาเราไปนิพพานไดเลย ตัดอารมณตรงนี้เสียวา ในเมื่อชีวิตยังมีอยู เรื่องอะไรที่

เราจะตองไปทําตอไปในฐานะที่เปนเทวดาหรือพรหม เอามันเสียใหหมดตรงนี้ก็แลวกัน เห็นวารูป
ฌานและอรูปฌาน เปนบันไดเปนกําลังที่จะกาวไปสูพระนิพพานเทานั้น มันก็ตัดไมยาก ตัวนีต้ ัด
งายๆ ใชไหม
แลว มานะ ความถือตัวถือตน การถือตัววาดีกวาเขา เสมอเขา เลวกวาเขามันยังมีอยูใ นพระ
อนาคามี เราก็มานั่งตัดกําลังใจวา เราจะมีอยูใ นฐานะอะไรก็ตามทีคนและสัตวทงั้ หมดมีสามัญ
ลักษณะคือ มีลักษณะที่เสมอกัน คือมีความเกิดขึ้นในเบือ้ งตน มีความเสื่อมไปในทามกลาง และก็มี
การสลายตัวไปในที่สุด เราเปนคนมีฐานะสูงกวาเขา มีความรูสูงกวาเขา มีศักดิ์ศรีสูงกวาเขาในฐานะ
เปนชาวโลกแตวารางกายของเรา ถารางกายนี่มันก็เละเหมือนเขา ใชไหม มันก็สกปรกเหมือนกัน
มันแก มันก็ตายเหมือนกัน ใครจะไปนั่งถือ ถาถือตนวาเปนผูวิเศษกันอยางไร ในเมือ่ เรามีความเกิด
แก เจ็บ ตาย เหมือนกัน เราก็ไมถือตัวเสียใครจะมา จะมีฐานะระดับไหนก็ตาม เราถือวาผูนี้เปน
เพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย สําหรับเรา ตัดงายๆ อันนี้ตัดไมยาก เพราะกําลังเบา กิเลสมันเบาเต็มที มันจะ
สิ้นแรง
ทีนี้มา อุทธัจจะ ตัวฟุงซานๆ ของพระอนาคามีนี่ไมมีอะไร ไมไดฟุงไปหาอารมณตา่ํ ฟุงใน
เขตสูง ตามที่พูดมาแลวเมื่อกี้ อาจจะคิดวา เราพักเทานีก้ ็พอพอตายแลว เปนเทวดาหรือพรหม เราก็
ไปนิพพาน นีม่ ันฟุงอยูตรงนี้นิดเดียวเราก็มาคิดหักหนหลังอีกทีวา ในเมื่อชีวิตอินทรียยังทรงอยูจ ะ
พักมันทําไม และกอนทีเ่ ราจะตายใหเปนอรหันตเสียเลยไมดกี วาเหรอ ก็คุมใจ เทานี้ จิตจับตรง
เฉพาะพระนิพพาน
ตอมาตัวทายเหลืออวิชชา อวิชชานี่แปลวา สมเด็จพุฒาจารยโต ทานแปลวา รูไมครบ แต
เขาแปลกันทัว่ ไปวา ไมรู แตความจริงๆ ไมถูก ตองแปลอยางหลวงพอโต หลวงพอโตวารูไมครบ
วาคนที่เกิดมาไมรูไมมี ปวดทองขี้ก็รูปวดทองขี้ หิวก็รวู า หิว ไมรูทไี่ หน มันรูใชไหม หนาวก็รู รอน
ก็รู แตรูไมครบ รูไมครบเพราะอะไร เพราะยังติดอยูใน ฉันทะ กับ ราคะ อวิชชานี่แยกออกไปไดสอง
ศัพท ที่ปรากฏในขันธวรรค ไปพบพระพุทธเจาทานเทศนทานบอก อวิชชา นี่แยกออกเปนสองจุด
คือ ฉันทะ กับ ราคะ มีพราหมณถามเรื่องกิเลสหลายสิบขอ ถามวาถาหากวาจะตัดกิเลสเหลานี้จะตัด
ตรงไหน ทานวาตัดที่ ขันธ 5 คือ ตัดวาเราไมเห็นวา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือเรียกวา
รูป กับ นาม รูป ศีล สิ่งที่เราเห็นดวยตา สําหรับนามก็มี เวทนา ความเสวยอารมณ สัญญาความจํา
สังขาร อารมณที่ปรุงแตงใจ วิญญาณความรูสึก ฟงยาก ไมเอาดีกวามวยหมู คือก็ไมพอใจในรูป ไม
พอใจในขันธ 5 ที่มีอยูไมเห็น ไมพอใจมันในมนุษยโลก ไมพอใจในเทวโลก ไมพอใจในพรหมโลก
สิ่งที่เราพอใจมีอยางเดียวนัน่ ก็คือ พระนิพพาน เอามันงายๆ อยางนี่ หากินงายๆ สบายกวา เขาหากิน
กันอยางนี้ ใครเขาไมหากินกันตามตํารานีไ่ ปทุกตัว คือไปนั่งนับตามตําราอีกกี่แสนชาติก็ไมไป นัง่
นับไปนับมานี่
ขันธ 5 มีอะไรมั่ง มี หนึ่ง รูป สอง เวทนา เวทนาอะไรหวา ไมรูแลวซิตองไปโนน ไปดูใน
เวทนานุปสสนามหาสติปฏฐาน สัญญา ความจํา สังขารอารมณที่ปรุงแตงในดานที่เปนความดีหรือ

ความเลว วิญญาณความรูพิเศษ หนาวรอน หิว กระหาย เราไมสนใจในมัน อันนี้ชอบใจคิดอยางนีก้ ็
ไดนะ ไมหามนะ ที่เรียกวา รูปนาม ไมผิด แตอยาไปคิดแตรูปนาม นามรูป เสร็จ พัง เขาตองดูวารูป
มันไมเที่ยง นี่เวลามันจะหมดแลว เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็ไมเที่ยงมันไมทรงตัว ไอรูป
ไมชามันก็พัง เปนอนัตตา พอรูปเปนอนัตตา เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มันก็พังดวย ไปเกาะ
มันทําไม ไมเกาะมันดีกวา
เปนอันวา อวิชชา ก็คือ ตัดฉันทะ ความพอใจในการเกิดเปนมนุษย ในการเกิดเปนเทวดา
ในการเกิดเปนพรหม ราคะตัดความรักในความเห็นวา มนุษยสวย โลกมนุษยดี ตัดราคะใน
ความเห็นวาเทวโลกสวย
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พระอนาคามี และ พระอรหันต
ดีไหม อยางนี้เขาเรียกวา อาจารยแบบ โลลุทายี รูจักไหม รูจัก โลลุทายี ไหม โลลุทายี ใน
พระพุทธศาสนาเรามีพระชือ่ อุทายี มี 3 องค อุทายี เฉยๆ นี่คือ เปนสหชาติของพระพุทธเจา เกิด
พรอมกัน วันเดียวกัน แลวก็เปนเพื่อนกันกับพระพุทธเจา เพื่อนเลนกันเรื่อยมา ตลอดเมื่อ
พระพุทธเจาครองราชย อุทายี ก็เปนอํามาตยผูใหญองคนี้เปนพระที่มีความดีมาก ตอนเมื่อองค
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณแลว สิน้ เวลาถึง 5 ป องคสมเด็จพระ
ประทีปแกวก็ไมเคยกลับไปสอนญาติโยมที่ กรุงกบิลพัสดุ ใชไหม ฉะนั้น พระเจาสุทโธทนะ
มหาราช ทรงทราบ แลวคอยนานเขาไมเห็นมา จึงไดตั้งอํามาตยคนหนึ่งมีบริวารหนึ่งพันไป
อาราธนาพระพุทธเจาจะใหมาเทศนโปรด ทานอํามาตยผูนั้นไห ไปถึงฟงพระพุทธเจาเทศนเปน
อรหันตทั้งบาวทั้งนาย ขอบวชในพระพุทธศาสนา พอก็ลืมซิ สบายแลวนิ ตีพุงเลย สงไปอีก 8 รุน
จบเปนอรหันตหมด ไมมใี ครพูด ทีนี้สงเปนรุนสุดทาย พระเจาสุทโธทนะ เห็นวาไมไดการสงคน
อื่นไปไมไดความ หายหมด
จึงไดสงเพื่อนรักขององคสมเด็จพระบรมสุคต คือ ทานอุทายี เปนมหาอํามาตยผูใหญ นํา
บริวารมีพันคน พอไปถึงองคสมเด็จพระทศพลก็ทรงเทศนโปรดทานฟงเทศนจบทุกคนทานก็เปน
พระอรหันตหมด เมื่อเปนพระอรหันตแลว ทานอุทายี ทานไมลมื คําสั่งของพระเจาสุทโธทนะ
มหาราช แตวาแทนที่ทานจะกราบทูลองคสมเด็จพระบรมโลกนาถวา เวลานี้ พระจสุทโธทนะ
มหาราช พรอมไปดวยหมูพ ระประยูรญาติมีความตองการพระองค ทานไมกราบทูลแบบนั้น ทาน
ใชลีลากราบทูลวา การเดินทางมาจาก กรุงกบิลพัสดุมหานคร มาถึง กรุงราชคฤหมหานคร นี้ ถนน
หนทางมีทางรมรื่นไปดวยปาและเขา มีความสุขความสบาย มีความเยือกเย็นนาเดินทางเลน และ
ทานพูดแบบนีพ้ ระพุทธเจาก็เขาใจ
พอพูดจบ องคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดมพี ระพุทธฏีกาตรัสวา อุทายี ถาอยางนั้นเราจะไป
กรุงกบิลพัสดุ ฉะนั้นเธอจงพาบริษัทของเธอพันองค ลัวนแลวแตเปนอรหันตทั้งหมดไปลวงหนาไป
กอน แลว อุทายี จึงไดลวงหนาไปกอนองคสมเด็จพระชินวร แตวาทางเดินจาก กรุงกบิลพัสดุ มาถึง
กรุงราชคฤห ใชระยะทาง 60 โยชน พระพุทธเจานําพระสงฆเดินทางไปวันละโยชน 400 เสน ทรง
พักครั้งหนึ่ง 400 เสน ทรงพักครั้งหนึ่ง อุทายี ก็ตองเขาไปเรียกไปเคลียรพื้นที่กอนซิใชไหม แลว อุ
ทายี กับพระอรหันตทั้งหลายก็ตองไปเคลียรพื้นที่ เอาธรรมะไปกระจายไปกอน
ตอมาองคสมเด็จพระชินวรจึงไดเสด็จไปถึงที่นั่น เมื่อเสด็จไปทั้งๆ ที่สงพระอรหันตไป
กอนตั้งพันรูป
หมูพระประยูรญาติทั้งหลายก็ยังมีความกระดางกระเดื่อง
มีมานะทิฏฐิมาก
พระพุทธเจาทรงทราบวาพระญาติพระองคของพระองคมีมานะทิฏฐิมาก เวลามาเฝาพระพุทธเจา
ญาติผูใหญของเขาคิดกันไวกอนวา สิทธัตถะราชกุมาร นี่เปนคนคราวลูกคราวหลาน ไมควรทีจ่ ะ

ไหว แตถาหากวาเราจะนัง่ ใกลเราก็ตองไหวเธอ ฉะนั้นจึงจัดลูกจัดหลาน ที่มอี ายุรุนราวคราว
เดียวกันหรือออนกวานั่งขางหนา ญาติผูใหญนั่งขางหลัง เวลาไหวคนที่มีอายุเทากันกับมีอายุออน
กวาไหว แตผใู หญไมยอมไหว
ตอนนี้องคสมเด็จพระจอมไตรทรงพิจารณาวา หมูพระประยูรญาติมีมานะทิฎฐิมาก ไมควร
แกการสดับพระธรรมเทศนา จะเห็นวา พระพุทธเจานีไ่ มไดเทศนสงเดช ใครไมเคารพทานไมยอม
เทศน เพราะธรรมะเปนของดี ในเมื่อชาวบานไมรักดีก็ไมเทศน แตองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
ทรงรูน้ําพระทัยของพระพุทธบิดาวา มีความเคารพวาตั้งแตประสูติอออกมา ตอนทีพ่ ราหมณเขาไป
ดูลักษณะพระพุทธเจาแสดงปาฏิหาริยก็ทรงนมัสการ คือ กราบลูกชา ตอนแรกนาขวัญองคสมเด็จ
พระจอมไตรอายุเพียง 7 ป นั่งอยูโคนไทร นั่งอยูคนเดียวเจริญสมาธิ ทรงปฐมฌาน เงาตนไมไม
คลอยไปในเวลาบาย ทานเห็นเปนอัศจรรยก็ไหว กราบลูกชายอีกครัง้ หนึ่ง คือ พระพุทธเจารูนา้ํ
พระทัยของพระราชบิดา แตทวาญาติผูใหญไมเคารพไมควรเทศน
ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
จึงไดทรงแสดงพระปาฏิหาริยเหาะไปบนอากาศ
บรรดาหมูพระประยูรญาติเห็นเปนอัศจรรย พระจสุทโธทนะมหาราช ซึ่งเปนพระพุทธบิดาลุกขึ้น
นมัสการญาติทั้งหมดก็กราบ แลวก็ทรงประกาศวาขาพระพุทธเจากราบพระองคมา 3 ครั้งแลว
สมเด็จพระประทีปแกวจึงไดเสด็จลงแลวก็แสดงพระธรรมเทศนาโปรด
พอเทศนโปรดจบวันนั้น ก็ปรากฏวามี ฝนโบกขรพรรษ ตกลงมาเปนเหตุอัศจรรย ดวยเหตุ
วาบรรดาพระสงฆทั้งหลายเหลานั้นมานั่งประฃุมกันภายหลังวาวันนีม้ ันนาอัศจรรยหนอ ที่เราอยูก ับ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามานาน ไมเคยเห็นองคสมเด็จพระพิชติ มารแสดงปาฏิหาริยให ฝน
โบกขรพรรษ ตกลงมาสมเด็จพระบรมศาสดาไดทรงสดับจึงไดเสด็จไปที่พระสงฆถามวา เธอคุยกัน
เรื่องอะไร บรรดาพระสงฆทั้งหลายก็กราบทูลใหทรงทราบ
สมเด็จพระผูมพี ระภาคเจาจึงไดพระพุทธฏีกาตรัสวา ภิกขเว ดูกร ภิกษุทั้งหลาย การที่เรา
ตถาคตมีบารมีเต็มเปนพระพุทะเจาแลวแสดงปาฏิหาริยให ฝนโบกขรพรรษ ตกมาไดนี้ เปนของไม
อัศจรรย เพราะมีบารมีเต็ม แตเมื่อกาลกอนนี้เรามีบารมียังไมสมบูรณ สามารถทํา ฝนโบกขรพรรษ
ใหตกลงมาไดนี่เปนของอัศจรรย เมื่อสมเด็จพระภควันตแสดงตอนนีจ้ บลงก็นิ่งเสีย นิ่งหมายความ
วาถาพระสงฆถามใหเลาเรื่องก็จะเลา ถาพระสงฆไมถามพระองคก็จะไมพูดใหฟง บรรดาพระสงฆ
ทั้งหลายเหลานั้นจึงถามวา กาลเมื่อเวลาทีพ่ ระองคยังไมไดบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ทํา ฝน
โบกขรพรรษ ใหตกลงมาได เรื่องราวเปนอยางไรพระพุทธเจาคะ สมเด็จพระบรมศาสดาจึงไดนํามา
ซึ่งเรื่อง พระเวสสันดรชาดก
เอาละวันนี้ไมตองฟงนะ ขืนฟงไมตองกลับ เปนอันวา อุทายี องคนี้เปนพระดีบางแหงเรียก
ทานวา กาฬุทายี เพราะทานตัวดํา อีกองคหนึ่งใชนามวา มหาอุทายี มหาอุทายี เปนปุโรหิตของพระ
เจาสุทโธทนะ ชื่ออุทายีเหมือนกัน แตวามันพองกันทั้ง 3 องค ก็ตองเรียกตามฉันทลักษณะ องคนี้กด็ ี

แตอีกองคหนึง่ ชื่อ โลลุทายี โลลุทายี นีจ่ อมโลเลพระวินัยที่ทรงบัญญัติหามนี่ โลลุทายี สรางมันตะ
เลยเกงมาก ไมงั้นเราไมมีวนิ ยั ปฏิบัติหรอก
ฉะนั้นเมื่อคืนนี้อาตมาก็คงปฏิบัติแบบ พระโลลุทายี เพราะอะไร ลูกศิษยฟงคําสอนดวยดี
ตั้งใจเจริญสมาธิจิต ตั้งใจเจริญวิปสสนาญาณ พิจารณาขันธ 5 จิตใจผองใส กําลังใจสดชื่อ แตวาพอ
อาจารยแตกตืน่ หนีไปเที่ยวเสียฉิบ ดีไหมขืนคบอาจารย แบบนี้ไมไดดีนะ นี้อีตอนหนีไปเทีย่ ว พอ
หนีไปเทีย่ ว ก็ไป นี่เลาสูกันฟงนะ ใครวาอยางไรก็ชางปะไร ไมใชเรื่องชาวบานนิ ฮึ ปากของขาว
บานชาวบานจะนินทาวารายเปนเรื่องชาวบาน เรามีปากจะพูดเราก็พดู ของเราไป ไมไดเขาบานเขา
ชองใครพูดอยูต รงนี้นะ หนีไปเที่ยว
เมื่อคืนนี้กําลังดีขึ้นรูสึกวาสองสามวันนี้ เมื่อวันกอนมาทําทาจะตายแหลไมตายแหล มัน
หมดแรงลงเอาจริงๆ ก็พอดีกําลังใหทานทั้งหลายเจริญพระกรรมบานเห็นองคสมเด็จพระพิชิตมาร
ทานเสด็จมา เปลงฉัพพรรณรังสีสวางไสวมาก สวยมาเปนพิเศษ เหมือนกับอีป 15 ที่จะตาย ก็ไป
ไหวทานก็กราบๆ ก็เงยหนาขึ้นทานก็บอกวา คุณนับตั้งแตวันนี้เปนตนไปรางกายจะดีขึ้นตามลําดับ
แลวก็เปนนาแปลกวานนีเ้ หนื่อยแสนเหนือ่ ยซิดีมาก ไมเพลีย งานหนัก วันนี้ก็รูสึกกําลังดีขึ้น เมื่อเชา
นี้สวาปามขาวเขาไปตั้ง 2 ถวย ขาวตม โจกอีกหนอยขนมอีกหนอย เอ ทามันจะตายยากเสียแลว นี่
มันไมกินตั้งแตเดือนมีนาแลวนะเบื่อขาวแตะไป 2-3 ชอนก็เลิก
เมื่อทานทรงพยากรณวา นับแตวันนี้เปนตนไป รางกายจะดีขึ้น อันนี้ทานตรัสไมเคยคิด
เมื่อคืนนี้ เมือ่ วานนี้ความจริงตั้งแตเชาไมมีเวลาหยุด แขกมาแตเชากําลังฉันขาว เสร็จจากแขก
ขางบนลงมาเขาก็ถวายสังฆทาน ออกจากนี้ไปโทรทัศนชอง 9 ก็ปรากฏวา ตองเทศนสองกัณฑ ได
กัณฑแรกคนที่จะพากยปากพะงาบๆ ไมมีเสียง ที่จริงเขานาจะประกาศนะ วาตอแตนี้ไปขอทาน
ทั้งหลายฟงพระธรรมเทศนาจาก ฤาษีลิงดําวัดทาซุง ถาฟงเทศนวนั นีฟ้ งเอาตายใจนึกใชไหม พากย
พะงาบๆ ไมมเี สียดี นึกอะไรก็ตามชอบใจ นําดาชาวบาน นึกชมชาวบาน ก็นึกไปตามเรื่องตามราว
ก็หมดเรื่อง มันไมเอามันโง ทานบอกใหเทศนใหม เทศนเปนสองกัณฑ เออ เหนื่อย เพิ่มเหนือ่ ย
กลับมาญาติโยมเต็ม เด็กก็มาเต็มแลวก็ดีใจคิดวา กําลังจะไปไมไหว ก็ทํางานไดดี
นี่เปนอันวา คําพยากรณขององคสมเด็จพระชินศรีนี่ตรง แลววันนี้ก็รูสึกวาเหนื่อย
เหมือนกัน แลวก็ดี ตอนกลางคืนนี่แทนที่จะเพลียก็ไมเพลีย ฉะนัน้ เมื่อพระองคทรงพยากรณแบบ
นั้นวันตน เมือ่ คนนี้พอเวลาทานทั้งหลายทํากรรมฐานกันพอทานเงียบ อาตมา คติปกติก็มีวา ปลง
ขันธ 5 เปนปกติเพื่อความสุขของทางใจไอทางกายนี่มนั ไมมีความสําคัญ มันจะเปนอยางไรก็ชาง
หัวมัน เอาใจสบายก็แลวกัน มันกายนี่เราจะไปเอาใหมนั ดี ไมมีทางถาเราเอาใจไปเกาะกายวากาย
ตองเปนอยางนั้น กายตองดีอยางนี้ ชาตินที้ ั้งชาติกลุมทั้งชาตินะ ไมมีความสุข
ความสุขของเราก็มีรางกายจะเปนอยางไรก็ชาง มันเปนธรรมดาของมัน ใหใชอารมณจับ
สักสองนาที ก็เลยคิดวา เออ เรานี้หางแมมานาน ตั้งแตปวยมากนีไ่ มคอยจะไปทางไหน ปลงแตขันธ
5 อยางเดียวเพื่อจิตเปนสุข วันนีพ้ อมีกาํ ลังดีขึ้นไปไหวพอไหวแมสักหนอย ก็ไปดาวดึงส ไป

ดาวดึงสตาปกติ โยมผูชายทานออกมารับ แตความจริงทานอยูครบคณะแตปรากฏวา โยมหญิงทาน
ออกมารับ ตามปกติโยมหญิงนี่ทานไมคอ ยออกมารับ ทานออกมารับก็มายืนคุยดวยมาคุยดวยกัน
สองคน คุยสักประเดีย๋ วหนึง่ ทั้งโยมผูชายทานก็บอกวา แมศรีใหญ นี่เวลาขางลางเหลืออีประมาณ
3-4 นาทีเทานัน้ นะ เดีย๋ วนาฬิกามันก็รองกริ๊กหมดเวลา ปลอยใหลูกไปนมัสการพระเถอะ โยมทานก็
ใหโอกาส ใหโอกาสก็นึกวาเอะ จะเขา จุฬามณี ดี หรือจะไปนิพพานดี พอคิดวา ถาเขา จุฬามณี ก็
ใกลเกินไป แตจุดหมายปลายทางการไปกลับนี่จะตองไปกลับจากนิพพาน
แลวขึ้นไปเฝาทานบนนั้น พอกราบๆ ทานก็เงยหนาขึ้น พอเงยหนาขึ้นมาทานก็ตรัส ทาน
บอกวาดูลูกศิษยของคุณซิ ใหดูนี่เห็นใจหมดทุกคน ไมมีทาง จะเอาใจไปหลบที่ไหน ไมมีทาง ถาดุ
ใจจะเห็นใจผองใส สวนใหญ แลวทานบอกวาไอคนทีม่ านั่งนั่นนะ สวนใหญมนั เปนพระโสดาบัน
กับสกิทาคามี ทานวาอยางนี้นะจะไปหาอาตมาเองไมไดนะ ทานวามา บอกวาจะทราบไดอยางไร
ประเดี๋ยวแกไปแกไปหลอกมันเหอะ ไปถามมันวา ไอใครมันเคารพพระพุทธเจา พระธรรม
พระสงฆ แลวเคารพมั่นคงในศีล 5 มั่ง ใหมันยกมือขึ้น แลวมันยกไมหมดหรอก ไอที่ขี้เกียจยกมันมี
ก็เลยมานั่งหลอกเลนเสียโกๆ หลอกเลนก็ยกมือกับพรึบ มองไปก็ตกใจ เอะ มันเกือบหมดนีห่ วา นี่
นา ขนาดๆ ขี้เกียจดีแลว พวกไมขี้เกียจยังเต็มนะ ก็เลยดีใจ นี่เปนเรื่องของทานนะ ไมใชเรื่องของ
อาตมา หรือผลที่พึงจะแนะนํากันนี่
จึงไดบอกวาการมาเยี่ยมทานหรือมาหาทานทุกเดือนนี่ ถาทานทั้งหลายจะจางบอกวา เอามา
สอนกันนี่ แตวาสอนทานทัง้ หลายไมสนใจ จางมา 3 วัน วันละสิบลานบาท นี่ไมมามาทําไม ไมได
เกิดประโยชน พูดไปก็ไรประโยชน ถาพูดไปไดประโยชนอยางนี้มาแลว ไมไดสตางคกลับก็เต็มใจ
มา เพราะวาประโยชนที่ตองการเขาตองการอยางเดียวคือ อยางนอยที่สดุ ตามสัญญาเดิมของโยมวา
ถาคณะของทานนี่
จะตองอยางนอยที่สุดไปอยูท ี่ดางดึงสใหหมดถาหากวาใครมีความดี
ขยันหมัน่ เพียร สรางความดีมากขึ้นจะไปนิพพานได ทานก็ไมขัดของ นี่ก็ถือวาความดีหรือไมดจี ะ
ไหนได มันเปนเรื่องของทาน ของอาตมาก็ตองถือถามแบบฉบับของพระพุทธเจาที่ตรัสวา อักขาตา
โร ตถาคตา ตถาคตเปนแตเพียงผูบอก ไมใชวาคน ครู บาอาจารย จะนําลูกศิษยลูกหาไปสวรรค ไป
นรก ไปพรหม ไปนิพพานได ไดแตเปนผูบอก นี่การบอกของทานนี่มีผลจะไดมกี ําลังใจ อยางนี้
เหนื่อยเทาไรไมวา จะอยูกี่ปก ็ไมเปนไร ก็ลองพูดมาพูดไปไรประโยชนเราก็ตายดีกวา ไปนอนเอาเข
นกที่บานสบาย มาดูไอคนขางลางมันเดินไปเดินมา เดินมาเดินไปทํามาหากิน เดี๋ยวขีแ้ ตกบาง เยี่ยว
แตกบาง ทะเลาะกันมั่ง ยิ้มแยมแจมใสกันมั่งนอนยิ้มสบายๆ ใชไหม นี่พูดถึงผล ฉะนั้นเมื่อองค
สมเด็จพระทศพลตรัสมาอยางนี้อาตมาก็ตองเชื่อ เชื่อไมเชื่อเปลา ทานสั่งใหมาหลอก ก็หลอกเสีย
ดวย งัน้ คนหลอกก็ตกหลุมพลาง ใชไหม ฮึ ไดผลแฮะ
เปนอันวา คนแกยังมีลีลาใชได ฮึ ฮึ แตไมใชลีลาคนแก ลีลาทานสั่งมานะอยางนี้ไมได
หรอก จะทําลีลาสงเดชก็ไมได ฉะนัน้ วันนี้ก็ขอตอ เพราะเปนวันที่สามวันที่สามนี่กต็ องถือวาในเมื่อ
พระพุทธเจาทานพูดมาแบบไหน แลวก็ใหมาทดลองกับทาน ความจริงถาจะบอกวาใครเชื่อตัวเอง

บาง วาเปนพระโสดาบัน สกิทาคามีจะหาคนยกมือไมได เพราะวาคนยิ่งดียิ่งลดตัวมาก หากวาคนดี
นอยทะนงตัวมากคนดีมากก็ทะนงตัวนอย แลวในเมื่อทานตรัสมาอยางนี้ก็ตองเชื่อ แลวผลที่ทานให
มาพูดแบบไหนเปนไปตามทานสั่ง อันนี้กต็ องเชื่อหนักขึน้ มีความมั่นใจ
ตอนี้ไปก็ขอกลาวอันดับสุดทาย กลาวลําดับสุดทายที่อาตมาจะไมกลาวอนาคามี เพราะไมมี
ความสําคัญ คนเราถาเหยียบหัวหาดไดถึงพระโสดาบันที่ เขาไมสนใจ สกิทาคามี อนาคามี หรอก
เขาสนใจอรหันต เพราะวาถาเรามุงอรหันตนี่พระสกิทาคามี อนาคามีมันอยูทามกลาง ไมเปนไร ถา
มุงเอาพระอรหันตอยางเลวที่สุดถาเราไมถึง เราก็ตองไมติดอยูแคพระอนาคามี หรือที่วาอยางดีเราก็
ไปติดอรหัตมรรค อรหัตมรรคนี่ถาตายไปแลว อรหัตมรรคยังไปนิพพานไมได แตวาอนาคามีก็ดี
อรหัตมรรคก็ดี ก็ไมกลับมาเกิดอีก ถาตายไปเปนเทวดาหรือพรหมไอเรื่องจะลงนรกนะไมมี เลิกกัน
เสียที คนที่มีกาํ ลังใจตามที่พระองคทรงพูดเมื่อคนนี้ เรื่องนรก เลิกคิดกัน คิดกันอยางเดียววา ชาตินี้
เราจะไปนิพพานไดหรือยัง ถาเราไปนิพพานไมได เราก็มีหวังวา เราจะตองไปคางชั้นอนาคามี
เพราะชีวติ ของเรายังมีเวลาหลายวัน ใครอยากจะตายวันนี้ก็ตามใจ ไมไดวาอะไรนะ
นี่เราก็มาเอาอรหัตมรรค วิธีปฏิบัติเบื้องสูงเขาปฏิบัติแบบนี้ คือ ใหพยายามสนใจใน
สังโยชนทั้ง 10 ประการ สังโยชน 10 ประการ นี่ตองทองจําใหไดนะ สังโยชน 10 ประการก็คือ
1. สักกายทิฏฐิ
2. วิจิกจิ ฉา
3. ลัลัพพตปรามาส
4. กามฉันทะ
5. ปฏิฆะ
6. รูปราคะ
7. อรูปราคะ
8. มานะ
9. ยุทธัจจะ
10. อวิชชา
มี 10 อยาง กิเลสที่เราะตัดจริงๆ มันมีเทานี้ ไมตองไปเปดหนังสือดูมนั มากหรอก นัง่ ย่ําตอก
กันไปย่ําตอกกันมา เดี๋ยวก็แหลราญกันหมด ถาสังโยชนไมแหลก เราก็แหลกไปเอง หมดเรื่องหมด
ราว จริงไหม ก็แหลกกันขางหนึ่ง อันนีเ้ วลาย่ําตอก ถาเขาทําอยางไร เกลา ก็นั่งดูมัน ความจริงกิเลส
10 ตัวนี่ เขาตัดตัวเดียว เขาตัดกันตรงที่สกั กายทิฏฐิ ตัดตัวเดียวเทานี่ ถาตัดตัวนี่พัง กิเลส 9 ตัวก็พัง
เหมือนกับพูดมาในเรื่อง อกุศล เออ รากเหงา อกุศล 3 อยาง คือ โลภะ โทสะ โมหะ ความจริงอกุศล
3 อยางนี่ ถาเราตัดโลภะกับโทสะได โมหะก็ไมตองตัดเพราะโมหะมันก็ตายไปดวย

สําหรับสังโยชน 10 ประการนี่ ถาเราจบสังโยชน 10 ประการเราก็เปนอรหันต ถาเรา
พยายามทําลายสังโยชน 3 ประการได คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉาสีลัพพตปรามาส อันนี้ถาใจยังออน
กําลังออนก็เปนพระโสดาบัน ถามีความเขมแข็งก็เปนพระสกิทาคามี
นี่ถาหากวาตัดสังโยชนไดอกี 2 เปน 5 คือ กามฉันทะ กับ ปฏิฆะ อันนีเ้ ราก็เปนพระ
อนาคามี เหลือจากนั้นอีก 5 ไดแก รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะอวิชชา ตัดไดก็เปนอรหันต
ตอนนี้ก็มานั่งคลําสังโยชนทั้งสิบประการวา ถากําลังใจของพวกทานที่มีความมั่นคงใน
พระพุทธเจา มั่นคงในพระธรรม มั่งคงในพระอริยสงฆ แลวก็มกี ําลังรักศีล 5 ดวยเจตนาแท ถาเผอิญ
มันจะประมาทพลาดพลั้งไปบางโดยไมเจตนาอยางนี้เขาไมถือทําลายศีล 5 ดวยความตั้งใจจริง ไม
ขาด และโดยเฉพาะอยางยิ่งถากําลังใจของบรรดาทานพุทธบริษัทรักพระนิพพานเปนอารมณอยางนี้
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 สิ่งที่เรามองเห็นดวย
ตาเปลา เชน รางกาย สําหรับนามนั้น ไดแก เวทนา ความเสวย อารมณ ไอเวทนานีม้ ันความเสวย
เวทนา ความเสวยอารมณ อารมณที่เปนสุข อารมณที่เปนทุกข อารมณที่ไมสุขไมทกุ ข แตมนั เปน
อารมณ สัญญา ไดแกความจํา สังขาร ไดแก อารมณทปี่ รุงแตงใจ ดีบาง ชั่วบาง วิญญาณ ไดแก
ความรูสึกนี่เปนนามธรรม รูปก็ดี นามก็ดี ไมใชเรา ไมใชของเรา เมื่อถึงเวลารูปสวย นามทั้งหมดก็
สลายไปดวย อันนี้จะเปนแบบไหนมันก็ไมผิดทั้งนั้นแหละ ถามันเนื่องดวยขันธ5
แตสําหรับพระโสดาบันสกิทาคามี ตองฟงวาพระพุทธเจาทานบอกวาทั้งสองประเภทนี้
สําหรับพระอริยเจาเปนผูทรง อธิศีล ในเมือ่ ศีลบริสุทธิ์ มีความมั่นคงในคุณพระรัตนตรัย ก็เปนพระ
อริยเจาสองประการนี้ได คือ โสดาบันกับสกิทาคามี
สําหรับพระอนาคามีทรง อธิจิต คือตองมีฌานเขมแข็ง แตคําวาฌานเขมแข็งนี่ ไมใชไปนั่ง
หลับตาตัวแข็ง คือ อารมณฌานมันทรงตัว เห็นวารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณก็ดี หรือวารูป
เสียง กลิ่น รส และสัมผัสก็ดี รางกายของคนบุคคลก็ตาม มันสกปรกโสโครกไมใชเครื่องเปนนา
ประเลาประโลม ไมใชนาพอใจ บรรดากลิ่นทั้งหลายกระทบจมูกแลวก็หายไป อยางนี้เปนตน ไมมี
อะไรเปนสาระ เปนแกนสาร ไมติดในรูป ในเสียง ในกลิ่น ในรส และสัมผัส ความรูสึกในระหวาง
เพศหายไปเพราะอํานาจอสุภสัญญากับกายคตานุสสติ
สําหรับปฏิฆะ ความกระทบกระทั่งใจ ที่ทําใหเราไมพอใจ เราสามารถ เราทําลายดวย
อํานาจพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสารเปนตนหรือวาตามที่องคสมเด็จพระ
ทศพลทรงแนะนํา ลูกชายพระนายชางทอง ใหกสิณ 4 อยาง อยางใดอยางหนึ่ง คือ กสิณสีแดง สี
เขียว สีเหลือง สีขาว ควบกับ สักกายทิฏฐิ เราก็ทําลายปฏิฆะลงไปเสียได ไมสนใจกับวาจาของ

ชาวบาน เขาจะชมเราวาดีหรือเขาจะติเราวาเลว มันเปนปากของเขา เรารูตัวของเราวาเราดีหรือเรา
เลว มันอยูทกี่ ารประพฤติปฏิบัติ แลวก็ไปเทียบกับรางกายวา ไอรางกายเราเขาดานีเ่ ขาดากาย แลวที่
เขาดาเราเขาก็เอากายมาดา กายของเราที่ถูกดาหรือไมถูกดามันก็พัง กายของเขาที่เขาดาเรา ไมชากาย
เราก็พัง มันไมไดมีประโยชนอะไร สําหรับเราที่จะเขาเกลาใจ
เราก็เกลาวา ถาทรงขึ้นไปนะ จะสูงจับขั้นอรหันต ก็จับอยางนี้ วารางกายนี้คือ ไอขันธ 5 ไม
เอา มันพูดยุง วารางกายของเรามันประกอบไปดวยธาตุ 4 คือ ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ที่มัน
ตั้งขึ้นมาเปนตัวแลวก็แบงสภาวะออกเปน 32 ที่เรียกวากันวา อาการ 32 มี ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
ตับ ไต ไส ปอด อาหารใหม อาหารเกา อุจจาระ ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําหนอง เปนตน ดูวาเขารางกาย
นี้มันเปนของเราหรือเปลา นี่วากันถึงอารมณอรหันต วามันเปนของเราหรือเปลา ถามันเปนเราจริง
เปนของเราจริง อยากจะถามวาทุกคนตองการความหิวไหม เปนอันวาไมตองการ ไมมีใครตองการ
ความหิว อยากจะใหรางกายนี่มันอิ่มตลอดเวลา มันมีความสดชื่นตลอดเวลา ความแกกไ็ มตองการ
ความหนาวก็ไมตองการ ความรอนก็ไมตอ งการ ปวดอุจจาระ ปสสาวะก็ไมตองการ ความหนาวก็
ไมตองการ ความรอนก็ไมตอ งการ ปวดอุจจาระ ปสสาวะก็ไมตองการปวยไขไมสบายก็ไมตองการ
แลวเพราความที่เราไมตองกากรใหรางกายมันเปนอยางนั้นเราก็หาทุกทางที่หมดเขาแนะนําเราวา ยา
อยางนั้นดี การบริหารกายอยางนี้ดนี ั่นมีวติ ามินี ที่นี่วิตามินเอ นั่นวิตามินแซด ไอเอกับแซดนีใ่ ชกนั
เรื่อยนํา ทั้งสองวิตามินนีน่ ะ อยางปาวิง นี่เวลานี้แกยังไมพูดนะ เปนวิตามินเอ แกสงสัยก็ เอใชหรือ
ไมใช ใชหรือไมใช ใชไหม พอแนใจแกพูดขึ้นมาแซดเลย เสียงมันแซดอยางนี้เขาเรียกวิตามินเอกับ
วิตามินแซด ใชไหม แตวาการแนะนําของหมดวาอยางนัน้ ดีอยางนั้นดี เราก็เชื่อหมอ ใชทั้งยาทั้งใช
ทั้งอาหารที่เปนประโยชนแกรางกาย
มันทรงตัวตามที่เราตองการหรือเปลา เปนอันวา เราจะเชือ่ หมดขนาดไหนก็ตาม รางกายเรา
ก็แกไปทุกวัน มันก็ทรุดโทรมไปทุกวัน กินยาดีขนาดไหนรางกายมันก็ไมทรงตัว ดีไมดี หมอนี่ตาย
ไปนับไมถวนแลว แกสอนคนอื่นวาไอนนั่ ดีไอนดี่ ี รางกายดีอยางนั้น โรคภัยไขเจ็บไมมี รักษาโรค
ดวยยานีห้ าย แลวหมอเองตายฉิบ ใครเคยเห็นหมอตายมีไหม ก็นัดเผามาเสียหลายคน หมอนี่
บังสุกุลมาเสียหลายรายแลว กินหมอซะ พระ หมอสูพระไมได พระฟาดหมดไปหลายบาทใชไหม
นี่เปนอันวา รางกายของเรา ถึงแมวาจะทะนุถนอมมันอยางไรก็ตาม มันไมทรงสภาพเพราะ
อะไร เพราะกฎธรรมดาของมันเปนอยางนั้น ธรรมดาของมันเกิดขึ้นมามันก็เสื่อมไปทุกวันๆ ตาม
สภาพ อายุมากลงไปเทาไร หมายวาวันคืนลวงไปเทาไร มันก็ตองเขาไปถึงความใกล ความพังของ
มันเทานั้น ในเมื่อสภาวะความเปนจริงของมันอยางนัน้ เราจะมานั่งหลงอะไรอยู เราก็มานั่งดูทกี่ าม
ฉันทะจับตรงนั้นเลย ตอนตนสามจุดไมตองแลว ที่มานั่งเปนแถวๆ นะ แปดสิบเปอรเซ็นตกวาๆ
รับรองที่ไมยกมือไมรู ที่ยกมือไมตอง ถูกพระหรอกใชไหม ผีหลอกกลัวอะไร โธ เกิดมาไมเคย
ผีหลอก เมื่อคนพระหลอกไปสวางๆ ผีพระนะสําคัญ ไอนี่ไมตองมายุง เราก็ไปจับอีตวั โนนซิ

กามฉันทะ วารางกายของเรามันมีสภาพอยางนี้ มันมีสภาพไมทรงตัว มันก็ไมใชเราจริง
ไมใชของเราจริง ถาเราจริง ของเราจริง ตองบังคับมันได แลวก็เรื่องเพื่อนระหวางเพศที่เราตองการ
จะเขามาเปนคูครอง ไมไดหมายความวายุใหสามีภรรยาเขาแตกกันนะ อยูด วยกันก็คิดไว ถาเปน
อนาคามีก็อยูกนั เฉยๆ แบบนพะ แบบพระกันผูหญิงทีเ่ ปนชาวบานอยูดวยกันกับพระ ก็อยูเฉยๆ ก็
เปนอันวารางกายคนมันมี หนึ่ง ถาดานสมถภาวนามันก็สกปรก ถาดานวิปสสนาญาณมันก็มีทาง
ทรุดโทรม แลวก็มันเปนปจจัยใหเกิดทุกข เราบริหารมันหาใหมนั กินหาน้ําใหอาบ ทําเครื่องแตงตัว
ใหมัน หายารักษาโรคใหมนั บํารุงบําเรอ หาอาคารสถานที่ให อะไรตออะไรทุกอยางหาใหมนั ทุก
อยาง มันเปนทุกข ทุกขแลวมันก็โทรม ทุกขมันก็พัง ในเมื่อรางกายของเรามีสภาพอยางนี้ รางกาย
คนอื่นก็มีสภาพอยางนั้น สกปรกดวย ไมทรงตัวดวย แลวก็พังในที่สุดดวย แลวรางกายแตละรางกาย
ไมไดชวยใหเรามีความสุข ในเมื่อเรามาในรางกายของเรา เมาในรางกายคนอื่น ชาตินี้ทุกข ไอทกุ ข
มันก็ตามไปชาติหนา นี่เราจะไปเกาะมันทําไม เลิกเกาะมันดีกวา คอยๆ ลดตัวซะ คอยๆ ลดใจ วิธีลด
ใจก็ขอถือวา เอาไอสภาพความไมทรงตัว ไมใชเราของเราขึ้นมาตั้งเปนเหตุ แลวก็ดูความสกปรก
ความเศราหมองของรางกายเปนเหตุ ไมชา จิตใจมันก็มีความผองใส อารมณใจผองใส กิเลสนอยลง
ไปใจก็ใสมากขึ้น รูชัดวาการเกาะในรางกายหรือวารูปโฉมโนมพรรณ รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
มันเปนปจจัยของความทุกข หนักเขาหนักเขา เมื่อใจใสจริงๆเห็นคนก็เหมือนเห็นสุนขั เนา
อันนี้ไมใชดูถูกนะ ดูเฉียดๆ อันนี้ไมไดหมายความจะรังเกียจ แตความรูสึกมันเปนอยางนั้น
เห็นคนขางนอกพับ ใจมันเห็นบางในทันที เห็นขางใน เห็นดับ ไต ไส ปอด อาหารใหม อาหารเกา
อุจจาระ ปสสาวะ มันยุงไปหมด มันก็เกิดอาการรังเกียจ ที่รังเกียจนี่ไมใชรังเกียจคน คือ รังเกียจขันธ
5 คือ รางกายวาสภาพมันเปนอยางนัน้ แลวก็รูชัดวา แตละคนไมชาก็พังหมด ถาจิตใจมันกําหนดอยู
อยางนี้ไมชาตัวนี้มันก็ตัด ถามันตัดจิตใจมันหลงละเมอ มันหลงระเริงไปติดความสวยสดงดงามรูป
โฉมโนมพรรณ ก็มานั่งคลําตัวของเราใหมวา ไอตวั เขาเรามันแกลงไปหรือเปลาการทรุดโทรมหรือ
เปลา มันปวดโนนมันเจ็บนี่ ลําบากตรงนั้น รอนตรงนี้ หนาวตรงโนนหรือเปลา ถามันเปนอยางนัน้
ละก็หันไปจับอีก ไอคนอืน่ มันก็เหมือนกัน แลวจะไปสนใจอะไรกับมัน คอยๆ ตัดลงไปทีละนอยๆ
อยาไปตัดมากถาตัดมากมันไมขาด ที่วาตัดมาไมขาดเพราะอะไร เพราะกําลังใจมันสูงเกินไปไม
ไดผล
คอยๆ วิตรอนไปทีละนอยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเห็นคนปวยไขไมสบายไปโรงพยาบาล
บอยๆ จะเห็นวาคนปวยไขไมสบายนี่มันแสนทุเรศทุรัง หาความสวยสดงดงามอะไรไม หาสภาวะที่
นาปรารถนาไมได แลวยิ่งไปเผาศพคนตายก็พยายามใหเห็นภาพศพ พยายามดูกลิ่นของศพ วาไอ
กลิ่นนี่ ความเนามันไมไดมาจากไหน คือ ความจริงมันเปนของขางใน ไมใชของใหม มันเปนของ
เกา แตวาชีวติ ที่ลมปราณยังอยู มันก็ปดโนนบังนี่ เวลานี้ชีวิตอินทรียมันหมดไปเสียแลวไมมใี คร
หาม ธาตุไฟหมดไปสบายตัวไป ธาตุลมหมดไปสบายตัวไป เหลือแตธาตุน้ํากับธาตุดิน ไอธาตุ

น้ํามันก็ละลายดิน ไมมใี ครขัดคอดินมันก็เละเนาเฟะออกมากลิ่นเหม็น นี่สภาพเนื้อแมจริงๆ ของคน
มันอยางนี้ มันสภาพมันเปนอยางนี้ เราจะมาหลงใหลใฝฝนเพื่อประโยชนอะไร
ถาคิดไวอยางนี้ใหขึ้นใจ มีความรูสึกเปนปกติ แลวมีความรูสึกเปนปกติแลวเกิด นิพพิทา
ญาณ ขึ้นมาแลว อยาไปฆาตัวตายนะ เขาหาม ถาเกิด นิพพิทาญาณ มีความเบื่อหนายในรางกาย ก็
คิดวา ในเมื่อมันเกิดมาแลวก็ปลอยมันไป ทนมันไปอยูก บั มันไป แตอยูอ ยางคนมีประโยชน อยูอยาง
คนมีพรหมวิหาร 4 คือ เราจะเปนมิตรที่ดีทงั้ กับคนและสัตว เราจะหาโอกาสเกื้อกูลคนและสัตวทเี่ ขา
ยังมีความหลงใหลใฝฝนอยู ใหมีความสุขตามกําลังที่เราจะพึงทําได เราทํานี่ไดไมไดทําใหเขาเราทํา
เพื่อทําใหเรา เราเมตตาเขา ใจเรามีความสุข เราสงสารเขาใจเรามีความสุข เราไมถือโทษโกรธเคือง
กับบุคคลทั้งหลายที่ทําความผิด เพราะอะไร เพราะวาคนทั้งหลายเหลานั้นเขาเปนทาสของกิเลส
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม เราใหอภัยกับเขาได
นี่รวมคิดอยางนี้แลวก็ตัดทั้งสองอยาง ทั้ง กามฉันทะ และ ปฏิฆะ เราก็เปนอนาคามี คอยๆ
ตัด แตวาจิตใจจริงๆ จงอยามุงอนาคามี มุงอรหันต ถามุงจริงๆ ตองมุงอรหันต ถามันพลาดจาก
อรหันตมันก็มาคางที่อนาคามี ถาเราไปมุงแคอนาคามีนดี่ ีไมดี ขี้เกียจเปาะแปะเปาะแปะ มาติแค
สกิทาคามีตองไปเกิดอีกชาติหนึ่ง สกิทาคามี กับ เอกพิซีโสดาบัน ตองเกิดเปนมนุษยอีกหนึ่งชาติ
อยาลืมนะ เพียงเราอยูแ ตละวัน เราก็เปนทุกขแลว ถาอีกชาติหนึ่งไปเกิดรอยปนี่มันลําบากรอยป ถา
เกิดสิบปเราก็ลําบากสิบป เกิดหาปเราก็ลําบากหาป จะไปลําบากมันทําไม ตายมันเสียอีตอนนี้ หมด
เรื่องหมดราว ใชไหม ทีนตี้ อไปเราก็คลําคลํามันดะไปถึงอรหันต อยาไปคล่ําแคเปนอนาคามี ใจ
สวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่ง ถามีจังหวะดี เราก็นึกวา เออ รูปราคะ อรูปราคะ อันนี้ไดแก รูปฌานและ
อรูปฌานรูปฌานและอรูปฌานนี่ทําใจใหมกี ําลังกลา
มีจิตใจมั่นคงทรงอยูใ นดานของอกุศลมี
กําลังใจจนมั่นคง สรางปญญาใหเกิด
แตวารูปฌาณและอรูปฌาณ ทั้งสองประการนี่ ถาเราติดอยูตรงนี้ เราก็ไปนิพพานไมได
เพราะรูปฌานทั้งสองประการเหมือนกับชางที่มีกําลังมากเปนเครื่องแบกทัพและสัมภาระนําเราไป
สงฟากปาขางโนน ถาเราขืนเกาะอยูแคชา งเราก็ไมถึงฝงขางโนน คือ ฝงปาขางโนน ซึ่งเปนแดนที่
อุดมสมบูรณ ฉะนั้นเราจะถือวา เราจะอาศัยชางนี่เปนพาหนะเทานั้น ยังไมถือวาชางเปนผูประเสริฐ
ชางไดแก รูปฌาน และอรูปฌาน จิตใจเราคิดวารูปฌานและอรูปฌานนี่ เราตองเกาะคิดเขาไว เพื่อ
เอากําลังไปใชประหัตประหารกิเลส กิเลสที่เราจะประหารตอไป ไอตวั นี่ไมยาก ไอการไมเกาะติด
ในรูปฌานและอรูปฌาน นี่ของงายๆ มีปญญารูแลววารูปฌาน และอรูปฌานนี่ยังทําใหเราถึง
นิพพานไมได แตเราตองอาศัย เราก็ตองใชอารมณสมาธิใหทรงตัว เปนการอาศัยแรง
ตัวที่จะตัดตอไปก็ มานะ การถือตัวถือตน ที่มีความถือตัวถือตนวาเราดีกวาเขา เราเสมอเขา
เราเลวกวาเขา ที่มีความรูสึกอยางนี้เรา เอาอะไรเปนเครื่องเทียบเอาฐานะ เอาความรู เอาตระกูล ไม
เปนเรื่อง เอาตําแหนงหนาที่ในการงานเปนเครื่องเทียบ เพราะถาเราดีกวาเขาหรือเราเลวกวาเขา
เสมอเขา แลวเรากับเขาตายเหมือนกันหรือเปลา มันก็ไอตายเหมือนกัน ฐานะขนาดไหนก็ตาม มันก็

ไอกินไอขี้ ไอแกเฒา เหมือนกันตาย จนก็ตายรวยก็ตาย ฐานะสูงก็ตาย ฐานะต่ําก็ตาย มียศสูงก็ตาย มี
ยศต่ําก็ตาย จบก็ตาย รวยก็ตาย ฐานะสูงก็ตาย ฐานะต่าํ ก็ตาย มียศสูงก็ตาย มียศต่ําก็ตาย มันก็ไอแค
นั้น
ไอตัวตายนี่ไมใชเรา มันคือขันธ 5 ฉะนัน้ เราจะวางภาระตัวนีเ้ สีย แตวาตามพระบาลีทาน
กลาววา เราไมถือตัวเกินไป ไมใชวาไมถอื ตัวเสียเลย คําวาไมถือตัวเกินไปนี่ เราจะวางกําลังใจของ
เราใหพอเหมาะพอดีกบั ฐานะในความเปนอยูเหมือนกับเราเปนผูใหญจะไปวิ่งเลนกับเด็กนี่มนั ก็ไม
ควร ตองทรงตัวความเปนผูใหญ แคเปนผูใหญ แคเปนผูใหญ ใหเขาเคารพนับถือ ไมใชวา ไป
รังเกียจเด็กจนไมพูดกับเด็กเสียเลย เราก็ทําตัวต่ําเกินไป เปนการดูถูกดูหมิ่น เห็นชาวบานเราก็
เดือดรอนใจ งั้นเราวางตัวตามความเหมาะสม วาเวลานี้เราอายุเทาไร เราควรจะวางตัวกับบุคคลที่อยู
กับเราหรือที่มาหาเราอยางไร ถึงจะเหมาะสม แตจิตใจของเรานี้มีความรูสึกวาเขากับเรานี่ ไมมีอะไร
ตางกัน มันมีธาตุ 5 ประคองเหมือนกัน มีขนั ธ 5 ประคองเหมือนกัน มีความเกิด ความแก ความตาย
เหมือนกัน เขาจะเปนงอยเปนหงิก มือหงิกมือดวนอะไรก็ชาง หูหนวกตาบอดอะไรก็ชาง ถือวาเปน
เพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย เหมือนกัน ทําใจใหสบาย คนที่มาหาเราสูงก็ตาม เสมอกันก็ตาม ต่ําก็ตามถือ
วาเขาก็คน เราก็คน แตวาวางจริยาใหเหมาะสมแกบุคคลนั้นๆ เทานั้นเอง นี่ถือวาเปนละครฉากหนึ่ง
ในชีวิตของเรา
ประการตอไป อุทธัจจะ อุทธัจจะ ตัวนี้ไมใชอารมณชั่ว เปน อุทธัจจะ ที่มัน แปลวา
อารมณซาน แตทานพระอริยเจานี่ซานชัว่ ไมมี มีแตซานดีแตวาซานดีตวั นี้ ซานทําใหชา หมายความ
วา ถาใจเราของเขาไปถึงพระอนาคามี ก็อาจจะยับยั้งการปฏิบัติของเราไวเพียงแคนี้ เราตายจากคนก็
ไปเปนเทวดาก็มีความสุขเผลอๆ ก็ตายจากคนไปเกิดเปนพรหม ก็มีความสุข มีสภาวะเปนทิพย ไมมี
การงาน ไมมคี วามปวด ไมมีความเมื่อย ไมมีความแก ไมมีการทรุดโทรม แลวในเมื่อเราอยูที่นั่น เรา
บําเพ็ญบารมีไปทีละนอย ไมชาเราก็สําเร็จอรหันต ถาเราไดอรหันตเราก็ไปนิพพานบนเทวดา นี่
ทานจะซานมันซานตรงนี้
เราก็มาคิดตัดใจไววา ถาชีวิตเรายังมีอยู เราจะยอมเหนื่อยเสียคราวเดียวแลวเปนมหาเศรษฐี
เลยไมดีกวาหรือ เราจะยับยัง้ แคคหบดี แลวไปสรางความเปนเศรษฐีภายหลัง มันก็เปนการเหนือ่ ย
สองชั้น ที่ไหนๆ มันเหนื่อยแลวก็เหนื่อยเสียทีเดียว เราก็มาคิดตัดใจไววา ถาชีวติ เรายังมีอยู เราจะ
ยอมเหนื่อยแลวก็เหนื่อยเสียทีเดียว เราก็มาคิดตัดใจไววา ถาชีวิตเรายังมีอยู เราจะยอมเหนื่อยเสีย
คราวเดียวแลวเปนมหาเศรษฐีเลย ไมดกี วาหรือ เราจะยับยั้งแคคหบดี จะไปสรางความเปนเศรษฐี
ภายหลัง มันก็เปนการเหนื่อย 2 ชั้น ที่ไหนๆ มันเหนื่อยแลวก็เหนื่อยเสียคราวเดียวชาตินี้ แลวก็ตดั
อุทธัจจะ โดยควบคุมอารมณใจ คิดวาการที่จะไปพักที่เทวดาก็ดี การที่จะไปพักที่พรหมก็ดี การที่จะ
ไปพักที่พรหมก็ดี ไมมีความหมายสําหรับเรา เรามีความตองการอยางเดียวคือ พระนิพพาน ขึ้นชื่อ
วา ขันธ 5 ที่มันจะมีการเกิดอยางนี้จะไมมสี ําหรับเราอีก มนุษยโลกก็ดี เทวโลกก็ดี พรหมโลกก็ดี จะ
ไมมีสําหรับเราถาเราสิ้นลมปราณเมื่อไร สิ่งทีเราจะไปนั่นก็คือ พระนิพพาน เอาจิตเกาะเฉพาะพระ

นิพพานเปนอารมณ เราก็มานั่งคุมอารมณเหลียวลงมาดู รากเหงาของอกุศลนี่ความจริงใชอารมณไม
มากหรอก วนกันไปวนกันมาอยูนิดเดียว มาดูรากเหงาของอกุศลวา ไอ โลภะ ความโลภมันยังติดใน
ใจของเรามั้งหรือเปลา โทสะ ความโกรธยังติดไหม โมหะ ความโกรธยังติดไหม ถาเปนอนาคามีนี่
เรียกวา โทสะ มันไมมีแลว เลิก แต โมหะ มีเพราะยังตัดอวิชชาไมได โลภะความโลภก็ไมมี โทสะ
ความโกรธก็ไมมี ทําไมถึงเราจะรูวามันไมมี อยาไปเชือ่ ตัวเองนัก ตัวเองนี่อยาเชื่อสงสัยไตสวนไว
เสมอ
ตามพระบาลีที่พระพุทธเจากลาววา อัตตนา โจทยัตตานัง จงเตือนตนดวยตนเอง คือ อยา
เชื่อวาตัวดี คําวา ดี จะมีความรูสึกในใจของเรา เราพยายามหาชองความผิดความชั่วในจิตของเราไว
เสมอ นี่เรามามองดูความโลภ เรามองดูที่เขาแตงตัวสวยๆ ของเขาวางในรานคา มันมีความแพรว
พราวสวดสดงดงาม เราอยากไดไหม ถาความอยากไดมันมีขึ้นตามความจําเปน กางเกงไมมีเราจะ
ซื้อกางเกงเสื้อไมมีเราจะซื้อเสื้อ สรอยไมมีเราจะซื้อสรอย อยางนี้ไมใชความโลภ มันเปน
สัมมาอาชีวะ
เราจะตองแตงผาใหมนั ดีตามฐานะ
จะตองแตงหนาใหมนั ดีตามสังคมการ
เครื่องประดับประดาของรางกายจะใหเหมาะสมกับสังคม อยางนี้ไมใชความโลภ เขาเรียกวา ทําเพื่อ
ความเหมาะสมกับสังคม เพื่อปองกันความเกอเขินอันนีร้ ูไวดว ยนะ
ไมใชวาเปนพระอริยเจาแลวก็เหวี่ยงเสื้อเหวี่ยงกางเกงทิ้ง เดินแกผาโทงๆ เลยนะ เหอะ เอา
เหอะ ไดดีกันละ ดีไมดีไมชา ตํารวจมาจับอาจารยแลว ไอเทวดานี่สอนใหคนแกผาเขาตารางไมเปน
ไมใชอยางนั้นนะ แตไอความโลภมันตองคิดอยางนี้ คิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานีม้ ันมีคามากกวา
ทรัพยสินของเรา เราไมมีโอกาสที่เอามาไดโดยชอบธรรม เราจะหาทางโกง เราจะหาทางขโมย
อารมณอยางนีเ้ รามีไหม อารมณอยางนีไ้ มมี ก็แสดงวาความโลภไมมีในใจ
ทีนี้ความโกรธความพยาบาทเขาพูดแลวไมชอบใจมันมีความรูสึกวาเขาพูดเลวเขาทําทะไร
กับเรามา เขาทําเลว มันไมสมควรจะทําอยางนั้น ความรูสึกวาเขาเลวนั้นมีอยู แตวาความคิดอาฆาต
มาดตายจะจองลางจองผลาญในใจของเรามีไหม รูมันเลว เขาดาเรา ก็รูวาเขาดา เขานินทาเราก็รวู า
เขานินทา เขากลั่นแกลงเรารูวาเขากลั่นแกลง เพราะเราไมใชตอไม แตทวาใจของเรามีความรูสึก
อยางไร ใจของเรามีความรูสึกวา ไอนี่มนั บางๆ บอๆ นิ การทําอยางนี้นี่มันสรางศัตรู สรางความ
ทุกขใหแกตวั เอง เมื่อเขาจะบาก็เชิญบาไปคนเดียว ฉันไมบาดวย อยางนี้แสดงวาโทสะพยาบาทเราก็
ไมมี
นี่เปนอันวารากเหงาที่มันจะดึงเราลงดิ่งลงใตเราไมมีแลว เราสบาย ตอไปเมื่อกําจัดตัวนี้ได
ก็ไปนั่งมองอวิชชา ความโง อวิชชานี่เขาแปลวา ไมรู อาตมาไมแปลอยางนั้นหรอก ไอคนเกิดมานี่
มันตองรู รูหิว รูรอน รูหนาว รูจักพอ รูจกั แม รูจักปวดทองขี้ ปวดทองเยี่ยว มันรู ถาแปลวาไมรู
เสียเลย ใชไมได แปลวา ไมรูตามสภาวะความเปนจริงของความประมาท อยางนี้ใชได แตแปลวา
ไมรูเฉยๆ ไมได ขอแปลวา โง โงตรงไหนนะ โงยังมีอารมณติดคิดวามนุษยนี่มันศิวไิ ลซ นามาเกิด
หรือมนุษยไมเอาอะ เอาเทวดา เทวดาหรือพรหมเปนดินแดนที่ศิวไิ ลซประกอบไปดวยทิพย จะ

ปรารถนาอะไรก็ได มีความสุข จิตตัวนี้ถายังมีอยู แสดงวาเราโง มันติดตัวนี้ตวั เดียวแหละ เราไมเอา
เรามองหาความจริงวา มนุษยนี่มันเปนแดนเต็มไปดวยความทุกข กายก็ไมทรงตัว สภาพการงานที่
ตองทําเต็มไปดวยความทุกข ไมเอา เทวดากับพรหมนี่สภาพเปนทิพยจิรง แตทวามันอยูไมไดนาน
มันเหมือนกับบานเชา เชาชั่วคราวมีความสุข หมดบุญวาสนามีเขาก็ไลลงมา นี่พวกมานั่งปอหลอนี่ก็
ถูกเขาไลมาหลายแสนครั้งแลวนี่ หลอแลวชุยดวยฮึ วาเคยเปนเทวดาเคยเปนพรหมกันมาแลวนี่ ไอ
มโนมยิทธิขึ้นไปพวกบานเลยนี่ทําไมเราไมอยูของมันไดนะ
มันอยูไมไดเพราะหมดบุญวาสนา
บารมี มันอยูไมไดเราก็ตองมาอันนี้ไอดนิ แดนสามดินแดนนี่เราตองการมัน เพื่อประโยชนอะไรเรา
ไมเอา ขึ้นชื่อวามนุษยก็ดี เทวดาก็ดี พรหมก็ดี ไมตองการ สิ่งที่เราตองการก็คือพระนิพพานเทานัน้
ในเมื่อเรารวบรวมกําลังใจไวอยางนี้ ก็รวบรวมกําลังใจไวจุดหนึ่งเปนองคภาวนาใช อุป
สมานุสสติกรรมฐาน นั่นคือ นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ เวลาบูชาพระแลว สมาทานพระ
กรรมฐานแลว เสร็จ หลังจากนั้นใชองคภาวนา คําวาพุทโธ ก็ได ถาหากวาเราใชพุทโธ เราพอชื่นใจ
ก็ภาวนานึกมันไปเลย นิพพานะสุขงั ตัดไปเลย นิพพานะ สุขงั หมายความวาอะไร วาเวลานี้
พระพุทธเจาอยูที่นิพพาน เมื่อสิ้นลมปราณนี้เราไมไปไหน เราจะไปแดนที่พระพุทธเจาอยู คือพระ
นิพพาน เมื่อสิน้ ลมปราณนี้เราไมไปไหน เราจะไปแดนที่พระพุทธเจาอยู คือ พระนิพพาน เพราะวา
พระนิพพานเปนจุดของความสุข เอาอยางนี้ใหมนั ติดอกติดใจ คําวา นิพพาน นิพพานัง นิพพานัง
หรือ นิพพานัง สุขงั นะ ใหมันขึ้นใจใหมนั ฟูใจ ใชแทนคําวา พุทโธ จะนึกขึ้นมาเมื่อไร นิพพานัง นิ
พพานัง นิพพานะ สุขัง นิพพานะ สุขัง อยางใดอยางหนึ่งตามใจชอบ ใหจิตมันติดเปนอารมณวาง
จากงานอยางอืน่ วางจากภารกิจอื่น จับอารมณพระนิพพาน นิพพานะ สุขัง นี่มันคิดจิตขึ้นมา ถา
อารมณของทานจิตเปนอยางนี้เปนปกติ หมายความวาติดเสียจนฉ่ํา อะไรนิดอะไรหนอยฉันทําเพือ่
นิพพาน เอาขาวใหหมา เราก็จะไปนิพพาน ไปไดไหม ได มันเมตตาบารมี อยาไปลืมนะ อยานึกวา
เลวนะ สูง เอาขาวใหแกคนขอทานกิน นีฉ่ ันทําเพื่อนิพพาน ฉันไมตอ งการผลตอบแทน ยกมือไหว
พอไหวแม นี่เราไหวเพื่อไปพระนิพพาน ยกมือไหวครูบาอาจารย เราตองการพระนิพพาน เราบูชา
พระเราตองการพระนิพพาน เราถวายสังฆทาน เราใสบาตรเราตองการพระนิพพาน คนเขาหลงทาง
มาเขาบานใครไมถูก ชี้บานใหเขา วาบานคนนั้นชื่อนัน้ อยูตรงนั้น นี่เราทําเพื่อพระนิพพาน ไมทาํ
เพื่อใหตองการใหคนนัน้ เขามาขอบใจเรา ใหจิต นีเ่ ราทําเพื่อพระนิพพาน ไมทําเพือ่ ใหตองการให
คนคนนั้นเขามาขอบใจเรา ใหจิต มันมีจติ อยูอยางนี้ เรื่องนิพพานเปนของเล็ก เพราะอะไรเพราะได
แลว ที่กลาพูด ก็เพราะวา เมือ่ คืนทานบอกวา ไอเจาพวกนี่ถามันยังโงอยูนิดมันก็ติดแคอนาคามี ถา
ใครที่มันมีกําลังใจดี ชาตินมี้ ันไปหมด ใชไหม
ใครอยากโงก็เชิญซิ สบายๆ โงหรือไมโง ใครอยากไปเร็วไปนิพพาน เอาคาพาหนะมาเปน
คาแปะเจีย๊ ะ รอยลาน เปนอันวา แคนี้มันเปนของงาย กําลังใจของเราพอ เพียงแคจติ ใจเราเหยียบเขา
สูความเปนพระโสดาบันเทานั้น เขาก็มุงพระอรหันตกนั เลย ไมมีใครเขามานั่งย่ําตอก ทีนี้การ

พิจารณาใชวนไปวนมาแบบที่พูดมานี่ เวลาปฏิบัติเขาปฏิบัติกันแบบนีน้ ะ นี่พูดตามสายที่เขาปฏิบัติ
กันมา
เปนอันวา ความหวังของทานทั้งหลายมีแน อันนี้ตองถือวาเปนพยากรณคําพยากรณของ
พระพุทธเจา อยาลืมนะ คนนั่งพูดไมใชพระพุทธเจานะ อยางนี้เขาเรียกพระพุทธเจา นั่งเจา แตวาฟง
มาเมื่อคืนนี้ แลวก็ทานสั่งมาบอกไปยังมันซิพูดมันแคนี้ ถาไปถามมัน บอกใครเปนพระโสดาบัน
สกิทาคามี มันเอามือซุกดูดหมด มันไมยกหรอก มันอายชาวบานเขา ถาถามวาใครมันเคารพ
พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆบาง ใครมันนึกวา ศีล 5 มันบริสุทธิ์บาง มั่นใจในศีล ใหยกมือขึน้
แคนี้มันยกมันเสียทา เดี๋ยวมันไมรูทันเราหรอก มันยก แตไอที่ยกมันยกไมหมด ไอพวกขี้เกียจยกยัง
มีอยู ทานวาอยางนั้น ความจริงไปหาทาน มองปบ รูหมดเลย อยางปาวิง นึกดาใครไมรู ไดยินแจว
แคไมตองเอาปากดา ไดยินชัดโธเอย ปาวิง จะมาหลอกพระแกไมมีทาง พวกจะแกลงทําไมรูเทานั้น
อา ตอแตนี้ไปก็ขอบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระบรมครูตั้งใจสมาทานพระกรรมฐานนะ
เวลาสมาทานพระกรรมฐานหันหนาไปทางพระพุทธเถอะนะ ก็คิดวาเวลานี้ องคสมเด็จพระชินศรี
บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูทบี่ ูชาที่เรามองเห็น นึกกันไวอยางนั้นนะ ทานมาหรือไมมา
ก็ชาง นึกวาทานอยูต รงนั้นเอาใจปกเขาไววาทานอยูตรงนั้น เวลานี้เรานมัสการเฉพาะทาน
โดยเฉพาะนะ ตอนี้ไปก็ตั้งใจสมาทาน

