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กิเลสอยูที่ใจ

๑

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น  

ณ บัดนี้เปนตนไป เปนโอกาสอันดีที่เราจะไดนั่งสมาธิภาวนา 

ปฏิบัติบูชา พรอมกับการไดยินไดฟงธรรม คําสั่งสอนในทางพุทธศาสนา 

การนั่งสมาธินี้ใหพากันนั่งขัดสมาธิเพชร ใหเอาขาซายขึ้นมาทับขาขวา

กอน แลวก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซาย เอามือขางขวาวางทับมือขางซาย 

ตั้งกายใหเที่ยงตรง แลวก็หลับตา ตานี้ไมตองดูอะไรแลว ดูใจของเรา

ดีกวา เมื่อเราหลับตาเสร็จเรียบรอยแลว ก็ระลึกถึงพระรัตนตรัย 

คุณพระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณพระสงฆ  ที่วา พุทโธ ธัมโม สังโฆ 

นั้นนะ เมื่อเรานึกเจริญทั้งสามรอบแลว ก็ใหนึกเอา พุทโธ คําเดียว  

พุทโธ คําเดียวก็ใหถือวา ใน พุทโธ ที่เรานึกนั่นแหละ มีพระพุทธ 

พระธรรม พระสงฆ ก็รวมกันอยูนั่น คือเปนอุบายไมใหจิตใจเราแสสาย

ไปภายนอก ใหจิตใจมารวม มาสงบตั้งมั่น อยูในกาย วาจา จิต ของเราเอง 

ธรรมดาใจของคนเราที่ยังมีกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ อยูนั้น มันชอบ



คิดนึกปรุงแตงอะไรตอมิอะไรไปภายนอก ไมคอยจะไดรวมจิตรวมใจ

เขามาภายใน  เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา ทานใหปลอยวางเรื่องราว

อารมณภายนอกออกไปใหหมดสิ้น แมมนัจะมคีวามเจบ็ปวดทกุขเวทนา

อันใดบังเกิดมีขึ้นในรางกายสังขารนี้ก็ตาม ใหจิตใจเราเฉย ๆ ไว อยา

ไปเปนทุกขเปนรอนวา เราเจ็บ เราปวดแขงขาหนาหลังอะไรไมตอง

เกี่ยว อันนั้นมันเปน ขันธมาร  

คําวา ขันธมาร มารคือ ขันธ ไดแก ตัวของคนเรานั่นแหละ ธาตุดิน 

ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม มันเปนตัวมารสําคัญ ถารางกายอยูดี สบาย ก็

เพลิดเพลินไปอีกอยางหนึ่งวา เราคงไมแก ไมเจ็บ ไมไข และไมตาย ทีนี้

ถามันเกิดเจ็บปวดทุกขเวทนาขึ้น ก็เอาละ กลัวมันเจ็บมากเกินไป หรือ

โรคภัยไขเจ็บเกาที่มีอยูแลว เรานั่งสมาธิภาวนา มันจะกําเริบขึ้นมา อันนี้

ลวนแลวแต สังขารมาร กิเลสมาร ไมใหจติใจไปปรุงแตง ทําใจใหเปน

หนึ่งแลววา พุทโธ แปลวา จิตผูรู ดวงจิตผูรูอยูที่ไหนในปจจุบันนี้ ก็ให

รวมจิตใจดวงนี้เขามาภายใน การนึก การนอม พุทโธ นั้น ทานก็ใหกํากับ

ที่ลมหายใจเขาออก เปนนิมิตรหมาย และวา พุทโธ ทุกลมหายใจเขา 

พุทโธ ทุกลมหายใจออก เอาลมหายใจเปนเครื่องยึดเหนี่ยวดวย และเอา

คําวา พุทโธ หรือธรรมตาง ๆ ที่ทานอธิบายไวนั้น ก็เปนอุบายอันหนึ่ง 

เพื่อจะไดแกไขจิตใจที่มีความลังเลสงสัยในขออรรถ ขอธรรมใด ๆ  ก็จะได

รูจักการปลอยวาง เลิก ละออกไป คือตองการจิตใจสงบตั้งมั่น เปนสมาธิ

ภาวนาเสียกอน ถาจิตมันยังซานไปพุงไป เรียกวา จิตไมรวมไมเปนหนึ่ง

เปนเหตุ เปนปจจัย ใหใจลุมหลงมัวเมา ฟุงซาน รําคาญไปตามอารมณ

ตาง ๆ มันจะเปนอะไร ๆ ก็ตองยอมตายไว 

ดูพระพุทธเจาของเรา วันพระองคนั่งใตรมไมโพธิ์นั้น พระองค

ตัง้ใจวา จะไมรบไปมาในที่ใด ๆ     อกีแลว การนัง่สมาธภิาวนาครั้งนี ้แลววา

เอาตายสู ถาไมไดตรัสรู เปนพระพุทธเจาก็จะเอาที่นั่งนั้นเปนที่ตาย 

จะไมรบไปแสวงหาอาหารบิณฑบาตมาเลี้ยงชีพอีกตอไป เวนเสียแต 

จิตใจสามารถอาจหาญตอสูกับกิเลสมาร สังขารมาร ใหเด็ดขาดลงไป

จนไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา เมื่อนั้นหละ จึงจะไป จึงจะรบไปมาได 

แมเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแหงไป เหลือแตหนังหุมกระดูกก็ตามที 

มนัจะตายพระองคกย็อมตาย แตดวยกําลังจิตใจของพระองคตัง้มัน่เปน

สมาธิภาวนา ในคืนวันนั้นเอง พระพุทธเจาของเราก็ไดตรัสรูพระอนุตตรสัมมา

สัมโพธิญาณเสร็จสิ้นไปคือ ไมหลงไปตามมารกิเลส ความเจ็บไขไดปวย

ความเปนความตาย ฟุงซานรําคาญ ไมเอาทั้งนั้น เลิกทิ้ง ละทิ้งหมด

จิตใจของพระองคก็แนวแนมั่นคง ไมหลงใหลไปตามกิเลสกาม
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วัตถุกาม ทั้งโลกไมมีที่ใดที่พระองคจะเลิกละไมได พระองคตัดละหมดสิ้น

ลงไป จิตใจของพระองคก็เรียกวา รูแจงพระนิพพาน ถึงนิพพาน อยู

ในนิพพาน อันเปนสถานที่ปลอดภัยอันตราย หลังจากนั้นแลว พระองค

ก็เรียกวาเปน ผูหมดกิเลส ละกิเลส พรอมทั้งวาสนาไดหมดสิ้น เรื่อง

ฟุงซานรําคาญอยางแตกอนมา ก็หมดไปสิ้นไป 

เราทุกคนถาหากวา เราตั้งใจภาวนา เอาจริงเอาจังแลว ทุก ๆ  คืน

กอนจะหลับจะนอนนั้น เราตองไหวพระสวดมนต นั่งสมาธิภาวนา รวม

จิตรวมใจ อยางนอยใหจิตใจสงบ ระงับ เยือกเย็นสบายเสียกอน จึง

คอยนอน หรือจะเอาใหมันเสร็จสิ้นลงไปก็กิเลส ราคะ มีอยูที่ไหน เลิก 

ละ ปลอยวางใหหมดสิ้น กิเลส โทสะ ความขัดเคืองในจิตในใจยังมีอยู

ที่ไหน ก็เลิก ละ ใหมันหมดสิ้น กิเลส อวิชชา ความไมรู ความหลงใน

จิตมีอยูที่ไหน ก็เลิกละใหมันหมดสิ้นลงไป เรื่องตาง ๆ  มันก็สงบจิตสงบ

ใจลงไปไดหมดทุกอยางทุกประการ แตวา ภาวนาทําความเพียรละกิเลส

กิเลส กิเลสนั้นมันไมไดอยูที่อื่น กิเลสมันอยูที่ใจ ใจคนเรา ใจดวงผูรู ผูคิด 

ผูนึกนั่นแหละมันเปนตัวกิเลสอันสําคัญ กิเลสทั้งหลายมันก็แทรกซึม

อยูในใจนั้น ใจอันนั้นมันก็มายึดหนาถือตา ยึดตัวถือตน ยึดรางยึดกาย 

ยึดชาติ ยึดตระกูล ยึดถือไปหมดทุกอยางทุกประการ ไมใหมันไปยึดถือ

อะไร พุทโธอยูที่ใจ ธัมโมอยูที่ใจ สังโฆอยูที่จิตที่ใจนี้ รวมกําลังตั้งมั่น

ลงไปในจิตใจดวงเดียว ทําความเพียรเพงอยูในใจอันนี้ตลอดกาล รางกาย

ยืนก็ภาวนาพุทโธได รางกายเดินก็ภาวนาพุทโธได รางกายนอนยังไม

หลับก็ภาวนาพุทโธนั่นแหละ  

คําวา พุทโธ หรือวาอุบายอื่นใด ก็เหมือนกัน คือ เปนอุบายเพื่อ

ความยึดเหนี่ยวในจิตใจของผูปฏิบัติ             ไมใหหลงใหลไปตามเรื่องตาง ๆ       สงบ

กายลงไป สงบวาจาลงไป สงบจิต ดับสังขาร วิญญาณ กิเลส ตัณหา 

มานะ ทิฐิทั้งหลายแหลออกไปใหหมดสิ้น จิตใจเอามันแจงใสสะอาดอยู

ภายใน อยางนั้นทุกคืน ทุกคืน ทุกวัน ทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน 

ไมวาตาดูหูฟงอะไรก็ตาม จิตตองมีสติอยูเสมอ จิตตองมีสมาธิตั้งมั่นอยูเสมอ

จิตตองมีปญญา ความรอบรูในกองสังขารในใจของตนอยูตลอดเวลา 

กิเลสมารทั้งหลายมันจะเอาอะไรมาหลอกลวงก็ไมใหลุมหลงไป เรียกวา

วางเฉยทุกอยาง แมมันจะตายเวลานี้ ก็ใหใจมันเฉยได ธาตุดินมันตาย

ชางมันปะไร ธาตุน้ํามันตายชางมันปะไร ธาตุไฟ ธาตุลม มันตาย

ชางมัน แมมันจะไมตายเดี๋ยวนี้มันก็จะตองไปตายขางหนา อายุไม

ถึงพันป รอยปก็ไมคอยจะถึง อยามาหวงอะไรอะไรอีก พุทโธอยูในใจ 
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ธัมโมอยูในใจ  สังโฆอยูในตัวในใจนี้ ทุกลมหายใจเขา ทุกลมหายใจออก

จิตใจดวงผูรูอยูภายในใจนี้ตลอดเวลา อะไรอะไรที่มันเกิดมีขึ้น ก็อยาได

หวั่นไหว ลุมหลง มัวเมา ไปกับคน สัตว วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็คือ

วา ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ มันเรื่อง

ธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม จิตอยาไดมาหลงสมมติอันนี้ 

โลกนี้เปนโลกสมมติ เมื่อมนุษยเกิดขึ้นมาก็สมมติวา ตัวเราของเรา

กายเราจิตเรา เราเปนนั่นเราเปนนี่ไปตามเรื่อง คือวา มันเปนการหลง

สมมติ โลกเขาสมมติใหอยางไรก็หลงไปอยางนั้น อยาไดหลงมัวเมาไป

พุทโธอยูที่ใจ ธัมโมก็อยูที่ใจผูรูนี่  สังโฆก็อยูที่ใจผูรูนี่ ลมหายใจเขา 

ลมหายใจออก ก็อยูที่จิตใจดวงผูรูอยูภายใน มันเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใด

ก็อยาไปคิดวาเราเจ็บ ปวดแขงก็แขงมันเจ็บ ชางมัน  ปวดขาก็ชางมัน 

ขามันปวด มันมึนชาอะไรก็ตาม เฉยไวทีเดียว พุทโธอยูในใจ พุทธะรู 

รูละ รูถอน รูปลอย รูวาง รูไมยึดหนาถือตา ไมรู ไมยึดตัวถือตน ไมยดึ

เรายึดของ ๆ  เรา วัตถุขาวของใด ๆ  ที่เปนของเรา ไมใหมันไปหลงไปยึด

เรียกวา เลิก ละ ออกไปใหหมดสิ้น เหลือแตจิตใจดวงผูรูผูแจง 

อยูภายใน มีความสงบตั้งมั่นอยูในจิตใจของตัวเอง คนอื่นผูอื่นเขาจะเกิด 

เปนเรื่องของเขา เขาจะแก เจ็บไข ตาย เปนเรื่องของเขา จิตใจของเราก็

ใหอยูที่ตัวเรานี่แหละ ใจเรานี้ สงบอยูที่นี้ ตั้งมั่นอยูที่นี่ มีปญญารอบรูอยู

ในกองสังขารนี้  ไมใหจิตใจดวงนี้ ลุมหลงมัวเมาดิ้นรนไปตามกามตัณหา

ภวตัณหา วิภวตัณหา ไมเอาทั้งนั้น เอกัง จิตตัง เอาจิตเปนดวงเดียว เปน

หนึ่งอยูภายใน  เอโก ธัมโม เอาธรรมอันเดียว  เอกัง จิตตัง เอาจิตอัน

เดียวใหสงบระงับอยูที่นี้ แปลวา ปจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญูหิ  วิญูชน

ทั้งหลาย ผูปฏิบัติธรรมทั้งหลาย พึงมารูแจง ปจจัตตัง จําเพาะจิตใจดวงผูรู

อยูภายใน รางกายสังขารมันจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอันใด ชางมัน  อยา

ไปยึดไปถือ มันเจ็บมันก็ไมเลยตายไปหรอก มันแกมันก็ไมเลยตายไปได

จิตอยาไปหลงยึดถืออะไรทั้งนั้น แลววาจิตใจดวงผูรูก็จะแจงใสสะอาด

อยูภายในจิตใจของตัวเอง ความทุกขความเดือดรอนตามคน สัตว 

วัตถุธาตุทั้งหลาย ไมตองไปเกี่ยวของพัวพัน ตามรูอยูทุกลมหายใจเขา 

ทุกลมหายใจออก ลมเขาไปใครเปนก็รู จิตใจดวงผูรูเปนรูวาลม  ลมออกมา

ใครเปนก็รู จิตใจดวงเดียวนั่นแหละมันเปนผูรูอยูภายใน 

จงตั้งใจรวบรวมกําลังจิตกําลังใจดวงนี้ ใหมีสติ ความระลึกได 

ใหมีสมาธิ ตั้งมั่นลงไปในหัวใจ ใหมีปญญา ความเฉลียวฉลาดในจิตใจ
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อันนั้น แกไขสถานการณตาง ๆ ทั้งหมดไมใหมันมายุงเหยิง จิตใจไมไป

ยุงกับ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ ธรรมารมณ คน สัตว วัตถุธาตุทั้งหลาย 

จิตใจภาวนาอยูในใจนั้นเอง เปนจิตใจที่แนวแน มั่นคง ไมหลงใหล

ไปตามเรื่องตาง ๆ เมื่อจิตไมหลงใหลไปกับสิ่งใด ๆ จิตใจก็เย็นสบาย 

นั่งก็สบายอยูในใจ ยืนก็สบายอยูในใจ เดินไปมาที่ไหนก็สบายอยูในใจ 

มีเรื่องที่จะพูดจะทําอะไร จิตใจก็ไมไปทุกขไปรอนกับสิ่งทั้งหลาย มีสติ

อยูในตัว มีสติอยูในใจ มีสมาธิอยูในตัวในใจ มีปญญา มีญาณอันวิเศษ 

ละกิเลส ราคะ ใหหมดไป ละกิเลส โทสะ ใหหมดไปสิ้นไป ละกิเลส 

โมหะ อวิชชา ตัณหา ใหหมดไปสิ้นไป ไมใหมีกิเลสกองไหนมายุงเหยิง

อยูภายในใจนี้ เรียกวา ภาวนาทําความเพียร ละกิเลส กิเลสอยางหยาบ

ก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้ กิเลสอยางกลางก็ละทิ้งเดี๋ยวนี้ กิเลสอยางละเอียดลออ

อยางไรก็เลิกละทิ้งทั้งหมด 

พระพุทธเจาพระองคทรงตรัสไวแลว รูป เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ สิ่งเหลานี้ จิตใจอยาไดมาหลงยึดเอาถือเอา เขาเปนเพียงธาตุ

สี่ ขันธหา ตามธรรมดาอยูอยางนั้นเอง  เมื่อจิตใจดวงนี้ ไมมาเกี่ยวเกาะ

กังวลวุนวาย รางกายสังขารเขาก็สบายอยูตามหนาที่ของเขา กิเลสมาร 

สังขารมาร ในจิตในใจนั้นก็ไมวุนวายนะ เพราะจิตตั้งมั่นเปนดวงหนึ่ง

ดวงเดียวอยูภายในจิตนั้น  เมื่อจิตสงบ แนวแนมั่นคง อะไร ๆ ก็สงบหมด

ถาจิตนี้ไมสงบ วาวุนไปตามอารมณตาง ๆ แลว ก็จะวุนวายตลอดกาล

เพราะจิตกิเลสมันพาไป จิตกิเลสมันพาอยู จิตกิเลสไมเลิกไมละ

ไมวาง     เวลาภาวนา     สรางคุณงามความดีใหเกิดมีในจิตใจของเรานี้       ทานวา

ใหไมไปที่ไหน ขางหนาก็ไมไป ขางหลังก็ไมไป เบื้องบนเบื้องต่ําไมไป

ไหน จิตใจดวงผูรูฟงธรรมอยูที่ไหนก็รวมจิตใจลงไปที่นั่น เรียกวา สงบ 

นิ่งอยู แนวอยู มั่นอยู คงอยู เหมือนแผนดิน เรียกวา จิตใจไมหวั่นไหว

เหมือนแผนดนิ แผนดนิที่เราอยูอาศัยนั่งอยูนี ้เขาไมไดมคีวามทุกขความ

รอนประการใด เขาเปนธาตุดินอยูอยางนั้นเอง  ใครจะเอาสิ่งโสโครก

ปฏิกูลมาทิ้ง ทิ้งใส กองเทาภูเขา ใหญกวาภูเขา ก็เปนเรื่องของเขา จิต

เราไมตองไปยึดไปถือ เรียกวา เฉยอยูในใจ เมื่อวางเฉยเหมือนแผนดิน 

เหมือนภูเขา เหมือนแผนดินแลว จิตมันก็จะสบาย เปนสุขอยูภายใน 

เอกัง จิตตัง เปนจิตดวงเดียว  เอโก ธัมโม เปนธรรมดวงเดียว ระลึกอยู

ภายในตัวภายในใจนี้ แนวแนมั่นคงไมหลงใหล มีสติสัมปชัญญะ มีสมาธิ

จิตตั้งมั่น มีปญญา รอบรูในโลก รอบรูในกองสังขาร ไมไดเก็บเอาอะไร

มาเปนเยื่อใยในจิตใจอีก เรียกวา จิตมันกลาหาญชาญชัย ระลึกและอยู

ไดในตัวในใจของตนเอง คนอื่นไมเกี่ยว เปนเรื่องของแตละบุคคล 

การปฏิบัติภาวนานั้น คนอื่นจะมาชวยภาวนาใหไมได พระพุทธเจา

ของเราพระองคก็ทรงตรัสวา เราตถาคต ไมไดไปภาวนาละกิเลสใหสาวก

สาวกทั้งหลายไดยินไดฟงแลว ก็ไปภาวนาละกิเลสของตนใหเบาบาง

หมดสิ้นไปก็แลวกัน ไมใชวา พระพุทธเจาไปละกิเลสความโกรธให 

ละกิเลสความโลภ ละกิเลสความหลงไมได อุปมาเหมือนคนเราหิว

อาหาร เราจะใหคนอื่นรับประทาน ตัวเราไมรับประทานมันก็หิวอยูนั่น

การภาวนาละกิเลสนี้ก็คลายกัน เราตองเลิก ตองละ ตองปลอย ตองวาง

ออกไป อยาไดดิ้นรนไปตามอํานาจกิเลส ตัณหา ธรรมดากิเลสในใจของ

คนเรานั้น ทานวา ตัณหา ความดิ้นรน ไมมีเพียงพอ นัตถิ ตัณหา สมานที

แมน้ําจะเสมอดวยตัณหาไมมี แมน้ําลําคลองยังเต็มในฤดูฝน แตตัณหา
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ในจิตใจมนุษยคนเรามันไมพอ ไมอิ่ม ไมพอ ลุมหลงแลวก็ลุมหลงอีก 

วนเวียนอยูอยางนี้ ไมมีที่จบที่สิ้น ทานจึงวา ตัณหาอยาไดตามมันไป สงบ

กาย สงบใจ สงบวาจา อยูภายในจิตใจดวงผูรูนี้ อยูในตัว จิตใจก็จะ

เยือกเย็นสบาย คนเราถาใจสบายแลว กายมันไมวาอะไร รูปขันธรางกายเขา

ไมวาอะไร เขาไมมีจิตมีใจประการใด ที่มันวาวุน วุนวายอยู มันเรื่องของ

จิตใจไมสงบทั้งนั้น

ถามาภาวนา ทําใจของตนใหสงบระงับ เยือกเย็น สบาย แนวแน

มั่นคง ไมหลงใหลแลว นั่งที่ไหนที่นั่นก็เปนที่ภาวนาชุมเย็น เปนสุข

ทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งจิตทั้งใจทั้งนั้น ไมวาจะทํากิจกรรมการงานใด ๆ 

เปนหนาที่ของมนุษย มีมือก็ทํางานเขียนหนังสือ มีเทาก็เดินทาง มีตา

ก็ดู มีหูก็ฟง ฟงแลวพิจารณาลงสูหลักอนิจจัง คือ ความไมเที่ยง หลักทุกขัง

รางกายสังขารของคนเรานี้ เต็มไปดวยความทุกข ความเดือดรอน

อยางนี้แหละ เกิดมากี่ภพกี่ชาติแลว มันก็ยังทุกขอยูอยางนี้แหละ ถาเรา

ไมภาวนาตัดละกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ในใจนี้ใหหมดสิ้น ก็จะมาเดือดรอน

วุนวาย ไมจบไมสิ้น จงเลิก ละ ปลดปลอย ตัดกระแสตาง ๆ ออกไป

ตัวกูไมมี ตัวขาไมมี ตัวเราของเราไมมี อะไรทั้งหมดมันเปนของโลกเขา

โลกเขาลุมหลงมัวเมาอยางนี้ตางหาก จิตใจของเรา อยาไดมาลุมหลง

มัวเมาตามเขาอีกตอไป มีความสงบตั้งมั่นอยูในจิต มีจิตใจอันไมไหว

หวั่นพรั่นพรึง เปรียบเหมือนอยางวา พื้นพสุธาหนาแผนดิน อะไรก็ตาม

จิตใจไมหวั่นไหวเหมือนแผนดินแลวก็สูกิเลสมาร สังขารมารไดหมด ละ

กิเลสออกไปไดหมด แตถาไมสงบระงับ วาวุนไปกับอารมณกิเลสแลว 

ก็ไดแตวาหลงใหลอยูอยางนั้นเอง 

บัดนี้เวลานี้ แมจิตใจดวงไหนมาลุมหลงมัวเมา ในรูป ในนาม ในกาย

ในจิตของเรา จงปลอยวางเรื่องราวทั้งหลายออกไปใหหมดสิ้น ยังจิตใจ

ดวงผูรูภายใน ใหรูแจงแทงตลอดในธรรม ไมใหจิตใจดวงนี้ เรรอน 

วุนวาย ดิ้นรนไปตามกิเลสกาม วัตถุกาม จงรวบรวมกําลังจิตกําลังใจ

ของตนใหมีกําลัง มีความสามารถ อาจหาญ ไมใหมีความทอแทออนแอ

ในหัวใจแตประการใด  

พระพุทธเจาทานไมกลัวตาย เราจะมากลัวตายอยูหรือ พระพุทธเจา

ทานวางเฉยไดทุกอยาง เราจะมาไมวางเฉย ยึดหนายึดตา ยึดตัวถือตน 

ยึดเรา ยึดของ ๆ เรา ยึดถือแลวเอาไปไดแคไหน คนเขาที่ตายไปกอน
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พวกเรา เขาเอาอะไรไป เนื้อหนังมังสา   กระดูกเสนเอ็นของเขาตายแลวก็

ทิ้งไวในโลกนี้ เมื่อถึงเวลา เราทานทั้งหลายแตกดับตายก็เหมือนกัน เอา

อะไรไปไมไดทั้งนั้น  

เหตุนั้น บัดนี้ เวลานี้ จงปลอยวาง รูเทาทัน อยาไดมายึดหนา

ถือตา ยึดตัวถือตนเลย ยังจิตยังใจใหผองใสสะอาด ตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่

อยูในธรรมะปฏิบัติ เมื่อจิตใจของพระโยคาวจรเจาทั้งหลายอยูในธรรม

ปฏิบัติแลว ก็จะเย็นทั้งกาย ทั้งวาจา เย็นทั้งจิตทั้งใจ เรื่องราวเรารอน

ยอมไมมี มีแตความสุขจิตสุขใจเทานั้นเอง นี่แหละ เราทานทั้งหลาย 

การปฏิบัติบูชาภาวนา ละกิเลสนั้น เปนหนาที่ของเราทุกคน จะตอง

ประกอบกระทําใหเกิดใหมีขึ้น เมื่อวาเราทานทั้งหลายพากันไดยินไดฟงแลว

ขอใหกําหนดจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงไดรับความสุขความเจริญ  

เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 

พระองคนั้น

ตอแตนี้ไป เปนโอกาสอันดีที่ชีวิตของเรายืนยาวคราวไกลมาถึงวัน

เวลานั่งสมาธิ ภาวนา การนั่งสมาธินี้ ใหพากันนั่งขัดสมาธิเพชร เอาขา

ซายขึ้นมาทับขาขวากอน แลวก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซาย เอามือขวา

ทับมือซาย ตั้งกายใหเที่ยงตรง ตั้งใจฟงธรรม ตั้งใจภาวนาจริงๆ ใน

ชวงเวลาที่เราฟงธรรมอยู การฟงธรรมนี้ ถาจิตใจเราจดจออยูในการ

ไดยินไดฟง ก็เปนเหมือนหนึ่งเปนบริกรรมภาวนาอันหนึ่ง ไมใหจิตใจ

เราไปที่อื่นได ดวยการฟงธรรม การฟงธรรมนี้ ทานวาเปนบุญเปนกุศล

อันสําคัญยิ่ง เพราะวาสิ่งใดที่เราลังเลสงสยั ในทาน ในศีล ในภาวนา

อันใดอยู ชวงขณะที่เราฟงธรรมนั้น จะแกความลังเลสงสัยในใจของเรา

ได ดวยการฟงธรรม การฟงดวยดียอมเกิดสติปญญา คําวาฟงดวยดี

ในเวลาที่เราฟง ใหมีสติ ความระลึกไดอยูเสมอ ไมใหจิตพลั้งเผลอ 

ถาเรานึกบริกรรม ภาวนาพุทโธ ก็ใหนึกไดทุกลมหายใจเขาออก ให

เลิกละบาปประกอบบุญ
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จิตใจสงบระงับแนวอยูในบริกรรมนั้น อุบายธรรมใดๆ ก็ตาม ถาหากวา

กําหนดจริงๆ นํามาตักเตือนจิตใจของตนแลวก็ดีมีประโยชนทุกอุบาย

ธรรม ทานเปรียบอุปมาเหมือนอาหารที่มนุษยคนเราบริโภค อาหาร

นั้นไมเปนพิษเปนภัย เราบริโภคอาหารชนิดใดก็ตาม ยอมยังชีวิตให

เปนมาโดยลาํดบั คนเราทกุคนนัน้ ตัง้อยูไดดวยอาหาร เกดิมาหลายสิบป

แลวก็มี ชวีิตที่เปนมาไดตอวัน ตอคืน ตอเดือน ตอป ตอหลายสิบปมา

นั้น อาหารเปนเครื่องจุนเจือชีวิตใหเปนมา การปฏิบัติธรรมก็เหมือน

กัน เราจะตองอาศัยการนึก การเจริญ ทานใหชื่อวาบริกรรม นึกนอม

สิ่งที่เรานึกนอมใหตอเนื่องกันไป เพื่อตัดอารมณ สัญญา กิเลส ตัณหา 

ในใจของเรานั่นแหละ ใหมันขาดสะบั้นลงไป 

ธรรมดากิเลสนั้นทานวา กิเลสมาร สังขารมาร จิตที่ปรุงแตงก็เปน

มาร เปนกิเลส สังขารมาร กิเลสมารนี่แหละ มันเปนเหตุ เปนปจจัยอยู

คือมันคอยหลอกลวงใหคนเราพลั้งเผลอ ลุมหลงขาดสติ ขาดสมาธิ 

ขาดปญญา ขาดวิชชาความรูในทางพุทธศาสนา ก็เพราะกิเลสมาร 

สังขารมาร จิตสังขาร ขันธมาร รูปรางกายธาตุ ๔ ขันธ ๕ นี้ก็เปน

ตัวมารอันสําคัญ ถาใครรูไมเทาเอาไมทันตัวขันธมารนี้ เวลาอยูดีสบาย 

มันก็พาใหเพลิดเพลินอยางหนึ่ง ก็เปนทางหลงไปได ทีนี้ถาเกิดเจ็บไข 

ไมสบาย ออดๆ แอดๆ มันก็เปนอุปสรรค คือมันเอาความไมสบายมา

เปนอารมณ แทนที่จะเอาพุทโธพระพุทธเจาเปนอารมณ ไมเอา เอา

ความไมสบาย ความเจ็บไขไดปวยมันเกิดขึ้นนิดหนอย มันก็ปรุงแตง

เรื่อยเปอยไปจนถึงขั้นวาจะถึงความแตก ความตายแนละคราวนี้ มัน

ปรุงไปแตงไป พระพุทธเจาพระองคจึงไมใหเชื่อ ไมใหหลง อันธรรมดา 

รูปนาม กาย ใจของมนุษยนั้น ทานวามันมีกฎเกณฑมาจากกรรมเปน

ของของตน คนเราถาหากวาทํากรรมชั่ว มีการฆาสัตวตัดชีวิตไมเวนวาง

ไมเวนวาง แตภพกอนหนหลัง บุคคลผูมีอายุสั้นพลันตาย ก็มาจาก

เหตุนี้ คือทําลายชีวิตผูอื่นก็พลอยใหชีวิตของตนสั้นพลันตาย การที่เรา

มีชีวิต ลมหายใจอยูในขณะนี้ เวลานี้ เชื่อวาเปนผูมีบุญมีกุศล เราจะได

นั่งสมาธิภาวนาบริกรรมพุทโธในใจ หรือจะนึกอาการ ๓๒ อยางที่สวด

ไปเมื่อตะกี้นี้ก็เปนอุบายอันหนึ่ง คือจิตมันหลงกาย หลงรูปขันธ แตละ

ชิ้นแตละอัน เมื่อจิตมันหลงแลว แมสิ่งนั้นจะไมมั่นคงถาวรก็ตาม จิต

มันก็หลอกลวงใหหลงใหลไปวา รูปขันธอาการ ๓๒ นี้เปนของเที่ยง

มั่นถาวรยั่งยืนตลอดไป ไมมีแก ไมมีเจ็บ ไมมีตาย มันโกหกพกลม

ทั้งนั้น เราจะหยิบยกอันใดมาพิจารณาในกายคตาสติกรรมฐานไดทุก

อยาง ถาจะเอาคําวาปฏิกูลไมสวยงาม ในรางกายของเรานี้เต็มไปดวย

ของไมสะอาดมีประการตางๆ ก็เต็มตัว
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เราทุกคน กําหนดไปเถิด เราจะรูไดเขาใจ แตวาเมื่อไมกําหนดไม

เพงดู มองแตผิวเผิน อาการภายนอกก็มักจะใหสําคัญผิดคิดวาตัวเรา

นี้มั่นคงถาวรยั่งยืน ไมมีแก ไมมีเจ็บ ไมมีไข  และไมมีตาย เมื่อเวลา

มันเจ็บไขไดปวยขึ้นมาแลว เอาละทีนี้ละยุงยากที่สุด เพราะจิตที่มัน 

สังขารมาร กิเลสมารนั้น มันเอาขันธมารเปนเหตุเปนปจจัย เอาสิ่งนี้

แหละมากระตุนเตือน เมื่อคนเราเจ็บไขไดปวย ไมอยูดีสบาย จิตมัน

ก็วิตก วิจารณไปทุกแงทุกมุม เพราะวาจิตไมสงบ ถาจิตสงบแนวแน

มั่นคง ปลงกรรมฐานตก อันความเจ็บไขไดปวยไมใชเฉพาะแตมนุษย 

แมสัตวสิ่งเดรัจฉาน เขาก็เจ็บไขไดปวย หรือเขาก็ตองตายดวยมือมนุษย

ไปเก็บมาเปนอาหารการกินมนุษย เรียกวา บังคับบัญชาธาตุชีวิตของ

สัตวทั้งหลายมา

แตมนุษยคนเรานั้น ไมไดสํานึกระลึกขึ้นมาในใจของตัวเอง สิ่งใด

ที่ตนชอบคอพอใจ ก็ทําไปตามอํานาจนั้นๆ ฉะนั้นบาปกรรมตางๆ มัน

จึงใหผล แมจิตใจของคนมุงหวังเพื่อจะใหไดความดีมีบุญกุศลก็ตาม แต

สิ่งที่มนุษยประกอบกระทําอยู มันเปนไปเพื่อบาปอกุศลอยูภายในตัว

ภายในกาย วาจาจิตนั้น ก็ไดรับผลของบาป ทีนี้เมื่อไดรับผลของบาป

มากจนกระทั่งปรากฎการณออกมา แลวก็มาเสียอกเสียใจ บางคนเกิด

มาตาบอดตั้งแตกําเนิดเกิดมา ไมเห็นฟา เห็นดินอะไรเลย เพราะวาจะ

กุบอกก็มาเปนทุกขเปนรอน วาตนเปนคนตาไมเห็น บางคนก็มือเทา

อวัยวะรางกายทุกสวนเสียไป หูเสียไป ตาเสียไป จมูกเสียไป ปากลิ้น 

ตัวเสียไป บางคนจนพูดไมได ยิ่งกวานั้นไป ทานวาจิตเปนใบ จิตเปนบา

เสียจริตผิดมนุษย ก็ยิ่งรายไปอีก แมรางกายจะเปนรูปมนุษยก็ตาม 

แตจิตใจนั้นเหมือนกับวาตกอยูในหมอนรก เดือดรอนวุนวายทั้งพอแม 

ญาติกาวงศา รองไหตลอดวัน ตลอดคืน นี่แหละคือวาบาปที่มนุษยทํา 

มันไมฟงละ เวลามันจะทําละ ขาจะทําแลวใครจะมาขัดขวางไมได ทํา

ไปตามอํานาจ กิเลสความโกรธ กิเลสความโลภ กิเลสความหลง แลว

ผลมันใหมาแลวก็ไมพอใจ เปนทุกข 

 

นี่แหละพระพุทธเจาของเรา พระองคจึงไดตักเตือนสั่งสอนวา

อยาทําบาป ตั้งใจทําบุญ ตั้งใจรักษาศีล ภาวนา ดี ชั่ว บาป บุญ คุณโทษ 

ประโยชนและมิใชประโยชนอันมันเกิดขึ้นในกาย วาจา จิตของคนเรานี้

ไมมีคนอื่นใดจะมาทําใหตัวเราเอง ทําเอาเองทั้งนั้น ใจคิดอยูในสิ่ง

ที่เปนบาป จะทําบาปอยูตลอดเวลา อันนั้นก็ไดชื่อวา ทํากรรมทาง

จิตทางใจอยู ไมวาอยางไร คนเราชอบพูดแตวาจาที่ไมดี ไมงาม มัน

ก็ชื่อวาทําบาป พูดบาป กลาวบาปอยูตลอดเวลา ความประพฤติการ

กระทําก็ทําไปในสิ่งที่เปนบาปเปนอกุศล แตคนเราผูประกอบกระทํา

มันไมรูสึกตัว มักจะมาเห็นวาตัวเราพูดดีวาดี ถูกตอง หาไดรูไมวา จิตใจ

ของเราภายในนั้นมันรอนหรือมันเย็น มันผิดหรือมันถูก สงบหรือไมสงบ

ตั้งมั่น เที่ยงตรง คงที่ไหม ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติบูชาภาวนาไหม 

หรือมีอารมณอันใดเปนเครื่องอยูอาศัยภายในใจของตน สิ่งเหลานี้

เราตองภาวนาทั้งนั้นจึงจะเขาใจ จิตใจสงบระงับจึงจะเขาใจได ไมใชวา

คิดปรุงแตงไปอะไรตอมิอะไร หลักการในทางคําสอนทางพุทธศาสนา

ทานสอนกันไวมานานแลววา อันโทษของคนอื่นเห็นไดงาย แตวา

ฝายของตัวเห็นไดยาก สิ่งที่เราทําผิดอยูไมรูสึกตัว แตคนอื่นทําเล็กๆ

นอยๆ ก็รูไดเขาใจ นี่คือวาใจสงนอก ใจไมสงบตั้งมั่น ใจไมนึกถึงความ
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ตายที่จะมาถึงตน จิตมันก็วุนวาย แสสายไปในแตเรื่องภายนอก ไมมา

รูแจง รูจัก รูจริง ภายในตัวของตัวเอง ปลอยใหความประมาทมัวเมาเขา

ทับถม จิตใจก็มืดมิดปดบัง เมื่อมืดมิดปดบังมากเขาเทาไหร ไมมีทาง

รูสึกตัวได เวลาที่เรายังมีสติอยูพอจะตั้งจิตตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธ

ใหใจของเราสงบระงับก็ใหพากันรีบทํา รีบทํารีบปฏิบัติ เพราะวาวัน

เวลาไมไดรอทาใคร ชีวิตของคนเรานั้นมันไหลไปสูความแก ความชรา 

ความเจ็บไขและความตายอยูตลอดเวลา ไมไดหยุดหยอน ถาผูปฏิบัติ

ธรรมทั้งหลายมาเลือกกาล เลือกเวลาอยู หมายวาขางหนาเราจะทํา

อยางนั้น อยางนี้ทั้งหมดนั่นแหละ อยาไปเชื่อ ไปหลง เวลาปจจุบันเปน

เวลาสําคัญ อดีต อนาคต ไมสําคัญ อดีต อนาคต มันปจจุบันมันผาน

มา ปจจุบันจะไปถึง ดวงจิตดวงใจในเวลาปจจุบัน สติก็จิตผูรูนั่นเอง 

เปนผูระลึกขึ้นมา ระลึกอยูเสมอ 

ในมหาสติปฏฐานพระองคสอนไวใหระลึกทุกเวลา และใหระลึก

ใหมากดวย สตินั้นใหมากที่สุดกอนจะนั่ง นั่งภาวนาแลวก็ใหมีสติ

ระลึก ระลึกภาวนาอยูนั่นเองตั้งใหมั่นเอาใหมันจริงจังลงไป คอยระวัง

สังขารมาร กิเลสมาร มันเปนอุปสรรคคอยฆาคอยทําลายอยูเสมอ

มันก็อางความไมสบายบาง อางความสบายบาง พาใหหลงลืมขาด

สติสัมปชัญญะ ขาดสติความระลึกได มันลอยออกไป อารมณอื่น

พุทโธพระพุทธเจาอยูที่นี้ จิตมันไมเห็น ไมมาอยูที่นี้ พุทโธพระพุทธเจา

คือ จิตดวงที่รูอยูเดี๋ยวนี้ ขณะนี้แหละ ผูจะเขาถึงพุทธะ พุทธะแปลวารู 

รูจัก รูจักผิด รูจักถูก รูจักบาปละบาป รูจักบุญทําบุญ รูจักการนั่งสมาธิ

ภาวนา ปฏิบัติบูชา ภาวนาในใจ ถาไมรูจักเหลานี้แลว ประกอบกับทํา

ไปโดยความไมรู ผลที่สุดแทนที่มันจะสงบระงับ เลยไดรับความไมสงบ 

ระงับ ไมใชเปนความสุข มันเกิดความทุกขขึ้นมาแทนที่

การนั่งสมาธิภาวนามันเปนความสุข ความสบาย เรียกวา เปน

เวลาหยุด กายกรรม สิ่งที่ทําการงานดวยกายก็ไมมี เรียกวานั่งขัดสมาธิ

ภาวนาสงบระงับหมด นั่นคือวา กิจกรรมที่จะใหเปนบาป เปนอกุศลก็

ไมมีแลว วจีกรรม คําพูดตางๆ ก็ไมมี มโนกรรมจิตใจเราก็นึกนอมอยู

ในบริกรรมภาวนา นึกนอมอยูในกายคตาสติกรรมฐาน นึกอยู เจริญ

อยูในศาสนธรรม คําสอนพระพุทธเจา ทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งจิตทั้งใจ ก็

ทําความดีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันไปโดยตลอด จิตที่เศราหมองขุนมัว

ก็ยอมหายไป จิตที่เบิกบานยิ้มแยมแจมใสในทาน ศีล ภาวนาก็บังเกิด

มีขึ้น ความทอแทออนแอในดวงจิต ดวงใจก็หมดไป มีแตศรัทธาภาษา

พระ ความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนา โมโหโทโส ฟุงซาน 

รําคาญ ดับไป จิตใจก็เหมือนวา ประทีปชวาลาสองทางสวางไสว
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ทําอะไรก็รู พูดอะไรก็รู คิดอะไรก็รู บาปจะเกิดขึ้นก็รู ละไดกอนมันเกิด

ขึ้น บุญกุศลก็รูจักประกอบกระทํา มันมีอยูในดวงใจนี้ทั้งนั้น ไมตองไป

หาที่อื่น จึงวามีอยูในพุทโธ คุณพระพุทธเจา 

พุทโธพระพุทธเจานั้น พระองคตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญบารมีมา ๔ 

อสงไขยแสนมหากัป จึงไดมาตรัสรูเปนพระพุทธเจาขึ้นในโลก เราทุก

คนก็ใหเปนผูมีสติ ระลึกถึงพุทธองค วาทําไมพระองคจึงมีความพาก 

ความเพียร ความอด ความทน ความขยันหมั่นเพียรไมทอถอย ทําไมใจ

ของเราจึงมีแตที่จะทอแท ออนแอ ทอถอยอยูเสมอ เวลาจะทําคุณงาม

ความดี ไมคอยเสียสละชีวิตสู ฉะนั้น สังขารมาร กิเลสมารอันใดที่มัน

จะมาทาํใหจติใจเราหลง กต็องระลกึถงึพระบรมศาสดาในวันทีพ่ระองค

จะไดตรัสรู พระองคเสียสละทุกสิ่งทุกประการ แมชีวิตเลอืดเนื้อเชื้อไข

พระองคก็เสียสละ นั่งสมาธิภาวนา พระองคไม จะไมลุกไปมาในที่ใดๆ 

แมชีวิตจะแตกดับก็ชางมันเถอะ ถาไมไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา จึงไม

ทอถอย แสดงถึงน้ําพระทัยใจพระพุทธเจาหนักแนนเหมือนแผนดิน

พื้นพสุธาหนาแผนดินมีความหนักแนนอยางไร น้ําพระทัยใจพระพุทธเจา

ของเราก็หนักแนนอยางนั้น 

อันเราทุกๆ คนทุกดวงใจ ถาเราไมทําใจเหมือนแผนดินแลว ก็

จะมาหวั่นไหวสั่นสะเทือนอยูในโลกนี้ ถาโลกที่เราอยูนี้ทานใหชื่อวา

โลกธรรม ๘ ประการ มีลาภก็ตองมีเสื่อมลาภเปนคูกัน มียศก็ตองมี

เสื่อมยศเปนคูกัน มีสุขก็ตองมีทุกขเปนคูกัน มีสรรเสริญเยินยอ ก็ตอง

มีความติเตียนนินทาเปนคูกัน ถาใครจะไปเลือกเอาขางใดขางหนึ่งมัน

ก็ไดทั้ง ๒ อยางนั่นแหละ เพราะธรรมดาโลกมันเปนอยูอยางนี้ ใหชื่อวา

โลกธรรม กระทบกระเทือนใจมนุษยคนเราอยูตลอดกาล แตคนเราผูไม

ภาวนา จิตใจไมสงบ มันก็จะเลือกเอาแตความสรรเสริญเยินยอเทิดทูน 

วาดีวาเดน หารูไมวา ถาจิตเราไปหลงอยูในแงแหงความดี ความ

สรรเสริญ เมื่อความติเตียนนินทาวารายปายสี จิตหลงอันนี้มันก็ออก

ไปยึดเอา ก็เกิดเปนทุกขขึ้นมา ถาอะไรมันเกิดขึ้น ใหรูเทาทันไววาเรา

ภาวนาทําความเพียรเพื่อละกิเลสใหมันหมดไปสิ้นไป ไมใชภาวนาเอา

ทุกข เอากิเลส เรื่องตางๆ มันก็ตกออกจากจิตใจไป จิตใจก็ยอมแจง 

สวางไสวอยูภายในใจของตัวเอง ไมวาจะนั่ง จะนอน จะยืน จะเดิน

ไปมาที่ไหน ทุกอิริยาบถก็บําเพ็ญภาวนาไดตลอดเวลา สบายก็ภาวนา

ได ไมสบายก็ภาวนาได ยิ่งไมสบายเทาไหร ยิ่งภาวนาใหมาก เพราะ

วาความไมสบายนั้นมันแสดงทุกขสัจ ผูใดเห็นทุกข เห็นโทษ เห็นภัยใน

การมาเกิด มาตายในโลกนี้ ผูนั้นก็จะรีบเรงสรางคุณงามความดีของตน

ใหเจริญกาวหนาไป ไมปลอยใหจิตใจเลอะเทอะฟุงซานรําคาญไปในที่

อื่น ผูนั้นจะตองสังวรระวังรักษาจิตใจของตนใหมาสงบตั้งมั่นอยูภายใน

กายวาจาจิต จนระลึกได เจริญไดทุกลมหายใจเขา-ออก ในจิตใจใหมัน

มองเห็นอยูเสมอ 

พระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ทาน ศีล ภาวนา การสดับรับฟง

พระธรรมคําสั่งสอนเพื่อเอาจิตใจของเราใหมารูจัก รูแจง รูจริง รูอยู

ในกายในจิตของตัวเอง ไมใหจิตประมาทมัวเมา เขามาย่ํายีจิตใจของ

ตัวเอง จนกระทั่งหาเวลานั่งสมาธิ ภาวนา สงบกาย สงบจิตไมได 

มีแตความทุกขความเดือดรอนในหัวใจตลอดเวลา สิ่งเหลานี้มันไมใช

คนอื่นจะแกใหได ผูอื่นคนอื่นก็เปนผูแนะนํา ตักเตือน บอกเลา สั่งสอน

ตามกําลังความสามารถเทานั้นเอง แมองคพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา

ของเรา เมื่อพระองคยังทรงมีพระชนมชีพอยู พระองคก็ทรงตรัสวา
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เราตถาคตนั้นเปนผูตรัส เปนผูชี้แจงแสดงตามหลักพระธรรมวินัย แต

สาวกตางหากจะตองนําไปประพฤติ ปฏิบัติ ชําระกิเลสราคะ โทสะ 

โมหะของตนเอง ไมใชเราตถาคตไปละกิเลสใหทานทั้งหลาย คือก็ได

ความวา เราตองปฏิบัติภาวนา เราตองบําเพ็ญทาน รักษาศีลภาวนา 

ไมใชมุงใหผูอื่นทําให มันเปนเรื่องของจิตใจ พุทโธในดวงใจจึงตอง

เจริญอยูเปนนิตย ติดตอกันไปไมใหขาดระยะ เมื่อจิตใจของเรามีคุณ

พระพุทธเจาเปนอารมณ ก็คือมีพระธรรม พระสงฆเปนอารมณ เมื่อ

อารมณในคุณพระพุทธเจามีอยู จิตใจก็เลื่อมใสศรัทธาเต็มที่ ทานวา

บุคคลผูใดก็ตาม ไมเลือกวาหญิง ชาย คฤหัสถ และบรรพชิต มีความเชื่อ 

เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจาเปนอารมณ ผูนั้นแตกดับตายไปก็ยอมไปสู

สวรรค เทวโลก พรหมโลก ไมไปสูอบายภูมิดวยอํานาจเลื่อมใสศรัทธา

ในคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆนี้ จึงเปนอุบายธรรมอันสําคัญยิ่ง 

 

ฉะนั้น เมื่อวาเราทานทั้งหลายทุกคนไดสดับแลวใหจดจํานําไป

ประพฤติ ปฏิบัติตนก็จะมีแตความสุข ความเจริญในทางพุทธศาสนา

ดังแสดงมาก็สมควรดวยกาลเวลา เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น

ณ บัดนี้ไดเวลาฟงธรรม ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา ปฏิบัติบูชา ใน

ทางพุทธศาสนา การนั่งสมาธินี้ใหพากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งสมาธิ

เพชรนี้ ใหเอาขาซายขึ้นมาทับขาขวากอน แลวก็เอาขาขวามาทับขา

ซาย มือขางขวามาวางทับมือขางซาย ตั้งกายใหเที่ยงตรง หลับตานึก

บริกรรมภาวนาพุทโธเปนอารมณนึกอยู เจริญอยู ทุกลมหายใจเขาออก 

เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา ปฏิบัติบูชา อยาใหอารมณที่ลวงแลวมา

เปนอุปสรรค จงตั้งจิตเจตนาลงไปในเวลาปจจุบันธรรม คือ ธรรมที่เปน

ปจจุบัน รูปขันธ รางกายของเราก็อยูในปจจุบัน ชีวิตของเราที่มีอยูเดี๋ยว

นี้ก็เปนปจจุบัน เรานึกพุทโธ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจาอยูทุกลมหายใจ 

ก็เปนปจจุบันธรรมอยู สวนวาอนาคตกาลขางหนามันเปนเพียงอารมณ

เทานั้นเอง อยาไดหลงใหลไปกับสิ่งที่ยังไมมาถึง สิ่งนั้นทานก็วามันมา

โลกเรานี้ไมเที่ยง



๒๔ ๒๕

ไมถึง ไมควรเอามาคิด มาปรุง มาแตงจิตใจอันมีอยูในเวลาปจจุบันนี้  

ตัวเราก็อยูในปจจุบัน คนเราเกิดในปจจุบัน แกอยูในปจจุบัน เจ็บไขได

ปวยในเวลาปจจุบัน เวลาชีวิตจะแตกดับที่เรียกกันวาตายก็ตายในเวลา

ปจจุบันนั้นๆ  

จิตใจของเราใหสังเกตเขามา อยาไดแสสายไปภายนอก จิตใจ

เปนของมีอยูภายในจิต ภายในตัวนี่เอง ที่คนเรามีปริมณฑลหนังหุมอยู

เปนที่สุดรอบ ดวงจิตอยูภายในนี้ ดวงจิตนี้ทานใหชื่อวา ดวงจิตผูรูอยู 

ดวงจิตดวงนี้มีความรูอยูในจิต ในใจ ในตัวคนเราทุกคน  ถาเรากําหนด

ลมหายใจเขาออกใหดี ใหใจสงบ ตั้งมั่นลงไป จะเห็นวา ดวงจิตดวงใจ

นั้นมีอยูภายในจริง มีความรูสึกอยูตลอดเวลา แตสังขารจิต ตัณหาใน

จิต มันพาใหดิ้นรน วุนวาย  กระสับกระสาย แสออกไป หลงออกไป

ภายนอก จนไมมีที่สิ้นสุด ยุติลงไปได แลวรางกายสังขารที่จิตใจมาอยู

อาศัยนี้ ก็มักจะมีอุปสรรคอยูเสมอ เพราะวารางกายนี้ ถาอยูดี สบาย 

ความเจ็บไขไดปวยไมบังเกิดมีขึ้น จิตมันก็เพลิดเพลินไปตามอารมณ

ของคนเด็ก คนหนุม เพราะวาอารมณเหลานี้ พาใหใจหลงใหลไปตาม

อาการภายนอก ตองทวนกระแสเขามาภายในวา จิตใจดวงที่รูอยูนี ้

รูจักวารางกายเราสบาย รางกายไมสบาย มีความรูสึกอยูตลอดเวลา 

ถารางกายไมสบาย มันก็เปนอุปสรรคอยางหนึ่ง จิตนั้นก็มายึด มา

ถือวาเราไมสบาย ไอความจริง ก็คือ  รางกาย ธาตุดิน เขาไมสบายตาง

หาก ชางมันเถิด จิตใจเราก็ใหภาวนาไดอยู ธาตุดิน น้ํา ไฟ  ลม ธาตุ ๔

ขันธ ๕  อายตนะ ๑๒  เขาเจ็บไขไดปวยก็เปนเรื่องของเขา จิตเรา

ใหตั้งจิตอยู ณ ภายในหัวใจ  ทําใจใหเย็นสบายอยูในเวลาปจจุบันนี้  

อดีต อนาคต ไมเกี่ยว คนอื่น สัตวอื่น สิ่งอื่น ภายนอกก็ไมตองไปหวง 

ไปดีใจ เสียใจกับเขา เมื่อเขามาเกิด คนอื่น ผูอื่นเขาก็เกิดมาเอง เมื่อ

เขาแกเขาก็แกไปเอง เวลาเขาเจ็บไขไดปวยเราก็ชวยไมได เวลาเขาตาย

เขาก็ตายไปเองเขา 

ฉะนั้นการภาวนา ปฏิบัติบูชา ในจิตใจของเรานี้สําคัญกวา ให

รวมจิตใจเขามาสูระยะนี้ เดี๋ยวนี้ เวลานี้ใหไดทุกเวลา ใจคนเราถาสงบ

ยอมรูไดเขาใจทุกคน ถาใจมารวม มาสงบอยูจะมีปรากฏการณ วาใน

ใจไมมีความทุกข ความเดือดรอน เปนจิตใจที่เย็นสบาย นั่งอยูก็สบาย 

ยืนอยูก็สบาย เดินไปที่ไหน มาที่ไหนก็สบาย ไมรูวาอะไรกระทบตา 

กระเทือนหู ก็มีจิตใจเย็นสบายอยูในตัว ในใจนี่เอง นี่คือวาจิตใจมัน

สงบอยู ตั้งมั่นอยู ถาหากวาใจนี้ไมสงบ ตั้งมั่นแลวมันก็แสสายไปนูน 

แสสายไปนี้ จิตใจของบุคคลผูนั้นก็สั่นสะเทือนดวยอารมณตางๆ  คือ

วากามตัณหามันพาไป ภวตณัหาพาไป วิภวตัณหาพาไป นั่งมันก็ไปอยู 

นอนมันก็ไปอยู ยืนมันก็ไป เดินมันก็ไป  เรื่อยไป คือไมสงบ ระงับ ตั้งมั่น

อยูในดวงใจ คือไมถือเวลานี้ เดี๋ยวนี้เปนหลัก มารสังขารมันโกหกพกลม

คนเราอยูตลอดเวลา นั่งอยูนี่มันก็ไมอยูที่นั่ง เดินอยูมันก็ไมอยูที่

เดินนั่น มันวุนวายไปตามอารมณกิเลส เวลาภาวนาทานจะใหนึกนอม

เพียรเพงดูรางกาย สังขารของตัวเราเองนี้ วามันมีความชํารุดทรุดโทรม

เปนไปอยูเสมอ คนเราทุกคนนั้นไมใชอยูดีสบาย แตเราก็เขาใจวาเดี๋ยว

นี้ เวลานี้เราไม เราอยูดีสบายอยู ความเจ็บไขไดปวยอันรุนแรงยังไม

มาถึง เราก็วาเราสบาย แตความสบายของรูปขันธนี้ อยาเขาใจวามัน

สบายแลวก็สบายเรื่อยไป ถามันไมสบายขึ้นมา ความทุกขก็เกิดขึ้นใน
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จิต เพราะวาความไมสบายนั้น มันเปนการเจ็บปวดทุกขเวทนา ไมวา

โรคชนิดใด มันบังเกิดมีขึ้นในรางกายตัวตนคนเราแลว มันก็เสียดแทง

อยูอยางนั้นเอง ทีนี้เมื่อความสบายมาถึงเขา ก็เหมือนกับวาเราไมเคย

เจ็บไขไดปวยประการใด เพราะความสบายกายมันบังเกิดมีขึ้นจิตก็

พลอยมาอาศัยอยูในรางกายที่วาสบายนั้น 

อันความจริงแลว ทานวา ความสุขสบายนั้น มันไมเที่ยงแท 

แนนอน ไมยั่งยืน ไมเปนอยูอยางนั้นตลอดไป เพราะวาในโลกเรานี้

พระพุทธเจาทรงตรัสไววา นามรูปง อนิจจัง นามเปนรูปไมเที่ยง คือวา

นามเปนรูปไมเที่ยง นาม ก็หมายถึง จิตใจดวงที่มีความรูอยู คิดนึกอยู

นี่เอง ปรุงแตงอยูนี่แหละ เรียกวา นามขันธ  รูป ก็หมายถึง  รางกาย 

สังขาร ตัวเราทานทั้งหลาย ที่นั่งฟงธรรมอยูนี่ นั่งสมาธิอยูนี่แหละ 

รูปนี้ก็ไมเที่ยงแทแนนอน ไมเปนอยางนี้ตลอดไป ดู เวลาเราเกิดมา

ทีแรกเปนอยางหนึ่ง เจริญขึ้นมาเปนอยางหนึ่ง เมื่อแกชราก็จะเปลี่ยนรูป

เปลี่ยนโฉม ไปอีกอยางหนึ่ง ก็ยอมแสดงถึงความไมเที่ยงทั้งหมด 

อยาวาแตตัวตนคนเรา สิ่งภายนอกจะมีวิญญาณครองไดแก มนุษยและ

สัตวทั้งหลาย  ไมมีวิญญาณครองไดแก ตนไม เถาวัลย ดินทั้งหลายมัน

ก็ไมเที่ยงแทแนนอน มีเปลี่ยนแปลงอยูทุกขณะทุกเวลา แตวาคนเรา

มันก็กําหนดไมได มองไมเห็นวาสิ่งเหลานั้น มันเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

สวนมากอยางคนเราก็เห็นเพียงแตวา มนุษยคนเราไมวาที่ไหนเกิดมา

แลว มันก็ดิ้นรน วุนวาย แสวงหาการกิน การนอนไปตามภาษามนุษย 

แลวมันก็มุงจะเอาความสุข ความสบายในการที่เกิดมา แตหารูไมวา

ความตายนั้นมันรออยู มันคอยอยู รอกาลเวลาไดจังหวะเมื่อใดมันก็

ตาย นั่นก็คือวา มันไมเที่ยงมันจึงตาย มันไมเที่ยงจึงมีความทุกข เมื่อ

ไมเที่ยงก็มีทุกข ไมเที่ยงก็ไมใชตัวตนของเรา จิตอยาไดหลงใหลออก

ไปรับเอา ใหนึก ใหภาวนาเพียรเพง อยูในจิตใจอันมีความสงบตั้งมั่น 

เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกเรานี้ ทุกสิ่งทุกอยางที่มันเปนอยูนั้น ถาเราดู

ผิวเผินก็เหมือนกับวามันจะเปนอยูอยางนั้น คนเราที่เกิดมาทีแรกเปน

เด็ก เปนทารก ถาเราดูไมถี่ถวนก็เขาใจวาจะเปนทารกอยางนั้นตลอด

ไป อีกไมนานความไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา มันก็เปลี่ยนแปลง

ขึ้นมาโดยลําดับ แรกไปไหนมาไหนไมไดก็เคลื่อนไหวไปมาได แรก

ตัวเล็กนิดเดียว ตอมามันก็เจริญวัยใหญโตขึ้นมาโดยลําดับ เมื่อเจริญวัย

ใหญโตขึ้นไปหมดอีก ก็แสดงความชํารุดทรุดโทรม ตาไมดี หูไมดี 

ฟนไมดี เนื้อหนังมังสัง โรคภัยไขเจ็บ ก็ตามเบียดเบียนเขามาอีก นี่

แหละมันแสดงหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูทั้งในตัวเรา ทั้งในตัว

บุคคลผูอื่น  ทั้งมนุษยโลก สัตวโลกทั้งหลายมันก็แสดง แสดงความ

ไมเที่ยงเปนทุกขอยูในโลกอยางนี้เอง  
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เมื่อมันแสดงอยางนี้แลวจิตใจใหภาวนา ดูใหเขาใจพระพุทธเจา

ทรงตรัสวา รูป นาม กาย ใจ ตัวตน สัตว บุคคลทั้งหลาย เมื่อเกิดขึ้น

มาแลว มีความไมเที่ยงแท แนนอน มีความเปนทุกข  มีความไมใชตัวตน

ของบุคคลผูใด แตจิตใจคนเราก็มักจะยึดเอาถือเอาวา ตัวขาของขา 

ตัวกูของกู ตัวเราของเรา เราเปนนั่น เราเปนนี่ มันก็เปนไดชั่วระยะ

หนึ่ง ไมคงที่ ไมเปนอยูอยางนี้ตลอดไป เพราะอะไรเลา ก็เพราะวา

รูปขันธคนเรานั้นมีชรา ความแก มีพยาธิ ความเจ็บไขรอกาลเวลาอยู 

มีมรณะ คือความตายที่จะมาถึง สัตว ตัวตน บุคคลที่อยูนี่ ไมมีใครจะ

พนไปจากความแกชรา เจ็บไขไดปวย แตกดับ ตายไปไดเลย เมื่อหนี

ไปไมได พระพุทธเจาพระองคเปนผูเฉลียวฉลาดสามารถ สัพพัญูพุทธะ

พระองคก็รูวาทางที่จะหลบหลีกก็มีอยู ทางภาวนา ทางรักษาศีล  

บําเพ็ญทานภาวนานี่เอง เมื่อภาวนาอยูจิตใจ ตั้งมั่นอยูอะไรๆ  เมื่อใจ

เราตั้งมั่นใจ ไมไปทุกข ไปรอนกับสิ่งทั้งหลาย ใจสงบ ใจเย็น  ใจสบาย 

ใจเปนดวงหนึ่งดวงเดียวอยู นี่แหละความสงบระงับนี่แหละ เปนทาง

หลบหลีก หลีกออกจากความทุกข ความเดือดรอนตางๆ สมมติวา

รางกายเราไมสบาย จิตดวงหนึ่งมันก็มายึด มาถือวาเราไมสบาย นอย

เนื้อต่ําใจเพราะวาเราเปนคนมีโรค มีภัยจิตมันวิตกวิจารณไป แตจิต

หนึ่ง ถาเราภาวนาดูใหดีแลวธรรมดารูปขันธอันนี้ เมื่อเกิดขึ้นมาแลว 

ก็ไมมีทางหลบหลีกไปได จะไมใหมันเจ็บไขไดปวยนั้น เปนไปไมได ตาง

แตวา มากบาง นอยบางตาม ตามแตรางกายของบุคคลนั้นๆ 

เมื่อเวลาอยูดีสบายจิตก็อยาไดประมาท ประมาทวาเราไมมีโรค

มีภัยก็ไมไดเพราะวา มันเจ็บไดทุกเวลา มันเกิดขึ้นมาไดสิ่งที่เราวา

มันไมคงไมเกิดขึ้นมา มันก็เกิดขึ้นได สิ่งที่เราคิดวามันคงไมเปนไปได

แตมันเปนไปไดก็มี เมื่อเปนเชนนี้ หนาที่ของผูปฏิบัติธรรมนั้นจะตอง

ภาวนา มุงมองใหเห็นในรางกาย สังขารของเราทุกคนนี่แหละ ภายใน

เปนอยางไร เราเห็นแตผิวนอกรางกาย ภายในหนังหุมอยูเขาไป ถา

มีอะไรมาถูก มาตําเขาถึงหนังขาดถลอกปอกเปลือกไป จะมีน้ําเลือด

น้ําเหลืองไหลออกมา แสดงวาในรางกายของคนเรานี้ เราไมคอยได

เพงพิจารณาดู กายคตาสติกรรมฐาน การกําหนดกายของตัวเองมักจะ

หลงลืม คือ คิดไปตั้งแตอารมณที่มันเคยลุมหลง มัวเมาอยูสวนรางกาย 

สังขารอันเต็มไปดวยเนื้อหนัง มังสัง เสนเอ็น กระดูก กระดูก ๓๐๐ 

ทอนของตัวเองไมดู ไมกําหนดพิจารณา จิตจึงไดไปหลงกระดูก ๓๐๐ 

ทอนของบุคคลผูอื่น บุคคลผูอื่นมันก็มีกระดูก ๓๐๐ ทอนดวยกัน มันรอ

เวลาหลุด เวลาทําลายอยู ตัวเราก็เหมือนกันกระดูก ๓๐๐ ทอน มันรอ

กาลเวลา มันจะหลุดออกเมื่อใด เวลาใด ไมมีใครรู ระหวางกระดูกเทา

และกระดูกแขง มันจะหลุดออกเมื่อใด เวลาใดมันก็รอเวลา ระหวาง

กระดูกขากับกระดูกแขงทอนบน มันก็รอเวลามันจะหลุด เดี๋ยวนี้ 

เนื้อหนังมังสัง ยังหอหุมอยู ถาหมดลมหายใจวันไหน เวลาใดก็หลุด มัน

อยูไมได  เพราะรางกายสังขารนี้ มันมีความชํารุดทรุดโทรม มีความแก

ความชรา มีความชํารุดทรุดโทรม มีความเสื่อมไป สิ้นไปเปนธรรมดา

อยูอยางนั้น 

การมีชีวิตอยูในโลกนี้ ก็คือวาซอมแซมอยูเสมอ เขาโรงอยูเสมอ 

เขาโรงซอมอยูเสมอ ที่เราบริโภคอาหารกันทุกวันๆ กินไมหมดซัก 

กินไมแลวซักที ก็คือวา โรงซอมนั่นเอง รางกายสังขารนี้มันเปนของ
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โสโครกปฏิกูล ไดมาจากสิ่งปฏิกูลโสโครก เมื่อไดมาแลวก็ตองซอม

ดวย ดูแลรักษาดวยของโสโครกปฏิกูล ดูอาหารมนุษยที่เราบริโภค

สวนมากนั้น มักจะมีสิ่งที่ปฏิกูล หรือเครื่องดองของหมักอยูเสมอ มา

หลอเลี้ยงรางกายอันเต็มไปดวยของปฏิกูล เรียกวา ซอมอยูอยางนั้น

ซอมแซมอยูตลอดเวลา แตดวยอํานาจอวิชชา จิตไมรูตัณหา จิตดิ้นรน

จึงไมไดกําหนดพิจารณา มาดูสังขารรางกายที่ตัวเองซอมมันอยูตลอด

เวลา หนาวมาก็หาผาผอน ทอนสไบมานุงมาหม มันก็ซอมแซมอยู

เสมอ ที่หลับที่นอน ที่อยูอาศัย ก็ตองมีกุฏิ วิหาร บานเรือน เปนที่

อยูอาศัย ก็คือวาเปนโรงพยาบาล เปนโรงรถที่ซอมอยูตลอดเวลา

นั่นเอง ดูรางกายสังขารของเราใหดี จะเห็นวาเราซอมแซมอยูตลอด

เวลา เดี๋ยวก็ปวดหัว ตัวรอนเปนไข ไมสบายกินยาแกปวด หรือ มีโรค

ชนิดใด หมอโกหกอยางไรแลวเราก็เชื่อ หลงไปหายาอยางนั้นมากิน 

อันยานี้ใหเราเขาใจใหดี โรคภัยไขเจ็บที่มันเกิดขึ้นมานี้ โรคบางอยาง

นั้นเมื่อเกิดขึ้นแลวไมกินยาก็หายไดก็มี ทีนี้โรคบางอยางเมื่อมันเกิดขึ้น

มาแลวตองกินยาจึงหาย  คําวาหายนั้นอยาเขาใจวาหายขาด มันเพียงแต

บรรเทาลงไปชวงระยะหนึ่งแลวมันก็เกิดขึ้นมาใหม เปนอยูอยางนี้ที่เรา

วามันหาย ทีนี้โรคอยางหนึ่งนั้น เมื่อเกิดมีในรางกาย สังขารของมนุษย

แลว กินยาก็ไมหายไมกินยาก็ไมหาย ตายแลวก็หาย นี่แหละโรคภัย

ไขเจ็บมันเกิดขึ้นมัน มีอยู ๓ หลัก ดังกลาวนี้ 

เมื่อโรคภัยไขเจ็บอันใดบังเกิดมีขึ้นในรูปขันธ จิตใจผูอยูอาศัยนี้

จะตองกําหนดพิจารณา อยาไปคิดวาเกิดโรคขึ้นมา เจ็บไขไดปวยก็วา

แตตัวเองจะตายอยูทุกเวลา มันไมตายตลอดไป มันก็ยังมีอยู ถาใคร

เจ็บไขไดปวยตาย มันจะมีคนอยูในโลกหรือ มันก็ยอมไมมี ใครเจ็บแลว

ก็ตายก็ไมมีคน ทีนี้ที่มันมีอยูก็คือวามันทนไปไดชั่วระยะหนึ่ง รางกาย

สังขารนี้จึงไดเยียวยา พยาบาลอยูทุกเวลา ความทุกขทั้งหลายแหลที่

มนุษยมีความทุกขอยู ก็ดูเถิดดิ้นรน วุนวายในเรื่องอาหารการกินตลอด 

ตั้งแตเกิดมาตัวเองเยียวยาพยาบาลตัวเองไมไดผูอื่นก็ชวยดูแลรักษาให 

เมื่อเราใหญแลวก็เลี้ยงดูรักษาตัวเองมาตลอดเวลา ก็เปนอยูอยางนี้ ให

ดูเรื่องที่มันเปนอยู มีอยู ในตัวนี่แหละ อยาไปดูที่อื่น รางกาย สังขาร

มันมีความชํารุดทรุดโทรมอยูอยางนี้ จึงตองมีเยียวยา พยาบาล กินยา

บาง อะไรตอมิอะไร  ความทุกข ความเดือดรอน ที่มันจะบังเกิดมีขึ้น

ในรูปรางกายนี้มากมายหลายอยางหลายประการ สิ่งที่จะมาสังหาร

ชีวิตของเราใหแตกใหทําลาย ใหตายหนีจากโลกนี้นั้น มันมีอยูทุกที่

ทุกฐาน มันเกิดขึ้นจากคนเราดวยกันก็มี เกิดขึ้นจากวัตถุ ยวดยาน

พาหนะที่พาไปมาก็มี ถาไมอยางนั้นโรคภัยไขเจ็บในรางกายสังขาร 



๓๒ ๓๓

โรคลม โรคอะไรก็เกิดขึ้นไดทุกเวลา มันเอาใหตายไดทุกเวลา อยา

ไปรอใหมันตาย ทําดีไวกอน ภาวนาพุทโธไวกอนสงบจิตสงบใจ ของ

เราใหได ไมใหใจฟุงซาน รําคาญ รั่วไหลไปอยูใตอํานาจกิเลส แตเปน

กฎธรรมดาอยูวาถาใจของผูใดไมภาวนา ไมเห็นแจงในหลัก อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตาอยูเสมอแลว เมื่อเหตุการณสิ่งตางๆ บังเกิดมีขึ้น จิต

ปุถุชน คนเหลานั้นเรียกวา เอาไหนไมได ฟุงซานไปหมด เปนทุกข

เปนรอนไปหมด มีแตโมโหโทโส ฟุงซานขึ้นมา นั่นคือวา ความสงบ

ไมมีในใจ ความตั้งมั่นในตัว ในใจไมมี ผูที่จะมีปญญา พิจารณา เห็น

แจงในหลักแหงความไมเที่ยง ในหลักแหงความเปนทุกขที่เกิดมานี้เมื่อ

ไมพิจารณา ไมเพียรเพงดูใหดี แลวจิตมันก็มาเปนทุกข เปนรอน 

กระวนกระวายอยู ไมรูวาอะไรเปนตัวเราของเรา มายึดเอาหมด มายึด

สบาย ก็ยึดวาเราสบาย แตมีเมื่อเวลาสบายมันก็ดูไมมีทุกขเทาไหรนัก 

เพราะวา มันสบาย ไมไดเจ็บไขไดปวยรุนแรง มันเจ็บเล็กๆ นอยๆ  ทีนี้ 

ครั้นมาถึงเวลามันเจ็บปวด ทุกขเวทนาโรคอะไรตอมิอะไรมันเกิดมีขึ้น 

ยิ่งโรคชนิดใดที่มนุษยรังเกียจ โรคขี้ทูตกุดถัง อันมนุษยไมชอบ เมื่อมัน

เกิดมีขึ้น ก็เอาแหละทําใหจิตใจเสียไปวาเราเปนโรค โรคที่เขารังเกียจ 

อันโรคมันมีอยูที่รางกาย ดวงจิตดวงใจที่เราภาวนาพุทโธอยู มันไมใช

โรคอยางนี้จะมาอยูในจิตในใจได  ใจนั้นถาภาวนาใหดี ทําจิตใจใหขาว

สะอาด ไมใหขุนของหมองใจดวยอารมณใดๆ ใจของผูนั้น ก็ยอมตั้งมั่น 

เย็นสบายอยูภายใน 

มีธรรมะ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เตือนจิตใจอยู เพราะวา 

ธรรมวินัย คําสอนพระพุทธเจานั้น มันมีอยูทั้งในกาย ภายในกายก็มี 

ภายนอกกายก็มี ภายในวาจาก็มี นอกวาจาก็มี  ภายในจิตก็มี นอก

จิตออกไปก็มี ภายนอกก็มี ภายในก็มี หยาบ ละเอียดมันมีหมดทุก

อยาง ถาหากวาจิตของผูปฏิบัติภาวนาตั้งมั่น เย็นสบาย ไมหลงใหล ไม

คลาดเคลื่อน ไมหลงออกจากที่ตั้ง ทุกสิ่งทุกอยางนั้น เขาจะแสดง

ใหปรากฏ ทั้งคน ทั้งสัตว ที่มีวิญญาณครอง ทั้งวัตถุ ธาตุทั้งหลาย 

ตนไม ปาดงพงพี ภูเขา เขาก็จะแสดงใหปรากฏอยู ใบไมแตละใบที่

มันรวงหลนลงมา เขาก็เทศนาสอนเราทานทั้งหลาย วาใบไมยังมีเวลา

หลุดหลน ใบไมมันยังตายได ตัวเราจะไมตายเอาไปไวที่ไหน ตัวเราไม

แกมันมีแตที่ไหนเลา เมื่อใบไมรวงหลนลงมาใหปรากฏ และกิ่งไมเล็กๆ 

นอยๆ จนถึงกิ่งใหญ บางแหงบางตนก็โคนลงมาเปนตนเปนลํา แสดง

ใหปรากฏแกคนเราทั้งหลายอยู ก็แสดงใหปรากฏการณอยางนี้  บางคน

ตนไมยังหักทับไดหรือกิ่งไมขางบนมาถูกรางกายของคนเราจนเจ็บปวด 

ทุกขเวทนาก็มี  นั่นก็คือวา มันเตือนนั่นเอง เตือนวาในโลกเรานี้ไม

เที่ยงนะ  ในโลกเรานี้มันไม ไมใชสุขสบายอยางจิตใจเราคิดเห็น จิตนั้น

มันมักจะมองไปในแงที่เรียกวาสุขสบาย แตวาความทุกขมันมองไมเห็น 

อยางมนุษย คนเราในโลกเมื่อเวลาไมสบายก็ดี สบายก็ดีแลวเมื่อเวลา

ปจจัยทั้ง ๔ มันขาดตกบกพรอง มนุษยก็มักจะมองไปในแงวามันขาด

ทรัพยสินเงินทอง ถามีทรัพยสินเงินทองแลว จะมีความสุขอยางเดียว

ตลอดกาล อันนี้เราวาความคิด  ขั้นความคิดก็มองไปอยางนั้น แตวาไอ

ขั้นความจริง มันไมไดเปนไปอยางวา อยางนั้นตลอดไป  

อันทรัพยสิน เงิน ทอง วัตถุ ขาวของ ที่มนุษยหลงอยูอยาก

ไดอยู ไมมีที่สิ้นสุดนั้น ไมใชมันใหความสุขอยางเดียว มันใหความ



ทุกขก็มีตลอดกาล แตวาเราพิจารณาไมทัน ก็เขาใจวาจะใหความสุข

บุคคลที่มีทรัพยสินเงินทอง เปนเศรษฐี มหาเศรษฐี ในโลกสมัยนี้

มันก็มีเยอะแยะ แตวาเมื่อไมมีก็อยากใหมันมี เมื่อมีแลวการรักษา

พยาบาลไมใหทรัพยสมบัติเหลานั้นเกิดวิกลวิกาล ก็เปนการลําบาก

บางอยางบางประการ บางบุคคล การมีทรัพยสินเงินทองก็เปน

ภัยอันตรายใหผูอื่น โจร ผูราย อายขโมย มาฆา มาฟนตัวเอง

ใหตายหรือวาจับไปเรียกคาไถ อะไรตอมิอะไร บางคนเพิ่งมีมากเขามา

จะทําบุญสุนทานก็ไมได จะตองนั่งเฝานอนเฝา ทรัพยสินเงินทอง

ตลอดกาล มีความทุกขไปอีกแงหนึ่ง  

ฉะนั้น ผูภาวนาจงเพงเล็งใหเห็นแจงวา ความสุขอันแทจริงนั้น 

ไมใชเกี่ยวกับสิ่งภายนอก ความสุขสงบจริงๆ มันเกี่ยวกับภายใน ถาใจ

ภาวนา พิจารณาเห็นแจงวา อะไรทั้งหมดในโลกเรานี้ มันไมเที่ยงแท 

แนนอนอยางนี้เอง ทําไมมันจึงเจ็บไขไดปวย ก็เพราะวามันไมเที่ยงนั่น

แหละ มันเปนทุกขนั่นแหละ  มันไมใชตัวตนของเรา คือวา บอกวาอยา

มาเจ็บไขไดปวยในรางกายสังขารของขาพเจาเลย ขาพเจาไมชอบ แต

วามันก็ไมยอม

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

๓๔ ๓๕

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น

ณ บัดนี้ ถึงกาลเวลานั่งสมาธิภาวนา ใหพากันนั่งขัดสมาธิ  เอา

ขาขวาทับขาซาย  เอามือขางขวาวางทับมือขางซายตั้งกายใหเที่ยงตรง 

แลวก็หลับตา นึกบริกรรมภาวนาพุทโธ รวมจิตรวมใจเขามาภายใน ให

จิตใจสงบระงับ เย็นสบาย ใจของคนเรานั้น ถาไมสงบ เปนใจที่เรารอน 

อยูดวยกิเลสราคะ โทสะ โมหะ ไมสงบระงับ เย็นสบาย ถาใจผูใดมา

รวม   มาสงบอยู เปนจิตใจที่เรียกวา เย็นสบาย พุทธะ พุทโธ จริงๆ

หมายถึง จิตใจเราเย็นสบายนั้นเอง ฉะนั้น จึงใหรวมจิต  รวมใจเขามา

ภายใน  เรื่องอะไรที่มันยุงเหยิงอยูในใจของเราทุกคน ก็ใหปลดปลอย

ออกไปใหหมดสิ้น ถือเวลาการปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิภาวนานี้แหละ 

เปนการสําคัญ เรียกวาปจจุบันธรรม ธรรมที่เปนปจจุบัน คือเปนธรรม

ที่จะตอง ยกจิต ยกใจของเราใหสูงขึ้น ไมใหไปหมอบอยูใตกิเลส ความ

ใหใจอยูกับสติ   



๓๖ ๓๗

โกรธ ความโลภ ความหลง  กิเลสราคะ โทสะ โมหะ อยาเก็บมาไวใน

หัวใจ ทําใจของเราใหสูง คือวา ไมตกไปอยูฝายกิเลส  สูงกวากิเลส คือ

รูเทาทันกิเลส กิเลส กิเลสนั้น รวมแลวก็มากมายหลวงหลาย ที่มัน

ผูกมัด รัดตรึง ทําใหจิตใจของคนเราติดอยูของอยู ภาวนาไมได ก็เพราะ

กิเลส กิเลสความขี้เกียจ กิเลสความขี้คราน กิเลสความมักหลับมกันอน  

กิเลสเหลานี้ เราตองยกใจใหสูงขึ้น อยาใหมันมาทับถมจิตใจ อันความ

สุขความทุกขอันใดที่มีอยูในโลกนี้ ทุกคนมันก็ผานมา โดยเฉพาะความ

ทุกขนั้น เราเกิดมาในโลกหลายปหลายสิบป ความทุกขยอมไดผาน ไม

วาทุกขกาย คือเจ็บไขไดปวย มีโรคภัยไขเจ็บบังเกิดมีขึ้น  ทุกขใจ ไดแก 

ความอัดอั้นตันใจ หรือจิตใจเปนทุกขเปนรอนอยางใดอยางหนึ่ง ก็ยอม

มีเปนธรรมดา เพราะวาทุกขเหลานี้ เปนทุกขประจําโลก ประจํา

มนุษยโลก  ใครเกิดมาเปนคน ความทุกขในเรื่องคน มันก็มีขึ้นในตัว มี

ขึ้นในใจ  ของแตทุกๆคน แตวาถาเราไมภาวนาใหดี พุทโธ ธัมโม สังโฆ 

ไมอยูในใจ  เมื่อความทุกขเหลานี้ มันพังเขามา มันกระทบเขามา แลว

จิตนี้มันก็จะหลง หรือจิตมันจะเกิดเปนจติมืด จิตดําขึ้นมา พิจารณา

ธรรมกรรมฐานไมได เพราะวามันมืด เหมือนกลางคืน กลางคืน ถา

ไมมีไฟ เดินไปมันก็ตําตนไม เหยียบขวากหนาม เพราะวามันมืด  ใจ

คนเราไมภาวนา ปลอยปละละเลยใหจิตใจคิดไปปรุงไปตามอํานาจ

กิเลสราคะตัณหา อันนี้แหละมันพาใหใจคนเรามืด มันมืดมน อนธกาล

อยูในตัวในใจ ความจริงนั้นตามันก็ไมมืด เวนเสียแตคนตาบอด คน

ตาบอดนั้นเรียกวามืดนอก  คนตาไมบอด แตไมภาวนา ไมละกิเลสอัน

มีอยูในใจของตน อันนี้ เรียกวา มันบอดใน ใจมันบอด ตาหนังนี้ไมบอด 

แตตาในมันบอด ตาไมภาวนา ตาไมรักษาศีล ตาไมอยูภายใน ตาไปอยู

ภายนอก หลงไหลไปตามรูป หลงไหลไปตามเสียง ตามกลิ่น ตามรส 

นั้นเรียกวามันมืดใน ใจมันมืด อยาไปใหใจมืด ใหใจแจงใสหมดจด

สะอาด คําวาแจงใส นั้นอยางไร  ดูกายของตัวเองก็ใหเห็นวา รูปขนัธ

อันนี้มันมีชราพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยูเสมอ ไมใชวาเมื่อมันเจ็บ

ไขไดปวยโนน ขางหนายังไมมาถึงโนน จึงวาเบียดเบียน ดูชราความแก

มันเบียดเบียนอยูทุกเวลา แตมันเปนของลี้ลับ ซับซอน ถาใจเราไมสงบ 

ก็มองไมเห็น ใจไมหยุด ไมอยู ก็มองไมเห็น ใจมันก็เขาใจวาเราอยูดี 

สบาย ไมแก ไมชรา โดยเฉพาะผูตกอยูในปฐมวัยมัชฌิมวัย คือวัยใน

การเปนเด็กเปนหนุม มักจะมองไมเห็น  วาเราไมแก ไมชรา หารูไมวา  

ความแกความชรา นั้นมันไมมีวันไหนเวลาใดหยุด  เหมือนกับจุดไฟจุด

เทียนจุดธูปแลวมันก็ไหมไป อยางนั้นแหละ อีกไมนานมันก็หมดไป

แหละ คําวาแกชรา หรือเจ็บไขไดปวย คําวาตาย นี่ก็เหมือนกัน มันไม

ไดหยุด ไมไดอยู  มนัติดแลว  ลุกขึ้นมาแลว มันก็ไหมเรื่อยไป   แกไป

ทุกวัน ทุกคืน ทั้งยืน ทั้งเดิน ทั้งนั่ง ทั้งนอน ทุกอิริยาบท ทุกชั่วโมง 

นาที วินาที มันเลื่อนไปอยู มันแกไปอยู มันเจ็บไขไดปวยอยูตลอดเวลา  

แตเปนของละเอียด มันปดบัง เรามองไมเห็น ตองภาวนาในใจ  เมื่อ

จิตใจสงบระงับตั้งมั่น จะมองเห็นรูไดเขาใจความทุกขเหลานี้ ทุกคนมัน

ตองผาน ความทุกขใจ ความทุกขใจนี่มันมาก มากเหลือลนพน

ประมาณ  เมื่อทานตัดใหมันรวมๆแลว  ทานวา กิเลสความโกรธ  กิเลส

ความโลภ กิเลสความหลง  กิเลสราคะ กิเลสโทสะ กิเลสโมหะ ก็กิเลส

อันเกานั่นแหละ มันเต็มอยูในตัว เต็มอยูในใจ แลวก็วา กิเลสพันหา 

ตัณหารอยแปด มันก็อยูในใจ อยูในใจ อยูในตัว อยูในอายตนะทั้ง

หลาย เมื่อนับใหมันมากก็มาก นับมันใหนอยก็นอย รวมเขามาในจิตใจ
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อยูที่ไหน ก็เพียรละกิเลสในใจของเรานี้แหละใหได ความอยากความ

ดิ้นรนในอารมณใดๆ  เมื่อมันเกิดมีขึ้นแลว ทานใหชื่อวา ตัณหา จะ

เปน กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา   ตัณหาอะไรก็ตาม เมื่อมันเกิด

ขึ้นในใจมนุษยปุถุชนคนเราแลว มันลุกไหมเหมือนไฟไหม ธรรมดาไฟ 

เมื่อมันลุกขึ้นที่ไหน ก็เผาที่นั่น ทําที่นั่นใหวอดวายไป กิเลสราคะกิเลส

โทสะอันมันเกิดมีขึ้นในจิตใจมนุษยคนเรา  นี่ก็คลายกัน มันไหมขึ้นมา

ที่ไหนแลว มันวอดวายไปหมด จึงใหภาวนาทุกลมหายใจเขาออก 

อะไรๆทุกอยางมันเปนเครื่องเตือนใจ เตือนใจของเราไดทุกอยาง ถา

เรานอมนึกรําลึกเขามา อยางความตาย ก็ใหเอามาเตือนตาใจของตน

อยูเสมอ  ถาไมเอามาเตือนใจแลว  มันทําใหจิตใจคนเราหลงไดงายๆ 

คือวา ลืมตาย ลืมวาเราไมตาย คนเด็กคนหนุม ลืมวาตัวไมตาย เราจะ

ตองหาความสุขความสบายในทางโลกใหพอ เมื่อใกลเขาพรรษา ผู

เตรียมบวชก็มาบวช ทีนี้หลวงพี่หลวงเณร ยังจะบวชแลวก็เตรียมสึก

อยางนี้ก็มี  เตรียมสึกพระพุทธเจาไมไดสอน กิเลสในใจของเรามันสอน 

มันบอกมันหลอกลวง มันผีหลอก กิเลสในใจคนเรานี้ ผีมันหลอก ผี

นอกมันไมมี ผีใจเรานั่นแหละมันหลอก หลอกวาเราไมตายงาย ๆ 

หลอกวาเรายังไมแก  รอใหแกเสียกอน มันแกแลวตาไมดี  หูไมดี   ไป

ไหนมาไหนก็ไมไหว ลุกขึ้นก็โอยปวดหัวเขา นั่งลงก็โอยปวดหัวเขา นั่น

แหละทําอะไรได วุนวายขึ้นมาแลว ใหรีบทํา เมื่อเรายังเด็กยังหนุมให

รีบเรง อยาไปรอใหแกชรา แกชราแลว มัน อะไรๆมันแกไปหมด ตาก็

แก อานหนังสือไมไดเพราะวาตามันแก จะใสแวนที ชักมันก็ลําบากอยู

นั่นแหละ ฉะนั้น ใหรีบเรง เรงรีบ ไมตองไปรอใหมันแกชรา แลวไมตอง

รอใหมันตาย ตายมันจะทันอยางไร  เอากอน ภาวนากอน นั่งภาวนา 

สวดมนต ไหวพระ ทําจิตใจของตนใหมีสติ มีสมาธิ มีปญญา ไมใหใจ

ทอแท ออนแอ มักงาย จงเจริญอยูในจิตในใจ  รางกายจะไมไดทําอะไร 

ใจก็ใหภาวนา วาจาไมไดพูดอะไร ใจก็ใหภาวนา ใจก็ใหนึกอยูใน

คุณพระคุณธรรม ใหมีธรรมะคําสอนอยูในตัวอยูในใจ เมื่อธรรมะคําสั่ง

สอนของพระพุทธเจาอยูในใจ ใจมันก็เกิดปติธรรม มีความสุขอยู

ภายใน ใจไมโกรธใหใคร ใจไมโลภเอาของใคร ใจไมอิจฉาพยาบาทใคร 

คนเราเมื่อใจ กิเลสมันเกิดขึ้น กิเลสตัณหามันเกิดขึ้น เมื่อตัวเองผิดพลาด

ก็ตาม คนอื่นผิดพลาดก็ตาม มักจะไมมองเห็นความผิดของตัวเอง 

มองเห็นวาคนโนนผิดอยางโนนอยางนี้ ทําไมถูกไมตอง แตวาตัวเอง

ทําไมถูกตองไมรู ตนเองพูดผิดไมรู ตนเองคิดผิดไมรู ตนเองเปน

มิจฉาทิฏฐิไมรูทั้งนั้น นี่คือวาขาดปญญา ขาดภาวนา แลวก็อยากได

ปญญา อยากไดวิชชาความรู ความรูมันมาจากไหน ความรูมันก็มาจาก

จิต เมื่อเราเอาจิตเอาใจภาวนานอมนึกรําลึกอยูในทาน ในศีล ใน
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ภาวนา แมสิ่งใดเราไมไดทํา ก็ใหนึกใหไดเจริญใหได ใหมันเขาใจถูก

ตองตามทํานองคลองธรรมไว  เมื่อเราถึงคราว ทําจิตทําใจใหสงบระงับ

เมื่อใด เวลาไหนใหมันไดทุกเวลา ไมวากลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง 

นอน ทุกอิริยาบท ตั้งใจลงไปใหได เพราะวาเมื่อมีภัยอันตรายมาถึงเขา 

จิตใจเราจะไดทันทวงที เพราะเราเตรียมอยู ภาวนาอยูในใจนี้ แมยังไม

แก เราก็นึกไดวา เราตองมีความแกเปนธรรมดา หนีความแกไมพน แม

ยังไมเจ็บ เราก็เตือนใจของเราวา เราตองมีความเจ็บไขไดปวยเปน

ธรรมดา หนีความเจ็บไขไดปวยไมได เมื่อเรานึกอยางนี้ ใจของเราก็ให

ซาบซึ้งลงไปในพระธรรมคําสั่งสอนนั้นๆ ไมใชเพียงแตวาเปนภาษาคํา

พูดก็ใชได ใจไมถึง ใจไมรู เอาใหใจมันรู ใจมันถึง ใจมันอยูในธรรม

คําสอนพระพุทธเจา มันอยูในธรรมนั้น  อยูในธรรม อยูในถ้ํา อยูในใจ  

เมื่ออยูในกาย พิจารณากายอยู  อยูในใจ  ภาวนาอยู จิตใจมีความเชื่อ

ความเลื่อมใส ไมใหใจหลงลืม คือใจใหมีสติอยูทุกขณะทุกเวลา ทุกลม

หายใจ จนเปนมหาสติ เรียกวามหาสติ มหาสมาธิ มหาปญญา เรียกวา

ใหญ สติใหญ ปญญาใหญ สมาธิมั่นคงใหญ คือใจไมทอแทออนแอ 

ใจเพียรใจพยายามที่จะเอาชนะกิเลสในจิตในใจใหได แมผูที่ยังเอาชนะ

ไมได ก็ไมตองทอถอย ตั้งใจไวอยูเสมอ เพียรพยายามอยูทุกเวลา เพียร

พยายามอยูทุกลมหายใจ ลมเขาลมออก ก็พิจารณาธรรมกรรมฐาน 

รวมจิตรวมใจเขามาภายใน ความจริงนั้น จิตใจมันอยูภายในนี้แลว ไม

ไดไปไหน แตวาสังขารมาร กิเลสมาร มันดึงดูดใหไปเห็นดีเห็นชอบตาม

อํานาจกิเลส ราคะ โทสะ โมหะโนน ไมมารวมไมมาสงบภายใน ไมอยู

ในหัวใจ มันอยูนอกหัวใจ เมื่ออยูนอกเกินไป อยูนอกนานเทาไหรมันก็

ยิ่งแข็งกระดาง กระดางกระเดื่อง กระดางคือวา เคลื่อนไหวไปมาใน

สติปฏฐานไมได จิตใจจะระลึกในสิ่งที่ดี มันไมยอมใหนึก จิตใจที่กระดาง

กระเดื่องอยูภายใน ภาวนาไมได ภาวนาไมลง กมหัวไหวพระไมได อัน

นี้ทานวา มันเปนความหลงของจิต ผูไมพินิจพิจารณาผูไมภาวนาอยูทุก

ลมหายใจ มันยอมเกิดมขีึ้นมาได แลวในใจนั้นมันก็เปนใจกระดางดวย 

คิดอานธรรมะคําสอนไมได ถาวาคิดจะไปโกรธ ไปโลภ ไปหลงภายนอก 

นั้นมันสวางไสว มันจะพาใหตาย อยาไดไปตามมัน  สังขาร วิญญาณ  

กิเลส   รวมจิตรวมใจเขามา พุทโธในใจ พุทโธ ทุกลมหายใจเขาออก  

นึกพุทโธ พุทโธ มันจะไดอะไร  มันมีไดอยู   ใหนึกไปกอนเจริญไปกอน   

จนกระทั่งพุทโธนั้นมันรวมตัวรวมใจ ลงไปอยูในใจได จนปนองคพทุธะ 

ธัมมะ สังฆะ อยูในจิตในใจแลว นั่นแหละมันอยูที่นี่ เมื่ออยูที่นี่  มาสงบ

ที่นี่  มาแจงที่นี่ มารูจัก รูแจงรูจริง รูอยู ในจิตในใจนี้ตลอดเวลา สวน

ภายนอกมันก็หางไปเอง อารมณ สัญญา กิเลส ตัณหา ความมุงมาด

ปรารถนา ตามกิเลสของตนนั้น ความอยากไดอยากมีอยากเปนอยากมี

อะไร ยกไวเสียกอน มาทําจิตใจของเราใหมันหลุดใหมันพนออกจาก

กิเลส ใหไดเสียกอน จึงจะเขาใจถูกตอง ถาหากวาไมภาวนา ไม

ทําความเพียรภายใน ปลอยใหโมโหโทโส ฟุงซานรําคาญเขามาทับถม

จิตใจของตัวเอง จนจมลงไป ทานวา จมลงไปเหมือนชางตกหลม 

สัตวทั้งหลายตกลงไปในหลมมันจมดูดเขาไปในในดิน ไปตายในใตดิน 

ฉันใดกิเลสความโกรธ โลภ หลง ที่จิตใจของมนุษยเขาใจผิดคิดวา เปน

ความสุขความสบาย เห็นรูปวาสบาย ฟงเสียงวาสบาย ดมกลิ่น ลิ้มรส  

โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ มันสบาย มันสบาย แตวามันพาใหเรามาเกิด

มาตาย ในโลกนี้ นับไมถวนแลว พระพุทธเจา พระองคผูพนไปแลว  วา

ทุกๆคนมาหลงอยูติดอยู ของอยู การมาเกิดในโลกเปนมนุษย เปนสัตว



๔๒ ๔๓

เดรัจฉาน ตกนรก อเวจี  ขึ้นสวรรคชั้นฟาเปนไปมาเหลานี้   ทานวานับ

ไมถวน นับเปนเอนกชาติ เรียกวานับภพนับชาติไมถวน มันมากมายจะ

นับเปนอยางไรอยางไรมันก็นับได คนเรามันเกิด มันตายอยูตลอดเวลา 

เกิดตายนี่เขาหมายถึง รูปขันธรางกายมันเกิดขึ้น  ตั้งอยูชั่วระยะกาล 

และมันก็แตกตายไป  อันจิตใจที่เต็มไปดวยกิเลส  มันเกิดมานานแลว 

นับไมถวนแลว  แตมันปดบังไว ไมใหเรารู ถาไปรู เสียมันก็จะ เสียทา

กิเลสมาร สังขารมาร มันจะไดไมไดนํามาใชอีก เหมือนพระพุทธเจา

ของเรา พระอริยสงฆสาวกเจาทั้งหลายทานรู  เมื่อทานรูแลว เอาทาน

มาใชไมได เอามาหลงในโลกนี้อีกไมได ทีนี้ปุถุชนคนเรามันหลงอยูแลว 

มันมืดอยูแลว มันดําอยูแลว เมื่อกิเลสเหลานี้ มีอยูแลว มันหามาเพิ่ม

ได  หามาใหหลงได เพราะวามารกิเลสกิเลสในใจ ของแตละบุคคลนั้น 

มันอยูในใจเรา มันอยูในตัวของเรา มันอยูที่กาย วาจา จิต  มันรู  วาเรา

เปนจริตอะไร จริตราคะตัณหามันก็เอาเรื่องราคะตัณหามาหลอกลวง 

หรือใครเปนโทสะจริต ศรัทธาจริต พุทธะจริต จริตอะไรก็ตาม มันรู รู

แลวมันก็เอาเรื่อง เอาเรื่องเหลานั้น มาหลอกมาลวง ใหหลง เราไม

ภาวนาใหดี  ตั้งใจไมมั่นคง ก็จะหลงไปตามมารกิเลสเหลานี้  เวลาใด

ไมดี  เทากับเวลานี้ เดี๋ยวนี้ขณะนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู  มีลมหายใจอยู วัน

ขางหนา ไมมีใครรู เรารูแตเวลานี้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู ตอไปขางหนา 

ไมมีใครรู มันจะตายเมื่อใด เวลาใด  ไมมีใครรู  มันตายแลวโนนแหละ 

จึงรูวา คนนั้นตายแบบนั้น คนนี้ตายแบบนี้  เมื่อมันยังไมตายนี้มันยัง

หากินไดอยู  ไมคอยรู จึงจําเปนตองมีวิธกีารปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิ

ภาวนา อยาไดมีความทอถอย ใหมีความพากความเพียรความพยายาม

อยูในหัวใจ  จิตใจทานไมใหนิ่งนอนใจ จิตใจที่ไมนิ่งนอนใจ ระลึกอยู 

อันนี้ทานวา เปนสติ เปนสติปฏฐาน ระลึกอยูในกาย ในเวทนา ในจิต 

ในธรรม ระลึกอยูในกายในจิต ใหมันรู ใหมันเขาใจ  อยาไปเขาใจวา 

เรานึกนิดๆหนอยๆก็พอแลว มันยังไมพอ  นึกจนมันรูมันเขาใจ เดี๋ยวนี้ 

นึกเจริญเล็กๆนอยๆ  มันไมพอกับเหตุการณ  ไมพอกับความหลง แก

ความหลงในใจไมได นึกเจริญภาวนาจนมากทวมทน ความหลงทั้ง

หลายมันจึงหมดไปสิ้นไปได ถาเราเจริญเล็กๆ นอยทํานอยๆ มันก็

ไมพอ จึงจําเปนจะตองรวบรวมกําลังจิตกําลังใจใหเปน พลังงานอัน

สามารถอาจหาญ ไมมีความทอแท ออนแอในดวงใจ ศีลที่เรารักษา ก็

รักษาใหมันดีเจริญขึ้นไป สมาธิที่ตั้งจิตตั้งใจไดบางแลว ก็ใหตั้งจิตตั้งใจ 

ใหมันเจริญกาวหนา อยาใหมันถอยหลังเขาคลอง ถอยหลังเขาคลอง

ถอยหลังคืนบาน มันไดมันไมไปไหนแหละ แตวามันปนทุกขตัวเอง 

กวาจะมาศึกษาธรรมคําสอนในทางพระพุทธศาสนาได กวาที่เราจะได



๔๔ ๔๕

มานั่งสมาธิภาวนาหลับตา นึกพุทโธ ใหใจสงบระงับ ทําสมาธิภาวนา

มันยากอยู แตเมื่อเราไดมาถึงมาพบแลว เราก็ไมตองอยากทํา ปฏิบัติ

เรื่อยไป  ภาวนาอยูทุกวัน ยืน เดิน นั่ง นอน ไมใหประมาท มีสติอยูทั้ง

นั้น เตือนใจของตนอยูทั้งนั้น อยาไดประมาท คนประมาทมัวเมา หรือ

วาใจเราประมาทมัวเมา มันเปนมาแลว วุนวายในโลกนี้ ไมมีที่จบที่สิ้น  

เปนทุกขเปนรอน ทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งจิตทั้งใจ มันมีความทุกขมาแลว

ทุกๆ ดวงใจ เมื่อความทุกขเหลานี้มี เราก็มาเปลี่ยนใหจิตใจดวงนี้

ภาวนาพิจารณา รูปนามกายใจ ของตัวเอง ใหรู ใหเขาใจ   สิ่งเหลานี้

มันมีอยู   แตวาจิตของเราไมสงบตั้งมั่น ไมมาพินิจพิจารณา  เลยเปน

จิตหลง จิตเมา จิตไมรู ก็เลยมัวเมาไปอยางนั้นเอง ถาเรารูสึกสํานึกขึ้น

มาไดวา ทุกวัน คืน เดือน ปที่เราเปนอยูนี้ ความแก ความชรา บังคับ

บัญชารางกายสังขารเราอยูตลอดเวลา เราไมรูไดวาความเจ็บความไข   

ความตายมันจะมาถึงเราเมื่อใดเวลาใด ยังไมเจ็บมันก็เจ็บได  เจ็บแลว

มันก็เจ็บเพิ่มไปอีก มันหายก็ได ไมมีอะไรเที่ยงแท แนนอน ในโลกเรานี้ 

จะเที่ยงแทแนนอนดีที่สุด ก็คือวาตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ละกิเลส 

ความโกรธ ความโลภ ความหลงนี่แหละ ใหเบาบางหมดสิ้นไป เมื่อ

กิเลสหมดสิ้นไป แลวมันเที่ยงแทแนนอนแหละนะ  เที่ยงแทแนนอนตอ

พระนิพพาน นิพพานัง ปรมังสุญญัง นิพพานัง  ปรมัง สุขขัง นิพพาน

เปนสุข ก็คือใจเปนสุข ใจสบาย ใจทําความเพียร ใจภาวนา  ใจไมลดละ

ในการประพฤติดีปฏิบัติชอบ ประกอบในสิ่งที่เปนบุญเปนกุศล ฉะนั้น 

หนาที่ของเราทุกคน ที่ไดเกิดมาเปนมนุษยไดพบพุทธศาสนาแลว ก็

มีหนาที่ จะตองประพฤติปฏิบัติ สิ่งใดที่เราไดผานมาแลวไดเลิกได

ละมาแลว  อยาใหมันกลับไปอีก ใหมันไปสูทางสูงทางเจริญ ทางต่ํานั้น

มันตกไปเองไหลไปเอง ธรรมดากิเลส ทานเปรียบเหมือนอยางน้ํา 

มันไหลลงไปสูที่ต่ํา  ใจคนเราถาใครปลอย ใหมันไหลไป คิดไป พูดไป ทําไป 

ทําไปในทางที่ต่ําทราม มันก็ไปไดนั้นแหละ เพราะวามันชอบอยางนั้น 

เมื่อเราเห็นวาอยางต่ํา มันพาความทุกข ความเดือดรอนใหบังเกิดขึ้น  

เราก็อยาไปตาม ตั้งใจของเราใหดีขึ้น ใหเจริญขึ้น  ใหรูจัก รูแจง รูจริง 

รูอยูในกาย ในจิต ในตัวของเราเอง อยาไปมัวหาความรูทางนอก  

เอาความรูภายในในอันมันมีเต็มอยูในกาย วาจา จิต ของเรานี้ ใหเปน

ไปเพื่อความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติ ไมใชวาหลับตาอยางเดียว 

ลืมตาก็เห็น หลับตาก็มีอยู  จะหลับจะลืม ใหเปนเรื่องของตา หู จมูก 

ลิ้น กาย ใจ จิตใจของเราภายในใหมีความตั้งมั่นภาวนาอยูในหัวใจของ

ตน ใหไดตลอด ทั้งกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน ทุกอิริยาบท  

เมื่อทําอยูเสมอ เจริญอยูทุกเมื่อชั่ววัน สิ่งทีไมรูก็หายไป สิ่งที่รูจัก รูแจง

ก็บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจของเราทุกคนนั้นแหละ ฉะนั้น เมื่อวาเราทาน



ทั้งหลายพากันไดยินไดฟงแลว ก็ใหกําหนดจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติ 

ก็คงไดรับความสุขความเจริญ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

๔๖ ๔๗

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น

  

ณ บัดนี้ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา ใหพากันนั่งขัดสมาธิทุก ๆ คน

การนั่งสมาธิ การนั่งกรรมฐานนี้ ใหเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซาย 

เอามือขวาทับมือซาย ตั้งกายใหเที่ยงตรงและก็หลับตา ตานี้ไมตองลืม

หลับเสีย เพราะวาไมตองการใหจิตใจดูโลกภายนอก เมื่อหลับตา

ภายนอก ตาในตาใจ ทานเรียกวา ตาภาวนา เอาดวงจิตดวงใจผูรู ผูเห็น

ผูมีความเชื่อ ความเลื่อมใสภายใน มานึกนอมเอาคุณพระพุทธเจาเปน

อารมณ ไดแก พุทโธ ภายในจิต 

พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่เราเรียกวา พุทธศาสนานี้

ที่จะรูไดเขาใจกัน ตองเปนธรรมปฏิบัติ ในสมัยครั้งพุทธกาล มีพระภิกษุ

องคหนึ่ง ตั้งแตมาบวชมาเรียนแลว ก็จดจําธรรมะคําสอนของ

พระพุทธเจา จนจําไดหมด ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ และเคยทองจํา

ความโกรธเหมือนไฟ
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มาอยางนี้ หลายพระพุทธเจามาแลว ก็ไมไดสําเร็จมรรคผล เพราะไม

ตั้งใจปฏิบัติ เพียงแตวา จดจําธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจา จึงไม

เขาใจในธรรมปฏิบัติ 

คําวาธรรมปฏิบัติ เมื่อทานจะรูนั้น ไปหาสามเณรนอยแตเปน

พระอรหันต ทานแสดงนิมิตหมายวา มีหัวปลวกอยูหัวหนึ่ง แตมีเหี้ย 

มีตะกวด เขาออกอยูในหัวปลวกนั้น มีรูเขาออกอยู ๖ รู แลวใหปด

๕ รู ปดใหแนน อยาใหมันออกมาได แลวก็เปดทางใจ ขุดเขาไป และ

ก็จะไดเหี้ย ไดตะกวดนั้น เมื่อทานทําตาม ไมเพียงแตจดจํา ทําตาม

จริง ๆ  ผลที่สุด จิตใจของทานจะไดสําเร็จมรรคผล คือวา ไดดวยการทํา

การปฏิบัติ แมเราทุกคน ทุกรูป ทุกนาม ไมวาหญิง ชาย เด็ก คนแก

คฤหัสถ บรรพชิต คําวา หัวปลวก ก็คือตัวเราทานทั้งหลายนี้แหละ 

เมื่อเวลาเรานั่ง ก็เหมือนแตวาจอมปลวก หรือหัวปลวก จิตมันเขาออก 

อยูในตัวในใจเราทุกคน ออกมาทางตา หลงในรูป ออกมาทางหู หลง

ในเสียง ออกมาทางจมูก หลงในกลิ่น ออกมาทางลิ้น หลงในรสอาหาร 

ออกมาทางกาย หลงใหลใน โผฏฐัพพะ เย็นรอน ออนแข็ง เมื่อจิตนี้ 

ยังสอสายลุมหลงไปยังอายตนะทั้งหลาย ไมปดไว ไมสังวรระวังในอินทรีย

ทั้ง ๖ ก็ไมมีทางที่จะเขาใจในธรรมปฏิบัติ จะปฏิบัติอยางไร ยังไงก็ตาม 

ถาปลอยใหตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ลุมหลงมัวเมาไปตามอํานาจกิเลส 

ไมสังวรระวังในอินทรียทั้งหลาย ไมปด ไมกั้น ทานใหปดกั้นหมด ให

ขุดลงไปที่ใจ คือ ภาวนาบทใจบทหนึ่งนี้  ภาวนาพุทโธ  พุทโธ อยูในใจ

นี้แหละเอาใหมันแนวแนมั่นคง มีตาก็ทําเปนคนตาบอด มีหูก็ทําเปนคน

หูหนวก มีจมูกก็ทําเปนคนจมูกไมรูสึกกลิ่น มีลิ้นก็ไมติดในรสอาหาร 

มีกายก็ไมหลงใหลในสิ่งที่มาสัมผัส ถูกตอง เมื่อเปนผูตั้งใจมีสติ คอย

ระวงัจิตใจอยูภายใน ขุดคนเขาไปที่จิตที่ใจ ที่ภาวนาพุทโธอยูในดวงใจ

นี้เอง เมื่อผูปฏิบัติทั้งหลาย พุทธสาวกในสมัยกอนนูน ทานตั้งใจขุดคน

เขาไปภายใน เรียกวา ธรรมะ ธรรมปฏิบัติ ปฏิบัติธรรมะ คือเอากาย 

วาจา จิต เอาตัวของเรา ปฏิบัติลงไปทีเดียว อยาไปจําแตวา ธรรมะ 

ธัมโม อยางนั้นอยางนี้ พระสูตร พระวินัย พระปรมัตถ มากมายเทาไร 

เทาไรก็ตาม เมื่อจิตไมสงบตั้งมั่น จิตไมหยุดไมอยู จิตไมสลดสังเวช จิต

ไมเปนดวงหนึ่งดวงเดียว ชื่อวาอยูในขั้นปริยัติธรรม คําสอนคําบอกนี้ 

สมมติมีโยมในโลกอันนี้เอง 

คําวาปฏิบัติที่วา ตั้งตัว ตั้งใจขึ้นมา เมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฟงธรรม

ขอใหทําใจของเราดวย จําเอาดวงใจของเรา มันอยู่ที่ไหน ใจมี

อยูในตัวนีแ่หละ       แตใจ      จติใจคนเรานี้       เปนธาตุนามธรรม      คอืวาไมมรีปูราง

สี สัณฐาน หมายถึง จิตใจจริง ๆ แตจิตใจดวงผูรู อยูในตัวในใจ

นี่แหละ มันพารูปรางกายนี้ ยืน เดิน นั่ง นอน พูดจาปราศรัย ตาดูหูฟง

หลงใหลไปกับคน กับวัตถุธาตุทั้งหลาย เพราะไมตั้งใจภาวนา ไมรวม

จิตใจ เขาไปสูดวงใจ คือไมประกอบกระทํา ปลอยปละละเลย ขาด

สติสัมปชัญญะ ขาดสมาธิ ความตั้งมั่น ขาดปญญา ความสอดสองใน

ธรรม เมื่อขาดสิ่งเหลานี้แลว จิตก็หละหลวม ทอแทออนแอ ไมตั้งใจให

เต็มที่ คือวา การปฏิบัตินั้น ยอหยอน ทอถอย มักงาย ไมเอาจริง 

ปลอยปละละเลย คือไมตั้งใจทําจริง ๆ  ไมขุดคนลงไปจริง ๆ  จะไปหาที่ไหน

ในโลกนี้ ก็ไมเห็นหรอก เพราะวาจิตใจมันอยูภายใน จิตใจนี้มันไมมีรูปราง

เหมือนตัวคนเราดวย จะเอาอะไรมามัดมาผูกไว ใหมันอยูกบัที่ดัง



๕๐ ๕๑

ใจหวัง ก็ไมไดเหมือนกัน เพราะมันไมมีตัว ตัวคือรางกายของเรา ที่มี

ขาสอง แขนสอง ศีรษะหนึ่งนี้ อันนี้เปนเพียงวา เปนที่อยูอาศัยของจิต 

ในชั่วระยะที่ยังไมแตกไมตาย มาอาศัยครองรางอันนี้เปนเครื่องอยู เมื่อ

มาอาศัยแลว สวนมากก็เรียกวาอาศัยอยู เพื่อกิเลสในใจ กิเลสทางตา 

ไดแก จิตหลงใหลในรูป กิเลสทางหู จิตหลงใหลในเสียง หลงใหลในกลิ่น

หลงใหลในรสอาหารการกิน หลงใหลในโผฎฐัพพะ หลงใหลใน

ธรรมารมณ เมื่อหลงใหลออกไปเทาไร ๆ ก็ยิ่งหางไกลออกไป ไมอยูใน

กายในจิต เรียกวา หางไกลพุทธธรรมคําสอนพระพุทธเจา 

พุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจานั้น คําวา พระไตรปฎก  กาย

คือตัวเรานี่แหละ เปนตูพระไตร เปนตูพระธรรม วาจาคือสิ่งที่พูด

ที่เปลงออกมา เปนพระธรรมคําสอนพระพุทธเจาอยูที่นี่ พระสูตร 

พระวินัย พระปรมัตถ ก็ดวงจิต ดวงใจนี่แหละ ตัวเราทุกคน ก็ให

เขาใจเถิดวา นี่คือ ตูพระธรรม ตูพระไตรปฎก ตูพระไตร หอพระไตร 

หอพระธรรม เมื่อไดกาย วาจา จิตมาแลว ชื่อวา เราไดพระธรรม แตเปน

พระธรรมที่ยังไมไดเปดอาน ยังไมไดปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ยังไมไดเจริญ

ธรรมกรรมฐาน มีอยูก็เหมือนกับไมมี เพราะยังเอามาใชการอะไรไมได

เหมือนกับวา นั่งเฝาตูพระธรรมอยู แตไมรูพระธรรม นั่งเฝาตูพระไตรอยู

แตไมรูพระไตรปฎก อาศัยอยูในตูพระธรรมวินัย วัตถุศาสนาคําสอน

ของพระพุทธเจา แตไมรูไมเขาใจ กิเลสมันก็พาไป กิเลสมันพานั่ง

กิเลสมันพานอน กิเลสมันพากิน กิเลสมันพาวุนวาย ตั้งแตเกิดมาจน

ตาย ทุกภพทุกชาติ คือไมสังวรระวัง ไมตั้งใจปฏิบัติ ไมปฏิบัติรักษา

จิตใจของตัวเอง กาย วาจา จิต ปลอยให กาย วาจา จิตนี้ หลงใหล 

ไปตามรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ เมื่ออะไรกระทบ

มา ก็ไมมีปญญาพินิจพิจารณา เปนตนวา ตาเห็นรูป รูปนั้นมันจะเปน

รูปเรา รูปเขา รูปคน รูปสัตว รูปวัตถุขาวของ รูปตนไม ภูเขา ทองฟา 

อากาศ รูปอะไรก็ตาม เมื่อมันมาปรากฏในสายตานั้นแลว ตองกําหนด

พิจารณา อยาใหมันหลงใหลไปอยางเดียว 

รูปทั้งหลายแหล สวนมากจิตใจหลงนี้ มันก็ชอบแตสวนที่รูปดี

รูปดีที่จิตมันเห็นวาดี มันก็ตองการรูปดี ๆ รูปที่สวยสดงดงามตาม

สมมติภาษานั้น แลวมันหารูไมวา ในรูปที่วาดีนั้น มันจะมีสิ่งที่ไมดีอยู

ในนั้น อยางวารูปรางกายของเราทุกคน ที่มันมีหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ 

พระพุทธเจาทรงตรัสวา เปนกอนอสุภกรรมฐาน หรือทานวา ตัวคนเรา

ทุกคนนี่ เปนกอนอสุภะ ยังมีชีวิต ยังไมตาย ก็ใหชื่อวาเปนผีดิบ ไมใช

ผีตาย ไมใชผีสุกผีดิบ ผีดิบนี้ เมื่อมันยังไมตาย มีเรื่องราวมากมายหลาย

อยางหลายประการ แมคําแนะนําสั่งสอน จะสอนวาใหภาวนาพุทโธ 
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ตัง้ใจบรกิรรมภาวนาหรืออบุายใดก็ตาม จติใจที่มนัอยูในรางผีดบิตนนั้น

มันไมไดเชื่อ มันมีแตจะหลงไป คําวาหลง คือไมสงบ ไมตั้งมั่น ไม

เห็นกอนอสุภกรรมฐาน ไมเห็นซากศพ ซากศพ ซากผีดิบ เมื่อจิตไม

เพงดูกาย ดูตัวของเราใหเห็นแจงดวยสติปญญา ก็มาลูบคลําสําคัญผิด

คิดวา ตัวเรานี้ไม ไมเปนอะไร มีแตความสุขความสบาย ความเจ็บไขได

ปวยไมมี มีแตความสะอาด แตเราหารูไมวา ทําไมจึงอาบน้ําชําระลาง

เมื่อนุงผาผอนทอนสไบ ปกปดรางกายแลว เครื่องนุงหมนั้น จะแสดง

สิ่งปฏิกูล ใหปรากฏการณนั้นมาจากไหน ไมใชมันมีอยูในตัวในกอน

กรรมฐานนี้หรือ นี่แหละตองดู กําหนดพิจารณาใหดี ถายังมีชีวิตอยู 

ยังยืน เดิน นั่ง นอน ไปมาพูดจาปราศรัย ทําดีทําชั่วไดอยู ก็พอทําเนา 

แตหากวาเกิดแตกดับ เกิดตายขึ้นมา อะไรละจะเกิดขึ้นทีนี้ ยังไมตาย 

มันก็เจียนตาย ยังไมเนาไมเปอย มันก็เจียนเนาเจียนเปอยอยูแลว ใน

รางกายสังขารนี้ 

พระพุทธเจาพระองคจึงเตือนไววา รูปขันธนี้ก็คือวา กอนอสุภะ

คําวา อสุภะ ก็คือวาสิ่งไมสวย ไมงาม เต็มอยูในรางกายสังขารอันนี้ ที่มี

หนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ จิตใครจะมาหลงวา เราสะอาดสะอานอยางไร

ก็ตาม ตองตรองดู พิจารณาใหเขาใจ วาเราไดถายปสสาวะทุกวันไหม 

ก็ยอมตอบไดวา ปสสาวะทุกวัน ปสสาวะที่เราถายออกมามันหอมหรือ

มันเหม็น คิดดูใหเห็นดวยตนเอง หรือเราถายมูตรคูถอยูทุกวัน มันหอม

หรือเหม็น ใหดูเขาไปขางใน ที่พระพุทธองคทานตรัสวา อสุภกรรมฐาน 

ถากําหนดใหเห็น เปนของไมงาม เต็มไปดวย พุทโธโลหิต เต็มไปดวย

ของไมสะอาด มีประการตาง ๆ  เมื่อกําหนดไดใจก็สงบ ใจก็สลด สังเวช 

ในรูปขันธอันนี้ ถากําหนดไมไดใจมันก็เพลิดเพลิน ไมเห็นความแก 

ความชรา ไมเห็นความเจ็บไขไดปวย ไมเห็นธรรมกรรมฐาน เมื่อไมเห็น

ก็คือวาจิตมันบอด จิตมันมืด จิตไมภาวนา เมื่อจิตไมรู จิตไมแจง จิต

ไมเห็น จิตมืด จิตมืด จิตบอด เหมือนคนตาบอด ธรรมดาคนตาบอด

หรือสัตวตาบอดก็ตาม อะไรที่ตามันบอดแลว ไปไหนมาไหนยอมมีภัย

อันตรายมาก ถาเดินไมระมัดระวัง ตกหลุม ตกบอ ตกเหว ตกน้ําบอ 

เอาถึงตายได นั่นเพราะวาจิตมันมืด จิตไมภาวนา จติไมเปนดวงหนึ่ง

ดวงเดียว ที่ทานตักเตือนใหเราทุกลมภาวนา ทุกลมหายใจเขาออก 

เพื่อใหจิตมันแจง มันใส รูจักผิดถูกชั่วดี ดีชั่ว ละชั่วบําเพ็ญบุญ จิตใจนั้น

จึงจะสวางแจงขึ้นมา ถาปลอยไปตามยถากรรมนั้น ๆ แลว เหมือนคน

ตาบอด จะมากเทาไรก็ตาม ขึ้นชื่อวาคนตาบอด หรือเอาคนตาบอดจูง

คนตาบอด นั่นแหละ จะเกิดภัยอันตราย เพราะวาผูจูง ผูแนะนํา ผูพาไป

ก็ตาบอด ไมเห็นทาง ไมเห็นทาง มันก็ผิดทาง เมื่อผิดทางมันก็โดน

ภัยอันตรายตาง ๆ เพราะจิตมันบอด ถาจะมีหลายคนตาบอด แตวา

มีคนตาดีจูง คนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม ก็ยอมไปได อันนี้ไดแก 

เราทุกคน ทุกดวงใจ แมจะมืดมาแลวตั้งแตอเนกชาติ นับภพนับชาติ

ไมถวน        เมื่อมาถึงชาติปจจุบันนี้       ก็ใหเชื่อตอพระธรรมวินัย พระพุทธศาสนา

คําสอนของพระพุทธเจา ตั้งใจปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ประกอบในสิ่งที่

เปนบุญเปนกุศล ไมเปนคนดื้อดานหยาบคาย ทําตามอํานาจ กิเลส

ความโกรธ โลภ หลง ของตน แบบวาเลิกละกิเลสตาง ๆ ออกไป 

ในกาย วาจา จิต ของเรานี้ ใหถือวา เปนตูพระธรรม ตูพระไตรปฎก

เราจะตองดู นั่งก็ดูกาย วาจา จิต นอนก็ดูกาย วาจา จิต ภาวนา
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อยูภายใน ยืนเดินไปมาที่ไหน ก็ภาวนาอยูในกาย วาจา จิตอันนี้

ไมยอมขาดสติ ไมใหขาดสมาธิ ไมใหขาดปญญา ใหเกิดความรูความ

เขาใจ ตั้งอกตั้งใจอยูภายใน รูปขันธกายอยูที่ไหน ใจก็ใหอยูที่นั่น ไมใช

อยูเฉย ๆ อยูดวยการภาวนา อยูดวยการพินิจพิจารณา วารูปธรรม 

นามธรรม ตัวตนอันนี้ มันมีอายุยืนยาว คราวไกลขนาดไหน เปนของ

มั่นคงถาวร ยั่งยืนชั่วฟาดินสลายหรือ ใหมองเห็นวา มันรอความตาย

อยูทุกลมหายใจเขาออก พระพุทธเจาพระองคจึงเตือนวา ใหภาวนาอยู

ทุกลมหายใจเขาออก อยาไดประมาท คนอื่นประมาทมัวเมาเปนเรื่อง

ของเขา จิตใจเราผูภาวนาผูตั้งใจไมประมาท โดยตองทํา ไมใชเพียง

แตวาจํา จดจําไดแตวาไดเทานั้น ยังไมสมบูรณแบบ คือตองลงมือทํา 

คําวาลงมือทํา คือเอาตัวทํา เอากาย วาจา จิตทํา นั่งสมาธิภาวนา ก็

เอากาย วาจา จิตนั่ง ใจภาวนา รางกายก็นั่ง อยูในทาสงบ อยูในทา

ความตั้งใจ ตั้งในใจ ตั้งในกาย ตั้งทุกอยาง ไมยอมใหมันลุมหลง มัวเมา 

ไปอยูใตอํานาจกิเลส ไมวาจะเปนกิเลสความโกรธ ก็ไมยอมใหมันเขา

มาเหยียบย่ําได กิเลสความโลภ กิเลสราคะตัณหา ก็ไมยอมใหมันเขา

มาย่ํายีหัวใจได กายระลึกภาวนาอยู มองเห็นทุกข เห็นโทษ เห็นภัยใน

โลก ในวัฏสงสารอยู การที่คนเราเกิดมามีตัวตน รูป นาม กาย ใจ อยู

อยางทุกวันนี้ ธรรมดารูปขันธ มีภัยอันตรายรอบดาน มีภัยอันตรายได

ทุกเวลา ภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรูปขันธนี้ก็มี ภัยอันตรายมันเกิดมา

จากภายนอกก็มี ไมควรนิ่งนอนใจ จงมองเห็นชราความแก มองใหเห็น

พยาธิความเจ็บไขไดปวยอยูตลอดกาล นึกเตือนใจใหไดวา ความตาย

นั้น มันใกลเขามา คืบคลานเขามา เกิดขึ้น มีขึ้น ไดทุกเวลา 

ความตายของพระพุทธเจา ทานเตือนไววา ทานวามันตายไดทุก

ลมหายใจเขาไป ตายไดทุกลมหายใจออกมา เพราะมันตายไดทุกเวลา 

เรากั้นไมได แกไมได จิตใจมันก็แกทั้งนั้นแหละ บริโภคอาหาร บริโภค

เพื่อกันตาย กินหยูกยาแกโรคภัยไขเจ็บ ก็คือวากันไวไมใหมันตาย 

นุงหมผาผอนซอนสไบ ก็กันไมใหมันตาย มีบานเรือน กุฏิ วิหารเปนที่อยู

อาศัย ก็กันไมใหมันตาย แตเมื่อถึงเวลามันจะแตก จะตายจริง ๆ แลว 

ไมวาโรคชนิดใด ถามันเลนแรง มันตายไดทุกอยาง นั่งอยูดี ๆ ตายก็มี

นอนอยูดี ๆ  ตายก็เยอะ เดินไปไหนมาไหน เกิดภัยพิบัติ ตายไดทุกเวลา 

ยิ่งสมัยยวดยานพาหนะ หรือสมัยที่มนุษย เหี้ยมโหด มีศาสตราอาวุธ

ประหัตประหารกัน ยิ่งมีภัยอันตราย เรียกวาตายไดทุกลมหายใจ 

ฉะนั้น อยาประมาท จงพากันเรงรีบ รีบเรง คําวาเรงก็คือวา ตั้งใจไมให

ตกอยูในความประมาท ทุกลมหายใจเขา ทุกลมหายใจออก ประมาท

ไมได ใครประมาท ผูนั้นชื่อวาตาย ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ไม
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รักษา ไมภาวนาไว คือวาประมาท ประมาทเลินเลอ เผอเรอ ปลอยให

ชีวิตความเปนอยูมันหมดไป หมดไป ตามวันคืนเดือนป ผลที่สุด ชีวิตก็

จบลงไปดวยมรณภัย คือความตาย มันตายแลวเอาทําอะไรไมได เมื่อ

คนมันกินไมได ทําปลารากินก็ไมได ยางไวเหมือนเนื้อสัตวกินก็ไมได 

มันรังเกียจ 

นี่แหละใหเราคิดตาม พิจารณาภาวนาดูใหดี เรียกวา ธรรม เรียกวา

ศึกษา ไมใชจํา จําคําสั่ง คําสอน คําบอก คําเลา แตเวลาเราเอามา

ประพฤติ ปฏิบัติ เอามาละกิเลสความโกรธก็ไมออก มาละกิเลสความ

โลภก็ไมออก จากใจ จากกาย เอามาละความหลงในใจก็ไมไดเรื่อง อัน

นี้คือวา ไมใชธรรมปฏิบัติ มันเปนความจดจําไวเทานั้น ธรรมปฏิบัติ คือ

เอามาปฏิบัติ เอามาแกไข พินิจพิจารณาในจิตใจของตัวเองใหได ไมได

ไปยอมมันเลย นั่งก็ภาวนาพิจารณาดู ในหลักอนิจจัง คือความไมเที่ยง 

ในหลักทุกขัง คือความเห็นทุกข ในหลักอนัตตา คือความไมใชตัวตน

ของเรา ทําไมจึงมายึดมาถือวาตัวขา ของขา ตัวกู ของกู ตัวเรา ของเรา 

เปนของเราที่ไหน บอกไดวาฟงหรือ ถามันบอกไดวาฟง คนมันก็ไมแกสิ

อยูในวัยไหนที่ตัวเองชอบ ก็ใหอยูในวัยนั้นตลอดไป อันนี้มันเปนไป

ไมได บอกเลาสั่งสอนบอกได แตวาแกชรา มันบอกไมฟง บอกไมให

เจ็บไขไดปวย ไมใหมีพยาธิโรคา บอกไดแตมันไมฟง มันก็เจ็บไขไดปวยเต็ม

โรคอยูอยางนี้ ทีนี้ถึงเวลาบทมันจะแตกจะตาย จะมีโรค ไมมีโรคอะไร

ก็ตาม แตวาถามันมีเกิดแลว มันตองมีตาย มันคูกันอยางนี้ เวลามันจะ

แตกจะตายเราบอกไดหรือ พอแม ครูบาอาจารยบอกไดหรือ วาไมให

ตายนะ ใหอยูนะ มันอยูไดที่ไหน เขาตายกันทั้งโลก กําหนดพิจารณาดู

ใหดี เมื่อมันตายแลวอะไรแสดงออกมา ตายแลวมันก็เนา ยังไมตายมัน

ก็เนา ก็เหม็น แตเมื่อเราไมพิจารณาก็มายึดมาถือ ปดบังไว ปดไว 

บงัไว      หอไว         หุมไว           ไมพนิจิพจิารณาใหมนัแจงใจ      จติมนักม็าลุมหลงมัวเมา

เขาใจผิดคิดหลงไป 

ฉะนั้น ทานก็ใหนึกอยูเสมอ เมื่อเห็นสัตวอื่นตาย ก็ใหนอมเขามา

ใหเอามาเตือนใจของเรา วาเมื่อตัวเราตายก็เหมือนกัน เหมือนสัตวตาย

เหมือนคนโนนตาย คนนี้ตาย ไมวาคฤหัสถและบรรพชิต เกิดมาแลว

ตองตาย คนอื่นตายก็เอามาเตือนใจ เตือนจิตนี้ ไมใหนิ่งนอนใจ

เมื่อถึงเวลาเราตาย เราจะทําอยางไร ถาเราไมทํา ไมปฏิบัติในขณะที่

ยังอยูดี สบายอยู ตายแลวมันจะทันเหรอ ตายแลวจะเอาอะไรไปได

ไมเห็นหรือ ไมวาใคร ๆ ในโลกนี้ ตายแลวมันก็ทิ้งรางกายไวที่นั่น เอา

ไปเผาผี ฉีกกระดูกดวยตนเองไดที่ไหน ตายก็ทิ้งไวที่นั้นเอง มนุษย

ที่เขายังไมตาย ก็เอาไปฝง ไปเผาตามหนาที่ เราจะมาอวดดิบอวดดี

วาเราดี ดีที่ไหน ตายแลวมันเนา ตายแลวมันเปอย ตายแลวมันเหลือ

แตกระดูกรอน เผาไฟก็ไหมหมด ฝงดินก็จมเปนดิน ตายในน้ําก็จมลง

ไปในน้ํา มันดียังไง กําหนดพิจารณาภาวนาใหมันเห็นแจง อยามามัว

ทําซึม ๆ งวงเหงาหาวนอน ฟุงซาน รําคาญ หัวเราะ รองไห ไมตั้งใจ

ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ใหเกิดสติ สมาธิ ปญญา ตัวแกไมรูสึกตัว ตัวเจ็บไข

ไดพยาธิไมรูสึกตัว รูปขันธมันรอวันแตก วันทําลายอยู ไมรูสึกตัว ทีนี้เมื่อ

ถึงคราวมันแตกมันทําลาย เอาละวุนวาย รองไหน้ําตาไหล รองหาพอ

หาแม หาพี่หานอง หาอะไรตอมิอะไร วุนวายไปหมด ภาวนาพุทโธอยู

ในใจไมได วิ่งไปโรงพยาบาล เขาใจวาโรงพยาบาลมันจะแกไดทุกราย
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บางคนไปถึงโรงพยาบาล ยังไมถึงมันก็ตายเสียกอน กินหยูกกินยา

เขาใจวามันจะหาย แทนที่จะไดกลับมาวัด มาบานตัวเอง รวบไปปาชา

ไปเลย นั่นเพราะอะไร ก็เพราะรางกาย สังขาร รูปขันธ อันนี้ มันมีชรา

พยาธิมรณะครอบงําอยูตลอดกาล เราอยาเขาใจวามันจะแกได แลว

อยาไปเขาใจวามันหาย กินหยูกกินยาหรือไมกินก็ตาม มันหายไป หาย

แลว ถามวาสบายดีไหม สบายดี ถามันสบายดีคนนั้นมันไมตายหรือ 

ตอไปมันก็ตายได คําวาสบาย มันเพียงแตเปนภาษาสมมติเทานั้น มัน

ระงับลงไปชั่วระยะหนึ่ง เหมือนกินยาระงับความเจ็บปวด มันจะระงับ

ไปนิด ๆ หนอย ๆ เทานั้น อีกไมนาน มันจะเจ็บปวดขึ้นมาอีก ผลที่สุด 

มันเอาตายวา เรายังจะมานิ่งนอนใจ วาเราสบาย เรายังเด็ก ยังหนุม 

ไมเปนไร มีอะไรเปนเครื่องอาง อางไดที่ไหน ไมมีใครจะมากั้นกลางได

เกิดที่ไหนตองมีตายที่นั่น ไมวาคนนั้น จะเปนชาติใด ภาษาใดก็ตาม 

เปนเด็กก็ตายได เปนหนุมก็ตายได เปนหญิง เปนชายตายได คฤหัสถ

และนักบวชตายไดเหมือนกัน ไมมีใครวิเศษกวากัน สิ่งเหลานี้กั้นไมได

เยียวยา พยาบาล บรรเทาไปเทานั้นเอง แกรําคาญไป มันเอาจริง ๆ 

แลวไมเหลือ ทาวพระยามหากษัตริย ก็ตาย พระภิกษุสงฆ สามเณร 

ผาขาว นางชี  ษีก็ตาย เราทุกคนที่นั่งฟงธรรมอยูนี้ ก็ตองตายภายใน 

๑๐๐ ปหรือเลย ๑๐๐ ปไปก็ไมพนความตาย 

เราจะยังมาสงสัยอยูหรือ มัวหลับมัวนอน ไมภาวนาละกิเลส 

นอนไปถึงไหน นอนในทองแม ๙ เดือน ๑๐ เดือน จึงคลอดออกมา 

ยังมาหลงหลับหลงนอนตอไป ไมภาวนาพุทโธในใจไมได ที่พึ่งในใจ

ยังไมมี ในใจนี้มันยังมีแตกิเลสโลเล ตาเห็นรูปก็โลเลในรูป หูฟงเสียงก็

โลเลในเสียง จมูกดมกลิ่น ลิ้นลิ้มรส ก็โลเลกันทั้งนั้น ยังไมมีอะไรขามพน

เปนอยาง ๆ ไปเลย ทําอะไรก็ตกอยูในอํานาจของกิเลสความโกรธ 

พูดทําอะไรก็ตกอยูในกิเลสราคะตัณหา คิดอานอะไรก็ตกอยูในอวิชชา

ตัณหา จิตไมรู จิตไมรู จิตหลง จิตหลง จิตเมามันก็ไมรูอะไร เหมือนคน

หูหนวกหูตึง ฟงเสียงไมไดยินอยางนั้น เสียงฟารองก็ไมไดยิน เหมือน

คนตาบอดตั้งแตกําเนิดเกิดมา ดวงอาทิตย พระจันทร มีอยูในโลกก็ไมเห็น

เพราะอะไร เพราะตาบอด คนไมภาวนา ไมละกิเลส ชื่อวา ตาใจมัน

บอด พุทโธ ธัมโม สังโฆ ในใจ นึกไมได เจริญไมได แตจิตใจที่ดุดาวา

รายปายสีใหแกบุคคลผูอื่น เขาใจ พูดได ดาได ฆาสัตวตัดชีวิตอะไร

ทุกอยางทําได นี่แหละที่เรียกวา คนใจบอด คนใจมืด คนใจดํา ใจไม

ภาวนา ใจไมละความโกรธ ใจไมละความโลภ โลภะตัณหา โลภไปถึง

ไหน โลภไปถึงวันตาย ตายแลวก็เกิดมาใหม โลภไปอีก นี่แหละมันจะ

มาโลเลอยูทําไม ใหลุกขึ้น ตื่นขึ้น ลุกขึ้น ภาวนา สรางคุณงามความดี

ใหเกิดมีขึ้นในจิตในใจ ในกายวาจาจิตของเรา จงเห็นตูพระธรรม กราบ



ไหวตูพระธรรม เอาตูพระธรรมไหวพระ เอาตูพระธรรมสวดมนต เอา

ตูพระธรรมภาวนา รักษาตูพระธรรมคําสอนใหยืนยาวคราวไกล ดวย

การปฏิบัติบูชาภาวนาไมทอถอย สรางศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส

ใหเกิดขึ้นในดวงใจ ในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ประกอบในสิ่งที่เปน

บุญเปนกุศล ไมใหจิตใจมันทอแทออนแอ ใหจิตใจมันรู ฉลาด สามารถ 

คนเราเมื่อมีศรัทธา ความเชื่อ ความเลื่อมใส จิตใจมั่นคงหนักแนน

ในธรรมปฏิบัตินั้น ทําดีไดตลอดเวลา พูดดีไดตลอดเวลา คิดดีได คิด

ภาวนาไดตลอดเวลา สวนศรัทธาความเชื่อ ศรัทธาความเลื่อมใสใน

พุทธธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ เมื่อ

ศรัทธาตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติ เต็มดวงจิตดวงใจของตนอยูแลว นั่น

แหละ สาวโก สาวกพระพุทธเจา มีอยูที่กาย วาจา จิต ของตัวเอง

ทุกคน ดังแสดงมาก็สมควรดวยกาลเวลา  เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น

ณ โอกาสนี้ไปเปนโอกาสที่เราทั้งหลายจะไดนั่งสมาธิภาวนา การ

นั่งสมาธินี้ใหพากันนั่งขัดสมาธิเอาขาขวาทับขาซาย เอามือขางขวา

วางทับมือขางซาย ตั้งกายใหเที่ยงตรง หลับตานึกบริกรรมภาวนา   

พุทโธทุกลมหายใจเขาออก การภาวนานี้เมื่อถึงเวลาเรานั่งสมาธิ

ภาวนาแลวก็ใหปลอยวางอารมณภายนอก จะเปนความดีอกดีใจก็ตาม 

เสียอกเสียใจทุกโทมนัสคับแคนแนนใจอันใดก็ตาม เมื่อถึงเวลานั่งภาวนา

แลวจงทําใจของเราใหสบาย ตั้งใจกําหนดลมหายใจเขาออก พุทโธ 

พระพุทธเจาเตือนใจของเราอยูทุกเวลาเพราะวา พระพุทธเจานั้นมีความ

มุงหวัง ปรารถนาจะใหพวกเราทั้งหลายไดมีความสุขกายสบายใจไมให

ใจเดือดรอนวุนวาย พระพุทธเจานั้นพระองคไดตรัสรูแลวยังสอนผูอื่น

ใหสําเร็จมรรคผล ถึงซึ่งนิพพานดวย พระพุทธเจานี้จึงใหพากันรําลึก

จิตไมเอาถาน
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ถึงอยูทุกขณะทุกเวลา คุณพระพุทธเจานั้นไมมีประมาณ ผูใดระลึกถึง

พระพุทธเจาอยูยอมเปนไปเพื่อความเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม ผู

ใดขาดคุณพระพุทธเจาจิตใจของบุคคลผูนั้นก็มักจะมีแตความเรารอน

ในหัวใจ และจะมีภัยอันตราย สิ่งที่ตนเองไมปรารถนามักจะบังเกิดมี

ขึ้นไดดวย เพราะวาคุณพระไมคุมครอง พระพุทธเจาที่เราภาวนารําลึก

ถึงคุณพระแลววาครอบครองปกปกรักษาไมใหมีภัยอันตรายตางๆ 

นานา พระพุทธเจานี้จึงควรสักการะบูชาทั้งกาย กราบไหวบูชาพระพุทธเจา

วาจาก็ไหวพระพุทธเจา ดวงใจไหวพระพุทธเจาไดแก ดวงใจที่มีความ

สงบตั้งมั่น ไมลังเลสงสัยในที่ตางๆ ระงับดับความสงสัยในใจของตน

ออกไปใหหมดสิ้น ตั้งใจบริกรรมภาวนาพุทโธในดวงใจในจิตใจดวงผูรู

อยูภายในใจของเราทุกคนนี้ใหชุมชื่นอยูดวยพุทโธ พุทโธ พระพุทธเจา

ใจของผูใดถึงคุณพระพุทธเจา จิตใจของผูนั้นยอมมีความสุข พุทโธ 

พระพุทธเจานั่งอยูก็พุทโธในใจ ยืนอยูก็พุทโธในใจ เดินไปมาที่ไหนก็

พุทโธในใจ นอนอยูยังไมหลับก็  พุทโธในใจ ตื่นขึ้นมาก็พุทโธในใจ ใจ

อิจฉา ใจพยาบาท ใจอาฆาตจองเวรไมใหมีในใจของเราผูภาวนาพุทโธ 

เพราะวาพระพุทธเจานั้นความโกรธ ทานก็ไมมี ละทิ้งแลว ความโลภ 

ความอยากไดทานก็ไมมีทานละทิ้งแลว ความหลงไมวาหลงในที่ใดๆ 

พระองคก็ละทิ้งไดหมด ผูใดไหวคุณพระพุทธเจายอมอยูเย็นเปนสุข 

ความทุกขในใจก็หายไป การเจริญสมถะภาวนาก็เจริญกาวหนา เพราะ

วาดวยอํานาจคุณพระพุทธเจานั้นเปนไปเตชานุภาพเปนอานุภาพมาก 

ผูใดภาวนาอยูเจริญอยูจึงเปนไปเพื่อความเจริญถายเดียว บุคคลผูใด

มาเลื่อมใสในคุณของพระพุทธเจายังมีชีวิตอยูในโลกนี้ก็เปนชีวิตที่มี

ความสุข บุคคลผูนั้นถึงเวลาแตกกายตายไปแลวก็ไปสูสวรรคเทวโลก

ดวยอํานาจความเลื่อมใสศรัทธาใน คุณพระพุทธเจา พุทโธพระพุทธเจา

ที่เรารําลึกถึงอยูจึงเปนผูดีวิเศษไดละกิเลสพรอมทั้งวาสนาหมดไปแลว 

สิ้นไปแลว ยังเหลือแตพวกเราทั้งหลายกําลังเจริญภาวนาอยูกําลังตั้งใจ

ที่จะเดินทางอยูเราก็ตองตั้งอกตั้งใจตั้งแตวาระนี้ปจจุบันนี้เปนตนไป 

ไมใหจิตใจของเรางอนแงนคลอนแคลน ตั้งใจลงไปใหมันแนวแน คน

เราทําอันใดนั้นแมวาทําจริงๆ ภาวนาจริงๆ ปฏิบัติบูชาภาวนาใหแนว

แนในดวงใจ ถาใจของเราแนวแนอะไรๆ ก็จริงหมดความอยากได 

อยากดี อยากเปนในที่ไหนก็ตามจะสําเร็จลุลวงไป มันอยูที่ความแนวแน

ความตั้งใจมั่นในจิตใจของเราแตละดวงจิตดวงใจนี่เอง เวลาภาวนา

ทานจึงวาใหตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเขามาภายในใหไดจริงๆ เพราะ

วาดวงใจนั้นมันอยูภายในจิตใจของคนเรา ไมไดอยูภายนอก แตอารมณ

ของใจ สังขารมาร กิเลสมาร มันติดตอไปตามหนาที่ของกิเลสเทานั้นเอง
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จิตใจผูรูอยูเราไดยินเสียงอยูตลอดเวลา นั่นแหละดวงจิตดวงใจดวงนี้

อยูภายใน จะไปไหนก็หอบหิ้วเอารูปขันธนี้ไปดวย คือจิตใจหายนั้นเอง 

เปนผูครอบครองอยูในตัวในกาย วาจา จิตนี้ เวลาภาวนาเมื่อเรา

หลับตาแลวก็ใหใจแจงภายใน ตานอกไมตองดูอะไร ตาในนั่นดูกาย ดู

จิต ดูภาวนาของเรา ในจิตใจนั่นเอง เมื่อตาในแจงใสหมดจดสะอาดก็

จะมองเห็นทั้งทางโลก และทางธรรม อันใดพาไปสูทุกขอันใดสูสุขก็รูใน

จิตใจอันนั้น ดังนั้นใจดวงนี้ บัดนี้ เวลานี้ไมไดอยูที่อื่น หากมีอยูภายใน

ปริมณฑลหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบนี้ ไมตองไปหาที่อื่น หาที่อื่นไมพบ

ไมเห็นทานใหโอปนยิโกนอมเขามารวมเขามาสงบเขามา ครั้นรวมเขามา

สูดวงจิตดวงใจผูรู ผูเห็นอยูภายในนี้ จงใหมาตั้งมั่นอยูในที่นี้ ที่นี้

แหละถาตั้งใจใหมั่นกอนจิตใจจะลงสูความสงบไมนาน แตตองตั้งใจ

นึกนอมเจริญใหดีไมตองไปหาที่ไหน ตามดูที่เรานึกพุทโธทุกลมหายใจ

เขาออก ใครเปนผูรูวาลมหายใจออกลมหายใจเขารูสึกลมหายใจใคร

เปนผูรูถาจิตใจดวงนี้ไมอยูในสารพังรางกายนี้ออกหนีไปแลวเหมือน

คนตาย เราฟงธรรมก็ไมไดยินรางกายสังขารก็มีแตจะเปอยเนาพุพังไป 

ถาดวงจิตอันนี้ไมอยูในรางกาย ในขณะนี้ เวลานี้ บัดนี้ เดี๋ยวนี้ จิตใจดวง

นี้ครองอยูในรางนี้ใจนี้เปนใหญเปนประธานสําเร็จแลวดวยดวงใจ 

ถาใจคนเราดี ใจภาวนาก็ทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนา ปฏิบัติบูชาไม

ทอถอน ถาใจดวงนี้ไมเอาถาน ศีลก็ไมรักษา ภาวนาไมเกี่ยว ใจดวงนี้

จะฟุงซานรําคาญหาเวลาพักผอนไมไดเทากันก็วาจิตดวงนี้มันดิ้นรนไป

ตามอํานาจของตัณหา กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ดิ้นรนวุนวาย

ไปสูความทุกขความเดือนรอนทั้งนั้น ในโลกเรานี้มันรอนเปนไฟ คําวา 

รอนเปนไฟ หมายถึง ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ จิตผูใดไมปลอยไม

วางไปยึดไปถืออยูในอํานาจราคะ ตัณหา ใจตัณหามานะ ทิฐิอันนี้มันก็

เผาใหรอนระอุอยูภายใน คือ มันเผามาแลวตั้งแตอเนกชาติ นับภพนับ

ชาติ นับกัปนับกัลปไมไดแลว กิเลสความโกรธ โลภ หลง อวิชชาตัณหา

นี้ไฟราคะ โทสะ โมหะ มันไหมหัวใจ ไหมจิตใจคนเราอยูตลอดเวลา 

เวลาเราภาวนาพุทโธ ทําใจใหสงบ ถาใจไมสงบไฟก็ไหม ถาใจสงบลง

ไปไดแลวก็ไดชื่อวาไฟไหมไมถึงใจของบุคคลผูนั้นก็ภาวนาไดทุกลม

หายใจเขา ทุกลมหายใจออก เพราะวาจิตใจไมพลั้งเผลอไมลุมหลง

มัวเมาไปในที่ตางๆ ใจมันมาหยุดมาอยูภายในใจไมไดออกหนีจากรางกาย

สังขาร ถาใจออกหนีจากรางกายสังขารแลว ตัวเราของเรา ที่เปนรูป

ขันธนี้จะอยูอยางนี้ไมไดจะตองทับถมซึ่งแผนดินไมมีอะไรดี ทานวาจิต

ไมอยูในรางกายแลวรางกายของบุคคลเราเหมือนกันทอนไม ไมมีอะไร
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เปนสาระแกนสาร คนเราที่วาดีก็เพราะมีดวงใจอยูภายในนี้เอง ถา

ดวงใจออกจากรางไปแลวรางกายที่เรามองเห็นนี้นับวันเวลาแตจะ

เปลี่ยนแปลงไป จากปกติธรรมดาก็จะมาเปนแข็งกระดาง เมื่อมาแข็ง

กระดางอยูวัน สองวัน สามวันไปสรีระอันนี้จะคอยพองขึ้น จะเปลี่ยนสี

จากสีเดียวนี้เปนสีเขียวสีดําไปตามเรื่อง รอพอจะแตกออกมาเปนน้ําเหลือง

ไหลไปนี่แหละ อันความสวยงามที่เราวาสวยวางาม มีความรักใคร

พอใจในรูป รส กลิ่น เสียง นั่นคือความไมรูนั่นเอง คนเรานั้นถารูเขาใจ

แลวก็ไมเอาจิตใจไปเกี่ยวเกาะกังวล เหมือนกับเรามองเห็นถานไฟเราก็

ไมเหยียบย่ําถานไฟนั้น เรามองเห็นขางหนาเปนขวากเปนหนามเปน

ของแหลมที่จะมาทุมแทงเถาของเรา เราจะหลีกเต็มที่ไมใหขวากหนาม 

ตําเถาตําตีนได เพราะวาเมื่อตําเขาไป และมันจะเปนทุกขในรางกายนั้น

ฉันใดใจของคนเราไมภาวนาพุทโธในใจไมรวมจิตใจของตนเอง 

ปลอยใหใจวุนวาย แตเรื่องภายนอกมันก็รอนในใจ เมื่อใจรอนแลว อยา

วารอนในใจมันรอนเต็มโลก นั่งที่ไหนก็รอนที่นั่น เพราะวาใจมันรอน

นะรอนหมด ยืนอยูที่ไหนก็รอนที่นั่น เดินไปที่ไหนก็รอนที่นั่น เพราะ

มันมีไฟอยูในใจ ไฟความรอน คือ ไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะ เมื่อกิเลส 

๓ กองนี้ยังมีอยูในจิตใจของผูใด ผูนั้นก็รอนไหมอยูอยางนั้นเอง เรา

ตองการความเย็นสบายไหม ทุกคนก็ตองการ เมื่อเราตองการความ

เย็นสบายในใจก็ใหรวมจิตรวมใจเขามาสงบตั้งมั่นอยูในตัว ตั้งมั่นอยูใน

ใจทุกลมหายใจเขาออก คือ ไมใหใจหนีจากรางกายสังขาร ไมใหใจ

หลงลืมคําภาวนาพุทโธในใจ หรือบทใดที่เราเอามาภาวนาก็ใหนึกบท

นั้นไมใหหลงลืม สวนรางกายสังขารนี้จําเปนจะตองพิพิจพิจารณาให

เขาใจ บทที่เราจะพิจารณานั้นมากมายหลายอยางหลายประการ ถา

หากวาจิตใจของผูใดถูกกับรางกาย สวนใดสวนหนึ่งก็ใหกําหนดพิจารณา

ตามที่เมื่อนึกเมื่อเจริญแลว ซาบซึ้งในใจเห็นจริงเห็นแจงตามสภาวะที่

มันเปนอยูทานก็ใหกําหนดอยางนั้น อยางบางคนวากําหนดอยางอื่นไม

สงบ กําหนดอัฐิกัง ๓๐๐ ทอน จนมองเห็นรางกายสังขารของตัวเอง

กระดูก ๓๐๐ ทอนเปนทอนๆ อยู นั่งก็เห็นกระดูกของตัวเอง ยืนก็เห็น

กระดูกตัวเองอยูตลอดเวลา เดินไปมาที่ไหนก็เห็นกระดูกของตัวเอง 

เมื่อเห็นในกระดูกตัวเองแลว คนอื่น ผูอื่นก็เหมือนๆ กัน เราจะไปหลงไหล

กับรูปคนอื่นทําไม รูปของเรานี้แหละพิจารณาใหดี ถาเราพิจารณาอัฐิ

กังกระดูก ๓๐๐ ทอนของเราไดดีแลว ก็จะมองเห็นคนทั่วไปไมวาเพศ

หญิง เพศชาย คฤหัสถ และบรรพชิต เด็กหนุมแกก็เหมือนๆ กัน 

เมื่อยังมีชีวิตอยูกระดูก ๓๐๐ ทอน ยังตอกันอยูก็ยืน เดิน นั่ง นอน ไป

มาตามประสากระดูกยังไมหลุด ดิ้นรนวุนวายไปตามอํานาจของกิเลส
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ตัณหาในใจของแตละบุคคลอยางนั้นเอง เมื่อดิ้นรนวุนวายไปมันสุดขีด

สุดเหวี่ยงสุดที่มันจะอยูไดกระดูก ๓๐๐ ทอนหมดลมหายใจเมื่อใดเวลา

ใดกระดูก ๓๐๐ ทอนก็จะลงกองแผนดิน ถามนุษยเห็นมนุษยก็จะเอา

ไปฝงดินบางเอาไปเผาไฟบางอันนี้เปนเรื่องของมนุษย สวนตัวเราทาน

ทั้งหลายนั้นไมมีสิทธิใดจะมาเผาผีจี่กระดูกตัวเองได มีอยูอยางเดียว

หนาที่ในเวลานี้ก็ภาวนาทําใจของเราใหมีความสงบตั้งมั่นอยาให

อํานาจกิเลสฝายต่ํามาดึงดูดเอาจิตใจของเราเอาไปตามอารมณกิเลส

จงพิจารณาอัฐิกังกระดูก ๓๐๐ ทอนของตัวเราเองใหได ผูใดพิจารณา

กระดูก ๓๐๐ ทอนของตัวไดจิตใจก็จะเย็นสบายลงไปตั้งแตขณะนี้เดี๋ยวนี้

เวลานี้ แลวในรางกายสังขารของเรานี้ทานใหชื่อวามีอาการ ๓๒ อยู 

นับตั้งแตผม ขน เล็บ ฟน หนงั เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต ไสพุงลงไป

เถอะมันได ๓๒ ชิ้น ๓๒ ชิ้นนี่แหละมันเปนอุบายภาวนาไดแตละชิ้นละ

ชิ้นไมวาจิตใจของผูใด กําหนดสวนใดเห็นแจงเห็นจริงตามสติปญญา

ของตนก็ใหกําหนดสิ่งนั้นกอน เพราะวาเมื่อกําหนดสิ่งนั้นจนจิตตั้งมั่น

ไดดีแลว จะกําหนดอะไรมันเห็นแจงในจติในใจทุกอยางนั้นแหละ แต

ไมใชวาแจงเหมือนเราเห็นของภายนอก แจงในใจ คือ ใจมันเห็นวาเปน

อยางนั้นผลที่สุดมันไมเปนอยางอื่น มันเปนอยางนั้นตามความเปนจริง 

ความเห็นแจงไมไดเหมือนแจงเหมือนดวงอาทิตยพระจันทรสอง

เหมือนดวงไฟสอง คือวาแจงในใจของตัวเอง ไมสงสัยวาเปนอยางอื่น

นั่นแหละเรียกวาแจง เมื่อเห็นอยางนั้น คนอื่นก็เหมือนกัน สัตวอื่นก็

เหมือนกัน เต็มไปดวยของไมสะอาดมีประการตางๆ ถาเห็นแจงในใจ

แลวบางคนพิจารณารางกายสังขารของตัวเองไปเรื่อยๆ พอไปถึงลําไส 

ไปถึงไสพุง อาหารใหม อาหารเกา ยังเกิดจะไมกินขาวกินน้ําเสียแลว 

เพราะวามันเปนของปฏิกูลโสโครก บางคนเมื่อเห็นแจงอยางนั้นถาไมรู

จักเขาใจใหดี มันจะไมกินขาวจะปลอยใหตัวเองตาย เพราะวารางกาย

สังขารมันไมงาม ไมเหมือนเมื่อเวลาจิตหลง จิตหลงมันดูภายนอก

อะไรๆ ก็สวยสดงดงาม นารัก ใครพอใจ ทีนี้เมื่อเห็นตับไตไสพุงรอยเปน

พวงเหมือนกันเขาไปหาปลาแลวเอาเชือกเอาหยังรอย ปลาเปนพวง

อยางนั้นแหละ ตับไตไสพุงของเราก็ดู ถาดูตั้งแตลําไสใหญรับเอา

อาหารตั้งแตปาก แตคอลงไปแลวรอยเปนพวงอยูที่เดียว จิตใจก็จะได

สงบระงับ ไมเห็นวาเปนของมั่นคงถาวรประการใด เห็นวาเปนของที่ไม

สวย ไมงาม เปนของที่ไมคงทนเปนของใชชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้นเอง 

ไมใชวารูปรางกายนี้จะไมมีแกมีชราเลยจะไมเจ็บไมไข แลวจะตั้งอยู

อยางนี้ไมแตกไมตายเปนไปไมได เพราะรางกายนี้เต็มไปดวยชรา ความแก

เต็มไปดวยพยาธิโรคาความเจ็บไขไดปวย มรณภัย คือ ความตาย

มันรอทาอยูเสมอ มันจะมาถึงเมื่อใดเวลาใด เราก็ตายไปเมื่อนั้นเวลา

นั้น เราจะคิดวาเรายังไมเจ็บไขไดปวยคงไมตายแนๆ  ไมได พระพุทธเจา

เตือนไววา อันความตายนั้นมันไมไดอยูที่อื่น มันอยูที่ลมหายใจเขา

ออกนี่เอง ชีวิตอายุของคนเราจริงๆ ก็มีอยูที่ลมหายใจเขา ลมหายใจ

ออก ถายังสูดลมหายใจเขาไปถึงทอง ถึงไส ถึงปอดอยู ก็ยังมีอายุอยู ถา

ลองสูดลมหายใจเขาไปออกมาไมได ออกไปแลวเขาไปอีกไมได ชีวิต

ของบุคคลผูนั้นก็จบลงไปดวย มรณะ กัมมฐานนั่นเอง จึงใหมองเห็น

ชีวิตของตัวเองทุกลมหายใจเขาออกวา มันเสื่อมไปสิ้นไปเกิดขึ้นมาแลว 

มันหมดไปไมใชอยู มันหมดไปสิ้นไป จืดไป จางไป ตามหนาที่ของ

สังขารธรรมอยางนั้นเอง ถาจิตใจมารูแจงอยูภายในวา ทุกสิ่งทุกอยาง

ในโลกนี้มันไมเที่ยงแทแนนอน ทั้งหมด ทั้งสวนยอย สวนตัวทุกคน จน
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กระทั่งถึงพื้น แผนดิน ทองฟา อากาศ ดวงอาทิตย พระจันทรในโลก

มันก็ไมเที่ยงแทแนนอนมันเหมือนกัน แตวามันสิ่งใดมันใหญ หรือวา

มั่นคงก็อยูไปนานหนอย ถาสิ่งใดมันไมมั่นคงมันก็แตกไปดับไปสิ้นไป

เปนธรรมดาอยางนั้น ผูภาวนาจงตามรูตามเห็นอยู ในดวงจิตดวงใจ

ใหเห็นวารางกายสังขารอันนี้เต็มไปดวยทุกขเต็มไปดวยโทษดวยภัย จะ

นั่ง นอน ยืน เดินไปมาที่ไหนก็เต็มไปดวยความลําบาก เพราะวาชรา 

พยาธิ มรณะมันคุกคามอยู ในตัวมนุษยคนเราไมวาใครๆ ถาจะวาถึง

ความจริงทานวาไมมีคนสบายในโลก เรานี้มีแตคนทุกขทั้งนั้น คนเจ็บ 

คนไข คนไมสบาย เต็มทั้งโลก ถาเราถามดูในใจคนเราบุคคลเลานั้นเขา

จะตอบวาอยางไร อยูดีสบายดีไหม ไมมีเจ็บไขไดปวยประการใดไหม 

สิ่งที่เกี่ยวกับปจจัยทั้ง ๔ มีทรัพยสินเงินทอง มีความมุงมั่นปรารถนา

ตางๆ นานา สมบูรณบริบูรณไหม มีแตความสุขอยางเดียวไหมในตัวใน

ใจในครอบครัว ในโลกมนุษยนี้ไมมีใครจะไปตอบไปอยางอื่น ก็ตอบวา

มันเต็มไปดวยทุกข นั่งก็เปนทุกข นอนก็เปนทุกข ยืนไปมาที่ไหนก็เปน

ทุกข ไมมีสตางคจาย ก็เปนทุกข กินไมอิ่มก็เปนทุกข กินอิ่มมากก็

เปนทุกขอีก สบายก็เปนทุกขไปอยางหนึ่ง ไมสบายก็เปนทุกขอยาง

หนึ่งดวยเหตุนั้นพระพุทธเจาของเราพระองคจึงทรงตรัสวา “ชาติความ

เกิดเปนทุกข ชราความแกเปนทุกข พยาธิเจ็บไขเปนทุกข มรณะความ

ตายเปนทุกข” ทั้งคนทั้งสัตวทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายมันเต็มไปดวยความ

ทุกขในโลกนี้ พระพุทธเจา พระอริยสงฆสาวกเจาทั้งหลาย ทานจึงไม

อยูในโลกนี้ปลอยใหเราเปนคนหลงคนพาลคนไมรูก็มาอยูก็เปนทุกข

เปนรอนอยางนี้แหละ จงพากันเจริญภาวนาอยางไดทอถอย พุทโธในใจ

อยาไดหลงลืม จงนึก จงเจริญอยูในใจของเราถือเสมือนหนึ่งวาพุทโธ

เปนแสงประทีป เปนแสงไฟสองทางสองใหแจงใหสวางเหมือนดวง

ไฟฟาดวงไฟ ถาพุทโธในใจของเรานั่นแหละ ติดตอเนื่องจนเอาจิตใจ

ของตนไดจริงๆ เห็นจริงเห็นแจงในธรรมะ ปฏิบัติผูนั้นจะนั่งจะนอนจะ

ยืนจะเดินจะไปที่ไหนก็ยอมมีความสุขจิตสุขใจ แมชีวิตจะแตกดับ

ทําลายไปแลวก็สุขสบายอยูทั้งนั้น ไมมีเรื่องทุกขเพราะวาใจมันหมด

ทุกข ตอนที่ใจมันไมหมดยังไมหมดทุกขนี่มันจึงเปนทุกขเปนรอนเปน

ธรรมดา อยางนี้เองแตไมมีทางอื่นใดที่จะแกไขดีเทากับการภาวนา ทํา

ความเพียรละกิเลสสงบจิตสงบใจลงไป ความทะเยอทะยานในใจอันใด

มีก็ปลอยวางออกไปใหมันลดนอยถอยลงไปจนเหลือแตจิตใจพุทโธอัน

เดียว แจงใสหมดจดสะอาดตาปราศจากมลทินโทษ ไมหลงไหลในรูป 

ไมหลงใหลในเสียง ไมเหลวไหลในกลิ่นในรส   ในโผฏฐัพพะธรรมารมณ

เปนผูปฏิบัติภาวนาจริงๆ แลววาจิตใจคนเราเมื่อมันจริงมันแจงแทง



ตลอดอยูในหัวใจของเราอยูแลวที่นี้ และทานวาเปนที่เจริญภาวนาเปน

ที่ทําความเพียร เพื่อละกิเลส ฉะนั้นเมื่อเราทานทั้งหลายพากันไดยิน

ไดฟงแลวก็ใหกําหนดจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติก็คงไดรับความสุข

ความเจริญ เอวัง ก็มีดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ  สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น  

ณ โอกาสนี้ไป เปนโอกาสฟงธรรม เปนโอกาสที่เราจะไดนั่งสมาธิ

ภาวนากัน การนั่งสมาธินี้ ใหพากันนั่งขัดสมาธิเพชร การนั่งขัดสมาธิ

เพชรนี้ ใหเอาขาซายขึ้นมาทับขาขวากอน แลวก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขา

ซาย เอามือขางขวาวางทับมือขางซาย ตั้งอกตั้งใจรวมกําลังจิตใจเขา

มาภายใน ไมใหจิตใจเราแสสายไปตามรอนหนาวภายนอก เรื่องคนอื่น 

ผูอื่น ไมตองเกี่ยว เมื่อเรานั่งเรียบรอยหลับตาแลว ก็ตั้งใจระลึกถึง คุณ

พระพุทธเจา คุณพระธรรม คุณพระสงฆ คุณพระศรีรัตนตรัย ทั้งหมด

ทั้งมวลก็ใหรวมเขามาสูจิตใจของเราที่นั่งภาวนา พุทโธ พุทโธ อยูนี้ ตัว

เราใจเราอยูในที่นี้ ไมตองไปที่อื่น สิ่งนั้นก็คือ จิตดวงผูรู มีอยูในกายใน

จิตของเราทุกคน ใหรวมกําลังจิตใจอันนี้ เขามาตั้งมาสงบนิ่งแนวเปน

ดวงเดียว อะไรสูใจของเราไมได ใจของเราทุกคนนั้นแหละ เปนที่พึ่งพา

ทางพนทุกขคือ ทางจิตทางใจ
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อาศัยไดทั้งทางโลกและทางธรรม ถาเรายิ่งภาวนาทําใจใหสงบ แนวแน

มั่นคงไดดีเทาไร  ชื่อวาเปนผูไมจน ภาวนาพุทโธ อยูในใจ ไมจนใจ จน

สิ่งภายนอกไมสําคัญ จิตใจเราไมจน ภาวนาพุทโธ ไดทุกลมหายใจ จน

เลิกละกิเลส ความโกรธ ความโลภ ความหลงในใจนี้ใหหมดสิ้นไป นั่น

แหละสําคัญ

ในโลกนี้ ไมวาจะเปนมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก เปฏาโลก 

โลกใดก็ตามใหชื่อวาโลกที่มีดวงจิต ดวงวิญญาณของสัตวทั้งหลายอยู

อาศัย ใหพากันรวมจิตใจใหสงบ ตั้งมั่น ไมตองไปลุมหลงมัวเมา ตาม

เรื่องราวภายนอก รูปขันธ รางกายของเรานั่งที่นี้ ภาวนาพุทโธ อยูที่

นี้ก็ใหจิตใจเย็นสบายในที่นี้ ไมตองไปเปนทุกขเปนรอนกับเรื่องอดีต 

อนาคต แมเราจะทําอะไร จะไปทางไหน จะอยูอยางไร เปนเรื่องของ

วิบากขันธ คือรูปขันธของคนเรายังมีอยู ก็ตองมีกิจกรรมการงาน ไม

เปนบุญ ก็เปนบาป แตเวลานี้เปนเวลารวมกําลังตั้งใจใหมั่นคง ไมให

หลงใหลหวั่นไหวไปตามโลกธรรม 

โลกธรรมมีอยู ๘ ประการ โลกธรรม ๘ ประการ มันกระทบ

กระเทือนจิตใจของคนเราและสัตวโลกอยูเสมอ ที่มันกระทบไดก็เพราะ

มีความยึดถืออยู ถาไมยึดถือแลวทานวา มันก็หลุดลุยไดทุกอยางทุก

ประการ อยามีความยึดถือในเรื่องราวภายนอก อดีต อนาคต ใหรวม

กําลังจิตใจเขามาอยูในปริมณฑลหนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ คือรูปกับใจ 

รูปกับนาม ตัวตนของเราทุกคนนั่นแหละ อันรูปขันธนี้ เปนเรือนราง

ของจิตใจ จิตใจมาเกิดในโลกนี้ก็มาอาศัยรางกายอันนี้เปนอยู เหมือน

คนเราที่เกิดรูปกายมาแลวจะตองมีบานเรือนเปนที่อยูอาศัย กันลม กัน

ฝน กันแดด กันภัยอันตราย ไมวาจะเกิดจากคน จากสัตว เกิดอะไร

ก็ตาม ถามีบานเรือนเปนที่อยูอาศัย กําบังปองกันภัยแลว สวนมาก

พวกภัยอันตรายก็ไมคอยจะถึง เพราะมีบานเรือนเปนที่อยูสบายแลว 

อะไรมาก็บานเรือนเปนที่กําบัง คนเราที่เกิดมาเปนมนุษยชาติหนึ่งก็ได

สรีระรางกายอันนี้ครบทุกสวน ทุกประการแลว คนเราที่มีตาดี ตาไม

บอด หูดี หูไมหนวก จมูกดี ลิ้นดี กายดี ใจดี มันก็เทานี้แหละ เมื่อเรา

ไดดีมาแลว ครบตามอาการ ๓๒ เปนธรรมดาของรูปนามคนเราตองมัน

ก็แคนี้

ทีนี้จะใหดีขึ้นไปอีก ก็มีหลัก ทาน ศีล ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา

นี้คือวา ยอเขามาใหมันสั้น ใหมันนอย ทาน การทําบุญใหทานหนึ่ง 

การรักษาศีล ๕ ศีล ๘ ขึ้นไปหนึ่ง การปฏิบัติภาวนาไมใหจิตใจเราไป

ดีใจ เสียใจตามอารมณตาง ๆ ตั้งใจใหมั่น พุทโธใหดี พุทโธภายใน

ไมใชพุทโธภายนอก พทุโธภายนอกนั้น ใคร ๆ  ก็พุทโธได เด็กอมมือมัน

ก็วาได พุทโธ พุทโธ แตมันไมรูความหมาย ผูปฏิบัติใหรูความหมาย 

ตั้งใจใหถูก ทําใจใหองอาจ กลาหาญ ไมตองเปนคนทุกขรอนในใจ อัน

โลกธรรมนั้น ความสรรเสริญเยินยอ คนเราชอบ แตวาความติเตียน 

นินทาวาราย ปายสีนั้นคนไมชอบ แลวมันก็ไดเทา ๆ กันนั่นแหละ เมื่อ

เรายังมีชีวิตอยูในโลก สรรเสริญกับนินทามันก็เหมือนกับวา เราหาบ

อยูนั่นแหละ มีลาภเสื่อมลาภ ก็เปนธรรมดาของโลก เวลามีลาภดีใจ 

เวลาลาภเสื่อมหมดไปสิ้นไปก็ไมดี ความจริงมันก็เทาเกานั่นแหละ มี

ลาภก็ตองเสื่อมลาภ มียศก็ตองเสื่อมยศ จะไมเสื่อมอยางใด เปนอันวา
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อยูไมได ขึ้นชื่อวาโลกแลว ไมวาวัตถุเล็กนอย ปรมาณูก็ชาง ใหญที่สุด

เทากับผืนแผนดิน ทองมหาสมุทร ทองฟา ก็มีเกิดมีดับ เปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ จะเอาแนนอนไมได แนนอนที่สุดก็คือวา จิตใจผูรูอยูภายใน

ใจของเรา อยาไดหวั่นไหว ภาวนาในใจไว นึกนอมเอา พระพุทธเจา

เปนอารมณ พระธรรมเปนอารมณ พระอริยสงฆสาวกเจาทั้งหลายเปน

อารมณ เอาทาน ศีล ภาวนา ที่เราประพฤติปฏิบัติเปนอารมณ จิตใจ

ก็ยอมโลง โปรง เย็นสบาย พุทโธอยูในดวงใจ ใหจิตใจเราเย็นสบาย

เหมือนอากาศในถ้ําผาปลอง อากาศในถ้ําผาปลองเวลานี้ไมหนาวเกิน

ไป เรียกวา เย็นสบาย เมื่ออากาศเขาเย็นสบาย ใจเราเย็นสบายหรือ

ไม ถาใจไมสบายก็รีบภาวนาเขา ที่เจาใจนี้มันคอยไปทุกขไปรอนแทน

ผูอื่น ไมไดมาพินิจพิจารณาธรรมกรรมฐานใหแนนอน ถามากําหนด

ธรรมกรรมฐานใหแนนอนแลว จิตใจจะไดเย็นตลอดวัน เย็นตลอดคืน 

ยืน เดิน นั่ง นอน ทุกอิริยาบถ

ในโลกนี้มีสุขก็มีทุกขอยางนี้ มีหนาวก็มีรอนตามธรรมดาของโลก 

ขึ้นไดชื่อวา โลก มันเปนทุกข นําความทุกขใหเกิดมีขึ้น มีรูปนาม กาย

ใจ ตัวตน สัตว บุคคล ที่ไหนก็มีทุกขที่นั่น ทางพนทุกขคือ ทางจิต ทาง

ใจ มารูจักจิตใจ รูจักเอาใจของตนใหมีความสงบตั้งมั่น ใหใจรูจัก รูแจง 

รูจริงในลักษณะ ๓ อาการ คือ หลักอนิจจัง หลักทุกขัง หลักอนัตตา 

เปนของมีอยูประจําในโลกเรานี้ ขึ้นชื่อวาโลก ไมวาอยูที่ไหน ภพใด 

ชาติใดก็ตาม ก็ตกอยูในหลักอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตลอดเวลา ฉะนั้น 

ใจที่ภาวนาอยู เพียรเพงอยูในจิตใจดวงผูรูอยูภายในจิต จนเห็นวา รูป

นาม กายใจ ตัวตน สัตว บุคคล ตัวเรา ตัวเขานี้ ไมมีสิ่งใดจะเที่ยงแท 

แนนอนยั่งยืน มีเกิดขึ้นก็ดับไป เปนอยูอยางนี้แหละ ดูแตมนุษยคนเรา

ที่เราเห็นกันอยูในโลกสมัยนี้ เวลานี้ วันนี้ คืนนี้แหละ มันก็ชั่วระยะหนึ่ง 

มันเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ถามันเกิดไดมันก็ตายได เกิดไดมันก็ดับได ไม

วาจะเปนวัตถุไมมีจิตใจครองก็ตาม มันก็เกิดดับอยูตามหนาที่นั่นเอง 

ยิ่งเมื่อมีจิตวิญญาณครองอยูในรางกาย สังขาร อยางมนุษยและสัตว

ทั้งหลาย ก็ยอมมีความทุกขเพราะวา เมื่อมันเกิดทุกขเวทนาขึ้นมา มันก็

ยอมไดรับผล  หรือสุขเวทนาสบายก็ไดรับผลในนี้แหละ

เวลานั่งภาวนา ปฏิบัติบูชาภาวนานั้น ทานจึงใหรําลึกอยูในใจ

เสมอ พุทโธอยูในดวงใจ ยังดวงจิตดวงใจของเรา ใหมีความเยือกเย็น

สบาย ไมใหไปทุกขรอนแทนผูคนผูใด จงใหรูใหเขาใจวา ตัวเราของ

เราจริง ๆ นั้นมันไมใชของภายนอก แตเปนของภายใน ตัวเราคือ รูป

รางกาย ธาตุ ดิน น้ํา ไฟ ลม นี้ เราจะใชมันไดก็ในเมื่อเวลามันอยูดี 

สบาย ธาตุทั้ง ๔ ขันธทั้ง ๕ ยังสม่ําเสมอกันอยูก็ใชการได เมื่อใชไดก็
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เหมือนกับวา เปนตัวเราของเรา แทที่จริงนั้นมันไมใช แตมันใชไดชั่ว

ระยะหนึ่งเทานั้นเอง ทีนี้ถามันเกิดใชไมไดขึ้นมา เราจะไปใชมันไดที่ไหน

ใชไมได จงภาวนาทําใจใหสงบระงับ ตั้งมั่น เย็นสบายอยูในหัวใจ 

นั่งอยูก็ภาวนาในใจ ยืนอยูก็ภาวนาในใจ เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนา

ในใจ พุทโธ พุทธะ จิตผูรูอยูที่ไหน ก็ใหรวมกําลังมาสูจิตใจดวงผูรูอยู 

สิ่งอื่นใดนอกจากจิตใจดวงผูรูนี้ออกไปทั้งโลกแหละ ไมมีอะไรจะเที่ยง

แทแนนอน ยั่งยืน เปนอยูอยางนี้ตลอดไป ยอมเปนเรื่องทุกข ใครไมรู

ไปยึดถือก็เปนทุกข การที่ใจมายึดวา ตัวกูของกู ตัวขาของขา ตัวเราของ

เรา ฟุงซานรําคาญไปตาม รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ

นั้น อยาไดลุมหลงมัวเมาไป รวมกําลังมาตั้งมั่นในจิตใจดวงผูรูอยูในตัว

ในใจนี้ใหไดทุกลมหายใจเขาออก เมื่อรวมกําลังเขามาที่นี่แลว อะไรๆ 

มันก็มารวมที่ใจ ที่จิตใจดวงผูรูอยูภายในนี้แหละ ถานอกนี้ไปแลวอยา

ไดหวัง เดี๋ยวก็สุข เดี๋ยวก็ทุกข เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา เพราะมัน

เปนกระแสของโลก ไมใชกระแสของธรรม

กระแสของธรรม ของธรรม ก็คือใหรูอยู เห็นอยู ในจิตใจภายในนี้

ใหเห็นวาทุกสิ่งทุกอยาง ทั้งคน ทั้งสัตว ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ มี

ความไมเที่ยงแทแนนอนยั่งยืนอยูเลย เปนทุกข เปนอนัตตาทั้งนั้น 

ขึ้นชื่อวาสังขารทั้งหลาย มีความไมเที่ยงทั้งหมดทั้งมวล ทั้งคน ทั้งสัตว 

ทั้งวัตถุทั้งหลาย ที่จิตใจมาลุมหลงมัวเมาอยูนี้หมดนี้แหละ จงปลอย

วาง เลิกละ อาการทั้งหมดตอไป นั่งก็ภาวนารูใจของเราเอง กิเลส

อันใดมันจะเกิดขึ้นก็เลิกละออกไปหมดสิ้น เตือนใจของตัวเองใหได

วา ความตายนั้นมันใกลเขามา หรือวามันตายไปโดยลําดับ ลําดับ แต

ปญญาวิชชาเราไมทัน ก็เขาใจวา มันไมแตก ไมทําลาย ชีวิตของคนเรา

นั้น มันเปรียบเหมือนอยางเราจุดธูป จุดเทียน เมื่อจุดแลวไฟมันก็ไหม 

เมื่อไฟไหมแลวมันไมไดอยูที่เกา เทียนที่ยาวประเดี๋ยวก็สั้นลงไป สั้นลง

ไป ผลที่สุดก็หมด หมดก็ดับ ชีวิตของคนเราแตละบุคคลมันก็เหมือนไฟ

ไหมธูปไหมเทียนอยางนั้น มันเสื่อมไป สิ้นไป หมดไป 

พระพุทธองค ทรงตรัสวา ขึ้นชื่อวาสังขารทั้งหลายที่มีความเกิดขึ้น

เปนรูปสังขารคือตัวของคนเรา นามสังขารคือจิตใจของคนเรา เมื่อมัน

เกิดขึ้นแลว มันก็ตั้งอยูชั่วระยะเดียว มันก็เสื่อมไป สิ้นไป หมดไป ดับไป 

ผลที่สุดก็ไมมีอะไรเหลือ ธาตุดินกเ็ปนธาตุดินไป ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุ

ลม มันก็เปนไปตามหนาที่ของเขา จิตกิเลส จิตตัณหา ก็พาเวียนไหว

ตายเกิดตอไป จิตผูใดเลิกละ ปลดปลอย หยุดนิ่ง ไมไปที่ไหน มีความ

รูแจงเห็นจริงอยูในหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็แลววา หยุดเกิด แก 

เจ็บ ตาย วุนวายตอไปอีก มีความสงบตั้งมั่น จิตใจเยือกเย็นสบาย ไม

ไดหมายวา กายสบาย กายนี้จะหาความสบายไดยาก เพราะวารางกาย

ทุกชิ้นสวนมันเต็มไปดวยพยาธิ คอยรอวันแตกวันทําลายอยูอยางนั้นเอง

แตจิตใจผูรูผูเห็นแจงในธรรมปฏิบัติ ไมทอแทออนแอในหัวใจ เปนที่อยู

อาศัยของผูปฏิบัติธรรม ไมวายุคใดสมัยใด ไมมีอะไรเสื่อมไปสิ้นไป

เลย ธรรมปฏิบัติ ขอใหตั้งใจปฏิบัติทุกลมหายใจเขาออก พระพุทธองค

ทรงตรัสวา ถาผูใดภาวนา บทใด ขอใดก็ตาม หรือวา นึกถึงความตาย

ที่จะมาถึงตนใหไดทุกลมหายใจเขาออก ยอมตัดบวง หวงอาลัย กิเลส

ตัณหาในจิตใจนั้นไดหมดสิ้น ไมตองสงสัย มรณัง เม ภวิสสติ เราตอง

ตายภายใน ๑๐๐ ป แมจะเลย ๑๐๐ ป ไปก็ไมพนความตาย
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คําวาตาย ตายนี้ มันเปนเรื่อง ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ที่

มันประชุมกันอยูชั่วระยะหนึ่ง แลวมันก็แตกสลายไปตามหนาที่ของเขา

อยางนั้นเอง จิตใจผูไมตายมีอยูภายในกายนี้แหละ เวลานี้ ที่มันตาย 

มันเกิดก็ดวยอํานาจ กิเลสราคะ ตัณหา กิเลสโทสะ กิเลสโมหะ มันหอ

หุมจิตใจ พาใหดิ้นรน วุนวายเกิดตาย เกิดตายอยูไมจบสักที เมื่อมานั่ง

ภาวนา ทําความเย็น ทําใจใหบริสุทธิ์ หลุดพนออกจาก รูป เสียง กลิ่น 

รส  โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ไมมายึดหนาถือตา ไมมายึดตัวถือตน ไม

มายึดเรา ยึดของของเราในโลกนี้ ทั้งโลกนี้แหละไมใชของเรา ไมใชของ

เขา ไมใชของใครทั้งนั้น เขาเกิดขึ้นมา ตั้งอยู เขาก็ดับไปตามหนาที่ของ

เขาอยางนั้นเอง เมื่อผูปฏิบัติมาเห็นแจงวา โลกนี้ไมใชของเราไมใชของ

เขา เปนของโลกธรรมดา จิตใหรูเทาทัน อยาไดมาดีใจ เสียใจไปตาม

เรื่องราวเหลานี้ จงทําความรูแจงในจิตใจของผูปฏิบัติ ในใจของผูปฏิบัติ

นั้นและเห็นแจงดวยปญญา เมื่อเห็นแจงดวยปญญา ความยึดตัวยึดตน 

ยึดเรา ยึดของ ๆ เราก็คลายออกไปโดยลําดับ จนหมดไปสิ้นไปในวัน

เวลาหนึ่งจนได 

จงรวมกําลังเขามาตั้งภายใน อยาใหจิตใจวุนวายภายนอก ใหใจ

มีความเยือกเย็นสบาย ตั้งมั่นอยูในตัวในใจ อะไรผานตา ผานหู ผาน

จมูก ผานลิ้น ผานกาย ก็ใหเห็นวา สิ่งที่มันผานอยูนั้น ใหระวังจิตใจ

อยาไปยึดมั่นถือมั่น เมื่อมันผานไดมันก็ดับไปได เมื่อมันผานไดมันก็

แกชรา ชํารุด ทรุดโทรมไปได อยาไปยึดไปถือใหมากเกินไป พุทโธ จิต

ผูรูอยูที่นี่ จงใหรูใหแจงอยูในจิตในใจของตัวเอง เมื่อคนอื่นพูดอะไรไม

สบกับหู กับใจ ก็อยาไปยึดไปถือ ปลอยใหมันผานไปเสียมันก็หมดเรื่อง 

ไมตองมาทําใจใหวุนวายกับรูปเสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ 

ใหเห็นวาอะไร ๆ มันเกิดมันมีขึ้น มันก็ยอมมีความเปลี่ยนแปลงไป

เปนธรรมดาอยางนั้นเอง หนาที่ของผูปฏิบัติธรรม ก็ตองปฏิบัติเรื่อยไป 

ภาวนาเรื่อยไป จนถึงซึ่งนิพพาน ถึงนิพพานอยูที่ไหน นิพพานก็อยูใน

จิตในใจทุกคนนั่นแหละ เดี๋ยวนี้กิเลสมันหอหุมไวจึงไมรูพระนิพพาน 

จึงมีหนาที่ ปฏิบัติบูชาในการทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนา ปฏิบัติ

บูชา อยาใหมีจิตใจขุนหมอง เศราหมอง ชั่วระยะหนึ่งที่เราตั้งใจภาวนา

อยู ดวงจิตดวงใจผูรูอยูที่ไหนใหรูแจงอยูในที่นี้ สงบอยูในที่นี้ จงใหเห็น

ในจิตผูนั้นอยูเสมอวา สิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแลว อยาเขาใจวามันจะอยู

อยางนั้นตลอดไป ความสรรเสริญเยินยอ ยกยอง เทิดทูนมันก็เกิดขึ้น

ชั่วระยะหนึ่งแลวมันก็ดับไป ทั้งคน ทั้งสัตว ทั้งวัตถุธาตุทั้งหลาย ไมมี
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อะไรเที่ยงแทแนนอนยั่งยืนอยูเลย จงรวบรวมกําลังจิตกําลังใจของเรา

ภายในใหมีความสงบตั้งมั่น จนรูแจงในหลัก ๓ ประการ คือ อนิจจัง 

ทุกขัง อนัตตานั่นแหละ ฉะนั้นเมื่อวาเราทานทั้งหลาย พากันไดยินได

ฟงแลว  ก็ใหกําหนดจดจํา นําไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงไดรับความสุข 

ความเจริญ  เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ 

สัพพีติโย วิวัชชันตุ      สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

๘๓

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 

พระองคนั้น

ณ บัดนี้ถึงเวลาปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิภาวนา ใหพากันนั่งขัดสมาธิเพชร 

ใหไดทุกๆคน การนั่งขัดสมาธิเพชร นั้นแสดงถึง ความองอาจ กลาหาญ 

คือ แสดงออกวาเราจะตอสูกับ กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ใหไดชัยชนะ

เหมือนกับอยางพระพุทธเจานั่งสมาธิภาวนาใตรมไมโพธิ์ พระองค

เอาชนะได 

เราทุกคนก็ไดมาสูสถานที่วิเวกภาวนา ถ้ําผาปลองนี้เปนที่วิเวก 

เปนที่ภาวนา เราทุกคนก็ไดมาถึงสถานที่นี้ และไดร่ํารองมานานวา

เมื่อใดหนอ ขาพเจาจะไดที่เงียบสงัดภาวนา บัดนี้สถานที่ภายนอกนั้น

ก็เรียกไดวาพรอมบริบูรณ หางไกลจากที่ชุมนุมชน ไมมีเสียงรบกวน 

ที่วาเสนาสนะสัปปายะ ที่อยูอาศัยเปนที่สบาย เมื่อเรามาอยูในที่

สบาย จิตใจเราไมตองฟุงซาน รําคาญ รั่วไหลไปที่อื่น รวบรวมกําลัง

 ทุกขเปนของจริง
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จิตกําลังใจ ปลอยวางเรื่องราวภายนอก จะมีอารมณเรื่องราวอะไร 

ขัดของ สงสัยก็ตามไมตองเปนหวง เมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรเรียบรอย

แลว หลับตานึกภาวนา “พุทโธ” พุทโธนี้ เปนคุณพระพุทธเจา เรียกวา 

พุทธคุณ คุณพระพุทธเจาในพุทธศาสนานี้ ถาไมมีพระสัมมาสัมพุทธ

เจามาตรัสรูในโลก อะไรทั้งหมด เราเห็นอยูในประเทศ บานเมืองเรา

จะไมมีวัดวา ศาสนาโบสถ วิหาร เจดีย ศาลาการเปรียญ วิหาร เราจะ

ไมเห็น ไมเห็นพระสงฆองคเจา หมผากาสาวพัตร ผาเหลือง ผาขาวจะ

ไมมี ที่เราเห็นนี้ ก็คือวา มาจากพระพุทธเจา พระองคนั่งสมาธิ ภาวนา 

เดินจงกรม รวมจิต รวมใจของพระองคในวันวิสาขบูชา เดือนหกเพ็ญ 

พระองคไมปลอยปละละเลยใหจิตใจกิเลสนั้นๆ เขามารบกวนจิตใจ

ของพระองคได

บทภาวนาของพระพุทธเจาของเราก็ไมใชอื่นไกลที่ไหนเอาลม

หายใจเขาออกเปนอุบายภาวนา แตจิตใจของพระองคกลาหาญที่สุด 

เรียกวา สละชีวิต สละตาย ถาไมสละตายแลวสูมันไมได มารกิเลส 

กิเลสราคะ กิเลสโทสะ โมหะ มันเปนเจาใหญนายโต อยูภายในของ

มนุษย ปุถุชนคนเรา เราตองลุกขึ้นมาบําเพ็ญภาวนา อันพระพุทธเจา

นั้น พระองคเอาชนะไดแลว สละชีวิตลงไปไดแลว ตัดกิเลสความโกรธ

ไดแลว ตัดกิเลสความโลภไดแลว ตัดกิเลสความหลงไดหมดสิ้นแลว 

ละกิเลสพรอมทั้งวาสนา ในเดือนหกเพ็ญเสร็จเรียบรอย แตพวกเรา

นี้ยังอยู ยังหวงหนาหวงหลัง วิตก วิจารณไปตางๆ นานา เพราะยัง

ไมเสียสละเต็มที่ ความจริง ก็คือวา นั่งสมาธิภาวนาแลว จิตใจไมควร

ใหไปที่อื่น ใหจิตใจนอมเขา มารวมเขามา ใจคนเราไมใหมันอยูนอก

รางกาย ไปที่เราเห็นตนไม ภูเขานั้น อันนั้นมันลูกตา มันมองออกมา

ทางสายตา ก็เห็นตนไม ภูเขา แลวใครเปนผูมองมา คิดออกมา นั่น

ทาน เรียกวา “จิตดวงผูรู” อยูในตัวเราทุกคน จงรวมกําลังจิตใจ ให

มาอยูในดวงจิตที่รูอยูนั้น ดวงจิตที่รูอยูนั้นก็ใชลึกซึ้งจนกระทั่งมองไม

เห็นเรา หูดีฟงเสียงไดยิน เสียงนี้มันจะลอยไปในอากาศ กระทบโสต

หูไปรูที่จิต จิตนั้นไมตองไปหาเปนกอน เปนหนวย เปนสีสัน วรรณะ

เหมือนคน เหมือนลูกแกวไมมี เหมือนเรามองไปในอากาศไมมีอยาง

นั้น แตมันมีความรูอยูในตัวในใจอันนั้น เวลารวมจิตใจดวงนี้เขามาเปน

ดวงหนึ่งดวงเดียวใหไดเสียกอน จึงจะรูจักรูแจงเมื่อภายหลัง วากิเลส

นั้นมันซึมซาบอยูในจิตใจดวงนี้แหละ กิเลสความโกรธมันก็อยูที่จิตใจ

ดวงผูรู ผูคิด ผูนึกนี้ กิเลสความโกรธ ความโลภ ความหลง มันไมได

มากมายเหมือนอยูในใจ ถาจิตใจของเราตั้งมั่นลงไป ไมหวั่นไหว พุทโธ
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ลงไปในหัวใจ จิตดวงที่รูอยูที่ไหนก็ตั้งลงไปใหมันมั่นคง ความยึดหนา

ยึดตา ยึดตัวยึดตนไมใหมี

ตัวตนของเรานั้น เพียงธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ ธาตุลม ไป

ประชุมกันอยูเทานั้นเอง ไมใชของเราแท เรียกวายืมโลกเขามา เพื่อ

ปฏิบัติธรรม  เพื่อบําเพ็ญบุญบารมีของเราใหแกกลา ทานบารมียังไม

แกกลา เราก็ตองละตองทําทานบารมี  ศีลบารมียังไมบริสุทธิ์ ยังไม

แกกลา  เราก็จะไดบําเพ็ญศีลบารมี  นับตั้งแตหลักศีลหาขึ้นไป  เวน

จากการฆาสัตว  เวนจากลักขโมย วัตถุ ขาวของ ของบุคคลผูอื่น  เวน

จากการประพฤติผิดในกาม เวนจากการกลาวมุสาวาท เวนจากการดื่ม

กินสุราเมรัย  แลววาหลักศีลหา หลักศีลแปด ศีลสิบ ศีลสองรอยยี่สบิ

เจ็ดขอขึ้นไป เปนการฝกจิต ฝกใจ สังวรระวัง กายวาจา ไดแลว ก็เหลือ

จิต  จิตนั้นมีอารมณ เปนเครื่องอยู มันอยูเฉยๆ ไมได  มันมีอารมณ

เปนเครื่องอยู

อารมณของจิตนั้น มันมีอยู ๕ อยาง ไดแก รูป เมื่อเห็นรูปแลว 

รูปนั้นแหละมาเปนอารมณในจิต  ถารูปนั้นดีก็ชอบพอใจ ถารูปนั้น

ขี้ราย ขี้เหลก็เกลียดชัง อยากใหมันตายไปเสีย อันนี้นับเปนอารมณ

อยูในจิต  เสียงดีเสียงเพราะก็ชอบใจ  รองรําทําเพลง ถาเสียงเขาดุดา 

วารายปายสีให ก็ไมพอใจ จิตมีอยูตรงนี้  กลิ่นเหม็นก็ไมชอบ  ถากลิ่น

หอมแลวชอบใจ ถาเปนดอกไมก็เอามาดม เอามาเหน็บหู ใหมัน

ใกลจมูก อันนี้มันเปนเรื่องกิเลสในใจ  แลวใจนี้แหละ  เมื่อรสอาหาร

มันผานลิ้น โดยที่ไมพิจารณาธาตุกรรมฐาน อสุภกรรมฐาน ไมได

พิจารณาวา การบริโภคนั้น เพื่อเปนประโยชนอะไร จิตมันก็ไปหลงติดอยูใน

รสอาหารการกิน

เวลาเราภาวนานี้ เปนเวลาสงบ เปนเวลา ละ วางไมใหเรื่อง

เหลานี้มาเปนอารมณอยูในจิต เย็นรอนออนแข็งกระทบรางกาย ก็ไม

ใหจิตใจมายินดียินราย ที่ทานใหนึกบริกรรม พุทโธ อยูในตัวในใจนั้น  

เพื่อรวมกําลังใหตั้งมั่นภายในจิตนั้น แนวแนมั่นคง ไมใหหลงใหล มี

สติสัมปชัญญะ สติความระลึกได  สตินี้เปนการฝกใหเจริญมากๆ  แลว

จะไมหลง สติ ก็คือ จิตใจดวงผูรูที่วานี้แหละ ตั้งมั่นลงไป แลวก็ระลึก

ไมใหมันหลง  เวลารางกายรูปขันธ นั่ง สติก็ตองระลึกอยูวานั่งแบบ

ไหน สติความระลึกได ตองดูตัวเองนั่งใหรอบคอบ จิตรู จิตรูใจอยู

ภายใน ไมใหพลั้งเผลอ ลุมหลง มัวเมา ไปตามอายตนะภายนอก คนที่

ขาดสติไมวานั่งสมาธิ ภาวนา ก็หลับใหลไป ก็คือวา ขาดสติ ขาดสมาธิ 

ขาดปญญา ขาดหมดทุกอยาง ทุกประการ

คําวา สติ ความระลึกได ก็จิตใจดวงผูรู อันเดียวกันนี้ระลึกขึ้น

มา ที่นึกบริกรรม พุทโธ ก็คือวา หัดสติ หัดจิตใจ ใหมีสติระลึกอยู 

ไมหลงใหลไปกับเรื่องใดๆ ทั้งหมด เตือนจิตใจดวงนี้อยูตลอดเวลา 

ธรรมดาจิตใจคนเรานั้น ทานอุปมาเหมือนดั่งทารกที่เกิดขึ้นมาใหม ไมรู

อะไร ถาบิดามารดาผูบังเกิดเกลาไมดูแล ทารกนั้นจะตองเกิดอันตราย  

มันยังไมรูอะไร พลัดตก คอหัก  ที่คนเราเหลือมานี้  อาศัยบิดามารดา  

พี่เลี้ยง นางนม ชวยดูแลให  มันจะตกเขาก็จับไว ไมใหตกไป แตวาเมื่อ

มันใหญแลว คนเราก็มักจะลืมบุญคุณของผูอื่นที่เคยดูแลให
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เมื่อเราภาวนาก็ใหตั้งใจขึ้นมา ระลึกขึ้นมา ดวงสติ คือ จิตระลึก

อยู ทานใหระลึกอยูเรียกวา “สติปฏฐานสี่” ระลึกพิจารณาอยูในกาย 

ในกาย หมายถึง ขาสอง แขนสอง ศีรษะหนึ่ง มันมีหนังหุมอยูเปนที่สุด

รอบ ทานใหเอาสติมาระลึกดูกายนี้ ภายในหนังหุมเขาไปมีอะไร เต็มไป

ดวยน้ําเลือด น้ําเหลือง เต็มไปดวยของไมสะอาด มีประการตางๆ แต

เมื่อเราไมกําหนด พิจารณา จิตมันก็ประมาท มัวเมา เห็นเปนของสวย

ของงาม ของมั่นคงถาวร แทที่จริงไมมีอะไรเลย  มันรอความแตกดับ

อยูตลอดเวลา  จงรวมจิตรวมใจลงไป ระลึกพิจารณาในรางกายสังขาร

อันนี้วา ระลึกอยูในกาย จนแจมแจงแลว ทุกสวน ทุกประการใน

รางกายสังขารนี้ จนไมหลง ไมคิดไปในทางหลง คิดไปในทางรู  สวน

เวทนาก็ตองระลึก สุขเวทนามาถึงเขา ทุกขเวทนามาถึงเขา เฉยๆ 

เวทนามาถึงเขา ทานก็ใหใชสติ ความระลึกได ไมใหหลงใหลไปตาม

เวทนา  สุข ทุกข เฉยๆ นั่นแหละวา องคสติระลึก ดูกาย ดูเวทนา ดูจิต 

ความคิดนึกปรุงแตงอะไรตอมิอะไร  ก็ตองเอาจิตใจ ดวงผูรู มาคิด มานึก 

มาภาวนานั่นเอง ใหสงบระงับตั้งมั่นลงไป

คําวา ธรรม หรือ ธรรมารมณ อารมณเรื่องราวที่มันผานมา ที่มา

เปนอารมณอยูในจิต กาย เวทนา จิต ธรรม สี่อยางนี้ เรียกวา สติ 

ตองระลึก พิจารณา เห็นแจง ตามความเปนจริง ไมใหเพียงแตวา 

มายึดหนาถือตา มายึดตัวถือตน มายึดเรายึดของเรา จะกําหนด

พิจารณาอะไรไมได อันนี้เปน ความผิด ความหลง  พระพุทธเจาพระองค

เตือนมา ใหมีสติ ความระลึกได ขอแรกทานก็วาใหระลึกถึง พุทโธ 

ตั้งจิตใหมั่นในใจ มันก็ตั้งมั่น ถาไมฝกไมฝน ปลอยใหมันไปตามอารมณ

ที่กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ก็เมาไปอยางนั้น ไมมีความรูสึกตัว ตองตั้งใจ

ขึ้นมาและก็ระลึกอยูใน กาย เวทนา จิต ธรรม รวบรัดเอาดวงจิตดวงใจ 

ดวงผูรูอยูภายใน ใหอยูที่นี้ ไมใหแสสายไปที่อื่น ที่อื่นไมใชที่อยูของจิต 

จิตคนเรามันอยูในกาย ในรูปขันธนี้  กอนที่จะไดเนื้อหนังมังสัง  ตัวตน

อันนี้มา ตองไปนอนอยูในทองแม ตั้ง ๑๐ เดือน จึงไดรางกายสังขาร

นี้มา เมื่อไดมาแลวก็จะมาลุมหลง มัวเมา เพลิดเพลิน ไปตามอันนี้

ไมได เพราะรางกายสังขารนี้เปนของเครื่องใช ชั่วคราว มนุษยยุคนี้ 

สมัยนี้ อายุไมคอยถึงรอยปก็ตองตายแลว เราจะมาเพลิดเพลิน ลุมหลง 

มันเมา ไปตามรปูนามไมได ตองภาวนาทําใจใหสงบตั้งมั่นเปนดวง

หนึ่งดวงเดียวใหได ที่เราจะทําได ก็ตองตั้งใจ แตบัดนี้ เดี๋ยวนี้เปนตน

ไป ไมปลอยปละละเลย นั่งก็มีสติระลึกอยู ยืน เดิน นั่ง นอน ก็มีสติ

ความระลึกได คําบริกรรมในใจมีอยู มั่นคง หนักแนนอยูในหัวใจ พุทโธ

อยูที่นี่ ธัมโมก็อยูที่นี้ สังโฆก็อยูที่นี้ อยูที่ดวงจิตดวงใจผูรูอยู สวน

สังขารมาร จิตปรุงแตง คิดนึกเรื่อยเปอยไปไมตองตามมันไป ตามไป

ไมมีที่สุดทั้งสิ้น ตามกิเลสตัณหามาตั้งแตอเนกชาติ นับภพนับชาติ

ไมถวนแลว มาบัดนี้ เดี๋ยวนี้เปนตนไป เราจะไมตามไป เราจะภาวนา 
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พิจารณา สงบจิตใจดวงนี้อยู เมื่อจิตใจดวงนี้อยูแลว ก็จะตองกําหนด

ใหรูจักหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาสอนจิตใจดวงนี้ใหรูจัก ความรู 

ความฉลาด ความสามารถ อาจหาญขึ้นมา จิตใจทอแทออนแอ กลัว

ตายไมใหมี ตั้งใจภาวนารวมจิตรวมใจลงไป ใหเปนดวงหนึ่งดวงเดียว

ใหได วันไหนคืนไหน ใจไมสงบ ขาจะไมนอน ขาจะนั่งภาวนา หากจิต

มันยังดื้ออยู เราจะนั่งใหมันตายไป เหมือนพระพุทธเจาของเรา ทรงวา

ถาตรัสรูไมได พระองคจะไมลุกขึ้นไปแสวงหาอาหาร หรือบิณฑบาตมา

เลี้ยงชีพอีกตอไป พระองคทานจะนั่งภาวนาใหมันตายในรมไมนั้น เรา

ทุกคนทุกดวงใจ ก็ตองมีจิตใจแนวแนเหมือนพระพุทธเจาจึงจะตัดได 

ละได ปลอยได วางได ไมทําตามอํานาจกิเลสความโกรธบอกใหทํา 

ไมทําตามอํานาจกิเลสความโลภ โลภจิตบอกใหทํา ไมหลงไปตาม

อวิชชา ตัณหาในจิตใจ ที่เต็มไปดวยกิเลสบอกใหหลง เราจะภาวนา

ทําใหแลวซึ่งนิพพาน อันเปนสถานที่ไมเกิด ไมแก ไมเจ็บ ไมไข 

ไมตาย มันมีอยูในใจนั่นแหละ แตถาไมรวม ไมสงบลงไป มันก็ไปทั่ว ถา

รวมสงบลงไปแลว มันก็มีใจดวงเดียวแลว เอกังจิตตัง ตองทําจิตใหเปน

ดวงเดียว เอโกธรรมโม ทําใจใหเปนดวงเดียว ไมใหแสสาย ลุมหลงไป

ในที่ใดๆ เอาจิตใจดวงนี้ มัดจิตใจดวงนี้ดวยสมถกรรมฐาน จิตสงบ

ระงับไว เอาวิปสสนากรรมฐาน พิจารณา รูป นาม กาย ใจ ตัวตน

สังขารทุกคนทั้งภายนอกภายใน ทั้งสอนตน และบุคคลผูอื่น จนสิ่งที่

จิตเคยลุมหลง มัวเมา มาแกไขไมใหลุมหลงมัวเมาอีกตอไป เรียกวา 

ตัดในใจใหมันขาด อะไรกระทบตา กระเทือนหู ก็ทําใจใหวาง ใหมัน

เฉย ไมตองไปลุมหลง มัวเมาไมมีที่สิ้นสุด จิตใจดวงผูรูอยูทีนี่ เห็นจริง

เห็นแจงอยูที่นี้ ไมตองใหมันมาหลอกลวงอีกตอไป จิตใจของผูปฏิบัติ

จะไดมั่นคงลงไป เกิดแลวมันตองเปนอยางนี้  แก ชรา เจ็บไขไดปวย 

ผลที่สุดมันก็แตกดับ ตายไป ตายไปแลวจะไดอะไร ไมมีอะไรได เมื่อ

ยังมีชีวิต ลมหายใจอยูอยางนี้ เราจะตองปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิ ภาวนา 

เดินจงกรม ชําระจิตใจดวงนี้ ใหผองใสสะอาดอยูทุกลมหายใจเขา 

ทุกลมหายใจออก เราจะไมเปนคนประมาทมัวเมาอีกตอไป

ทุกขัง อริยะสัจจัง ทุกขเปนของจริง มีอยูในรูปนาม ตัวตนของเรา

ทุกคน อยาไดมาหลง ยึดหนาถือตา ยึดตัวถือตน ยึดเรายึดของเรา ยึด

ชาติ ยึดตระกูลกูของกู ตัวขาของขา ตัวเราของเรา ของเราที่ไหน ของ

โลกเขา โลกกิเลสมันสรางขึ้นมา สรางขึ้นมาเปนตัวเปนตน เปนสัตว 

เปนบุคคล หลอกลวงใหลุมหลง มัวเมา วนเวียนอยูในวัฏสงสาร ไมมี

ที่สิ้นสุด ยุติลงไปได เราจะตองทําความเพียร ภาวนาในจิตใจดวงนี้

ใหมั่นคง หนักแนนลงไป มีสติทุกเวลา มีสมาธิ จิตตั้งมั่นอยูทุกเวลา 

มีปญญาเฉลียวฉลาดสามารถ อาจหาญ รอบรูในกองสังขาร ไมใหจิตใจ

หวั่นไหวสั่นสะเทือน ไปตามรูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ อารมณ 

เอาจิตใจดวงนี้ใหวาง วางเฉยลงไป เปนดวงหนึ่งดวงเดียว กิเลสอะไร 

มันยังของผานอยูในใจ ก็ตัด ละลงไป ใหมันหมดสิ้น เหลือดวงจิตที่

บริสุทธิ์ ผองใส สะอาด ไมเจือปนดวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 

ธรรมารมณ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ประกอบสวนที่เปนกุศล อยูในจิตใจ

ของตน ทําความเพียรเพงอยูภายใน ภายนอกไมเกี่ยว ไมไปยึด ไปถือ

อะไรทั้งหมด ดวงจิตดวงใจไมใชไปอยูที่อื่น  มันอยูในกายนี้ เราไดยิน

เสียงนี้ ก็คือ ใจนั่นแหละอยูที่นี้  ถาใจมันออกจากรางนี้ไป เหมือนคน

ตายทําอะไรไมได คนเราจะประพฤติปฏิบัติไดก็ในเมื่อเวลามันยังอยู
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ในรูปขันธนี้แหละ เมื่ออยูในรูปขันธ มันจะไดรูจักวา มันสุข มันทุกข 

สบาย ไมสบาย สบายอยางไร รอนหนาวมันรูอยู ที่นี้แหละทําความ

เพียร  ปฏิบัติบูชา สิ่งอื่นใด นอกจากดวงผูรู ออกไปทั้งหมดไมตองไป

หลง ตองใหรูวา อนิจจัง ไมเที่ยงทั้งหมดทั้งมวล ทุกขัง ใครไปยึดถือ 

ไปหลง ก็เปนทุกขจิตทุกขใจ อนัตตา คือ สําคัญผิด คิดวาตัวเราของ

เรา ความจริงมันไมไดเปนของเรา ของธาตุโลกเขา อาศัยกิเลส ตัณหา 

มานะ ทิฐิ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใหติด ใหของ ใหหลงอยูตางหาก เวลา

ตายจากโลกนี้ แบกหามอะไรไปไดบาง ทิ้งไวทั้งนั้น ตอไปเราจะไดไม

ตองไปวุนวายกับสิ่งใดๆ เรียกวา พุทโธ จิตใจดวงผูรูอยูที่นี้ ตามรู ตาม

ละ ตามปลอยวาง กิเลสตัณหา มานะทิฐิ ใหหมดสิ้นไปในคืนวันนี้ ตั้งใจ

ลงไปจริงๆ เมื่อตั้งใจเต็มที่ได จิตใจก็ยอมสงบ ระงับตั้งมั่น เที่ยงตรง 

คงที่อยูในใจ ใจรอนก็จะไดหายไป ใจเย็นก็จะไดเกิดขึ้นมาแทนที่ เพราะ

จิตดวงผูรู มีอยูในตัวเราทุกคน จิตสังขาร จิตกิเลส จิตตัณหา มานะทิฐิ 

ไมตองเกี่ยวของ พระพุทธเจาตรัสไววา นัตถิ ตัณหา สมานที แมน้ําจะ

เสมอดวยตัณหาไมมี ตัณหา ความอยาก ความวุนวาย ในมนุษย ปุถุชน

คนเรา มันวุนวายที่สุดเลิก ละ ปลดปลอย ออกไปใหหมดสิ้น

เอกังจิตตัง เอาจิตใหเปนดวงเดียว 

เอโกธรรมโม เอาจิตใหเปนธรรมดวงเดียว              

แนวแนมั่นคง ไมหลงใหล ไมไปขางหนา ขางหลัง ขางซาย 

ขางขวา เบื้องบน เบื้องต่ํา ไมหนีจากที่นี้

ปจจังตัง เวทิตัพโพ วิญูหีติ วิญูชนทั้งหลาย ผูปฏิบัติตนทั้ง

หลาย จงรูแจง รูจริงอยูในจิตใจของตนนี้ใหไดจึงชื่อวา สาวโก สาวก

ของพระพุทธเจา ทานภาวนา ทําความเพียร ละกิเลส เราทุกคนผูเปน

สาวกในทางพระพุทธศาสนา ก็ใหเลิกละ ปลอยวางทุกสิ่งทุกอยาง 

ลงไปสูจุดดวงรูอยู ในจิตใจนั้นใหได ไมไดไมตองถอยความเพียร 

เอาความเพียรเปนที่ตั้ง นี้แหละ เราทานทั้งหลายจงพากันปฏิบัติบูชา 

ในจิต ในใจ ใหมันแนวแนเด็ดขาดลงไป แสดงมาสมควรดวยเวลา เอวัง

ก็มีดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น 

ณ บัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนา อยามัวคิดฟุงซานไปที่อื่น ตั้งใจ

ขึ้นมา ตั้งใจ ตั้งตัว ตั้งกาย ตั้งทั้งหมดทุกอยาง ตั้งแตดวงจิตดวงใจขึ้น

มา ใจของคนเรากับรูปรางกาย ใหมันเปนสามัคคี ทําอะไรใหมันพรอม

อยูในใจ เมื่อใจตองการอยางไร กายก็ใหเปนไปอยางนั้น

ดูพระสาวกเจาทั้งหลายในครั้งพุทธกาล ทั้งที่บวชเรียนเขียนอาน 

เปนภิกษุ ภิกษุณี สามเณร สามเณรี ทั้งที่เปนอุบาสก อุบาสิกาสมัย

โนน ทานมีความหมั่น ความขยัน ไมทอถอย คําวา พุทโธ หรือพุทธคุณ 

ไมวาอยูที่ไหน เพิ่นเจริญอยูในใจ สวดอยูในใจ สวดทั้งนอกทั้งใน ทาน

เจริญธรรมกรรมฐาน มีศรัทธาแกกลา อยางสมัยพระพุทธเจาของเรา 

เมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู ทานไปเทศน ไปแสดงธรรมที่เมืองกุรุราช แสดง

ปฏิปทาของหลวงปูมั่น
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มหาสติปฏฐาน มหาสติปฏฐานสี่ กาย เวทนา จิต ธรรม พระองคไป

ตรัสเทศนา สอนคนเมืองนั้น เมืองกุรุราชนั้น เปนเมืองไมใหญเทาไหร

เปนเมืองยังไมเจริญ เหมือนเมืองใหญตาง ๆ ในสมัยนั้น แตศรัทธา

ญาติโยม เลื่อมใสศรัทธาในมหาสติปัฏฐานสี่ ตามตํานานญาณ

หลวงปูมั่น ทานวา หลวงปูมั่นในเวลานั้น ทานก็ยังอยูที่อินเดีย ยังเปนแขก

อินเดียอยู เปนคนเมืองกุรุราช แตเปนคนชั้นกลาง ไดเห็นพระพุทธเจา

ไดกราบ ไดไหว ไดเห็นรัศมีหกประการ ไดฟงธรรม เกิดศรัทธา ปสาทะ

ความเชื่อความเลื่อมใสอันสูงสุดในเวลานั้น จนไดตั้งใจวา จะเอาให

ไดเปนพระพุทธเจาอีกองคหนึ่งในอนาคตกาล แตก็บําเพ็ญทาน รักษา

ศีลภาวนาพรอมมา จนกระทั่งเกิด ตาย เกิด ตาย มาสองพันสี่รอยป 

จนมาเกิดในประเทศไทย อุบลราชธานี มาชาติปจจุบันหรือหลายชาติ

มาแลว ทานก็ไดบวชในพระพุทธศาสนา 

เมื่อไดมาบวชในศาสนาแลวภาวนา จิตใจสงบระงับ ตั้งมั่นใน

ภาวนาดีขึ้นโดยลาดับ จึงมาถอนคําปฏิญาณในใจตนเองวา จะเอาเปน

พระพุทธเจานั้นมันกินเวลานาน จะไปนิพพานในภพนี้ในชาตินี้ไมได 

ทานก็เลยหยุดไมเอา เมื่อบุญบารมีแกกลา เห็นทุกขเห็นโทษ เห็นภัย

ในวัฏสงสารแลว ตั้งใจปฏิบัติภาวนา เอาพนทุกข ภายในโลกปจจุบันนี้

เสีย เราจึงไดเห็นหลวงปูมั่น ขยันหมั่นเพียร มีความสามารถอาจหาญ 

การที่ทานไดมาเกิดในสมัยนี้ มาพาพระสงฆองคเจาประพฤติ ปฏิบัติ 

ในการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ตลอดจนถึงขอวัตรปฏิบัติตาง ๆ แตกอน

นี้มันเสื่อมไปจนวา วัดปาก็ไมมี ยังเหลือแตวัดบาน วัดบานก็รอแรเต็มที่

๙๗

เมื่อหลวงปูมั่นมาบวชในศาสนา เจริญภาวนา ทานก็แกไข แกไข

ใหมีวัดปาขึ้น ไมวาไปที่ไหนก็อยูในปา สรางวัดปาขึ้นมา แตกอนนี้ก็มี

แบบพระธุดงค ภาคกลาง เวลาจําพรรษา ก็จําพรรษาวัดบานธรรมดา 

ออกพรรษาแลว ดินแหง ก็ออกธุดงค แบกกลดใหญ สะพายยาม ไป

ภาวนาตามที่ชอบใจ จะไปธุดงคที่ใดก็ไป แตกอน ๆ มีอยางนั้น เมื่อ

หลวงปูมั่น ทานขยันภาวนา ทานไมเอาอยางนั้น ใกลจะเขาพรรษา ก็

ใหจัดเสนาสนะ ไมตองเอาหรูหรา เอาพอกันแดด กันฝน กันลม เปน

ที่จําพรรษา ชั่วระยะไตรมาสสามเดือน ใหญาติโยมมาปลูกกระตอบ 

กุฏิพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ (พระอาจารยพักที่นี่ประมาณป  ๒๔๘๖) ณ วัดปาบานนามน 
(วัดปานาคนิมิตต) ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร เปนกุฏิเกาสมัยหลวงปูมั่น ได
รับการซอมแซมบูรณะใหคงสภาพเดิม วัดนี้เปนที่กําเนิดโอวาท “มุตโตทัย” ของพระอาจารย
มั่น ภูริทัตตเถระ 



๙๘

ปลูกกุฏินอยใหอยู มีศาลาโรงฉัน มุงหญา มุงคาก็พอแลว ทีนี้เมื่อทาน

มาวิวัฒนพัฒนาการมาได สมัยนี้ ทางภาคอีสาน ถาไปที่ไหนก็จะมีวัด

ปาอยางวานี้แหละ แบบงาย ๆ แตสมัยนี้ก็แบบใหญโตมากขึ้นมาแลว 

ลําบากหนอย ถาออกพรรษาแลว ทานก็พาเดินจงกรม พาไปธุดงค ไม

ใหอยู ไปหาที่ภาวนา ที่ภูเขา ที่ถ้ํา ที่วิเวกที่ไหนมีกไ็ปเจริญภาวนา ไมให

ไปมาก ไปองคสององค เพื่อจะไดปฏิบัติบูชา ภาวนาจริง ๆ เมื่อขัดของ

อยางไร ก็มาหาทาน มาหาครูบาอาจารย ใหแนะนําตักเตือนแกไข ใน

ชวงชีวิตของทานนี้แหละ ก็เรียกวา เจริญรุงเรืองขึ้นมาได ใหชื่อวา พระ

วัดปาหรือพระกรรมฐาน พระธุดงคทั่วไป หรืออยางเชียงใหม แตกอน

ยังไมมีพระกรรมฐาน พระธุดงคก็ขยายไมออก พระทางวัดบานเขาไม

๙๙

ยอม ไมยอมใหมี กลัวจะไปทําลายลาภสักการะของเขา แตเมื่อหลวงปูมั่น

และลูกศิษยหลวงปูมั่นมา มันก็ขยายออกไปได มีวัดปากรรมฐานมาก

วัดตอไป นี้แหละ อาศัยหลวงปูมั่นทานขยัน สมัยทานยังมีชีวิตจิตใจ

อยู ทานไมทอถอย ภาวนาในปาในถ้ําที่วิเวก อีกอมอเซอร ที่ไกล ๆ

สูง ๆ ภูเขาสูงที่สุดทานก็ไปอยูได เพราะทานมีความอดทน ทานไมถือ

ความสุข ความสะดวกสบาย แมภูเขาสูงขนาดไหน เวลาเย็น ๆ ค่ําๆ 

ทานไปสรงน้ํา ก็จะเอาบั้งไมไผสะพายลงไป ไมลําใหญ ๆ  ไมหก ไมซาง

นอกจากสรงน้ําแลว ก็จะเอาน้ํามาใช้ในที่พักอาศัย สะพายขึ้นมา 

ถามีลูกศิษยที่จะชวย ถาไมมี องคทานก็หมั่น ขยันทําได คือมีความ

เพียร ความหมั่น ความขยันเทานั้นแหละ มันทําไดทั้งนั้น คือทานไมมุง

เอาความสะดวกสบาย มุงเอาประโยชน ที่ไหนก็ตามใหมีที่ภาวนา เดิน

จงกรม ปฏิบัติบูชาภาวนา ใหไดเต็มที่เต็มฐาน ทานเอาการปฏิบัติเปน

หลัก ถาหากวาเกิดเจ็บไขไดปวย ทานก็มักสอนวา ไมใหนอนมากเกิน

ไป ใหเดินจงกรมใหมาก นั่งสมาธิภาวนาแลวก็เดินจงกรม เดินจงกรม

แลวก็ไหวพระสวดมนต นั่งภาวนา สลับเปลี่ยนแปลงไป เมื่อรางกายจะ

ไดอยูดีสบาย จะไดปฏิบัติภาวนาตอไป 

อยางที่เคยไดเลาวา ทานเดินจงกรมกอนสองชั่วโมง ขึ้นไหวพระ

สวดมนตนั่งสมาธิสองชั่วโมง ก็พอดีสี่ทุม สี่ทุมทานก็จําวัด จําก็อยูใน

สี่ชั่วโมงเทานั้นแหละ ตีสองทานก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมสองชั่วโมง นั่ง

สมาธิ ไหวพระสองชั่วโมง ก็พอดีแลวสวาง ไปบิณฑบาต อันนี้นับวาทาน

ทําได  เราก็ใหตั้งใจขึ้นมา มีขาสองขาเหมือนทาน มีมือสองมือเหมือน

ทาน มีตาสองตา มีหูสองหู มีจมูกสองปลอง มีกายมีจิตเหมือน ๆ

กุฏิพระอาจารยมั่น ณ บาน หวยหีบ ใกลวัดปาหวยหีบ ใกลวัดปาบานนามน 
(พระอาจารยพักที่นี่ประมาณป  ๒๔๘๖ เวลาใกลกับบานนามน) 



๑๐๐

กับทาน ทานทําได เราก็ทําได โดยเฉพาะแลวตองการละกิเลส ความ

โลภ ความหลง กิเลสราคะ โทสะ โมหะ ในจิตใจของเรา ใหมันเบาไป

บางไปหมดไปสิ้นไป ไมใชเพิ่มขึ้น ธรรมดาหลวงปูมั่น สมชื่อ ชื่อก็มั่น 

มั่นคง เวลาทานทําอะไรก็มั่นคง หนักแนน ไมทอถอย มีจิตใจแนวแน

เด็ดขาด ดูรูปที่ทานยืนใหเขาถายนะ ถามองแสงตาดูสายตาของทาน 

จิตใจแข็งไมยอทอ ไมกลัว ทีนี้ลูกศิษยสมัยนี้ เมื่อยังมีชีวิตอยูอยางนั้น 

ไมคอยมีใครจะไปอยูใกลแหละ ถาทําไมถูกทานก็ไลหนี ไลไป ไมใหอยู 

คือทานตองการผูตั้งใจปฏิบัติ ไมใชเพียงแตวาจะอยูสบาย ไมภาวนา 

ไมละกิเลส หลวงปูมั่นทานภาวนา ทานละกิเลส ทานมีความหมั่น 

ความขยัน เดินจงกรม ไหวพระสวดมนต นั่งสมาธิ กรรมฐานภาวนา มี

กิจวัตรอันใดเกิดขึ้น ทานก็ทําได 

 

อันเราทุกคนที่เกิดมา สุดทายแลวก็ใหตั้งอกตั้งใจภาวนา ภาวนา

อยางเดียว นั่งสมาธิอยางเดียวก็ไมพอ ใหเดินจงกรมบาง การเดิน

จงกรมนั้นเปนการเปลี่ยนอิริยาบถ นั่งนาน ๆ แลวยืน ยืนนาน ๆ แลว

ก็เดิน เดินกลับไปกลับมา ภาวนาพุทโธ ในใจ ตั้งใจอยูเสมอ ไมยอมอยู

ใตอํานาจกิเลส ความโกรธ ความโลภ ความหลง พยายามฝกฝนจิตใจ

ของตน ใหมีความแกกลาสามารถ ในการที่จะประพฤติปฏิบัติตาม

พระธรรมวินัยคําสอนของพระพุทธเจา ในสมัยเมื่อหลวงปูมั่นทานยังอยู

ความเจริญรุงเรืองในทางปฏิบัติบูชา จึงมีมาก เมื่อทานลวงลับไปแลว 

ลูกศิษยภายหลังก็ไมขยันเหมือนทาน อันนี้เราตองตั้งใจขึ้นมา มันอยูที่

ความตั้งใจของผูปฏิบัติ เมื่อเรานึกถึง พุทโธ คุณของพระพุทธเจา ใน

๑๐๑

พุทโธ คุณของพระพุทธเจานั้นแหละ พระธรรมก็มีอยูนั่น พระอริยสงฆ

สาวกก็อยูที่นั่น คุณครูบาอาจารยก็อยูที่นั่น พระสงฆสาวกองคอรหันตา

ก็อยูที่นั่น พุทโธ พระพุทธเจานั้นแหละ กวาจะไดถึงคําวา พุทโธ 

จะตองภาวนาปฏิบัติบูชา เอาจริงเอาจัง ไมใชปลอยไป เหมือนตกไปใน

กระแสน้ํา ทําใหน้ําไหลไปไมได ผูภาวนา ผูปฏิบัติธรรม ในทวนกระแส 

ทวนกระแสใจของตนเองอยูตลอดเวลา ธรรมดาใจกิเลส มันไหลไปสู

ทางต่ํา เหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟา มาบนภูเขา ไหลลงมาเปนหวย

เล็กนอย ไปรวมกันเปนแมน้ําลําธาร ใหญโตกันขึ้นไปเปนลําดับ น้ํา

นั้นก็จะไหลลงไปสูทะเล มหาสมุทร ธรรมดาน้ําไหลลงไปสูที่ต่ําฉันใด 

ใจคนเราทุกคนนั้น ถาไมมีการปฏิบัติบูชา ไมมีภาวนา ไมมีทาน ไมมี

ศีล ไมมีสมาธิ ไมมีปญญา จิตใจมันจะไหลไปสูทางต่ําเสมอ คําวา 

ต่ําเตี้ย คือไหลลงไปสูทางต่ําคือกิเลส กิเลสมันอยูที่ไหน ใจมันก็ไปของ

แวะอยูในกิเลสความโกรธ ความขัดเคืองนั้น กิเลสความโลภ หรือวา 

ราคะตัณหา เมื่อมันเกิดขึ้นในจิตใจแลว มันก็ไหลไปสูที่ต่ํา ถาใครทํา

ตามอํานาจกิเลส ความโกรธก็ดี ความโลภก็ดี ความหลงก็ดี ไมมีทางที่

จะดีขึ้นมาได มีแตจะเสื่อมเสีย จิตใจมันตกต่ําไป ไมสูงขึ้น 

จึงมีการระลึกถึงพระบรมครูศาสดาจารยสัมมาสัมพุทธเจา ของ

เราทั้งหลาย นับตั้งแตพระองคตั้งปณิธานความหมายมั่นปนใจ วาจะ

บําเพ็ญบารมี ใหไดตรัสรูเปนพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นในโลก 

จะบําเพ็ญทาน ศีล ภาวนาใหเต็มที่ จนใหเต็มเปยมในหลักที่สี่อสงไขย

แสนมหากัป ตั้งแตนั้นมา พระองคก็ไมมีความทอถอยประการใด ไม

วาจะมาเกิดเปนคนทุกขไรอนาถา แมยังเปนสัตวสิ่งเดรัจฉานอยูก็ตาม 



๑๐๒ ๑๐๓

เมื่อถึงวันพระวันศีล จะเปนนกเขานกกระทาเปนสัตวอะไรก็ตาม ทาน

ก็รักษาศีล รักษาศีลหา รักษาศีลแปด ยิ่งถามาเกิดเปนมนุษยเปนคน

แลวยิ่งเอาใหญ ทาน ศีล ภาวนา ทานบําเพ็ญอยูตลอดกาล ดวยอํานาจ

จิตใจทานไมทอถอยนั่นเอง แมแตเกิดมาตายอยูในโลก สี่อสงไขยแสน

มหากัป น้ําพระทัยในพระพุทธเจาก็แข็งแกรง แกลวกลาสามารถ ได

ตรัสรูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ตัดกิเลส ขาดสะบั้นหั่นแหลก เปน

พระพุทธเจา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาขึ้นในโลก แลวก็ยังมีเมตตา

การุณยแกมนุษยและเทวดาอินทรพรหมทั้งหลาย ชวยมนุษยคนเรา 

แมพระองคทาน มีชีวิตไมถึงพวกเราทั้งหลาย ทานก็ยังวาง

พระพุทธศาสนาประดิษฐานไวหาพันป ศาสนาของพระองคจึงจะหมด

จากโลกนี้ เวลานี้ก็ลวงไปแลว ๒๕๒๖ ปนี้ ก็นับวาเราทุกคนยังเปนผู

โชคดีอยู เราเกิดมาภพนี้ชาตินี้ ก็ยังไดเขาสูพระพุทธศาสนา ยังอยูใน

เขตขายศาสนาของพระองค แลวเราทุกคนก็จะไดรีบเรงปฏิบัติบูชา

ภาวนา สรางคุณงามความดีตาง ๆ ใหเกิดมีขึ้น เพราะการอยากไดดี

นั้น มันก็มีอยูทุกหัวใจ มีอยูทุกคน แตมันจะดีไดตองอาศัย ปฏิบัติบูชา

ภาวนา ปฏิบัติบูชาภาวนานี้หมายความวา ลงมือ ลงมือทํา ลงมือปฏิบัติ 

ลงมือใหทาน ลงมือรักษาศีลหา ลงมือรักษาศีลแปด ขึ้นไป ลงมือ

ทองบน สาธยายคําสอนของพระพุทธเจา ลงมือไหวพระสวดมนต 

ตามกาลเวลาของหมูของคณะ แลวก็นั่งกรรมฐานภาวนา อยาไปบน    วามัน

เจ็บ เปนนั่นเปนนี่ ไมตองวา ถึงจะไปบนให ก็ไมหายเจ็บ ถามันหนาที่

มันตองเจ็บมันก็เจ็บ ธรรมดารูปรางกายนี้ ธาตุดิน ธาตุน้ํา ธาตุไฟ 

ธาตุลม จะไมใหมันไมเจ็บไขไดปวย มันเปนไปไมได หรือวาเกิดมา

แลว จะเยียวยาพยาบาล ไมใหมันแตก มันตายก็ไมไดอีก ในทางที่ดี ที่

เหมาะที่สมชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู 

พระพุทธเจาทานตรัสวา อยาไดทอถอย บําเพ็ญภาวนา รักษา

ศีลของตนใหบริสุทธิ์ อันศีลบริสุทธิ์นั้น จะไปเพงเล็งเอาตามสิกขาบท

วินัย ก็ไมคอยเต็มที่เทาไหรนัก คําวา ศีล บริสุทธิ์ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิ

ภาวนา นั่งสมาธิเสร็จแลว เราก็นั่งภาวนาทุกคืน ระยะเดี๋ยวนี้ก็ตาม 

ระยะตอไปก็ตาม ตลอดระยะที่เรานั่งภาวนาอยู ในขณะนั้นแหละ

ใหถือวาศีลของเราบริสุทธิ์ สมาทานศีลในใจ คําวา ศีลบริสุทธิ์ เรา

กุฏิพระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ ที่ วัดปาบานหนองผือ (วัดปาภูริทัตตถิราวาส)  
ต.นาใน  อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เปนที่พักที่พระอาจารยมั่นอยูจําพรรษานานที่สุดคือใน
ป พ.ศ. ๒๔๘๘- ๒๔๙๒



๑๐๔

นั่งบริกรรมภาวนา พุทโธ อยูในใจ ไมไดไปฆาสัตวที่ไหน ไมไดไปลัก

ขโมยใคร ไมไดประพฤติผิดในกาม ไมไดกลาวมุสาวาท ไมไดดื่มกิน

สุราเมรัย เปนตนขึ้นไป นั่นแหละถือวา เวลาปจจุบันนั้นแหละ ศีลของ

เราก็บริสุทธิ์ สมาธิก็ตั้งใจใหมั่นคง ไมตองหลงใหลไปกับคนสัตว วัตถุ

ทานทั้งหลาย ตั้งใจภาวนา พุทโธ หรืออุบายใด ถูกกับจริตจิตใจเรา ก็

ใหนึกอุบายนั้น เมื่อนึกอุบายอื่น ๆ มันยังไมสงบ ก็อยาลืมอุบายคําวา 

ความตาย ความตายนั้นเปนยอดธรรม ถาผูใดนึกถึงความตาย จิตใจ

ยังประมาทอยู ยังเขาใจวาเราไมตายไมได ความตายนั้นไมมีใครไป

แกไขได ความตายมันไมใชวา แกชราไปมาไมไดแลวมันตาย เกาสิบป

กวาหรือรอยปมันจึงตาย ไมใชอยางนั้น มนุษยคนเราและสัตวทั้งหลาย 

เกิดมาแลว ความตายไมมีเวลา นั่งอยูดี ๆ ก็ตาย ไปรถไปเรือก็ยิ่งตาย

เร็ว เมื่อมันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา ความตายนี่ใกลที่สุด ถาเราไมภาวนา

ปลอยปละละเลย มีแตจิตประมาท ก็คิดเอาเอง หมายเอาเองวา เราคง

ไมตายงาย ๆ  ความจริงแลวความตายนี้เร็วที่สุด เวลามาถึงเขา แทบจะ

รูไมทัน ปุบปบก็ตายไปเลย 

ทางที่ดี เราตองรีบทํารีบปฏิบัติไว จะภาวนาขอใดสิ่งใด ก็ใหเริ่ม

ขึ้นตั้งแตเดี๋ยวนี้แหละ จิตยังไมสงบ ก็เอาใหมันสงบ จิตยังไมตั้งมั่น เอา

ใหมันตั้งมั่น จิตมันยังไมแจมแจงชัดเจน เอาใหมันแจมแจงชัดเจน จน

กระทั่งจิตใจนั้นแหละ เกิดความรูความฉลาด ความสามารถอาจหาญ 

ตัดบวงหวงอาลัย กิเลสตัณหาใด ๆ ที่เคยยึดมั่นมาก็คลี่คลายออกไป 

ยังจิตใจใหตั้งมั่น ในธรรมปฏิบัติ ทีนี้เมื่อจิตใจสงบระงับ ตั้งมั่นดีแลว 

๑๐๕

ภัยอันตรายใด ๆ มันเกิดขึ้นมา ตามธรรมดาธรรมชาติ ผูภาวนาก็

จะตองรูเทาทัน ไมใหอํานาจฝายต่ํา มาทับถมจิตใจของตน จงนึกถึง

พระบรมศาสดาจารย พระสัมมาสัมพุทธเจา ที่เราเจริญอยูวา พุทโธ 

พุทโธ นั่นแหละคือวา องคพระพุทธเจา 

องคพระพุทธเจา ไมมีสะทกสะทาน ยานกลัวตอภัยอันตราย 

เพราะวาจิตของทานบริสุทธิ์ หลุดพนจากกิเลสแลว ทานไมมีความ

ยุงยากใด ๆ ในหัวใจของทาน ทานเลิก ทานละ ทานปลอย ทานวางได

หมดแลว กิเลสความโกรธทานก็ไมมีในจิตของพระพุทธเจา กิเลสความ

โลภความอยากไดอยางคนเราธรรมดา ทานก็ไมมี กิเลสความหลง

หลงตามตน หลงตามสัตว ตามวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไมหลง จิตใจของ

พระพุทธเจาจึงแจงสวางกลายมาเปนรัศมีหกประการ อันพระสัมมาสัมพุทธเจา

ทุก ๆ พระองค เมื่อมาตรัสรูในโลกแลว มีรัศมีสีสันวรรณะหกอยาง 

ขางละวา ขางละวา พระองคเสด็จไปไหน ไมตองจุดไฟ ไมตองมีไฟฉาย

เทียนไข มันสวางในตัว พระองคนั่งอยู พระองคนอนอยูก็ตาม เสด็จ

ไปไหนทั้งกลางคืนกลางวัน จะมีรัศมีหกประการตามไป ซึ่งคนทั้งหลาย

ตลอดจนถึงเทวดา อินทรพรหม ไดรู ไดเห็น ก็เขาใจทีเดียววานั่น ที่มีรัศมี

หกประการนั้นแหละ คือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา กราบไหวบูชาได

สนิทใจ ที่เปนเชนนั้น ก็ดวยอํานาจทานบารมีของพระองค ดวยอํานาจ

ศีลบารมีของพระองค ดวยบารมีสิบประการ ดวยบารมีสามสิบทัศ

ที่พระองคบําเพ็ญมาครบถวน ทุกสวนทุกประการนั่นเอง จิตใจก็ดี 

กายก็ดี ความทุกข ความเดือดรอนตาง ๆ  นานา ในจิตใจ เปนอันวาไมมี 



๑๐๖

สบาย ทานก็ไมไปยึดไปถือเอา เมื่อไมสบายทานก็ไมไปยึดไปถือเอา

กิเลสความโกรธ โลภหลง ทานสลัดทิ้ง ทานฆามันทิ้ง มันตายไป

หมดแลว ไมมีกิเลสความโกรธใหใคร ไมมีกิเลส ความโลภอยากได

สมบัติพัสถาน ในโลกนี้ มีกิเลสความหลง จะหลงอยูในรูป ในนาม 

ในกาย ในจิต เหมือนคนเราธรรมดาไมมี น้ําพระทัยในพระพุทธเจาจึง

ชื่อวาแจงสวาง 

สาวกทั้งหลาย พวกเราทั้งหลาย จึงไดนอมนึกรําลึกเอา พุทธคุณ 

คําวา พุทโธ พระพุทธเจา มาผูกจิตผูกใจของเรา นอมนึกรําลึกอยูใน

ตัวในใจของเรา ไมวานั่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจา จิตใจก็เย็นสบาย ไม

ทุกขไมรอน ยืนไปที่ไหน เดินไปที่ไหน ก็ระลึกนึกเอาพระพุทธเจาเปน

๑๐๗

อารมณ จิตใจที่เต็มไปดวยกิเลส ความโลภ ความหลง ไมใหมีในใจนี้

พุทโธ พระพุทธเจามาอยูในกาย ในใจ ในวาจาของเราไดทุกเวลา 

ดวยอํานาจคุณพระพุทธเจา คุณพระศรีรัตนตรัยนี้แหละ พุทธบริษัททั้ง

หลาย ที่ยังนึกยังเจริญ ถึงคุณของพระพุทธเจาอยู ภัยอันตรายตาง ๆ

ก็ไมเกิดมีขึ้น แมวาจะเกิดมีขึ้นก็นอยเบาบาง ดวยเดชานุภาพของ

พระพุทธเจา ดวยเดชานุภาพของพระธรรม ดวยเดชานุภาพของ

พระอริยสงฆ จิตใจของผูเจริญอยูก็มีแตความสุข ก็มีแตความเย็น มีแตความ

สบาย ไปไหนอยูไหน ก็ไมมีภัยอันตราย มีแตความสุขกายสบายใจ 

ไมเดือดเนื้อรอนใจประการใดแลววา บําเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชา ในจิตใจ

ของตนไดทุกเวลา 

ไมวาจะอยูในเพศพันธุวรรณะใด ๆ ก็ตาม เมื่อจิตใจตั้งไดก็นึก

ภาวนาได รวมเอาจิตใจของตนได อยูที่ไหนก็มีความสุข ไปที่ไหนก็

มีความสุขความสบาย เรื่องเดือดเนื้อรอนใจยอมไมมี เพราะไดตั้งใจ

ปฏิบัติ บูชาภาวนา นึกนอมถึงคุณพระรัตนตรัยอยู จิตใจที่เศราหมอง

ขุนมัว เดือดรอนวุนวายก็จะหายไป จะเปนจิตใจที่มี ความหนักแนนใน

ธรรมปฏิบัติ อยูที่ไหน ไปที่ไหน นั่งนอนยืนเดินอยูที่ใด เมื่อยังไมหลับ

ก็ภาวนาได ปฏิบัติบูชาทําความดีไดตลอดไป เวนเสียแต นอนหลับ 

นอนหลับไปแลวก็แลวไป ตื่นขึ้นมา รูสึกตัว รูสึกใจขึ้นมา ก็ตั้งอกตั้งใจ

ปฏิบัติบูชาภาวนา รวมจิตรวมใจใหมาสงบตั้งมั่น ในธรรมะปฏิบัติ เรียก

วาจิตใจดวงผูรูอยูเห็นอยู มีอยูในตัวในใจนั้น ไมไดหลง ไมไดลืม วัน

ไหนคืนไหน เวลาใดก็ตาม เรียกวา ตั้งอยูเสมอ เจริญขึ้นมาในจิตใจของ

ผูปฏิบัตินั้น ที่ทานวาภาวนาใหได ทุกลมหายใจเขาออก ลมเขาไปลม

ออกมา ก็ภาวนาไดอยู ไมหลงไมลืม หรือวา เมื่อเราแกเฒาชราถึงขั้น
ลานจงกรม พระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ วัดปาบานหนองผือ



แตกดับ จะตายหนีจากโลกนี้ จิตใจดวงที่ภาวนามาจนมีหลักฐานอยูใน

ใจในตัวนั้น จะเปนที่พึ่งพาอาศัยได ทั้งในโลกนี้ โลกหนา โลกใดก็ตาม 

บุญกุศลที่ตนประกอบกระทําอยูเนืองนิตยติดตอกันไปอันนี้แหละ จะ

พาใหจิตใจของเราเดินตามทางถูก ไปทางสวรรค เทวโก พรหมโลก ไป

สูทางนิพพาน ไมมาหลงใหล ติดของพัวพัน อยูตามอํานาจ กิเลส จึง

เปนขอวัตรปฏิบัติอันสําคัญยิ่งในทางพุทธศาสนา ที่เราทุกคนทุกรูป

ทุกนาม จะตองตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา ไมใหจิตใจทอแท ออนแอ

๑๐๘ ๑๐๙

ในดวงใจประการใด พระพุทธเจาเตือนวา ใหภาวนาจนกระทั่งไดทุกลม

หายใจเขา มีความสงบระงับ เมื่อความสงบระงับ บังเกิดมีขึ้นได ก็จะ

ตองเขาสูความรูแจงเห็นจริง ในธรรมะปฏิบัติ เมื่อจิตใจรูแลววา รูปนาม

นี้ไมเที่ยงจริง ๆ เปนทุกข รูปนามก็เปนทุกข รูปนามไมใชตัวตน สังขาร

ทั้งหลายมีความไมเที่ยงแทแนนอน จิตใจก็จะไมวุนวายเลื่อนไหลไปอยู

ใตอํานาจกิเลส สิ่งใดไมดีก็เลิกละออกไป สิ่งใดดี มีประโยชนไมมีทุกข

โทษประการใด ก็ใหริเริ่มทํา แลววา ภาเวตัพพธรรม รีบทําใหเกิดใหมี

ขึ้น อยาไปมัวรอทาคนโนนคนนี้อยูไมได ใครก็ตามพระพุทธเจาตรัสไว

สั่งไว สอนไวแลว ใหเราทุกคนจงรีบเรงภาวนา ทําใจใหสงบตั้งมั่น 

เมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแลวก็ใหนอมนําคําวา หลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

สอนจิตใจของเรานี้อีกทีหนึ่ง เมื่อใจนี้มารูจักรูแจงรูจริงอยูภายในวา ใน

โลกนี้จะไปเกิดที่ไหน อยูที่ไหนก็ตาม มันจะตองตกอยูในความไมเที่ยง

แทแนนอน แลวก็เปนเรื่องทุกขดวย การมีชีวิตจิตใจอยูในโลก ถาไม

ภาวนาละกิเลส ถาตั้งใจภาวนาละกิเลสใหมันหมดไปสิ้นไป จิตใจมอง

เห็นกิเลส ตัณหา มานะ ทิฐิ อยู การเพียรละกิเลส ตัณหา มานะ ทิฐิ 

อันมีอยูในตัวในใจนั้นแหละ ใหมันหมดไปสิ้นไป จนรูแจงพระนิพพาน

ดวยตนเอง จิตใจของบุคคลผูนั้นก็จะเปนไปเพื่อความเจริญงอกงาม 

อยูที่ไหนไปที่ไหนก็เจริญ เจริญรุงเรือง เกิดความรูความสามารถ 

อาจหาญขึ้นมาในจิตใจ จิตใจก็ยอมผองใสสะอาด เรียกวา ใจเย็นใจ

สบาย ใจเปนดวงหนึ่งดวงเดียว เพราะผูปฏิบัติทั้งหลาย ภาวนา พุทโธ 

อยูในหัวใจ ไมปลอยปละละเลยใหใจฟุงซานราคาญ อยูใตอํานาจกิเลส 

เมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยูในธรรมะปฏิบัติ ก็มีความสุขจิตสุขใจ 

ศาลาแสดงธรรม ณวัดปาบานหนองผือ พระอาจารยมั่น ภูริทัตตเถระ ใชเปนที่แสดง
ธรรม แกพุทธบริษัท และเปนที่อบรมวางกฏเกณฑใหแกพระกรรมฐาน และไดแสดงโอวาท “มุต
โตทัย”  ตอนที่สอง ที่นี่เปนที่กําเนิด โอวาท มุตโตทัยตอนที่สอง ของพระอาจารยมั่น ไดบันทึก
จากในศาลานี้



เมื่อจิตใจมีความสุข ภายนอกมันก็สุขไดหมด เพราะวาจิตใจ

มันเปนนายกายเปนบาว ถาใจดีกายวาจาจิตมันก็ดีไปหมด ถาใจเสีย 

อะไรอะไรก็เสียไปหมด ใจที่ไมเสียก็คือ ใจที่ภาวนา พุทโธ อยูทุกลม

หายใจเขาออก ฉะนั้น เมื่อวาทานทั้งหลาย พากันไดยินไดฟงแลว ก็

ใหกําหนดจดจํา นําไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงไดรับความสุขความเจริญ 

เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ 

สัพพีติโย วิวัชชันตุ   สัพพะโรโค วินัสสะตุ 

มา เต ภะวัตวันตะราโย  สุขี ทีฆายุโก ภะวะ 

อะภิวาทะนะสีลิสสะ   นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน 

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ 

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ 
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นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น

 ณ โอกาสนี้เปนโอกาสฟงธรรม เปนโอกาสปฏิบัติธรรมะไป

ในตัวดวย การปฏิบัตินั้นคือวาการกระทําตามที่พระพุทธเจาทรงตรัส 

ทรงชี้แจงแสดงไว องคพระพุทธเจาของเรานั้น วันที่พระองคจะได

ตรัสรูเปนพระพุทธเจา พระองคนั่งขัดสมาธิภาวนา ที่วานั่งขัดสมาธิ

เพชรคือพระองคเอาขาซายขึ้นมาทับขาขวา แลวก็เอาขาขวาขึ้นมาทับ

ขาซาย มือขางขวาวางทับมือขางซาย นั่งใตตนโพธิ์หันพระพักตรไปทาง

ทิศตะวันออก เมื่อพระองคนั่งขัดสมาธิเพชรเรียบรอยแลวพระองคก็

ตั้งสัตยอธิษฐานในจิตใจของพระองควา การนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้จะ

ใหเปนครั้งสุดทาย จะใหไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา เปนจุดใหญสําคัญ 

ถาหากวาไมไดตรัสรูก็จะไมลุกไปมาในที่ใดๆ ทั้งหมด จะนั่งอยูที่นี่ให

เปนที่ตาย พูดงายๆอยางนั้น เมื่อวาพระพุทธเจาตั้งสัจจะอธิษฐาน

ลงไป วาจะไมหวั่นไหวไปตามอารมณกิเลส กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ 

ปฎิบัติตามพระพุทธเจา
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สังขารมาร กิเลสมาร อะไรทั้งหมดจะไมหวั่นไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมด 

แมเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแหงไปเหลือแตหนังหุมกระดูกก็ตามที จะ

ไมลุกหนีจากการนั่งสมาธิภาวนานี้เปนอันขาด เวนเสียแตไดตรัสรูเปน

พระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น อันนี้คือวาพระพุทธเจากอนจะไดตัด

จากกิเลสตัณหา มานะทิฐิในโลกใหขาดลงไปไดนั้น มีจิตใจอันสูงสง

แนวแน มั่นคงที่สุด เรียกวาเด็ดขาดลงไปไมมีความทอแท ออนแอใน

หัวใจประการใด รวบรวมกําลังจิตกําลังใจของพระองคเต็มที่ ยกจิตใจ

สูงสง เมื่อพระองคนั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบรอยแลว พระองค

ก็เลือกอุบายภาวนาวาจะเอาอุบายใดเปนอุบายภาวนา พระองคก็

กําหนดไดวาลมหายใจเขาออก เปนอุบายภาวนาดีที่สุด ลมนี้มันผาน

เขาไป สูดเขาไปเบื้องรางกายก็ผานดวงใจเขาไป เวลาลมออกมาก็ผาน

ดวงจิตดวงใจ ดวงจิตดวงใจคือ จิตผูรูอยู พระองคตั้งสติระลึกเต็มที่ 

ใจก็มั่นคง ไมปลอยปละละเลยเหมือนแตเกา พระองคทําสําคัญอยูวา 

นี้เปนลมหายใจเขา นี้เปนลมหายใจออก อยูทุกเวลาไมใหจิตคิดฟุงซาน 

ไปที่อื่น ทุกลมหายใจเขา ทุกลมหายใจออก พระองคจดจออยูใน

ดวงจิต ดวงใจผูรูของพระองค สังวรระวังรักษาตั้งใจกําหนดอยูรูอยู

เห็นอยูซึ่งลมหายใจเขาออก คือวาเอาลมหายใจยึดเหนี่ยวไวไมให

คิดไปอยางจิตใจธรรมดา ดวยอํานาจพละกําลังในน้ําพระทัยใจ

พระพุทธเจา เชื่อวาทําจริง เอาจริง และในขณะที่ลมหายใจเขาไป

ลมหายใจออกมา พระองคก็กําหนดมรณภัยคือ ความตายไวดวย 

คนเราทุกคนนั้นพระองคเองก็เหมือนกัน คือลมหายใจนี้ออกไปแลวสูด

เขามาไมไดก็ตาย หรือหายใจเขาไปแลว ลมหายใจไปติดขัด ออกมา

ไมไดก็ตาย ในขณะเดียวกันก็นึกถึงความตายที่จะมาถึงองคของทาน 

แนวแนมั่นคงใจไมหลงใหล ไมลืม ไมขาดสติสัมปชัญญะ น้ําพระทัย

ใจพระพุทธเจาก็สงบ ระงับ เปนขณิกสมาธิ เปนอุปจารสมาธิ เปน

อัปปนาสมาธิ ที่วาจิตสงบตั้งมั่น ไมออกไปภายนอก จิตใจดวงผูรู

อยูเรียกวามั่นคงลงไป ในจิตใจของพระองค ทุกลมเขาทุกลมออกไม

ประมาทมัวเมา เอาจริงทีเดียว เมื่อจิตใจมั่นคงหนักแนนไมโลเล ลังเล

สงสัยแลว พระองคก็กําหนดรูปนามกายใจนี้แหละ วานามรูปง อนิจจัง 

นาม และรูป  กายใจนี้ไมเที่ยง ทั้งภายนอกและภายในไมมอีะไรเที่ยง

ทั้งกายทั้งจิต หรือตลอดในโลกนี้จะเปนพื้นแผนดินทองฟาปาดงภูเขา 
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ดวงอาทิตย พระจันทร ที่อยูในโลกอันนี้ก็ไมเที่ยง ไมคงที่ไมเปนอยู

อยางนี้เมื่อหมดอายุขัยของแตละอยาง ละอยาง ก็ลงสูความไมเที่ยง

ความเปนทุกข ความไมใชตัวตนของบุคคลผูใดทั้งนั้น เมื่อพระองคมา

กําหนดกาย วาจา จิต ของพระองค เห็นแจงทางหลักอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา เกิดขึ้นดวยญาณ ดวยปญญา อันวิเศษ ละกิเลส ตัดกิเลส 

ความโกรธ ความโลภ ความหลงไดเด็ดขาด จิตใจของพระองคก็ไมมา

ยึดหนาถือตา ไมมายึดตัว ถือตนยึดเรายึดของๆ เรา อีกตอไป จึงมี

นามวา พระพุทธเจาไดตรัสรูพระโพธิญาณไดตรัสรูพระอนุตรสัมมา

สัมโพธิญาณ เปนสัพพัญูพุทธะ เวลารูแจงโลก รูแจงธรรม จิตอวิชชาตัณหา

มัวเมาอยูในโลกนี้โลกหนาโลกไหน ก็ไมมีในน้ําพระทัยใจพระพุทธเจา 

จึงไดนามวาพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแลว ตรัสรู

เปนองคพระพุทธเจาขึ้นมา เรียกวาพระองคถึงแลวซึ่งความพนทุกข 

ถึงนิพพาน น้ําพระทัยใจพระองคไมหวั่นไหว กิเลสมาร สังขารมาร 

ก็ไมมา ทําใหพระองคไดเดือดรอนตอไปอีก นั้นรูจากพระองคนั่ง

สมาธิภาวนา แลวพวกเราทั้งหลายก็ตองปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิภาวนา

จนกวาจิตใจจะไดสําเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพาน ถายังไมเห็นแจงพระ

นิพพานดวยตนเองจะมาหยุดอยูไมได จะตองเดินจงกรม จะตองนั่ง

สมาธิภาวนาทางรูปรางกาย ไมวารางกายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน 

จะไปมาที่ไหน ก็ภาวนาทุกลมหายใจเขาออก เรื่อยไป จนกวาจิตใจ

จะไดสงบ ระงับ ตั้งมั่น เห็นแจง ในธรรมะปฏิบัติ เห็นแจงในหลัก

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จริงๆ ไมใชเพียงเราจําฟงกันเทานี้ เปนความ

ทําในใจใหแจงประจักษ จะเลิก ละ ตัด ปลอย วางกิเลส ความโกรธ

ไดเด็ดขาด กิเลสความโลภ ความอยากไดในใจไดเด็ดขาด กิเลส

ความหลงในใจนั้นไดเด็ดขาด เมื่อสาวกทั้งหลายไดฟงธรรมคําสอน

พระพุทธเจาทําตามที่พระองค ทรงตรัสมีปญจวัคคียทั้งหา จึงไดสําเร็จ

มรรคผล แสดงขันธทั้ง ๕  ถึงรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ วาไม

เที่ยงเปนทุกข เปนอนัตตา ไมควรยึดมั่นถือมั่น ในธาตุ ในขันธ ในหนา 

ในตา ในตัว ในตนนี้ ความจริงมันไมใชตัวตนของเราเลย จิตมาหลง

ยึดเอา ถือเอาความสุข ความทุกข จึงบงัเกิดมีขึ้นในรูปรางกาย สังขาร

นี้ ความหลง ความไมรู เมื่อพระองครูแลวเขาใจแลว ก็นํามาสอน

สาวก สาวิกา ศรัทธาญาติโยมทั่วไปใครมีบุญบารมี กําลังจิตใจพอจะ

รูได เขาใจ ไมเลือกวาคฤหัสถและบรรพชิต ในสมัยครั้งพุทธกาลโนน 

ทานไดบรรลุมรรคผลเปนพระโสดา เปนพระสกิทาคาเปนพระอนาคา 

เปนพระอรหันตาสุดยอด

 

เชื่อวาสมัยโนนมรรคผลนิพพานเจริญรุงเรือง ไมเหมือนยุคเรา

สมัยเราที่มาเกิดนี้ เพราะวาสมัยทานเจริญ ดวยความสุขจิตสุขใจ 

จิตใจไมมีความโกรธ ก็เปนความสุข จิตใจไมมีความโลภก็เปนความ

สุข จิตใจไมมีความหลงไปตามอํานาจ กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ก็เปน

สุดยอดโลก  เรียกวาสูงสุดแหงความสุขทั้งหลาย การเจริญภาวนาใน

ทางพุทธศาสนานี้จึงมีจุดหมายอยูที่ตรงนี้ แมจะเรียนธรรมคําสอน

ของพระพุทธเจาถึงแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธจบ ถาไมมาปฏิบัติ

ภาวนา ละกิเลสในใจของตัวเอง ก็ไมรูเรื่องรูราวอยูนั่นแหละ ดังนั้น

พุทธศาสนานี้เปนศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจา

ทรงตรัสไว จึงจะเขาใจในพระพุทธศาสนา เพราะวาพระพุทธศาสนานั้น 

ถาหากวาไมมีพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจามาตรัสรูเสียกอน แมมนุษย



๑๑๖ ๑๑๗

และเทวดา อินทร พรหม คนทั้งโลก ก็ไมมีใครสามารถที่จะบุกเบิกไปสู

นิพพานได เพราะวากิเลส ตัณหา  มานะ ทิฐิของสัตวโลกนั้นมันยึดไว 

ถือไว ผูกไว มัดไว ไมใหไปที่ไหน ไปไมได เมื่อไดฟงธรรมคําสอนของ

พระสัมมาสัมพุทธเจาแลว สาวกทั้งหลายไมวาหญิง ชาย คฤหัสถ และ

นักบวชทานไมนิ่งนอนใจ ลุกขึ้น เจริญภาวนา ไมหลงใหลอยูในความ

สุข ความทุกข อันเปนธรรมดาโลกนี้ ทานลุกขึ้นภาวนาทําใจใหสงบ 

ตั้งมั่น จนพิจารณา เห็นแจงในหลัก  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ละกิเลส 

ความโกรธ ความโลภ ความหลง หมดสิ้นไป เหมือนกับพระพุทธเจา 

เขาสูพระนิพพานได นี่แหละเปนสุดยอดแหงพระพุทธศาสนา สุดยอด

แหงการภาวนา ถายังไมเขาใจตอนนี้แลว ก็ไดชื่อวา ยังไมเปนสาวกของ

พระพุทธเจา แมจะบวชก็บวชเพียงแตวาเปนสงฆ สมมุติใหเปนพระแต

วาจิตมันยังไมเปนพระ จิตมันยังเปนคนอยู เปนสัตวอยูก็มี เมื่อใดตัว

เองตั้งใจชําระจิตใจนี้ใหบริสุทธิ์ผองใสสะอาดปราศจากมลทินโทษได

ดวยสติปญญา วิชชา ความรูภายในนั้น จึงจะเขาถึงพุทธธรรมคําสอน

ของพระพุทธเจาจริงๆ  โดยวาไมมีความสงสัยในทาน ในศีล ในภาวนา 

เมื่อไมมีความสงสัยแลวก็ ตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไป ไมวาวัน คืน เดือน ป 

จะเปลี่ยนแปลงไปอยางใดก็ตาม จิตใจของผูปฏิบัตินั้นไมมีเปลี่ยนแปลง

มุงหนา เดินหนาไปทาเดียว ตั้งใจบริกรรมภาวนาอยูทุกขณะ ทุกเวลา 

จนกระทั่งทุกลมหายใจเขาออก ก็ภาวนาได มองเห็นภัยอันตรายที่จะ

มาถึงตนไดทุกลมหายใจเขาทุกลมหายใจออก

 

นอมพระทัยใจพระสาวกเจาในทางพระพุทธศาสนาทานจึงรีบ

เรง เรงภาวนาปฏิบัติบูชา จนไดสําเร็จมรรคผลเห็นแจงพระนิพพาน

ตามสมเด็จพระพุทธเจา จึงจัดวาเปนผูเขาถึงพุทธศาสนา เพราะวา

พุทธศาสนาเปนศาสนาผูรูไมใชผูหลง เมื่อเขาถึงได ละกิเลส ราคะ 

โทสะ โมหะ ของตนใหเบาบางหมดสิ้นไป จึงชื่อวาเปนผูจบพรหมจรรย

ไมมีความลังเลสงสัยประการใด ทําใหวาผูปฏิบัติธรรมใหถึงสุดยอด

คือวาเลิก ละ กิเลส ตัดกิเลส จนหมดแลวมันก็หมดเรื่อง ที่เราทําอยู 

ปฏิบัติอยู มันยังไมจบเรื่อง เรื่องกิเลสมันเยอะแยะที่จะใหลุมหลง

มัวเมาติดของพัวพันอยู มันยังไมปลอยไมวาง จึงจําเปน ทุกๆ คนที่ได

เกิดมาเปนมนุษยไดพบพุทธศาสนา แมจะไมไดพบองคสัมมาสัมพุทธเจา 



๑๑๘ ๑๑๙

ก็ตาม แปลวาภายในหาพันปนี้พระพุทธเจาทรงตรัสวางศาสนาของ

พระองคไว ใหมนุษยคนเราพรอมดวยเทวดา อินทร พรหม ประพฤติ 

ปฏิบัติ เลิกละกิเลส ในจิตในใจของตนได ถาทําตามปฏิบัติตาม เรา

ก็มีหนาที่ทําตามปฏิบัติตามเพื่อวาใหนั่งสมาธิภาวนาใหไดทุกๆ 

คืน กอนจะหลับจะนอนนั้นอยาประมาทแมจะเปนเวลานิดหนึ่งหนอย

หนึ่งก็ยังดีกวาไมทําไมปฏิบัติ ทางที่จะเปนไปก็คือทางภายในไมใชทาง

ภายนอก ภายในตัวกายเราก็นั่งอยูนี้จิตก็ผูรู ผูเห็น ผูไดยิน ไดฟงอยู 

จิตดวงผูรูไดยิน ไดฟงอะไรอยู ก็ใหรวมจิตใจเขาไปตั้งใหมั่นเอาใหจริง

ในจิตใจนั้น จึงจะเขาใจในธรรมคําสอนของพระพุทธเจาตามความเปน

จริง ไมใชวาคิดเดาเอาหมายเอาตามสัญญาอารมณ ตองทําตองปฏิบัติ 

ตองลุกขึ้นทั้งกาย วาจาจิตตัวเราทุกคนแหละจะตองทําใจใหสงบตั้ง

มั่นเปนสมาธิภาวนาขอแรก ขอตอมาก็พิจารณาในหลักอนิจจัง ทุก

ขัง อนัตตา ใหจิตใจนี้รูเขาใจวาอะไรๆ ทั้งหมดไมใชของเรา เปนของ

โลกเขา ที่วาใหความสุขนั้นก็ไมจริง เพราะคนเราถาพิจารณาดูความ

จริงแลวตั้งแตเกิดจนแก ตั้งแตแกจนตายมันหาความสุขสบายไมคอย

ได  คนเราเมื่อยังเปนเด็ก เปนหนุม ก็มุงหมายวาใหถึงวัยแก วัยชรา 

เสียกอนจึงจะบําเพ็ญทาน รกัษาศีลภาวนา ความจริงชีวิตของคนเราไม

แนนอน วันนี้อาจจะเปนวันตายเราก็ได คืนนี้อาจจะเปนคืนตายของเรา

ก็ไดจะเอาอะไรมาแนนอนได

 

ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติภาวนา ทานจึงใหลุกขึ้นตื่นขึ้น ตั้งอกตั้งใจ

ภาวนา เอาใหมันเด็ดขาดลงไป กิเลสในหัวใจนั้น ถาหากวาเราตั้งใจ

ภาวนาเอาจิตใจใหแนวแนมันคงจริงๆ ก็ยอมไดบรรลุมรรคผลไมวา

ยุคใดสมัยใด เปนไปไดทั้งนั้น แตตองอาศัยการประกอบกระทําให

เกิด ใหมีขึ้น ในจิตในใจจริงๆ เพราะวาพระธรรมวินัย ศาสนาคําสอน

ของพระพุทธเจานั้นจะตองปฏิบัติบูชาภาวนา ไมใชวาอยูเฉยๆ แลวก็

จะไดจะบังเกิดมีขึ้นก็ไมไดตองทําตองปฏิบัติ ตองภาวนาในใจทั้งกาย 

วาจา จิต ก็ตองตั้งอยูในความสงบแนวแนมั่นคงไมหลงใหล เมื่อใจนี้

ไมหลงใหลไปในที่ใดๆ มีความเชื่อมั่นในธรรมะปฏิบัติ นั่งก็ปฏิบัติ ยืน

ก็ปฏิบัติ เดินไปมาที่ไหนก็ปฏิบัติบูชาอยู เมื่อทําอยูปฏิบัติอยูอยางนี้

แหละชื่อวาสาวโก สาวกของพระพุทธเจา ผูจะเขาไปสูพระนิพพาน 

เกียจครานไมไดจะตองทําตองประกอบใหเกิดใหมีขึ้น ดังนั้นทุกลม

หายใจเขาออก เรา ทานทั้งหลาย เราอยาไดประมาท ตั้งใจปฏิบัติบูชา



ภาวนาเรื่อยไป สิ่งที่เรามุงมาดปรารถนาก็จะสําเร็จ ลุลวงไปได ไมไกล

นัก ฉะนั้นเมื่อวาเราทานทั้งหลาย พากันไดยินไดฟงแลวก็ใหกําหนด

จดจํานําไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงไดรับความสุข ความเจริญ เอวังก็มี

ดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

๑๒๐ ๑๒๑

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม  ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 

พระองคนั้น

    

โอกาสนี้ เปนโอกาสสําคัญที่เราทุกคนทุกดวงใจ จะตองตั้งใจ

นั่งสมาธิภาวนา การนั่งสมาธินี้ ใหพากันนั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับ

ขาซาย เอามือขางขวาวางทับมือขางซาย ตั้งกายใหเที่ยงตรง หลับตา

นึกภาวนาพุทโธรวมจิตใจเขาไปภายใน คําวานั่งสมาธิคือสงบกาย 

แมรางกายจะเจ็บปวดทุกขเวทนาอยางไรเกิดขึ้น ก็ทําใจใหเฉยไว อยา

ไปยุงกับรางกาย มือ เทา อวัยวะรางกายทุกสวนๆ ใหอยูในความ

สงบไมใหมันดิ้นรน วุนวายไปในที่ใดๆ ไมจําเปนจริงๆ เราจะไม

ลุกหนี จากที่นั่งภาวนานี้ตั้งใจลงไปอยางนั้น เพื่อเปนเครื่องฝกจิต

ฝกใจใหทําจริง  นั่งสมาธิจริงๆ สงบกายจริงๆ  สงบวาจาจริงๆ สงบ

จิตจริงๆ เมื่อจิตสงบ กายวาจาทุกอยางก็สงบ  มันเปนที่จิตใจไมสงบ 

เปนที่จิตใจไมนึกนอมภาวนาอยู มันแสสาย ลุมหลงออกไปภายนอก

ไมอยูภายใน คําวาภายใน ทางรูปรางกาย ทานหมายเอาปริมณฑล

ปฎิบัติใหรูจริง



๑๒๒ ๑๒๓

หนังหุมอยูเปนที่สุดรอบ คือตัวเราทานทั้งหลายนี้ ไมใหมันคิดนอกออก

ไปจากหนังหุม ใหดูตั้งแตผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก ตับ ไต 

ไสพุงอยู ดูน้ําเลือด น้ําเหลือง ดูสิ่งปฏิกูลโสโครกภายในรางกายนี้อยู ก็

เปนอุบายภาวนา เพราะวาสิ่งเหลานี้เมื่อจิตรูแจง  รูจริง จิตใจนี้มันจะ

เลกิละ ปลอยวาง อารมณกิเลสตัณหาทั้งหลายได เพราะมารูแจงรู

จริงใน รูปขันธอันนี้ จิตใจนี้มันหลงรูปรางกายของตัวเอง คือจิตมัน

เขาใจวา  กอนธาตุดินหนังหุมอยูนี้เปนตัวเราเปนของเรา ทั้งๆ ที่มันไมได

เปนของใคร จิตหลงอันนี้หละมันหลงผิดเขาใจวาเปนตัวของเรา เมื่อ

เขาใจผิดวาคิดเปนตัวของเราแลว    ทีนี้มันก็วุนวาย ความทุกขที่เกิดใน 

รูปขันธมันก็เขาใจวาเราเปนทุกข        เพราะตัวเราเจ็บ      ตัวเราไข ตวัเราไมสบาย

มันเขามายึด มาถือ มันยึดถือมาตั้งแตอยูในทองแมจนบัดนี้  เวลานี้มันก็ยัง

ยึดมั่น ถือมั่นอยู แกไมออก แกไมหลุด หลุดไมหมดหลุดไมสิ้นจึงจําเปน

ตองปฏิบัติบูชา ภาวนามาอยูทุกวันคืน ยืน เดิน นั่ง นอนอยูทุกอิริยาบถ

เราจะตองภาวนาไปจนถึงวันตาย อยาเขาใจวาเรื่องเล็กนอย ภาวนาไป 

ปฏิบัติไป รวมจิตรวมใจเขาไปภายในเอาจนตายวา ถายังไมตายก็

ภาวนาอยูอยางนี้แหละ จะภาวนาบทใด ขอใด ก็ใหตั้งใจนึก ตั้งใจเจริญ

ตั้งใจพินิจพิจารณาในสิ่งที่ตน ยกขึ้นมาเปนอุบายภาวนานั้นจนใหรูจัก

รูแจงรูจริงรูใหตลอดรอดฝง รูใหทั่วถึงจิตใจนั้น จึงจะยอมสงบ ตั้ง

มั่นได คือไมใหเห็นเพียงแตวาเห็นผิวเผินดูทางใน ในหนังเนื้อเขาไปมัน

เปนอยูอยางไรมันตั้งอยูอยางไร เดี๋ยวนี้จิตใจไมรวม ไมสงบ มันเห็นแต

เรื่องภายนอกมันอยูภายนอกมันไมไดอยูในใจ ไมอยูภายในไมอยูใน

ตัวไมอยูภายในหนังหุมเขาไป มันโลเลๆ อยูขางนอก ตัวกูตัวขาตัวเรา

ของเรา ตัวเราที่ไหนของเราที่ไหน ภาวนาเพงดูใหดี วัตถุขาวของมนุษย

ที่สมมุติวาเปนของเราเปนของมนุษย ผลที่สุดมันไปจบลงที่ไหนมัน

เปนสมบัติแผนดิน ผลที่สุดก็ลงสูเปนแผนดิน เมื่อมันเปนแผนดินเชนนี้

สมบัติทั้งหลาย ที่จิตนี้หลงผิดคิดวาเปนของเรา แทที่จริงมันเปนสมบัติ

ของแผนดิน เมื่อมันยังไมแตกไมตายมันก็อยูบนแผนดินนี้ตั้งแตเกิด

จนตายเมื่อตายแลวก็ถมแผนดินไมไปไหนเผาไฟกันลงไปสูดิน ไมมีใคร

เผาทิ้งไวนานเขา    มันก็ลมเปนแผนดิน ภาวนาดู นึกดู เจริญดูทําใจใหสงบ

ระงับจึงจะเขาใจถาไมอยางนั้นก็ไมเขาใจตลอดกาล คือจิตไมยอมรับ

รู รับเห็นที่วาไมใชของเรา สมบัติที่มนุษยหลงอยูมันลงเปนแผนดินเมื่อ

ไมไปสูแผนดินมันไปสูที่ไหนคนตายแลวมันขึ้นไปอยูบนฟา บนอากาศ 

หรือ รูปขันธอันนี้ ยังไมตายมันก็อยูบนแผนดิน สรางบานสรางเรือน

ที่อยูอาศัยมันก็อยูบนแผนดินเอาธาตุดินนั้นหละมาสรางที่อยูอาศัย 



๑๒๔

เอาธาตุดินนั้นหละมาทําเปนผานุงผาหม เอาธาตุดิน ธาตุน้ํา นั้นหละ

มากินอยูบนแผนดิน เกิดบนแผนดิน เจ็บไขไดพยาธิอยูบนแผนดิน 

ตายแลวก็เปนดิน ยังไมตายมันก็เปนธาตุดินอยูแลว ธาตุ ดิน น้ํา

ไฟ ลม มีอยูอยางนี้เปนอยูอยางนี้ แมเจาตัวจะยังไมกําหนดพิจารณา

มัวเมาไปตามอํานาจกิเลสอยูตลอดกาลก็ตาม แตธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม 

กาย วาจา จิต ของบุคคลเหลานั้นมันก็อยูบนแผนดิน ธาตุรางกายที่

เคลื่อนไหวไปมาบนดิน ดิน น้ํา ไฟ ลม จงดูจงรูเสียในขนาดนี้ แลวก็ตั้งใจ

ปฏิบัติภาวนาใหมันแจงอกแจงใจ อยาใหมีแตอะไรๆ ก็สงสัย สงสัยโนน 

สงสัยนี้ คือจิตไมสงบก็สงสัยตลอดกาล จิตไมเย็นจิตไมสบาย ไมเปน

ดวงหนึ่งดวงเดียวมันก็สงสัยอยูนั้น รวมจิตเขาไปรวมใจเขาไป คําวาจิต 

คําวาใจ      มันอยูที่ไหนใครเปนผูรูวาจิต     วาใจคนเรามีใจ   ใจมันเปน อยางไร

อยูที่ไหนตั้งอยูที่ไหนทําไมเวลาเสียงกระทบมันจึงรูสึก  เสียงนั้นมันกระทบ 

เขาไปถึงในดวงจิตดวงใจผูรูอยูในตัวในใจนั้นเองก็เกิดความรูสึกนึกคิด

ขึ้นมาเรานึกบริกรรมภาวนาขึ้นมาพุทโธ พุทโธ ในใจมันก็ไดยินอยูในใจ

นั้นแหละ ถาใจไมคิดไปทางอื่นถาจิตไมรวมไมสังวรณระวังมัน คิดฟุงซาน

ไปที่อื่นนึกภาวนาอยูที่นี่มันก็ไมอยูที่นี่ มันไปที่ไหนไมรูเพราะมัน

ขาดสติ ขาดสมาธิ ขาดปญญา ขาดวิชชาในทางพระพุทธศาสนา คือ

ไมเขาใจในการประพฤติปฎิบัติไมเขาอยูในกายคือไมดูกายไมพิจารณา

กายของตัวเอง พิจารณาดูเห็นไดแตนอกกายนอกออกไปเทาไรๆ 

มันรูเห็น แตความรูเห็นเหลานั้นมันรูเห็นไปตามอํานาจกิเลสราคะ 

ราคะ ตัณหามันพาใหดิ้นรนวุนวายอยูอยางนั้นเอง ราคะราคีในใจ

คือราคะมันไหมหัวใจลุกอยูตลอดกาล ไฟโทสะมันไหมอยูตลอดกาล

เพราะไมภาวนาดับ ไมภาวนาละในใจมันก็ลุกไหมอยู ไฟโมหะ อวิชชา

ตัณหามันก็ไหมอยูทั้งกลางวันกลางคืน ยนื เดิน นั่ง นอน ทุกอิริยาบท

ไหมอยูในใจที่ไมเลิก ไมละ ราคะ โทสะ โมหะ ใหหมดใหใสให

สะอาดนั้นเองเปนไฟเปนของรอนพระพุทธเจาพระองคทรงตรัสวา 

รอนดวยอะไร รอนดวยราคะกินาไฟคือราคะ รอนดวยโทสะกินาไฟคือ

โทสะ รอนดวยโมหะกินาไฟคือโมหะ มันรอนอยูในตัวมันรอนอยูในใจ 

ไมเย็นไมสบายไมเขาถึงพุทโธพุทธะ  พุทโธพระพุทธเจาผูรูอยูในตัวอยู

ในใจนั้นและเมื่อเขาถึงตั้งมั่นอยูในจิตใจดวงพุทธะนี้ สิ่งอื่นใดนอกจาก

จิตใจพุทธะนี้ออกไปไมเที่ยง เปนกองทุกข ไมใชตัวตนของเราจงเลิก 

ละ ปลอยวาง ถอดถอนทิฐิมานะเหลานี้ออกไปใหหมดสิ้น ถอนกิเลส

ความโกรธ ความขัดเคืองในใจออกไปใหหมดสิ้น ใครจะวารายวาดีให

ก็เปนเรื่องของโลกเปนเรื่องของลมปากจิตอยาไปรับเอา ภาวนาถอนหนา 

ถอนตา ถอนตัว ถอนตน ถอนตัวกูของกู ตัวขาของขา ตัวเราของเรา

ออกไป พุทโธจิตเปนหนึ่ง

พุทโธจิตรูแจง   พุทโธจิตรูจริง   พุทโธอยูในตัวในใจ ไมใชพุทโธ

นอกกายนอกใจไป พุทโธไมตองดูที่อื่น พุทโธดูกายใหทั่วถึง พุทโธ

ดูวาจาที่ตัวเอง พุทโธดูใจที่จิตใจมันคิด คิดภาวนาพุทโธในใจหรือ

ไม มันคิดอิจฉา พยาบาท อาฆาต จองเวรแกใครอยูเดี๋ยวก็โกรธให

คนนั้น สัตวตัวนั้น เดี๋ยวก็โลภอยากไดอยางนั้นอยางนี้ โลภะ ตัณหา

ละทิ้งใหหมด ทําใจใหสงบเปนหนึ่งไมใหเปนสองจิตสองใจเอาให

มันจริงแจงลงไปในหัวใจของตัวเอง นี้แหละจึงชื่อวาภาวนาอยูในตัว

ภาวนาอยูในใจ ภาวนาอยูในธรรม ภาวนาอยูในวินัยสาธุศาสนาคําสอน

ของพระพุทธเจา 

๑๒๕



๑๒๖ ๑๒๗

พระพุทธเจาไมไดสอนใหอยูทางนอก พระพุทธเจาสอนใหดู

อยูภายในที่วาปริมณฑลหนังหุมอยูเปนที่สุด ดูอยูในกายใหเห็นกาย

ในกาย ไมใหไปเห็นที่อื่นๆเปนเครื่องหลอกลวงเห็นกายอยูในกาย

คือมันแจงอยูในกายวามันเปนอยางนี้กายคนอื่นมันก็เหมือนอยาง

นี้ไมมีอะไรจะวิเศษกวากันไป ถามันแตกดับมันตายเมื่อใดเวลาใด

กายนี้มันจะเนาเขียว แตก น้ําเหลืองไหล น้ําหนองออกมา มันจะมี

กลิ่นเหม็นไมใชกลิ่นหอมตางหาก วาถาเวลามันเปอยเฟะอยางนั้น

เราจะไปนั่งอยูใกลก็ไมได มันเหม็นสาบ เหม็นคาว เหม็นไมเขาทา

หรือจะไปนั่งทานอาหาร กินขาวที่นั้นก็อาเจียนราดออกก็กินไมไดนี้ 

ตัวเราก็เหมือนกัน ตัวเขาก็เหมือนกัน คนที่เกิดมาในโลกเหมือนกันหมด

เมื่อยังมีชีวิตรางกายนี้มันจะแตงกัน เปลี่ยนแปลงกันไปบาง 

แตวาเมื่อแตกตายแลวเหม็นเนาเหมือนกันหมด มีเกิดขึ้นแลวก็ดับ

ไปเหมือนกันหมด ทานจึงใหวา พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา

ทานใหนอมเขามาเตือนจิต เตือนใจใหสงบตั้งมั่น จิตใจที่ไมสงบตั้งมั่น

นั้นคือวาจิตนั้นไมดู ไมพิจารณาความจริง มันจะพิจารณาไปตามไม

จริงคือของปลอม ของปลอมของแปลงคือของภายนอกเปนของหลอก

ลวงของไมจริง ของจริงมันมีเต็มอยูในกายในจิตนี้ทั้งนั้น

นามรูปง อนิจจัง นามรูป กายใจ ตัวตนสัตวทุกคนเหมือนกัน

หมดมีความไมเที่ยงแทแนนอนอยูอยางนี้ เมื่อจิตไมอยูไมรวมไมสงบ

มันก็ไมรู ไมรูมันไปไหนมันหลง หลงกายตัวเองยังไมพอ หลงกายคน

อื่น หลงวัตถุภายนอกตอไป ไมมีที่สุดที่สิ้น ตายแลวก็หลงไปตามความ

หลง ความหลงอันนั้นก็พามาเกิดอีก เกิดมาอีกก็แกชรา เจ็บไขไดปวย

ดิ้นรนวุนวายไปเหมือนเมื่อกับเราเกิดมาภพนี้ ชาตินี้เหมือนกันหมด

ผลที่สุดแกหรือไมแก เด็กก็ตาม ถึงเวลาตายก็แตกดับตายไปอยางนี้

จงดูจงรูจงเห็นอยูในตัวในใจนี้เมื่อใดวันไหนเวลาใดจะรู พระพุทธองค

ทรงตรัสวาที่รูแจงรูจริงมันไมใชรูอดีต อนาคตเปนรูปจจุบัน รู

ปจจุบันทันปจจุบัน แจงปจจุบัน เห็นจริงในปจจุบัน พุทโธในปจจุบัน 

ธรรมโม สังโฆในปจจุบัน ไมใชพุทโธ ธรรมโม สังโฆอดีต อนาคต

อยูที่อื่นโนน  พุทโธ  ธรรมโม  สังโฆ  อยูในตัวอยูในใจภาวนาได

ทุกเวลาทุกลมหายใจเขาออกประกอบกระทําอยูอยางนี้ตลอดเวลา

ไมวารางกายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอนทุกลมหายใจลมหายใจยัง



มีอยูก็ภาวนาอยู ภาวนาใหไดอยางลมหายใจ เตือนใจดวงนี้อยาได

ประมาท เตือนใจใหรูสึกวาความตายนั้น มันใกลเขามาขยับเขามา 

มันมวนเขาไปเรื่อยเขาไปมันใกลเขาไปทุกเวลา อยาเขาใจวาตนเอง

อยูหางไกล เพราะวามรณภัย คือความตายมันไมมีตนมีตอมันจะ

ตายเดี๋ยวนี้เลยก็ได แตบุญ กุศลยังรักษาไวไมใหตายจะไดปฏิบัติบูชา 

ภาวนาตอไปอีก ถาบุญกุศลหมดเมื่อใดเวลาใดตายแหงๆ นั้นแหละ

ไปอวดดีไมไดตองรู รีบทํารีบปฏิบัติเอาใหมันลงหลักปจจุบันนั่งแบบ

ไหนก็ภาวนาในใจได ยืนแบบไหนก็ภาวนาในใจได  เดินไปมาที่ไหน

ก็ภาวนาในใจไดไมใชไดแตคําพูดใหมันไดในตัวในใจตลอดเวลาไมมี

คนอื่นจะมาทําใหปฏิบัติใหมันเปนเรื่องของจิตใจของตัวเองเปนผู

ประกอบกระทําถาไปปลอยใหมันงวงเหงา หาวนอน ฟุงซาน รําคาญ

ก็ไมมีเวลาทําดูใจที่มันอางการอางเวลาอยางเด็กก็วาเรายังเด็กอยู

ทําเมื่อไรก็ได ยังหนุมแนนอยูก็เขาใจวาเรายังหนุมแนน แข็งแรงอยูคง

จะไมตายงายๆ ทําเมื่อไรก็ไดทีนี้ถามันเจ็บไขไดปวยกระทันหันขึ้น

มาหรือตายอุบัติเหตุขึ้นมา มันจะทําไดยังไงเพราะมันอางการอาง

เวลาอยู เชาก็วาเชานักไมภาวนา สายก็วารอนแลวไมภาวนา

กลางคืนก็วากลางคืนไมภาวนา กลางวันก็กลางวันไมภาวนา เมื่อไม

ภาวนากลางคืนกับกลางวัน ไปภาวนาที่ไหนโลกนี้มันมีแจงก็ใหชื่อวา

กลางวัน มืดก็ใหชื่อวากลางคืน กลางคืน มืดแจงสองอยางรวมกันเขา

ก็เรียกวาวันหนึ่ง ตามสมมุตินั้นมันก็มีอยูเทานี้เมื่อมีอยูเทานี้เราก็เอา

ทั้งกลางวันกลางคืน พระพุทธเจาตักเตือนไววาทุกลมหายใจเขาออก

นะเผลอไมได ลืมตัวไมได ขาดสติไมได ขาดสมาธิความตั้งใจมั่นก็ไม

ไดขาด ปญญา วิชชา ความรูภายในก็ไมได ขาดตกบกพรองไมไดทั้งนั้น  

จะตองบริกรรมภาวนา พิจารณากายอันเปนรูปขันธหยาบหยาบแลว

มันเห็นแตเบื้องตนมาเกิดทามกลางภาวะเปนอยูบั้นปลายคือวาตายลืม

ไมได ตายเพราะมันจะตายอยูวันยังค่ํามันรอตายอยูคืนยังรุงตายมัน

ขยับเขามาใกลทุกเวลา

รางกายสังขารนี้ทานเปรียบเหมือนหมอดินเขาเอาดินมาปนเปน

หมอเปนไห  หมอดินที่ปนขึ้นมาใหญ เล็ก หนา บาง ประการใดก็ตาม

หมอดินยอมมีเวลาแตกรูปขันธ รูปนามกายใจของคนเราทุกคนมัน

คอยวันแตก วันทําลายอยูตลอดเวลาแตไดอาศัยความประมาทมัวเมา

ในใจยังไมรูสึกตัวไมมีความสลดสังเวช เปนจิตใจแข็งกระดาง มืดมน 

ตลอดกาล ทั้งกลางวันกลางคืนไมภาวนา ไมชําระจิตใจดวงนี้ให

ผองใส สะอาด ใจอันนี้มันก็หลงอยูอยางนี้ มันก็เมาอยูอยางนี้ ลืมตัว

ลืมตน ลืมกาย ลืมจิต หลงตาย หลงตายไมไดนั่งตาย ก็มีบางคนนั่ง

อยูดีๆ เวลามันจะตายมันก็ตายตายเอาดื้อๆ อยางนั้น เกิดเปนลม

ขึ้นมา อืออานั่งลงอยูๆ ก็ตาย ความตายมันไมมีกําหนดกฎเกณฑ

อยางไร เมื่อถึงเวลาความเปนเด็กเปนหนุมมันก็สูไมได ตายได

เหมือนกัน แกชราหรือไมแกชรามันก็ตายไดเหมือนกัน ตายไมใชแค

คําพูดเวลาจะตายจริงๆ มันเจ็บจนเหลือเจ็บจนมันเรียกวาตาย ไมใช

วาตายสบาย ตายมันไมมีที่สบายกอนที่มันจะตาย โรคบางอยางบาง

ประการนั้น เรียกวาเจ็บที่สุดเหลือเจ็บ เลยเจ็บไปมันก็เลยใหชื่อวาตาย

เดี๋ยวนี้มันยังมีชิวิตอยูยังมีลมหายใจเขาออกอยู มันก็ตายไปทีละเล็กที

ละนอย มันตายปดบัง มันปดไวบังไวไมใหจิตใจรูเห็นมันตายมาโดย

ลําดับๆ

๑๒๘ ๑๒๙



คนเราทุกคนมาปฏิสนธิวิญญาณในทองแมแลวก็คลอดออกมา

คือวามันตายออกมา ตายจากทองแมมาอยูขางนอก ตายอยูขางนอก

ไมนานเดี๋ยวมันก็คืบคาน ยืน เดินไปมา มารอวันตายอยูขางนอก 

อีกไมนานมันก็ตายอายุไมถึงรอยปตายแลวถาใครอายุยืนสักรอย

ปเดี๋ยวก็ไดยินวาพวกเราที่นั่งอยูนั้นและพระองคนั้นตายไป เณร

องคนั้นตายไป แมขาวนางชีคนนั้นตายไป แมดําแมดางตายไป ถา

ผูยังไมตายมันก็รูเห็นใครตายมันก็แลวไปแตมันไมใชแลว ตาย

วันนี้มันก็เกิดมาอีกวันใหม เกิดใหมเดือนปใหมอีกมา ก็มาเปน

ทุกขเปนรอนดวยการกินการนอนวุนวายภายนอกคิดกันเถียงกัน

แยงกันอะไรตอมิอะไรมากมายจึงใหชื่อวา ภาราหเวปญจขันทา  

ขันธทั้งหา เปนภาระอันหนักคือกาย วาจา จิตของคนเราทุกคนนี้

แหละขันธ 

ขันธกอนนี้ กองนี้กอนนี้ มันเปนกอนทุกขไมใชสุขที่เราวาสุขสบาย

มันนอยเดียว นิดเดียวเทานั้นทุกขมันเต็มไปหมด นั่งเปนทุกขในเวลานั่ง

กินเปนทุกขในเวลากิน แสวงหามาเปนทุกขในการแสวงมาหามา นอน

เปนทุกข นอนตายก็มี  นั่งตายก็มี  ยืนตายก็มี  เดินไปมาตายก็มี มันตาย

ไดวันยังค่ํา ตายไดคืนยังรุง อยาไปเขาใจวาตัวเองสุขสบายมันไมเป็น

อะไร ไมเปนอะไรก็ตายภายในไดรอยป มันเลยไปไดที่ไหน เลยไปก็

ไปตาย ยังไมถึงรอยปมันก็ตาย เด็กก็ตาย หนุมก็ตาย แกชราก็ตาย  พระ

ก็ตายได  เณรก็ตายได  ผาขาวนางชีใครก็ตายได เกิดมาแลวก็ตายทุก

คน เวลาถึงเวลาตายมันไมใชจะภาวนาพุทโธมันวุนวายที่สุดวุนวาย

ก็คือวาจิตมันไมยอมตายไมพิจารณาความตายเมื่อไมพิจารณาความ

ตายเมื่อความตายมาถึงเขา มันไมใชสบาย นั่งไมติดนั่งไมได  นอน

ไมหลับเมื่อความตายเขามาถึงเขาหรือรูวาเหตุภัยตางๆ มาจะถึงตัว

ของเราเปนวันตายขณะวันนี้ คืนนี้เดี๋ยวนี้ เวลานี้ตอใหนอนอยูมันก็ไม

หลับหลอก เพราะมันจะตาย เหตุการณแหงความตายมันเปนของรอน

ของไหม ถาไมภาวนาจริงๆ แลวก็ทุกขแทบตายนั้นเอง  จึงใหพากันรีบ

เรงลุกขึ้น ตื่นขึ้นอยาไปมัวเมาไปตามอํานาจกิเลส

๑๓๐ ๑๓๑



ธรรมดากิเลสไมวากิเลส ราคะ โทสะ โมหะกิเลสอันใดก็ตามมัน

เปนของรอนมันเปนไฟ  ดูแตไฟภายนอกใครพลั้งเผลอไปเหยียบย่ําไฟ 

ไฟก็ไหมเอาไหมเอาถึงตายก็ได ไฟ คือกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ  จิต

ที่มายึดไวถือไว ไมเลิก ไมละ ไมปลอยไมวางนั้นแหละมันไหมหัวใจ

มันไหมทางกายดวย ไหมทางวาจาดวยมีอะไรมันไหมหมดหละ 

ไฟภายในมันไหมขามภพขามชาติตายแลวมันก็กลับไปไหมตอไป

อีกไฟราคะ  โทสะ  โมหะทานจึงใหชื่อวาไฟหมอนรก มันไหม ทุกคน

ไหมทุกหัวใจเมื่อใครไมตองการใหไฟเหลานี้มันลุกไหมก็คือวาภาวนา

สงบกายอยูในหลักของศีล  สงบวาจาอยูในหลักของศีล  สงบจิตสงบ

ใจอยูในหลักสมาธิภาวนา อยูในตัวอยูในใจอยูดวยการภาวนาไมใชอยู

เฉยอยูภายนอก มันอยูภายในอยูภายในอยูในตัวในกายอยูในหนัง

หุมดูกอนทุกข  กองทุกขของตนอยูทุกเวลา    วันไหนเวลาใดมันจะเขา

ถึงวันแตก ความทําลายเราไมรู คือรูแลวมันเอาไมไหวสูไมไดตองรีบ

เรงตั้งอกตั้งใจอยามามัว มาสะทกสะทานกลัวภัยอันตรายอยู ภาวนา

ทําความเพียร ละกิเลส กิเลสราคะ โทสะ โมหะนั้นเองเปนกิเลสเรารอน

เผามนุษย และสัตวโลกทั้งหลายเพราะความไมรูนั้นแหละมันจึงเปนทุกข

เปนรอนอยูในหัวใจใหนั้น วันใดเวลาใดวันไหนคืนไหนใหรีบเรงไมตอง

ไปรอ รอใหมันเจ็บซะกอนไมไดรอใหมันแกเสียกอนก็ไมได รอใหมัน

ใกลจะตายเสียกอนก็ไมได ไมตองนั่งรอ ภาวนาเรื่อยไป ละกิเลสความ

โกรธใหมันหมดเสียกอน ละกิเลสความโลภโลภะตัณหาใหมันหมดเสีย

กอนจึงใหถึงวันตาย ถาไมอยางนั้นตายแลวมันก็มาทุกข มาเดอืดรอน

ตอไปอีก ไมใชวาตายแลวมันแลวไป เหมือนเรามองเห็นซากศพผีตาย

มันแลวแตเวลานั้นแตวาจิตมันไมแลว จิตราคะ จิตโทสะ  จิตโมหะ  มัน

ไมแลว มันดิ้นอยูดวยกามตัณหา  วิภาวตัณหาไมมีที่จบที่สิ้น

ตายเกิดตายเกิดนับไมถวน แลวมันก็เกิด ตายตอไปมันก็อิ่มไมพอ

เพราะอํานาจของ กิเลส ราคะ โทสะ โมหะนั้นเปนอํานาจใหญที่สุด

ตองภาวนาใหเขาใจปฏิบัติในจิตในใจของตนใหมันคลองแคลววองไว  

๑๓๒ ๑๓๓



มันทันกาลเวลาอยูไมยอมลุมหลงมัวเมาไปอยูใตอํานาจกิเลสเมื่อ

จิตใจของผูปฏิบัติภาวนาไมมีความทอถอยไมวาเชาสายบายค่ํา กลางคืน

กลางวันก็ภาวนาอยูในใจพิจารณา คนเกิด คนแก คนเจ็บ คนไข 

คนผลัดพลากจากกันตองใหน้ําตาไหลใหคนตาย ลวนแลวแตเปน

ธรรมวินัยพระพุทธศาสนาสอนคนพระพุทธเจาของเราทั้งนั้น ใหนอม

นึกรําลึกอยูในตัวในใจใหได จิตใจก็จะสบาย

ฉะนั้นอุบายธรรมตาง ๆ เหลานี้ เมื่อวาเราทานทั้งหลายพากัน

ไดยินไดฟงแลวก็ใหกําหนดจดจํานําไปพินิจพิจารณาคิดใหทั่วถึงลึก

ซึ้งก็จะไดรับความสุขความเจริญในทางพระพุทธศาสนา ดังแสดงมาก็

สมควรดวยกาลเวลา เอวัง  ดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

๑๓๔ ๑๓๕

พรอมกันละนะ มานั่งภาวนา เวลานั่งขัดสมาธิเพชร อยาไป

เปนทุกข เปนรอน ใหถือวา การนั่งขัดสมาธิเพชรนี้แหละ เหมือนกับ

ขึ้นเมืองสวรรค เมื่อขึ้นเมืองสวรรคไดก็ไปพรหมโลกได ไปพรหมโลกได 

ก็ไปสุทธาวาสได สุทธาวาสมหาพรหม  ไปถึงสุทธาวาสแลวก็เปดประตู

พระนิพพานเขาไปพระนิพพานได ดังนั้น การนั่งสมาธิ ไมวาหญิง ชาย 

เด็ก หนุม แก ไมไดเลือกพระ เณร ไมไดเลือกวา อุบาสก อุบาสิกา 

ผาขาว ผาเขียว หยังก็นั่งได การนั่งนี้ เรียกวา เราเคารพพระพุทธเจา 

เพราะพระพุทธเจานั่งขัดสมาธิเพชร ใตรุกขมูลรมไม ตนไมโพธ์ิ จึงได

ตรัสรูเปนพระพุทธเจา แตนั้นเปนสถานที่ตัด สวนตัดจริง ๆ พระองค

ตัดในจิตในใจ ใจมนุษยและสัตวทั้งหลายนั้น มันพัฒนาการตัวเอง

มาโดยลําดับ ไมวาเมื่อบุญบารมี ยังเล็กยังออนยังนอย ก็บําเพ็ญ

มาแตเล็กแตนอย เหมือนมดแมงเล็ก ๆ นอย ๆ ตั้งแตสัตวน้ํา สัตวน้ํา

บางอยางก็เล็กที่สุด ถาใครไดไปดูริมทะเล ไดเห็นตัวสัตวชนิดหนึ่ง 

เขาเรียกวา เคย ลูกเคยทั้งหลาย ลูกเคยก็คือลูกกุง กุงนั้นลูกมันเล็ก ๆ

ถาเราไปผอในดินทะเลบอลูกกุงมันอยู เปนฟารมเชียว นั้นมัน

พัฒนาการมาตั้งแตสัตวเล็กสัตวนอย แมอยูในสัตวเล็กก็ตาม สัตวใหญ

ก็ตามมีดวงวิญญาณดวงจิต 

ภพ-ชาติ



๑๓๖ ๑๓๗

ดวงจิตดวงวิญญาณนั้น มนุษยปุถุชนก็สงสัย วาดวงวิญญาณมัน

มาแตไหน มันเกิดมาเรื่อยหรือ ความจริงดวงวิญญาณไมไดเกิด มัน

เกิดมาแลวกอนเกิด กอนที่จะเกิดมาเปนคน เปนสัตว มันเกิดมาเปน

ดวงวิญญาณ แตเปนดวงวิญญาณยังไมฉลาด ยังโงอยู หลงใหลอยู

ในกิเลสราคะ กิเลสราคะนี่ เปนที่หลงใหลของดวงวิญญาณ ดวงจิต

นั้นแหละ ดวงจิตยังต่ําอยูตราบใด กิเลสราคะ มันมากทวมหัวทวมตัว

ของมันหมดจนไมรูสึกตัว กิเลสโทสะ มันก็ทับถม ดวงวิญญาณอันนั้นก็

เปนขี้ขาตัณหา  เวียนตายเวียนเกิดจนกระทั่งไมรูจักวา   กี่ภพกี่ชาติ  

เพียงนับวาพระพุทธเจาพระองคหนึ่งจะไดมาตรัสรูเปนพระพุทธเจานั้น 

จะตองบําเพ็ญทาน ศลี ภาวนา บารมี เปนจํานวนอสงไขย จนบารมี

แกกลา หมายถึง ดวงจิตดวงวิญญาณนี้แหละ มันกลาขึ้น กลา

ทําบุญ ใหทาน กลารักษาศีลหา ศีลแปด ศีลสิบ สองรอยยี่สิบเจ็ด 

กลาฟงเทศน ฟงธรรม นั่งภาวนา กลาอยูในปา ในเขา ในถ้ํา 

ไมกลัวตาย เมื่อดวงวิญญาณอันนี้มันกลาขึ้นมาโดยลําดับ ลําดับ 

จนเปนพื้นฐานตั้งใจบําเพ็ญจะใหไดเปนพระพุทธเจา ก็ตองเปนไดแต

เปนเวลานาน 

แตพระพุทธเจา พระสัมมาสัมพุทธเจานั้น มีอยูสองนัยยะ 

คือนัยยะหนึ่ง ตอนปรารถนาดวยตนเองแลวก็บําเพ็ญทาน รักษาศีล 

ฟงเทศนฟงธรรมมาโดยลําดับ จนกระทั่งอินทรีบารมีแกกลา จึงจะได

รับการพยากรณจากพระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคใดพระองคหนึ่ง 

จึงจะตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญไปถึงขั้นเปนพระพุทธเจาได ถาลําพังแตตัว

คนเดียว คําวา บําเพ็ญบารมี ทําบุญใหทาน รักษาศีล ภาวนานั้นมัน

เปนการหนักหนวง คือกิเลสในใจนี้แหละ มันไมยอมใหทําใหปฏิบัติ  

ดวงจิต ดวงวิญญาณนั้นมันยังต่ํา ฉะนั้น เราตองบําเพ็ญ ตั้งใจปฏิบัติ 

บางคนก็วา ไมนั่งขัดสมาธิเพชรก็ไดกระมัง  นั่งอยางไรก็ได อันนี้แลววา 

คนนั้นยังไมรูไมเขาใจ เขาใจวา ทําตามสบายใจของตัวเองแลวจะสําเร็จ

มักผลไป ไมมีขอแกไขในใจ ในตัว คนเราจะละชั่วทําดีนั้น จะตองมีน้ําใจ

เขมแข็งขึ้นมา ถาไมอยางนั้นมันก็ละความชั่วไมได จิตใจมันจม จมไป

อยูในกิเลสราคะ โทสะ โมหะ อวิชชา ตัณหา ไมยอมเงยหนาดูฟาดูดิน 

มัวหลงไปตามความหลงของตัวเอง ฉะนั้น เมื่อเราไดเกิดมาเปนมนุษย 



๑๓๘ ๑๓๙

การเกิดมาเปนมนุษยนี้เรียกวา เปนกรรมดี บุญบารมีแกกลาขึ้นมาพอ

สมควร มนุสสะ ปฏิลาโภ การเกิดมาเปนคน เปนมนุษย เชื่อวาเปน

ลาภอันประเสริฐ ถาไดลาภอันประเสริฐนี้มาแลว เราไมบําเพ็ญอีก 

ก็อยูแคมนุษย 

มนุษยนี้ก็ยุงยากไมใชของเลน เพราะเปนคนมันก็กิเลสมากกวา 

คนมันหลาย ฉะนั้น โบราณทานยังกลาวไววา กิเลสมันมีพันหา ตัณหา

รอยแปด ทานวาอยางงั้น เพราะมันมีเยอะแยะ ไมรูจะวายังไง แตมันจะ

มากเทาไหร เทาไหรก็ตาม ใหพากันตั้งใจ สมาทานศีลธรรม กรรมฐาน

ดวยจิตใจของตัวเอง ไมยอมปลอยใหเปนไปตามอํานาจ กิเลส ราคะ 

โทสะ โมหะ ถาปลอยไปตามนั้นแลวก็เรียกวา ตกต่ํา หลง เปนคน

ก็กลายเปนสัตวได อยาเขาใจวาเปนคนแลวก็เปนคนเรื่อยไป สูงเรื่อยไป 

แตถาภพใดชาติใดเมื่อใดเราประพฤติปฏิบัติไมดี ทําไมดี พูดไมดี 

คิดไมดี มีแตอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรแกมนุษยและสัตวทั้งหลาย 

ระยะนั้นจะตองต่ํา ตกเปนสัตว สิ่งเดรัจฉานก็ได แมจะเกิดมาเปน

มนุษยเปนคนแลวก็ตาม ถึงขั้นเปนมหาเศรษฐีมีเงินแปดสิบโกฎิ สิบลาน 

สมัยโบราณ มีเศรษฐีคนหนึ่งแกไมคอยเลื่อมใสในพระพุทธเจา 

หาเรื่องขัดข้ามพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ ว่าตัวเองเป็นคนมีเงินมีทอง

มีทรัพยมีสิน มีอํานาจวาสนา เห็นพระพุทธเจาวา ไมดี สูตัวไมได 

คอยติเตียนพระพุทธเจาอยูทุกวัน เวลา แลวก็หารูไมวา ตัวเกิดมา

เปนคน มันตองมีเวลาตาย เมื่อแกชรามาก็เกิดตายขึ้นมา เศรษฐี

นายนั้นตายแลวก็ไมรูจะไปที่ไหนเลยมาเกิดเปนสุนัขขาหมาบาน 

เฝาบานใหลูกเศรษฐี ธรรมดาเศรษฐีนั้นเวลาพอแมตายแลว ก็ผูใดเปน

ทายาทมีลูก ก็ใหลูกนั้นแหละเปนเศรษฐี พอลูกเปนเศรษฐี หมาตัว

เศรษฐีก็มาเกิดเปนหมาเปนสุนัข มาเฝาบานใหลูกชายอีก แตลูกชาย

ก็ไมรูวาพอของตัวเองมาเปนสุนัขในบาน เขาใจแตวาตายแลวก็สูญ 

เหมือนคนสมัยนี้บางคนวา ตายแลวมันก็สูญไปเปนอะไรตออะไรไป

แลวไมตองมาอีก ตายครั้งเดียวก็แลวจะกินจะอะไรก็ทําไปตามเรื่อง 

อันนี้แหละ คําพูดความเห็นอยางนี้แลวเหมือนสุนัขขาหมาเฝาบาน 

ทีนี้วันหนึ่งพระพุทธเจาก็มาพิจารณาสัตวโลกก็ไปเห็นลูกเศรษฐีที่ตาย

ไปแลวมาเปนเศรษฐีแทนพอ ลูกเศรษฐีเปนคนมีบุญบารมี พอที่จะสั่ง

สอนได วันหนึ่งพระองคไปโปรดสัตว ไปบิณฑบาตกลับมาก็พอดีผาน

หนาหอปราสาทของเศรษฐี หมาเศรษฐีก็เลยมาเหา เหา ฮง ฮง ตาม

ประสาหมา ทีนี้พระองคก็มุงหวังเพื่อจะไดโปรดลูกเศรษฐี พระองคก็

แสดงวาจาออกมาวา ดูกร เศรษฐี เมื่อทานยังเปนมนุษยเปนเศรษฐี

อยูบานหลังนี้ ก็ดาใหเราตถาคต ไมรูจะดาวาอยางไง จนตายแลวก็มา

เปนสุนัข มาเปนหมานี่ ก็ยังไมหยุดไมหยอน ยังมาดาใหเราตถาคตอีก 

จะกัดแขงกัดขา ยังทุกอยาง พอวาอยางนั้นตรัสอยางนั้น ขาวนี้ก็ขจร

ทั่วไปในเมือง เหมือนสมัยนี้ที่เขาพิมพหนังสือพิมพออกมา ขาวตาง ๆ 

ก็อานดูอยูในหนังสือพิมพ ทีนี้ขาวที่วา เศรษฐีของเมืองนั้นตายแลว

มาเปนสุนัขมันเปนไปไดหรือ ทีนี้ขาวนี้ไปเขาหูลูกชาย ลูกชายก็เกิด

ไมพอใจ เอ! พอของเราเปนเศรษฐีจะมาเกิดเปนหมาไดหรือ ไมมีทาง

เปนไปได ทีนี้ก็จะทําอยางไร ตองไปถามพระพุทธเจาจึงจะรู วายังงั้น 

ความไมพอใจขัดเคืองขึ้นมาในใจ ไปถามพระพุทธเจาวา พระองคได 

ทานไดวาพอของกระผมเปนสุนัขหรือ เออ! ถูกแลว วาอยางนั้น ก็แก
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เปนจริง ๆ วันนั้นพอดีมาเหาเราตถาคต แตวาขอเท็จจริง ทานเศรษฐี

ตอง ตองทําอยางนี้ ถึงจะรูจักวาเปนพอของตัวเอง คือใหปฏิบัติหมา

ตัวนั้น เอาใจใส จัดที่นอนให มีอาหารใหมันกินตามสะดวกสบาย จนมัน

สนิทสนมคุนเคย จึงคอยกระซิบถามที่หูของหมานั้นวา พอไดเอาทรัพย

สมบัติฝงไวในดินที่ไหนบาง บอกลูกดวย จะไดไปขุดเอามาใช ดีกวาทิ้ง

ไวในแผนดิน คอยถามดังนี้กับสุนัขตัวนั้น ทีนี้เมื่อมันคุนเคยแลวมันก็

พาไปละ มันไมพูดหรอกหมามันไดแตเหา มันพาไป ธรรมดาคนโบราณ

นั้น ทรัพยสินเงินทองเปนของไมเปอยเนา เขาก็เอาไปฝงดินไว ใสไห

ไวบาง หมามันก็ไปตะกุยที่นั่นที่นี่ใหอีก เศรษฐีก็ไปขุดตามหมาบอก

นั้นแหละ มันไมพูดบอกแตมันก็เอาเทาเขี่ย ๆ  พอเศรษฐีมันตายแลวจิต

มันไมตาย ยังมีอยู มาเปนหมา เศรษฐีก็ไปขุดไดของเยอะแยะ มันตะกุย

ที่ไหนก็หมายไว หมายไว ไปขุดไดอีกเปนเงิน เปนคํา เปนถาด โถ โอง 

ไห อันใดที่มันไมเสีย จึงรูวา เอ! พอเรานี่มาเปนหมาแท โถ เพราะบเชื่อ

คุณพระพุทธ  พระธรรม พระสงฆ์ ไม่ไหว้พระสวดมนต์ ไม่นั ่ง

กรรมฐานภาวนา ไมนั่งขัดสมาธิเพชร ผลที่สุดก็มาเปนสุนัขอยางนี้หนอ  

แกก็ตั้งอกตั้งใจใหม ตอมากระทั่งจนไดตักบาตร ใสบาตรพระพุทธเจา 

พระสงฆสาวกเปนประจํา นี่แหละคนเรานะ อยาไปถือวาเราดีเราเดน

คนเดียวไมได ตองมีศีล มีธรรม มีคําสั่งสอน ฟงเทศนฟงธรรมแลว

ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติ เราเกิดมาเปนคนถาไมทําดีมันไปเปนชั่วก็ได ถึงขั้น

เศรษฐีไปเปนสุนัขก็ยังมี มากมาย เปนสัตวสิ่งเดรัจฉานตกนรกเหมือน

พระเทวทัต อันเรื่องบดีมันเปนไปได 

ดังนั้น อยาใหตัวเราใจเรา ตกไปในอารมณที่ต่ํา ใหมัน

สูงขึ้น ภาวนาพุทโธ ทุกลมหายใจ เอาจิตเอาใจของเราใหได อยาปลอย

ปละละเลยไปเลื่อนลอยไปตามกิเลส เปนทุกขเปลา ๆ ตายไปเปนปู 

เปนปลา เขาก็เอามากินกันหมดในโลก เปนหมู เปนไก เขาก็เอามา

กินเปนอาหาร มนุษยมันก็กินไปเรื่อย ถาเราทําบดีไปเปนสัตวสิ่ง

เดรัจฉาน ก็ไดชื่อวาตายไปใหเขากินเนื้อกินหนังของตัวเอง กอนจะ

กินเขาก็ฆาใหตายกอน กอนจะถึงตายมันบใชเลนเลยเนอ มันเปนทุกข

เปนรอน เขาฆาหมูดูไมได รองไปตามเรื่อง ฉะนั้นผูใดไมอยากเปนคนชั่ว

คนต่ําเปนสัตวสิ่งเดรัจฉาน ก็ใหตั้งอกตั้งใจภาวนาในพรรษาปนี้ใหมัน



เจริญขึ้น ใหมันกาวหนาไป อยาเพียงแตพูดเลนหัวสนุกเพลิดเพลิน 

ดีอกดีใจอยูกับหมูคณะ หรือวาสิ่งเหลานี้แหละ มันพาใหจิตใจผูกพัน

อยูในวัฏสงสาร ถาเราภาวนา พุทโธ ภาวนาตาย ทุกลมหายใจ

เขาออก จิตใจมันก็จะไดฟนฟูขึ้นมา ภาวนาใหจิตใจใหมันดีขึ้น เจริญขึ้น 

เมื่อใจมันดีขึ้น เจริญขึ้นแลว พนจากความเปนมนุษยก็ได ใหสูสวรรค

เทวโลก พนขึ้นไปจนถึงพรหมโลก จนมารูแจงในหลักอริยสัจธรรม

ทั้งสี่ เห็นแจงในหลัก อนิจจัง ทุกขขัง อนัตตา ในกาย วาจา จิต ของ

ตัวเอง แลว จิตใจมันก็จะไดพนออกจากรูปนาม กายใจ ตัวตน สรรบุคคล

อันนี้ใหได ถาไมอยางนั้นแลวก็ คิดไปในอารมณต่ํา ไมวาผูบวชใหม 

บวชเกา นั้นก็ใหตั้งใจขึ้นมา ไมเพียงแตวาบวชตามประเพณี พอแม บวช

ใหพอบางใหแมบาง ตามใจพอแมอยางนั้นอยางนี้ ไมเพียงพอ เมื่อเราได

มาบวชแลวก็ใหปฏิบัติใหมันดีขึ้น ดีไมดีมันรูไดดวยตนเอง ถาเรา

ปลอยปละละเลยไมภาวนาทุกลมหายใจ จิตมันก็ต่ําไป อารมณต่ําก็คือ

มันก็หลงไปตามกิเลส กิเลสนั้นไมใชไมรู มันรูอยู แตมันเลิกไมไดละไม

ได ถาไมภาวนา ไมรักษาศีลภาวนา ไมมองเห็นตัวกิเลส หรือมันเปน

ตัวตน เปนตัวเรา ของเรา ตัวกู ของกูเลยนะ บํารุงบําเรอตั้งแตรางกาย 

สังขารอันเดียว จิตมันก็ต่ําลงไปเรื่อยไป ฉะนั้น ดวงวิญญาณอันนี้มัน

ก็เลยตกต่ําไป ฉะนั้น ใหพากันตั้งอกตั้งใจ ใหจิตใจมันตื่นขึ้น รูสึกตัว 

ไมนิ่งนอนใจ จึงจะเจริญกาวไปขางหนา การทําการปฏิบัตินั้นทานวา

ตองมีความเพียร มีความอดความทน

๑๔๒

ภาวนาลางใจใหสะอาด

๑๔๓

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น

ณ โอกาสนี้เปนตนไป เปนโอกาสนั่งกรรมฐานภาวนา หรือวา

นั่งวิปสสนา นั่งสมาธิ นั่งสมถะกรรมฐาน นั่งวิปสสนากรรมฐาน ก็คือ 

ใหพากันนั่งขัดสมาธิเพชร เอาขาซายขึ้นมาทับขาขวากอนแลวก็เอาขา

ขวาขึ้นมาทับขาซาย ตั้งตัวตั้งกายใหเที่ยงตรง หลับตา คือการฟงธรรม 

การนั่งสมาธินี้ไมเกี่ยวกับลูกตา เกี่ยวกับหู คือเสียงนั้นถายทอดไปทาง

เขาทางหู เมื่อเขาไปหูแลวจิตดวงจิตผูรูมันคอยฟงอยูที่หูนั้น แตคําวา

จิตใจนี้เปนธาตุนามธรรม ในขันธ ๕ พระองคทรงตรัสไววา รูปหมาย

ถึง ตัว ขา๒ แขน๒ ศีรษะ๑ นาม หมายถึง จิต มีเวทนาเสวยอารมณ 

สัญญาจําหมาย สังขารคิดนึกปรุงแตง เมื่อจิตนึกอะไรแลวก็มีความรูสึก

ไปตามอาการนั้น อาการของจิตนั้นมีอยู ๔ อยาง เวทนา สัญญา สังขาร 

วิญญาณ มาอาศัยอยูในรูปขันธ คือ ตัวนี้ รูปขันธนี้ ธาตุทั้ง ๔ ปถวี ธาตุ
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ดิน อาโป ธาตุน้ํา เตโช ธาตุไฟ ความรอน ความอบอุน วาโย ธาตุลม 

เมื่อธาตุทั้ง ๔ นี้ประชุมเปนกอนเปนหนวยแลว ดวงจิตวิญญาณจิต

ผูรูอันนี้ กอนที่จะมายึดเอารูปรางกายอันนี้นั้น ถาเปนคนก็ตายจาก

ภาวะเปนคนแลวแตชาติกอนโนน จึงเขามายึดถือเอารางมนุษยที่คน

เราไดมาอยูเดี๋ยวนี้ ถาเปนสัตวก็ตายจากสัตวแลวจึงไดมาอาศัยเอา

ซึ่งรูปรางกายอันนี้  อันการตายมันเคยตายมานับไมถวนแลว แตมัน

ก็ไมเข็ดไมหลาบ เพราะเจาอวิชชา จิตไมรู เปนจิตหลง จะเกิดกี่ภพกี่

ชาติจนเรียกวาอเนกชาติมันก็จําไมได เพราะมันหลงลืม ไมไดภาวนา 

ไมไดประพฤติ ทาน ศีล ภาวนา ใหพรอมมูลหละ มันไมรูสึกหละ 

มันมัวเมา เมื่อพระพุทธเจาของเราตั้งใจบําเพ็ญบารมีมา สี่อสงไขย 

แสนมหากัป จนไดมาตรัสรูในชาติปจจุบันใตตนไมโพธิ์ พระองคระลึก

คืนไปขางหลังตั้งแตชาติปจจุบันนี้ คืนไปขางหลังวาพระองคไดมาเกิด

มาตายเปนอะไรตอมิอะไรมากมายจนนับไมถวน จะนับเปนกัปเปน

กัลป จะนับเปนอะไรก็นับไมได มากมาย แตก็มายุติในปจจุบันชาตินี้ไม

ตออีก แตคนเราธรรมดานั้น ยังไมไดปฏิบัติบูชา ภาวนาใหดี ยังไมพน

ทุกขนั้น ชาติตอไปขางหนาก็นับไมถวนอีก เราตองทําชาติขางหนาให

จบลงไปดวยการนั่งสมาธิภาวนา เดินจงกรม ไมตองเปนหวงหนาหวง

หลัง วิตก วิจารณ รวมกําลังตั้งมั่นลงไป

แมเราทานทั้งหลายทุกคน การเกิดการตายมาในโลกนี้ก็นับไม

ถวนแลว ในอดีตถาจะนับจากพระพุทธเจาเขาสูนฤพานมานี้ก็ ๒๕๒๖ 

พรรษาแลว ๒,๐๐๐ ป ๒,๐๐๐ ปนี้ ถาจะคิดเปนเรามาเกิดมาตายแลวก็

มากอยู ยังไมพนทุกขไปได แตพระพุทธเจา พระสงฆสาวกเจาทั้งหลาย

ในครั้งพุทธกาล ทานพนทุกขไปแลว แตพวกเราทั้งหลายยังทองเที่ยว

อยู ยังหลงอยู ยังสําคัญวาในโลกนี้ยังมีความสุขอยู มันจะเอาความสุข

นั่นแหละ แตวามันไมมีความสุขในโลกนี้ ในรูปนาม ตัวตน คนเรานั้น 

มันมีแตความทุกข ความทุกขนั้นพอจะได แตความสุขจริงจริงนะมัน

ไมมี พระพุทธเจาตรัสวา คือ มันทุกขมันมากกวาสุข สุขที่คนเราสมมติ

วาเปนสุข มันนอยนิดเดียวแตทุกขนั้นมันเต็มตัวเต็มโลกอยู ไมวาอยู

ที่ไหนไปที่ไหนมันก็เรื่องทุกขทั้งนั้น เกิดเปนทุกข แกเปนทุกข เจ็บเปน
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ทุกข เจ็บไขไดปวยเปนทุกข ตายเปนทุกข กองทุกขหนะมันเต็มตัวอยูทั้ง

นั้น นอกจากทุกขที่เราแกได บรรเทาไดดวยตนเอง อันนี้สวนหนึ่งเจ็บ

ไขไดปวยเล็กๆ นอยๆ ก็เยียวยาพยาบาลพนภัยไป ถามันมากกวานี้

แลวก็เขาโรงพยาบาล การที่ไปนอนโรงพยาบาลนั้นก็มันไมแนตลอดไป

เราอยาเขาใจวาเขาไปแลวหาย เขาไปแลวตายนั้นมีเยอะเหมือนกัน

ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไร เพราะว่าโรคที่เกิดในร่างกายมนุษย์คนเรานั้น 

โรคบางอยางเมื่อมันเกิดขึ้นมาแลวกินยาก็หายไมกินยาก็หาย อันนั้น

แหละแบบหนึ่ง แตมันไมใชหายแท มันเพียงบรรเทาเลื่อนที่ไปหนอย 

ภายใน ๑๐๐ ปก็กลับมาเจ็บมาไขมาตายอีก เพราะวารางกายสังขาร

นี้มันเต็มไปดวยทกุข พระพุทธเจาวาไมใชสุข แตจิตหลงของคนเรามัน

เขาใจวามันเปนสุขตางหาก โรคบางอยางกินยาจึงหาย บางอยางก็ไป

ผาตัดหายก็มี ผาตัดแลวตายก็มี บางคนบางองคคนควาพิจารณาไปจน

ไดเห็นนิ่วในดี วานี้หละไดแลว พยาธิตอไปนี่ขาจะหายแลว มันจะหาย

อยางใดคนแกชราเอานิ่วในดีออกแลวก็ยังตายอยูนี่แหละ คือวาพยาธิ

โรคาที่มันบังเกิดมีขึ้นในรางกายสังขารนั้นเปนเรื่องของรูปขันธ สวนใน

ทางรูปขันธนี้พระพุทธเจาของเราทานใหปลงกรรมฐานวาถาถึงคราว

แลวมันจะตองเปนไปอยางนั้น

พระพุทธเจาของเราสอนเนนหนักไปในทางจิตใจ คือใหใจภาวนา

ใหเกิดปญญา ความรู ความเขาใจที่ถูกตอง แกไขจิตที่เต็มไปดวยราคะ

ตัณหาใหเบาบางหมดสิ้นไป พระองคแกทางในจิตเพราะตนตอตน

เหตุมันไปจากนี้ ที่มาเกิดเปนรูปราง ไดเจ็บไขไดปวย มันมาจากจิต

หลง มายึดมาถือเอาธาตุดิน น้ํา ไฟ ลม วาเปนตัวตนของเรา เมื่อมา

ยึดเอาธาตุเหลานี้วาเปนตัวเราของเรา มันธาตุเรานี้เปนของแตกของ

ตาย ที่ยังมีชีวิตอยูในเวลานี้คือวาชั่วคราว ทานจึงเปรียบวาเหมือนเรา

ไปยืมของคนอื่นมาทําการทํางานนิดหนอย สิ่งใดเราไมมีไปยืมเขามา 

อีกไมนานเราทํางานแลวเราก็สงเขาสงเจาของเดิมเขา รูปขันธตัวตน

คนเราที่ไดมานี้ก็ยืมโลกมนุษยเขา ถายเทกันมาโดยลําดับลําดับ ตัวเรา

ไดมาจากบิดามารดาผูบังเกิดเกลา บิดามารดาผูบังเกิดเกลาก็ไดตอๆ 

กันมาอยางนี้ แตมันไมใชของมั่นคงถาวร จําเปนเราจะตองใชใหเกิด

ประโยชน เมื่อเราไดกาย วาจา จิต อันนี้มาแลว ขอแรกก็คือวาเอามา

ฟงธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ใหจิตใจดวงผูรูอยูภายในนั้นแหละ

รูเขาใจวาทางออกจากโลกจากวัฏสงสารนี้ไมใชที่อื่นตองออกจาก

จิตใจนี้ จึงสอนใหภาวนา บริกรรมทําใจใหสงบตั้งมั่น จะไดแกภายใน

จิตใจนี้ใหหลุดใหพนใหออกไมใหหลงยึดอยู ถืออยู ในรูป ในนาม ใน

กาย ในจิต ในสมมติโลกอันนี้ เมื่อแกไดแกหมดแลว จิตอันนี้ก็ไมมา

ลุมหลงไปตามรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ คือวาความ

สุข สะดวก สบายอันใดที่จิตใจเราหลงอยู มันเลิกละออกไปไดหมด ใจ

มันไมเกี่ยวเกาะกังวล เมื่อจิตใจมันหลุดพนนิพพิทาญาณ  เบื่อหนาย

คลายออกหมดทุกอยาง ทีนี้มันก็ไมติดไมของ ไมติดใจในอารมณใดๆ 

เพราะอะไรก็ตาม เปนรูปทานก็มองเห็นวารูปนั้นมันไมเที่ยงแทแนนอน 

มันมีชราพยาธิ มีทุกข ไมใชรูปของเรา แมมันจะมีอยูที่ตัวเราเปน ขา ๒ 

แขน ๒ ตัวเราไปมาทางไหนก็เอาตัวนี้ไป ก็ไมใชของเรา ยืมเขามาใช 

ใชดีก็มีประโยชน บําเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาปฏิบัติบูชาก็เกิดประโยชน 
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ถาไปทําบาปทําอกุศลตางๆ ก็ไดโทษ ใหติดของอยูในรางกายสังขาร

อันนี้ พระพุทธเจาทานจึงใหเอาดวงจิตดวงใจผูไดยินไดฟงอยูเดี๋ยวนี้

ขณะนี้แหละมาภาวนา บริกรรมทําใจใหสงบตั้งมั่น ไมใหจิตใจลุมหลง

มัวเมาไปตามกระแสของโลก โลกนั้นมันไมไปถึงไหนมันก็เกิด แก เจ็บ 

ไข ตาย เทานั้นเอง มีความเกิดขึ้นแลวก็ดับไป เปนอยูอยางนี้ไมวา

คนชาติใด ภาษาใด ก็เทาๆ กัน ไมมีใครจะอยูชั่วฟาดินสลาย ไมเชื่อ

ก็ใหดูอยางนี้ เราไปบานใดใหถามดูวาปาชาบานนี้มีไหม ที่เผาศพมี

ไหม เคาจะตอบวามี มีคนตายไหมเคาก็จะตอบวามี จะเปนฝรั่งมังคา 

เปนคนไทย คนอะไรก็ตามมันก็ถามเคาไปเถอะมันก็ตายเหมือนกัน 

ตายเหมือนกันเกิดมาใหมเหมือนกัน เทาๆ กัน มันวอกแวกวนเวียน

อยูอยางนี้ไมมีที่จบที่สิ้น เมื่อพระพุทธเจาของเรามาชี้แจงแสดงให 

บําเพ็ญภาวนา รวมจิตรวมใจใหสงบตั้งมั่นจนไมหวั่นไหว จนจิตใจของ

ผูนั้นกําหนดพิจารณาเห็นแจงดวยตนเองวา การที่คนเรามาเกิด มาแก 

มาเจ็บ มาไข มาตาย อยูนี้เพราะจิตมันหลง จิตอวิชชา จิตไมรู ไมรู

ว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องเจ็บอย่างนี้อย่างนี้ เกิดมาแล้วมันต้องแก่

อยางนี้อยางนี้  เกิดมาแลวมันตองตายอยางนี้อยางนี้เหมือนกันหมด 

เมื่อมันรูแจงอยางนี้แลวมันก็ไมไปแตะตอง ไมไปยึดเอา ถือเอา เรียกวา

ภาวนาอยูในใจ ชําระจิตใจดวงนี้ใหรูจัก รูแจง รูจริง รูอยู  รูวา รูป นาม 

กาย ใจ ตัวตน บุคคลเหลานี้ มันเกิด มันแก มันเจ็บ มันตาย วุนวาย

อยูตามภาษาของจิตไมรูนั่นเอง เมื่อจิตของผูใดรู เขาใจแลววาไมใช

ของเรา ไมใชตัวเรา มันไมเที่ยงแทแนนอน จิตดวงนี้มนัก็ไมยึดหนาถือ

ตา ไมยึดตัวถือตน ไมยึดเรายึดของของเรา มีอยางใดมันก็รูเทาทัน ได

อยางใดมันก็รูเทาทัน เสียไปมันก็รูเทาทัน ไดกับเสียทานไมไปทุกขไป

รอน ทานภาวนาละกิเลส ทานลางจิตใจของทานใหสะอาด ขาวสะอาด 

เหมือนผาขาวสะอาดใหมอยางนั้นแหละ ใจที่ขาวสะอาดเปนใจที่ไมมี

ความโกรธใหใคร ไมมีความอิจฉาพยาบาทใคร แมคนอื่นเขาจะอิจฉา

พยาบาทดุดาวารายใหอยางไรก็ตาม ดูตัวอยางพระพุทธเจาของเรา ถา

เราดูผิวเผินก็วาพระพุทธเจานั้น มีแตคนยกยองสรรเสริญ มันก็มีพวก

หนึ่ง พวกสาวกของพระองคก็เทิดทูนกราบไวบูชา พวกอิจฉาพยาบาท

มันก็มี บางพวกก็พระพุทธเจาไปบิณฑบาตก็จางคนมาดา ไปไหนก็ดา 

เก็บมาดาหมดแหละในโลกที่เขาดากัน พระองคก็เฉย ไมหวั่นไหว บาง

คราวไปบิณฑบาตเคาเอาไม เอาหนามทับทางไมใหทานเดิน พระองค
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ก็เฉยได บ ตองไปทุกขไปรอนกับเขา นั่นแหละพระพุทธเจา คนทําชั่ว

เสียหายใหก็ไมเบียดเบียนตอบ ใชอุเบกขาเฉยเสีย อยางพระเทวทัต 

ทั้งๆ ที่พระองคบวชใหก็ไมฟงคํา คอยดุดาวารายปายสีใหพระพุทธเจา

อยูตลอดเวลา เทานั้นยังไมพอยังจะทําลายพระพุทธเจา เอากอนหิน

ใหญไปเตรียมไวที่เขาคิชกูฏ ไปเตรียมไวเสร็จบนทางพระองคลงจาก

ภูเขามาบอนที่ชันชันนั่น พอพระองคผินหลังใหลงไปก็เทวทัตมันหมอบ

อยูคอยกลิ้งกอนหินกอนนั้นลงทับพระพุทธองค ทับพระองคก็ไมสั่น

หวั่นไหว ไมหลีก เดินธรรมดา กอนหินก็กลิ้งลงไป พอไปใกลจะถึง

พระองคมันก็เบี่ยงทางไปอีกทางหนึ่ง พระพุทธเจานั้นเรียกวาเปน

ผูไมสะทกสะทานยานกลัวตอภัยอันตราย จนกอนหินหลีกไปเอง 

พระเทวทัตก็เสียอกเสียใจจะเอาใหพระพุทธเจาตายวันนี้ก็ยังไมตาย

ไฟนรกก็หมกไหมหัวใจพระเทวทัตอยูตลอดเวลา อันนี้แหละตัว

พระองคนั้นมีจิตใจภาวนาอยางแทจริง เขาอิจฉาพยาบาท เขาจะเอาให

พระองคตายพระองคก็ไมตอบโต ไมหลบหลีก เอาจนกอนหินหลีกไป

เอง นั่นแหละเปนภาวนา เพิ่นวางขันธทั้ง ๕ ละความหวาดความสะดุง

ขนพองสยองเกลาไดหมด ตัวลวนกิเลสทั้งนั้นหละ อยากได อยากดี 

อยากเปน อยากมีอะไรตอมิอะไรพระองคเลิกละไดหมด ถาอยูทางโลก

ก็จะไดเปนถึงพระเจาจักรพรรดิตราธิราช พระองคก็ไมเอา ขาจะเอา

เปนนักบวช ไมมีสมบัติอะไรเปนของตัวเทานั้น ใจของพระพุทธเจานั้น

จึงควรกราบไหวบูชาวันยันค่ํา คืนยันรุง เปนจิตใจอันเสียสละทุกสิ่งทุกอยาง 

เพื่อใหมนุษยและเทวดาอินทรพรหมทั้งหลายใหมีความสุขอยางเดียว 

พระพุทธเจาเกิดมานั้นไมมีที่จะใหสัตวทุกข เวนเสียแตเขาทํา

เขาเอง ทุกขมันก็ไปสูเขาเอง ที่จะเกิดจากพระองคไมมีแตวาคนเรา

ธรรมดาไมภาวนาละกิเลส มันไมอยูมันไมเอาอยางนั้น เขาดามาก็ดา

ตอบ เขาตีประหารเราเราก็ตอบ อาจจะเกิดเขาจะมาฆาเรา เราก็ฆา

มันกอนไปอยางนั้น คือวามันจิตอันนั้นมันไมสงบ จิตพระอาริยะเจา

ทั้งหลายทานไมมีอยางนั้น เขาจะมาฆาสมมตินะ ก็เขาฆาเราไมไดฆา

ชางมัน ไมทุกขไมรอน เขาฆาใหตายก็สบายเหมือนกันจะไดเขาสู

นิพพานแลวใหมันแลวรูแลวรูรอดไป บ ตองมาปวด หิวขาว หิวน้ํา 

มานั่งภาวนาปวดหลังปวดเอวยาก นี่เขามาฆาใหตายก็สบาย ไปอยู

เมืองนิพพานไมมีใครฆา ไปอยางสบายอยู อยางนั้นเราตองตั้งอกตั้ง

ใจปฏิบัติบูชาภาวนา เอามันจริงเปนลูกศิษยสาวกของพระพุทธเจา 

อยาไปทอถอย วนัไหนก็ตาม คืนไหนก็ตาม ภาวนาในใจใหมันไดตลอด

เวลา คือไดทุกลมหายใจเขาออก ไมวาภาวนาบทใดขอใด ลมเขาไป

ก็ภาวนาใหมันได ลมออกมาก็ภาวนาใหมันได คือความตั้งใจในใจ

นั่นแหละมันมีอยูตลอดเวลา ทานมีสติเตือนจิตเตือนใจ เราทุกคนทุก

ดวงใจก็ใหพากันตั้งจิตตั้งใจขึ้นมา อยาไดมีความทอแทออนแอในหัวใจ 

พระพุทธเจาทรงสอนแลววา สาวกของเราตถาคตนั้นตองเปนคนมี

ความเพียร ตองเปนคนมีจิตใจความเพียร ความหมั่น ความขยัน ความ

อดความทน สาวกของพระพุทธเจาไมใชเรื่องเล็กนอย หมั่นขยันในการ

ปฏิบัติบูชา ภาวนาละกิเลส ตราบใดเมื่อทานยังมีชีวิตอยู ทานก็ภาวนา

เรื่อยไป ทําคุณงามความดีเรื่อยไป ไมไดมุงเอาอะไรตอมิอะไรในโลกนี้

อีก เอาภาวนาจิตใจ สงบ ตั้งมั่น จิตใจรูแจงเห็นจริง เรียกวาคลายกิเลส 



๑๕๒ ๑๕๓

ตัณหา มานะทิฐิ ออกไปทีละนอยละนอย ผลที่สุดจนกิเลสในจิตในใจ

หมดไปสิ้นไปนั่นแหละ จึงจะรูแจงดวยปญญาอันชอบดวยตนเอง ไมใช

ผูอื่นรูให เขาใจให การปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี้ จะตองทําเอง 

ละเอง ถอนเอง กิเลสความโกรธ ความโลภ ความหลงในจิตใจนี้ ผูอื่น

จะมาเลิกมาละใหไมได เพราะเวลาเราทําตามอํานาจกิเลสนั้นมาเรา

ทําเอง ความโกรธเราก็โกรธเอง ความโลภเราก็โลภเอง ความหลงเรา

ก็หลงเอง พระพุทธเจาทานเปนผูชี้แจงแสดงให พวกเราทั้งหลายอยา

นิ่งนอนใจ นั่งภาวนา หลับตานึกบริกรรมพุทโธ นึกถึงมรณะภัยความ

ตายในใจของเราไดทุกเวลา จนกระทั่งมันเพียงพอ ถอดถอนกิเลส

ราคะ กิเลสโทสะ กิเลสโมหะ ในจิต ในใจ ในกาย วาจาจิตนี้จนออก

หมด ไมมีกิเลสความโกรธโลภหลงอยูในตัวในใจเลย นั่นแหละจึงจะ

เปนทางพนจากทุกข ออกจากทุกข ไมมาเวียนวายตายเกิดในโลกนี้อีก 

เพราะทานแจง ทานพอแลว ทานเลิก ทานละแลว ทานปลอยทิ้งแลว 

ทานไมเอามาอีกแลว เหมือนเขฬะน้ําลายที่เราถายออกไป บวนน้ําลาย

ไปแลวหนะไมไปเก็บมาอมอีก ไมไปเอามากินอีก กิเลสในจิตใจของเรา

ทุกคน ถาเราภาวนาใหดีแลวมันก็มีแตจะเลิก จะละ จะถอนออกไป

เทานั้น เมื่อถอนยังไมได ละยังไมหมด ก็เพียรละไปทุกวันคืนเดือนปไม

ประมาท ผลที่สุดจิตที่ไมประมาทนั้นแหละจะเปนดวงดีวิเศษ ละกิเลส 

ราคะ โทสะ โมหะ ในจิตใจใหหมดไปสิ้นไป ในกายก็ไมใหมี ในวาจาก็

ไมพูด ในใจก็ไมคิด คิดแตภาวนาและกิเลสอยางเดียว ผลที่สุดกิเลสที่

มันทวมจิตทวมใจอยูมันก็หมดไปได พนไปได 

พระสาวกในครั้งพุทธกาลทานไปสูสวรรคนิพพานมากมาย เรียก

วานับเปนอสงไขย อสงไขย ไมใชเรื่องเล็กนอย มากมายถึงกระนั้น

ก็ตาม พวกเราทั้งหลายก็ยังไมไปถึง ยังไมไปพนทุกขอยางนั้นอยู ยัง

หลงยังอีกอยู ฉะนั้นเราตองตั้งใจในเวลานี้ใหพรอมมูลบริบูรณอยู นั่ง

ก็พระพุทธเจานั่งอยูในนี้นั่งอยูในใจ ภาวนาพุทโธในใจ ภาวนาจนหลับ 

หลับแลวก็แลวไป ตื่นขึ้นมาฝนรายฝนดีไมเกี่ยว ภาวนาพุทโธตอไป 

ภาวนามรณกรรมฐานในจิตในใจตอไป เรงทําความเพียรภายในจิต

นั้น ไมใหจิตใจทอถอย ทอแท ออนแอในหัวใจ มันเกิดทอถอยใจขึ้นมา

เมื่อใดเวลาใดเตือนจิตของตัวเอง สอนจิตของเรา ดุดาให พระพุทธเจา

ทําไมทานไมทอแทออนแอ ทําไมทานสามารถอาจหาญ ทานก็เปนเนื้อ



๑๕๔

หนังมนุษยไดมาจากทองแมเหมือนๆ กัน ทําไมทานทําได จิตเราตัว

เรามันคาอะไร จึงเลิกไมได ละไมได ตองใจมันลุกขึ้นภาวนา ทําความ

เพียรปฏิบัติบูชาไมทอถอย ทั้งกลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน 

ทุกอิริยาบท เมื่อตั้งใจประกอบกระทําอยูอยางนี้ตลอดเย็นนตลอด

กาลเวลา มันจะเหลือความเพียรของผูปฏิบัติไปไดหรือ ไมมีอะไรที่จะ

เหลือความเพียรไปได เรามีความเพียร ความหมั่น ความขยัน อยูใน

ดวงใจ ไมทอแท ออนแอ จิตใจดวงอยูภายในนั้นก็ยอมมีกําลัง มีความ

สามารถอาจหาญ ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวมันหายไปเอง ความ

ทุกขความรอนใจหายไปเอง เพราะภาวนาทําความเพียร ละกิเลสอยู 

เมื่อกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ทั้งอยางหยาบ อยางกลาง อยางละเอียด

หมดไป สิ้นไปไดเมื่อใด เวลาใด ความรูแจงแทงตลอดในธรรมก็ยอม

ปรากฏการณขึ้นมาในจิตใจของผูปฏิบัตินั้นๆ  ไมไดมีใครมาหยิบยื่น

ให ไมใชพระพุทธเจาโยนให ไมใชพระธรรมโยนให ไมใชพระสงฆโยน

ให มันเปนการปฏิบัติบูชาภาวนา ละกิเลสในจิตในใจในตัวของเราให

เบา ใหบาง ใหหมดไปสิ้นไป  มุงอยูอยางนี้ตลอดเวลา ตั้งใจใหมั่นอยู

ตลอดเวลา ผลที่สุดจิตก็ยอมสบาย กายก็สบาย จิตก็สบาย เมื่อถึง

คราวเจ็บไขไดปวยก็ไมตองเปนทุกขเปนรอน จนกระทั่งถึงขั้นจะแตก

จะตายก็ไมตองไปทุกขไปรอน คือไมใชใจมันตาย ไมใชจิตเราตาย ธาตุ

ดินเขาตาย ธาตุน้ําเขาแตกเขาตาย ธาตุไฟเขาแตกเขาตาย ธาตุลมเขา

แตกเขาตายตางหาก จิตมันตายไดที่ไหน จิตมันเหมือนอากาศเหมือน

ลม ลมและอากาศใครจะไปทําลายได ดังไฟใสมันก็มีอยูอยางนั้น ลม

และอากาศ ใจของเราทุกคนนี้ก็เหมือนกัน อยาไปกลัวมันตาย จิตมัน

ไมตาย รูปรางกายนั้นตางหากมันแตกมันตายอยูทนไมได สวนจิตใจ

เมื่อตั้งอกตั้งใจบําเพ็ญภาวนาในทางพุทธศาสนา ไมทอไมถอยแลวก็

ยอมขยับไปขางหนา เรียกวาเดินหนาไปเรื่อยๆ คือภาวนาไมทอถอย 

เมื่อภาวนาไมทอถอยมันก็มีแตยังไมรูก็จะคอยรูไป สิ่งใดยังไมเขาใจ

ก็จะเขาใจไป สิ่งใดยังเลิกยังละไมไดแตวามีความเพียรความหมั่นอยู

ในใจก็ตองเลิกไดละได เพราะพระพุทธเจาเปนตัวอยาง พระองคตรัสรู

พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ละกิเลสพรอมทั้งวาสนาหมดแลว สาวก

เจาทั้งหลายสมัยกอนนูนเมื่อทานไดดู ไดเห็น ไดยิน ไดฟง ธรรมวินัย 

สธุสะ ศาสนาคําสอนของพระพุทธเจา ทานก็ลุกขึ้นปฏิบัติบูชาภาวนา 

ไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิว ตั้งใจปฏิบัติอยูทุกลมหายใจเขา

ทุกลมหายใจออก มรณัง เม ภวิสสติทานนึกทานเจริญไดอยูในใจทุก

เวลา ผลที่สุดสิ่งที่วายากมันก็กลายเปนงายขึ้นมา จิตเราไมสงบเอา

จริงๆ มันก็สงบได มันไมมีปญหาอะไร ปญหามันอยูที่จิตเราเปนคน

ขี้เกียจขี้คราน มักงาย อยากได มีแตความอยากได การประกอบกระทํา

ไมกระทํา มันก็ไมไดอยูดีนั่นแหละ ถาวาใจของเราตั้งใจปฏิบัติบูชา

ภาวนาไมทอถอย เมื่อจิตไมทอถอยก็ยอมไดยอมถึงอยูในตัว

ฉะนั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาภายในจิตใจของตนนั้น อยาไปโยน

ใหคนอื่นทําตองโยนใหจิตใจของเราทํา กายวาจาจิตของเราทํา ของเรา

ปฏิบัติจนใหรูไดเขาใจในจิตใจของตนนี้ทีเดียว เมื่อเราทําตาม ปฏิบัติ

ตามก็ยอมไดรับความสุขกายสบายใจ เรื่องเดือดเนื้อรอนใจยอมไมมี 

ดังแสดงมาก็สมควรดวยกาลเวลา เอวังก็มีดวยประการฉะนี้ 
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นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น

ณ โอกาสนี้เปนตนไป เปนโอกาสฟงธรรม การฟงธรรมนี้ให

พวกเราทุกๆ คนนั่งสมาธิภาวนา ขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซาย เอา

มือขางขวาวางทับมือขางซาย ตั้งตัว ตั้งกายใหเที่ยงตรง แลวก็หลับตา

นึกภาวนาพุทโธ พุทโธ ทุกลมหายใจเขาออก พรอมกับการไดยินได

ฟง การฟงนี้ไมตองสงจิตใจมาฟง  ใหเราทุกคนรวมจิต รวมใจใหเปน

ดวงหนึ่งดวงเดียวอยูภายในใจ จิตใจของคนเรานั้นมีจุดหมายอยู คือวา 

ดวงใจดวงจิตที่มีความรูอยู เสียงที่ลอยไปในอากาศ ถาคนหูดีมันก็จะ

เขาไปเอง เขาไปที่โสตที่หู ที่เรารูวาเสียงนั้น คือวา จิต ธรรมดาหูเปน

เครื่องรับเอาเสียง ใครเปนผูมารูวาเสียง วาเทศนอยางงั้นอยางงี้ สอน

อยางงั้นอยางงี้ นั่นคือ จิตแหละ ดวงจิตนี้ไมตองไปหาที่อื่นมีอยูในตัวมี

อยูในกาย วาจา จิตของเราทุกคน ถาเรานั่งภาวนาแลว บริกรรมพุทโธ

รุกขมูลรมไมเปนเสนาสนะ
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อยูในดวงใจ ที่เราไดยินเสียงพุทโธอยูในนั้น ก็คือจิตนั่นเอง 

เปนผูรู เปนผูไดยิน สวนเสียงที่วาพุทโธนี้เปนชื่อ เปนนามของ

พระพุทธเจา เปนการระลึกถึงพระพุทธองค แมทานจะดับขันธเขาสู

นฤพานไปนานแลวก็ตาม ในเวลานี้เชื่อวาพระพุทธองคนั้น ยังวางพระ

ธรรมวินัยลงในพุทธศาสนาไวถึงหาพันปหลังจากพระองคดับขันธเขาสู

นฤพาน เวลานี้ก็สองพันห้าร้อยยี่สิบหกปี ก็นับว่าเราอยู่กึ ่งกลาง

พุทธศาสนา ถาเราทําบุญ ใหทานก็ดี ก็ไดเต็มเม็ดเต็มหนวยเหมือน

สมัยพระพุทธเจายังมีพระชนมชีพอยู เรารักษาศีลหาก็มีผลมีอานิสงค 

เทากันกับสมัยพระพุทธเจายังมีพระชนมชีพอยู เราฟงธรรม สงบจิต

สงบใจ ยังใจของเราใหเยือกเย็น สบาย ก็มีผลมีอานิสงคเทากับสมัย

พระพุทธเจา โดยเฉพาะแลวการสดับรับฟง การฟงธรรมนี้ เปนสื่อสาร

อันสําคัญที่เราจะตองกําหนดจดจําไวภายใน คือ พระธรรมวินัย ก็คือ

ศาสนา คําสอนของพระพุทธเจานี้ ที่เราฟงนี้ก็ดี หรืออานตํารับตํารา

ตางๆ อันนี้ทานวา พระปริยัติธรรม เปนธรรมที่จะตองจดจํา นําไป

ประพฤติ ปฏิบัติ เมื่อเราฟงแลวจดจําไดขอใด คําใด เอาไปประพฤติ 

ปฏิบัติ มีการนั่งภาวนาในบานเรือนของเราเปนตน ทุกๆ คืนกอนจะ

หลับ จะนอนก็ใหฝกฝน อบรมจิตใจของเรา โดยวิธีนั่งสมาธิภาวนานั้น 

ใหไดทุกคืน ถาเราทําทุกคืน ทุกคืนไป ก็ไมเหลือวิสัย เพราะวา จิตใจ

ของเราจะคุนเคยกับการนั่ง คุนเคยกับการบริกรรมภาวนา เมื่อทําชํานิ

ชํานาญแลว จิตใจของเรานั้นแหละ จะไดรับความสงบระงับ เยือกเย็น 

สบายทุกคืนไป เมื่อใจของเรามีความสงบ ระงับ เย็นสบาย ตั้งมั่นไดแลว

ก็เปนตนทางที่จะกําหนด รูป นาม กาย ใจ ตัวตนคนเรานี้แหละ ให

เห็นแจงในหลักสามประการ ใหเห็นวารูปนาม ตัวตนของคนเรานี้ 

มีความไมเที่ยงแท แนนอน เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมควรประมาท 

ระลึกขึ้นมาในดวงจิตดวงใจของเราวา เวลานี้เปนเวลาปฏิบัติบูชา

ภาวนา เตือนใจของเราอยางนี้ ไมใหใจของเราลุมหลงมัวเมา ปลอยไป

ตามอารมณกิเลส ทุกลมหายใจเขา ทุกลมหายใจออก อยาไดหลงลืม

คําวา พุทโธ หรืออุบายอื่นใดก็ได สุดแทแตวาจริต นิสัย จิตใจของเรา

นึกถึง ความเกิด ความแก ความเจ็บ ความไข ความตาย 

ความพลัดพรากจากสัตวและสังขารทั้งหลายอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม 



ถาเรานึกเชนนั้นแลว จิตใจของเรามีความสงบ ระงับ ก็ใหนึกอุบายนั้น

ก็เหมือนกันกับพุทโธ หรือวา เหมือนกันกับอานาปาลมหายใจ 

เพราะวาคนเรานั้นมีจริต นิสัยตางๆ    กัน ไมเหมือนกัน จะใหเหมือนกัน

ทุกคนไมได อยางพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาของเรานั้น เวลาทานจะ

เอาจริงเอาจัง ถึงขั้นไดตรัสรูเปนพระพุทธเจานั้น ทานไดนั่งภาวนาใต

ตนไมโพธิ์ พระองคกําหนดอานาปาลมหายใจเขา ลมหายใจออก 

ทานเอาลมนี้แหละ มัดจิตใจของพระองคไมใหคิดฟุงซานเหมือนแตกอน  

ลมเขาไปพระองคก็กําหนดรูวานี้เปนลมเขาไป ลมออกมาพระองคก็

กําหนดรูวานี้เปนลมออกมา เขายาวออกยาว เขาสั้นออกสั้น จนกระทั่ง

ลมละเอียด ทานกร็ู รูวาลมมันขาดไปหมดไป แตวาไมใชลมหมด 

จิตมันวางลมหายใจก็เหมือนกับวาเรานั่งอยูเฉยๆ ไมหายใจ พระองคก็

มีสติ ระลึกอยู ภาวนาเพียรเพงอยู ในอุบายธรรมอานาปานั้น  ในคืน

วันนั้นเองพระองคก็ไดสมถกรรมฐานเต็มที่ สมถกรรมฐาน จิตใจ สงบ

ระงับได เปนปากทาง เปนตนทางที่พระองคจะไดตรัสรูเปน

พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อพระองคไดสมาธิตั้งมั่นแลว พระองค

ก็กําหนดรูป นาม กาย ใจ ของพระองควานามรูปงอนิจจัง นามและ

รูปนี้ไมเที่ยง เมื่อของพระองคไมเที่ยง ของคนทั้งหลายก็เหมือนกัน

ดูซิเวลาเกิดมาเปนอยางไร เปนหนุมมาเปนอยางไร แกชราเปนอยางไร 

อยางนี้ก็ยอมเห็นแลววา รูปขันธ รูปนาม กาย ใจ ของคนเรานั้นไมเที่ยง

อยางนี้ แลวก็เปนทุกข ถาหากวาไมภาวนาละกิเลส มันก็มีแตเรื่องทุกข 

เหมือนคนเราที่เกิดมาแลวจิตไมภาวนา ไมรวมมันก็เปนทุกข รูป นาม 

กาย ใจ ของคนเรานี้ สวนมากเราจะนับวาเปนตัวเราของเรา ความจริง

แลว มันไมใชตัวเรา เปนอนัตตา คือวาเวลามันเจ็บไขไดปวย เราบอก

วาอยาไดไปเจ็บไขไดปวยเลย มันก็ไมฟง ถาถึงเวลามันจะแตก จะดับ

เราก็บอกมันไมได อันนี้ทานใหรูวาจิตใจเราอยาไปยึดมั่น ถือมั่น ในตัว 

ในตน ในเรา ในของของเราเกินไป เพราะวารางกาย สังขารของคนเรา

นี้มัน มีความแก ความชรา มีความเจ็บไขไดปวย มีความตายเปนผลที่สุด 

เมื่อพระพุทธเจาตั้งมั่นใจไดแลวก็ไดมาตรัสรูเปนพระพุทธเจา

ขึ้ น ใน โลกห ลั งจาก นั้นมาพระองค ก็ โ ป รดปญจ วัค คีย ทั้ ง ห า

แสดงธัมมจักกัปปวัตนสูตร แสดงอนัตตลักขณสูตร ปญจวัคคียทั้งหา

ก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันตาขีณาสพจบพรหมจรรย หลังจากนั้น

แลวพระองคก็สงสาวกทั้งหาองคไปเผยแผพระพุทธศาสนา ใหไปองค

ละทิศละทาง ไมใหไปดวยกัน สวนพระองคของเราก็โปรดไปอีกทางหนึ่ง 

เผยแผพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย เรียกวาเจริญรุงเรือง

ทั ่วไปในสังฆมณฑลในประเทศชาติ สมัยนั้นนับวาพระพุทธศาสนา

เจริญ มีพระโสดา พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันตาขีณาสพ ทั้ง

มนุษยและทั้งเทวดา พญาอินทร พญาพรหม ทั้งหลายในสมัยนั้น ได

สดับฟงคําสอนของพระพุทธเจา พระสาวกพระพุทธเจาแลว ทานก็

ตั้งใจปฏิบัติบูชา ภาวนา ไมทอไมถอย ไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน

ทั่วไป นั้นก็ชื่อวาการประกอบ การกระทํา สวนพระพุทธเจาของเรานั้น

นับตั้งแตพระองคไดตรัสรูเปนพระพุทธเจาแลว เรียกวาอยูในพุทธวาท 

พุทธวงศ พุทธประเวณี ประเวณีของพระสัมมาสัมพุทธเจาแตเกากอน

ที่มาตรัสแลว ทานประกอบกิจการอันใด พระพุทธเจาของเราผูมีนามวา

๑๖๐ ๑๖๑



พระพุทธเจาโคดม ก็ประกอบสิ่งนั้นๆ เหมือนกับที่พระพุทธเจาแต

เกากอนมา คือ ตอนเชาพระองคก็โปรดสัตวในทางบิณฑบาตทุกวัน

ถาไมมีกิจอื่น เรียกวา ปุพฺพณฺเห ปณฺฑปาตฺจ เวลาเชาโปรดสัตวใน

ทางบิณฑบาต  สายัณเหธรรมเทศนา  ตอนบายๆ เย็นๆ พระองคก็

ตรัสพระธรรมเทศนา สอนอุบาสก อุบาสิกา เฒา พระยา มหากษัตริย  

เศรษฐี มหาเศรษฐี อยางในกรุงสาวัตถี ก็วัดเชตวันมหาวิหาร บายๆ 

เย็นๆ กอนพระอาทิตยตก พระองคก็มาตรัสพระธรรมเทศนาสอน 

ญาติโยม อยางนั้นทุกวันมาโดยลําดับ ทีนี้ถาตอนค่ําพระพุทธเจาก็

ประทานโอวาทแกพระสงฆ พระสาวกทั้งหลายมี ภิกษุ ภิกษุณี สามเณร 

สามเณรี ผาขาว นางชี สอนเนนหนักไปในทางนั่งสมาธิภาวนา

เดินจงกรม บริกรรมภาวนา วาสาวกทั้งหลาย นักบวชเปนผูเสียสละทุก

สิ่งทุกอยางแลว ใหหมั่นภาวนา ละกิเลสความโกรธ โลภ หลง ในจิตใจ

ของตนใหหมดไป สิ้นไปเปนจุดมุงหมาย สาวกทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติ

บูชา ภาวนาไมทอถอย จนไดสําเร็จมรรคผลนิพพาน ตามอุปนิสัย 

วาสนาของทาน ทีนี้เมื่อพระสงฆองคเจาเลิกราไปแลว ตอนเที่ยงคืน 

พระพุทธเจาก็ไมไดหลับไมไดนอน เที่ยงคืนก็เรียกวา ทรงพยากรณแก

ปญหาของเทวดา พญาอินทร พญาพรหมในสิบโลกธาตุ ผูใดมีเวลา

วาง สงสัยอยางไร ก็มาถามพระพุทธเจาได แตสิ่งนี้นั้นอยางคน

เราธรรมดาไมรูหรอก เพราะวา กายก็เปนกายทิพย จิตใจของทานก็

มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็มาฟงเทศน

นั่นเอง ฟงพระพุทธเจาเทศนตอนเที่ยงคืน พระพุทธเจามีกิจประจํา

อยูอยางนี้ แลวจวนจะสวางก็พิจารณาสัตวโลกวา มนุษยและเทวดา 

อินทร พรหม ทั้งหลาย พรุงนี้มนุษยและเทวดาผูใดมีอินทรียบารมีแก

กลาพอจะโปรด จะสอนมีหรือไม พระองคก็เขาสมาธิ เขาฌาน

เขาสมาบัติ ถามีก็มาปรากฏ ถาไมมีก็แลวไป อันนี้เปนกิจประจําวัน 

นับตั้งแตพระพุทธเจาไดตรัสรูแลว จนถึงวันนิพพาน ๔๕ ป หรือวา 

๔๕ พรรษา นับวาพระพุทธเจาของเรานั้นมีกําลังกายแข็งแรง ความ

เจ็บไขไดปวยก็มีนอย เพราะวาจิตใจของทานเขมแข็ง มีอะไรอะไร

ทุกอยางที่คนเราทําไมได พระพุทธเจานั้นทําได ปฏิบัติได

ขนาดหนาวรอนทานก็ไมหวั่นไหว อยางทานไปภาวนาอยูในปา ในเขา 

๑๖๒ ๑๖๓



ในปาหิมพานต ปาน้ําแข็ง ทานก็ไปภาวนาได บนฟา บนสวรรค ไป

โปรดพุทธมารดาแม จําพรรษาอยูดาวดึงสไมมีลมหายใจ ทานก็เอาลม

หายใจได ไมมีขาวน้ํา โภชนาอาหาร ทานก็ไปเทศนาอยูโนน ตั้งสาม

เดือน จึงกลับลงมามนุษยโลก สิ่งเหลานี้แหละ ที่พระพุทธเจานั้นเปน

ผูยิ่งใหญทุกทิศทุกทางไมมีใครจะดีวิเศษเกินกวาพระสัมมาสัมพุทธเจา

ไปได

อันเราทุกคนที่เกิดมายุคนี้ สมัยนี้ ก็อยามาทอแท ออนแอวาเรา

ไมไดเห็นพระพุทธเจา เห็นแตพระพุทธรูปเห็นแตพระที่เขียนเปนรูป

เปนรางออกมาก็อยาไปนอยใจ พระธรรมวินัย พระไตรปฎกที่เรา

ทานทั้งหลายทําบุญสุนทานอยูทุกวันนี้ ก็ยังมีเปนหลักฐานพยานอยู

ตลอดจนผูปฏิบัติ เจริญสมถกรรมฐาน วิปสสนากรรมฐานก็ยังมีอยู

พระสงฆองคเจาก็ยังมีอยู และวัดวา ศาสนาก็ยังมีอยูทั่วไปใน

ประเทศไทย ฉะนั้นใจของเราอยาไดมีความทอถอย เมื่อใจ

เราไมทอถอยแลว นอกจากเราทําบุญใหทานอยางที่เราทํานี้ก็ดี

หรืออยางอื่นก็ตาม เรียกวา อามิสทาน ใหทาน ปจจัยทั้งสี่ ไดแก 

ถวายอาหาร และบิณฑบาต ถวายผาปาบังสุกุล เครื่องนุงหม 

ถวายเสนาสนะ ถวายหยูกยาแกโรคภัยไขเจ็บ อันนี้ทานวา อามิสบูชา  

สวนปฏิบัติบูชาก็เหมือนเราทานทั้งหลาย เมื่อทําบุญสุนทานแลวก็ฟงธรรม

นั่งกรรมฐานภาวนา อยางที่นี้ก็เรียกวา เราไดที่ อันเรามุงมาดปรารถนา

มานานแลว วาเมื่อใดหนอขาพเจาจะไดไปในปา ไปในเขา ไปในถ้ํา

ในคหูา     บดันีเ้รากไ็ดแลวสถานทีว่เิวก     คอืวา     เงยีบสงดั     ในทางพทุธศาสนา 

พระพุทธเจาทรงตรัสสั่งไวกับผูบวชใหม บวชใหมเมื่อใดทานก็สั่งไววา

รุกฺขมูลเสนาสนํ นิสฺสาย ปพฺพชฺชา ตตฺถ เต ยาวชีวํ อุสฺสาโห กรณีโย

ผูบรรพชาอุปสมบทแลวใหถือวาเสนาสนะที่อยูอันสําคัญนั้น คือ 

รุกขมูลรมไม  รุกขมูลรมไมนั้น ไมมีความอาลัยสิ่งใดๆ เวลาไปนั่ง

ภาวนา นอนภาวนา เวลาไปจากนั้นก็ไมหวงอะไร เพราะไมมีสมบัติ

อะไรในรมไมนั้น ไมเหมือนโบสถ วิหาร หรือวา ศาลการเปรียญ อันนี้

มันมักยังมีหวงอยูบาง แตวารุกขมูลรมไมนั้นไมมีหวง พระองคจึงสอน

วาใหไปภาวนาในรุกขมูลรมไม บัดนี้เราทานทั้งหลายที่วาเราอยูในที่

ชุมนุมชนหาเวลาวางไมได วันนี้ คืนนี้ เชื่อวาไดแลวสถานที่นั้น ถาเรา

ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชา ภาวนาพุทโธ จนรวมจิตใจของเราลงไปไดนั้นแหละ

สําคัญมาก เพราะวาบัดนี้ที่ใดจะพูดวาที่นี้ไมเงียบไมสงัดไมได 

เพราะวาปาเขา ปาเขาลําเนาไพร เปนที่เงียบที่สงัด เปนที่สบายที่สุด 

ถาเราสังเกตตั้งแตเราขึ้นมาทีแรก จะเห็นวาใจของเราแมกายจะ

เหน็ดเหนื่อย เมื่อย หิว ใจนั้นเรียกว่าใจมีกําลัง มีความสามารถ 

อาจหาญ ขึ้นมาไดโดยลําดับ ลําดับ จนกระทั่งมาถึงแลว จิตใจของเรา

ก็สบาย จนกระทั่งมาถวายทาน เสร็จแลวก็มานั่งสมาธิภาวนา ฟงธรรม

ตอไป อันนี้ก็ไดชื่อวาเปนอุบายธรรมอันสําคัญ เพื่อที่จะเสริมสราง

กําลังจิต กําลังใจของเราใหมีกําลังความสามารถ หรือวามีศรัทธาแกกลา 

คนเรามันสําคัญที่จิตใจ ถาวาจิตใจจะเอาจริงๆ ภาวนาจริงๆ แลวไม

เลือกวาหญิง วาชายภาวนาไดทั้งนั้น กิเลสความโกรธ กิเลสความโลภ 

กิเลสความหลงนั้น มันอยูในใจ อยูในจิตใจดวงผูรู พวกเราฟงอยูนี้เอง 

ถาเราตั้งใจ รวมใจเขามาตั้งมั่นจริงๆ แลว จนเห็นวานอกจากจิตใจ
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ดวงผูรูอยูในตัวในใจนี้ออกไปทั้งหมดมันไมเที่ยงแท แนนอน เราอยา

ไปยึดถือเอา ถายึดถือเอามันก็เปนทุกขเปลาๆ นอกจากจิตใจดวงผูรู

ออกไปนี้แลว ก็วาไมใชตัวตนของเรา ตัวตนของเราจริงๆ ก็คือวาตั้งจิต

ตั้งใจรวมใจใหสงบตั้งมั่นมาอยูในจิตใจดวงผูรูในตัวในใจของเราใหได 

เมื่อมั่นคงลงไป ทีนี้ไดแลวก็จะมองเห็นไดวาทุกสิ่ง ทุกประการในโลกที่

เรามาเกิดอยูนี้ มีความไมเที่ยงแทแนนอนทั้งหมดนั่นแหละ อยาไดหลง 

ยึดเอาถือเอา เราภาวนาพุทโธใหใจเราเย็น สงบระงับ สบายทุกๆ  คืนไป 

อันนี้แหละเปนของดีวิเศษ สิ่งอื่นนอกจากนี้แมจะมีทรัพยสินเงินทอง 

วัตถุ ขาวของมากมายเหลือใช เหลือสอยก็ตาม สิ่งนั้นยังเปนที่พึ่งจริงๆ 

เหมือนสมาธิภาวนานี้ไม่ได สวนการนั่งสมาธิภาวนาทําความเพียร

ละกิเลสในใจของตนนี้ได นั้นแหละเปนที่พึ่งไดอยางแทจริง ยังมีชีวิต

อยูเราก็ใจสบายมีความสุข ภาวนาใจสงบระงับ รูจักบาป บุญ คุณ โทษ 

ประโยชน และไมใชประโยชนในตัว ในใจของเรา ถาชีวิตแตกดับไป เมื่อใด

เวลาใด จิตใจที่ภาวนานี้มันจะติดตามเราไป ถาเราละกิเลสยังไมหมด

ก็จะ เกิด แก เจ็บ ตาย วุนวายไปอีก ถาละกิเลสความโกรธใหหมด

ไป กิเลสความโลภ ความอยากไดใหหมดไป ละกิเลสความหลงให

หมดไปสิ้นไป ใจเราผองใส สะอาดไมวุนวายในกิเลสกาม วัตถุกาม 

มีจิตใจแนวแนมั่นคงเปนดวงเดียว จิตใจดวงนี้แหละ จะประพฤติดี 

ปฏิบัติชอบ ประกอบกับสิ่งที่เปนบุญเปนกุศล จะไดสติ จะมีสมาธิ 

จะไดปญญา ไดญาณอันวิเศษ ละกิเลส โลภ หลง ใหหมดไป สิ้นไปได 

แตตองตั้งใจจริงๆ ความตั้งใจมั่นคงนั้นแหละสําคัญ ทานวาถาใจเรา

มั่นคงแลวเปนสมาธิ ทําอะไรแลวตั้งใจทําจริง อยางเรานึกบริกรรม

พุทโธ ก็ตั้งใจ หรือเราฟงธรรมไดยินเสียง มีความรูสึกใจของเราก็ตั้งใจ 

กําหนดเอาจิตใจดวงนี้ใหได จะมีเรื่องกระทบกระเทือนอยางไรก็ตาม 

ไมหวั่นไหวไปในสิ่งใดๆ ใจเราจะมั่นคง หนักแนนเหมือนพื้นแผนดิน 

ถาเราทําใจใหหนักแนนเหมือนแผนดินแลว ทําอะไรสําเร็จทั้งนั้นแหละ 

ถาหากใจเรานั้นเหมือนกับเอาไมไปปกทราย ลมพัดมาก็ลมอยางนี้ไมได 

ทานวาใหใจเราหนักแนนเหมือนแผนดิน ดูแผนดิน ใครจะทําดีทําราย

อะไรใหแผนดินก็เฉย ใจของเราเมื่อนึกภาวนาพุทโธ พุทโธรวมลงไป 

จนเปนดวงหนึ่งดวงเดียวแลวจิตก็สบายเลย หรืออยางหนึ่งเราก็ดูถ้ํา 
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ถ้ําคูหาที่เรานั่งภาวนาอยูเดี๋ยวนี้ ถ้ํานี้มันมีความหนักแนน ใครจะไปทํา

อะไรใหถ้ํานี้หวั่นไหวไมได ถาเราทําใจใหเหมือนกับถ้ํา เหมือนคูหา 

เหมือนถ้ํา จิตใจเราก็สบาย ใครจะติเตียนนินทาก็เหมือนเราไปติเตียน

นินทากอนหินอยางงั้นแหละ กอนหินมันก็เฉย ถาเราวางเฉยไดใครจะ

สรรเสริญ นินทากาเลก็ชาง เราก็ภาวนาพุทโธอยูในใจ นั่งก็พุทโธอยูใน

ใจ ยืนก็พุทโธอยูในใจ เดินไปไหนมาไหนก็พุทโธอยูในดวงใจ ใจของเรา

มีความสุข มีความเย็น ความสบายแลว ไมวาจะอยูที่นี้ อยูที่ไหนก็ตาม

เปนอันวาภาวนาไดทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน นั่นเอง เมื่อเราทํา

อยู ปฏิบัติอยู ไมประมาทมัวเมา จิตใจของคนเรานี้ มันมีหลักอยูวา ถา

เราทําดี ทําบุญ ใหทาน รกัษาศีล จนถึงขั้นฟงธรรม นั่งสมาธิ ถาเราทํา

บอยๆ มันก็เจริญขึ้น จิตใจของเรานี้แหละ มันดีขึ้น สบายขึ้น หนักแนน

ขึ้น ทําดีไดตลอดไป ความดีที่เราทํานี้แหละ มันเปนนิสัย เปนปจจัย 

เปนอุปนิสัย วาสนาบารมี ใหใจของเราแกกลา ในการที่จะละความ

โกรธ ความหลงในใจใหหมดไปสิ้นไป มันขึ้นกับจิตใจของคนเราทั้งนั้น 

ไมไดขึ้นกับวาเปนหญิงภาวนาไมได ภาวนาไดแตชายไมถูก หญิงก็

ภาวนาได ชายก็ภาวนาได มันอยูที่ศรัทธา อยูที่สติปญญาของแตละ

บุคคล สติปญญาของแตละบุคคลจะบังเกิดมีขึ้นไมใชวาอยากใหมัน

เกิดมีขึ้นก็เกิดขึ้นเอง เราตองประกอบกับธรรมเหมือนอยางขณะนี้ 

เวลานี้เรามาสูสถานที่เงียบสงัด มาสูสถานที่ฟงธรรม จิตใจเราก็ไมให

ฟุงซานไปที่อื่น ตั้งใจบริกรรม ฟงธรรมอยูตลอดกาล จนกระทั่งใจสงบ 

ใจตั้งมั่น ใจเย็น ใจสบาย เมื่อใจสบายแลวอยูที่นี้ก็สบาย กลับไปบาน

เรือนเคหะสถานก็สบายทั้งนั้น เพราะวาใจภาวนา ใจละความโกรธ 

ใจละความโลภ ใจละความหลง อยูที่ไหนไปที่ไหน ก็สบายทั้งนั้น 

อันการปฏิบัติบูชา ภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ ตอนแรกๆ 

ก็อาศัยสถานที่บาง คือวาจิตใจของเรายังไมคุนเคยกับสิ่งแวดลอม

ตางๆ ถาเราทํา เราปฏิบัติจนตั้งจิตตั้งใจไดดีแลว อยูที่ไหนก็ภาวนาได

จะเห็นไดวาในสมัยครั้งพุทธกาลเด็กๆ  ขนาดอายุ   ๗   ขวบ ทั้งบวชและ

ไมบวช ทานภาวนาจนไดสําเร็จเปนพระโสดาบันก็มี เปนพระสกิทาคา

ก็มี เป็นพระอนาคาก็มี เป็นพระอรหันตขีณาสพ ก็มีเยอะแยะ

ในสมัยครั้งพุทธกาลโนน นั่นแหละคือ ทานตั้งใจทํา ตั้งใจปฏิบัติ 

แมจะเปนคฤหัสถ ญาติโยม ก็ตั้งใจอยูอยางงั้น จะเห็นไดวาพุทธบิดา พอ

พระพุทธเจานั้น ทานไมไดไปบวช ไมเรียน เหมือนพระพุทธเจาของเรา

พระองคก็เปนพระเจาแผนดินอยูกรุงกบิลพัสดุนั่นเอง

 เมื่อพระพุทธเจาไปภาวนาได ๖ พรรษา ไดตรัสรูแลวก็ไดมาโปรด

พุทธบิดาพอ พอนั้นก็ตั้งอกตั้งใจทําบุญ ใหทาน รักษาศีล แลวก็ภาวนา 

พระองคตรัสสอนอยางไร ทานก็ทําตาม ไมไดบวช ไมไดเรียน แตทานก็

ภาวนาที่หอปราสาทราชมณเฑียร แตก็ไดสําเร็จเปนพระโสดา พระสกิคาทา

พระอนาคา พระอรหันตรา บั้นปลายชีวิตก็ดับขันธเขาสูนฤพานใน

ปรางคปราสาทนั่นเอง พระพุทธเจาของเราก็ไดไปทําฌาปนกิจพุทธบิดา

นั่นแหละอยูที่ไหนก็ตาม ถาหากวาตั้งใจทํา ตั้งใจปฏิบัติมันไดทั้งนั้น

ดีทั้งนั้นแหละ ไมตองไปวาอยูอยางงั้นไมได ทําอยางงั้นไมได 

อันนี้เราหลงมารกิเลส ธรรมดาสังขารมาร กิเลสมารนั้น มันโกหกพกลม
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อยางนั้นอยูวันยังค่ํา คืนยังรุง ถาเรายังไมมีสติ ภาวนา ก็สูมารกิเลส

ในใจของเราไมได อยางงายๆ ก็คือวา เมื่อถึงเวลาที่เราจะหลับจะ

นอน เราจะไหวพระ สวดมนตร นั่งภาวนา เสียกอนจึงคอยนอน 

มารสังขารอันนี้มันก็โกหกพกลมวา อยามานั่งภาวนาเลย วันนี้มัน

เหนื ่อยมากไปทําการทํางานวันยังค่ ําแล้วก็ยังมานั ่งภาวนา เดี ๋ยว

รางกายจะเจ็บไขไดปวยอยางโนนอยางนี้ มันวาอยาไปเชื่อไปหลง 

กอนที่เราจะนอนเราก็กราบพระ ไหวพระ นั่งสมาธิภาวนา ใหมันสงบ 

ระงับ เยือกเย็น สบาย เสียกอนจึงคอยหลับคอยนอน ถาเกิดจิตใจเรา

ดื้อดานขึ้นมา ก็อยาไปถอยความเพียร ถาวานั่งสมาธิภาวนา นิดหนอย

มันไมสงบ ก็นั่งเพิ่มไปทุกวันทุกวัน เอาจนตีเตลิดได เอาจนไดชัยชนะ 

เมื่อไดชัยชนะมันก็ชนะเรื่อยไป  

ฉะนั้นการภาวนา ปฏิบัติบูชา ในทางพุทธศาสนานี้อยาไป

ติวาเราบุญนอย วาสนานอย ทําไมได เปนไปไมได หรือมันก็มักจะ

อางวาเราอยูในฆราวาส ญาติโยม การภาวนาเปนเรื่องของพระสงฆ

องคเจา เหลานี้แหละเลหเหลี่ยมพญามาร อยาไปเชื่อ ไปหลง ตอง

เชื่อพระพุทธเจา เชื่อพระอริยสงฆ สาวกเจาทั้งหลาย เชื่อพระธรรม 

คําสอนของพระพุทธเจา วาตั้งใจปฏิบัติเมื่อใด เวลาใด ก็ไดรับความ

สุขกาย สบายใจเมื่อนั้นเวลานั้น แลวไมตองรอใหแก ใหชราเสียกอน

ไมไหว เรายังเด็กก็ภาวนา ปฏิบัติบูชาตั้งแตเด็กนี่แหละไป เราตก

อยูในวัยหนุม ก็รีบภาวนาในวัยหนุม เมื่อตกอยูในวัยแกวัยชราก็ยิ่งเรง

ภาวนาใหเกงกลาสามารถอาจหาญ เพราะวาคนแกชรานั้น ทานเปรียบ

อุปมาเหมือนไมใกลฝง มันมีแตจะหักโคนลงมาฉันทใด เมื่อถึงวัยแก

วัยชราอะไรมันก็ติดขัดไปหมดเปนสวนมาก ตาก็ไมดีเพราะวา

ตามันแก หูก็ฟงอะไรไมชัดเพราะวาหูมันแก อะไรอะไรมันก็แกชราไป

ทุกอยางทุกประการ อยาไปรอใหมันแก เอาปจจุบันมาทํา คือในขณะนี้ 

เดี๋ยวนี้ ใหมันตั้งขึ้นมาในจิตใจของเรา ยิ่งประพฤติปฏิบัติไดแต

เมื่อเด็ก เมื่อหนุมนั้นแหละดี วิเศษ ไปรอใหแกแลวมันก็ไหนมาไหน

ไมรอด ตาไมดี หูไมดี จิตใจก็เศราโศก เสียใจอยางนี้ไมถูก เอาใหมัน

แกกลาสามารถ ยิ่งคนแกก็ยิ่งภาวนาไดดี ก็เราแกชราแลวมันเหลือลม

หายใจเขาออกเทานี้ มันจะมาติวาตัวเองแก เมื่อหนุมมันไปอยูที่ไหน 

ลุกขึ้นภาวนาบตองรอคนหนุม เอาใหมันคนแกชราใหรูจักกองทุกข กอง

ภัย ในโลก ในวัฏสงสาร ในรูป นาม กาย ใจ ตัวตนคนเรานี้ ถาจะมา

เหนือกวาภายนอกไมได ตองเหนือในใจ คือเอาใจมาภาวนา ตั้งใหมั่น 

เมื่อใจตั้งมั่นแลวก็ใหกําหนดวาอะไรอะไรทุกอยางในโลกนี้ เราจะไป

คิดเอาตามใจหวังนั้นไมได เพราะวาสิ่งทั้งหลายไมเที่ยง สิ่งทั้งหลาย

ในโลกนี้เปนทุกข สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ไมใชตัวตนของเรา อยามา

หลงยึดเอาถือเอา รูจักปลอยวาง ทําใจใหขาวสะอาดเหมือนผาใหม 

ผาขาว  เมื่อใจของเราใสสะอาด เลื่อมใสในคุณพระพุทธเจา เลื่อมใส

ในคุณพระธรรม เลื่อมใสในคุณพระสงฆ เลื่อมใสในการปฏิบัติบูชา 

ภาวนา ประจําอยูในจิตใจในตัวของเราแลว ก็ยอมเปนไปเพื่อความ

เจริญรุงเรืองในทางจิตใจในทางพุทธศาสนา เพื่อวาเราทานทั้งหลาย

พากันไดยนิไดฟงแลว ก็ใหกําหนด จดจํา นําไปประพฤติปฏิบัติก็คงได

รับความสุข ความเจริญ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

๑๗๐ ๑๗๑



สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

๑๗๒ ๑๗๓

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา

พระองคนั้น  

ณ โอกาสนี้เปนโอกาสฟงธรรม เปนโอกาสปฏิบัติธรรมไปในตัวดวย 

การปฏิบัตินั้น คือวาการกระทําตามที่พระพุทธเจาทรงตรัส ทรงชี้แจง

แสดงไว อันพระพุทธเจาของเรานั้น วันที่พระองคจะไดตรัสรูเปน

พระพุทธเจา พระองคนั่งขัดสมาธิภาวนา ที่วานั่งขัดสมาธิเพชรคือ 

พระองคเอาขาซายขึ้นมาทับขาขวา  แลวก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซาย 

มือขางขวาวางทับมือขางซาย นั่งใตตนโพธิ์ ผินพระพักตรไปทางทิศ

ตะวันออก เมื่อพระองคนั่งขัดสมาธิเสรจ็เรียบรอยแลว พระองคก็ตั้ง

สัจอธิษฐานในจิตใจของพระองควา การนั่งสมาธิภาวนาครั้งนี้ จะให

เปนครั้งสุดทาย จะไดใหตรัสรูเปนพระพุทธเจา เปนจุดใหญสําคัญ

ถาหากวาไมไดตรัสรู ก็จะไมลุกไปมาในที่ใดๆ ทั้งหมด จะนั่งอยูที่นี้ใหเปน

ที่ตาย พูดงายๆ อยางนั้น เรียกวาพระพุทธเจาตั้งสัจจะอธิษฐานลงไป

สุดยอดของศาสนา



๑๗๔ ๑๗๕

วาจะไมหวั่นไหวไปตามอารมณกิเลส กิเลส ราคะ โทสะ โมหะ สังขารมาร

กิเลสมาร อะไรทั้งหมด จะไมหวั่นไหวไปตามเรื่องอะไรทั้งหมด

แมเลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแหงไป เหลือแตหนังหุมกระดูกก็ตามที

จะไมลุกหนีจากการนั่งสมาธิภาวนานี้เปนอันขาด เวนเสียแตไดตรัสรู

เปนพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้น อันนี้คือวาพระพุทธเจา กอนจะไดตัด

จากกิเลสตัณหา มานะ ทิฐิในโลกนี้ใหขาดลงไปไดนั้น มีจิตใจอันสูงสง 

แนวแน มั่นคงที่สุด เรียกวา เด็ดขาดลงไป ไมมีความทอแท ออนแอใน

หัวใจประการใด รวบรวมกําลังจิต กําลังใจ ของพระองคเต็มที่ ยกจิตใจ

สูงสง เมื่อพระองคนั่งขัดสมาธิภาวนาเสร็จเรียบรอยแลว พระองคก็

เลือกอุบายภาวนาว่า จะเอาอุบายใดเป็นอุบายภาวนา พระองค์ก็

กําหนดไดวา ลมหายใจเขาออก เปนอุบายภาวนาดีที่สุด ลมนั้นมัน

ผานเขาไป สูดเขาไปเลี้ยงรางกายก็ผานดวงใจเขาไป เวลาลมออกมา 

ก็ผานดวงจิตดวงใจ ดวงจิตดวงใจ คือ จิตผูรูอยู พระองคตั้งสติระลึก

เต็มที่ ใจก็มั่นคง ไมปลอยปละละเลยเหมือนแตเกา พระองคทําสําคัญ

อยูวา นี้เปนลมหายใจเขา นี้เปนลมหายใจออกอยูทุกเวลาไมใหจิตคิด

ฟุงซานไปที่อื่น ทุกลมหายใจเขา ทุกลมหายใจออก พระองคจดจอ

อยูในดวงจิตดวงใจผูรูของพระองค สังวรระวัง รักษา ตั้งใจกําหนดอยู 

รูอยู เห็นอยู ซึ่งลมหายใจเขาออก คือวา เอาลมหายใจยึดเหนี่ยวไว

ไมใหคิดไปอยางจิตใจธรรมดา ดวยอํานาจพละกําลัง ในน้ําพระทัย 

ใจพระพุทธเจา เรียกวา ทําจริง เอาจริง และในขณะที่ลมหายใจเขาไป 

ลมหายใจออกมา พระองคก็กําหนด มรณภัย คือ ความตายไวดวย 

คนเราทุกคนนะ พระองคเองก็เหมือนกัน ถาลมหายใจนี้ออกไปแลว

สูดเขามาไมไดก็ตาย หรือหายใจเขาไปแลว ลมหายใจไปไมติดขัดเขา

ออกมาไมไดก็ตาย ในขณะเดียวกันทานก็นึกถึงความตายที่จะมาถึงองค

ของทาน แนวแน มั่นคง ใจไมหลงใหล ไมลืม ไมขาดสติสัมปชัญญะ 

น้ําพระทัยใจพระพุทธเจาก็สงบระงับ เปนขณิกสมาธิ เปนอุปจารสมาธิ

เปนอัปปนาสมาธิ ที่วาจิตสงบตั้งมั่น ไมออกไปภายนอก จิตใจดวง

ผูรูอยู เรียกวา มั่นคงลงไปในจิตใจของพระองคจริงๆ ทุกลมเขา 

ทุกลมออก ไมประมาทมัวเมา เอาจริงทีเดียว เมื่อจิตใจมั่นคง 

หนักแนน ไมโลเล ลังเลสงสัย แลวพระองคก็กําหนด รูป นาม กาย 



ใจ นี้แหละวา นามรูปง อนิจจัง นามและรูป กาย ใจ นี้ไมเที่ยง 

ทั้งภายนอกและภายในนี้ ไมมีอะไรเที่ยง ทั้งกาย ทั้งจิต หรือตลอด

ในโลกนี้ จะเปนผืนแผนดิน ทองฟา ปาดง ภูเขา ดวงพระอาทิตย 

พระจันทร ที่อยูในโลกอันนี้ ก็ไมเที่ยง ไมคงที่ ไมเปนอยูอยางนี้ 

เมื่อหมดอายุขัยของแตละอยางๆ จะลงสูความไมเที่ยง ความเปน

ทุกข ความไมใชตัวตนของบุคคลผูใดทั้งนั้น เมื่อพระองคมากําหนด 

กาย วาจา จิต ของพระองคเห็นแจง ในหลัก อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เกิด

ขึ้นดวยญาณ ดวยปญญาอันวเิศษ ละกิเลส ตัดกิเลส ความโกรธ ความ

โลภ ความหลง ไดเด็ดขาด จิตใจของพระองคก็ไมมายึดหนาถือตา ไมมา

ยึดตัวถือตน ยึดเรา ยึดของของเรา อีกตอไป จึงมีนามวา พระพุทธเจา

ไดตรัสรูพระโพธิญาณ ไดตรัสรูพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ 

เปนสัพพัญูพุทธะ เรียกวา รูแจงโลก รูแจงธรรม จิตอวิชชา ตัณหา 

มัวเมา อยูในโลกนี้ โลกหนา โลกไหน ก็ไมมีในน้ําพระทัยใจพระพุทธเจา 

จึงไดนามวา พระสัมมาสัมพระพุทธเจา ไดอุบัติบังเกิดขึ้นในโลกแลว

ตรัสรูเปนองคพระพุทธเจาขึ้นมา เรียกวา พระองคถึงแลวซึ่งความพนทุกข

ถึงนิพพาน น้ําพระทัยใจพระองคไมหวั่นไหว กิเลสมาร สังขารมาร

ก็ไมมาทําใหพระองคไดเดือดรอนตอไปอีก นั่นมาจากพระองคนั่ง

สมาธิภาวนา แมพวกเราทั้งหลายก็ตองปฏิบัติบูชา นั่งสมาธิภาวนา

จนกวาจิตใจจะไดสําเร็จมรรคผลถึงซึ่งนิพพาน ถายังไมเห็นแจงพระ

นิพพานดวยตนเอง จะมาหยุดอยูไมได จะตองเดินจงกรม จะตอง

นั่งสมาธิภาวนา ทั้งรูปรางกาย ไมวารางกายจะยืน จะเดิน จะนั่ง จะ

นอน จะไปมาที่ไหน ก็ภาวนาทุกลมหายใจเขาออกเรื่อยไป จนกวา

จิตใจจะไดสงบ ระงับ ตั้งมั่น เห็นแจงในธรรมะปฏิบัติ เห็นแจงในหลัก 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จริงๆ ไมใชเพียงเราจํา ฟง กันเทานี้เปนความ 

ธรรมในใจใหแจงประจักษจน เลิก ละ ตัด ปลอยวางกิเลส ความโกรธ 

ไดเด็ดขาด กิเลสความโลภ  ความอยากในใจไดเด็ดขาด กิเลสความ

หลงในใจนั้นได้เด็ดขาด เมื่อสาวกทั้งหลาย ได้ฟังธรรม คําสอน

พระพุทธเจา ทําตามที่พระองคทรงตรัส มีปญจวัคคียทั้งหา จึงได

สําเร็จมรรคผล แสดงขันธทั้ง ๕ ถึง รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 

วาไมเที่ยง เปนทุกข เปนอนัตตา ไมควรยึดมั่น ตั้งมั่น ในธาตุ ในขันธ 

ในหนา ในตา ในตัว ในตนนี้ ความจริงมันไมใชตัวตนของเราเลย จิต

มาหลงยึดเอาถือเอา ความสุข ความทุกข อันบังเกิดมีขึ้นในรูปรางกาย 

สังขารนี้ ความหลง ความไมรู เมื่อพระองครูแลว เขาใจแลว นํามาสอน

สาวก สาวิกา ศรัทธา ญาติโยม ทั่วไป ใครมีบุญบารมี กําลังจิตใจ พอจะ

รูได เขาใจ ไมเลือกวาคฤหัสถและบรรพชิต ในสมัยครั้งพุทธกาลโนน 

ทานไดบรรลุมรรคผล เปนพระโสดา เปนพระสกิทาคา เปนพระอนาคา 

เปนพระอรหันตาสุดยอด  เชื่อวาสมัยโนนมรรคผล นิพพาน เจริญรุงเรือง 

ไมเหมือนยุคเรา สมัยเราที่มาเกิดนี้ เรียกวาสมัยทานเจริญดวยความ

สุขจิตสุขใจ จิตใจไมมีความโกรธก็เปนความสุข จิตใจไมมีความโลภ

ก็เปนความสุข จิตใจไมมีความหลงไปตามอํานาจกิเลส ราคะ โทสะ 

โมหะ ก็เปนสุดยอดโลก เรียกวาสูงสุดแหงความสุขทั้งหลาย การเจริญ

ภาวนาในทางพระพุทธศาสนานี้ จึงมีจุดหมายอยูที่ตรงนี้ แมจะเรียน

ธรรม คําสอนของพระพุทธเจาถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธจบ ถาไมมา

ปฏิบัติภาวนา ละกิเลสในใจของตัวเองก็ไมรูเรื่องรูราวอยูนั่นแหละ 

๑๗๖ ๑๗๗



ฉะนั้น พุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย

ที่พระพุทธเจาทรงตรัสไว จึงจะเขาใจในพระพุทธศาสนา เพราะวา

พระพุทธศาสนานั้นถาหากวาไมมีพระศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา

มาตรัสรูกอน แมมนุษยและเทวดา อินทร พรหม คนทั้งโลก ก็ไมมี

ใครสามารถที่จะบุกเบิกไปสูนิพพานได เพราะวากิเลส ตัณหา มานะ

ทิฐิของสัตวโลกนั้น มันยึดไว ถือไว ผูกไว มัดไว ไมใหไปที่ไหน ไปไมได 

เมื่อไดฟงธรรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว สาวกทั้งหลาย 

ไมวาหญิง ชาย คฤหัสถ และนักบวช ทานไมนิ่งนอนใจ ลุกขึ้นเจริญ

ภาวนา ไมหลงใหล อยูในความสุข ความทุกขอันเปนธรรมดาโลก

นี้ ทานลุกขึ้นภาวนา ทําใจใหสงบตั้งมั่น จนพิจารณาเห็นแจงในหลัก 

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ละกิเลส ความโกรธ ความโลภ ความหลง 

หมดสิ้นไป เหมือนพระพุทธเจาเขาสูนฤพานได นั่นแหละเปนสุดยอด

แหงพระพุทธศาสนา สุดยอดแหงการภาวนา ถายังไมเขาใจตอนนี้ 

แลวก็ไดชื่อวายังไมไดเปนสาวกของพระพุทธเจา แมจะบวช ก็บวช

เพียงแตวาเปนสงฆสมมุติใหเปนพระ แตวาจิตยังไมเปนพระ ยังเปน

คนอยู เปนสัตวอยูก็มี เมื่อใดตัวเองตั้งใจชําระจิตใจนี้ใหบริสุทธิ์ ผองใส 

สะอาด ปราศจากมลทินโทษ ไดดวยสติปญญา วิชาความรู ภายในนั้น 

จึงจะเขาถึงพุทธธรรม

คําสอนของพระพุทธเจาจริงๆ แมวาไมมีความสงสัย ในทาน

ในศีล ในภาวนา เมื่อไมมีความสงสัยแลว ก็ตั้งใจปฏิบัติเรื่อยไป

แมวา วัน คืน เดือน ป จะเปลี่ยนไปอยางไรก็ตาม จิตใจของผูปฏิบัติ

นั้นไมมีเปลี่ยนแปลง มุงหนา เดินหนาไปทาเดียว ตั้งใจบริกรรม

ภาวนาอยูทุกขณะ ทุกเวลา จนกระทั่งทุกลมหายใจเขาออก

ก็ภาวนาได มองเห็นภัยอันตรายที่จะมาถึงตนได ทุกลมหายใจเขา 

ทุกลมหายใจออก น้ําพระทัยใจพระสาวกเจา ในทางพระพุทธศาสนา 

ทานจึงรีบเรงภาวนา ปฏิบัติบูชา จนไดสําเร็จมรรคผล เห็นแจงพระ

นิพพาน ตามสมเด็จพระพุทธเจา จึงจัดวาเปนผูเขาถึงพระพุทธศาสนา 

เรียกวา พระพุทธศาสนา เปนศาสนาผูรู ไมใชผูหลง เมื่อเขาถึงได 

ละกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ ของตนใหเบาบาง หมดสิ้นไป จึงชื่อวา 

เปนผูจบพรหมจรรย ไมมีความลังเลสงสัยประการใด

๑๗๘ ๑๗๙



ถาหากวาผูปฏิบัติ ทําใหถึงสุดยอด คือวา เลิก ละ กิเลส ตัดกิเลส 

จนหมดแลว มันก็หมดเรื่องที่เราทําอยู ปฏิบัติอยู มันยังไมจบเรื่อง 

เรื่องกิเลสมันเยอะแยะ ที่จะใหลุมหลง มัวเมา ติดของ พัวพันอยู

มันยังไมปลอย ไมวาง จึงจําเปน ทุกๆ คนที่ไดเกิดมาเปนมนุษย

ไดพบพุทธศาสนา แมจะไมไดพบองคพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ตาม

แตวาภายใน ๕,๐๐๐ ปนี้ พระพุทธเจาทรงตรัส วางศาสนาของ

พระองคไวใหมนุษยคนเรา พรอมดวยเทวดา อินทร พรหม ประพฤติ

ปฏิบัติ เลิก ละ กิเลส ในจิตในใจของตนได ถาทําตาม ปฏิบัติตาม เราก็

มีหนาที่ทําตาม  ปฏิบัติตาม คือวา ใหนั่งสมาธิภาวนา ใหไดทุกๆ คืน กอน

จะหลับจะนอนนั้น อยาประมาท แมจะเปนเวลานิดนึง หนอยนึง ก็ยังดี

กวาไมทํา ไมปฏิบัติ ทางที่จะเปนไป ก็คือ ทางภายใน ไมใชทางภายนอก 

ภายในตัว กายเราก็นั่งอยูนี้ จิตก็ผูรู ผูเห็น ผูไดยินไดฟงอยู จิตดวงผูรู 

ไดยิน ไดฟงอะไรอยู ก็ใหรวมจิตใจเขาไปตั้งใหมั่น เอาใหจริงในจิตใจนั้น 

จึงจะเข้าใจในธรรมะ คําสอนของพระพุทธเจ้าตามความเป็นจริง 

ไมใชวาคิดเดาเอา หมายเอา ตามสัญญาอารมณ ตองทํา ตองปฏิบัติ 

ตองลุกขึ้น ทั้ง กาย วาจา จิต ตัวเราทุกคนจะตองทําใจใหสงบตั้งมั่น 

เปนสมาธิภาวนาขอแรก ขอตอมาก็พิจารณาในหลัก อนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ใหจิตใจนี้รู เขาใจวาอะไรๆ ทั้งหมด ไมใชของเรา เปนของ

โลกเขา ที่วาใหความสุขนั้น ก็ไมจริง เพราะคนเราถาพิจารณาดูความ

จริงแลว ตั้งแตเกิดจนแก ตั้งแตแกจนตาย มันหาความสุขสบายไมคอยได

คนเราเมื่อยังเปนเด็ก เปนหนุม ก็มุงหมายวา ใหถึงวัยแกวัยชราเสีย

กอนจึงจะบําเพ็ญทาน รักษาศีล ภาวนา ความจริงชีวิตของคนเราไม

แนนอน วันนี้อาจจะเปนวันตายเราก็ได คืนนี้อาจจะเปนคืนตาย

ของเราก็ได จะเอาอะไรมาแนนอนได ดวยเหตุนี้ผูปฏิบัติภาวนาทาน

จึงใหลุกขึ้น ตื่นขึ้น ตั้งอกตั้งใจภาวนา เอาใหมันเด็ดขาดลงไปกิเลสใน

หัวใจนั้น ถาหากวาเราตั้งใจภาวนา เอาจิตใจใหแนวแน มั่นคงจริงๆ 

ก็ยอมไดบรรลุมรรคผล ไมวายุคใดสมัยใดเปนไปไดทั้งนั้น แตตอง

อาศัยการประกอบ กระทําใหเกิด ใหมีขึ้นในจิต ในใจจริงๆ เพราะวา 

พระธรรมวินัย พระพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจานั้น จะตอง

ปฏิบัติบูชา ภาวนา ไมใชวาอยูเฉยๆ แลวก็จะได จะบังเกิดมีขึ้นก็ไมได 

ตองทํา ตองปฏิบัติ ตองภาวนาในใจ ทั้งกาย วาจา จิต ก็ตองตั้งอยูใน

ความสงบ แนวแนมั่นคง ไมหลงใหล เมื่อใจนี้ไมหลงใหลไปในที่ใดๆ 

มีความเชื่อมั่นในธรรมปฏิบัติ นั่งก็ปฏิบัติ ยืนก็ปฏิบัติ เดินไปมาที่ไหนก็

ปฏิบัติบูชาอยู เมื่อทําอยู ปฏิบัติอยู อยางนี้แหละ ชื่อวา สาวโก สาวก

ของพระพุทธเจา ผูจะเขาไปสูพระนิพพานเกียจครานไมได จะตองทํา 

จะตองประกอบ ใหเกิด ใหมีขึ้น 

ฉะนั้นทุกลมหายใจเขาออกเราทานทั้งหลายอยาไดประมาท 

ตั้งใจปฏิบัติบูชา ภาวนาเรื่อยไป สิ่งที่เรามุงมาดปรารถนา ก็จะ

สําเร็จลุลวงไปไดไมไกลนัก ฉะนั้นแมวาเราทานทั้งหลายพากันไดยิน 

ไดฟงแลว ก็ใหกําหนด จดจํา นําไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงไดรับความสุข 

ความเจริญ เอวังก็มีดวยประการ ฉะนี้

๑๘๐ ๑๘๑



สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ

๑๘๒ ๑๘๓

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 

พระองคนั้น

จากวันนี้ไป คืนนี้ไป ขางหนาไมนาน ก็จะถึงวันออกพรรษา 

วันมหาปวารณา เมื่อแรก เราทุกคนไดตั้งใจไววา พรรษานี้ กิเลสความโกธร 

กิเลสความโลภ ความหลงในใจ จะไดพากันเลิก ละ ปลดปลอยออก

ไป อยางนอยก็ใหไดเปน โสดาปฏิผล เปนพระอิรยะบุคคคล ในทาง

พุทธศาสนา ทั้งพระภิกษุ สามเณร ผาขาว นางชี ญาติโยมทุกคน ตั้งใจ

ไววา จะทําความเพียร เพื่อละกิเลสในจิตในใจ ใหไดใหถึง บัดนี้มัน

หมดไปสองเดือนกวาแลว ที่วาจําพรรษาไตรมาสสามเดือน หมดไป

สองเดือนกับสิบหาวันแลว ยังเหลืออยูสิบหาวันก็จะถึงสามเดือน 

ไตรมาสสามเดือน ทีนี้เมื่อยังเหลือนอย ถาผูใดมองดูกิเลสในใจของเรา

ยังมากอยูจะตองตั้งอกตั้งใจขึ้นมา อยาไปหละหลวมในการบําเพ็ญ

อยาเลี้ยงกิเลส



๑๘๔ ๑๘๕

ทาน รักษาศีล ภาวนา บารมีสิบ บารมีสามสิบทัศ ที่พระพุทธเจา 

พระอริยเจาทั้งหลายทานบําเพ็ญมา ในกลางพรรษา สวนมากพระอริยเจา

ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโนน ทานเรงทําความเพียร เบื้องตน ทามกลาง 

ที่สุด ที่สุดทาย ก็คือวาวันออกพรรษามหาปวารณา อยางขี้ราย ขี้เหล 

ก็วันนั้นใหไดสําเร็จมรรคผล ละกิเลส ความโกธร โลภหลงในใจของตนได 

ไปนิ่งนอนใจอยูไมได จะตองลุกขึ้นภาวนา ปฏิบัติบูชาภาวนา

คําวาภาวนานะ เปนนโยบายของ ละกิเลส ถาไมตั้งใจละกิเลส 

ไมตั้งใจปฏิบัติภาวนา กิเลสมันไมหลุด ไมออกไป ทานเปรียบอุปมา 

เหมือนอยางวาไมสีไฟ คือคนโบราณเขาทําไมขีดไฟไมได เอาไมไผมา 

สองขางเอาไมไผมาผาแลวก็เจาะลงไปขูดเอาติวไมไผมายัดลงไป ทีนี้

ไมไผสวนหนึ่งก็เอาเปนคมฝงลงไป เอาไมประกบตีลงไปในดินแลวก็

เอาไมที่ทําเพื่อใหไฟติดนะไปถูกับ ไอไมไผที่เปนคม ถูเขา ถูเขา  

แรงเขา แรงเขา จนกระทั่งเกิดควัน ธาตุไฟนั้นเมื่อเอาไมไผ ถูกันแลว 

มันเกิดเปนไฟขึ้นมาได ก็ไดไฟมาใชสอย จะหุงตมทําอะไรไดหมด

มันเกิดเปนไฟขึ้นมาได เพราะเอาไมไผถูกัน สีไฟ เขาเรียกวาสีไฟ แตวา

ถาไมสีไฟนั้น ไมเอามาถูกัน เก็บไมสองอยางนั้นไว  รอยป ก็อยูนั้นแหละ

ไมเกิดไฟขึ้นไดไมสองอยางมันจะไปถูกันจนเปนไฟนั้นเปนไปไมได 

แตมันจะเปนไฟขึ้นมาไดนั้นเอาไมสองอยางมาถูกัน แลวก็มีเชื้อเพลิง

มีกะระยะไวใหเสร็จพอถูกันรอน มันก็มาติด ติดไฟแลวก็เอาตอไฟอยาง

อื่น แตเอาไมสองอยางนั้นแหละทิ้งไว รอยป สองรอยป ก็ไม ไมเกิด

เปนไฟขึ้นมาได อันนี้คนโบราณาจารยเจาทั้งหลาย ทานเปรียบเทียบ

ไวใหพวกเราเอามาคิดพินิจพิจารณา ในการที่จะละกิเลส ความโกธร 

ความโลภ ความหลงในใจของตนใหมันหมดไปสิ้นไป ทานใหดูการไมสีไฟ 

ถาเอาถูกันไมกี่ ไมกี่นาที ก็เกิดไฟได แตวาถาเก็บไวเฉยๆ ก็ดี ทิ้งไวก็ดี 

ไมสองอยางนั้น นานเทาไหรก็ไมเกิดไฟ

อันนี้ทานใหเอามาเปรียบเทียบเวลาเรา สรางบุญ สรางบารมี ใน

จิต ในใจ ของเรา ทานบารมี การทําบุญศุลทาน บริจาค จนถึงอภัยทาน 

ใหอภัยแกบุคคลอื่น สัตวอื่น ศีลบารมี รักษาศีลหา ศีลแปด ศีลสิบ 

สองรอยยี่สิบเจ็ด ตามความตั้งใจของแตละบุคคล ศีลหา นั้นเปนหลักศีล

แกนศีล ก็วาได ไดแก เวนจากฆาสัตว คําวาสัตวนั้น มันเนื่องถึงคนลง



ไปจนถึงสัตวเล็กสัตวนอย เวนจากการลักทรัพย ขาวของของบุคคลผูอื่น 

คือมนุษยเรานั้น มันมีสมบัติ จะเปนปจจัยสี่ หรือเปนเงินเปนทองอะไร

ก็ตาม ถาไปเกิดลักขโมยกันขึ้นมาก็ชื่อวาศีลไมบริสุทธิ์ อทินาทาน 

การเมสุมิจฉาจาร อันนี้ก็รายใหญ ใจมนุษยคนเรา โดยเฉพาะยุคนี้สมัยนี้

ไมคอยสังวรระวังกันกับมุสาวาท โกหกพกลม ไมตองคิด จะพูดอะไร

ก็เรียกวาโกหกพกลมไปเรื่อย สัปปริขี้จุ ศีล ๕ เพิ่นมี สุรา เมรัย สุรา

เปนเครื่องดองของเมา เมื่อผูใดไปบริโภคเขา ก็พาใหคนดีกลายเปน

ผีบาไป หมดความละอายตอบาป พูดทําคิดอะไรก็เรียกวาไมไดเรื่อง 

นอนกลางถนนริมถนนได อาเจียนออกมาหมามามันก็ไปกินลาก

ของคนขี้เหลา เลียปากให ลางปากให ตาขี้เหลา แลวก็ขอแกก็คือวา

เกี่ยวกับสังคม อันนี้คือวาคนไมตั้งใจรักษา รักษาศีล ไมใชเพียงแตวาเพง

ใหศีลรักษาเรา อันนี้สวนหนึ่ง เราตองรักษาศีลกอน เมื่อเรารักษาศีล 

ศีลมันจึงจะรักษาเรา เราตองนั่งสมาธิภาวนากอนไมใชใหสมาธิ

มาเป็นผลโดยเราไม่ทําเหตุก็ไม่ได้ เมื่อเราทําสมาธิภาวนา ให้เกิด

ใหมี ในจิตในใจ ผลมันตองตามมาทีหลัง

แตคนเรายุคนี้สมัยนี้นั้น มีแตอยากจะไดผล แตไมทําเหตุ

คือวาไมทํามันก็เลยไมได อยางฆราวาสญาติโยม การงานหนาที่ 

ความเพียร ความมั่น ความขยันขันแข็ง ไมคอยเอาใจใส ไมเหมือน

คนญี่ปุน แลวมันผลมันก็เลยไมคอยได จะเอาแบบงายๆ หรือวาแบบ

เรียนลัด ลัดเอา ที่นี่ก็ลัดเอา แบบเงินทอง ก็จะเอาเปนตัวเงินที

เดียว ซื้อหวยรัฐบาล ซื้อหวยล็อตเตอรี่ สลากกินแบง ยังไมพอ แลวก็

เอาใหเร็วเขา ซื้อสลากกินรวบ รวบเอาทีเดียวใหพอเลยมันก็เลย

ไปตายอยูแครวบหมดเลย นึกวาไดเงิน ไดทองอะไร คือวามันจะ

เอางายเขาวา เอาความสะดวกสบายเขาวา ฉะนั้น ตองดูวา ทาน 

ศีล ภาวนา บารมี จะแกกลาตองปฏิบัติบูชาภาวนา ทุกสิ่งทุกอยาง

เหมือนไมสีไฟ เอาทิ้งไวเฉยๆ มนัก็อยูรอยป พันป  ก็อยูอยางนั้นนะ 

แตไมไดไฟเกิดจากที่นั่น เราตองการบุญกุศล ตองการความสุขกาย สบายใจ 

ตองการ อยางนอยก็ตองการเพื่อใหไปเกิดในสวรรคชั้นฟา วิมาน 

ไมตองมาทุกขยากปากหมองวุนวาย แตวาเวลาทํา เวลาปฏิบัติคนเรา

ก็ชอบลัดเอา ไมตั้งใจจริงๆ จงใหพากันนึกใหได เมื่อนึกอยางอื่นไม

ไดก็ใหนึกไววา ไมสีไฟ จะเกิดเปนไฟได ตองคนเรา ตัวเรา เปนผูจับ

ไมสองอยางมาถูกันเขา แมมันจะเหน็ดเหนื่อย เมื่อย หิว ไมเหมือนขีด 

ไมขีดไฟก็ตาม แตก็ไดไฟมาใชเหมือนๆ กัน อันนี้หมายถึงวาเราทุกคน 

ทุกตน ทุกองค ตองลุกขึ้นภาวนา วันเวลา ไมไดคอยทา

ดูนั่น ประเดี๋ยวเดียว ประเดี๋ยวดาว จะออกพรรษาแลวจะถึง

วันมหาปวารณา อีกสิบสี่ สิบหาวันก็ หมดเขต หมดเขตสามเดือน

ทีนี้ถาเราไมเรงรีบภาวนา เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ หรือตั้งแตคืนนี้ วันนี้เปนตน

ไป จะไมทัน ไปนอนใจอยูไมได ตองลุกขึ้นภาวนา อยาไปเห็นแกหลับ

แกนอน เพราะวา ความโกรธ ความโลภ ความหลง มันจะออกไปได 

เราจะเลิกมันได ละมันไดนั้น ความโกรธ โลภ หลง อวิชชา ตัณหา 

เพิ่นเปรียบเหมือนของเหนียว ยา ตัง เครื่องติด ถามันติดมาแลวก็ดีหรือ

ติดใหมก็ตาม เราจะตองใชความบากบั่นพยายาม เอาใหยางเหนียว

๑๘๖ ๑๘๗



คือกิเลส ความโกธร โลภ หลง เหลานี้ใหออกไป ไมใหมันมานอน

อยูในกาย วาจา จิต ของเรา ใจของเราใหมีภาวนา พุทโธ ธรรมโม 

สังโฆอยู ใจของเราใหมีอุบายธรรมทุกอยาง ทุกประการ อันใดที่พา

ใหจิตใจสงบระงับได ไมตองมาก อยางเดียวมันก็ไดคือมันอยูที่การ

ลงมือทํา คือวาตั้งใจทํา คําวาตั้งใจนะมันหมดทั้งกาย ทั้งวาจา ทั้งจิต 

ทั้งมือเทา อวัยวะ รางกายทุกสวนนั่นแหละ จึงจะเปนศีล จึงจะเปน

ธรรม เปนคําสั่งสอนของพระพุทธเจา และไมใชเรื่องผูอื่นทําใหดวย 

มันเปนเรื่องตัวเราเอง จะตองตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนา อยา

ไปหลงกลมารยาของมารกิเลส ครั้นจะนั่งภาวนาที่นี่ มันก็บอกวา ที่

โนนดีกวา บัดนี้ นั่งภาวนามาตั้งสองเดือน กับ สิบหาวันแลว กิเลสในใจ

ของเราทุกคนนะ มันเบาบางไปหรือยัง หรือมันยังหนาแนนอยู ถามัน

ยังหนาแนนอยูอยาไปนิ่งนอนใจไมได ตองเรงความเพียร ตั้งแตคืนนี้

เดี๋ยวนี้เปนตนไป ถาไมอยางนั้นจะเสียเวลา เพราะวาวันคืนเดือนป

ที่มันลวงไป ลวงไป ที่เราเห็นอยูกลางวันสิบสองชั่วโมงก็หมดไปอีก

กลางคืนถาถึงแจงสวางก็อีกสิบสองชั่วโมง มันมีแตหมดไป สิ้นไป

แลวมันไมใชวาสิ้นไป หมดไป แตวันคืน เดือน ป อยางนั้น ที่มันหมด

จริงๆ ก็คือชีวิตของเราทุกคน วันคืนมันไมหมดแตชีวิตคนเรามันหมด 

สิบปมันก็หมดไปสิบป ยี่สิบปมันก็หมดไปยี่สิบป สามสิบป สี่สิบป 

หาสิบป หกสิบป มันหมดไปทั้งนั้น อายุที่เรานับกันนะ มันไมใชได 

มันหมดไป มันหมดไป มันสิ้นไป มันเสื่อมไป เสื่อมไป สิ้นไปหมดไป  

เปนธรรมดาอยางนั่นแหละ สวนวัน คืน เดือน ป มืด แจง มันไมไดหมด 

มันมีอยูตามธรรมดา เราไมคิดไมนึก มันก็มืดเองมันแจงเอง เปนชั่วโมง 

นาที วินาที ของมันไปเอง ในเมื่อเวลามามองเห็นวา ชีวิตนี้เปนของนอย

นักนอยหนา มันหมดไป เสื่อมไป สิ้นไป เปนธรรมดาของโลกอยางนี้

แลวเราจะมาลุมหลงมัวเมา ประมาทไมลุกขึ้นภาวนา ทําใจออนแอ

ทอแทกลัวตายอยูไมได

พระสัมมาสัมพุทธเจาของเรา พระองคจะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจานั้น

พระองคเอาชีวิตแลกมา ก็คือวาทํามา ตั้งสี่อสงไขยแสนมหากัปบาง

๑๘๘ ๑๘๙



แปดอสงไขยแสนมหากัปบาง สิบหกอสงไขยแสนมหากัปบาง ที่สิบ

หกอสงไขยก็ดี แปดอสงไขยก็ดี สี่อสงไขยก็ดี ไมใชเพียงแตวานับ

เอาเทานั้น หมายถึงความดี ตั้งใจทําความดี บําเพ็ญทาน รักษา

ศีล ภาวนา ไมประมาทเลินเลอ เผอเรอ ไมมัวคิดฟุงซานรําคาญไป

ที่อื่น ยกจิตใจของตนใหสูงขึ้น อยูในที่สูง เหมือนเราขึ้นหัวปลวก 

หรือขึ้นตนไมที่สูงสุด หรือขึ้นภูเขาที่สูงสุด จิตใจคนเรานี้ก็เหมือนกัน

ถาหากวาปลอยใหมันเปนไปตามอํานาจของกิเลส ตัณหาแลว มันมีแต

จะต่ํา คือวา ไม ไมยอมลุกขึ้นภาวนา เมื่อไมลุกขึ้นภาวนากิเลสมาร 

สังขารมารมันก็เหยีบย่ํา ย่ํายี เราจะลุกขึ้นมาปฏิบัติบูชา ภาวนาไมได 

เพราะกิเลส ความโกธร โลภ หลง นี่มันย่ําจิต ย่ําใจของเรา ทับถม มัน

เคยเปนนายหัวใจของเรามานาน มันไดใจมันคือ เราไมไดลุกขึ้นภาวนา

ตอนี้ไป ใหตั้งใจลุกขึ้นภาวนา เอาใหมันสําเร็จลุลวงไปไดภายใน

พรรษานี้แลว จิตคนเรามันก็มักจะคิดวา มันเปนไปไมได เรามัน

คนบุญนอย วาสนานอย ยังไปไมได ยังทําไมได ไมถึง อันนี้มันเปนที่

ใจกิเลส เราไปเชื่อใจกิเลส เชื่อใจกิเลสราคะ เชื่อใจกิเลสโทสะ เชื่อใจ

กิเลสโมหะ จิตใจมันก็เลยออนแอ ทอแท กลัวตายอยูวันยันค่ํา คืนยันรุง 

ไมลุกขึ้นภาวนาในใจ จิตใจผูรูผูเห็นอยูภายใน มันอยูตรงไหนในเวลานี้

จงรวมกําลังเขามา จนเลิกได ละได ปลดปลอยออกไดทุกอยางทุก

ประการ ศีล สมาธิ ปญญา วิชาความรู ในทางพุทธศาสนาก็จะได

คลองตัวขึ้น ไมวากิเลสกองไหนจะเกิดมีขึ้น กิเลสเกา กิเลสใหม สูให

มันได คือไมใชสูที่อื่น สูที่สมาธิ ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา ปฏิบัติบูชา 

ไมใหจิตใจทอแท ออนแอ ในหัวใจ ดวงจิตดวงใจ ดวงที่รูอยูภายในนี่

เดี๋ยวนี้ เวลานี้ มันมีอยูที่นี่ ที่จิตใจของทุกๆ คน ไมตองไปหาที่อื่น 

ใตดิน ใตน้ํา ก็ไมมี บนฟา บนอากาศ ก็ไมมี มันมีอยูปจจัตตัง จําเพาะ

จิต มันมีอยูที่รักษาศีลภาวนา มันมีอยูที่จิตเจตนาที่แนวแนมั่นคง ไม

ปลอยใหความหลงตางๆ เขามาทับถมจิตใจ จนยกไมขึ้น เอาไมไหว ที่

เปนอยางนั้นก็เพราะวา ไมมองเห็นผลบุญที่ตนกระทําอยูเดี๋ยวนี้ เวลา

นี้ จิตเจตนาในจิต ในใจเนี้ยใหมันมีความเข็มขนขึ้นมา อยาไดไปเอา

แคความสะดวกสบาย แลวไมภาวนาละกิเลส ไมได ตองลุกขึ้นโจมตี  

เอาใหมันทันควัน เพราะวาการมาเกิด แก เจ็บตาย วุนวายอยูในโลกนี้

มันไมใชเรื่องอื่น ก็เรื่องจิตใจไมภาวนา ไมพิจารณา ไมดูของจริง 

คอยดูแตของปลอม ของจริงไมดู ดูของปลอม มันก็เลยไดแตของปลอม 

ของปลอมของแปลงเอาไมเที่ยงแทแนนอนยั่งยืนอยูไดเลย

ฉะนั้น วันนี้ เวลานี้ เราจะตองลุกขึ้น ยืนหยัดตอสูกิเลสมาร 

สังขารมาร ในใจใหได แลวก็ทันมันเมื่อใดก็ฆามันทิ้งเลย อยาไปเลี้ยง

มันไว จิตที่หลงอยูในกิเลสราคะ กิเลสโทสะ กิเลสโมหะ ทันมันที่นี่ก็

ฆามันที่นี่ ทําลายลางมันลงไป อยาไปเลี้ยงมันไว เลี้ยงมันไวเราก็เปน

ทุกข ไมตองเลี้ยง ละ ละก็คือไมเอาไมตองการ ไม ไมประกอบกระทํา

ใหเปนไปตามอํานาจกิเลสนั้นๆ คนอื่น ผูอื่น เปนเรื่องของแตละบุคคล 

ตัวเราใจเรากายของเราชีวิต ชีวา มันอยูที่ใจนี่ รวบรวมกําลังจิตกําลัง

ใจเขามาภายในจนมีความสามารถอาจหาญ ไมมีความทอแท ออนแอ 

ไมกลัวตาย กลัวมันก็ตาย ถึงเวลามันตาย เราจะไปไหววอนเอาอยางนั้น
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อยางนี้ไมไดทั้งนั้น ตองภาวนาเอาใหมันจิตใจแนวแนมั่นคงไมให

หลงไหลไปตาม รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ ไมเอามา

เกี่ยว เพงเลงอยูในดวงจิตดวงใจนี้แหละ ลมเขาไปจิตมันอยูที่ไหนจึง

รูวาลมเขาไป ลมออกมาจิตมันอยูที่ไหนจึงมารูวานี่จิตมันลมออกมา 

ตั้งใจภาวนาอยูในที่อันเดียว ผูอื่นจะมาดีเทาตัวเราเองไมมี ตัวเราเอง

นั้นแหละ จะตองประกอบกระทําใหถึงพรอมดวยความไมประมาท 

จิตใจคนเราเมื่อมันประมาทเลินเลอ เผอเรอ อะไร อะไร มันก็ทอแท 

ออนแอไปหมด ฉะนั้นอยาไดปลอยจิตใจมันออนแอทอแท  ใหใจมันตั้ง

มั่นใหเปนภาวนา

การภาวนาบูชาในทางพุทธศาสนานี้ ไมใชใหผูอื่นภาวนาแทนได

เอาจิตใจของเรามาจดจออยูที่กาย วาจา จิต มาพินิจพิจารณาอยูทุก

ลมหายใจ ความเพียรเพงอยูในตัวในใจนี้ แลวอยาไปเขาใจวาเราเกิด

มาแลว ภัยอันตรายไมมากล้ํากรายไมได กิเลสตางๆ มันคอยจอง

อยู ่เสมอ คนเราเผลอเมื ่อใด เวลาใดมันก็เขาโจมตีแหละ จงมี

ความพาก ความเพียร ความพยายาม เอาใจใส ในการปฏิบัติบูชา

ภาวนาในจิตในใจใหมันหมด ใสสะอาด ความขุนของหมองใจ

ไมใหมี ในกายวาจาจิตของเรานี้ มันมีตัวสําคัญอยู ตัวกิเลสความโกรธ

มันรอทาอยู ตัวกิเลสความโลภมันรอทาอยู ตัวกิเลสความหลงมันรอ

ทาอยู แลวก็จะตองลุกขึ้น รวบรวมกําลังจิตของตัวเองใหมันเต็มท่ี

สูใหได สูไปแคตาย ตายแลวมันยังไมพน มันก็ยังตองมาเกิดอีก เกิดอีก

ก็มาบําเพ็ญภาวนาตอไปอีก ไมมีที่จบที่สิ้น พระพุทธเจา พระอริยเจา

ทั้งหลายทานเอาจนจบจนสิ้น นิ่งแนวเปนดวงเดียว เมื่อจิตใจมีความ

สามารถอาจหาญ ทําจริง พูดจริง ปฏิบัติจริง เลิก ละ ตัด ปลอยวาง

จริงๆ กิเลสมันก็อยูไมได อันตรธานหายไป ฉะนั้น อุบายธรรมตางๆ 

ดังกลาวมานี้แหละ เปนอุบายธรรมปฏิบัติบูชา ภาวนา ละกิเลส เมื่อวา

เราทานทั้งหลายพากันไดยินไดฟงแลว ก็ใหกําหนดจดจํานําไป

ประพฤติปฏิบัติ ก็คงไดรับความสุขความเจริญ เอวังก็มีดวยประการฉะนี้

สัพพีติโย วิวัชชันตุ             สัพพะโรโค วินัสสะตุ

มา เต ภะวัตวันตะราโย     สุขี ทีฆายุโก ภะวะ

อะภิวาทะนะสีลิสสะ     นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน

จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ  

อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง ฯ
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รวมจิตรวมใจเขามา พุทโธในใจ พุทโธ ทุกลมหายใจเขาออก
นึกพุทโธ พุทโธ มันจะไดอะไร มันมีไดอยู ใหนึกไปกอน เจริญไปกอน

จนกระทั่ง พุทโธ นั้น มันรวมตัวรวมใจ ลงไปอยูในใจได
จนเปนองคพุทธะ ธัมมะ สังฆะ อยูในจิตในใจแลว

นั ่นแหละมันอยูที ่นี ่ เมื ่ออยูที ่นี ่ มาสงบที่นี ่ มาแจงที่นี ่
มารู จัก รู แจงรู จริง รู อยู  ในจิตในใจนี้ตลอดเวลา

จาก “ใหใจอยูกับสติ”  หนา ๔๑

คำวา สติ  ความระลึกได
ก็จิตใจดวงผูรู  อันเดียวกันนี้ระลึกขึ ้นมา

ที่นึกบริกรรม พุทโธ ก็คือวา
หัดสติ หัดจิตใจ ใหมีสติระลึกอยู
ไมหลงใหลไปกับเรื ่องใด ๆ ทั้งหมด

จาก “ทุกขเปนของจริง”  หนา ๘๗
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