เมื่อมาพิจารณาขันธ 5 พิจารณารางกายวามันไมใชเรา ไมใชของเราแลวแลวใชฌานตางๆ
ที่เราไดเปนเครื่องชวย อารมณมันก็ตัดความสงสัยในคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสียได ศีลก็บริสุทธิ์
ตอมารก็เกิดความเบื่อหนายในกามคุณ มีผัวมีเมียมาแลวเทาไรมันตายหมด แลวก็แกหมด รสชาติไม
เปนเรื่อง เราก็มาระงับความโกรธ ตัดความมัวเมาในฌานและอรูปฌาน ตัดมานะ ความถือตัวถือตน
วาคนและสัตวเสีย อารมณมันก็ทรงอยูในดานของสมาธิดานกุศลตลอดเวลา ในที่สุด ตัดอวิชชา
ความโงออกเสียไดไมอยากเกิดตอไป เพราะเห็นพระนิพพานแลว เห็นวาพระนิพพานเต็มไปดวย
สภาพของความแจมใส
อริยสัจก็ดี วิปสสนาญาณ 9 ก็ดี ก็คือพิจารณาขันธ 5 ไดแกรางกาย ใหพิจารณารางกาย
ไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราจะไปมัวเมารางกายเพื่อประโยชน
อะไร นี่เพราะวาอะไร เพราะวารางกายเกิดแตละชาติมันไมเที่ยง ไมมีการทรงตัว แลวก็มีความทุกข
เพราะการงานทุกอยางทุกข เพราะอารมณกระทบกระทั่ง แลวในที่สุดก็พังสลายลง ทรัพยสินตางๆ
ที่หาไว เราตายแลวไมเคยจะติดตามเราไป เราเชื่อพระพุทะเจาไหมละ ถาไมเชื่อก็ลองใชปุพเพนิวา
สานุสสติญาณดู เราก็จะรูวาเราเกิดมาแลวกี่ชาติ เปนอะไรมาบาง มีทรัพยสินเทาไร มีรูปรางหนาตา
เปนอยางไร มีผัวมีเมียเปนยังไง มีลูกเปนยังไง แลวสิ่งทั้งหลายเหลานั้นไปทางไหนหมด นี่ ญาณ
ตางๆ เปนพยานไดดี ในเมื่อเราไดญาณตางๆ เหลานี้แลว ถาเราสงสัยเราใชญาณเปนเครื่องพิสูจน
พระพุทธเจาจึงไดทรงกลาววาถาทําไดถึงระดับนี้แลว อยางเลว 7 ป เปนพระอรหันต มีอารมณดีสัก
นิด ไมเกิน 7 เดือน เปนพระอรหันต คําวาเจ็ดปนี่ ไมเกินนะ ถามีอารมณดีมาก ก็ไมเกิน 7 วัน
เปนพระอรหันต ก็จะไปยากยังไง มันไมยากเพราะเราสามารถจะสอบเรื่องตางๆ ไดหมด
เรื่องญาณตางๆ ที่พระพุทธเจาทรงยืนยันเปนของมีจริง แตขอยางเดียวอยาใหบรรดาทาน
พุทธบริษัทเอาแตคิดกับอานตํารา แลวก็พูด แคนี้มันใชไมไดอยาลืมวาคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ตองใชอารมณเปนสําคัญ ใหปรับปรุงอารมณไมใชปรับปรุงวัตถุ นี่ตองเขาใจไวดวย ถาปรับปรุง
อารมณแลวมันจะไดอะไรขึ้นมาบาง พิจารณากายคตานุสสติกรรมฐานตัวเดียว คือพิจารณาขันธ 5
รางกายวามันไมใชของเรา ไมใชของเรา เราไมมีในมัน มันไมมีในเรา ใหเขาใจ แลวก็ถอยหลังไปดู
รางกายที่เราทิ้งมาแลวมันเปนอะไรมาบาง เปนสัตวบาง เปนคนบาง เทาไหร ดูใหมันช้ําใจจะไดเกิด
ความเชื่อในตัวเอง แลวที่ทานที่ไมตองเกิดอีกมีบางไหม อันนี้ไมยาก ถาสรางอารมณเขาถึงโคตรภู
ญาณ อันนี้เราจะใชทิพพจักขุญาณเห็นพระนิพพานไดอยางแจมใส แลวก็ชัดเจน ถาอารมณของ
ทานยังไมถึงโคตรภูญาณเพียงใด อยาพึ่งพูดไปนะเรื่องนิพพาน แลวก็ยังไมไดทิพพจักขุญาณดวย

ไมไดโคตรภูญาณดวย ขอเก็บใสเซฟไวกอนดีกวา เรื่องนิพพาน ยังไมตองงพูดกัน พูดเทาไหรฝก
เทานั้นไมตองหวง ไมพูด ไมผิดดีกวา
ความจริงการไปพระนิพพานนี่เขาเทศนกันยาวเหยียด ที่เทศนกันยาวเหยียด นี่มันเขาไมถึง
พระนิพพาน ไมตองไปนั่งไลเบี้ยอะไรอีก ตัดอยากเสียตัวเดียว ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียตัว
เดียว ทําใจวางเฉยเมื่อกฎธรรมดามันเกิด ถือวาธรรมดาของมัน เทานี้อารมณก็เขาถึงพระนิพพาน
เขาถึงอยางไงเพราะตัววางเฉยเปนตัวดับอารมณ ดับความจุนจาน ดับตัวเกาะ ไมเห็นจะยากอะไร
การไปนิพพานงายกวาไปนรกตั้งเยาะ
เรื่องของพระนิพพาน นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป หากวาทานไมสามารถสรางทิพพจักขุญาณให
ปรากฏ แลว ก็ไมสามารถทํ าจิ ตของทานใหเข าถึงโคตรภู ญาณ เรื่องของพระนิพ พานเย็บปากไว
เสียกอนดีกวา เย็บเสียเลยนะ อยาเผลอพูดไปเลย พูดเทาไรผิดเทานั้น เพราะอะไร ฟงมาเยอะแลว
ฟงมามากแลว ฟงมามากแลวที่ทานไมเขาถึงจังหวะแลว พูดถึงพระนิพพานไมเห็นมีใครพูดถูกสักราย
แมแตเพียงแคเปรตยังพูดไมถูก อสุรกายยังพูดไมถูกแลว ทําไมจะไปพูดเรื่องพระนิพพาน
การปฏิบัติไมว ากรรทฐานกองใดทั้งหมด อุปสรรคทางจิตยอมปรากฏเกิดขึ้นเสมอ และ
อุปสรรคใดๆ เกิดจากอารมณก็ดี หรือวาเกิดจากทางกายก็ดี ถาเราไมยอมแพเสียอยางเดียว เราก็
ชนะอุปสรรคตางๆ มันก็ตองสลายตัวไดเหมือนกัน ตองถือวามันเปนเรื่องธรรมดา ทุอยางถาเราเอา
จิตเขาไปจับธรรมดาเสียอยางเดียว จิตมันก็มีความสุข การเจริญพระกรรมฐาน ความมุงหมายของ
องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็คือ ตองการใหมีความสุข
ควบคุมกําลังใจของเราในดานนิพพิทาญาณ พิจารณาดูรางกายของเราก็ดี รางกายของ
บุคคลอื่นก็ดี รางกายของสัตวก็ดี แลวก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดี ทั้งหมดวามันไมมีดีตามความ
เปนจริง วิปสสนานี่เขาเอาจิตเขาไปจับหาความเปนจริงกัน ไมใชฝนความจริง ความเปนจริงมันเปน
ยังไง รางกายของเรามันไมมีการทรงตัว เกิดขึ้นมาแลวมันก็เสื่อมไปทุกวันๆ เปนเด็กมันก็คลานเขา
มาหาความเปนหนุมเปนสาว พอเปนหนุมเปนสาวมันก็คลานไปหาความเปนคนแก ถึงความเปนคน
แกมันก็คลานไปหาความตาย
บางทานบอกวา สุกขวิปสสโก ไมตองใชสมถะเลย ใชแตวิปสสนาญาณตัวเดียว อันนี้ผิด
ถาพูดอยางนั้น ก็แสดงวา ท านผู พูดไม ไดอะไรเลย ความจริงศี ลก็ดี สมาธิก็ ดี ปญญาก็ดี สาม
ประการนี้จะแยกกันไมได อันแรกปรับปรุงศีลใหดี เมื่อปรับปรุงศีลดีแลวสมาธิก็ทรงตัว เมื่อสมาธิทรง
ตัวปญญามันก็เกิด นี่เปนพื้นฐานของการเจริญฌานและวิปสสนาญาณ

การฝกจิตใหคลองในการเขาสมาธิ ตองพยายามทํา จงอยาคิดวาทําไมได ไมมีใครเขาทํา
ไดมาตั้งแตเกิด ทุกคนตองมาฝกเหมือนกัน พระอรหันตทุกองคที่ทานเปนพระอรหันต ทานก็ฝกกัน
มาแบบนี้ คอยทําคอยไปทีละนอยๆ ในที่สุดมันก็เขาถึงจุดจบ ถาเราไมละความพยายาม
รั ก ษากํ า ลั ง ใจให มั น มั่ น คงจริ งๆ ใหจิต มั น แน ว แน จริ ง ๆ อย า เอาจิ ตเข าไปยุ งกั บ อารมณ
ภายนอก ทํางานทุกอยางงเพื่อสาธารณะประโยชน เราทําเพื่อพระนิพพาน ที่เราทํานี่เราทําเพื่อไมให
เกิด ไมใชทําเพื่อเกิด ไมเกิดทําทําไม ก็ทําเพื่อตัดอารมณวา ไองานที่เราทําไปแลว เราลงทั้งทุนลง
ทั้งแรง แตวาทําไปแลวเราก็รูวามันเปนอนิจจังของไมเที่ยงนะ อนัตตาไมชาก็สลาย มันไมตายกอน
เราก็ตายกอน มันไมพังกอนเราก็พังกอน เราทําเพื่อจิตตัดโลภะความโลภ การทํางานอารมณมัน
จุกจิก ฝกอารมณใจใหมันเย็น ตัดความโกรธ การไมสนใจวามันเปนของเรา เพราะวาเรากับมันไม
ชาตางก็บรรลัย เปนการตัดความหลง ไปนิพพานเลย
การบวชเขามาในพระพุทธศาสนาก็ดี หรือวาทานบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทมีความเคารพใน
พระพุทธเจา เขามาปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนาก็ดี ความจริงพระพุทธเจาตองการใหทุกคนหมด
ทุกข ทุกขที่มีความสําคัญมากก็คืออบายภูมิ เราก็ขาดทุน ฉะนั้นในตอนนี้ ขอบรรดาเพื่อนพระภิกษุ
สามเณรทั้งหลาย แลวก็ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายดวย พากันปองกันอบายภูมิเสียกอน การที่เรา
จะหนีอบายภูมิใหพนก็คือ หนึ่ง มีความรูสึกอยูเสมอวาชีวิตตองตาย กอนจะตาย เมื่อตายเมื่อไรเรา
ไมยอมไปอบายภูมิ ยึดพระพุทธเจา พระธรรม พระอริยสงฆเปนที่พึ่ง นั่นก็หมายความวา ยอมรับ
นับถือคําสอนของทานแลก็ปฏิบัติตามทาน หลังจากนั้นทรงศีลใหบริสุทธิ์ ศีลตองเปนไปตามสภาพ
ของฐานะ พระมีศีลเทาไร สามเณรทีศีลเทาไร สําคัญญาติโยมพุทธบริษัทสําคัญที่ศีล 5 ตองรักษา
ใหครบแลวก็ทรงจิต คิดไวเสมอวา การเกิดเปนมนุษยมันเปนทุกข เราไมตองการมาอีก การเกิดเปน
เทวดาหรือเปนพรหมมันเปนสุขชั่วคราว หมดบุญวาสนาบารมีก็ลงมา เราไมตองการ ตองการจุด
เดียวคือนิพพาน ถาทรงอารมณไวไดอยางนี้จริงๆ ตายจากชาตินี้ไมพบกับอบายภูมิแน และถา
บังเอิญจะเกิดใหมจะตายอีกกี่ชาติก็ไมพบกับอบายภูมิ เพราะวาอบายภูมิกับเราเลิกเปนญาติดีกัน
แลว พนทุกขไปที
ที่ชักชวนบรรดาทานพุทธบริษัทเจริญมหาสติปฏฐานสูตร ก็เพื่อจะใหบรรดาทานพุทธบริษัท
ทั้งหลายทําใจใหหยั่งอยูในกุศลจิต คือจิตจับในสวนที่เปนกุศลไวโดยเฉพาะ ทําใหมีอารมณเคยชิน
เมื่ออารมณมันชินดีแลว เราจะตายจริงๆ จิตก็จับอยูเฉพาะแตสิ่งที่เปนกุศล หรืออารมณที่เปนกุศล
เมื่อตายจากคนแลว เราจะเปนเทวดาก็ได พรหมก็ได หรือวาไปนิพพานก็ได สุดแลวแตกําลังของจิต
หากวาเราจะกลับมาเกิดเปนคน ก็เปนคนชั้นดี เปนคนที่มีความสุข เปนคนที่มีบุญญามาก

ทาน การบริ จ าค เป น การกํ า จั ด โลภะ ความโลภของจริ ง แล ว คนที่จ ะให ท านได ก็ต อ ง
ประกอบไปดวยความเมตตาและกรุณา ตกอยูในอํานาจของพรหมวิหาร 4 ถาคนใด จิตจับอยูใน
อํานาจของพรหมวิหาร 4 วันหนึ่งสักชั่วขณะจิตเดียวพระพุทธเจากลาววา “เรากลาววาบุคคลผูนั้น
เปนผูไมวางจากฌาน” แลวคนใดที่มีเมตตาจิต อยูแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวกลาววา เขาผู
นั้นเปนผูมีอภัยทาน มีอานิสงฆมาก ตกนรกไมเปน
เวลาศาสนาของพระพุทธเจามีนามวา พระสมณโคดมนะยังไมหมด ยังอยูในระหวางเขต
ศาสนาของทาน แลงการที่จะมาประกาศศาสนาใหม บอกวาเวลานี้เปนยุคใหมแลวไมใชยุคเกา เปน
ยุคของพระศรีอาริย แบบนี้ ดูทามันจะไมเหมาะ อยาทําอะไรใหมันนอกรีตนอกรอยไปเลย
ไอเรื่องอาการทางกายนี่เลิกถามกันเสียทีนะ มันจะเปน มันจะตายยังไง ก็เชิญมันเถอะ ให
มันตายไป ถามันกลัวตายมานั่งเจริญกรรมฐานกันอยูทําไมความดีมันไมไดหรอก คนกลัวตาย หวง
กายหวงมันมากกวาความดี มันใชไมไดอยางนี้ไมเอาไมครบ
หลักสูตรในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจาทรงสั่งสอน มีแนวปฏิบัติแนนอน ไมใชสอนให
บรรดาพุทธบริษัททําไปเพื่ออุปนิสัย อันนี้ไดยินมาก ไดยินมาเยอะ พูดกันเพียงแคคําเพื่ออุปนิสัย
เทานั้น อยางนี้รูสึกวาขาดทุนในการปฏิบัติ
เราถายังรูสึกวาคนอื่นเขาชั่วก็แสดงวาเราชั่วมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาถาเราดีแลวไมมี
ใครชั่ว เพราะวาเรายอมรับนับถือกฎของกรรม อะไรจะมีชั่ว เรายังนินทาวาวารายบุคคลอื่นนั้นเรายัง
ชั่วอยู อาการอยางนี้จงลืมเสียใหหมด
ถาญาติของเราตาย ตายดวยอํานาจของอุปมาตกกรรม คือไมสิ้นอายุ ฟาผาตาย สุนัขกัด
ตาย มดกัดตาย ยุงกัดตาย คลอดลูกตาย ถูกฆาตาย ถูกยิงตาย รถชนตาย แตก็ไมแนนักนะ
บรรดาทานพวกนี้ถึงอายุชัยก็มี แตก็เผื่อเหนียวไวกอน สมมุติวาเขาเปนสัมภเวสี พอตายไปแลวไม
ตองทําบุญมาก ทําบุญใหไดบุญชัดๆ หาอาหารชนิดที่ไมมีบาป เอาผาไตรมา 1
ไตร เอา
พระพุทธรูปมา 1 องค นิมนตพระมารับสังฆทานที่บาน ทําเงียบๆ อยามีเหลายาปลาปง อยาทุบ
แมแตไข สักลูกหนึ่ง เมื่อทําบุญเสร็จ อุทิศสวนกุศลใหเฉพาะคนที่ตาย ไมใหใครทั้งหมด ถาทําอยาง
นี้ละทานพวกนี้จะมีความสุข ไดรับผลบุญทันที มีความผองใส มีความเอิบอิ่ม เมื่อเขาถึงอายุขัย
เมื่อใดก็เปนอันวาพวกนี้จะไปถึงดานของสวรรคกอน
วัตถุที่เปนมงคล และคนที่ชอบคิดวาวัตถุเปนมงคลยังมีอยูมาก แมแตองคสมเด็จพระผูมีพระ
ภาคเจาตรัสสั่งสอนไวแลวในมงคลสูตร เขาก็ยังคิดวาวัตถุเปนมงคล แตความจริงองคสมเด็จพระ
บรมครูไมไดเคยคิดอยางนั้น คิดวาการกระทําความดี เทานั้นที่เปนมงคล

ขอบรรดาทานพุทธบริษัท เวลาทําอะไรถวายพระ อยาไปออกชื่อเลย มันจะทําใหใจของพระ
นั้นมีกิเลส เพราะเราตองการทําลายกิเลสกัน มีอะไรก็วากันตามเรื่องดีกวา
เวลาไปหาพระนะควรจะเลือกเวลา เวลาเที่ยงวัน พระฉันขาวใหมๆ ใหทานมีเวลาพักบาง
เวลาเย็นพระจะทําวัตรสวดมนต อยาไปหาพระ เวลาค่ําคืนควรงด อยาถือวาพระเปนทาสที่ฉันจะหา
เมื่อไหรก็ได ความจริงคนที่มีวิสัยนรกแบบนี้มีเยอะ ไปหาพระไมเลือกเวลาแลงอางบอกวาเคารพนับ
ถือ แตความจริงจริยาที่ไปพระนะ คิดวาพระเปนทาส มืดค่ําดึกดื่นก็ไป เวลาพระจะพักผอนก็ไป ไป
แลวก็เลือกจะใชเอาตามปรารถนา
กอนจะออกบิณฑบาต ในเวลาเชามืด เขาเรียกวาพระโปรดสัตว ในตอนนี้ทานเจริญสมถกร
รมฐาน วิปสสนากรรมฐาน ใหเต็มกําลังสมาธิ ที่ทานจะพึงทําได จิตจะไดบริสุทธิ์ แลวเวลาที่เดินไป
ก็ใชคําภาวนาและพิจารณาตลอด ตั้งแตเดินไปจนกระทั่งเดินกลับ แลวเวลารับบาต หยุดจิตจาก
ภาวนานิดหนึ่ง อธิษฐานจิตสงเคราะห ขอทานผูมีคุณ ขอทานจงเปนผูมีความเปนอยูเปนสุขในชีวิต
ของทาน มีการคลองตัวในการทรงชีวิต ธรรมใดที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาบรรลุแลว ขอทุก
ทานจงบรรลุธรรมนั้นดวยเถิด หลังจากนั้นเราก็ภาวนา พิจารณา
การที่ไดถวายเพรชนิลจินดา เครื่องทองแกพระพุทธเจา พระใชไมไดแตพระพุทธเจาทานก็
ทรงรับเพราะมันเปนอานิสงส อานิสงสที่เราจะฟงไดตองรับ เราใชไมไดเราก็เก็บ เก็บรักษาไว หรือ
ถามีใครมาซื้อของราคาเกินกวานั้น ราคาตองเกินกวาของจริง เกินกวาราคาจริงก็ยอมรับ เอาเงินนั้น
ไปชวยคาอาหารแกพระ ชวยคายาแกพระ บํารุงสถานที่อยูในพระพุทธศาสนา อยางนี้เราทําได
พระพุทธเจาทานนํามาแลวทําไมเราจึงจะรับไมได
การสําเร็จมรรคผล หรือไดฌานสมาบัติ ไมใชไดมาจากปา สวนใหญจริงๆ เขาไดในที่
มวลชนมากๆ และการเจริญสมาธิจากปาในแดนสงัด ที่วาไดและดีนะไมจริง ถาหากวาจิตยังไม
ถึงความเปนพระอริยเจาเพียงใด ถากลับเขามาหาหมูชนเมื่อไร เมื่อนั้นมันเกิดการกลุมทันที ตองมา
ฝกกันใหม
เคยถามพระที่มีความสําคัญทานบอกวา “ เขาใหเรามาแลว อยาใหไดบุญอยางเดียว คือการ
ใหเปนสวนตัว ใหเขาไดบุญเปนสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทานดวย สังฆทานเขาจะไมอดตาย ธรรมดา
เปนปจจัยใหเกิดปญญาตัดกิเลสไดเร็ว”
เวลารับเงินรับทอง รับสิ่งของจากญาติโยม จงอยาคิดวาเปนของเรา อันดับแรกคิดไวเสมอ
วากอนที่เราจะมาบวช เราเปนฆราวาสเราทํามาหากินเองอยูแลว ไมมีใครเขาใหกิน ไมมอบเงินมอบ
ทองให ไมมอบของมีคาให แตเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเขาใหโนนเขาใหนี่ จงคิดวาสมบัติที่เรา

ไดระหวางเปนพระ เปนสมบัติของพระพุทธศาสนา เราจะกินเราจะใชตามความจําเปน และใชอยูบน
ขอบเขต ของความเปนพระ อยานําเงินเขาบาน
การนั่งสมาธิใหคนนี้ พระพุทธเจาทานทรงปรับวาเปนอุปกิเลส มันจะมีการโออวดอยูในตัว
เสร็จ ใชไมได
พระนี่ชาวบานเขาถือวาเปนบุคคลที่ทรงไวซึ่งความเปนมงคล องคเด็จพระทศพลบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาสอนไว วาพระตองมีอธิศีลสิกขา ตองมีศีลบริสุทธิ์ มีอธิจิตสิกขา มีจิตตั้งมั่นมีฌาน
สมาบัติ มีอธิปญญาสิกขา คือมีปญญารูเทาทันตามความเปนจริงของขันธ 5 ไมหลง พระตองไม
โลกธรรมทั้ง 8
ประการ ปลอยโลกธรรมทั้งหมด ไมตองการลาภ ไมตองการยศ ไมตองการ
สรรเสริญ ไมตองการสุข แตวาพระองคไหน ถาเมาในลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ตะเกียกตะกายหา
ลาภ ตะเกียกตะกายหายศ หาคนยกยองสรรเสริญ หาความสุขในทรัพยสิน อยางนี้ก็เปนนักบวช
พาล ใชไมได ไหวไมไดบุญ องคนี้ไหวไมไดบุญ เวนไวแตไหวศถาบรรดาศักดิ์พระราชาถวายดวย
ความเคารพ แลวก็ไมเมาในยศนั้น อยางนี้ไดบุญ

จริต 6 ชุดทูลถวาย
โดย
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร)
ราคะจริต
.อาตมาจะขอถวายพระพร ในจริต 6 ประการ ที่พะรมหาบพิตรมีพระราชสงค แตวาเวลา
กาลที่เนิ่นชามา อาตมาไมไดบันทึกเสียงถวาย ทั้งนี้เพราะวาคอไมดี พูดเสียงไมออก ไมสามารถจะ
บันทึกไดเปนเวลานาน มาในโอกาสนี้เสียงพอจะใชไดบาง แตก็ยังไมปกติ เห็นวาสมควรจะบันทึก
ถวายไดแลว จึงบันทึกถวายมา สําหรับจริต 6 ในตอนนี้อาตมาจะขอปรารภ เรื่องราคะจริต ที่พระ
มหาบพิตรเคยตรัสวา บางคนเขาเขาใจวาตัวเขาเองไมมีราคะจริต
ความจริงคําวาราคะจริต ไมไดหมายถึงวา เปนผูใครในกามารมณเสมอไปทั้งนี้ก็หมายถึงวา
บุคคลใดก็ตาม ยังมีความพอใจในรูปสวย เสียเพราะ กลิ่นหอมรสอรอย การสัมผัสเปนที่พอใจ
อยางนี้เปนตน ก็ชื่อวาบุคคลเปนผูมีราคะจริตเพราะคําวาราคะจริต หมายถึงวาการรักสวยรักงามเปน
ตน มิไดหมายความวาเปนผูมักมากในกามารมณ ทีนี้คนสวนใหญถากลาวกันวาราคะจริต ก็มักจะมี
ความเขาใจวาตนเองจะเปนผูมักมากในอารมณ จึงจัดวาเปนราคะจริต ความเห็นเชนนี้ยอมมีการ

พลาดจากความจริงไปมา ก็เปนเหตุใหบุคคลนั้นมีความประมาท คิดวาตนเปนผูไมมีราคะ ฉะนั้น
ในการที่พระมหาบพิตรทรงมีพระราชประสงคตองการจะใหบันทึกเฉพาะจริตตอจริต หรือวาจริตหนึ่ง
ตอ 1 เทป อาตมาเห็นชอบดวย
สําหรับราคะจริตนี้ เปนอันวาพอจะเขาใจไดวาคนใดก็ตามถึงแมวาไมมีความรูสึกทางเพศ
ถายังมีความตองการรูปสวย ภาชนะสวย ดอกไมมีลักษณะสวย อยางนี้เปนตน ก็ยังชื่อวามีราคะ
และอีกประการหนึ่งอารมณใด ที่ปรากฏวาอารมณนิ่งอยูไมมีความพอใจในกามารมณ อารมณนั้นยัง
จะถือวาเปนผูไมมีราคะจริตไมไดตองอาศัยการสัมผัสเปนสําคัญ ถาความสัมผัสและการยั่วเยาทําให
เกิดขึ้น ไมสามารถจะเกิดขึ้นได มีอารมณดานจากกามารมณจริงๆ อยางนี้จึงจะใชได สําหรับทานที่
มีอารมณดานจากกามารมณโดยอํานาจของธรรมะ ก็จะตองมีขอเปรียบเที่ยบอีกขอหนึ่งนั่นก็คือไมมี
อารมณโทสะเขามเจือปน คือวา คนที่ไมมีราคะจริตจริงๆ ตัดความรูสึกในเพศไดจริงๆ ก็ตองตัด
โทสะรวมกันไดดวย ทั้งนี้เพราะวาเปนองคของพระอนาคามี ทีนี้ตอไปนี้อาตมาจะขอปรารภเรื่องราคะ
จริต ที่องคสมเด็จพระธรรมสามิศรไดตรัสวามีกรรมฐาน 11 อยางควบคูกัน เปนผูเขาทําลายหรือ
ประหัตประหารราคะจริตสําหรับกรรมฐาน 11 อยางนั้น อาตมาจะขอยอลงมาเหลือเปน 2 คือ
1. กายคตานุสสติ การพิจารณากายวามีแตอากร 32 คือ อม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ
เปนตน และ
ทุกสวนของรา งกาย องคสมเด็จพระจอมไตรใหพิจารณาวา เต็มไปดวยความสกปรก คําวาเห็น
สกปรกเปนของนาเกลียด อยางนี้เปนลักษณะของ อสุภกรรมฐาน อีก 10 อยาง แตอาตมาจะไม
จําแนกแตละอยางจะขอถวายพระพรแบบรวบๆ ทั้งนี้เพราะวาพระมหาบพิตรทรงมีความเขาพระทัยดี
แลวในเรื่องนี้ แตวาพระมหาบพิตรทรงมีความสงสัย หรือแคลงใจในดานการพิจารณากายวาจะทํา
อยางไร จึงจะเห็นวารางกายสกปรก นี้เปนสวนที่มหาบพิตรทรงมีความสงสัยมาก แลวก็จะรูสึกวาเห็น
ดวยไมได ที่พระองคทรงมีพระราชดํารัสตรัสสั่งวาหรือวาจริตของผมจะไมตรงกัน อันนี้อาตมาก็ขอ
ถวายพระพรวาขอนี้เปนความจริง
เรื่องการที่จะทําลายนิวรณตัวใดตัวหนึ่งก็ดี หรือจะทําลายกิเลสจุดใดจุดหนึ่งก็ดี ซึ่งเปนจุด
ใหญ อันนี้องค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศษสดาใหมุงจริตเปนสําคัญอยางบุคคลผูมีพุทธจริต เปนบุคคลที่มีความ
ฉลาดมาก อยางนี้อาตมาเคยประสบมาในสมัยที่เคยฝกรวมกัน วาเขาผูนั้นไมสามารถจะเจริญใน
อสุภกรรมฐานได และไมสามารถที่เจริญในกายคตานุสสติได ทั้งนี้เพราะวา พระเดชพระคุณหลวง
พอปานวัดบางนมโค เคยเตือนทานผูนั้นวา เธอไมเหมาะสมที่จะไปพิจารณาอสุภกรรมฐานทั้งนี้ก็
เพราะวาจริตของเธอไมเหมาะสม สําหรับพระมหาบพิตรก็ก็เชนเดียวกัน อาตมาพิจารณาแลว เห็นวา

พระมหาบพิตรมีพระจริตไปในดานพุทธจริตเปนสําคัญ แลวนอกจากนั้นก็มีศรัทธาจริต เจือปนผสม
อยูจึงมีกําลังมาก หากวาจะมาพิจารณาในดานอสุภกรรมฐานและกายคตานุสสติกรรมฐานยอมจะ
เห็นยาก
หากวาจะตรัสถามวา ถาไมสามารถจะใชอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสสติกรรมฐาน อยางนี้
อารมณสมาธิจะมีผลไหม อาตมาก็ตองขอถวายพระพรวา สมาธิมีผลแน ไปตามสายของโลกียฌาน
แตในเมื่ออารมณสมาธิจะกาวเขาสุโลกุตตรฌานในขั้นพระโสดาบัน ก็ยังไมมีความจําเปนที่จะตองใช
กายคตานุสสติกรรมฐาน และอสภกรรมฐานเปนกําลังใหญ ตอเมื่อกําลังใจกาวเขาไปสูสกิทาคามี
ตอนนี้กายคตานุสสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานเริ่มมีบทบาทเล็กนอยพอสมควรไมมากนัก ถากําลัง
จิตกาวเขาสูพระอนาคามีมรรค ตอนนี้มีความสําคัญ ตองใชกายคตานุสสติ และอสุภกรรมฐานเปน
กําลังใหญ ควบคูกับพรหมวิหาร 4 ทั้งนี้ก็เพราะวาพระอนาคามีจําตองตัดราคะ คือความกําหนัด
ยินดีในเพศ และปฏิฆะ อารมณกระทบกระทั้งแหงจิต
ตอนนี้ถาพระมหาบพิตรจะตรัสถาม วาถาไมฝกฝนในดานราคะจริตไปแลว คือ ไมเจริญอสุภ
กรรมฐานกับกายคตานุสสติกรรมฐานไปในตอนคน บุคคลที่จะกาวเขาสูเปนพระอนาคามีจะมิไมมีผล
หรือ ทั้งนี้อาตมาภาพก็ตองถวายพระพร วากาลเวลาเปนเรื่องสําคัญ เพราะการนําอารมณจิตกาว
เขาสูในความเปนพระโสดาบันยอมมีกําลังมากกับฌานโลกีย คืออารมณทรงตัว ทีนี้ตอนที่จิตจะกาว
เขาสูพระสกิทาคามียอมเปนของไมยาก เมื่อกาวเขาสูเปนพระสกิทาคามีมรรค ในตอนนี้ก็ใชอสุภ
กรรมฐานกับกายคตานุสสติกรรมฐษนมากขึ้น อาศัยที่ฌานเปนฌานโลกุตตระ มีอาการทรงตัว จะ
ทําลายความรูสึกในเพศไดเล็กนอยพอสมควร เมื่อทรงความเปนพระสกิทาคามีแลว คราวนี้จิตมี
กําลังเขมแข็งขึ้น การจะใชอารมณเขาประหัตประหาร กามารมณดวยอํานาจกายคตานุสสติและอสุภ
กกรมฐานเปนของไมยาก
ทั้งนี้ขอเปรียบเทียบก็จะเหมือนกับนักเรียนที่มาตั้งแตชั้นอนุบาล แลวขึ้นประถมปที่ 1 ที่ 2
ที่ 3 ที่ 4 ถาศึกษาตามลําดับนี้จะรูสึกวาไมหนัก ถาอยูๆ โตแลวเรียนลัดก็รูสึกวาจะหนักมากกวา
และก็คนที่มีความพยายาม มีวิริยะอุตสาหะจริงๆ ก็สามารถทําได
สําหรับพระราชปรารภของพระมหาบพิตรก็เชนเดียวกัน ซึ่งทรงถามวาจะทํายังไงจึงจะเห็นวา
รางกายสกปรก เหมือนกับเอามือไปหยิบของสกปรกมา แลวก็มาลางมันก็สะอาด ทีนี้การพิจารณา
มนอสุภกรรมฐานก็ดีในกายคตานุสสติกรรมฐานก็ดี องคสมเด็จพระชินศรีทรงปรารภวา ตองพิจารณา
กายของตนเองดวย พิจารณากายของบุคคลอื่น และสัตวอื่นนอกจากตัวเองดวยพิจารณาวัตถุธาตุ
ตางๆดวย วาเปนสิ่งสกปรก

และที่ทรงตรัสวาสมมติวาเอามือไปหยิบอยา งอื่นมามันเปนของสกปรก เราลางเสียมันก็
สะอาด ทีนี้สวนที่หยิบขอใหพระมหาบพิตรทรงพิจารณา วาสวนที่หยิบมันเปนของสกปรกนะมันเปน
อะไร เปนวัตถุธาตุหรือวาเปนรางกาย สวนชิ้นสวนของรางกายของคนและสัตว ถาเปนวัตถุะาตุองค
สมเด็จพระบรมโลกนาถก็กลาววานั่นธาตุดินถามันเปนของแข็ง ธาตุดินมีสภาวะสกปรก ถาเปน
ของเหลวก็จัดวาเปนธาตุน้ํา ก็แสดงวาน้ําสกปรก ทีนี้สําหรับธาตุดินกับธาตุน้ํานี่ ในรางกายมีหรือ
เปลามีดินไหม หรือวามีน้ําไหม เมื่อมาพิจารณาเห็นธาตุดินกับธาตุน้ําในรางกายมี วาสวนใดที่มี
ความเขมแข็ง สิ่งนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาตรัสวาเปนธาตุดินถาสวนใดเปฯของเหลวใน
รางกาย องคสมเด็จพระจอมไตรเรียกวาธาตุน้ํา
ทีนี้มาพิจารณาธาตุดินกับธาตุน้ําในรางกายของตน วาธาตุน้ําสวนไหนในรางกายที่ไมสกปรก
ถาจะบวนน้ําลายออกมา เขฬะ ถาจะบวนน้ําลายสกปรก ก็ตองถอยหลัง เขาไปพิจารณาน้ําลายวา
เปนของอยูที่ไหน ถาเปนของอยูในรางกายก็แสดงวาสวนของรางกายมีความสกปรก ถาจะสั่งน้ํามูก
ออกมา น้ํามูกออกมาจากรางกาย แลวก็พิจารณาวาน้ํามูกนี่สกปรก ตองถอยหลังคิดวาน้ํามูกนี่มา
จากไหน ถ า น้ํ า เลื อด น้ํ า เหลื อง น้ํา หนอง ไหลออกมาจากร างกาย ทุ ก คนก็ ท ราบว า น้ํ า เลื อ ด
น้ําเหลือง น้ําหนองสกปรกอันนี้ก็ตองทวนคิดวา น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนองอยูที่ไหน หันไปอีกทีจะ
เห็นวาอยูในรางกาย นี้สวนยอยแคนี้ ถาพิจารณาแลวก็เห็นวาสวนที่เปนน้ําในรางกายเปนของสกปรก
เปนของไมสะอาด
ทีนี้มาพิจารณาธาตุดิน วาธาตุดินที่อยูในรางกายเปนของสกปรกหรือวาของสะอาด ทวน
ถอยหลังถึงสรีระรางกายภายนอก สวนที่มีความสําคัญที่สุดก็คือหนังกําพรา หนังกําพรานี่ปกติจะมี
ความเกลี้ยงเกลาอยู แตทวาอาศัยการซึมออกมาของเหงื่อ เมื่อเหงื่อซึมออกมาจากรางกาย คนทุก
คนก็จะตองยอมรับวาเวลานี้รางกายสกปรก แตวาเมื่อรางกายสกปรกมีความเหนียวๆ เหนอะไปดวย
เหงื่อ ทุกคนก็จะพากันอาบน้ําและเช็ดตัว ชําระรางกายใหสะอาด ความรูสึกวาสกปรกก็หายไป เลย
มีความเขาใจวารางกายสะอาดได แตทวาก็ไมสะอาดจริง เพราะตองอาศัยการชําระลางรางกายเปน
สําคัญ จึงมีอาการเชนนั้น ถารางกายสะอาดจริงๆ ตั้งแตเกิดมาจนวันตายก็ไมตองชําระลางรางกาย
นี่การชําระลางรางกายมีการอาบน้ํา มีการเช็ดตัวกันตามปกติ ก็เพราะวารางกายเปนของสกปรก แต
อาศัยความเคยชินของจิต จึงไมมีความรูสึกวารางกายนี้สกปรก มีความรูสึกอยูเสมอวาเหมือนกับ
รางกายนี้สะอาด
แตความจริงการพิจารณาวารางกายสาปรกหรือรางกายสะอาดนี้ตองคอยๆ ทําไปตามกําลัง
คําวากําลังอันนี้อาตมาก็จะขอถวายพระพรวา กําลังของจิตมีความไมสม่ําเสมอกัน ถาจะใชในดาน
ของกําลังฌานโลกีย ในตอนนี้พระมหาบพิตร ถาหากวาทรงตํารับตําราตางๆ หรือรับฟงมาจากไหนก็

ตาม จะเห็นวาบุคคลผูทรงฌานโลกีย ยังมีสติแหงสมาธิไมแนนอน ทั้งนี้หมายถึงวา ยังมีอาการขึ้นลง
ของจิต บางขณะจิตทรงฌานไดดี บางขณะอารมณของฌานก็เสื่อมตัวลง หาความทรงตัวแนนอน
ไมได ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะจิตของบุคคลผูทรงฌานโลกียยังมีความไมมั่นคง ยังมีความโยกโคลง
จิตยังตกเปนทาสของนิวรณ 5 ประการ คืออารมณที่เปนอกุศล
นอกจากนิวรณ 5 ประการแลว อารมณที่เปนอกุศลอยางอื่นก็ยังมีอยูมากที่ยังมีอํานาจเหนือ
จิต ฉะนั้น ตามที่พระมหาบพิตรตรัส วาการพิจารณารางกายเปนของสกปรกนี่กระผมเห็นจะทําไมได
เพราะวาคงจะไมใชจริตของตน อันนี้อาตมาก็ขอรับรองวาจริตของพระมหาบพิตรไมตรงกับราคะจริต
ความจริงมีแตวากําลังของราคะจริตมีเปนกําลังสวนนอย กําลังสวนใหญของพระมหาบพิตรนั่นก็คือ
พุทธจริตเปนสําคัญ แลวก็มีศรัทธาจริตเปนกําลังหนุนใหญ น้ําพระทัยก็ทรงเต็มเปยมไปดวยพรหม
วิหาร 4 ถาอาการอยางนี้มีกําลังใหญ ยอมไมสามารถจะมองเห็นราคะจริตไดงายนัก แตก็เปนผลดี
เพราะวาเปนปจจัยสําคัญ พุทธจริตก็ดี ศรัทธาจริตก็ดี กําลังพรหมวิหาร 4 ก็ดี เปนกรรมฐานที่มี
กําลังใหญ และเปนกุศลที่มีกําลังใหญ ที่สามารถจะนํากําลังใจใหเขาสูความเปนอริยมรรค อริยผล
ไดโดยไมยาก
นี่เปนอันวากําลังของจิตของทานที่จะพิจารณาในดานราคะจริต คือพิจารณากายคตานุสสติ
และอสุภกรรมฐาน มีความสําคัญตองวัดระดับจิต แตความจริงอาตมาก็ดี ดูเหมือนวาอาจารยองค
อื่นก็จะมีหลายองคเหมือนกันที่เทศนสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เลยเขียนเปนตํารับตํารากัน
ออกมา ก็มักจะบอกวาใหทําลายอารมณราคะจริตใหหมดไปในอันดับของฌาน
นี่การพูดแบบนี้ของอาตมาและการเขียนก็ตาม ตามที่พระมหาบพิตรทรงตรัสวาเปนของยาก
เปนปจจัยใหอาตมามีความรูสึกตัววา การเขียนตําราก็ดี การแนะนําบรรดาคณะศิษยานุศิษยก็ดี ผิด
จากพุทธประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทั้งนี้ก็เพราะวาไดพิจารณาวาคนที่จะรับฟงนั้น
เปนคนอันดับไหน ทั้งนี้ก็เพราะวา อาตมาเองก็ไดเคยถวายพระพร และกลาวกับบุคคลทั้งหลายวา
ไมใชสัพพัญญวิสัย แตทวาถึงกระนั้นก็ดี ก็ยังแบกความโงไปสอนคนอื่น อาตมาขอขบพระคุณในพระ
มหากรุณาธิคุณในขอนี้ที่ทรงเตือน คําวาเตือนก็หมายความถึงวา พระองคตรัสวาเขาใจไดยาก เปน
การตัดไดยากในการที่จะตัดราคะ อันนี้ก็ตองหมายถึงวา ถาเปนการสมสูอยูระหวางสามีภรรยา ยังมี
ความรักในเพศ ยังมีความโกรธ คิดจะประหัตประหารบุคคลอื่น ยังมีความหลงในความตองการตางๆ
ในดานวัตถุและบุคคล เปนอันวาคนในระดับขั้นฌานโลกียไมอยูในเกณฑตัดอะไรไดทั้งหมดคําวาตัด
อารมณยังไมเลยสําหรับบุคคลผูทรงฌานประเภทนี้ นี่ฌานโลกียเปนแตเพียงระงับอารมณไดเล็กนอย
เทานั้น

ถาจะปฏิบัติในดานฌานโลกีย ในราคะจริต คือใชกายคตานุสสติกับอสุภกรราฐาน เอา
ตามที่ปฏิบัติกันมา ถาจะวาเฟอไปตามตําราก็เปนของยากเพราะมองเห็นไดยาก ตามที่ปฏิบัติกันมา
จริงๆ ตองถอยหลังนึก เพราะวาการกาวเลยไปนานๆอาจจะลืมหลังได แตทั้งนี้ก็ตองขอขอบพระมหา
กรุณาธิคุณที่พระมหาบพิตรทรงติงมาใหเขาใจ มีความรูสึกตัววาถอยหลังไปในอดีต ขณะที่ปฏิบัติกัน
อยูในขั้นกรรมฐานเบื้องตน อันนี้จะมีความรูสึกตนอยูวา ทรงอารมณดีอยูในดานขณะที่คุมจิตเปน
สมาธิเทานั้น แตความจิรงในเวลาที่ทรงสมาธิจริงๆ บางครั้งก็ไมมีอะไรเปนผลหรือวามีผลบางก็
เล็กนอยเทานั้น คืออารมณอาจจะซานไปสูหาความสวยสดงดงามตามระหวางเพศ หรือสีสันวรรณะ
ของวัตถุ ความรักในวัตถุ ในทรวดทรงของวัตถุ ในสีสันวรรณะของวัตถุ ในกลิ่นของวัตถุก็ตาม
ถึงแมวาจะไมใชคนหรือสัตว ก็จัดวาเปนราคะจริต ทีนี้ในบางครั้งที่ทรงฌานโลกีย เวลานั้นกิเลสมัน
ยังเขาสิงใจไดงาย เปนของไมยาก
บางคราวขณะที่ทรงจิตเปนสมาธิ ทรงไดดี ระงับตัดอามรณความรูสึกในความสวยสดงดงาม
ของคน และสัตว และวัตถุทั้งหมด ขอใจไดปกติก็ทรงสมาธิไดแนบสนิท เมื่อเวลาที่จิตถอนออกมา
จากสมาธิ อารมณแหงการรักในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส และความสัมผัสระหวาเพศมันก็ยัง
เกิดขึ้นมาอีก อันนี้แสดงวาบุคคลที่ทรงจิตในดานฌานโลกีย ไมมีอะไรดีจริงๆ หาความดีที่เที่ยงแท
แนนอนไมได จะคุมอารมณได ไมพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส คือระงับไมใชไมพอใจ หยุดไปเฉยๆ
เหมือนกับเครื่องจักรกลที่กําลังวิ่งอยู หรือรถที่กําลังวิ่งอยู แตอยูๆ ก็ถอดเกียรก็เหยียบเบรคกดไว
เฉยๆ เครื่องยังเดินแตไมใหเพลาวิ่ง ขอนี้ก็เปรียบเทียบไดกับคนที่กําลังทรงจิตอยูในฌานโลกียหรือขัน้
พระโสดาบัน สกิทาคามี ทั้ง 3 ประเภทนี้ยังไมสามารถจะตัดอารมณของราคะจริตได เพราะยังอยู
ในอํานาจของราคะจริต แตวามีอารมณจิตยับยั้งความชั่ว
สําหรับทานที่ทรงฌานโลกีย ก็จะพึงยับยั้งไดแตชั่วขณะที่ทรงจิตเปนสมาธิเทานั้น เมื่อจิตไม
ทรงสมาธิ ก็สามารถจะละเมิดพรหมจรรยได หมายความวา มีความเกลือกกลั้วในกามารมณ ดีไมดีก็
ทํากาเมสุมิจฉาจารก็ยังได เพราะทานผูทรงฌานโลกียจริงๆ ก็ยังไมมีอารมณสามารถจะคุมศีลไดเปน
ปกติ ฉะนั้นอารมณจิตของทานผูทรงฌานโลกียจริงๆ ยังมีอาการขึ้นลงอยูมาก ยังมีอาการขึ้นลงอยู
มาก ยังไมมีการทรงตัว
หากวาจะพิจารณาในขั้นฌานโลกีย ตามที่องคสมเด็จพระชินศรีตรัสพิจารณาถอยหลังใน
ดานการปฏิบัติ ก็เพียงใหมีการฝกจิตยับยั้งวาเวลานี้ เราจะหยุดความพอใจในรูป เสียง กลิ่น รส
และสัมผัส ยับยั้งอารมณความใครในกามารมณเสียชั่วคราว ขมใจยังไมใชตัดใจ เปนแตเพียงขอใจ
เขาไว พิจารณาหาความจริงเพียงแคดวยความลําบากๆ สักหนอย หมายความวา คิดวารางกายเปน
ของไมดี รางกายเปนขอสกปรก จะเปรียบเทียบกับอสุภกรรมฐานคือ พิจารณาคนตายกับสัตวตายก็

มีสภาวะเหมือนกัน วารางกายเขาสกปรกได รางกายเราก็สกปรกได ตางคนตางก็มีความสกปรก
สม่ําเสมอกัน ไมนาจะถึงปรารถนาซึ่งกันและกัน
การพิจารณากายว า เป น ของสกปรก สํ าหรับ ในด านฌานโลกี ย องค สมเด็ จพระชิ นศรี ให
พิจารณาชั่วขณะ คือหมายถึงวา ขณะที่จะรวบรวมกําลังใจ ใหทรงอารมณเปนสมาธิพิจารณาขมใจ
ไว ว า จะไม ยอมเป น ทาสของกามารมณ จะไม ยอมให อารมณข องกามารมณ มี อํา นาจเหนื อหั ว ใจ
ทั้งหมด และขมใจทรงจิตใหทรงตัวพิจารณาตั้งแต ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เนื้อ ตับ ไต ไส ปอด
อาหารใหมอาหารเกา อุจจาระ ปสสาวะ วาเปนของสกปรกโสโครก อารมณในขั้นนี้ถึงแมวาจะเปนไป
ไดไมมาก จะสามารถพิจารณาเห็นตามความเปนจริงไดเพียงชั่วระยะสักสองสามนาทีตอหนึ่งวาระกมี
ประโยชน ทั้งนี้ก็เพราะวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงบีบบังคับ ไมทรงเรงรัด ใหทรง
ปฏิบัติเปน มัชฌิมาปฏิปทา คําวามัชฌิมาปฏิปทาก็หมายถึงวา ทําแบบสบายๆ กลางๆ ไมขี้เกียจ
เกินไป ไมขยันเกินไป การเครงเครียดเกินไปเปนการทําลายอารมณของตัวเองใหเกิดความงุนงาน
ฟุงซาน มีความลําบาก มีอารมณเครียดเกิดขึ้น เปนปจจัยใหเปนโรคประสาท
แลวถาหากวาจะมีการเกียจครานเกินไปก็ใชไมได เอาดีไมได พยายามรักษาทําอารมณใจให
สบายๆ ทั้งนี้ก็เพราะวาอารมณใจของคนทั้งหมดที่เกิดมาในโลกนี้ยังหมดมุนอยูในกามารมณ คือใน
ราคะจริต จิตพอใจในความสวยสดงดงามซึ่งเปนของตรงกันขามกับความเปนจริง มานับเปนหลายๆ
อสงไขยกัป สะสมมานานสิ่งสกปรกที่สะสมมานาน อยูๆ ก็จะมาลางใหหมดไปภายในพริบตาเดียว
ยอมเปนไปไมได
เหมือนกับแทงเหล็กใหญ ปลอยใหสนิมเกาะมาเปนแสนป อยูๆ ก็จะมาเคาะหนึ่งที สองทีให
สนิมหมด อันนี้เปนไปไมได เพราะชั้นของสนิมมันหนามาก ฉะนั้นองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาจึง
ตรัสวา ใหคอยๆ ทํา คอยๆ คิด แตวาคิดไมหยุดพิจารณาไมหยุด ใชเวลาใครครวญไมหยุด เวลา
พิจารณาก็ใชปญญาใหถึงความเปนจริง ดึงลิ้นออกมาดุวาลิ้นสกปรกหรือสะอาด เวลาถายอุจจาระ
ออกมาก็พิจารณาดู วาอุ จจาระสกปรกหรือสะอาด ถา ยปสสาวะออกมาก็พิจารณาดูว าปสสาวะ
สกปรกหรือสะอาด น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง หลั่งไหลออกมาก็พิจารณาดูวา น้ําเลือด น้ําเหลือง
น้ําหนอง สกปรกหรือสะอาด อาหารที่กําลังบริโภคอยู เคี้ยวๆ เวลาที่จะบริโภค คนสวนใหญที่ไมได
พิจารณาเปนอาหารปฏิกูลสัญญา มันจะมีความรูสึกวาอาหารนี่มีรสอรอย อาหารนี่มีสีสวย อาหารนี่
มีกลิ่นดี มีความ มีความเรียบรอยเปนกรณีพิเศษมีความพอใจ ถาเคี้ยวอาหารไดเล็กนอยหรือละเอียด
พอสมควร ก็บานออกมาบวนออกมาหลายๆ คราว แลวกลับบริโภคเขาไปใหม อาตมาคิดวาหาคน
ทําไดยากทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวา ทุกคนก็จะพากันเห็นวา อาหารนี้มันสกปรกเสียแลว ทีนี้การ

พิจารณาเห็นวาสภาวะสกปรกในรางกายของตนมีความสําคัญ พอเห็นวารางกายของตนเองมีความ
สกปรก ก็พิจารณาเห็นรางกายของบุคคลอื่นที่เราตองการมีความสกปรกได
มีเรื่องหลายเรื่องที่อาตมาจะไมขอถวายพระพรใหทรงทราบ เพราะวาพระมหาบพิตรก็ทรง
ทราบดีแลว เพราะวามีพระราชจริยาวัตร ความสามารถในดานนี้เปนกรณีพิเศษ สามารถทรงวินิจฉัย
ไดละเอียดยิ่งไปกวานี้ และจะกลาวไปก็ยาวความ กลาวออกมาเพียงเทานี้ก็เขาใจวาพระมหาบพิตร
ทรงทราบไดตลอด วาการพิจารณาจิตในดานอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสติ ในระหวางที่ทรงฌาน
โลกียที่พระพุทธเจาทรงเรียกวาเปนปุถุชน ในตอนนี้เพียงแคๆ ใชอารมณระงับชั่วคราวเพียงเทานั้น
และก็การระงับชั่วคราวชั่วขณะหนึ่งครั้งละ 2-3 นาทีก็ตาม ถาทําไปบอยๆ อารมณจิตก็จะเกินความ
ชิน เหมือนกับคนเรียนหนังสือ เรียนวันแรก ตัว ก. ก็อานไมได จําไมได เขียนไมได พอเรียนนานๆ
ไปความเคยชินปรากฏ ก็สามารถทําอะไรไดทุกอยางในหลักวิชาความรู
ที นี้ ก ารเจริ ญพระกรรมฐานในด านอสุ ภ สั ญญาก็ เช นเดี ย วกั น และการปราบราคะจริ ต ก็
เชนเดียวกัน คอยๆ ทําไปครั้งละเล็กครั้งละนอย หนักเขาๆ จิตก็สามารถจะคุมเวลาไดสักครึ่งชั่วโมง
หนึ่งชั่วโมง สองชั่งโมง คุมอารมณจิตไมใหเขาไปยุงกับกามารมณดวยประการทั้งปวง ทั้งบุคคล ทั้ง
สัตวและวัตถุ คําวากามารมณ อารมณประกอบไปดวยกาม คําวา “กาม” แปลวาความใคร อยากจะ
ไดเขามา ไมใชหมายความถึงรวมรักในระหวางเพศเสมอไป การตีปญหาความหมายเรื่องนี้เปนเรื่อง
สําคัญ คนทั้งหลายที่ไมเขาใจก็มักจะคิดเอาวา ราคะจริตตองเปนเรื่องของเพศระหวางเพศเสมอไป
ความจริงไมใชอยางนั้น แมแตความพอใจในความสวยสดงดงามของวัตถุ พอใจในความเรียบรอย
ของเครื่องแตงกาย พอใจในความเรียบรอยความสะอาดของพื้นที่ อะไรก็ดี อยางนี้จัดวาเปนราคะ
จริตหมด
สําหรับพระมหาบพิตรอาตมาทราบวาถวายพระพรมาเพียงเทานี้ พอเขาพระทัยดีมาก เพราะ
มีพระสติปญญาเฉียบแหลมเปนกรณีพิเศษ แตคนอื่นอาจจะมีความไมเขาใจวา ทําไมนะคนแตงตัว
ใหเรียบรอยจึงมีราคะจริต จัดบานใหสะอาดทําไมจึงเรียกวาราคะจริต จัดความเรียบรอยของพื้นที่
หรือจริยา ทําไมจึงเรียกวามีราคะจริต คําวา “จริต” แปลวาจิตเที่ยวไป “ราคะ” เนื่องในความ
สวยงาม ถาจะถามวาการจัดบานใหเรียบรอย แตงกายใหเรียบ ทําพื้นที่ใหสะอาด ทําวัตถุใหสะอาด
เปนบาปหรือเปนบุญ อันนี้อาตมาก็ตองขอตอบวา การทําความดีเปนบุญ เพราะบุญแปลวาความดี
จัดบาสะอาดทําใหจิตใจสบาย ใจสะอาดไปดวย จัดเครื่องแตงกายใหสะอาด ใจก็สะอาดไปดวย ใจ
ไมสกปรกหมายถึงใจไมสบาย การทําจริยาใหเรียบรอยเปนความดีเพราะทําจิตใจใหเปนสุข คนที่
มองเห็นก็มีความสุข อยางนี้เปนความดี

แตวาถาจะถามวา ถาเปนความดีแลวทําไมองคสมเด็จพระชินศรีจึงเรียกวา ราคะจริต ตอง
หาทางตัดกัน อันนี้ก็ตองถวายพระพรวา ยังเนื่องอยูในฐานะปุถุชนคนธรรมดา เรื่องความสะอาดนี้
แมแตองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ทรงใชและมีการบังคับใหบรรดาภิกษุสงฆทั้งหลายปฏิบัติให
เครงครัด ถาพระองคใดไมมีความสะอาด ปลอยใหเล็บมือมีขี้เล็บนิดเดียวเทานั้น องคสมเด็จพระ
ทรงธรรมก็ทรงปรับเปนโทษ อันนี้จะมองเห็นวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเองก็ทรงตองการ
ความสะอาด แตความสะอาดในที่นี้องคสมเด็จพระชินศรีตรัสเพื่ออนามัยเทานั้น ไมใชมีความผูกพัน
สําหรับบุคคลที่เปนปุถุชนคนธรรมดามีความผูกพันมากเกินไป หมายความวา มีความพอใจในความ
สะอาดมากเกินไป ถารางกายไมสะอาดทุกสิ่งทุกอยางไมสะอาด ก็รูสึกวาจะมีความไมสบายใจ
ความไมสบายเกิดขึ้น เปนปจจัยของความทุกข ฉะนั้นตองวางอารมณเสีย ทําใจใหสบายวาสวนใด
ที่จะรักษาความสะอาดไดดีก็ทํา ถาทรงความสะอาดไดดีไมไดมันจะไมสะอาด ก็จําจะตองปลอยมัน
นี่เปนอันวาของปุถุชนคนธรรมดาคนหนาแนนไปดวยกิเลส องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
ไมไดคาดคั้น วาจะตองตัดกายคตานุสสติ เมื่อเห็นวารางกายเปนของสกปรกจนกระทั่งไมยึดถือเอา
เลย หรือวาพิจารณาเห็นวารางกายเปนอสุภจนกระทั่งไมยึดถือเอาเลย เปนแตเพียงวาใหยับยั้งใหมี
ความรู สึกไวบ างในบางขณะ วา เวลานี้เรามี ความรู สึกตามความเปนจริ งวา รางกายเปน ของไม
สะอาด รางกายของบุคคลอื่นก็เปนของไมสะอาด ไมควรที่จะมามัวเมาในรางกายของตัวและรางกาย
ของบุคคลอื่น แตทวาเวลาที่ไมไดควบคุมอารมณเชนนี้ บางครั้งก็ทํากามารมณหรือทําเปนปกติ ดี
หรือไมดีก็ทํากาเมสุมิจฉาจารไปเลย นี่สําหรับพวกฌานโลกีย
ทีนี้กลาวเขามาสูอารมณของฌานโลกุตตระ ถามีอารมณเปนพระโสดาบัน ในดานกายคตา
นุสสติ อสุภกรรมฐานก็ยังไมมีความหมายยังมีกําลังออนมากหรือเกือบจะไมมีเลย เพราะวาพระ
โสดาบันก็ยังมีการแตงงาน มีสามี มีภรรยา มีลูกมีเตา ดูตัวอยางนางวิสาขากับภรรยาของพราหมณ
กุกกุฎมิตร หญิงทั้งสองคนนี้เปนพระโสดาบันมาตั้งแตอายุ 7 ป แตทั้งสองคนก็มีสามี มีบุตรมีธิดา
เหมือนกัน เปนอันวาเรื่องกามารมณยังเต็มอยู
สําหรับพระโสดาบัน และก็ยังมีความรักสวย
รักงาม แตคนที่ไมรักสวยรักงามเขาก็ไมแตงงานแลว
อยางนางวิสาขาก็มีเครื่องประดับราคาถึงสิบหกโกฏิอยางนี้เปนตน และสรางวิหารใหองค
สมเด็จพระทศพล ผาแตละผืนหญิงผูเปนเพื่อนมีผาอยูผืนหนึ่ง ราคาหาแสนกหาปณะปูลงไปไมได
เพราะผาในกุฏิแตละผืน ราคามากกวานั้น ของที่จัดถวายก็จัดวาเปนของเลิศทุกอยาง ตองสวยทุก
อยาง ตองดีทุกอยาง นี้แสดงวาพระโสดาบันก็ยังมีกามราคะ ยังมีราคะจริตเต็มตัว ยังไมยับยั้ง แต
วากั้นไวไดดวยกาเมสุมิจฉาจาร เอาอํานาจศีลกั้นไมทํากาเมสุมิจฉาจารเทานั้น ความรักสวยรักงาม
การวางในรางกายยังไมไดวางเลย

ทีนี้ตอไปเขาถึงพระสกิทาคามี ในตอนนี้ตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระ
ชินศรีตรัสวา พระสกิทาคามีก็ละสังโยชนไดเทาพระโสดาบัน คือสักกายทิฏฐิ สักกายทิฏฐิของพระ
โสดาบันกับสกิทาคามี ยังไมเห็นวารางกายไมใชเราไมใชของเรา มีความรูสึกเบาๆ ที่ทานกลาววา
พระโสดาบั น กั บ สกิ ท าคามี เป น ด า น อธิ ศีล สิ ก ขา เป น ผู มี ศี ล ดี เท า นั้ น ยั งไม ถึ ง อธิ จิ ต สิ ก ขา
ฉะนั้นในดานสักกายทิฏฐิจึงพิจารณาเห็นแตเพียงวา รางกายมันจะตองตายเปนปกติ เราไมสามารถ
จะยับยั้งมันไวได แตวาก็ยังเห็นวารางกายเปนเรา เปนของเราอยู เพียงรูตัวดีวาปุถุชนคนผูหนาแนน
ไปดวยกิเลส ที่ไมเคยคิดวาตัวจะตองตาย มีความเมาในรางกายเปนปกติคิดวาตนจะทรงอยู
นี่ถาพิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระบรมครู จะมีความรูสึกวา
พระโสดาบันยังปกติในดานกามารมณหรือราคะจริต ในดานความรักสวยรักงาม ยังไมถอนตัว แต
ทวาไมเผลอไมละเมิดศีลในดานกาเมสุมิจฉาจารเทานั้น มาถึงพระสกิทาคามี ทานบอกวา ทําโลภะ
ความโลภ ทําโทสะความโกรธ ทําโมหะความหลงใหเบาบางลง ยังไมไดบอกวาตัดกามราคะ หรือ
ตัดความรักสวยรักงาม นี่เปนอันวา ถาถึงพระสกิทาคามีก็ทรงความดีเทาพระโสดาบัน แตวากําลัง
น้ําใจของพระสกิทาคามีนั้นเต็มเปยมไปดวยพรหมวิหารสี่ มีความเมตตาปรานีแกบุคคลและสัตวผูมี
ความลําบาก บริจาคทานเปนการสงเคราะหอยูเปนปกติ ถาสิ่งใดไมเกินวิสัยที่ตนจะใหไดก็เต็มไป
ดวยการสงเคราะห คนใดที่มุงการสงเคราะหบุคคลอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน นั่นชื่อวาเปนผูบรรเทา
ความโลภไดเปนอยางมาก เปนอาการของพระสกิทาคามี
ทีนี้มาในดานของความโกรธ พระสกิทาคามีก็ยังมีความโกรธ แตทวามีการใหอภัยแก
บุคคลผูทําผิด และจัดเปนอภัยทาน ทั้งนี้เวนไวแตวาสิ่งใดที่เปนไปตามระเบียบ ตามวินัย ตาม
กฎหมาย ตามกฎขอบังคับที่วางไว จะใหอภัยไมได ตองทําตามแบบฉบับทุกสวนสัด เพราะอะไร
เพราะวาทานผูนี้เปนพระอริยเจา ทรงเคารพในระเบียบวินัยเปนอยางมาก ไมทําลายระเบียบวินัย
ทีนี้วากันถึงดานความหลง พระสกิทาคามีก็ทําจิตใหมั่นคงในกายคตานุสสติ สักกายทิฏฐิ
พิจารณาเห็นวา รางกายนี้นอกจากจะตายแลวมันมีสภาพไมเที่ยงอยู ก็มีความรูสึกเล็กนอย คําวาไม
เที่ยง เห็นบาง และก็ไมเห็นบาง ยังทําใจไมแนนอน ไมทรงอารมณเปนเอกัคคตารมณนัก แตมี
ความไมประมาทในชีวิตยิ่งขึ้นเพราะคิดวาความตายอาจจะมีกับเราในวันนี้ก็ได จิตใจใกลมีความรูสึก
ใกลกับมรณานุสสติมากขึ้น เปนอารมณมากขึ้น นี่ความไมประมาทจึงมี คิดวาถาจะตายชาตินี้ ถา
เกิดไปชาติหนาใหม ถาจะตองเกิดก็ขอใหเปนคนรวย จะรวยไดก็เพราะวาการใหทาน ตัดโลภะความ
โลภไปบางตามสมควร คนที่ใหทานไดแสดงวาคนนั้นมีความโลภนอย ทีนี้ประการหนึ่งก็ตองการมี
ความสุข มีความสําราญในที่จะเกิดขึ้นใหมมีรางกายรูปรางหนาตาสะสวย มีปญญาสมบูรณบริบูรณ
จึงไดมีทรงพรหมวิหารสี่และมีอภัยทานเปนปกติ จิตใจเปนสุข เมื่อจิตใจเปนสุขรางกายก็เปนสุข ถา

อารมณในชาตินี้เปนสุข อารมณในชาติหนาในการเกิดใหมก็เปนสุข เพราะเปนจิตดวงเดิมในดาน
โมหะความหลง ทานตัดใจตรงเพื่อความไมประมาทในชีวิต
นี่จะเห็นวา องคสมเด็จพระธรรมสามิศรก็ทรงรับรองวา พระสกิทาคามีนี่ยังไมสามารถ
ทําลายราคะจริตลงไปได ทีนี้ที่อาตมาเคยเขียนไวในหนังสือก็ดี อธิบายไวก็ดี วาทุกคนใหตัดใจ
ทําลายราคะจริตใหหมดในอันดับตนนั่นผิด อาตมาขอยอมรับวาเปนการผิดพลาดที่ไมควรแกการให
อภัย เพราะวาการพูดไปไมไดคิดถึงกําลังใจของบุคคลอื่น คิดถึงกําลังใจของตนเองเปนสําคัญ คิดวา
ตนทําแบบไหนไดคนอื่นจะทําแบบนั้นได ลืมคิดไปวาจริตของบุคคล จริยาของบุคคล กําลังใจของ
บุคคลยอมไมสม่ําเสมอกัน ไมไดเอาพระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระทรงธรรมตามลําดับมา
พูดใหแกบรรดาพุทธบริษัทฟง ฉะนั้น การที่พระมหาบพิตรทรงติงมาจึงจัดวาเปนประโยชนใหญ
นี่กาวตอไปถึงบุคคลที่จะทําลายราคะจริตใหเด็ดขาด อันนี้องคสมเด็จพระบรมโลกนาถ
กลาวถึงพระอนาคามี สําหรับพระอนาคามีนี่ตัดเด็ดขาดแน แตวาถาพระมหาบพิตรจะสงสัย วา
ตอนตนกําลังยังไมดีตัดไมขาด จะมาขาดกันไดยังไงในตอนนี้ อาตมาก็ตองขอถวายพระพรวา ถาจะ
ทบทวนกําลังใจกัน ตั้งแตตนจนกระทั่งถึงอนาคามี จะเห็นวามีความเข็มแข็งของกําลังใจมากขึ้น
ตามลําดับ
เพราะในลําดับแรก คนเราที่เปนปุถุชนคนธรรมดา ผูหนาแนนไปดวยกิเลสคนประเภทนี้
เปนคนที่มีความใจราย คือมีความโหดราย มือไว ใจเร็ว พูดปด หมดสติ โหดรายไดแกศีลขอที่หนึ่ง
ทําลายศีลขอปานา มือไวไดแกการลักการขโมยแยงชิงวิ่งราวเปนตน คดโกงเขา ใจเร็ว ก็หมายถึงวา
ละเมิดในกามารมณ ในดานกาเมสุมิจฉาจาร พูดปดเปนปกติ ชอบพูดคําที่ไมจริง หมดสติ เอา
น้ําเมาเขามายอมใจไวเสมอ คือกินเขาไปในกาย ใจมันก็ประมาท นี่คนที่จิตเปนปุถุชนผูหนาแนนไป
ดวยกิเลส ไดทรงความชั่ว 5 ประการครบถวน บางคนจะดีขึ้นมาบาง ก็เวนไดบางขอ แตบางทาน
บอกวา ทําไปละเมิดเพียงแคบางขอสองขอเทานั้น ขออื่นไมทําแตบางทีก็เชื่อไมไดเหมือนกัน ถายัง
ไมไดสัมผัส สิ่งที่มันยังไมเกิดขึ้นมา จะคิดวาสิ่งทั้งหลายเหลานั้นเราสามารถจะเวนไดมันก็ไมถูก นี่
เปนอันวากําลังใจของคนที่เปนปุถุชน สรางความชั่ว 5 ประการไดครบ และทํามากกวานั้นก็ได
แตตอมา มาควบคุมกําลังใจบางเล็กๆนอยๆดวยกําลังของฌาน ก็เปนคนมีศีลดีบางมีศีล
ชั่วบาง คําวาศีลชั่ว ก็หมายถึงวาศีลขาด พอจิตใจกาวเขามาถึงเปนพระโสดาบัน คราวนี้ความมั่งคง
ของจิตเกิดขึ้นคือ
1. มีความเคารพในพระพุทธเจามั่นคง
2. เคารพในพระธรรม
3. เคารพในพระอริยสงฆ

4. มีศีล 5 บริสุทธิ์บริบูรณ
5. มีพระนิพพานเปนอารมณ
ถาจะเสริมอีกนิด ก็ตองมีพรหมวิหาร 4 เปนปกติ และก็มีหิรแิ ละโอตตัปปะเปนปกติ
นี่เปนอันวาสําหรับพรหมวิหาร 4 ก็เปนอยางแบบเบาๆ พระโสดาบันจะเห็นวา มีจิตเขมแข็งกวา
บรรดาปุถุชนคนหนาแนนไปดวยกิเลสมาก
ต อ มาถ า ก า วไปถึ ง พระสกิ ท าคามี ก็ ทํ า ลายความโลภเสี ย ด ว ยการจาคะตามที่ พ ระ
มหาบพิ ตรเคยพิ จ ารณา คื อวิ นิจ ฉั ยมาให ทรงให ท ราบ ว า ใช คํา ว า ละ สละ หรื อว า ละ เพื่ อ
ความสุขของบุคคลอื่น คําวาละจริงๆ ตองเปนอรหันต อาตมาขอใหใชคําวา สละ ไมใชเสียสละ
เสียสละตามที่พระมหาบพิตรวินิจ ฉัยมาบอกว า เปนเรื่องของปุถุ ชน นี่อาตมาเห็นชอบดวย แต
สําหรับพระสกิทาคามีนี่ใชคําวาสละ สละอยางชนิดไมมีเยื่อใยอะไรนักแตตองดึง เพราะอารมณใคร
ยังมีอยูในทรัพยสิน เปนการผอนปรนความโลภใหหมดไป และมีกําลังใจในดานพรหมวิหาร 4 สูงขึ้น
ละเอียดขึ้นจนเปนอภัยทาน คือวาโกรธ แตใหอภัยไดเปนของหนักไมใชงายนัก และความหลงคงตัว
คิดถึงความตายถี่เขามา อารมณที่จะทรงไดอยางนี้นั่นก็ตองแสดงวามีความเขมขนของจิตมากไมใช
เล็กนอย มีความเขมขนจัด
ทีนี้ตอนที่จะกาวเขาไปสูพระอนาคามีจึงเปนของไมยาก การที่จะทรงอารมณทําลายราคะ
จริต เห็นวารางกายสวย วัตถุธาตุสวยใหหมดไป ทําความรูสึกในเพศใหสิ้นไป อันนี้จึงเปนของไม
ยาก เพราะวาเปนการกาวมาตามลําดับ เวลาเหลืออีกเล็กนอย อาตมาก็ขอสรุป
เปนอันวาสําหรับราคะจริต ขอพระมหาบพิตรและบรรดาทานพุทธบริษัทผูรับฟง ไดโปรด
ทราบวาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาใหพิจารณา ไมใชกรรมฐานภาวนา พิจารณาหาความจริงใน
รางกายของตน และรางกายของบุคคลอื่น พยายามหาความสกปรกใหพบ ถายังไมพบก็แสดงวา
อารมณยังมืดอยู ทั้งนี้เพราะวาองคสมเด็จพระบรมครูทรงยืนยัน วาธรรมสวนใดที่องคสมเด็จพระ
ภควันตตรัส ธรรมสวนนั้นเปนความจริง ไมใชความเท็จ นี่ก็ตองใชปญญาเปนเครื่องพิจารณากัน วา
ธรรมใดหนอแลที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัส วารางกายเปนของสกปรก รางกายเปนชิ้น
เปนทอนเปนตอน เปนสัดเปนสวน ไมใชเปนแทงทึบ ขอนี้เปนความจริงหรือไมจริง ใชปญญาคลํา
หยิบผมลงมาดูที่ผมกับเนื้อ ลักษณะมันเหมือนกันไหม ถาไมเหมือน ผมปลอยไวนานๆ สะอาดหรือ
วาสกปรก ก็จะเห็นไดวาเปนของสกปรกและดูสวนตางๆ ของรางกาย เชน อุจจาระ ปสสาวะ น้ํา
เลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง เสลด น้ําลาย เปนตน หรือวาวัตถุธาตุตางๆ ดอกไมที่เห็นวาสวยสด
งดงาม ไปหยิบไปจับเอามาไปตั้งทิ้งไว คลายออกมาจากตน ตัดมาแลวไปวางไวเฉยๆ หรือใสแจกัน
ไมมีน้ํา เพียงแคไมสิ้นวันก็แสดงถึงอาการเหี่ยวยนความสกปรก กลิ่นหอมจะหายไป

อันนี้อาตมาภาพขอถวายพระพรพระมหาบพิตร และก็ขอกลาวบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน
การใชอสุภสัญญาก็ดี การคตานุสสติกรรมฐานก็ดี เปนการทําลายราคะจริตนั้น ก็ใชตามกําลังจิต
ของตน จะสามารถ ไมสามารถจะระงับไดทั้งวัน ก็ใชเฉพาะเวลาเฉพาะ 2-3 นาทีตอวาระ ใหจิตมี
อารมณชิน เมื่อจิตมีอารมณชินแลวภายในไมชานานเทาไร ก็สามารถจะทําลายไดตามประสงค
สําหรับราคะจริตนี้ ก็ขอยุติลงแตเพียงเทานี้
โทสจริต
อาตมาขอถวายพระพรในดานของโทสะจริต สําหรับโทสะจริตนี้ก็เห็นจะเปนเดียวกับราคุจริต
เพราะวาทานที่จะตัดไดจริงๆ ก็ตองเปนพระอนาคามี ตามที่ถวายพระพรมาแลว ในสมัยที่กลาวถึง
ราคะจริต สําหรับโทสะจริตแปลวาความมักโกรธ แตความจริง จริตทุกอยางยอมมีกับคนทุกคน
ทั้งหมด เพราะวาไมใชคนใดคนหนึ่ง และก็มีหนึ่งจริต ไมใชเชนนั้น แตละคนๆ ก็ตางคนตางมีจริต
ดวยกันหมดทั้งหกประการ แตทวาจะมีจริตอะไร ไปมั่วสุมหรือไปหมกอยูบางเทานั้น มีกําลังออนหรือ
วามีกําลังเขมแข็ง
อยางคนในโลกมามีทั้งหมด คนที่ไมรักสวยรักงามเลยก็ไมมี แตที่ทานเรียกวา ราคะจริตนําก็
เพราะวา หนักไปในดานสวยดานงามเปนกรณีพิเศษ อะไรทุกสิ่งทุกอยางตองเรียบรอยไปหมด แมจะ
ไปตักน้ํา ฟนฟน เขาปา ก็ตองหวีผมใหเรียบจัดเครื่องแตงกายใหเรียบทั้งที่ตองทํางานหนัก อยางนี้
เปนตน จัดวาประเภทของราคะจริต ความรักสวยรักงามเปนเรื่องใหญ อะไรๆก็ตองสวย อยางนี้เปน
ราคะจริต แตวาเนื้อแทจริงๆ คนทีมีราคะจริต การตองการความเรียบรอย ความสวยสดงดวาม มี
เหมือนกันทุกคน แตวาไมเทากัน บางคนก็เรียกวาแตงกายเพียงแคสุกเอาเผากินก็ใชได
อย า งอาตมาเป น ต น ขอประทานอภั ย พู ดอ า งตนนี่ พ ระพุ ท ธเจ า ท า นห า มแต ที่ อา งมาก็
เพราะวา อาตมาเองเปนคนสุกเอาเผากินในเรื่องการแตงกาย ไมคอยจะเรียบรอยนักวาไมสนใจ
ไมใชวาไมสนใจเมื่อแก เมื่อหนุมยิ่งไมสนใจมากกวานี้ ตอนแกเขาดูเหมือนวาจะดีกวาหนุมนิดหนอย
ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะเกรงวามันจะรุมรามเกินไป ที่วาพระแกรุมราม ยิ่งตอนสมัยที่เปนหนุม จีวร
สีเหลืองไมหม หมแตจีวรสีกรักอยางเดียว เพราะมีอารมณตองการตัดราคะจริต ไมใหเกิดความ
พอใจในตัวของตัวเอง นั่นก็แสดงวามีราคะจริตอยูมาก ไมใชไมมี การทําตนเชนนั้นเปนการขมขูเปน
การบังคับความรูสึก ไมใหเกิดความพอใจ และไมใหเกิดความผูกพัน
ทีนี้คนที่เกิดมาในดาลก คนไมรูจักโกรธเลยก็ไมมีเหมือนกัน เปนอันวารูจักโกรธเหมือนกัน
เรียกวาใครจะโรธหนักกวากัน นอยกวากัน ไวกวากัน ขากวากันเทานั้น สําหรับโมหะจริต อารมณที่
คิดอะไรไมออกในกาลบางครั้งบางคราวเคยปลอดโปรง แตบางครั้งคิดไมออก อยางนี้ก็มีเหมือนกัน

ความผูกดันในวัตถุความผูกพันในบุคคลที่เรียกกันวาโมหะจริต อันนี้ก็มีอยูดวยกันทุกคน แตวาใคร
จะมากจะนอยเทานั้น ความเชื่อถือ บางครั้งก็ใชปญญานอยไปหนอย ความเชื่อที่แทที่สัมปยุตไป
ดวยปญญา ทานไมเรียกวาหนักไปดวยศรัทธาจริตนี้เรียกวาความเชื่อถือที่ใชปญญานอยไปนิดหนึ่ง
คือคิดนอยไปหนอย หรือที่เรียกกันวา คิดไมทัน อยางนี้ก็ตองมีเหมือนกันทุกคน จะมากหรือจะนอย
กวากันเทานั้น
ทีนี้ความปลอดโปรง ความเฉลียวฉลาด ในกาลบางขณะที่ยอมมีเหมือนกันทุกคน แตทวา
ใครจะมีเปนปกติ หรือไมปกติเทานั้น เปนอันวา จริตทั้งหก ทุกคนตองยอมรัยนับถือวาตนมีพรอมมูล
บริบูรณ แตวาบางอยางจะยิ่งหยอนกวากันบางอยางจะเหนือกวากัน บางอยางจะนอยไปเทานั้นเอง
คนบางคนที่บอกวาตนไมมีราคะจริต ตามที่องคสมเด็จพระมหาบพิตรเคยตรัสวา บางคนเขา
บอกวาเขาไมมีราคะจริต พอยั่วไปยั่วมาราคะก็เกิด อันนี้อาตมาก็เห็นชอบดวย ที่พระมหาบพิตรทรง
กระทําอยางนั้น จะไดเตือนใหทานผูนั้นมีความรูสึกตัววา นี่ศัตรูมันแอบอยูในใจของทาน แตทานมอง
ไมเห็นศัตรู การที่มองไมเห็นศัตรู คิดวาศัตรูเปนมิตร ตัวนี้ตายงาย นี่คําวาตายงายก็เพราะวา ราคะ
จริตมันจะกินใจจนตาย ไมสามารถพนจากความทุกขไปได
ตอนี้ไปก็ขอปรารภเรื่องโทสะจริต คําวาโทสะจริต แปลวาคนมักโกรธคนประเภทนี้ขอบโกรธ
โกรธงายๆ ถาโกรธใครไดแลวรูสึกวาจะโกดี แสดงอาการฮึดฮัดเขมขน เกรี้ยวกราด เขาใจวาเปนการ
กระทําความดี แลวถาทําอยางนี้ไมไดก็รูสึกวาตนเองจะไมสบายใจ แตทําไปแลวรูสึกภูมิใจวา ความ
โกรธของตนเปนผลอารมณอยางนี้องคสมเด็จพระทศพลทรงแนะนําไววา ควรจะใชพรหมวิหาร 4
และกสิณ 4 อยาง ที่เรียกกันวา วรรณกสิณ คือกสิณสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว เพงเปนการ
ระงับจิต ทั้งนี้ก็เพราะวา ถาทําถูกกับจริตมันเปนของงาย
สําหรับความโกรธ ถาใชพรหมวิหาร 4 ก็จะตองพิจารณาหาความจริงใหพบของจิต ตรวจ
จิตไวเสมอวา เรามีอารมณแหงความรัก มีความรูสึกในความรัก ในเพื่อนรวมเกิด แก เจ็บ ตาย จะ
เป น คนหรื อสั ต ว ห รื อ ไม ก็ต าม ปกติ จิ ตมี ค วามรู สึ ก อย า งนี้ อ ยู เ สมอหรื อ เปล า เรามี ค วามสงสาร
ปรารถนาจะเกื้อกูลลุคคลอื่นและสัตวอื่นใหมีความสุขตามที่เราตองการ และคนทุกคนตองการความ
รักความเมตตาจากคนอื่นตองการความสงสาร ความเกื้อกูลจากคนอื่น และก็มุทิตา มีอารมณไม
อิจฉาริษยาบุคคลอื่นเขาทําเชนนี้กับเรา และเราคิดทําอยางนี้กับเขาหรือไม นี้เปนการใชปญญา
พิจารณาเพงจับอารมณใจของตัวเองเปนสําคัญ
แล ว สํ า หรั บอุ เบกขา ความวางเฉยนั้ น องค สมเด็ จพระภควั นต ตรัส วา เห็ นเพื่ อนด ว ยกั น
หมายความวา เพื่อนเกิด แก เจ็บ ตาย ดวยกัน จะตองมีกรรมหนักอยางใดอยางหนึ่ง เขามา
กระทบกระทั่ง หมายถึงวาเขามีโทษ เขามีทุกข เปนไปตามอํานาจกฎของกรรมที่เราเองไมสามารถ

จะช ว ยเหลื อเขาได เราไม ซ้ํ า เติ ม ให เขามี ค วามทุก ข ย ากไปกว า นั้น ตั้ ง ใจจะทรงอารมณ จิ ต ให มี
ความสุข หมายความวาวางเฉยไว ถาเราคิดจะไปซ้ําเติมเขา จิตใจของเรามันจะไมมีความสุข มัน
เปนอารมณโหดราย ความเรารอน เห็นเขาเพลี่ยงพล้ําลงไปเขามีทุกข ตั้งใจจะซ้ําเติม ถาซ้ําเติมได
มันก็เปนทุกข ถาซ้ําเติมไมไดมันก็เปนทุกข ซ้ําเติมเขาได เพื่อนของเขา ตัวของเขาๆ จะไมมีความ
โกรธ จะกลายเปนศัตรูของเรา ในเมื่อเรามีศัตรูมากขึ้น เราก็เปนทุกข ถา ทําเขาไมไดสมความ
ปรารถนา ก็นอนเปนทุกข คิดอยากจะทํา
นี่ก็มานั่งนึกถึงตัวเองวา ถาเรามีความทุกขอยางนี้แลว ถาคนอื่นเขามาซ้ําเติมเราๆ จะมี
ความสุขหรือเราจะมีความทุกข เราจะมีความตองการหรือไม นี้ก็เปนอันวาเราก็ไมมีความตองการ
องค สมเด็จพระพิชิ ตมาร ใหเอาตัวเองเขา ไปเปรียบเที ยบ เอาความรู สึกของใจของเราให เข าไป
เปรียบเทียบ เพราะวาการมีโทสะคิดประทุษรายบุคคลอื่น เปนอาการของความทุกข ไมใชอาการของ
ความสุข เพราะอะไร คนที่โกรธงาย แกเร็ว คนที่มีความรักโกรธ หรือมีอารมณโกรธ คนนั้นเปนคน
โงๆ ตรงไหน ถาโกรธขึ้นมาเมื่อไร ปญญามันถูกตัด ความโกรธมันตัดปญญาไป ตอนนั้นมันคิดอะไร
ไมออก คนที่มีโทสะจริต จึงกลายเปนคนโงมากกวาคนฉลาด และคนที่เขาฉลาดจริงๆ นี่เขาไมโกรธ
ใคร โกรธเหมือนกันแตรูจักยับยั้งเสียทัน แตที่วาไมโกรธเลยนั้นไมมี แตวาไมบูชาความโกรธ ถาเรา
บูชาความโกรธที่อาตมากลา ววา คนโกรธงายหรื อโกรธบ อยๆ ขอบโกรธเปนปกติ เปน คนโง ก็
เพราะวาเปนการสรางศัตรูคนถามีศัตรูมากก็มีความทุกขมาก จะนอนอยู จะนั่งอยู จะตื่นอยู จะ
หลับอยู จะเดินไปธุระที่ไหน ไมมีความสบายใจ เพราะวาเกรงภัยอันตรายที่เราสรางไว จากความ
โกรธจะเขาสนองตน ทําตนใหรับความลําบาก ทําตนใหเกิดความเปนทุกข
นี่เปนอันวาคนที่มักโกรธไมใชคนมีความสุขเปนคนมีความทุกข แตทวาเราเกิดมากับความ
โกรธ ความโกรธมันติดตามเรามาหลายแสนชาติ นี้ทําอยางไรจึงจะหาทางทําลายลางมันใหสิ้นซาก
ไปได การทําลายลางความโกรธใหสิ้นชาติก็ตองเปนพระอนาคามี แตถายังไมเปนพระอนาคามี จะ
ทําอยางไรจึงจะยับยั้งความโกรธไวเสียได ไมใชทําลายความโกรธ แตยับยั้งความโกรธ ไมปลอยให
ความโกรธเปนเจานายเกินพอดี ตอนนี้ก็ตองมาพิจารณาถึงพระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระ
ชินศรีเปนเครื่องปลอบใจตนเอง ใจตองหาทางปลอบเพราะใจมันงุนงาน ใจมันพลุกพลานใจมีความ
โกรธ ใจเป น ทาสของความโกรธ ต อ งหาทางปลอบ ถ า ไม ห าทางปลอบแล ว ก็ มั น จะไม อ ยู ด ว ย
อารมณมันจะมีแตความดิ้นรน มันจะหาความสุขไมได จะใชวิธีปลอบในทางไหนดี
อันดับแรกมาคิดถึงตนเองกอน นั่งก็คิด นอนก็คิด ขณะใดถายังตื่นอยูโอกาสมีคิดไวเสมอวา
เราตองการอะไรหนอ เวลานี้เราตองการคนที่มาประกาศตนเปนศัตรูกับเราไหม ตองการใหใครมา
พิฆาตเชนฆาเราไหม ตองากรใหใครเขามาดาเราไหม ตองการใหใครเขามากลั่นแกลงเราไหม ตองา

กรใหใครเขามาอิจฉาริษยาเราไหม ตองการใหใครเขามานินทาวารายเราไหม ตองการใหใครเขามา
เสียดสีเราไหม ถาเรามีทุกขก็ตองการใหใครเขามาซ้ําเติมเราไหม ถามใจตนเอง วาสิ่งทั้งหลาย
เหลานี้เธอตองการไหม หากวาใจของเราเองบอกวาตองการก็ตามใจเถอะ จะไปทําอะไรใหใครก็ได
จะไปดาใคร จะไปดีใคร จะไปทํารายใคร จะไปนินทาวารายใคร จะไปกลาวคําเสียดสีใครก็วาได
แตถาอารมณใจของเราไมตองากร ก็ตองหาทางระงับอาการที่เราไมตองการนั้นเสีย เราจะไมทํากับ
คนอื่น คิดหามุมแหงความเปนจริงวาคนเรา ถาเราไมตองการใหเขามาเปนศัตรูกับเรานี่ แลวเรา
ตองการอาการที่คนประเภทนั้นมาทํากับเราอยางไร
อันดับแรก เราก็ ตองการใหเขามาพูดดี ในอารมณที่เปนประโยชน อารมณ ที่เราตองการ
ตองการการใหเขาทําความดีเปนที่ชอบใจของเรา นี่เปนปจจัยแหงความรักในขั้นตน
ประการที่สอง ถาเราขาดสิ่งของอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น เราตองการการเกื้อกูลจากบุคคล
อื่นมาสนับสนุนเรา นี่เปนอาการที่เราตองการ
ประการที่สาม ถาความดีปรากฏกับเรา เราตองากรใหคนอื่นสนับสนุนความดีนั้น รับรอง
ความดีนั้น ไมริดรอนความดี เรียกวา ไมอิจฉาริษยาดวย และก็สงเสริมดวย
ประการที่สี่ กรรมหนักมาตกถึงเราเขาแลว ถาเพื่อนมาซ้ําเติม เราไมเอา เราไมตองการ
รวมความวา เหตุสี่ประการนี้ เปนการยับยั้งความคิดที่ไมเปนสุขสําหรับเราหมายความวา
เราจะมีความสบาย เราจะมีความสุข ถาเขาทําอาการตรงกันขาม คือคิดทําลายลางเราดวยประการ
ทั้งปวง ซ้ําเติมเมื่อเรามีความทุกข เราขาดอยูแลว พึงแกลงดึงเอาไปเสียอีก ของยิ่งไมมีใช ไมมีจะ
กิน พวกก็หาทางทําลายดวยประการทั้งปวง กลั่นแกลงดวยประการทั้งปวง ใหไมมีใช ไมมีกินมาก
ขึ้น นี่เราจะเดือดรอนนี้ก็ใชมุมนี้เราคิด เราพอใจไปใชกับคนอื่น เพราะวาเราตองการใหคนเขามีความ
รักในเรา พูดี ทําดี เพื่อเรา เราก็พยายามหักหามความโกรธ พูดดี ทําดีเพื่อเขา ถาใครเขาขาด
แคลนอะไร เราก็เกื้อกูลตามกําลังที่เราจะพึงมี และเกื้อกูลดวยวัตถุไมไดเราไมมี ก็เกื้อกูลดวยกําลัง
กาย ถาสิ่งนั้นไมสามารถจะเกื้อกูลดวยกําลังกายและวัตถุไดก็เกื้อกูาลดวยปญญา แนะนําวา ไปที่
โนนนะ ไปที่นี่ซิ คนนั้นคนนี่เขาสามารถจะชวยทานได นี้ก็เปนอาการเกื้อกูล เห็นเขามีความดีเกิดขึ้น
ไมอิจฉาริษยาเขา พลอยยินดีในความดีที่เขาปฏิบัติ และพรอมที่จะทําความดีตามเขา เห็นเพื่อนมี
ทุกขหนักเปนเหตุสุดวิสัยที่เราจะชวยเหลือได เราก็วางเฉยไมซ้ําเติม จิตคิดไวอยางนี้ใหมันเปนปกติ
อยางนี้เราจะมีความสุข
ที่พูดในดานเฉพาะที่เราจะทํากับเขา ใหเขามีความสุข เราก็จะมีความสุขตามที่พระพุทธเจา
ตรัสวา ปูชโก ลภเต ปูชัง ผูบูชายอมไดรับการบูชาตอบ วันทโก ปฏิวันทนัง คนไหวยอมไดรับ
การไหวตอบ นี่พูดเฉพาะเราทําความดีกับคนดียอมมีผลเชนนี้ และก็มีคนบางจําพวก เชนพระเทวทัต

เปนตน พระเทวทัตนี่องคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา ทรงสงเคราะหมาทุกชาติ ทุกสมัย แมแตใน
ชาติสุดทายนี่องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเกื้อกูลเปนกรณีพิเศษ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐให
บวชในพระพุทธศาสนา และก็สอนใหไดฌานโลกีย ไดอภิญญาสมาบัติ เลยทะนงตนคิดวาเปน
ผูวิเศษ นี่คนเลวประเภทนี้มีอยู กลับไมเห็นความดีขององคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ คิดขบถทรยศ
ตอองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา อยากจะปกครองสงฆเสียเอง ทั้งๆ ที่ตนเองก็ไมมีความสามารถ
ตนเองไดฌานโลกีย จัดวาเปนปุถุชนคนที่หนาแนนไปดวยกิเลส เวลานั้นสาวกขององคสมเด็จพระ
บรมโลกเชษฐมีอยูครบ เปนพระอรหันตมากมาย ทั้งอัครสาวกก็ยังอยูทั้ง 2 ทาน อสีติมหาสาวกก็ยัง
อยู สาวกเบื้องต่ําขององคสมเด็จพระบรมครู ก็มีตั้งแตพระโสดาบันขึ้นไปมีคุณธรรมดีกวาพระเทวทัต
มาก แตวาพระเทวทัตมองไมเห็น
คนเลวที่เราจะเมตตาปรานีอยางไร มันก็ไมไดทั้งนั้น จะคิดวาเรามีพรหมวิหาร 4 ตอเขา
เขาจะมีตอเรามันก็ไมแนนัก ในปจจุบันนี้ ตางคนตางก็พบกันมาแลวทุกคน วาสันดานคนเลวจริงๆ นี่
จะเอาดีไมได ไมมีการเห็นความดีของบุคคลอื่น ถาไมพบอยางนี้จะทําอยางไร ก็เปนอันวาถาพบ
อยางนี้เขา ก็จะตองใชอารมณๆ หนึ่ง นั่นก็คืออารมณคิดทบทวนหาความจริงวา คนประเภทนี้เขา
เปนทาสของอบายภูมิ เขาไมใชไท กําลังใจของเขาเปนทาส เปนทาสของใคร เปนทาสของกิเลส
ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม เขาเปนคนที่หาความสุขไมได เขาจะมีแตความทุกข เพราะการ
กระทําอยางนั้น
ใชปญญาเปนเครื่องพิจารณาวา ถาเราจะโตตอบเขาทุกขแลวเราก็จะมีทุกขดวย มันชวยกัน
ทุกขใหญ เราไมตอบเขาเพราะอะไร เพราะเขาเอาไฟไปเผาใจของเขาเสียแลว เขาเอาไฟเผาใจของ
เขาเปนเพราะอะไร เพราะวาเขามีใจเปนทาสของกิเลส ตัณหา อุปาทาน และอกุศลกรรม คนทุกคน
ที่เกิดมาในชาตินี้ เปนคนที่ตองการความสุข ความสําราญดวยกันหมด แตทวาเขาไมสรางความสุข
ไมสรางความดีเพราะอาศัยอะไรเปนปจจัย เพราะวากิเลส ความเศราหมองของจิต หุมหอใจของเขา
มืดมิด จนใหเขามองไมเห็นดานของความดีนี้ประการหนึ่ง ตัณหาความทะยานอยากดึงลากจิตใจ
ของเขาใหคิดแตความชั่วเปนปกตินี้ประการหนึ่ง อุปาทานความโง เขาไปยึดมั่น คิดวาอาการของ
การทําความชั่วอยางนั้นเปนของดีนี้ประการหนึ่ง เปนเจานายของเขา และอกุศลกรรม อาศัยกิเลส
ตัณหา อุปาทานทั้ง 3 ประการ ดึงดันใหเขาสรางกรรมที่เปนอกุศล ทั้งกายกรรม วจีกรรม และ
มโนกรรม
คนประเภทนี้ในชาติปจจุบันก็มีแตความทุกข ไมมีความสุข เขานั่งเปนทุกข เขานอนเปนทุกข
ก็มีแตความเรารอน ถาเขาเปนคนมีปญญาจิรง เขาก็จะไมตองสรางความชั่วแบบนั้น เพราะคนสราง
ความชั่วประเภทนั้นมีแตความเรารอนใจ จะหาความสุขกาย สุขใจไมได เราก็คิดใหอภัยเขา คิด

สงสารเขา คิดเมตตาเขา ไมโตไมตอบ ไมทําคืน เขาจะทํายังไงก็ชางเขา ปลอยไปตามอัธยาศัย
รักษากําลังใจดวยอํานาจของพรหมวิหาร 4 คิดวา โอหนอนี่เขาเกิดมาเปนคนแลว ไมนาจะมา
ทําลายความดีของคน การที่จะเกิดมาเปนคนแตละคราวมันเปนของยาก นี่เขาจะตองกลับไปเกิดเปน
สัตวนรก เสวยทุกขเวทนาอยางสาหัส ใชเวลาหลายแสนกัป กวาจะพนจากนรกไดแลวตองมาเปน
เปรต เปนอสุรกาย เปนสัตวเดรัจฉาน กวาจะมาเปนคนบริบูรณสมบูรณไดก็นานแสนนาน ถาเกิด
เปนคนก็จะเปนคนยากจนเข็ญใจไรพวกมีแตความทุกข ไมมีความสุข คนประเภทนี้เปนบุคคลที่นาให
อภัย ทําจิตใจของเราใหสบาย คิดเปนอภัยทานอยูเปนปกติ ใหมๆ ก็จะคิดไดยาก แตวานานๆเขา คิด
มากๆ คิดบอยๆ อารมณก็จะชิน เชนเดียวกับองคสมเด็จพระมหามุนินทร ที่พระเทวทัตทําทุกอยาง
องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ทรงยับยั้งพระทัย ไมโตตอบพระเทวทัต มาตั้งแตชาติไหนๆ
สําหรับการบันทึกในตอนนี้ ก็ตองขอถวายพระพร ถาหากวาบังเอิญเสียงจะตะกุกตะกักไป
บาง เพราะวาไฟฟาดับในระหวางทามกลางการบันทึกเสียง เปนเหตุใหเครื่องบันทึกดับไปชั่วขณะหนึ่ง
ตอนนั้นเสียงอาจจะกระตุกไปก็ตองขอพระราชทานอภัยดวย เปนอันวาสําหรับระงับโทสะจริต โดยใช
อารมณคิดพิจารณาในดานพรหมวิหาร 4 เฉพาะจุดนี้อาตมาก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้ สําหรับเทป
หนาที่ 2 จะไดพรรณนาถึงเรื่องการพิจารณาในดานโทสะจริต ในดานกสิณ 4 ตอไป
จากพรหมวิหาร 4 แลว ก็ควรจะใชกสิณ 4 คือ กสิณสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว อยาง
ใดอยางหนึ่ง ตามอัธยาศัย เพื่อเปนเครื่องปรับปรุงใจ ใหพนจากอํานาจของความเปนคนโทสะราย
หรือโกรธงาย ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาตรัสอยางนี้ อาตมาภาพเขาใจวา สมเด็จพระ
มหามุนีคงมีความเขาใจในเรื่องนี้เปนอยางมากเพราะวา สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาเปนสัพพัญญวิสัย
ถาหากวาพระมหาบพิตรจะตรัสถามอาตมาวาเปนเพราะอะไร ทําไมพระพุทธเจาจึงไมตรัสไวแตเพียง
อยางเดียวจะไดปฏิบัติสบาย อันนี้ถาจะพิจารณาไปไมใชวาอาตมาทราบ เปนแตเพียงวาเอาจิตของ
ตนเองเปนเครื่องวัด เมื่ออารมณของบุคคลบางคนชอบ มีอารมณทรงตัวมากกวาอารมณคิด คือทํา
จิตใหสงบสงัดอยูเฉพาะอารมณทรงตัวนิ่งไมได ตองใชอารมณคิดจึงจะมีความสบาย แมแตบุคคลคน
เดียว หรือวาบุคคลคนเดียวกันนั้นก็เชนเดียวกัน บางครั้งมีอารมณชอบสงัด แตบางครั้งก็มีอารมณ
ชอบคิด
นี่ อ าตมาพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า องค ส มเด็ จ พระธรรมสามิ ศ รเท า ที่ ต รั ส อย า งนั้ น ก็ ค งจะมี
ความหมาย ถึงบุคคลประเภทที่มีอารมณชอบคิดประเภทหนึ่ง หรือบุคคลที่มีอารมณ ชอบใชอารมณ
ทรงตังเฉพาะอารมณอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ ไมตองการจะคิด เกรงวาจะฟุงซานมากเกินไปนี่
อยางหนึ่ง ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงไดทรงใหกรรมฐานคูปรับกับโทสะจริต ไวเปน 2
ประการดวยกัน

โดยเฉพาะอยางยิ่งพรหมวิหาร 4 เปนอารมณคิด กสิณ 4 เปนอารมณทรงคือทรงอยูใน
อาการอยางใดอยางหนึ่งโดยเฉพาะ แตความจริง กสิณมีถึง 10 อยางถาพระมหาบพิตรจะตรัสถาม
วา ทําไมกสิณทั้ง 10 อยางนี้จะใชเหมือนกันหมดไมไดหรือ ทําไมจึงจะเฉพาะมาใชแตเฉพาะวรรณกิ
สิณ 4 อยางเทานั้น ถาตรัสถามาอยางนี้ อาตมาก็ตองขอตอบ ขอถวายพระพรวาจนดวยเกลา
ตอบไมไดเหมือนกันเพราะไมทราบความประสงคขององคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดา ถาจะ
ถวายพระพรไปก็จะกลายวาเปนการเดามากเกินไป ถึงแมวาจะมีใครมาจางใหเดา อาตมาก็ไมขอ
ยอมเดา ยอมเชื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะวามีเหตุหลายประการเทาที่ผานมาแลวใน
ระยะตน อาตมาเองไมเขาใจในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทศพล แตก็พยายามทําตามคําสอน ก็
รูสึกวามีผล
ทั้ ง นี้ ก็ ไ ม ไ ด ห มายความว า อาตมาพยากรณ ตั ว เองเป น อรหั น ต กล า วกั น แต เ พี ย งสั้ น ๆ
หมายถึงวาเรื่องเล็กๆ นอยๆ เปนความดีเบื้องตน อยางที่องคสมเด็จพระทศพลทรงสอนใหรักษาศีล
ทรงสอนใหใหทาน ในตอนตนอาตมาก็ไมทราบถึงอานิสงสวาจะมีผลเปนประการใดแนนอน ไปฟง
ทานผูนั้น ทานผูนี้ทานพูดกัน ทานก็พูดแตผลในชาติหนา ผลในชาตินี้ไมเคยที่จะฟง ใครกลาวใหพบ
ใหไดยิน แตก็มาพบหลวงพอปาน วัดบางนมโคสมัยนั้น แตความจริงสมัยนั้นอาตมาก็สัมผัสกับทาน
ผูรูนอยมาก ไมคอยไดพบใคร ไมใชวาพระทุกองคทานไมมีความรู แตบังเอิญไปถามองคที่ไมรูเขา
ทานก็วาชาติหนาจะไดไปเปนเทวดาบนสวรรคบาง จะเปนพรหมบาง ก็วากันไป แตมาพบหลวงพอ
ปานทานบอกวา ผลชาติหนาใหญ แตวาผลชาตินี้ก็มี นี้ก็เลยทําตมทานดู
ก็รูสึกวาทานก็ดี ศีลก็ดี ภาวนาก็ดี ไมใชมีผลชาติหนาอยางเดียว ตองไดรับผลตั้งแตชาตินี้
ไปกอน คือความสุขใจ ไดใหทานแลวๆ ก็ไดมิตรขึ้นมา มีความสุขคนชั่วก็มี คนดีก็มาก คนที่เขาไม
รูสึ ก คุ ณ คนเป น ของธรรมดาจะต องมี อยู ไม ใช ว า ให เขาแล ว เขาดี ทุ ก คน แต ชื่ อว า ใจก็ มี ค วามสุ ข
เพราะวาไดมีโอกาส ไดเกื้อกูลเขา เห็นเขาอกตัญูไมรูคุณคน ก็นึกยิ้มในใจวา คนนี้ชางกระไร เปน
หนี้กิเลสมาตั้งแตชาติกอนไมพอ ยังมาหนี้กิเลสตัณหาในชาตินี้อีก สรางอกุศลกรรมทําขึ้น เปนคนที่
นาสงสารอยางยิ่ง การรักษาศีลเปนปจจัยใหมีความสุข การภาวนาทําใจใหเยือกเย็นอันนี้ก็รูสึกวา
ชาตินี้มีผล การที่องคสมเด็จพระทศพลทรงสอน ทั้งที่อาตมาไมทราบอานิสงสก็ลองทํามาแลว ก็มีผล
คือมีความสุขใจหรือในดานที่องคสมเด็จพระจอมไตรตองใชเฉพาะกสิณ 4 อยางนี้ อาตมาไมเขาใจ
ชัดเหมือนกัน
แตวาผลที่องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์ใหมีประโยชน อยางโอทาตกสิณ กสิณสีขาว ถาทํากสิณ
ขอนี้เขาจนเปนฌานสมาบัติ ผลที่ไดในอันดับแรกก็คือมีความใจคือจิตไมดิ้นรนมากเกินไป แตวายัง
เปนบุคคลผูทรงฌานโลกีย หรือเปนโลกียชนก็ยังมีความทุกข มีความดิ้นรน แตความดิ้นรนมัน

นอยลง ถ า ดิ้ น รนนอย มั นก็เหนื่ อยนอย ดิ้ น นอ ยมันลํ าบากนอย นี่ เปนอั นว าจิ ตถา ทรงฌานได
อารมณมีความสุขความคิดความอานมันก็คลองตัว นี่เปนอันดับแรก
สําหรับโอทาตกสิณ กสิณสีขาวเปนสมุฏฐานใหเกิดทิพจักขุญาณ เมื่อทํากสิณมีความเขมขน
ทิพจักขุญาณก็ปรากฏ ตอนนี้เปนปจจัยใหมีผลกําไรมากขึ้นมากมีความสุขใจยิ่งขึ้น มีความมั่นใจใน
ตัวเองมากขึ้น สามารถพิสูจนผลความดี และความชั่วของตัวไดวา ความดีและความชั่วของตัวที่ทํา
มาแลวในกาลกอนมีผลเปนประการใด และความดีในกาลที่ทําในปจจุบันมีผลเปนประการใด และ
การที่จะกาวตอไปจะทําอยางไรถึงจะมีผลรวดเร็ว โอทาตกสิณใหผลสามารถจะรูการกาวหนาของตน
ไดวาเราทําเขาถึงจุดนี้ ควรจะทําแบบไหนจึงจะตรงจุด ไมเปะปะๆไปเหมือนกับคนตาบอดคลําทาง
นี่เปนอันวากสิณ 4 ประการนี้มีประโยชนโดยเฉพะโอทาตกสิณมีประโยชนมาก
การที่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงใหคนที่มีโทสะจริตใหกสิณ 4 อยางแลวมีผล เรื่องนี้
ปรากฏมาในพระธรรมบทขุททกนิกาย สมัยเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยู สมัยนั้นองคสมเด็จพระบรมครูกับอัครสาวกก็ยังอยูพรอมเพรียง พระสงฆมีมาก
ปรากฏวาในกาลหนึ่งอัครสาวกของงองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาคือพระสารีบุตร ไปไดลูกศิษยคน
หนึ่งเปนลูกชายของนายชางทอง เธอเปนคนหนุมและเปนคนสวย และก็เปนคนรวยเรื่องคนหนุม คน
สวย คนรวย พระสารีบุตรก็มีความเขาใจวา เธอก็คงจะมักมากไปดวยกามารมณ จิตใจจะยุงยากไป
ดวยเพื่อนระหวางเพศ เพราะตามที่เคยสังเกตมาเปนอยางนั้น จึงไดใหกรรมฐานกับพระลูกชายนาย
ชางทอง เปนอสุภกรรมฐานกับกายคตานุสสติ พิจารณากายเทียบกับซากศพ เพื่อเปนการตัดราคะ
จริต ความจริงคนที่มีราคะจริต รักสวย รักงาม เจาระเบียบ คนที่มีโทสะจริตนั้นจะทําอะไรเร็วๆ และ
ทําอะไรหยาบ เดินตึงตังโครมคราม หนักๆ ทํางานหยาบๆ ทําเร็ว ทําเร็วคลายๆ กับคนที่มีพุทธจริต
แตคนทีมีพุทธจริต ทําเร็ว ตองการเร็ว แตมีความละเอียดมาก คนที่มีโทสะจริตทํางานเร็ว ตังตัง
โครมคราม รวดเร็ว แตมีความหยาบมาก ตองสังเกต นี่เปนขอสังเกต
พระลูกชายนายชางทองเจริญอสุภกรรมฐานมา 3 เดือน อยูกับพระสารีบุตรในที่สุดไมมีผล
ในการปฏิบัติ เอาอะไรไมไดเลย พอออกพรรษาขึ้นมาพระสารีบุตรจึงพาพระลูกชายนายชางทอง ไป
เฝ า องค สมเด็ จพระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ด ว ยคิ ด ว า พระองค นี้ น า กลั ว จะไม ใช วิ สั ย ของเราเป น ผู ฝ ก
จะตองเปนองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนผูฝก ความจริงอาการของคนที่จะตองฝกมีอยู 2
ประเภทบุคคลประเภทหนึ่ง ตององคสมเด็จพระทศพล ซึ่งเคยเปนคูปรับกันมา สามารถจะฝกได อัน
นี้ตัวอยางมีมาก
ตัวอยางเมื่อองคสมเด็จพระจอมไตร จะทรงดับขันธเขาสูพระปรินิพพานความจริงจะทรง
นิพพานที่ปาวาฬเจดียก็ได แตองคสมเด็จพระจอมไตรทรงปรารถนาในการสงเคราะหปริพพาชก ซึ่ง

เปนบุคคลสําคัญที่องคสมเด็จพระภควันต ตองทรงสั่งสอนเองถาคนอื่นสอนไมมีผล ฉะนั้นองคสมเด็จ
พระทศพลจึงไดเสด็จไปที่กุสินารามหานคร ตอนนั้นเมื่อปริพพาชกเขามาเผา พระหาม องคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาจึงไดตรัสวา ปลอยใหเขามา การที่ตถาคตตองทรมานพระกายลําบากทีนี้ก็
เพราะวา ตองการจะสงเคราะหลูกชายคนสุดทายคนนี้
นี่เปนอันวา คนที่จะทรมานใหเขาถึงความดีบางทานตองเปนพระพุทธเจาเองบางทานพระ
สาวกสงเคราะห ไ ด สํ า หรั บ ลูก ชายนายช า งทอง ท า นพระสารี บุ ต รก็ ดํ า ริ ว า อาจจะเป นวิ สั ย ของ
พระพุทธเจาผูเดียว องคเดียวเทานั้นที่จะทรงสั่งสอนใหคนนี้เขาถึงมรรคถึงผลได ทานไมมีความ
ประมาทหรือทะนงตน
ฉะนั้นเมื่อเวลาออกพรรษาแลวจึงไดพาพระลูกศิษย คือลูกชายนายชางทองไปเฝาองคสมเด็จ
พระทศพล และกราบทูลใหทรงทราบวา ขาพระพุทธเจาสอนมาแลว 3 เดือน เธอไมมีผล คนๆ นี้
เห็นจะตองเปนองคสมเด็จพระทศพลทรงสงเคราะห เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงทราบ
จึงไดตรัสกับพระสารีบุตรวาสารีปุตตะ ดุกรสารีบุตร เธอจงกลับไปเถิด กุลบุตรผูมีศรัทธาที่ชื่อวา
ตถาคตสงเคราะหไมไดนั้นไมมี
เมื่อพระสารีบุตรกลับไปแลว องคสมเด็จพระชินสีหก็พิจารณาดูจริตวาพระองคนี้เธอมีจริต
อะไร องคสมเด็จพระจอมไตรกทรงทราบดวยอํานาจพระพุทธญาณวา เขาผูนี้เปนผูหนักไปในดาน
โทสะจริต ไมใชราคะจริต ดังนั้นองคสมเด็จพระธรรมสามมิศรจึงไดทรงเนรมิต ดอกบัวทองคําขึ้นมา
ดอกหนึ่ง และเปนดอกบัวสีแดงจัด องคสมเด็จพระทรงสวัสดิ์สงใหกับพระลูกชายนายชางทองวา
เธอจงไปนั่งดานหนาวิหารที่กองทราย เอากานดอกบัวปกลงไปในกองทราย นั่งลืมตาพิจารณาจํา
ภาพไววาสีแดง และหลับตานึกภาพ ภาวนานึกในใจวา สีแดง สีแดง สีแดง เธอทําตามนั้น
เธอไปพูนกองทรายเขา เอากานบัวปก ลืมตาจําภาพดอกบัวสีแดงและหลับตานึกถึงภาพสี
แดง และนึกภาวนาในใจวาสีแดง สีแดง สีแดง เมื่อภาพเลือนไปจากใจ ก็ลืมตามาดูใหม จําไดก็
หลับตาใหม ทําอยางนั้นสลับกันไปสลับกันมาภายในไมชาชั่วครูเดียว เธอก็ไดฌาน 4 ภาพดอกบัวที่
เห็นในใจจากสีแดงกลายเปนสีเหลืองๆ คอยๆ จางไปๆ จนเปนสีขาวทีละนอยๆ จนกระทั่งเปนสี
ประกายพรึกสามารถจะนึกบังคับภาพนั้นใหสูงก็ได ใหต่ําก็ได อยูขางหนาก็ได อยูขางหลังก็ไดให
ใหญก็ได ใหเล็กก็ได คลองในอารมณของจิต
ตอนนี้องคสมเด็จพระธรรมสามิศร ขณะที่พระองคทรงประทับอยูในพระมหาวิหาร สมเด็จ
พระพิชิตมารทรงพิจารณาวา พระชางทองเวลานี้ทรงฌาน 4 ในกสิณแลว เปนฌานโลกีย แตวาใน
ขึ้นตอไป ตอนที่จะเขาถึงความเปนโลกุตตระความเปนพระอรหันต ถาเราไมชวยเธอๆ สามารถจะไป
ไดไหม องคสมเด็จพระจอมไตรก็ทราบดวยอํานาจพระพุทธญาณวา เขาผูนั้นไมสามารถจะทําได

เพราะอะไร เพราะกําลังใจยังออน องคสมเด็จพระชินวรจึงไดทรงชวย นี้ความจริงการชวยนี่ไมไดชวย
พยุงใจเขา ชวยสรางนิมิตกสิณใหเปนวิปสสนาญาณ
อันนี้มีบุคคลหลายคนมาถึงก็บอกวา ขอบารมีหลวงพอชวยใหบรรลุมรรคบรรลุผล ใหได
ฌานสมาบัติ ก็รูสึกแปลกใจ ก็ไมรูจะทํายังไง ก็บอกไดแตเพียงตรงวาชวยไมได คนทุกคนตองชวย
ตัวเอง พระพุทะเจายังชวยคนอื่นไมไดเรื่องกําลังใจ จะชวยไดแตอาการภายนอก คือใหกําลังใจนั้น
ได สนับสนุนกําลังใจไดแตจะไปชวยใจใหเปนคนฉลาด ชวยใจใหเปนคนดี มีฌานสมาบัติ อันนี้ชวย
ไมได
สําหรับพระลูกนายชางทอง พระพุทธเจาก็ไมไดชวยดานจิตใจ แตก็ชวยในสิ่งที่เนื่องดวยใจ
ภายนอกนั่นก็คือ เมื่อพระองคทรงพิจารณาเห็นวา เธอเลนฌาน 4 กําลังเพลิน พระผูมีพระภาคเจา
จึงไดทรงเนรมิต ดอกบังทองคําาที่มีสีสวยสดงดงามนั้นใหกลายเปนดอกบัวที่มีสีเศราหมอง เมื่อพระ
ลูกชายนายชางทอง ลืมตาขึ้นมาดูดอกบัว เห็นสีเศราหมองใจ ก็แปลกใจวาเมื่อสักครูนี่สียังสวยอยู
เอ ทําไมสีดอกบัวจึงเศราหมองไปอยางนี้ เศราลงไปมาก ก็เลยมาคิดเทียบในใจวา โอหนอ จิตใจเรา
นี้ก็เหมือนกัน รางกายของเราก็เหมือนกัน ตอไปถาความแกเฒาปรากฏ มันก็จะเศราเหมือนดอกบัว
นี้ เธอก็หลับตา แลวก็นั่งนึกถึงภาพของดอกบัวเศราหมอง และคิดถึงวารางกายเราแกไปๆทุกวันๆ
มันจะตองเศราหมองแบบนี้ พอใจสบายดี หวังวาจะเลิก
พอลืมตาดูอีกที ตอนนี้องคสมเด็จพระชินศรีเนรมิตใหกลีบดอกบัวหลนลงไปเสียแลว เหลือแต
ฝก ยิ่งเศราหมองใหญ ใกลจะหัก เหี่ยวแหงลงไปมาก เปรียบเทียบกับตัวเอง เพราะเวลานั้นจิตเปน
ฌาน 4 ปญญายอมเกิดดวยอํานาจของสมาธิ มีความเห็นวา รางกายของเราตอไปนี้ มันจะทรุด
โทรมเหี่ยวแหงลงไปเหมือนกับคนแกที่เราเคยเห็น มีหนังหุมกระดูก มีหลังคอมลง เหมือนกับดอกบัว
ที่เหลือแตฝก เกสร กลีบหลนหมด คอมลงไปใกลจะหัก คิดปลงจิตสังขารของตนวารางกายสภาพ
ของเรามีอยางนี้แนนอน ไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปได มันจะตองไมสวยงดงามอยางนี้เสมอไป ไม
หนุม เสมอไป มัน คลานเข าไปหาความแกคลานเข าไปหาความร วงโรย เหมือนกับดอกบั วนี้ เป น
ธรรมดา จิตใจสบาย ลืมตามาวาจะเลิก
ตอนนี้องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงเนรมิตดอกบัวดอกนั้นใหหักไปกับพื้นปฐพี เธอ
มองดูดอกบัวนี้ บอก เออ ดอกบัวนี้เปนดอกบัวทองคํา แข็งแรง ในที่สุดก็มีสภาพเปนอยางนี้ หัก
เรี่ยราย กระจัดกระจาย ไมเปนชิ้นดี ในที่สุดก็จะถมลงไปในพื้นปฐพีเปนแผนดินไปหมด จึงกลับเขา
มาคิดถึงชีวิตของตนวา เราเองก็มีความเปนเชนนั้น ที่องคสมเด็จพระภควันตทรงสอนวา อนิจจัง
รางกายเปนของไมเที่ยง ทุกขัง รางกายมีสภาพเปนทุกข อนัตตา ในที่สุดมันก็ตองสลายตน ที่องค
สมเด็จพระทศพลตรัสวา อัตภาพรางกายคือขันธหา มันไมใชเรา ไมใชของเรานี่เปนของจริง ในที่สุด

รางกายก็ตองสลายตัวไปแบบนี้ ถาเรายังจะยึดถือรางกายวาเปนเรา เปนของเราตอไป คิดวามันมี
ความดี ในที่สุดความทุกขประเภทนี้ก็จะปรากฏเมื่อกาลสมัยเขามาถึงตายแลว ถาเราเกิด ก็ตองวน
มาเกิดเปนเด็ก มาเปนคนหนุมคนสาว และก็มาเปนคนแก และก็มาเปนคนตาย อาการอยางนีม้ นั จะ
หาที่สุกไมได การเกิดแตละคราวก็เต็มไปดวยความทุกข ไมมีปจจัยใดที่เปนเหตุแหงความสุข ในเมื่อ
มันเปนความทุกข มันไมเปนความสุข เราจะยึด จะถือ จะเกาะมันไวเพื่อประโยชนอันใด ทาน
พิจารณาไปในเรื่องนี้ ในที่สุดจิตก็พนจากอาสวะกิเลส ตัดกิเลสเปนสมุจเฉทปหาน เปนอรหันตใน
ขณะนั้น
นี่ขอถวายพระพรหมพระมหาบพิตร พระราชสมภาร การที่องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงสอน
ใหคนที่มีโทสะจริตใชกสิณ 4 ประการ อยางใดอยางหนึ่งเปนเครื่องประหัตประหารโทสะ และใน
ที่สุดก็ไดสําเร็จอรหัตผลอยางนี้มีอยูมาก ฉะนั้นการที่พระมหาบพิตรจะพิจารณาพระธรรมคําสั่งสอน
ขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค เปนการทําลายกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน ก็ตองใชพระราชจริยา
พิจารณาวา อาการที่จะตองใชอารมณจิตวา เวลานี้จิตตอการทรงตัว หรือวาจิตตองการคิด ถาจิต
ตองการคิด ก็ตองใชกรรมฐานที่มีอารมณคิด ที่เปนขาศึกกับโทสะจริต นั่นก็คือพรหมวิหาร 4 ถา
หากวาจิตตองการอารมณทรงตัว ก็ใชกรรมฐานคือกสิณ 4 อยาง อยางใดอยางหนึ่งตามพระราช
อัธยาศัย ที่เห็นวาสมควร
การที่องคสมเด็จพุทธเจา ทรงแนะนําบรรดาพุทธบริษัทใหปฏิบัติอยางนี้ก็เพราะวา องค
สมเด็จ พระชิน ศรีพิ จารณาเห็ น แล วว า คนเราทุกคนยอ มมีอ ารมณ ไม เสมอกั น วา จะบังคั บให ใช
อารมณปกโดยเฉพาะอยางนั้น ก็เปนไปไมได บางคนตองการอารมณคิด และบุคคลคนเดียวกัน
บางครั้งชอบคิด บางครั้งชอบมีอารมณนิ่งๆ ทรงตัว นี้การใชพระกรรมฐานจะเขาประหัตประหาร
โทสะจริต ถาจะตรัสถามวา แคฌานโลกียตัดไดเด็ดขาดไหม อันนี้อาตมาก็ตองขอถวายพระพรวาแค
ฌานโลกียก็แคระงับไดชั่วขณะเทานั้น อยางเกงที่สุดในขณะที่จิตทรงเปนสมาธิใหยับยั้งอารมณความ
โกรธ ความพยาบาทไวไดเทานั้นก็เปนพอ อันนี้ความจริงไมแน คนไดฌาน 4 บางครั้งเวลาจะ
เขาฌาน อาการของโทสะจริตเขามาขวางอารมณเจ็บใจคนตางๆ มีอยูเปนอันวา ฌานสูอารมณของ
โทสะไมได วันนั้นฌานพัง
บางทานเวลาทรงฌานอารมณดีแนบแนนสนิท มีจิตแนนอยูในฌาน โทสะมารบกวนจิตไมได
แตพอคลายอารมณเปนฌานแลวไมนาน ชั่วขณะครูหนึ่งอารมณของโทสะจริตก็เขามาครอบงําได นี้
เปนอันวาในขณะที่ทรงฌานโลกียจะชื่อวาเปนผูมีการชนะโทสะจริตนั้นไมเปนความจริง เปนแตเพียง
วายับยั้งไวชั่วคราวเทานั้นหากวาปฏิบัติอารมณืใหเขาถึงพระโสดาบัน อารมณของโทสะจริตก็ยังมี
ความแรงกลาตามปกติ แตทวาไมประทุษรายใคร ดวยอํานาจของศีล เกรางวาศีลจะขาด

พอเขาถึงพระสกิทาคามี อาศัยที่มีพรหมวิหาร 4 แกกลา มีอภัยทานเปนสําคัญ ในตอนนี้
รูสึกวา กําลังของโทสะจริตจะเพลากําลังลง มีเหมือนกันไมมากนักและก็ยับยั้งไดรวดเร็ว โทสะจริตนี้
ถาจะทําลายใหหมดไปไดจริงๆ ใหสิ้นซาก ก็จะตองเปนพระอนาคามี
สําหรับเรื่องราวของโทสะจริตนี้ อาตมาก็ขอถวายพระพรมาเพียงเทานี้ เพราะวามองดูก็เห็น
วาใกลจะหมดเวลาเต็มที ถาถวายพระพรมากกวานี้ไปก็เกรงใจวาจะเฝอ ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้

วิตกจริตและโทหะจริต
สําหรับตอนนี้อาตมาขอถวายพระพรพระมหาบพิตร ในเรื่องวิตกจริตกับโมหะจริต สําหรับ
วิตกจริตกับโมหะจริตทั้ง 2 ประการนี้ องคสมเด็จพระชินศรีทรงแนะนําใหใชกรรรมฐานขอเดียวกัน
เป น เครื่ อ งระงั บ ความฟุ งซ า น และความไม แ น น อนของจิ ต สํ า หรั บ กรรมฐานที่ อ งค ส มเด็ จ พระ
พิชิตมารทรงประทานใหเปนเครื่องแนนอนของจิต สําหรับกรรมฐานที่องคสมเด็จพระพิชิตมารทรง
ประทานใหเปนเครื่องระงับ และคูปรับอารมณแหงวิตาจริตและโมหะจริตก็ไดแก อานาปานุสสติ
กรรมฐาน ตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในลักษณะของวิตกจริตและโมหะจริตกอน
สําหรับวิตก แปลวาตรึก นึก คิด ไมตกลงใจ มีอารมณที่มีความไมแนนอนใจ สําหรับโมหะ
จริตก็มีความหลงเปนปกติ คนที่มีวิตกจริตกับโมหะจริตทั้ง 2 ประการนี้ มีอาการคลายคลึงกัน ทั้งนี้
ก็เพราะวาเปนคนที่ตัดสินใจไมตกลง มีอารมณคิดอยูเสมอ หาความแนนอนอะไรไมได และไม
แนนอนวาจะควรตัดสินใจเปนประการใด ถามีใครมาบอกเหตุสําคัญหรือไมสําคัญ ผลประโยชนที่จะ
พึงไดหรือไมได ความไมแนใจก็จะเกิดกับบุคคลประเภทนี้ ลักษณะที่จะเห็นงายๆ คนที่มีวิตกจริต
เปนคนที่มีอาการซึมไมคอยกระปรี้กระเปรา ไมกลาตัดสินใจที่มีความสําคัญใดๆ ถามีเรื่องอื่นที่จะพึง
เกิดขึ้นเปนเรื่องราวที่จะตองรับผิดชอบเกิดขึ้น มักจะชอบโยนกลองใหแกบุคคลอื่นเปนผูรับผิดชอบ
เปนเรื่องใหญ ทั้งนี้เพราะหากําลังใจที่จะตัดสินใจแนนอนไมได

สํ า หรั บ ท า นที่ มี โ มหะจริ ต โมหะแปลว า ความหลง ท า นประเภทนี้ ก็ มี อ ารมณ คิ ด มาก
เหมือนกัน คิดอยูเสมอวา นั่นเปนเรา นี่เปนของเรา โนนเปนของเรา ทุกสิ่งทุกอยางแมแตของเล็ก
ของนอยก็มีความหวงแหนเปนปกติ มีความหลงในทรัพยสินความหลงในชีวิต คิดอยูเสมอวา ตัวจะ
ไมตาย และมีความคิดอยูเสมอวา ทรัพยสินทั้งหลายของเราที่หามาไดดวยความเหนื่อยยาก เราจะ
ไมยอมแบงปนใหใคร จะกอบโกยไวบํารุงความสุขฝายตนแตผูเดียว
อารมณทั้ง 2 ประการนี้ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาถือวา เปนอารมณแหงความ
ฟุงซานของจิต คือจิตไมมีการปลง ไมสามารถจะตัดสินใจ ไมสามารถจะทํางานใดๆ ใหลุลวงไปได
โดยรวดเร็ว และก็มีความหวงและมีความยึดเหนี่ยวอยูเปนปกติ อารมณก็มีความฟุงซาน เฉพาะนัก
วิตกจริตก็คิดไวเสมอ เกรงวาความผิด เกรงความพลาดพลั้งจะเกิดขึ้น ไมกลาตัดสินใจ สําหรับทาน
ที่มีโมหะจริตนั้นก็หลง ไมรูความเปนจริง ไมแสวงหาความสุขดวยการเกื้อกุล ไมแสดงหาความสุข
ดวยการละหรือการเสียสละ การสงเคราะหบุคคลอื่น และก็หลงในชีวิตคิดวาจะไมแก คิดวาจะไมปว ย
คิดวาจะไมตาย ถาความเรารอนใจเกิดขึ้นเพราะอํานาจความแกก็ดี ความปวยก็ดี ความพลัดพราก
จากของรักของชอบใจก็ดี อาการอยางนี้เกิดขึ้นจิตก็เปนทุกข หาความสุขไมได เมื่ออารมณของ
บุคคลประเภทนี้มีความฟุงซานเกิดขึ้นในใจ
องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา จึงทรงแนะนําใหใชกรรมฐานที่มีความสําคัญ มีอารมณ
ละเอียด และก็เปนพื้นฐานใหญในการทรงจิตใหเปนสมาธิ ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวาตองพยายาม
รักษาอารมณที่ไมเกี่ยวเนื่องกับความคิดใดๆ ทั้งหมด องคสมเด็จพระบรมสุคตประทานใหกําหนดรู
ลมหายใจเขาออก เวลาหายใจเขารูอยูวาหายใจเขา เวลาหายใจออกรูอยูวาหายใจออก หายใจเขา
ยาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นก็รูอยู ไมตองใชคําภาวนาและการพิจารณาใดๆ ทั้งหมด ถาใชคํา
ภาวนาและการพิจารณาแลว อารมณจิตก็จะชวนใหเกิดความฟุงซานมากขึ้นฉะนั้น ตองระงับการ
ภาวนาและพิจารณาใดๆ ทั้งสิ้น ไมใชอารมณจิต ใหคิดระวังอยูอยางเดียวคือ ลมหายใจเขา ลม
หายใจออก ใหพยายามกําหนดรูอยูเปนอันดับแรก
และอันดับตอไป เมื่อจิตใจเริ่มมีความสบาย จิตใจคลายจากอารมณความคิดฟุงซาน ก็
กําหนดรูลมหายใจเขายาวหรือสั้น ออกยาวหรือสั้น นี่ทนดาน มหาสติปฏฐานสูตร และการใช
เวลากําหนดรูลมหายใจเขาออก อันนี้ตามที่เคยฝกกันมา อาตมาเห็นวาไมควรจะใชเวลาใหมากเกิน
พอดี นี้คําวาพอดีของแตละบุคคลก็อาจจะไมสม่ําเสมอกัน ถาการควบคุมอารมณจิตไมสามารถจะ
ทรงอยูไดตามความตองการ ถาใชเวลามากก็จะเกิดความกลุม ควรจะใชเวลาแตเพียงนอยๆ ทวา
ตามธรรมดาของจิ ตก็ มี สภาพคิด ฟุงซ า นอยู ตลอดกาล อาการเชน นี้ ข องจิ ตมิใช เป น มาเฉพาะใน
ปจจุบันเทานั้น ถาจะถอยหลังไปหลายอสงไขยกัป นับตั้งแตเกิดมาในระยะตน ตายแลวเกิด เกิด

แลวตาย ตายแลวเกิด เกิดแลวตายเปนลําดับมา จิตก็คงทรงอยู คุนเคยอยูกับความฟุงซานของจิต
เปนปกติ นี่ถาหากวาจะใชเวลาในการบังคับจิตใหทรงอยูในอารมณ รูลมหายใจเขาหายใจออก จะ
กะเกณฑเวลาใหแนนอนวาตองการเวลาสัก ครึ่งชั่วโมง หนึ่งชั่วโมง สองชั่วโมง สามชั่วโมงอยางนี้ ก็
ไมสามารถจะทําได เพราะวาเปนการบังคับจิตมากเกินไป
เมื่อจิตมีสภาพทองเที่ยวเหมือนกับคนที่มีอิสรภาพ ไมอยูใตบังคับบัญชาของใครมรในกาล
กอน เคยเปนอิสระ จะไปไหนเมื่อไรก็ได จะทํางานเมื่อไรก็ได จะหยุดเมื่อไรก็ได ทํามาแบบนี้เปน
นิสัยปกติ นานแสนนาน ถาอยูๆ ก็จะมาบังคับบุคคลประเภทนี้ใหอยูในขอบเขต จะไปไหนอยูใน
เกณฑบังคับโดยฉับพลัน ใหเขามีความพอใจหรือความเต็มใจ โดยที่มีอารมณใจไมกลุม ยอมเปนไป
ไมได ถาถูกกักขัง ถูกบีบบังคับ จิตใจก็จะเกิดความสะทกสะทาน มีความกลุมเปนปกติ ความไม
สบายกายไมสบายใจก็จะบังเกิดขึ้น
ขอนี้มีอุปมาฉันนี้ แมการควบคุมจิตที่มีอารมณฟุงซานโดยอํานาจของการตัดสินใจไมแนนอน
หาความมั่นคงของจิตไมไดอยางหนึ่ง และจิตที่ประกอบไปดวยความหลง คิดวานั้นเปนเรา เปนของ
เราไปเสียหมด โดยไมยอมรับนับถือกฎของธรรมดา และจะมานั่งบังคับจิตจงอยูในขอบเขตนี้ที่เรา
ตองการ โดยไมยอมรับนับถือของกฎของธรรมดา โดยใชเวลาบังคับคือฝก อันดับแรกก็ใชเวลานาน
ตั้งครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมง ถาขืนทําอยางนี้ แทนที่จะไดดีก็กลายเปนคนอารมณฟุงซาน เปนการ
บีบบังคับใจเกินไป ไมชาก็จะเปนโรคประสาท
ฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนํา การระงับอาการฟุงซานของจิตดวยอานา
ปานุสสติกรรมฐาน โดยที่องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนําวา ลองบังคับจิตดูกอน โดยใชเวลา
ยาวสักนิดหนึ่ง หรืออาจจะตั้งเวลาไวสักครึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงก็ไดตามอัธยาศัย แตทวาจะ
บังคับ จะซื่อสัตยตอเวลามากเกินไปใหดูกําลังใจ สามารถจะมีความเขมแขงพอที่จะบังคับอารมณจิต
ใหรูลมหายใจเขาหายออกไดตามความตองการหรือไม ลองคิดทําไป พิจารณาไป การควบคุมจิตจะ
ไดในขณะไหน ถาหากวาทําไป ควบคุมจิตไดในเวลาครึ่งชั่วโมงตามตองการอยางนี้ก็ชื่อวาคนนั้นเกง
มาก ตองถือวาเปนคนที่มีพื้นฐานเดิมมาดีมาก ถาจะพูดกันตามนักปฏิบัติพระกรรมฐานก็แสดงวา
คนบุคคลนั้นในชาติกอนไดฌานสมาบัติมากอน และอารมณของฌานสมาบัติเขาถึงจิต จึงสามารถ
ควบคุมอารมณจิตไดถึงครึ่งชั่วโมง นี่เปนเหตุผลที่พอจะยืนยันได
แตทวาถากําลังของบุคคลนั้นไมเคยทรงฌานมาในกาลกอน หรือวาทรงฌานมาในกาลกอน
แตสวนกุศลอันนั้นยังไมบันดาลในปจจุบัน ทานผูนั้นก็ไมอาจจะสามารถทรงอารมณใหรูลมหายใจเขา
ออกไดนาน แมแตเพียงสิบนาที ถาทําใหไดเพียงนิดๆหนอยๆ ไมชาเพียงเทา นี้จิตก็เกิดอารมณ
ฟุงซาน มีอารมณอื่นจรเขามา ดีไมดีก็ลืมลมหายใจเขาหายใจออก ไมยอมรับรูลมหายใจเขาหายใจ

ออก จิตก็จับอารมณอื่นเขามาแทนที่ หมายความวาทองเที่ยวไปสูอารมณตางๆ นี่อาการอยางนี้จะมี
กับนักปฏิบัติสวนใหญ ตามที่เห็นมาในกาลกอนหรือในปจจุบัน มีสม่ําเสมอกันตลอดกาลตลอดสมัย
ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาใชเวลามากเกินไป เกินกําลังของจิตใจที่สามารถจะควบคุม
อารมณใหคงที่ ถาความฟุงซานมีมากอยางนี้ องคสมเด็จพระมหามุนีทรงแนะนําใหใชเวลาแตเพียง
นอยๆ คือวาใชเวลาไมมากเกินไป ตามนัยที่พระองคทรงแนะนําไวใน วิสุทธิมรรค ในหนังสือวิสุทธิ
มรรคที่เรียกวา ปกรณพิเศษ อันเปนหนังสือที่พระพุทธโฆษาจารยสมัยกอนโนน สมัย เมืองสุธรรม
วดี รจนาไว ทานผูนี้ทราบขาววา เปนพระไทยใหญ ไมใชพระแขก รจนาไว
องค ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ทรงแนะนํ า ถ า อารมณ จิ ต มี ค วามฟุ ง ซ า นจริ ง ๆ ไม
สามารถจะบังคับในระยะยาวได ก็ใหพยายามฝก โดยใชเวลานอยคือวาใหนับหนึ่ง หายใจเขาหายใจ
ออกนับเปนหนึ่งขึ้นตนหนึ่ง แลวก็หายใจเขาหายใจออกขึ้นตนหนึ่ง และตอมาจับอีกคูหนึ่งเปนสอง
แลวขึ้นตนหนึ่ง สอง สาม ขึ้นตนหนึ่ง สอง สาม สี่ อยางนี้ไปจนถึงสิบ ทดลองกําลังจิตวาจิตจะ
ทรงจะไดชั่วระยะใดแน
แตมีวิธีที่เขาแกปฏิบัติกัน รูสึกวาจะงายกวานั้นสักนิดหนึ่ง โดยใชเวลาสั้นๆใหพยายาม
กําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออก นับเปนหนึ่ง หรือจะนับเปนคู บังคับจิตคิดวาเราจะกําหนดรูลม
หายใจเขาออกนี้ประมาณสิบคู คือหนึ่งถึงสิบโดยตรง นับรวดเดียวไมยอนไปยอนมา ถาภายในระยะ
หนึ่งถึงสิบคูนี้ บังเอิญจิตจะคิดฟุงซานไปนอกขอบเขต ที่ตองการจากการกําหนดรูลมหายใจเขาออก
ก็จะตองโทษจิต คือวาไปพลาดจุดไหน จิตไปสูอารมณอื่น คือแลบออกไป ไมกําหนดรูลมหายใจเขา
ออกในระยะไหนก็ตาม จะตองทรมานจิต คือคิดตั้งตนหนึ่งกันใหมจนกวาจะถึงสิบ
เมื่อขณะตั้งตน ตั้งแตหนึ่งถึงสิบ จิตสามารถจะทรงอยูไดตามความตองการ แตวาใน
ระยะแรกๆ ก็รูสึกวาจะเปนการทรมานจิตไมนอยเหมือนเดิม เพราะจิตเปนมาพยศ เราจะมาบังคับให
อยูในขอบเขตในระยะสั้นๆ ยอมเปนของลําบาก แตถึงกระไรก็ดี ถานับหนึ่งถึงสิบได ถาจิตมีความ
ลําบากมาก ก็พักเสีย คือวาไมพยายามทําตอไป ปลอยอารมณจิตใหคิดไปตามสบาย เพราะวาการ
กักขังแกเคยเที่ยว มาบังคับขูเข็ญใหอยูในสถานที่เดียวในเวลานานๆ ยอมเกิดความลําบาก ก็ปลอย
อารมณใหคิดไปตามเรื่องตามราว พอมีอารมณจิตสบายเขาก็เขาเริ่มตั้งตนใหม วาหนึ่งถึงสิบอีก ถา
ความลําบากมากขึ้นก็ไมตองทน เลิกทนเสีย เปนการยืดหยุน ปลอยใหจิตบังคับบาง ปลอยตาม
อัธยาศัยบาง ถาทําแบบนี้บอยๆ ถาจะกําหนดเวลาอยางงายๆ สมมุติวานักปฏิบัติเปนคนที่มีเวลา
มากในการทํางาน วันทั้งวันไมมีเวลาจะพักผอน ก็ใชเวลานอนไมตองนั่งและการปฏิบัติหรือการฝกจิต
องคสมเด็จพระธรรมสามิศรตรัสวา จะนั่งก็ได นอนก็ได สําหรับการนั่งควรหาที่นั่งแบบสบายๆ ไม

จําเปนตองบังคับใหนั่งขัดสมาธิ หรือนั่งพับเพียบ จะนั่งในทาไหนก็ได ถารางกายมันสบายทาไหนก็
นั่งทานั้น
อันนั้นหมายถึงวาในการฝกวาระยะแรก ระยะฝกระยะแรก ไมควรจะทรมานหรือฝนกาย
เกินไป พยายามรักษากําลังใจเปนสําคัญ ตองมีความรูสึกตัวอยูเสมอวา เราฝกจิตเราไมไดฝกกาย
กายจะสบายทาไหนปลอยไปทา นั้น การฟ งแบบนี้ทานผูฟงจะคิ ดวา นี่มาสอนใหคนขี้เกียจไม มี
ระเบียบ อาตมาก็เห็นวาเปนผลดีตอนักปฏิบัติ แมแตผูพูดเองก็เชนเดียวกัน ระยะใหมๆ ระยะกลางๆ
บางครั้งรางกายมีความไมสมบูรณ ไมสามารถจะนั่งไดนานดวยอํานาจของการนั่งขัดสมาธิ หรือวานัง่
พับเพียบ ก็ใชอิริยาบถที่มีความสบาย คือนั่งแบบเปนสุข นั่งทาไหนก็ตาม ถารางกายสบายก็นั่งทา
นั้น รักษากําลังใจเปนสบาย
มาวากันถึงชาวบานมีงานมาก กลางวันทํางานเต็มวัน หาเวลาพักผอนไดยาก บางทีกลางคืน
ก็แถมมีงานอีก ถามีงานมากประเภทนี้ ก็ควรจะตั้งเวลาไว 2 จุด ใหเปนเวลาแนนอน คือ
เวลานอนกอนจะหลับไมตองนั่งก็ได นอนใหสบายจะนอนทาไหนก็เปนไปตามอัธยาศัย นอน
ใหสบายและก็บังคับจิตวา เราจะกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจออกในอันดับแรกยังไมตองรูยาวรูสั้น
ตองการเพียงแครูลมเขาลมออกเสียกอนสิบครั้งเมื่อไดสิบครั้งก็เลิก ปลอยอารมณไป จิตจะคิดยังไง
หรือจะหลับไปก็ใหเปนไปตามอัธยาศัย ไมบีบบังคับ
และก็ตั้งใจไวอยางนั้นวา ถาตื่นจากนอนเมื่อไรก็จะพยายามกําหนดรูลมหายใจเขาออกอีก
สิบครั้ง กอนจะลุกไปสูที่ทํางาน ถาพยายามทําอยางนี้ไดไมนานเทาที่เคยทดลองมาแลว ใชเวลา
เพียงหนึ่งเดือนจิตจะมีอารมณเรียบ สามารถจะทรงสมาธิไดแนบสนิท ไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง บาง
รายก็เกินกวานั้น นี้ที่ฝกเปนมาจริงๆ ตามนี้มีผลจริงๆ มาฝกการนับแบบนี้ ความจริงรูแตลมเขาลม
ออก ถาพยายามฝกอยางนี้เสมอๆ ไมเกินสอบวัน จิตก็จะเริ่มมีสมาธิละเอียดขึ้น มีสติสัมปชัญญะ
สมบูรณขึ้น ก็สามรถจะรูลมหายใจเขาหายใจออก ทั้งยาวทั้งสิ้นไดตามอัธยาศัย และจิตใจก็เริ่ม
สบาย ความสุขในอารมณของจิตก็จะมีมากขึ้น คําวาบังคับจะไมมีกับจิต เพราะวาจิตมีอารมณ
สมัครใจ รูสึกวามีอารมณเปนสุข
ความสุขจากอานาปานุสสติกรรมฐานนี่มีมาก เพราะวาทานผูใดสามารถทรงสมาธิจากอานา
ปานุสสติกรรมฐานได ทานผูนั้นจะมีความสุขกายและสุขใจมากเปนที่สุด เพราะวาพระกรรมฐานกอง
นี้เปนกรรมฐานที่ระงับกายสังขาร หรืออีกประการหนึ่งก็เปนกรรมฐานที่มีภาคพื้นใหญ จะเจริญพระ
กรรมฐานบทใดกองใดก็ตาม หรื อจะเจริ ญวิ ปสสนาญาณก็ต าม ตองขึ้ นตน ด วยอานาปานุ ส สติ
เสียกอน ถาไมขึ้นตนดวยอานาปานุสสติเสียกอนจิตจะคุมไดยาก จะเปนสมาธิยาก กรรมฐานกอง
นั้นๆ อาจจะไมมีผล ถาจะมีผลก็เต็มไปดวยการทุลักทุเล ตองปลุกปล้ํากันเปนอยางมาก ถาใชอานา

ปานุสสติเปนพื้นฐาน แรกเริ่มจับอานาปานุสสติกอน จนจิตใจเปนสุข มีอารมณสบายจึงนอมจิตเขา
ไปสูกรรมฐานตามที่ตองการ หรือวาจะพิจารณากรรมฐานกองใดกองหนึ่งใดดานสมถภาวนา หรือ
วิปสสนาภาวนาก็ไดตามอัธยาศัยจะมีผลดี รวดเร็ว อารมณจิตจะสบาย นี่วากันตามพื้นฐานของ
มหาสติปฏฐานสูตร ทานใหใชแบบเบาๆ แบบนี้มีผลดี
ถ า จะพู ด ตามในแบบของ วิ สุ ท ธิ ม รรค ที่ พ ระพุ ท ธโฆษาจารย ร จนาได ต ามบทนี้ ก็ ดี
เหมือนกัน แตวาตองมีกําลังใจเขมแข็งมาก ถากําลังใจออนแอก็รูสึกวาอาจจะทําไมได หรือจะทําได
ก็ตองใชกําลังบังคับกันมาก แตทวาถามีความฉลาดก็ไมหนัก ถาไมฉลาดในการปฏิบัติ ก็รูสึกวาจะ
หนักมกพอดู ดีไมดีก็ตองลมเหลว เลิกกันไปตามๆ กัน ตามแบบฉบับของพระพุทธโฆษาจารย ทาน
บอกไววา การกําหนดรูลมหายใจเขาออก ตองกําหนดรูในจิตสามฐาน คือใหจิตรูกองลมสามฐาน
เวลาหายใจเขา ลมจะกระทบที่จมูก และจะกระทบที่หนาอก กระทบศูนยเหนือสะดือนิดหนอย ภาย
ไมใชภายนอก เวลาลมหายใจออกมีความรูสึกวาลมกระทบศูนยเหนือสะดือ กระทบหนาอก ถาเปน
คนมีริมฝปากเชิด จะกระทบริมฝปกบน ถาหากเปนคนมีริมฝปากงุม ก็จะมีความรูสึกวากระทบที่
จมูก ทานวาการกําหนดจิตรูฐานลมทั้งสามฐาน จะเปนกําลังใหจิตมีสมาธิมั่นคง ทวาจิตจะเปนฌาน
ไดงาย
แตทวาวิธีนี้นักปฏิบัติใหมๆ ก็ขอไดโปรดทราบ อยูๆ ก็จะมาแบบชางไปอาบน้ํา มันก็จะเปน
ของหนัก หรือวาจะเอาไมซีกไปงัดไมซุงก็ลําบาก จะเอาดามพราที่มีความแข็งมากมาเอาเขาดันใหหัก
ก็เห็นจะไมสะดวกนัก นักปฏิบัติที่มีความฉลาดจะตองรูหลบเปนปก รูหลีกเปนหาง ใหมีความรูสึกตัว
อยูเสมอวา ชาๆ พราเลมงามถาหากวาหินกอนใหญเราจะตีใหพังทีเดียวยอมเปนไปไมได ตองคอยๆ
เลาะไปทีละนอยๆ จึงจะสําเร็จผล ขอนี้มีอุปมาฉันใด ขอบรรดาทานพุทธศาสนิกชนปฏิบัติในอานา
ปานุสสติกรรมฐาน ใชปญญาพิจารณาเหตุนั้นเปรียบเทียบกันไป
ที่พระพุทธโฆษาจารยทานบอกวา ควรกําหนดรูลมสามฐาน หายใจเขากระทบจมูก กระทบ
อก กระทบศูนยเหนือสะดือ หายใจออกกระทบศูนยเหนือสะดือกระทบอก กระทบริมฝปากหรือจมูก
ถาอันดับแรกจูโยมทําแบบนี้ และก็สามารถจะทรงไดสัก 2-3 นาที อันนี้รูสึกวาเกงมาก ตองขอ
ชมเชยทานผูนั้นเปนคนเกงเพราะมีกําลังจิตเขมแข็ง แตสวนใหญแลวจะทรงไดไมเกิน 2-3 ครั้ง ก็
เกิดความกลุม กลุมเพราะอะไร กลุมเพราะไมสามารถจะรับการสัมผัสของลมหายใจเขาออกไดตม
ความตองการ ถาเมื่อรับการสัมผัสตามความตองากรไมได ความกลุมนั้นก็เกิด เหตุแหงการกลุมนี้
เปนปจจัยใหคนเลิกเจริญพระกรรมฐานเสียไมนอย
สําหรับนักปฏิบัติ ถามีความฉลาดในการเจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน ตามแบบฉบับที่พระ
พุทธโฆษาจารยคจนาไวก็จะตองปฏิบัติตามนี้ ในอันดับแรกพยายามกําหนดรูลมหายใจเขาหายใจ

ออก เพียงแคจมูกกับริมฝปากกอน ควบคุมกําลังจิตใหกําหนดรูเพียงแคนี้ได ถือวาเปนการดีใน
อันดับแรก ตอมาเมื่อจิตลงเอียดลง จิตเริ่มเปนสมาธิมากขึ้น ก็จะมีความรูสึกเองวา ลมกระทบที่
หนาอาขางใน เวลาลมไหลเขาไปถึงขางใน จะมีความรูสึกวาลมกระบท และถามีจิตละเอียดขึ้นไป
กวานั้น สมาธิสูงขึ้น ก็จะรูสึกวากระทบทั้งสามฐาน ทั้งนี้ก็ตองดูกําลังใจ หรือกําลังสมาธิของตนเอง
เปนสําคัญ ถากําลังใจยังออนอยู ก็ใชฐานเดียวเปนฐานแรก อันนี้เปนเครื่องสังเกตอยูอยางหนึ่ง ถา
หากวาสามารถรูลมหายใจเขาออก กระทบไดฐานเดียวอยางนี้ทานบอกวา จิตของทานผูนั้นมีระดับ
สูขณิกสมาธิ เรียกวาสมาธิเล็กนอย แลวก็ยังไมสามารถจะทรงอารมณไดนานนัก อารมณแหงการ
เจริญสมาธิในดานอานาปานุสสติกรรมฐาน ควรจะปลอยไปตามความสบายของจิต อยาใชอารมณ
บังคับมากเกินไปเพราะวาถาใชอารมณบังคับมากเกินไป จะกลายเปนโรคเสรนประสาท รางกายจะ
กลายเปนรางกายทุพพลภาพ บังคับใหนั่นนานเกินไป ยืน เดิน นานเกินไป อยางนี้ เปนตน เมื่อจิต
จะทรงความฟุงซานก็จะตองดึงเขาไว แตการดึงระหวางนี้จิตใจจะไมทรงสมาธิ จะเกิดความกลุม
ถาอาการอยางนี้เกิดขึ้น ทานนักปฏิบัติทุกทานตองระมัดระวัง รูจักอาการยืดหยุนของจิต
รูจักการผอนสั้นผอนยาม ตามแบบฉบับที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนํา เพราะวาใน
วิสุทธิมรรค เชนเดียวกัน ทานพระพุทธโฆษาจารยไดแนะนําไววา องคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดาตรัสแนะนําวา การเจริญสมาธิจิตในดานอานาปานุสสติกรรมฐาน คือจะควบคุมอารมณจิต
ของตนนั้น ไมใหเกิดอารมณฟุงซานในดานของโมหะจริตและวิตกจริต พวกนี้มีอารมณฟุงซานมาก
ควบคุมกําลังใจไมอยู อารมณจิตไมมีความเขมแข็ง ฉะนั้นจะตองดูกําลังใจของตน
ถาวันไหนมีอารมณพอสบาย สามารถจะทรงไดตามเวลาที่ตองการ อยาใหมากนัก ในระยะ
ตน การทรงเวลามกนี่เปนเรื่องของบุคคลผูฝกเวลา ใชเวลานอยๆคุมใหทรงอยู แตวาเวลานอยๆอยาง
นี้ ก็อยาพึ่งคิดวาจะสามารถบังคับจิตไดทุกขณะหรือทุกคราวที่ตองการ ในกาลบางครั้งจะใชเวลา
เพียง 3 นาที ก็ไมสามารถจะคุมอารมณจิตไดแลวก็ไมตองพูดกันถึงวา ฐานสามฐานเอาเพียงแค
ฐานเดียวฐานแรกคือที่ปลายจมูก ก็ไมสามารถจะบังคับได อารมณใจของคนมีความไมแนนอน การ
เจริญสมาธิขึ้นอยูกับรางกายเปนสําคัญเหมือนกัน ถารางกายไมดี สมาธิก็ไมทรงตัวถารางกายดี
สมาธิทรงตัวงาย
ทั้งนี้ก็ตองยกเวนพระอริยเจา ถาพระอริยเจาแลว คําวารางกายดีหรือไมดีไมมีความหมาย
และอีกประการหนึ่ง กรรมฐานที่องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงสอน ก็ไมใชสอนแตเฉพาะ
อารมณทรงตัวอยางเดียว มีกรรมฐานที่ตองใชปญญาคิด มีอยูเหมือนกัน ฉะนั้นถาวันไหนหรือเวลา
ใดจิตตองการคิด ก็พยายามหากรรมฐานที่มีอารมณคิด ซึ่งมีมากดวยกัน เชนในอนุสสติ 9 เวนอา

นาปานุสสติ หรืออสุภกรรมฐาน พรหมวิหาร 4 กายคตานุสสติ จตุธาตุววัตถาน 4 อาหาเรปฏิกูล
สัญญา และก็มรณานุสสติ ยังมีอุปสมานุสสติที่นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณมีมากดวยกัน
กรรมฐานที่องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนําใหฝก โดยใชอารมณคิดในสมถภาวนามีมาก
หรือในมหาสติปฏฐานทั้งหมด เวนอานาปานุสสติ วาเปนกรรมฐานใชอารมณคิดทั้งหมด ถาจิต
ตองการคิดก็คิดอยูในขอบเขต ในกรรมฐานที่เราพอใจ นี่เปนแนวทางแหงการปฏิบัติกรรมฐานที่จะให
ไดดี
คือวาจิตมีสภาพคลายๆ กับมาพยศ พระพุทธเจาวาอยางนั้น จิตเจานี่มีสภาพคลายกับมา
พยศ การที่จะฝกมาพยศ ใหอยูในขอบเขตตามที่เราตองการจะใหมันปฏิบัติเปนของยาก ขณะใดถา
กําลังใจมันดี มันมีความออนโยน เรียกวาไมดื้อไมดาน ขณะนั้นเราก็ฝกไดตามที่เราตองการ แต
ขณะที่มันจะเกิดพยศขึ้นมา ความดื้อดานปรากฏ จะทําอยางไรก็ดี เจามาตัวนี้มันจะไมยอมรับฟง
คําสั่ง และคําแนะนําของเราทั้งหมด มันจะตองพยศไปตามแบบฉบับของมัน ทีนี้เราทํายังไงๆ จึงจะ
บังคับมาใหเขาเสนทาง และปฏิบัติตามที่เราตองการได
ตามคําแนะนําขอองคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนําไววา ถาจิตมีอารมณฟุงซาน
บังคับไมไดจริงๆ ก็จงเลิกเสีย หยุดไปเสียเลย ไมทําแบบนี้ประการหนึ่ง ปลอยไปจนกระทั่งมีอารมณ
เรียบสบายจึงเริ่มทํา นี่สําหรับทานที่นิยมอัตตกิลมถานุโยค ถาฟงก็อาจจะคิดวาวิธีนี้เปนวิธีขี้เกียจ
ทางที่ดีก็ควรจะบังคับจิตใหทรงตัวใหได ถามันไมสามารถจะเปนไปตามที่เราตองการ ก็ตองบังคับมัน
จะเปนจะตายเราก็ยอม แตอาตมาคิดวาวิธีนี้อาจจะพอทําได แตวาขอยืนยันวาทําดีไมไดเพราะไมใช
โอกาสที่จะพึงได พึงทําไดอยางนั้นในระยะแรก การที่จะบังคับอารมณจิตไดอยางนั้น ตองเปนเรื่อง
ของบุ ค คลผู ท รงฌาน เคยทรงฌานมาได แ ล ว เคยบั ง คั บ จิ ต ให อ ยู ใ นขอบเขตได แต บ างวั น คื อ
บางขณะ บางโอกาสที่จิตมีอารมณซานเกินปกติ อันนี้จะบังคับจิตไดวา ถาไมดีจะไมยอมเลิก ถาทํา
อยางนี้ ถาบังคับจิตอยางไร ตัดสินใจเด็ดขาดวา เลือดและเนื้อจะเหือดแหงไปก็ตามที ชีวิตจะสิ้น
ลมปราณก็ตามที จะไมยอมเลิก ในเมื่อถาจิตไมทรงอารมณเปนฌานตามปกติ เทาที่เคยไดมา
ถา มี อารมณเข า ข น อยางนี้ จิ ตที่ เคยทรงสมาธิไ ว แ ลว เราก็ สามรถจะบั งคับ ใหท รงตั ว ได
ภายในอยางชาเพียง 2 นาที จิตก็จะทรงอารมณเปนฌาน จะรู บังคับได การบังคับในตามกาลตาม
เวลาที่ตองการ ตองรูกําลังของจิต ไมใชวาเห็นเขาทําได เราก็จะทําได มันจะเกิดความลําบากใจ
ทีนี้ตามนัยที่องคสมเด็จพระจอมไตรทานตรัส ที่พระพุทธโฆษาจารยนํามารจนาไว ทานบอก
วา ถาเผอิญบังคับไมไดจริงๆ มันฟุงซานมาก แตเราก็ไมยอมเลิกถือวาถาวันนี้ถาไมสามารถจะบังคับ
จิตใหไดดีเพียงไรตามที่เราตองการ เราจะยอมตายเสียดีกวา แตวาทวาตองใชวิธียืดหยุน อยาให

เกณฑยังคับเครียด คนเราถาบังคับกันจริงๆไมไว ก็ตองใชการปลอบโยน ตามใจกันบาง เพื่อใหเขา
นั้นมีใจออนเห็นเหตุเห็นผล
ขอนี้มีอุปมาฉันใด แมแตองคสมเด็จพระจอมไตรก็ทรงแนะนําเรื่องจิตนี้เหมือนกันวา ถาเห็น
วาจะฟุงซาน มีความดื้อดานแข็งแกรงจริงๆ พระองคก็ทรงแนะนําบอกวาปลอยไปเสีย ไมควบคุม
ไมบังคับ ไมทรมาน ปลอยจิตใหคิดพลานไปตามประสงค แตตองคอยคุมสติสัมปชัญญะเขาไว คุม
ไววา ถาเลิกคิดเมื่อไร จะจับใหทรงสมาธิทันที ตรัสวามีอุปมาเหมือนกับคนฝกมา คนที่ฝกมานี่เห็น
วามันมันพยศไมเขาเสนทาง ทานสอนใหกอดคอมาไว แลวปลอยใหมาวิ่งไปจนสุดฤทธิ์ มันจะไปไหน
ก็ใหมันไปของมันตามอัธยาศัย ใหวิ่งไปตามบทตามเพลงของมัน วิ่งหนักๆเขามาก็มีสภาพ มีจิต
เหมือนคน รูจักเหนื่อย รูจักเมื่อย รูจักลาเหมือนกัน วิ่งไปนานๆเขา ในที่สุดก็เหนื่อย เมื่อเหนื่อย
แลวตอนนี้ เราจะบังคับใหมาเดินไปทางไหนก็ไดเพราะมันหมดฤทธิ์ จะบังคับใหเขาเสนทางตามที่เรา
ตองการไดโดยงาย
ขอนี้มีอุปมาฉันใด องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงแนะนําวา ถาจิตมีอารมณฟุงซาน
จริงๆ บังคับไมอยู องคสมเด็จพระบรมครูทรงแนะนําใหปลอยใหมันคิดไปตามอัธยาศัย และทรง
สติสัมปชัญญะคิดวา ถาเลิกอารมณฟุงซานเมื่อไรจะจับลมหายใจเขาออกใหอยูตามความตองการ
สําหรับขอนี้อาตมาเคยพิสูจนมาแลวทําแลว บทที่พูดมานี่ทุกประการ ที่ถวายพระพรมา อาตมาเคย
ฝกมาทุกอยางทดลองคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา มีผลจริงตามนั้น การนับลม
หายใจเขาออกก็ดี นับหนึ่งถึงสิบเพียงแค 2-3 วัน อารมณจิตก็สบาย นับไปถึงยี่สอบ สามสิบ จิตก็
ยังไมเลิกสบาย ยังทรงตัว ถานับไปถึงหนึ่งเดือนนี่จิตจะทรงเปนสมาธิได อยางนอยครึ่งชั่วโมงแบบ
สบายๆ เปนปกติ นอยวันนักที่จิตจะมีอารมณฟุงซาน อันนี้ฝกมาแลว ทําแลวจึงกลายืนยัน
และอี ก แบบฉบั บ หนึ่ งที่ อ งค ส มเด็จ พระพิ ชิ ตมารตรั ส ว า จิ ตมี ส ภาพคล า ยม า พยศ อั น นี้
อาตมาก็ทดลองแลวเหมือนกัน วิธีนี้รูสึกวาเปนวิธีที่ดีมาก เพราะการนับนั่นหมายถึงวาจิตที่มีอารมณ
แข็งกราวไมมารกนัก ยังพอทนนับกันได แตจิตบางขณะจริงๆ อยาวาแตการนับหนึ่งถึงสอบเลย
หนึ่งถึงสามนี่มันก็ขมไมไหว มันฟุงซานเสียจริงๆ ถาหากวาตกอยูในอารมณอยางนี้ละก็ตองใชวิธีหลัง
คือการฝกมาพยศ
ปลอยใหจิตคิดไปตามอัธยาศัย เทาที่สังเกตมาไมเคยเห็นวาจิตจะคิดไปถึงยี่สิบนาที ไมถึง
แน ประเดี๋ยวเดียวคือชั่วครูหนึ่งก็ทรง ไมอยากคิด ตอนนี้จับอารมณของจิต คือจับลมหายใจเขาออก
ใหทรงตัว จิตจะสามารถทรงอารมณไดแนบสนิท มีความสุข มีความสบาย มีความเยือกเย็น อยาง
เลวที่สุด จิตจะตั้งอยูในปฐมฌาน นี่เปนอยางเลว ถาอยางดีจะดีกวานั้น และก็ทรงอารมณแนบสนิท
มีความสุขมาก

ฉะนั้นขอพระโยคาวจรทั้งหลาย ที่เปนนักปฏิบัติในดานอานาปานุสสติ จงพยายามอยาฝา
ฝนคําสั่ง และคําแนะนําขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ใหมีความรูสึกอยูเสมอวา เวลานี้เรากําลังเปน
ผูรับการฝก ไมใชเปนแชมป และไมใชผูชนะเลิศ ยังเปนผูที่ตองมีการตอสู หรือมีการฝกซอมเทานั้น
เตรียมไวตอสูกับขาศึกจนกวาจะมีกําลังใหญ ทีนี้อานาปานุสสตินี้ ถาปฏิบัติไดจริงๆ เปนกรรมฐานที่
มีกําลังสูงมากสามารถทรงไดถึงฌานสี่
แตตามแบบทานบอกวา กับบุคคลผูปรารถนาพุทธภูมิ สามารถทรงไดถึงฌานหา แตความ
จริงฌานหากับฌานสี่มีอะไรไมแตกตางกัน มีสภาวะเชนเดียวกันแตแยกเอาเปนวิตกกับวิจารสอง
ประการนี้เปนอันดับตนเสีย เปนปฐมฌาน
แตสําหรับฌานสี่ก็ใชวิตก วิจาร กับปติสามอยาง เปนปฐมฌาน สําหรับฌานที่สองก็ตัด
วิตก วิจาร ปติ สุข เอกัคคตา คือนับหาเปนหนึ่ง ถาฌานที่สองเหลือสาม คือมีปติ สุข เอกัคคตา
ถาฌานที่สาม ตัดปติทั้งไป เหลือแตสุขกับเอกัคคตาถาฌานที่สี่มีสองตัดสุขทั้งไป เหลือเอกัคคตากับ
อุเบกขา
สําหรับขอนี้อาตมาจะไมอธิบาย เพราะตามแบบมีอยูแลว จึงขอถวายพระพรมาเพียงคราวๆ
สําหรับพระมหาบพิตรก็ทรงทราบไดดี ทีนี้วิธีขอรองมา อาตมาทราบวาตองากรจะใชเครื่องมือสําหรับ
บุคคลที่ปฏิบัติใหม จึงขอถวายพระพรมาเพียงยอๆ และอาการที่จะทรงรูจิต ทรงกําหนดรูจิตวา
ฌานที่หนึ่งมีลักษณะเปนอยางไร ตอนนั้นก็กําหนดรูแบบนี้
สําหรับปฐมฌานยังมีอารมณหยาบ มีความรูสึกลมหายใจเขา หายใจออก รูสั้นรูยาว และ
จิตใจมีความปลาบปลื้ม มีความอิ่มเอิบ มีความสุข จิตทรงอารมณ หูไดยินเสียงภายนอกชัดเจน
แจมใส รูเรื่องที่เขาพูดหรือวาเขาทําอะไร เขากลาวอะไรหูฟงไดจําไดทุกอยาง แตวาอารมณไมรําคาญ
ในเสียงนั้น ขณะที่จิตทรงสภาพแบบนี้ทานเรียกกันวา ปฐมฌาน
สําหรับฌานที่สองและที่สาม อาตมาจะไมขอกลาว ขอกลาวเฉพาะฌานที่สี่สําหรับฌานที่สี่
นั้น แบงออกเปน 2 ตอนคือ อยางหยาบกับอยางละเอียด สําหรับอยางหยาบก็พิจารณาไป ภาวนา
ไป พิจารณาลมหายใจเขาออกไป จะรูสึกวาลมเบาลงไปทุกทุๆ ในที่สุดจะมีความรูสึกเหมือนวาไม
หายใจ แตอารมณใจจะทรงตัวจิตจะมีความสุข หูไดยินเสียงภายนอก แมแตเสียงดังมากๆ อยาง
เครื่องขยายเสียงอยูใกลๆ แตจะฟงเสียงแววๆ นิดๆ เทานั้น อยางนี้เปนฌานสี่หยาบ
ถาเปนฌานสี่ละเอียด หูจะดับเสียงหมด เรียกวากายกับจิตแยกกันเด็ดขาดเวลานั้นยุงจะกิน
ริ้นจะกัด ไมมีความรูสึกตัว เพราะจิตไมยอมรับรูเรื่องการสัมผัสทางรางกาย ถาจะตรัสถามวา จิตไป
ไหน ก็จะตองขอถวายพระพรวา จิตอยูที่เดิมแตวาไมรับทราบในเรื่องการับสัมผัสของประสาท เรื่อง
กายก็เปนเรื่องกาย เรื่องของจิตก็เปนเรื่องของจิต จิตไมยอมรับรูเรื่องของรางกายทั้งหมด ในตอนนี้

บางทานอาจจะคิดวา บางทีไปเห็นทานผูทรงฌานสี่ ไปเรียกไมไดยิน ทานนั่งก็ยังดีอยู ถานอนไปดี
ไมดีก็คิดวาทานผูนี้ตายไปเสียแลว ถาบังเอิญทานผูนั้นตั้งเวลาอารมณจิตไววา จะทรงฌานสี่อยูนี้สัก
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะนั่งก็ดี จะนอนก็ดี จะยืนก็ดี จะเดินก็ดี อารมณของจิตก็จะตัดความรูสึก
ของประสาท ภายในระยะเวลาที่ตองการไวในขณะนั้นคนจะไปเรียก หรือจะไปสั่นกาย จะไมมี
ความรูสึก
เรื่องนี้ก็มีมามากที่เกิดการเอะอะโวยวายกัน หาวาทานผูนั้นตาย แตถึงเวลาที่ทานตั้งกําหนด
ไว ก็ปรากฏวาทานมีความรูสึก มีความปกติของรางกาย มีหนาตาอิ่มเอิบ มีความผองใส มีอารมณ
ชื่ น บาน มี อ ารมณ จิ ต ที่ เป น ฌาน แม แ ต ป ฐมฌานก็ ดี หรื อ ต่ํ า ลงมาขั้ น ป ติ ก็ ต าม จิ ต จะเป น สุ ข
หนาตาจะชื่นบานเปนปกติ มีความแจมใสจากใจ เมื่อใจแจมใสมีความสุข มีความชื่นใจ หนาตาก็
ผองใส รื่นเริงเรียกวาเปนหนาที่ไมมีอาการเศราหมอง เวลานั้นจิตจะมีความสุข เมื่อถอนจากฌาน
แลว วันทั้งวันอารมณจะมีความสุข ปญญาจะมีความเฉลียวฉลาด สามารรถแกปญหาเฉพาะหนาได
แบบแสบาย และโดยคลองแคลว
นี่ถาหากวาทานนักปฏิบัติ สามรถทรงอารมณจิตในอานาปานุสสติกรรมฐานได ตั้งแตฌาน
หนึ่งขึ้นไป จนกระทั่งถึงฌานสี่ จะเปนตอนใดก็ดี ก็รูสึกวาเปนคุณเปนประโยชนมาก เพราะวา
อารมณแหงปฐมฌานไมมีความรําคาญในเสียง สามารถทรงอารมณตามที่ตองการได อยางนี้ก็ชื่อวา
มีประโยชนใหญ ถาหากวาสามารถทรงอารมณตามที่ตองการได อยางนี้ก็ชื่อวามีประโยชนใหญ ถา
หากวาสามารถทรงฌานสี่ได ก็จะดีหนัก เพราะปญญาเกิดมาก นี้เวลาที่จะเจริญิปสสนาญาณก็ดี
หรือพิจารณาในสมถุกองใดกองหนึ่งก็ตาม ในดานแหงการเจริญภาวนาหมายถึงวาพิจารณาใหรูเหตุรู
ผลในอั น ดั บ แรก ถ า หากว า ทรงอารมณ จิ ต ในด า นอานาปานุ ส สติ ข องตน อย า งเลวที่ สุ ด เข า ถึ ง
ปฐมฌาน แลวก็คลายจิตนิดหนึ่ง
แตความจริง คําวาคลายนี่ไมตองคลาย หมายถึงวาถอยหลังจิตมาคิดจะใครครวญมันก็มา
เอง การคลายสมาธิถาพูดตามแบบก็รูสึกวาหนัก แตวิธีปฏิบัติจริงๆ ก็ไมมีอะไร เปนแตเพียงวา
ตั้งใจวาจะใครครวญกรรมฐานกองใดกองหนึ่ง ก็สามารถใครครวญอยูไดนานตามความตองการ และ
ความรูสึกของปญญาก็จะมีความเฉียบแหลม มีความฉลาด สามารถวินิจฉัยไดอยางรวดเร็ว ถายิ่ง
จิตทรงสมาธิถึงฌานสี่ดวยก็ยิ่งมีกําลังแจมใสมาก มีความเขมแข็งมก มีความคมกลามาก สามารถ
จะวินิจฉัยพิจารณาเหตุใดดๆ ในสมถะก็ดี วิปสสนาก็ดี ใหเขาถึงจุดของความจริงไดงายแสนงาย
แตความรูสึกในการพิจารณาหาเหตุหาผล ปญญาของตนที่เกิดในขณะนั้นทุกทานที่ผานมาแลว
อาตมาเคยถามทุกทานวาความแจมใสของจิต ความคมกลาของปญญาในตอนนี้ ใครจะสมารถ
นํามาอธิบาย หรือเขียนไดบางไหม ทุกทานไมมีใครตอบวาอธิบายหรือเขียนใหคลายคลึงได แมแต

เหมือน คําวาเหมือนไมมีทางหรือจะเขียนเทียบเคียงเขาไปหาความจริง สักสิบเปอรเซ็นต ในรอย
เปอร เซ็น ต ข องความรูสึ ก ในขณะนั้น ก็ ไ ม ส ามารถจะทํ า ได ทั้ง นี้ก็เ พราะว า อารมณ ใ นตอนนั้ น
ละเอียดมากมีปญญาเฉียบแหลมมาก พรรณนาดวยตัวหนังสือหรือวาจาไมไหว
นี่การเจริญทานาปานุสสติกรรมฐาน เปนกรรมฐานที่มีความสําคัญที่ยิ่งใหญที่สุด ถาทาน
ผูใดสามารถเจริญอานาปานุสสติกรรมฐาน ทรงฌานสี่ไดตามความตองการ ถาจะใชอารมณไป
พิจารณาวิปสสนาญาณ เพื่อหวังมรรคผล อันนี้เปนของไมยากเลย เปนของงาย ถาสมาธิหรือจิตดี
ความจิรงสมาธิจิตกวาจะปลุกปล้ํามาถึงขั้นฌานสี่ได มันเปนของแสนยาก เพราะวาเปนการคุม
กําลังใจใหทรงตัวและมีกําลังมาก พอไปเจริญวิปสสนาญาณเขาจะรูสึกวาเขาทางผล หมายถึงวาเขา
ถนนเรียบ การเจริญสมาธิก็เหมือนการเดินบุกปา มีความสบายกวากันมาก มีความสะดวกมาก ผล
ที่จะเกิดก็เกิดงายกวา ทั้งนี้เพราะกําลังของสมาธิดี
และสําหรับทานที่ทรงอานาปานุสสตินี้มีประโยชนหลายอยาง ถามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นกับ
รางกาย จะเปนทางใดทางหนึ่งก็ตา เขาฌานในอานาปานุสสติกรรมฐานสามารถระงับเวทนานั้นได
แบบสบาย เจ็บปวดมากๆ ถา เขา ฌานสี่ได ความรู สึกเจ็บปวดจะสลายตัวไป ทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะวาเจ็บมันก็เจ็บที่กาย ไมใชเจ็บที่ใจใจไมยอมรับรูอาการของกายเสียแลว ความรูสึกเจ็บมันก็
หมดไป เพราะตามลําพังกายมันไมรูสึกวาเจ็บ ตัวที่รับรองความเจ็บปวดก็ไดแกจิต เพราะฌานสี่นี่
สามารถแยกจิตออกจากประสาทของกายได จึงไมมีความรูสึกวามีทุกขเวทนาใดๆ
ทีนี้อีกประการหนึ่ง สําหรับทานผูทรงฌานในอานาปานุสสติกรรมฐานไดถึงฌานสี่ ทานผูนี้
สามารถกําหนดรูเวลาตายของตนไดตามความตองากร ไมใชวาตองการตาย รูเวลาแนนอน วาเราจะ
ตายเมื่อไร อายุเทาไร เวลาใด อาการที่จะตายนั้นจะตายดวยอาการอยางไหน นี้รูไดละเอียดลออ จะ
บอกไดแมแตวินาทีที่จิตจะเคลื่อนออก นี่เปนกําลังของอานาปานุสสติกรรมฐาน ยอมมีผลอยางนี้
เปนอันวาสําหรับอานาปานุสสติกรรมฐานนี้ อาตมาก็ขอถวายพระพรโดยยอไวแตเพียงเทานี้
เพราะวาจะถวายพระพรมากไปกวานี้ก็เห็นวาเทปหมดแลว

ศรัทธาจริต
สําหรับในตอนนี้ อาตมาก็ขอถวายพระพรในเรื่องของศรัทธาจริต สําหรับศรัทธาจริตนี้ก็รูสึก
วา ถาจิตใจของบุคคลใดหนักในดานศรัทธา จะมีกําไรมากแตทวาทั้งนี้ก็เวนไวแตวา จะตองมีผูนํา

ในทางที่ดี คนที่มีศรัทธาจริต องคสมเด็จพระธรรมสามิศรตรัสไว วาเปนคนเชื่องาย ในเมื่อทานผูนั้น
เปนคนเชื่องาย ถาใครจูงไปในทางที่ผิดก็ผิดงาย ถาผูจูงจูงไปทางที่ถูกก็ถูกงาย ถาจูงไปหาความเลว
ก็เลวงายจูงไปหาความดีก็ดีงาย ทีนี้ถาหากวา ทานผูชัก ผูจูง ผูแนะ ผูนํา เปนผูที่ทรงความดีอยูเปน
ปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาทานผูนั้นเปนพระอริยเจา ก็จะสามารถดึงเอาบุคคลผูมีอารมณทรง
ศรัทธาจริตเปนพระอริยเจาไดงาย
ฉะนั้น สําหรับทานที่ทรงศรัทธาจริตอยู อาตมาเห็นวา เปนจริตที่มีกําไรมากเพราะวาเขา
สามารถจะเขาถึงฌานสมาบัติ เขาถึงมรรคถึงผลตั้งแตเบื้องต่ําถึงเบื้องสูงไดโดยไมยาก เพราะวาเปน
คนเชื่ออยูแลว ทีนี้ความเชื่อที่จะตองแก การเชื่อในทางที่ผิด ใครแนะนําประการใดมาก็เชื่อทันที อัน
นี้องคสมเด็จพระมหามุนีกลาววาเปน อธิโมกขศรัทธา การนอมใจเชื่อเปนของไมดี มักจะเดินทาง
ไปในสายที่ผิดได ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแนะนําไว วาถาจะเชื่อก็ควรใชปญญาชวย
พิจารณาดวยที่ตามพระบาลีบอกวา ตองใชศรัทธาสัมปยุคไปดวยปญญา คําวา สัมปยุต ก็แปลวา
ประกอบ เอาปญญาชวย เชื่อดวยใชปญญาพิจารณาดวย ตัวปญญาตัวนี้นาจะเปนพุทธจริต ถาคน
ที่มีความเชื่อดวย รูจักใชปญญาประกอบดวย ก็ตองถือวาเปนจริตบวก คือมีความเชื่ออยูเปนศรัทธา
จริต มีปญญาเปนเครื่องพิจารณารวมดวยเปนพุทธจริต ถาเหตุทั้ง 2 ประการนี้ มีการรวมกันแบบนี้
บุคคลผูนั้นก็ชื่อวา เปนบุคคลผูกําไรมาก ทั้งนี้เพราะอะไร เพราะวาทานผูนั้นจะเขาถึงมรรคถึงผลได
โดยงาย
ทีนี้ในฐานะที่เขาเปนคนที่มีความเชื่ออยูแลว องคสมเด็จพระประทีปแกวก็ปองกันความเชื่อ
นั้น ไมใหหลงไปในทางที่ผิด ฉะนั้นทานที่มีศรัทธาจริต องคสมเด็จพระธรรมสามิศรจึงทรงแนะนํา
ใหใชกรรมฐาน 6 อยาง อยางใดอยางหนึ่งก็ได แตทางที่ดีแลวก็ควรจะใชหมดทั้ง 6 อยาง
เพราะวาถาใชกรรมฐานครบทั้ง 6
อยางก็เปนพระโสดาบันชั้นดี เพราะวาพระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามี องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา ทานทั้งสองนี้จะมีอารมณจิตหนักไปในดานอธิศีลสิกขา ทีนี้
สําหรับบุคคลที่มีศรัทธาจริต องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนํา กรรมฐานไว 6 อยางคือ
1. พุทธานุสสติ นึกถึงความดีของพระพุทธเจาเปนอารมณ
2. ธัมมานุสสติ นึกถึงความดีของพระธรรมเปนอารมณนี่เปนกรรมฐานคิด
3. สัมฆานุสสติ นึกถึงความดีของพระอริยสงฆเปนอารมณ
4. สีลานุสสติ นึกถึงความดีของการปฏิบัติศีลเปนอารมณ
5. จาคานุสสติ นึกถึงทานการบริจาค การสละทรัพยสินใหเปนประโยชนความสุขของ
สวนรวมเปนอารมณ

6. เทวดานุสสติ นึกถึงคุณงามความดี คือคุณธรรมที่ทําบุคคลใหเปนเทวดาเปนอารมณ
ไดแก หิริและโอตตัปปะ
ทีนี้ถามาพิจารณาในกรรมฐานทั้ง 6 ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนํา วาทาน
ที่มีศรัทธาจริต
ก็ควรจะมีอารมณจิตหนักอยูในกรรมฐานทั้ง 6 ประการ ทีนี้พระกรรมฐานทั้ง 6 ประการนี้ เชน
พุทธานุสสติกรรมฐาน ที่มาสอนกันเปน 2 แบบ แบบที่เปนปกติก็ใหภาวนาวา พุทโธบาง สัมมา
อรหั งบ า ง เปน ต นอย า งนี้เป นการทรงอารมณ จิ ตให เป น สมาธิ แต เนื้อแท จริ งๆ องค สมเด็จ พระ
สั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ทรงแนะนํ า ให ทํ า แบบสบาย คื อ ให เ ป น การใช ป ญ ญาแทน นี่ เ ป น เนื้ อ แท ข อง
กรรมฐานกองนี้ องคสมเด็จพระชินศรีใหใชปญญาคือ ทั้งพุทธานุสสติก็ดีธัมมานุสสติก็ดี สังฆานุส
สติก็ดี สีลานุสสติก็ดี จาคานุสสติก็ดี เทวดานุสสติก็ดีเนื้อแทจริงๆ ของกรรมฐานทั้งหมด ไมใชเปน
กรรมฐานที่ทรงอารมณปก คือไมไดทรงอารมณแนบสนิทเหมือนกับตองใชปญญาเปนเปนเครื่องคิด
พิจารณาถึงความดี พิจารณาดูวาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตีตรงไหน ทําไมเราจึงตองยกยอง
สรรเสริ ญองคสมเด็จพระสัม มาสั มพุทธเจ า ว า เป น คนดี แ ละเป นพระดี ท านเปน ผูนํา ที่ดี ทั้ งนี้ ก็
เพราะวา พระพุทธเจาทรงแนะนําใหคนทั้งหลายปราศจากทุกข ใหพยายามแสวงหาความสุขในดาน
ตางๆ ทั้งในดานโลกและดานธรรม ดูจริยาของพระพุทธเจามี 3 อยาง
1. พุทธัตถจริยา ทรงประพฤติในฐานะที่เปนพระพุทธเจา สอนคนใหรูจักรักษาความสุข
สรางความสุข
ใหเกิดขึ้นในปจจุบัน ในฐานะที่เปนชาวโลกชั้นดีสอนคนใหรูจักความดี ทําตนใหเปนเทวดา สอนคน
ใหทําความดีสูงไปกวานั้น ทําตนใหเปนเทวดา สอนคนใหทําความดีสูงไปกวานั้น ทําตนใหเขาไปถึง
ความเปนพรหม และก็โดยที่สุด สอนใหตัดความทุกขเสียทั้งหมดคือ ตัดความเกิด ตัดความแก ตัด
ความเจ็บ ตัดความตาย ตัดความพลัดพรากจากของรักของชอบใจ โดยทําใจของตนใหเขาถึงพระ
นิพพาน นี่ ความดีขององคสมเด็จพระพิชิ ตมารในฐานะที่เปนพระพุท ธเจา ทรงบํ าเพ็ญในฐานะ
พุทธัตถจริยา ทําอยางนี้นี่องคสมเด็จพระชินศรีก็มีจริยาอยางหนึ่ง
2. โลกัตถจริยา ทรงประพฤติใหเปนประโยชนแกชาวโลก อันนี้พระพุทธเจา ถาพิจารณา
เห็นวาบุคคล
ประเภทนี้ จะเริ่มแนะนําขั้นสวรรค ขึ้นพรหมโลก ขั้นนิพพานไมมีผล องคสมเด็จพระทศพลก็ทรง
แนะนําใหปฏิบัติตนใหเปนความสุขในฐานะฆราวาสที่ดี เชน ในคิหิปฏิบัติเปนขอวัตรปฏิบัติสําหรับ
ฆราวาสโดยตรง เพื่อใหมีความสุขอยูเปนสุข

3. ณาตัถจริยา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําหรือสงเคราะหพระญาติให
เปนสุข
นี่เปนอันวา พระพุทธเจาทรงมีจริยา 3 ประการ เปนประโยชนใหญแกชาวโลกอยางยิ่ง พระ
ญาติถือวา
เปนผูมีความสําคัญในตระกูลแหงการเกิด ก็ทรงสนองคุณแหงพระบรมญาติของพระองคใหมีความสุข
และในคราวที่ วิฑูฑภะ จะเขาไปเชนไป เชนฆาพระประยูรญาติ องคสมเด็จพระบรมโลกนาถก็เสด็จ
ไปนั่งอยูขางทาง เพื่อเปนการหามปราม แตวาเปนการหามปรามโดยเฉพาะอาการดุษณี นิ่งเฉยๆ
ไมไดพูดหาม
เมื่อวิฑูฑภะ ไดเห็นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาประทับอยูขางทาง ก็เสด็จลงจากคอ
ชางไปถวายนมัสการ แลวก็พากองทัพกลับ ครั้งที่สองไปอีก ก็ทรงทําแบบนั้น วิฑูฑภะก็กลับ ครั้งที่
สามเขาจะยกไป องคสมเด็จพระจอมไตรเห็นวา เปนกฎของกรรมที่เปนอกุศลเดินจะใหผลแกหมูพระ
ประยูรญาติบางทาน เรื่องกฎของกรรมนี่ องคสมเด็จพระพิชิตมารไมมีการตานทาน เพราะเปนของที่
หามปรามไมไดตองปลอยไปตามกรรม
ในวาระที่สาม วิฑูฑภะยกทัพไป พระองคก็ทรงยับยั้ง ไมไปประทับนั่งในที่เติมเปนการหาม
ปราม เพราะวาถือวา กฎของกรรมหามไมได และในหมูพระประยูรญาติทั้งหลาย ไมมีความเลื่อมใส
พระองค เห็นวาพระองคเปนเด็กกวาตอนที่จะไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมูพระประยูรญาติ มี
พระราชบิดาเปนตน องคสมเด็จพระทศพลก็ทรงทําปาฏิหาริยใหปรากฏ จนหมูพระประยูรญาติ
ทั้งหลายเหลานั้นพากันละพยศ ใหถือตัววาดีกวา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรงแสดงพระ
ธรรมเทศนาโปรด
นี่เปนอันวา พระพุทธเจามีประโยชนแกหมูพระประยูรญาติ ที่มีประโยชนแกชาวโลกก็ตามที่
ถวายพระพรมาแลว วาสอนในดานคิหิปฏิบัติ เพราะพวกนี้สอนขึ้นสวรรค ขั้นพรหม ขั้นนิพพาน
ไมได ก็ใหเขารูจักรักษาความสุขในฐานะที่เปนปุถุชนคนธรรมดา เปนอันวา องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงมีประโยชนแกชาวโลกมาก และคําสอนขององคสมเด็จพระผูมีพระภาค ถาจะสรุปรวมให
สั้นลงมา ก็ไดเปน 3 อยางคือ
1. ทรงสั่งสอนใหละความชั่ว
2. เมื่อละความชั่วแลว ก็ประพฤติความดี
3. ทําความดีแลว ทําจิตใหผองใส ใหมีอารมณใจไมเบียดเบียนไมประทุษรายซึ่งกันและกัน
นี่จะเห็นวา ความดีขององคสมเด็จพระทรงธรรม ทรงเสด็จไปสอนพุทธบริษัท โดยไม มี
คาจางรางวัลใด

ๆทั้งสิ้น ตองนอนกลางดิน กินกลางทราย ที่อยูไมมีความแนนอน มีปาเปนที่อาศัย มีถ้ําเปนที่อาศัย
นอนกลางแจง นอนโคนตนไม แมวาพระวรกายจะลําบากเพียงใดก็ตามที องคสมเด็จพระชินศรีไม
ทรงทอถอย อันนี้จัดวาเปนความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาที่ควรระลึกนึกถึงวาคนที่
ปฏิ บั ติ ต ามพระธรรมคํ า สั่ ง สอนของพระองค มี ค วามสุ ข จริ ง มี ผ ลสุ ข จริ ง ในชาติ ป จ จุ บั น ไม ต อ ง
หมายถึงสัมปรายภพ
ทีนี้มาพิจารณาความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ในดานพระธรรม พระองคทรง
นําพระธรรม ตั้งแตต่ําถึงสูงมาสอนบรรดาทานพุทธบริษัทตามความตองการ บุคคลใดที่มีนิสัยพอจะ
ไปนิพพานได ก็สอนสายนิพพาน บุคคลใดจะไปพรหมได ก็สอนธรรมระดับพรหม บุคคลใดจะไป
สวรรคไดก็สอนธรรมระดับสวรรค ถาบุคคลใดไมมีวิสัยจะไปสวรรคได ก็สอนใหมีความทรงอยูในฐานะ
ที่เปนมนุษย ใหมีความสุขทั้งในชาติปจจุบันและสัมปรายภพ ใหหลีกเลี่ยงสวนแหงความทุกข 4
ประการ คือ
1. นรก
2. เปรต
3. อสุรกาย
4. สัตวเดรัจฉาน
นี่พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระพิชิตมาร ถารับแลวปฏิบัติตามจะมีผลตามนี้ องค
สมเด็จพระชิน
ศรีจึงใหสนใจใครครวญในพระธรรมของพระองคเปนสําคัญ แลวสําหรับพระอริยสงฆซึ่งเปนสาวกของ
องคสมเด็จพระพิชิตมาร ที่เรียกกันวา อนุพุทธะ ก็เพราะวา ทานผูนี้ตรัสรูตามพระพุทธเจา เมื่อ
พระพุทธเจาทรงสอน ใหละความชั่วทานก็ละความชั่ว ใหประพฤติความดีทานก็ประพฤติความดี ให
ทําใจใหผองแผวใสเปนแกวไมมีกิเลสเจือปน ทานก็ปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค
สมเด็จพระทศพล ไมละถอย ไมทอถอย ไมเกียจคราน ทําจนสําเร็จมรรคผล
แลวก็นําพระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระทศพล มาสอนบรรดาทานพุทธบริษัท ไม
สะสมทรัพยสมบัติ ไมมักมากไปดวยกามารมณ ไมติดอยูในโลกียวิสัย ทําใจใหปลอดจากโลกธรรม
ทั้ง 8 ประการ หมายความวา โลกธรรม 8 ประการ กระทบใจของทานเห็นจริงแหล แตทวาทานไม
ยอมรับนับถือ จะมายังไงก็ชางจะไปยังไงก็ชาง ถือวาเปนเรื่องธรรมดาของชาวโลก เมื่อคนเกิดมาใน
โลกแลว หลบโลกธรรมไมพน เมื่อเขาใหลาภก็พอใจในการใหของผูให แตก็ไมติดใจในลาภ เมื่อลาภ
เสื่อมสลายตัวไปก็ไมเสียใจ ไมตกใจ เมื่อเขามอบหมายใหยศ ทานก็รับยศตามความพอใจ เปนการ

เจริญศรัทธาของบุคคลผูให ถาเขาถอดถอนยศกลับไป ก็ไมตกใจถือวาเปนเรื่องธรรมดา แลวก็ไมเมา
ในยศ
ถาหากวาอารมณมีความสุขในดานของโลกียวิสัย ทานก็ถือวาเปนอัตตา มันไมสุขจริง ไมตดิ
อยูในความสุขของโลก ถาความเบียดเบียนอันเปนปจจัยเกิดความทุกขเกิดจากชาวโลก ทานก็วาง
เฉยเปนอุเบกขาที่เรียกวา สังขารุเปกขาญาณ ทําจิตสบาย ถือวาเปนเรื่องธรรมดา คํานินทาเกิดขึ้น
ทานก็เฉย เพราะถือวา นัตถิ โลเก อนินทิโต คนไมถูกนินทาเลย ไมมีในโลก แมแตพระพุทธเจา
ก็ถูกนินทาอยางหนักทานไมหวั่นไหวในคํานินทา ใครจะมาสรเสริญก็ไมยินดี แตก็ไมปฏิเสธ เพื่อ
รักษากําลังใจของบุคคลผูกลาว จะดีจะชั่วไดเกิดจากการกระทําของตนเองเปนสําคัญ แลวนําพระ
ธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระภควันต มาสอนพุทธบริษัท ประพฤติปฏิบัติตนเปนตัวอยาง นี้ชื่อ
วาเปนความดีของพระสงฆที่ควรจะปฏิบัติตาม
สําหรับศีล คนที่มีความเคารพในพระพุทธเจาก็ดี มีความเคารพในพระธรรมก็ดี มีความ
เคารพในพระสงฆก็ดี เมื่อปรารถนาตัววา พุทธัง สรณํง คัจฉามิ เปนตน ซึ่งแปลเปนใจความวา
ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา ขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ เปนที่พึ่ง พระพุทธเจาก็ดี พระสงฆก็ดี ได
กลาววา ถาทานตองการเราเปนที่พึ่ง เราขอใหที่พึ่งอันดับแรกแกทาน คือ
1. ทานจงเปนผูมีจิตเมตตาปรานี มีความสงสาร คือมีความรักมีความสงสารเพื่อน เกิด
แก เจ็บ ตาย
เหมือนกัน จะเปนคนหรือสัตวก็ตาม ไมมีความสําคัญ เรารักเขาเสมอไปดวยเรารักชีวิตของเรา เรา
พอใจในการเกื้อกูลเขาเสมอดวยการเกื้อกูลตัวเรา ถาไมเกินวิสัย ไมประหัตประหารไมประทุษรายซึ่ง
กันและกัน เพราะการประหัตประหารการประทุษรายซึ่งกันและกัน เปนปจจัยนํามาซึ่งความทุกข เขา
ก็ทุกข เราก็ทุกข เราทํารายเขา เขาก็มุงทํารายเรา ไมมีความสุข ถาเรามีความรักกันมีความรักกันมี
ความสงสารเกื้อกูลซึ่งกั นและกัน เจอะหนากันเมื่อไรความสุข ใจมีเมื่อนั้น ในดานศีลสีลานุสสติ
กรรมฐานนึกไว แลวตอไป
จงเคารพในสิทธิทรัพย สมบัติของบุคคลอื่น มีความสันโดษ คําวาสันโดษนี่ไมไดแปลวาขี้
เกียจ คือยินดีในทรัพยสินที่เราหามาไดโดยชอบธรรม ไมใชวายินดีเฉพาะทรัพยที่พึงมีอยู ถาแปล
อยางนี้ไมตรงกับความมุงหมายขององคสมเด็จพระบรมครู ใหยินดีเฉพาะทรัพยที่เราหามาไดเองโดย
ชอบธรรม ไมลักขโมย ไมยื้อไมแยง ไมขดไมโกงเขา ถาทําอยางนี้เราก็มีความสุข บุคคลอื่นก็มี
ความสุข เมื่อเราเปนคนดีมีความซื่อสัตยสุจริต จะไปที่ไหนก็มีแตมิตร ศัตรูหายาก เมื่อมีมิตรมาก
ศัตรูหามากเพียงใด ความสุขกายความสุขใจก็เกิดขึ้นกับเรา

ขอที่สาม องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา ถาตองการทานเปนที่พึ่ง ก็อยา
ละเมิ ด ในสิ ท ธิ ค วามรั ก คื อ สตรี ห รื อ สามี ที่ เ ป น ที่ รั ก ของบุ ค คลอื่ น เรี ย กว า อย า ละเมิ ด ใน
กาเมสุ มิ จ ฉาจาร ทํ า ชู ลู ก เขา เมี ย เขา ผั ว เขา คนในปกครองของเขา คํ า ว า กาเม นี่ ไ ม ไ ด
หมายความเฉพาะภรรยาของเขา ถาตองการตองไดรับอนุญาตจากทานผูปกครองเสียกอน ถายัง
ไมไดรับอนุญาตจากทานผูปกครอง ก็หมายความวา ตองมีโทษในฐานกาเมสุมิจฉาจาร นี้คนรัก เรา
รัก เราไมตองการใหใครมาลวงเกินคนที่เราปกครองฉันใด เราก็ไมทํากับบุคคลอื่นเชนกัน ทีนี้เรากับ
ทานทั้งหลายเหลานี้ตางคนตางก็จะเปนมิตรกัน มีความรักซึ่งกันและกัน ตางคนตางก็มีความสุข
องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสแลว พระสงฆนํามาบอกแกทานพุทธบริษัท วาจงรักษาสัจจวาจา คือ
ความจริงไว อยาพูดคําเท็จ ทั้งนี้เพราะเราเอง เราก็ไมตองการใหบุคคลอื่นพูดเท็จ เมื่อไมพูดเท็จแลว
ก็จงอยาพูดคําหยาบเสียดวย เพราะวาจาหยาบ ถึงแมพูดจริงแตเปนวาจาหยาบ เปนที่สะเทือนใจ
เราไมตองการฉันใด ทานผูมีการรับฟงก็ไมตองการฉันใด และก็จงอยาใชวาจาสอเสียดยุยงสงเสริมให
เขาแตกราวกัน ดวยอํานาจความอิจฉาริษยาหรือปรามาสซึ่งกันและกัน เราไมตองการอยางนั้น
ชาวบานเขาก็ไมตองการ แลวจงอยาใชวาจาที่ไรประโยชน เพอเจอเหลวไหล หาประโยชนอะไรมิได
วาจาเชนนั้นเปนที่สะเทือนใจของบุคคลผูรับฟง เราไมตองการรับฟง ตางคนตางทรงวาจาในดานของ
ความดี คือพูดจริงตามความเปนจริง ใชวาจาออนหวาน คือไมกลาววาจาหยาบ ใชวาจาที่เปน
สุภาษิต ไมมีจิตอิจฉาสอเสียดซึ่งกันและกัน จะไมใชวาจาเหลวไหลไรประโยชน อยางนี้เรากับเขา
ตางคนตางไมมีโทษ รักกันจนวันตาย มีความสุข
5. องคสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนํา วาปกติประสาทของเรามันก็ไมคอยดีอยูแลว องค
สมเด็จพระ
ประทีปแกวกลาววา ถาเอาของมึนเมาเขามาใชผสมเขาอีกสติสัมปชัญญะมันก็จะฟนเฟอน สามารถ
จะทําความชั่วไดทุกอยาง แมแตพอกับแมก็สามารถจะฆาไดทั้งๆ ที่ทานมีคุณใหญ เพราะความเมา
จากน้ําเมา ทําลายประสาททําใหไรสติสัมปขัญญะ ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงทรง
แนะนําวา ถาเจาตองการใหเราเปนที่พึ่ง จงปฏิบัติในกฏ 5 ประการนี้ ถาปฏิบัติๆ ไดดีผลที่จะพึงได
ก็คือ สีเลนะ สุคติง ยันติ เมื่อปฏิบัติไดในชาตินี้ทานจะมีความสุข สุขเพราะเปนคนที่ไมมีเวรไมมี
ภัย มีมิตรมากกวามีศัตรู
สีเลนะ โภคสัมปทา เมื่อทรงความดีอยางนี้ได ทรัพยทั้งหลายที่มีอยูจะไมสลายตัวไปดวย
เหตุที่ไมสมควร ทรัพยจะเยือกเย็น
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ศีลจะเปนปจจัยใหมีน้ําใจสงบ หมดอารมณฟุงซานหมดอารมณ
ของความเปนทุก ข มีแตความสุ ขตลอดเวลา นี่พูดถึงในชาติปจจุบัน นี่พูดถึงใสชาติปจจุบัน นี่

เปนอันวา องคสมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนําใหปฏิบัติใน สีลานุสสติกรรมฐานศีลนี่ใชอารมณคิด
พิจารณาใครครวญไวเสมอ
เมื่อนักปฏิบัติทั้งหลายตางคนตางพิจารณาศีล ใครทรงศีล แลวก็ทรงศีลไดเปนปกติ มีความ
มั่นอยูในศีล ไมทําใหศีลชาด ศีลตาง ศีลพรอม เปนอันวาเปนผูทรงศีลบริสุทธิ์ เรียกวา สีลานุสสติ
กรรมฐาน ความสุขก็จะเกิดขึ้นกับตน และในอันดับตอไป องคสมเด็จพระทศพลทรงแนะนําให
ตั้งอยูใน จาคานุสสติกรรมฐาน
คําวา จาคานุสสติกรรมฐาน ก็ไดแกการคิดจะบริจาคทรัพยสินหรือวากําลังกาย กําลัง
ปญญา ใหเปนประโยชนแกสวนสาธารณชน ตอนนี้ศีลก็ดี การปฏิบัติในจาคานุสสติก็ดี ถาจะปฏิบัติ
ใหถูกตอง ใหทรงอยูไดจริงๆ ก็ตองมีกรรมฐานควบคุมคือกรรมฐานที่มีอารมณควบคุม มีอารมณคิด
อยูเสมอ นั่นก็คือพรหมวิหาร 4 พรหมวิหาร 4 นี่เปนหลักใหญ ถาพรหมวิหาร 4 ไมทรงตัว
อารมณไมมั่นคงในพรหมวิหาร 4 ก็รักษาศีลใหบริสุทธิ์ตลอดกาลตลอดสมัยไมได เพราะวาพรหม
วิหาร 4 มีเมตตาความรัก กรุณาความสงสาร มุทิตา มีจิตออนโยนไมอิจฉาริษยาเขา พลอยยินดี
เมื่อบุคคลอื่นไดดี อุเบกขา ทรงอารมณวางเฉย ในเมื่อกฏของกรรมเขามาถึงตัวหรือวาไมซ้ําเติม
บุคคลผูเลพี่ยงพล้ํามีความทุกข ใหไดรับความทุกขยิ่งขึ้นไป
นี้พระมหาบพิตรจะทรงเห็นไดวา พรหมวิหาร 4 เปนหลักใหญในการทรงศีล และจาคานุส
สติกรรมฐาน อยูๆ จะมาคิดวาเราจะใหคนนั้น จะแจกคนนี้ จะทําประโยชนกับคนนั้น มันเปนไป
ไมได ถาไมมีกําลังใจเปยมไปดวยพรหมวิหาร 4 ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมตตา กรุณา มุทิตา
3 ประการ แลวอุเบกขาก็มีความสําคัญ เพราะวาจาคานุสสติกรรมฐานในขอนี้ องคสมเด็จพระมหา
มุนีทรงแนะนําให ใหๆหมด คําวาหมด ไมใชหมายถึงวาหมดของ คือไมเลือกบุคคลผูให หวังใจให
เปนประโยชน บุคคลนั้นจะเปนญาติหรือไมใชญาติ จะเปนพวกหรือไมใชพวกก็ตาม ถาเขามีความ
ทุกข พอจะแบงปนใหมีความสุขให เราก็ตองการสงเคราะห เต็มใจให ใหดวยความเต็มใจ หวังใน
การเกื้อกูลจริงๆ ไมหวังผลตอบแทน
ตามที่พระมหาบพิตรทรงวินิจฉัยมา วาเพียงแคจาคะตัวเดียว สามารถไปนิพพานได ขอนี้
อาตมารับรอง วาคนถาไมมีจาคะ จะไปสวรรคก็ไมได จะไปพรหมโลกก็ไปไมได แลวจะไปนิพพาน
ไดอยางไร แตถาจะกลาวกันไปวา คนปราศจากจาคะเสียอยางเดียว จะเกิดเปนมนุษยก็ยังเกิดไมได
เพราะวาไมมีการเสียสละในการเห็นแกตัว ถายังเห็นแกตัวเพียงใด บุคคลนั้นไมสามารถจะกลับมา
เกิดไดแมแตเปนมนุษย ถามีจาคะเสียสละ อันนี้คําวาเสียยังมีอยูตามที่ทรงวินิจฉัยไว อันนี้ถือวา
กําลังใจยังต่ํา ยังมีจิตตึง เทาที่ทรงวินิจฉัยไวนั้นตรงตามความเปนจริงทุกประการและขอตอไปตัดคํา
วาเสียออกไป เหลือแตสละ ที่ทรงวิจารณมา ที่ทรงเห็นวาขอนี้ก็ยังไมดีแท ถาใชคําวาตัด คําวา

เสีย ออกใชคําวา สละ อยางนี้เปนเทวดาไดเปนพรหมได ถายังใชคําวาเสียสละ เห็นจะเกิดไดแค
มนุษยเทานั้น ถาตัดตัด ส ออก เหลือแตตัว ละ ตัวเดียว คําวา ละ ตัวนี้กินความหมายหมด คือ
วาละกิเลสใหเปนสมุจเฉทปหาน ไมมีการผูกพันใดๆ ในโลกียวิสัย กําลังใจของทุกคนถาทําไดอยางนี้
ไปนิพพานไดในชาติปจจุบันทั้งหมด
อันดับแรกก็ละเล็ก คือละวัตถุ ตอไปก็ละกําลังในดานความชั่ว แลวก็มาสรางสมความดีใน
ดานโลกียวิสัยหรือกามาวจร ตอไปก็ละความกระสับกระสายอารมณของจิต จิตตั้งมั่นอยูในอารมณ
ฌานเปนพรหมได เมื่อทรงความเปนฌานไดก็ละตอไป คือละสังโยชน 10 ประการ คือ
สักกายทิฏฐิ การเห็นวาอัตภาพรางกายเปนเรา เปนของเราก็ดี ขอนี้ตามบาลีเรียกวา ขันธ
5 ละความสงสัยในคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาละอารมณที่เขามาทําลายศีล ละ
อารมณที่มีความพอใจในกามารมณ ละความโกรธความพยาบาท อารมณที่เขามากระทบกระทั่งจิต
ใหไมพอใจ ละความยึดมั่นถือมั่นในรูปฌานและอรูปฌาน ถือวารูปฌานและอรูปฌาน เปนบันได
กาวเขาไปสูพระนิพพานเทานั้น ไมใชดีแคนั้น ละความถือตัวถือตน ละอารมณฟุงซาน ละฉันทะกับ
ราคะที่เห็นวาโลกมนุษย เทวโลก พรหมโลก เปนของดี มีความตองการอยางเดียว คือความบริสุทธิ์
ของจิตเพื่อพระนิพพาน
แลวตอมาองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแนะนําใหปฏิบัติ พิจารณาใครครวญและ
ปฏิบัติใน เทวดานุสสติกรรมฐาน ในเทวดานุสสตินี้มีธรรมอยู 2 ประการคือ หิริ และ โทตตัป
ปะ
หิริ อายเสมอเปนคนขี้อาย อายความชั่ว เกรงวาความชั่วจะเห็นตัวเขา คอยหลบความชั่ว
อยูตลอดเวลา ทั้งในที่ลับและในที่แจง ไมยอมใหความชั่วเห็นหนา หนีใหไกลแสนไกล หลบไวเสมอ
ไมยอมสูหนากับความชั่วเพราะความอาย
ประการที่สอง โอตตัปปะ มีความหวาดหวั่นครั่นครามเกรงอันตรายที่จะเกิดจากความชั่ว
หลบอยูเสมอ หนีเสมอไมยอมใหความชั่วมาถึงตัวเพราะกลัวมาก นี่องคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา
ทรงแนะนําบุคคลที่มีศรัทธาจริตจิตคิดเชื่ออยูเสมอ ปกติชอบใจในการเชื่ออยูแลว ไหนๆ ก็เชื่อแลว ก็
ใหเชื่อในดานความดี ทีนี้ทาหากวาทานผูทรงศรัทธาจริต ยอมรับนับถือถอยคํา คําสอนขององค
สมเด็จพระชินศรีในขอนี้ทั้งหมด ตามที่องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนํา ผลที่จะพึงไดมีอะไรบาง
ควรที่จะพิจารณา ถาจะกลาววาบุคคลนี้เปน สาธุชน คนดีก็ใชได ถากําลังใจต่ํา นี่อาตมาถือวาคน
นั้นเชื้อต่ํา ถาเชื่ออยางกลางก็เรียกกันวาเปน กัลยาณชน แลวก็เชื่ออยางสูงก็เปน พระโสดาบัน
ที่ เชื่ อ อย า งต่ํ า ก็ เชื่ อ ตามเขาวา ถ า จะทํ า อะไรให ย อมรั บ นั บ ถือ พระพุ ท ธเจ า พระธรรม
พระสงฆ ใหยอมรักษาศีล ใหยอมใหทาน ใหยอมเกรงกลัวความชั่ว อายความชั่ว เพราะเกรงวา

ชาวบานเขาจะวาเอา เพราะอยูในกลุมของเขา เขาทําอยางนั้น เราก็ทําจะตองทําตาม กําลังใจไม
เต็มเปยม อยางนี้เรียกวาเปน สาธุชน เปนคนพอมีความดีอยูบางที่สามารถเอาตัวรอดไมลงนรก ถา
เชื่ออยางกัลยาณชนชั้นกลาง เชื่อในชั้นปานกลางดีขึ้นมาหนอย ทําใจใหทรงตัวอยูดวยอํานาจพุทธา
นุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ ทรงศีลเปนอารมณ มีจาคะเปนปกติ มีหิริโอตตัปปะเปนประจํา
แตกําลังใจยังเขมขนนอยมีความมั่นเหมือนกันแตยังไมมั่นถึงที่สุด อยางนี้เปน กัลยาณชน สามารถ
จะเกิดเปนพรหมในพรหมโลกได แตวาอยางต่ําก็เกิดเปนเทวดา อยางดีเกิดเปนพรหม
ถาอารมณนิยมจริงๆ ถือวากฎทั้ง 6 ประการนี้ จําเปนอยางยิ่งตองถือเปนสรณะ ตัวจะตาย
ก็ยอมตายดีกวาจะปลอยใหสรณะทั้ง 6 ประการนี้สลายตัวไป คําวาสรณะ ถือเอาเปนที่พึ่ง สรณะ
แปลวาที่พึ่ง ตองคิดไวเสมอวา จะตองยึดเอาพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง จริยาใดที่องคสมเด็จพระจอมไตร
บรมศาสดาทรงปฏิบัติมาแลว จะปฏิบัติจริยาขององคสมเด็จพระประทีปแกว ถึงแมวาจะไมถึงก็ตาม
จะพยายามทําที่สุดเทาที่จะพึงทําได จะรักษาความดีไวเทาชีวิต จะไมยอมคิดคลายความดีนั้นแมวา
ตัวจะตาย พระธรรมคําสั่งสอนใดๆ ที่องคสมเด็จพระจอมไตรบอกวาควรปฏิบัติ พรอมที่จะปฏิบัติ
และจะทรงทําความดีนี้ไวดวยชีวิต และไมคิดจะทําความชั่วที่พระพุทธเจาทรงหาม ถึงแมวา ใครจะ
บังคับวาทานควรดื่มสุรา ถาไมดื่มสุราเราจะฆาใหตาย เราก็ยอมตายเสียดีกวา ไมยอมดื่ม นี่เปน
ประการที่สอง
ประการที่สาม ธรรมใดที่บรรดาพระอริยสงฆทั้งหลาย นี่อาตมาจํากัดลงไปในคําวาพระอริย
สงฆ ไม ใชวาพระสงฆทั้งหลาย ความจริงคํา วา พระ แปลวาประเสริ ฐ แตบางที สงฆทานก็ไ ม
ประเสริ ฐ นั ก ก็ มี ที่ ป ฏิ บั ติ ตั ว ปู ยี่ ปู ยํ า ไม ส มควรแก ฐ านะที่ เ ป น สมณะก็ มี ถ มไป ฉะนั้ น ขอพระ
มหาบพิตรจงทรงกําลังใจในสวนของพระอริยสงฆเปนสําคัญ วาทานทั้งหลายเหลานี้นั้นพนจากทุกข
มาได ก็เพราะปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาคําแนะนําขององคสมเด็จพระจอมไตร เวนขอที่
ทรงหาม ประพฤติตามในขอที่ทรงแนะนําใหทําตาม จะตองปฏิบัติตามปฏิปทาของพระอริยสงฆอยู
ตลอดเวลา จะไมยอมคลายจากความดีอันนี้ แมตัวจะตายก็ตามที
มาอันดับที่ 4 ศีลหาประการนี้จะทรงไวดวยชีวิต จะไมยอมศีลถึงแมวาตัวจะตาย ยอมตัว
ตายดีกวาศีลขาด
ประการที่ 5 ที่องคสมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนํา วาจงบริจาคทรัพยเพื่อสาธารณะ
ประโยชน การกระทําอยางนี้เปนปจจัยที่ใหพนจากโทษคือความทุกข การบริจาคทรัพยเปนปจจัยของ
ความสุข คือจะมีมิตรเปนที่รัก ทั้งๆที่เราไมตองการใหเขารัก เขาก็รัก ไมตองการใหเขายินดี เขาก็
ยินดี ไมตองการใหเขามาคุมภัยอันตราย เขาก็คุมเพราะเขามีความรัก ถาลงรักเสียแลวก็ไมอยากจะ
จากกัน ไมตองการใหคนรักมีความทุกข ตองการสงเสริมความรักใหมีความสุข จาคะ จาคานุสสติ

ถือวาเปนตัวสําคัญตัวหนึ่ง ที่ทําจิตใหชุมชื่น ทําใหมีความสุข เปนการทําลายกิเลสตัวสําคัญ คือ
โลภะ สําหรับศีลเปนการทําลายกิเลสตัวสําคัญ คือ โทสะ เพราะมีอารมณมั่นคง เพราะศีลตองมี
เมตตาและกรุณาเปนเบื้องหนา คือเมตตาและกรุณาทั้งสองเปนตัวนํา ถาไมมีเมตตากรุณาทั้งสอง
ประการศีลทรงอยูไมได ถามีเมตตากรุณาทั้งสองประการประจําใจ โทสะก็ตองถูกทําลาย คือมีกําลัง
ต่ําลงไป
เมื่ อ โทสะมี กํ า ลั ง ต่ํ า ก็ ไ ม ส ามารถจะประหั ต ประหารใครได ความโหดร า ยของจิ ต ไม มี
เปนอันวาจาคะก็ดี ศีลก็ดี จะรักษาดวยชีวิต
และขอสุดทาย องคสมเด็จพระธรรมสามิศรใหเจริญใน เทวตานุสสติกรรมฐาน ขอนี้ตอง
รักษามั่นดวยชีวิตเหมือนกัน ขึ้นชื่อวาความชั่ว เราจะเปนคนอายเสมอคนขี้อาย อายชั่วหลบหนา
ความชั่วอยูตลอดเวลา ถึงแมวาใครจะบังคับคิดวาจะเขนจะฆา จะบังคับไมปฏิบัติความชั่วจะฆาให
ตายก็ยอมตายดีกวา ยังไงๆ ก็ไมยอมสบตากับความชั่ว ไมยอมคบหาสมาคม แลวก็ทําตนเปนคนขี้
ขลาดหวาดหวั่นตอความชั่ว กลัวความชั่วจะเขามาถึงตัวเขาจะทําอันตราย
นี่ถากําลังใจของบุคคลทั้งหลายทรงอยูในทั้ง 6 ประการนี้ โดยเอาชีวิตเปนเดิมพัน องค
สมเด็จพระพิชิตมารกลาววา ทานผูนั้นเปน พระโสดาบัน หรือวา พระสกิทาคามี การที่อาตมา
ถวายพระพรอยางนี้ ก็ถือหลักที่องคสมเด็จพระชินศรีตรัสวา พระโสดาบันกับพระสกิทาคามี เปนผูมี
ศีลบริสุทธิ์ คือ อธิศีลสิกขา
สําหรับพระอนาคามีเปนผูมี อธิจิตสิกขา คือทรงฌานยิ่ง ตอนนี้ตองใชกําลังสูง กําลังฌาน
เพราะตองประหัตประหาร กามราคะ กามฉันทะกับ ปฏิฆะ คือความโกรธความพยาบาทใหพินาศ
ไปจากจิต ในตอนนี้ก็ขอวนอยูแคพระโสดากับพระสกิทาคามี ถาพิจารณาใหดี ที่พระพุทธเจาตรัส
ตามสังโยชน วาพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีละสังโยชน 3 นั่นก็คือ สักกายทิฏฐิ พิจารณาทราบ
อยูเสมอวา สภาพรางกายไมใชเรา ไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา แตวา
สมเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ตรั ส ว า พระโสดาบั น กั บสกิ ทาคามี มี ส มาธิ เล็ กน อย และมี ป ญญา
เล็กนอยยังไมมากนัก เปนของเบาๆ
ฉะนั้น การที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงกลาววา พระโสดาบันกับสกิทาคามี ตัด
สักกายทิฏฐิตัวนี้ก็เพียงเบาๆ คือมีความรูสึกอยูเสมอไมประมาทในชีวิต คิดวาสักวันหนึ่งขางหนาเรา
ตองตาย และการตายนี้ไมมีเวลาเที่ยงแทแนนอนอาจจะตายเดี๋ยวนี้ อาจจะตายวันนี้ อาจจะตายวัน
หนา ตายเขา ตายสาย ตายบา ย ตายเที่ยง ตายตอนค่ํา ตอนกลางคืน ตอนดึก จะตายดว ย
อาการปกติหรือจะตายดวยอาการอุบัติเหตุอยางใดอยางหนึ่งก็ตายไดทั้งหมด เปนอันวา ทานที่มี
ความเคารพในองคสมเด็จพระบรมสุคต คิดในขอนี้สําหรับพระโสดาบัน คือไมเผลอจากความตาย

ตัวอยางที่พึงถือเอางายๆ ก็ไดแกเปสการีธิดา ซึ่งเปนลูกสาวของนายชางหูกเมื่อองคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงวาชีวิตเปนของไมเที่ยง ความตายเปนของเที่ยง ขอเธอทั้งหลายจง
อยาประมาทในชีวิต จงประกอบกิจความดีไวเสมอ นี่เธอคิดอยางนี้เปนปกติวาถึงความตาย แลว
ตอมาเธอก็เปนพระโสดาบัน
เปนอันวาพระโสดาบันตัดสักกายทิฏฐิไดแบบเบาๆ โดยคิดถึงความตายเปนเบื้องตน มีความ
ไม ป ระมาทในชี วิ ต โด ย ไม ไ ดคิ ด ว า ชี วิ ต จะอยู ยื น ยาวนานแสนนานเชื่ อ องค ส มเด็ จ พระพิ ชิ ต มาร
ในตอนนี้
และสังโยชนขอที่ 2 ทานกลาววา พระโสดาบันไมสงสัยในคําสั่งและคําสอนขององคสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจา คําสั่ง หมายถึงขอควรเวน คําสอนหมายถึงสิ่งที่ใหปฏิบัติตาม แนะนําให
ปฏิบัติวาเปนความดี
สังโยชนขอที่สาม องคสมเด็จพระมหามุนีตรัสวา พระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์
นี่ถาจะกลาวโดยสังโยชนทั้ง 3 ประการ ก็จะเห็นวา พระโสดาบันไมประมาทในชีวิต คิดวา
คนจะตองตาย มีความเคารพในองคสมเด็จพระจอมไตร คือเชื่อฟงอยูเสมอ ไมสงสัยในคําสอน
รั ก ษาศี ล ด ว ยบริ สุ ท ธิ์ ด ว ยชี วิ ต และก็ ถ า สํ า หรั บ บรรดาท า นพุ ท ธศาสนิ ก ชนที่ มี ศ รั ท ธาจริ ต ทรง
คุณธรรมทั้ง 6 ประการดวยชีวิต ถาจะไมกลาววาเปนพระโสดาบัน จะกลาววาอยางไร นี่ถาจะมอง
ไปอี ก จุดหนึ่ งที่ก ล า ววา องค ของพระโสดาบันที่ ก ลา วไว แล ว เป นสังโยชน ที่ จะพึง ละ เมื่ อละแลว
อารมณจะตองทรงอยูในจุดใดจุดหนึ่ง ทีนี้จุดที่พระโสดาบันทรงอยูนั่นก็คือ
1. องคของพระโสดาบัน มีความเคารพในพระพุทธเจาอยางจริงจัง
2. มีความเคารพในพระธรรม
3. มีความเคารพในพระสงฆ
รวมความวาสรณะทั้ง 3 ประการนี้มีความมั่นคงจริงๆ และ
4. มีศีล 5 บริสุทธิ์
นี่พระโสดาบันทรงคุณธรรมจริงๆ เพียงแค 4 ประการ ถาจะกลาวกันไปอีกที ก็ดูเหมือนวา
หญาปากคอก
เปนของที่เรามองกันเหนอยูเสมอ เปนของที่ประสบพบเห็นอยูงายๆ ไมใชมีอะไรเปนของยาก ไมไกล
นักและก็ไมใกลนัก
เปน อันว า ตามที่ องค สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ตรั ส วาพระโสดาบั นมั่ นคงในพระพุทธ
มั่นคงในพระธรรม มั่นคงในพระสงฆ มีศีล 5 บริสุทธิ์ อันนี้จะพิจารณาไดจากพระสูตร เชน ทาน
สุปปพุทธกุฏฐิ ที่ฟงเทศนจากองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว บรรลุพระโสดาปตติผล เพราะ

อาศัยทานเปนคนจน เปนขอทาน เมื่อจิตใจเขาถึงพระโสดาบัน ความชุมชื่นก็เกิด ความปลื้มปติ
ปรากฏลนพนคิดวาถาองคสมเด็จพระทศพลทรงทราบวาเราเปนพระดสดาบัน พระองคคงจะดีใจมาก
ในตอนเชาจึงตั้งใจจะไปเฝาองคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ความปรารถนาจะกราบทูลใหทรงทราบ
วา บัดนี้ขาพระพุทธเจาเปนพระโสดาบันแลว
ในขณะเดียวกันพระอินทรก็มาทดลองสุปปพุทธ ผูมีใจเปนแกววา สุปปพุทธเธอเปนคนจน
แลวก็เปนโรคเรื้อน เธอจงกลาววาจาอยางนี้ตามคําเราวา ไมตั้งใจก็ไมเปนไร ถากลาวแลวเราจะ
บันดาลใหทานหายจากความเปนโรคเรื้อน แลวจะบันดาลทรัพยสินมาใหเปนมหาเศรษฐี วาจาให
กลาวตามนี้ คือวาพระพุทธเจาไมใชพระพุทธเจา พระธรรมไมใชพระธรรม พระสงฆไมใชพระสงฆ
กลาวอยางนี้ ตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม กลาวเลนๆ ก็ได
ทานสุปปพุทธ ชี้หนาพระอินทรหาวาพระอินทรถอย ทานมาหาวาเราเปนคนยากจนเข็ญใจ
เราจนก็จริงแหล แตทวาเปนการจนโลกียทรัพย สําหรับอริยทรัพยของเรามีมากมาย ทานกลาววาจา
เชนนั้น เรากลาวไมได ทานจงหลีกไปใหพน
นี่จะเห็นวากระแสพระสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระทศพล ทรงรับรองวา คนที่เปนพร
โสดาบันนั้นมีความมั่นใน คุณพระพุทธเจา ใน คุพระธรรม และ คุของพระสงฆ และ จิตตั้ง
ตรงลงเฉพาะในศีล 5 บริสุทธิ์ ไมยอมขาดสาย อันนี้อาตมาก็ขอถวายพระพร วาสําหรับทาน
ผูใดที่มีอารมณใจหนักไปในทางศรัทธาจริตก็ขอใหทานทั้งหมดปฏิบัติตามคติที่องคสมเด็จพระธรรมสา
มิศร ในพระกรรมฐานทั้ง 6 อยางเปนอารมณคิด ไมใชอารมณภาวนา เปนอารมณใครครวญ ไมใช
ไปนั่งภาวนาวา พุทโธ ธัมโม สังโฆ สีโล จาโค เทวดา ไมใชทําอยางงั้น ใชอารมณคิดใหอารมณ
จับเขาถึงจุดจริงๆ ถาบรรดาทานพุทธบริษัทชายหญิงปฏิบัติไดแบบนี้จริงๆ ดวยความทรงตัว ทาน
เปนพระโสดาบันตามที่พระพุทธเจาตรัส ไมใชอาตมาพยากรณ
เอาละสําหรับในดานของศรัทธาจริต ที่สมเด็จพระมหาบพิตรทรงมีความประสงค อาตมา
บันทึกใหถวาย เวลานี้มองนาฬกาเห็นวาเทปจะหมดแลว ก็ขอยุติไวแตเพียงเทานี้

พุทธจริต
อาตมาภาพจะขอถวายพระพรพระมหาบพิตรในดานพระพุทะจริต คําวาพระพุทธจริตแปลวา
จิตทองเที่ยวไปในอารมณในความฉลาด หรือวามีอารมณในความฉลาด หรือวามีอารมณในความ
ฉลาด องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาจึงใหกรรมฐานสนับสนุนไว 4 อยางจริตทั้ง 2 ประการคือ

ศรัทธาจริต กับพุทธจริต โดยองคสมเด็จพระธรรมสามิศรทรงยกยองสรรเสริญวาเปนจริตที่จะพึง
เขาถึงมรรคผลไดโดยงาย โดยเฉพาะอยางยิ่งศรัทธาจริต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใหกรรมฐาน
สนับสนุนไวในขั้นพระโสดาบันกับสกิทาคามี
สํ า หรั บ พุ ท ธจริ ต นี้ องค ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ทรงให ก รรมฐานสนั บ สนุ น ไว ถึ ง
อรหัตตผล เวลาองคสมเด็จพระทศพลเห็นวาเปนคนฉลาดจึงไดใหกรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไวปฏิบัติ
สํ าหรั บ ท า นที่ มีอ ารมณ เป นพุ ทธจริ ต จะสัง เกตไดงา ยว าเป น คนมี สมองไง มี ค วามเฉลี ย วฉลาด
สามารถปฏิบัติการทั้งปวงเกือบหมดวิชาการใดดๆ ที่ไมเคยศึกษามาในกาลกอน แตมีนิสยั ในการลอก
แบบอยาง นิสัยคนควาดวยตนเองอยางหนึ่ง โดยการใชการสังเกตการณ เรียกวาเปนการศึกษานอก
มหาวิทยาลัย หรือวาการศึกษานอกโรงเรียน คนประเภทนี้ที่มีจริตแบบนี้สามารถทําทุกสิ่งทุกอยางได
เกือบทั้งหมด ถาสิ่งนั้นไมเกินวิสัยของมนุษยธรรมดา และถาสามารถจะผานสายตาไปไดแลว ทาน
ประเภทนี้ทําได คําวาไมสามารถจะไมมีสําหรับทานที่มีนิสัยเปนพุทธจริต เพราะวามีจิตอบรมมาแลว
ดวยดีในอดีตชาติฉะนั้นองคสมเด็จพระบรมโลกนาถ จึงใหกรรมฐานเฉพาะคนฉลาดไวสําหรับทานที่มี
จริตเปนพุทธจริต ขอประทานขอใชคําวาจาใชคําวาจาวาเปนฉลาด พุทธจริตคือคนฉลาดสมเด็จพระ
บรมโลกนาถ ใหกรรมฐานเปนเครื่องประกอบกับการปฏิบัติ หรือความนึกคิดไว 4 อยาง คือ
1. มรณานุสสติกรรมฐาน นึกถึงความตายเปนอารมณ
2. จตุธาติววัตถาน 4 พิจารณาขันธ 5 วาเปนธาตุ
3. อาหาเรปฏิกูลสัญญา พิจารณาอาหารวาเปนของสกปรก ไมติดในรสอาหาร ไมติด
ในกลิ่นหรือในสีของอาหาร ไมมวั เมาในเรื่องของอาหาร และ
3. อุปสมานุสสติกรรมฐาน นึกถึงพระนิพพานเปนอารมณ
รวมความวากรรมฐานทั้ง 4 อยางนี้ ถาคนไมฉลาดมีความขลาดในชีวิตเขาจะไมคิดถึงความ
ตายเปนสําคัญ เมื่อคิดถึงความตายขึ้นมาเมื่อไรก็มีแตความหวาดหวั่น แตสําหรับทานที่ทรงปญญา
สูงคือพุทธจริต จะมีอารมณคิดถึงวาความ ไมใชของแปลกเพราะทราบอยูแลววาคนเราและสัตวเกิด
ขึ้นมาเทาใดตายเทานั้น คนทุกคนตางคนตางเดินเขาหาความตายทุกวันทุกเวลา จึงเห็นวา ความ
ตายเปนกีฬาของชีวิต คําวากีฬาเปนการสนุก เปนการแสดงออกถึงการออกกําลังทําใหรางกายรื่น
เริง ทําใหรางกายแข็งแรง มีความรื่นเริงเปนปกติเพราะคําวานักกีฬาจริงๆไมใชอันธพาลเขาชวย ก็จะ
เห็นไดวาทานผูนี้มีความรื่นเริงหรรษาตลอดเวลา เพราะหนึ่งสุขภาพทางรางกายดี สุขภาพทางจิตใจดี
มีความเสียสละจึงเรียกวานักกีฬา
สําหรับทานที่มีปญญาฉลาดประเภทพุทธจริต ทานก็มีอารมณจิต เห็นความตายเปนกีฬา
เปนชีวิต เพราะนักกีฬาเมื่อพูดถึงเรื่องการแขงขันกีฬาเมื่อไร ความกระปรี้กระเปราจะปรากฏแกใจ

ของเขาทันที มีความยินดีถึงการที่จะเขาแขงขันหรือแสดงกีฬา แมวาเปนกิจที่เขาจะพึงทํา พรอมที่จะ
ลงสนามเสมอ ทั้งสนามซอมและสนามแขงขัน แมวาจะมีความเหนื่อยยาก มีความรอน มีความ
หนาวเพียงใดก็ตาม ทานทั้งหลายเหลานี้ไมยอมทอตอการซอมหรือการแขงขัน ขอนี้อุปมาฉันใด
สําหรับทานที่มีน้ําใจฉลาดจัดวาเปนประเภทพุทธจริต มีอารมณคิดคนควาหาความจริงอยูเปนปกติ
จึงมีความรูสึกวาความตายเปนกีฬาของชีวิต ทั้งนี้เพราะวาจะคิดวาเปนกีฬาหรือไมเปนกีฬาก็ตาม วัน
เวลาลวงไปๆ ชีวิตของคนและสัตวก็เคลื่อนเขาหาความตายทุกขณะ
ฉะนั้นทานที่มีความฉลาด จะมีความรูสึกวาความตายเปนเรื่องปกติของขันธ 5 คือ รางกาย
ยังไงๆ ก็ตองตายกันแน จะตายเชา ตายสาย ตายบาย ตายเที่ยง ตายกลางคืน ตายกลางวัน
เจ็บปวยตาย แกตายไปเอง หรือวามีอุบัติเหตุตายไมสําคัญ ตายเหมือนกันหมด เวลากําหนดของ
ความตายของชีวิตเปนของไมแนนอน อาจจะตายเมื่อแก ตายเมื่อวัยกลางคน อาจจะตายเมื่อหนุม
สาว อาจจะตายตั้งแตเปนเด็ก บางคนเกิดมายังไมทันพนครรภของมารดาก็ตาย
เปนอันวาความตายนี้เปนกีฬาประจําใจของทานผูเปนพุทธจริต มีจิตที่มีอารมณฉลาดจึงมี
ความไม ประมาทในชี วิต คิดว าการเกิ ดแลว ก็เดิ นเขาไปสู ความตายเปนป จจัยของความทุ กข ที่
พระพุทธเจาทานตรัสวา ชาติปทุกขา ความเกิดเปนทุกขคนกวาจะเกิดมาไดก็แสนลําบาก กอนที่จะ
เกิดมาจากไหนเราไมทราบ แตถาวาขณะที่อยูในครรภมารดา ถาเราจะนึกนอมใจเขาไปดูภาพของ
เด็กในครรภ จะนั่งอยูในสภาพคุดคู เหยียดเทาเหยียดมือก็ไมได มีสภาพเหมือนกับวาคนนั่งกอดเขา
นั่งชันเขาใชเวลาประมาณ 10 เดือน นับตั้งแตเริ่มปฏิสนธิใหมๆ จิตเขาสูครรภมารดาสภาวะของ
กอนเลือดยังไมใหญ ยังรูสึกมีความสบาย สําหรับหองนั้นมีอุปมาเหมือนกับคนนอนอยูในหองกวางๆ
ตอมากอนเลือดนั้น จับกลุมมากขึ้นเปนรางกายขึ้นมากอนโตเทาไร ก็ปรากฏวาหองคือครรภของ
มารดานั้น แคบลงไปทุกที ในที่สุดเมื่อรางกายนี้มีความสมบูรณแบบมากขึ้นเต็มที่ ก็ปรากฏวาหอง
คับตัว ไมสามารถจะเหยียดมือเหยียดเทาออกไปได อาการอยางนี้มันเต็มไปดวยความทรมานกาย
ทรมานใจ จะปวดจะเมื่อยประการใดก็ตามที ขยับเขยื้อนกายไมได เปนการทรมานอยางที่สุด
ขณะที่อยูในครรภของมารดาก็แสนจะลําบาก ถามารดาบริโภคอาหารรอนเกินไป เปรี้ยว
เกินไป เค็มเกินไป หรือวาเคลื่อนไหวกายมากเกินไปที่อยูภายในก็มีความลําบาก มีทุกขเวทนา ทํา
ใหเกิดความไมสบายกายไมสบายใจเกิดขึ้น ความจริงการอยูในครรภของมารดาเต็มไปดวยความ
ทุกข เรียกวา ชาติปทุกขา ความเกิดเปนทุกข แตคนมองไมเห็น ความจริงไมสามารถเห็นไดดวย
ตาเนื้อ ก็นาจะคิดดวยตาของปญญา เพราะอาศัยปญญาที่มีอยูควรจะรูได
สําหรับทานที่มีจริตเปนพุทธจริต คือจิตประกอบไปดวยความรู หรือจิตประกอบไปดวยความ
ฉลาด ยอมเห็นโทษของการเกิดตั้งแตอยูในครรภของมารดานี้เมื่อคลอดจากครรภมารดา ขณะที่อยู

ในครรภของมารดา มีความอบอุนจากธาตุไฟของมารดา เปนเครื่องหลอเลี้ยงทําใหรางกาย สบาย
เวลาคลอดออกจากครรภมารดาออกมาใหมๆ กระทบความรอน กระทบความหนาวจากอากาศ เกิด
สัมผัสใหมมีการแสบตัวจึงรองจาออกมา หมอตําแยบางคน เขาใจวาเด็กรองเสียงดังมีความแข็งแรงดี
แตความจริงไมใชความแข็งแรงของเด็ก แตอาจจะเปนความแข็งแรงก็ได แตการรองนั้นเด็กไมใชดีใจ
หรือวามีความพอใจใดๆ เปนการแสบกายที่ทนไมไหว เพราะมากระทบกระทั่งกับอากาศที่ไมเคย
สัมผัสมาในกาลกอน มีความหนาวและความรอนเปนตน ทนไมไหวจึงรอง นี้จะเห็นไดวาแมจะคลอด
จากครรภมารดาก็เปนทุกขเสียแลว ไมเปนเรื่อง
ตอมาเมื่อคลอดจากครรภมารดา อาหารที่เคยอยูในครรภไดรับการสัมผัสคือหลอเลี้ยงจาก
ครรภของมารดา บริโภคอาหารอะไรเขาไป รางกายก็ผลิตอาหารสงใหเด็กทางสมอง แตครั้นออกจาก
ครรภของมารดาแลว โอกาสนั้นไมมี คราวนี้เกิดความลําบากใหญ หิวขึ้นมาเมื่อไร มารดาไมทราบ
บุคคลผูเลี้ยงไมทราบ เขาจะทราบตอเมื่อ เด็กแสดงอาการรองใหปรากฏ มันหิวจนกระทั่งทนไมไหว
จึงรอง นี่แสดงถึงความลําบาก พระพุทธเจากลาววา ชิฆัจฉา ปรมา โรคา ความหิวเปนโรคคือ
เปนอาการเสียดแทงอยางยิ่ง นี้เปนปจจัยของความลําบาก การเลี้ยงตัวเองไมไดเปนทุกข ปวด
อุจจาระ ปสสาวะ บิดามารดา ผูเลี้ยงยังไมรู ในที่สุดก็ตองถายราดออกมาทั้งๆ ที่มีกลิ่นมีความ
เหม็นก็ตองทน กวาเขาจะทราบไอการทุกขทรมานอาการเสียดแทงทั้งหลายนั้น ก็มากจนทนไมไหว
รองบิดกายบาง กํามือกําเทาบางอยางนี้เปนตน
สําหรับคนผูมีปญญา คือมีความฉลาดมีความเขาใจชัดเมื่อการเกิดเปนทุกขความทุกขไมมี
แตเพียงเทานี้ เมื่อถึงความเปนหนุมเปนสาวแลวก็มีความทุกข เปนการปรารถนาการแสวงหาคูครอง
บาง เมื่อยังไมไดสมความปรารถนาเปนทุกข เมื่อไดมาแลวก็เสริมความทุกขใหมากขึ้น เพราะวา
ลําพังตัวเอง มีความสุขพอสมควร ทุกขบางก็ไมมาก เมื่อมีคูครองเขามาก็จะตองเอาใจคนอีกพวก
หนึ่ง ไมใชคนๆเดียวและการกระทบกระทั่งซึ่งกันและกันดวยอํานาจของความรักเปนปจจัย เปนเหตุ
นํามาซึ่งความเศราโศกเสียใจ เปนเหตุนํามาถึงอันตรายที่จะพึงถึงตัว ที่พระพุทธเจากลาววา ความ
เศราโศกเสียใจมาจากความรัก ภัยอันตรายจะพึงมีมาไดจากความรักเปนปจจัย ถาหากวาเราไมรัก
ไมพอใจเสียอยางเดียว ใครจะปวยจะตาย ของจะหายอะไรก็ชาง ถาไมสนใจไวกอน ความเศราโศก
เสียใจมันไมมี ที่มีความเศราโศกเสียใจขึ้นมานี้ ก็เพราะทุนเดิมมีความรักอยูกอน
องคสมเด็จพระชินวรทรงเห็นโทษของความรัก ความผูกพันเกินไป โดยไมนึกถึงกฎธรรมดานี้
คนที่เกิดมาอาศัยกิเลสเปนเครื่องนําหนา มีความรักความพอใจมีความยึดเหนี่ยวซึ่งกันและกัน ทั้ง
ดานที่มีชีวิตและไมมีชีวิต เมื่อสิ่งทั้งหลายเหลานี้ตองสลายไปจากไป ความเศราโศกเสียใจมันก็
ปรากฏ เหตุแหงความรักจะมีขึ้นมาไดก็เพราะอาศัยความเกิดเปนสําคัญ ถาไมเกิดเสียอยางเดียวจะ

มีอะไรมารักกัน จะมีอะไรมาหวงแหน จะมีอะไรมาเปนเครื่องแยกตัวกัน หรือจากกันนี้ กลาววาจะ
พึงเกิดขึ้นมาไดก็เพราะอาศัยความรักเปนเหตุนี้ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐทรงตรัสชี้เห็นชัดๆ วา
คนที่เรารักก็ดี ถา ใครมาลวงละเมิดสิทธิของเรา เราตองพรอมที่จะปองกันสิทธิทั้งหลายเหลานั้น
ขณะที่ จะเขา ไปปองกันก็ ตองเกิด การต อสูกั น ประกาศตนเป น ศัตรู กับ บุคคลผู ละเมิดสิท ธิ ตอนนี้
อันตรายจะพึงมีได เพราะอาศัยความรักเปนเหตุนี้
องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐเห็นวา ทานที่มีจริตเปนพุทธจริต คือมีจิตมีความรอบรูเปนคน
ฉลาด สามารถจะพิจารณาผลของความเกิดวาเปนทุกข เรียกวา ชาติทุกขา ความเกิดเปนทุกข
เห็นไดอยางนี้ องคสมเด็จพระชินศรี จึงแสดงใหบุคคลทั้งหลายเหลานี้ทราบชัดวาทานจะตองตาย
เปนปกติ แตวากอนที่จะตายเปนทุกขกอน ทุกขเนื่องจากความเปนอยู ทุกขเนื่องจากความสัมพันธ
ถึงเวลาความใกลจะตายขึ้นมานั้น ความทุกขจากขันธ 5 มันก็มีมากขึ้น เพราะทุกขเวทนามาบีบคั้น
ประสาทจนทนไมไหวจึงตาย
เปนอันวา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ทรงทราบชัดวาทานที่มีความหมายฉลาดไมมี
ความหวั่นไหวในความตาย เพระรูตัววาการเกิดมากอนที่จะถึงตาย มันเต็มไปดวยความทุกข และ
ความตายนี่ก็ไมมีนิมิตเครื่องหมาย ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตร จึงทรงแนะนําใหทานทั้งหลาย
เหลานี้ ใชปญญาพิจารณากรรมฐานที่มีคุณใหญตอไปเพื่อความไมประมาท โดยคิดวาในเมื่อความ
เกิ ดมั น เป นทุ ก ข ความแกมั น เปน ทุ กข ความตายมัน เป น ทุ ก ข เกิ ดมาเพื่อ ความตาย ทรั พย สิ น
ทั้งหลายที่จะพึงหามาดวยความไมลําบาก ในที่สุดก็พลัดพรากจากกัน
เมื่อความเกิดมันเปนปจจัยของความทุกข ทุกขแลวก็ตองตาย ถาตายแลวเกิดใหมจะมี
ประโยชนอะไร ก็ตองกลับมาทุกขตามนี้ จึงไดทรงแนะนําใหหาที่สุดของความทุกขใหพบ คือเดินเขา
ไปหาที่สุดของความทุกข คําวาที่สุดของความทุกขก็คือ ไมตองมีความทุกขตอไป สําหรับวันนี้เสียง
ไมดีเหมือนกัน คอไมดี ขอพระราชทานอภัยถาฟงไมถนัด คือเสียงไมชัดเพราะวาโทษของขันธ 5
มันรบกวนกัน นี่เนื่องมาจากปาณาติบาตในอดีตชาติมันมารบ กวน ก็ขอใชนี้มันไปจนกวาจะถึง
วาระหมดหนี้เขาใจวาถาพยายามใชอยางนี้ไมชาก็หมด ความสุขก็จะมาถึงในวันหนาวาเปนอยางไรก็
ชาง ในเมื่อรางกายยังใชงานได ก็จะใชใหเกิดประโยชนตลอดไป เพื่อที่จะสนองความดี ขององค
สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ที่ทรงสั่งสอนใหจิตใจมีความสุขรางกายจะทุกขก็เชิญทุกข แตใจไม
ยอมทุกขดวย ขันธ 5 มันจะเปนอยางไร ก็เชิญเปนไปตามอัธยาศัยของมัน ตายเมื่อไหรสบายเมื่อ
นั้น เปนอันวา ถือวาความตายเปนกีฬา เอาอยางทานพุทธจริต คือทานเปนพุทธฉลาด ก็เลยขอ
ความฉลาดของทาน ถาแมจะไมได 100 เปอรเซ็นต ไดติดมาบางสักเปอรเซ็นตสองเปอรเซ็นตก็
พอใจ

ตอไปองคสมเด็จพระจอมไตรแนะนําทานผูทรงพุทธจริต จิตมีความฉลาดวาความตายใน
อดีตชาติมันมีมาไมนอย ควรจะเกิดชาติสุดทายทําความตายใหถึงที่สุดหมายถึงวาเลิกตายกันเสียที
จบความตายไมมีความเกิดตอไป ถาไมมีความเกิดตอไปตัวทุกขที่มาจากขันธ 5 มันก็ไมมีอีก ทํา
อยางไรจึงจะกาวตอไปถึงความไมเกิดตอนนี้พระพุทธเจาทรงแนะนําวา ทานจงพิจารณาขันธ 5 ของ
ทานวามันมีอะไรเปนปจจัย มีอะไรเปนเครื่องสั่งสมกอตัวขึ้นมร สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงแนะนํา
วาทานมีความฉลาดอยูแลว จงใชความฉลาดใหเปนประโยชน และก็เห็นโทษของธาตุ 4 ขันธ 5
หรือวาเห็นโทษของขันธ 5 ที่ประกอบดวยธาตุ 4 มองดูขันธ 5 ดวยเจตนาดี คือเอาความฉลาดเขา
มอง ไมใชความโงเขามอง ไมใชความโงเขามอง วาขันธ 5 ที่เรียกกันวามีรูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ สิ่งทั้ง 5 ประการนี้มีอะไรสําคัญ สวนสําคัญที่สุดก็คือรูป ถาไมมีรูปเสียอยางเดียว
เวทนาจะมีมาจากไหน สังขารอารมณที่ปรุงแตงใจใหคิดไปในดานอกุศลจะมีมาจากไหน วิญญาณ
ผัสสะคือการรับสัมผัสความหนาว ความรอน ความเย็น ความหิว ความกระหาย ความปวยไขไม
สบาย มีความเจ็บความปวดจากขันธ 5 จากรูปจะมีมาไหน ถาไมมีรูปเสียอยางเดียว ขันธอีก 4
ตอไปไมมีประโยชน เพราะขันธ 4 ทั้งหลายเหลานั้นเปนขันธที่เกาะรูป เมื่อรูปสลายตัวเมื่อไร ขันธ
4 ก็สลายตัวเมื่อนั้น
คําวาวิญญาณในขันธ 5 ไมไดหมายถึงจิต ในสมัยนี้เขาใชศัพทวาประสาทเปนการสมควร
เห็นวาถูกตอง ควรจะนําศัพทนี้มาใชตามศัพทสมัยใหม จะไดเขาใจกันชัด เพราะหลายทานเอา
วิญญาณกับจิตเขาประสมประสานกัน จนไมรูวาใครเปนใคร เปนเหตุทําใหจิตฟนเฟอน จับจุดถึง
หลักความจริงไมได
องคสมเด็จพระจอมไตรทรงชี้ชัดลงไปบอกวา เรื่องที่จะมีความทุกขเนื่องจากรางกาย เพราะ
ธาตุ 4เปนเหตุความสําคัญ ถาธาตุ 4 ไมกอตัวขึ้นมา รางกายอีก 4 ขันธ ซึ่งเรียกกันขันธ 5 มีรูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ คือตัดรูปออก รูปเปนธาตุ 4 วามันเปนธาตุที่ควรจะบูชาหรือไม
หรือไมควรจะบูชา โดยเฉพาะธาตุที่มันรวมตัวเปนกาย ธาตุ 4 มีอะไรบาง ของที่แข็งไดแก เนื้อ
กระดูก ในรางกาย ทานเรียกกันวาธาตุดิน ความอบอุนในรางกายทานเรียกกันวา ธาตุไฟของเหลวมี
ปสสาวะ น้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง น้ําหลาย เหงื่อเปนตน อยางนี้ทานเรียกวา ธาตุน้ํา อาการ
พั ด ไปในร า งกายที่เ รี ย กกว า ลมหายใจบ า ง ท า นเรี ย กกว า ธาตุ ล มเป น อั น ว า ส ว นใหญ ข องธาตุ ที่
ประกอบเขามาเปนรางกายคือ ธาตุ 4
สําหรับธาตุ 4 นี้ องคสมเด็จพระมหามุนีใหพิจารณาตามกฎของอนิจลักษณะวามันมีความ
เที่ยงไหน มันเที่ยงหรือไมเที่ยง ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ ที่ประกอบกันเขามาเปนกาย มัน
เที่ยงหรือไมเที่ยง มันเที่ยงหรือมันทรงตัวพิจารณาไปแลวจะเห็นวาสภาพของธาตุ 4 นี้มันไมเที่ยง

ถามันเที่ยงจริงๆ เกิดมาเปนเด็กก็เปนเด็กอยูอยางนั้นตลอดกาลตลอดสมัย ตองไมเคลื่อนมาถึงความ
เปนหนุมเปนสาว หรือถาวาจะมาเที่ยงตอนเปนหนุมเปนสาวมันก็ไมแก หรือจะเที่ยงตอนแกมันก็ไม
อาย เปนอันวา ถามีการเคลื่อนไหวอยูไดอยางนี้ แสดงอาการของมันวาไมเที่ยงนี้ การที่มันไมเที่ยงนี่
มันเปนปจจัยของความสุขหรือความทุกข นั่งมองนั่งคิดตามความเปนจริง รางกายที่ไมเที่ยงเปนสุข
หรือเปนทุกข
สิ่งที่มองเห็นงายๆ วาไมเที่ยง ก็ควรดูมันตลอดวัน นั่นก็คืออาหาร รางกายมีความเสื่อมไป
เปนตามปกติ แตความเสื่อมเจาของรางกายมองไมเห็น เพราะวาไมไดใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา
ถาใชปญญาเปนเครื่องพิจารณาจริงๆ แลวจะมองเห็นชัดวา รางกายมันเสื่อมทุกขณะจิตที่เคลื่อนไป
วันเวลาที่เคลื่อนไปถึงขณะใดก็ตามที รางกายความเสื่อมก็เคลื่อนไปตามนั้น กายก็เสื่อมลงไปดวย
จะเห็นความเสื่อมไดชัด ก็คือ รางกายตองการอาหารนําไปปรนเปรอชดใชกับสวนที่เสียไป เสียงบาง
คําพูด ออกมาไมชัดทั้งนี้ก็เพราะวา คอไมดี ความจริงคอมันอาจจะดี แตใจคงจะไมดี สภาวะของ
คอมันมีสภาพไมเที่ยง แตใจที่เขาไปหาวาคอไมดี แสดงวาใจเลว ไมยอมรับนับถือความจริงของคอ
เมื่อทราบอยางนี้ก็ปลอยตามใจของใจปลอยตามใจของคอ ปลอยตามใจของกาย มันจะเปนอยางไร
ก็ชางหัวมัน ไมสนใจทํางานสําคัญของพระพุทธศาสนามีความสําคัญกวา ไมชามันก็ตาย ตายเมื่อไร
สบายเมื่อนั้น เจาขันธ 5 ที่ประกอบไปดวยความทุกข เจาขันธ 5 ที่มีอารมณอกตัญูไมรูคุณ ไมมี
การยับยั้งการเคลื่อนไหวการทําลายตัวเอง มันจะพังเมื่อไรก็เชิญ เชิญมันพัง พังเมื่อไรเลิกคับกันเมื่อ
นั้น ความสบายก็เขามาถึง สําหรับเทปหนานี้ ก็มองดูเวลาก็เห็นวาจะหมดเสียแลวขอตอหนาตอไป
ธาตุ 4 เปนปจจัยของความทุกข เพราะวามันมีรอยหรอเปนไปตามปกติ ไมมีการ
ทรงตัว มีการขาดแคลนอยูตลอดเวลา จะเห็นไดวาธาตุ 4 ที่รอยหรอลงไปเสื่อมตัวลงไป สลายตัวลง
ไปก็เพราะวา ธาตุ 4
ตองการอาหารเปนเครื่องตอบแทนในสิ่งที่สิ้นไปเปลืองไปหมดไปนี้ การ
เพิ่มเติมอาหารของธาตุ 4 ไมมีการทรงตัวแนนอน ตองเพิ่มกันทุกวัน แสดงวามันสลายตัวทุกวัน
การที่ตองเพิ่ ม อาหาร เกิ ดจากอะไร เกิ ดจากความหิ ว ความหิว ที่ พระพุ ทธเจ าตรัส วา ชิฆัจฉา
ปรมา โรคา ความหิวเปนโรคอยางยิ่ง คําวาโรคคือ อาการเสียดแทงนี้ เสียดแลวทําใหใจเปนทุกข
มีอาการเสียด มีการตองการ มีการกระหายมากขึ้น เปนอาการของความทุกขนี้
เปนอันวาธาตุดินมันเสื่อม ทีนี้ธาตุดินมันเสื่อม แลวธาตุน้ํามันเสื่อมดวยไหม อาหารทุกครั้ง
หรือกอนจะกินอาหารหนักทุกครั้ง ที่รางกายตองการก็คือน้ํา น้ําตองประกอบอยูตลอดเวลา แสดงวา
ธาตุน้ําก็เสื่อมไปดวย เพราะวารางกายใชใหหมดไป สําหรับธาตุลมหรือธาตุไฟ ก็มีสภาพไมทรงตัว
หนัก บางครั้งสําหรับธาตุไฟ ถึงวารางกายอบอุนดี บางครั้งเย็นเกินไป พอความอบอุนนอยเกินไป
รางกายก็รูสึกวาไมสบาย ลมก็ไมแนนักเหมือนกัน บางทีก็ขึ้นมากกวาลง หรือลงมากกวาขึ้นเรียกวา

โรคลม โรคลมนี้มีความรายแรงมาก โรคลมที่มีความสําคัญมากก็คือ อหิวาตกโรค อหิวาตกโรค
แปลวา โรคลมที่มีพิษเหมือนงูนี้ ลมเหมือนกัน แมลมหายใจไมสูสบายนัก บางครั้งก็หายใจสะดวก
บางครั้งก็หายใจไมสะดวก เปนอันวาสภาพของธาตุ 4 ที่ทรงตัว ถาพิจารณาในดานวิปสสนาญาณ
จะเห็นวา มันมีความเสื่อมเปนปกติ และก็มีสภาพนํามาซึ่งความทุกข ไมใชนําความสุขมาให ใน
ที่สุดจะประคับประคองเพียงใดก็ตามที มันก็สลายตัวพัง มันอยูไมได ถาจะเอาจิตใจไปเกาะรางกาย
วาเปนเราเปนของเราอยู องคสมเด็จพระบรมครูตรัสวา นั่นมันเปนนิสัยของคนที่มีความโงเปนจิตใจ
เพราะวาเปนวิสัยของทานที่มีจริตคือโทสะ วิตกจริตหรือโมหะจริต มีความคิดไมฉลาด มีการเกาะอยู
ตามปกติ ไม คิ ด ถึ ง ความเป น จริ งว า ร า งกายนี้ มี ส ภาพเกิ ดขึ้ น และมี อ าการเสื่ อ มไป แล ว ก็ มี ก าร
สลายตัวไปในที่สุด เปนเรื่องของคนโงประเภทนั้น
สํ า หรั บ คนฉลาด ต อ งมองเห็ น ความเป น จริ ง โดยป ญ ญาของตนเอง ละเอี ย ดลออได
เปนอันวา พิจารณาในดานของวิปสสนาญาณเห็นวารางกายไมเปนเรื่อง ไมเปนเครื่องที่ควรจะเกาะ
เขาไว ในตน มหาสติปฏฐานสูตร องคสมเด็จพระจอมไตรใหพิจารณาในดานสมถะควบ คือตัด
อารมณยืดในรางกาย ใหพิจารณารางกายเหมือนกับคนฆาวัว เมื่อฆาวัวแลวก็เอาหนังกับเนื้อไปไว
กองหนึ่ง กระดูกเอาไปไวกองหนึ่ง เอา ตับ ไต ไส ปอด ไปไวทางหนึ่ง เอาพวกน้ําเลือด น้ําเหลือง
ไปไวอีกกองหนึ่ง แลวมาพิจารณาวัวทั้งรางกาย มีสวนไหนบางที่เปนของสะอาด จะไปจับหนังจับ
เนื้อที่เกรอะกรังไปดวยเลือด รูสึกวาสกปรกเหม็นคาว จับแลวเปอนมือไปลางออก ไปดูกระดูกก็
สกปรก ดูตับไตไสปอดภายในที่นํามากองไว ก็ไมนามอง ไปดูน้ําเลือด น้ําเหลือง น้ําหนอง อุจจาระ
ปสสาวะที่นําไปกองไวสวนหนึ่ง ก็แสนจะโสโครก
ก็เปนอันวาธาตุ 4 ที่ประกอบขึ้นมาเปนรางกายนี้ เต็มไปดวยความสกปรก เปนของที่ไม
นารัก มองในดานนี้เปนดานสมถภาวนา มองในดานสมถภาวนาแลว มองในดานของวิปสสนาญาณ
ภาวนาวาไมนารัก แลวมันก็มีความไมเที่ยง มีอาการเปนทุกข มีอาการสลายตัวไปในที่สุด ตามที่
ถวายพระพรมาแลวนี้
จุดนี้จุดหนึ่งที่องคสมเด็จพระประทีปแกว ทรงแนะนําทานที่มีความฉลาดที่เรียกวา พุทธจริต
ใหคิดถึงความตายวา ความเกิดมันเปนทุกข ความแกมันเปนทุกข ความตายมันเปนทุกข เกิดใหม
ตอไปมันจะเปนทุกขใหม กาวใหมตอไปก็คือการหนีความตาย เขามาพิจารณาธาตุ 4 เปนสมถ
ภาวนา ตามที่ถวายพระพรมาแลว คือถาอารมณจิตทรงตัวเปนเอกัคคตารมณ มีความไมนิยมใน
รางกาย ถาจะวาไปจริงๆเทานี้ก็เปนพระอรหันตแลว สบายแลว สักกายทิฏฐิ เห็นวารางกายไมใช
ของเรา รางกายไมไดเปนที่รัก รางกายเปนธาตุ 4 มาประชุมเขาดวยกัน มีความเกิดเปนเบื้องตน มี
ความเสื่อมไปในทานกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด ธาตุ 4 เปนปจจัยของความทุกข เทานี้ก็หมด

เป น อรหั น ต จิ ต ใจไม ยึ ดมั่ น ถื อ มั่ น ในร า งกาย ปล อ ย มั น จะมี ส ภาพเป น อย า งไรก็ ช า งมั น การ
ประคับประคองรางกายคือกฎธรรมดา ประคับประคองไมไหวจะตายลงก็ปลอย
การประคับประคอง ถาทําเพื่อเปนการประคับประคอง เพื่อที่อาศัยเอารางกายเขาใชใหเปน
ประโยชน เปนสาธารณประโยชน ความจริงเทานี้ก็พอ ไมตองพูดตอไปอีกก็เปนอรหันตแลว อาตมา
ปรารภกับตนเองแคไหนแคไหน พระพุทธเจาทานก็เทศนวาตอไป เปนอันวาขอตอไป ที่องคสมเด็จ
พระจอมไตรเห็นวาควรใหมั่นคง ไมสะดุงกลัวตอความตาย มีกําลังใจดี พิจารณาธาตุ 4 เปนสมถะ
และวิปสสนา อารมณเปลื้องจากสมถะและวิปสสนา
ทีนี้องคสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา ยังตรัสใหลึกลงไปวา รางกายที่เราปรนเปรอมันนั้น มันเกิด
จากสภาวะแหงความสกปรก แลวตอมาเราก็เอาของสกปรกเขาไปบํารุงบําเรอมัน ของสกปรกเหลานี้
นั้นไดแกอะไร ไดแกอาหาร อาหารทุกชิ้นทุกสวนที่เรารับประทานบริโภคกันทุกวัน เปนของมาจาก
พื้นฐานของความสกปรก ขณะที่มันเกิดขึ้นมากอตัวของมันขึ้นมา มันก็มาจากพื้นฐานของความ
สกปรก การล อ เลี้ ย งลํ า ต น หรื อ ร า งกายให เ จริ ญ ขึ้ น ก็ ม าจากอาหารที่ เ ป น ของสกปรก ฉะนั้ น
พระพุทธเจา จึ งไดทรงสั่ง สอนแนะนําคนฉลาด องคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ทรงแนะนํา วา จง
พิจารณาอาหารตามความเปนจริง รังเกียจ อา…..ขอถวายพระพรอาตมาจะเผลอเสมอ คิดวาพูด
ธรรมดากับชาวบานอยูเรื่อย แตความจริงพระมหาบพิตรก็ไมทรงถือพระองค ก็มาแสดงพุทธมามกะ
เต็มพระองค อาตมาก็ตองขอประทานอภัยบางครั้งเผลอไป อาจจะเปนการเดินเสมอมากเกินไป เปน
การไมสมควร
พึงมองอาหรทุกอยางเปนของสกปรก อาหาเรปฏิกูลสัญญา ใหพิจารณาอาหารกอนการ
บริโภควา สัตวมาจากพื้นฐานอะไร อาหารที่สัตวบริโภคเขาไปจากพืชผักก็ดี ของที่เราปรุงมาจากเนื้อ
ก็ดี มาจากความสกปรก รางกายของสัตวก็มีน้ําเหลืองน้ําหนอง อุจจาระ ปสสาวะ สกปรกทั้งหมด
เอายอๆ พืชผักทั้งหลายที่จะทําอาหารขึ้นมาได มาจากผลที่เต็มไปดวยความสกปรก อาหารของ
พืชผักสกปรก สําหรับแรธาตุตางๆ จมอยูในโคลนในดิน ดินโคลนเต็มไปดวยความสกปรก
เปนอันวา อาหาร สิ่งทั้งหลายที่นํามาประกอบเปนอาหาร เปนของสกปรกเมื่อมาปรุงแลวก็
ยังสกปรก ถาแมครัวจะบอกวาฆาเชื้อโรคตายหมดแลว ก็นั่นเปนเรื่องของความรอน เชื้อโรคตาย
เพราะความรอน แตเชื้อโรคบางอยาง ความรอนที่ทําอาหารยังไมใหเชื้อโรคตาย อันนี้ก็ไมขอพูดเรื่อง
มันจะมากไป เปนอันวา แมครัวบอกวาสะอาดจากไฟ คือความรอนเชื้อโรคตาย แตก็อยาลืมวากลิ่น
ไอของอาหารคาวหวานก็เปนของสกปรก ถาอาหารสะอาดจริงๆ เวลาบริโภคเขาไปแลวก็ไมตอง ลาง
ปากลางมือ แตนี่กลิ่นไอของอาหาร ทรงอยูอยางนั้น เพราะมันเปนของไมดีแตนี่เวลาจะบริโภค
ตองการอยางนั้น ตองการอยางนี้ รสอยางนั้น กินแบบนี้ ดีทั้งหมด แตเวลาพอบริโภคเสร็จรีบลาง

ปากลางมือ เพราะอะไร เพราะเมื่อรูสึกตัวขณะที่อิ่มขึ้นมามันรูสึกสกปรก นี่พึงจะรู ถาไมหิวไมรู
หนามืดไมมีความรูสึก
เมื่อบริโภคของสกปรกเขาไปในรางกาย ชดเชยของที่เสียไปสรางใหมใหมันทรงขึ้นมา เมื่อ
รางกายทั้งรางจะเปนของสะอาดหรือของสกปรก ตัวนี้เปนตัวราคะ เมื่อกามฉันทะตัวตรงเห็นชัด องค
สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ชี้ชัดใหวาใหใชวิธีพิจารณาหาความเปนจริง ไมใชไปโตเถียงความเปนจริง ใช
ปญญาพิจารณาไวนั้น เพราะวาตรงนี้เปนจริตของพระอรหันต ไมใชพระอนาคามีนี้เลยไมตองพูดถึง
กัน จนถึงพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี
ถอยหลังไปตอนตนจะเห็นวา อันดับแรกทานใหสตารท มรณานุสสติกรรมฐานมากอน คนที่
เห็นความตายเปนกีฬาของชีวิต ตองเปนคนกลา กลาตอสูทั้งความเปนจริง แสดงถึงวามีอารมณ
เขมแข็ง มีความฉลาดยอมรับนับถือกฎของความเปนจริง เรื่องนี้เรื่องใหญมาก ไมใชเรื่องเล็ก ถาคน
มีปญญาอยางเด็กๆ ใชอะไรไมได คําวาผูใหญในทีนี้ หมายถึงวา คนที่มีบารมีตมสมควรพอสมควร
แลวถามีความออนแอของบารมีในสวนใดสวนหนึ่ง ยังมองไมเห็นคนที่จะเปนพุทธจริตไดเต็มอารมณ
จริงๆ คือเต็มจริงๆ คือทานผูนั้นเปนอุคฆฏิตัญู หรือวิปจิตัญู เปนอยางนอยวาเปนคนมีปญญา
ชั้นยอด สะกิดนิดเดียวก็ไมนิพพาน ที่เปนลักษณะของบุคคลที่เปนพุทธจริตแบบเบาๆ ก็พอจะมี
ความเขาใจอยูบาง ตองคลํากันหนอย ถึงจะกาวเขาสูนิพพานได
แตถึงอยางไรก็ดี ถาพุทธจริตเต็มๆ มีเต็มที่ หมายความวาเปนพุทธจริตจริงๆ จะไปนิพพาน
ชา ไปนิพพานเร็วก็ตองไปกันไดในชาตินี้แน ไมใชรอไปชาติหนาเพราะกรรมฐานทั้ง 4 องค ที่องค
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประทานใหเปนกรรมฐานเฉพาะพระนิพพานจริงๆ
กรรมฐานขอที่ 1
มีกําลังใจไมออนไหวตอความตาย เพราะมีความแนใจวาตายแลวมี
ความสุข มีความสุขเพราะอะไร เพราะไมตองการความเกิด เพราะวารางกายคนเปนเพียงธาตุ 4
เปนของไมดี เปนของสกปรก และเปนของไมเที่ยง เปนเหตุใหเกิดทุกข และมีการสลายตัวไปในที่สุด
เรื่องอะไรที่จะตองนั่งคบขันธ 5 ที่ประกอบไปดวยธาตุ 4 ตอ การปลอยขันธ 5 ไดเมื่อใดเปน
อรหันตเมื่อนั้น
กรรมฐานขอตอไป ถาเปนการสงเสริมกําลังใจเห็นวารางกายเปนโทษเปนทุกขนั้นเปนของนา
เกลียดโสโครก เปนการตัดกามราคะกันชัดๆ ตัดความผูกพันของรางกายใหเด็ดขาด โดยองคสมเด็จ
พระบรมโลกนาถ สอนใหเห็นเรื่องของรางกายสิ่งที่ใชรางกายมันเปนของสกปรกไดแกอาหาร ที่ให
พิจารณาเปนอาหาเราปฏิกูลสัญญาเห็นวารางกายสกปรก เห็นวารางกายเปนทุกข เห็นวารางกาย
เสื่อม เห็นวารางกายพังเห็นวารางกายไมควรคบ หมดเรื่องตัวรางกายตัวเดียวเปนอรหันต อยางทาน
พระโคธิกะ ทานไมเคยคิดถึงเรื่องนิพพาน แตวาความไมพอใจรางกายนั้นมีอยู ในฐานะที่ทานบวช

อยูในสํานักของสมเด็จพระบรมครู เพื่อนเปนพระอริยเจาเปนแถว แตตัวทานเจ็บแลวเจ็บเลา ปวยอยู
ตลอดเวลา ไมมีเวลาพักผอน เจริญจิตไดแตฌานโลกียะเล็กนอยเทานั้น บางวันฌานก็เสื่อมไป
เพราะรางกายไมสบาย เรื่องฌานที่มีความสําคัญที่รางกาย แตถารางกายมีกําลังดี ฌานโลกียจึงจะ
ลงตัว ขณะใดที่รางกายไมดี ฌานโลกียก็ย่ําแย เอาตีไมได
เปนอันวาพระโคธิกะช้ําใจ นอยใจ จากรางกายเปนสําคัญ มานั่งคํานึกคิดวาพระเพื่อนที่
บวชดวยกันนั้น เวลานี้เขาเปนพระอรหันตกันไปเปนแถวๆ สําหรับเราอยูในสํานักขององคสมเด็จพระ
บรมประทีปแกว คือ พระพุทธเจา แตก็ไมมีโอกาสแมแตจะทรงฌานสมาบัติ เปนฌานโลกียใหทรง
ตัว บางวันก็ดี บางวันก็ไมดี รางกายมีทุกขเวทนาเบาหนอยฌานก็เกิด ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากฌานก็
สลายตัว จึงมาคิดวาเจารางกายนี้มันเปนภัยใหญ ถารางกายของเรามันไมปวยไข มันสบาย อยาง
นอยที่สุดเวลานี้เราอาจจะเปนพระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามีหรือพระอรหันตก็ได แตที่
เปนไมไดขณะนี้เพราะรางกายไมอํานวย มันชวยทําลายจิตของเราใหเสื่อมโทรม และการจะพบองค
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา เมื่อไรจะไดพบ ตายจากชาตินี้แลว เมื่อไรจะมีพระพุทธเจาเกิดอุบัติขึ้นมา
ในโลกอีก ในเมื่อรางกายมันไมตีก็ขอเลิกคบ ขึ้นชื่อวารางกายประกอบดวยขันธ 5 คือ รูป เวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ อยางนี้ไมตองการมันอีก ขอตัดญาติขาดมิตรตั้งแตบัดนี้เปนตนไปแลวก็
เอาเลยเอามีดโกนมาเชืทอดใหตาย
เพียงเทานี้ องคสมเด็จพระจอมไตรตรัสวา พระโคธิกะไปนิพพาน นี้ทานยังไมไดนึกถึงอุป
สมานุสสติกรรมฐาน เพียงแตวาไมพอใจในรางกายเทานั้น วารางกายมันเปนทุกข ความจริงการไม
พอใจในรางกาย เห็นวารางกายเปนโทษเปนทุกข คือขณะที่มีชิวิตอยู อยูดวยความอึดอัด อยูดวย
ความรําคาญ อยูดวยความลําบากเพราะไมมีโอกาสจะจากรางกายไปดวยความรวดเร็วนี้ จิตเปน
อารมณของพระอรหันตพระอรหันตทุกองค มีความรูสึกแบบนี้เหมือนกันหมด ตามที่พระสารีบุตรเคย
พูดกับพระ เราอยูดวยความอึดอัด เราอยูดวยความรําคาญ เราอยูดวยความทรมานเพราะรางกายนี้
มันยังไมพัง แตวารางกายยังไมพังเพียงใด เราก็ไมทําอัตวินิบาตกรรม ไมทําลายมัน จะใชรางกายให
เปนประโยชนตอสาธารณประโยชนตอไป ถามันพังมันสลายตัวเมื่อไร ฉันก็สบายเมื่อนั้น
แตความจริงจิตทานสบายอยูแลว แตอึดอัดในขันธ 5 มันไมคอยสบาย ในเมื่อขันธ 5 มัน
หิวก็หาเลี้ยงมัน มันรอนก็ตองอาบน้ําใหมัน มันหนาวก็ตองเอาผาหมใหมัน มันปวยไขไมสบายก็ตอง
รักษามัน เปนการบรรเทาทุกขเวทนา แตถาวาความจะพอใจในขันธ 5 ความรักในขันธ 5 ไมมี แต
จะตองปรนเปรอเพราะมีหนาที่ในการบํารุงรักษาจนกวาจะถึงวาระสุดทายของมัน
นี้เป นอันว าองคสมเด็จพระพิชิ ตมาร ทรงแนะนําให ทานผูมี จิตทรงพุท ธจริตมี อารมณจิ ต
พิจารณาที่กลาวมาแลว 3 จุด มี มรณานุสสติกรรมฐาน จตุววัตถาน 4 อาหาเรปฏิกูลสัญญา ก็

นาจะเปนอรหันตไดแลว แตความจริงแค 2 ก็พอ มรณานุสสติ กับ จตุววัตถาน 4 ก็เปนอรหันตได
แล ว แต อ งค ส มเด็ จ พระประที ป แก ว ยั งไม มั่ น ใจ เกรงว า กํ า ลั ง ใจของท า นพุ ท ธจริ ต ยั ง อ อ นอยู
ประเภทเขมมี ประเภทออนมีถาประเภทเขมสะกิดนิดหนึ่งไมได เห็นวารางกายมันจะตาย เปนทุกข
การเกิ ด นี่ ไ ม มี ค วามหมาย ทรั พ ย สิ น ทั้ ง หลายที่ ใ นโลกนี้ ห าไว ไ ม มี ค วามหมาย ร า งกายนี้ ไ ม มี
ความหมาย เทานี้แลว
ถาแหยไปอีกนิด คืออารมณเกาะวาจิตนึกถึงนิพพาน เปนอารมณที่เรียกวาอุปสมานุสสติ
กรรมฐาน เทานี้คนมีอารมณเขมเห็นไดชัดเจน เห็นไดไมยากความจริงทานประเภทนี้มีคนปรากฏแลว
คือยอมรับนั บถือองคสมเด็ จพระประทีปแก วโดยเคยเปล งวาจาให ไดยินเสมอๆ วาทรัพยสิ นไม มี
ความหมาย รางกายไมความหมาย สิ่งที่ตองการคือพระนิพพาน อารมณของทานผูนั้นก็เปนอารมณ
ของศรัทธาจริตกับพุทธจริต แลวเมื่ออารมณของทานตองการพระนิพพาน ทานไมมีความสําคัญใน
ทรัพยสิน เห็นวารางกายไมสําคัญ เปนการตัดสักกายทิฏฐิเด็ดขาดอันดับสูง วาพระโคธิกะไมนึกถึง
พระนิพพานยังไมได ทานนั้นนึกถึงทรัพยสมบัติไมมีความหมาย รางกายไมมีความหมาย จิตใจ
ตองการพระนิพพาน ทานจะไปไหนนี้ความจริงทานที่มีศรัทธาจริตและพุทธจริตบวกกัน ประเภทเขม
สะกิดนิดเดียวก็ไปนิพพาน
องคสมเด็จพระพิชิตมารตองสอนมากไปอีกนิดหนึ่ง ไปถึงธาตุ 4 กับอาหาเรปฏิกูลสัญญา
ก็ เ ป น การสอนเผื่ อ เหนี ย วไว เพื่ อ อารมณื ใ จของผู นั้ น ยั ง อ อ นอยู อ งค ส มเด็ จ พระบรมครู จึ ง
ประคับประคองดวยกรรมฐานทั้ง 2 ประเภท
สําหรับขอที่ 4 นั้น เปนกรรมฐานขอที่ 4 ไดแก อุปสมานุสสติกรรมฐานคือนึกถึงนิพพาน
เปนอารมณ คิดวาการเกิดคราวนี้เปนชาติสุดทาย การทํางานทุกอยางเปนสาธารณประโยชน ไม
ตองการผลตอบแทน ตองการอยางเดียวคือใหประชากรมีความสุขเทาที่ความสามารถจะเปนได มี
น้ําใจประกอบไปดวยพรหมวิหาร 4 มีเมตตาความรัก เปนตน เวน อคติ 4 แลวก็ทรงความดีตั้งแต
หิริโอตตัปปะทรงคุณธรรมประเสริฐไวตามปกติ ปรารภอารมณวา ชาติปทุกขา ความเกิดเปนทุกข
ชราปทุกขา ความแกเปนทุกข มรณัมปทุกขัง ความตายเปนทุกข ในเมื่อเกิดเปนทุกข แกก็ทุกข
ตายก็ทุกข เปนอันวาเกิดขึ้นมาแลวอยูกับทุกข ตายก็ทุกขจะมีประโยชนอะไร ขึ้นชื่อวาความทุกขไม
มีใครปรารถนา แลวทําไมจึงมาตั้งหนาตั้งตาผูกพันกับขันธ 5 คือ รางกาย ถาจิตใจปลดรางกายได
เสียอยางเดียว ก็ปลดทุกสิ่งทุกอยางของทานไมมีความสําคัญ
ในดานพุทธจริตที่อาตมาถวายพระพรพระมหาบพิตรมา อาจจะช้ําๆ ซากๆ ถอยหนา ถอย
หลัง เสียงฟงไมชัด ทั้งนี้เพราะวาที่องคสมเด็จรพระทรงสวัสดิ์กลาววาขันธ 5 เปนของไมเที่ยง วัน
เวลาที่อาตมาตั้งใจบันทึกถวายนานแลว แตทวารางกายไมไมอํานวย โดยเฉพาะอยางยิ่งเสียงพูดไม

ออกเวลานี้พอจะใชไดบาง เสียงยังไมเปนปกติ เห็นวาเดือนมีนาคมที่จะผานไป เพราะวาถวายพระ
พรไววา เพื่อมีนาคมจะบันทึกถวาย เมื่อเดือนมีนาคมจะผานไป เสียงจะดีหรือไมก็ไมสําคัญ สัญญา
ตองเปนสัญญา ถาเสียงยังจะพอมีบางตองทํา แตการถวายในคราวนี้ก็ไมไดมุงหวังอยางอื่น ไมใชคิด
วามหาบพิตรทรงใช อาตมากลับดีใจ ที่พระมหาบพิตรมีความสามารถกรรมฐานที่มีความสําคัญ เพ
ระเปนอารมณใจของบุคคลทั้งหลายที่จะพึงหาไดยาก
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พระกรรมฐานขององคสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาสอนจริตไว 6 ประการ
อันนี้ เป นวิ สัย ของทา นวิช ชาสาม อภิ ญญาหกและปฏิสั ม ภิ ทาญาณจะตองพึงใช ไดครบถ ว น แต
สําหรับตามสํานวนของทานสุกขวิปสสโก เปนพระอรหันตที่ปฏิบัติแบบสบาย คือบรรดาทานวิชชา
สาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณ ทานมักจะพุดวา ทานสุกขวิปสสโก ชอบสุกเอาเผากิน แตทวา
พอกิเลสทั้งหมดสิ้นไปแลว ทานทั้งหลายเหลานี้จะเห็นวาทานสุกขวิปสสโกทานทํา ถูก ทานทําดี
เพราะอะไร เพราะวาไมมีคนจะสามารถจะใชทานได จะรูผี รูเทวดา รูนรก รูสวรรค ทานรูแตทานไม
เห็น ไมใชเปนหมอดู เปนอันวาทานสุกขวิปสสโกทานสบายจริงๆ มีความสบายจริงๆ สมชื่อ
ฉะนั้น ทานวิชชาสาม อภิญญาหก ปฏิสัมภิทาญาณ ในตอนตนตองการกีฬาสมาธิเปน
สําคัญ ตองการรูโนนรูนี่ ถาจิตจบเต็มที่ความตองการเหลานั้นมันก็สิ้นสลายตัวหมด เพราะตองการ
อยางเดียวคือ ความอยูเปนสุข เชนเดียวกับทานสุกขวิปสสโก
เมื่ อ บั น ทึ ก ถวายนี้ จ บแล ว คาสเซ็ ท ต อ ไป อาตมาภาพขอถวายเป น กรณี พิ เ ศษจะถวาย
ขอความการปฏิบัติของทานสุกขวิปสสโกแตโดยยอพอไดความ เพื่อสมเด็ จพระมหาบพิตรจะได
พิจารณาในการปฏิบัติและแนะนําบุคคลอื่นตอไป สําหรับเวลานี้ปรากฏวาเทปก็จะหมดแลว อาตมา
ภาพก็ขอถวายพระพรลา

กรรมฐาน 40 ( สอนป พ.ศ.2521 )
อนุสสติ 10
โดย
พระเดชพระคุณพระราชพรหมยาน (วีระ ถาวโรมหาเถร)
1.พุทธานุสสติกรรมฐาน 2.ธัมมานุสสติกรรมฐาน
3.สังฆานุสสติกรรมฐาน (1)
สําหรับโอกาสนี้ บรรดาทานทั้งหลายไดรวมกันสมาทานพระกรรมฐาน และก็สมาทานศีล
แลว ตอนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ตั้งใจฟงคําแนะนําในพระกรรมฐาน 40 เพราะวา
มหาสติปฏฐานไดแนะนํามาแลว สําหรับวันนี้จะแนะนําทั้งในดานพุทธานุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติ
กรรมฐาน และสังฆานุสสติกรรมฐานควบกนไป โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในวันนี้ก็จะขอแนะนําเฉพาะใน
ดานสมถภาวนา ในวันพรุงนี้ ในกรรมฐาน 3 รายการนี้ จะแนะนําในดานวิปสสนาภาวนา การ
เจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน ธัมมานุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐานแลวทั้ง 3 ประการ ถามี
อารมณตั้งมั่นจริงๆ ก็เชื่อวา เราไดผลไปแลว 50
เปอรเซ็นต ในฐานะที่จะทรงความเปนพระ
โสดาบัน นี่สําหรับการเจริญพระกรรมฐานนี้ ตามแบบปฏิบัติก็รูสึกวาจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไมมาก เชน
1. ใหพยายามตัดอุปกิเลส อารมณที่เปนอุปกิเลสอยางหนึ่ง
2. ตัดนิวรณอยางหนึ่ง
3. ใหมีพรหมวิหารอยางหนึ่ง แลวก็
4. ตัดกังวล
5. จะตองสนใจกับจริต
นี่เปนเรื่องของแบบ แตวาเรื่องของการปฏิบัติ ขึ้นอยูกับกําลังใจอยางเดียว ถามีอารมณเขม
แข็งเสียแลว ก็ไมตองสนใจอะไรทั้งหมด แตทั้งนี้ขอทานทั้งหลายไดโปรดอยาพึงคิดวา ผมจะเขาไป
คัดคานคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ความจริงไมมีอารมณในการตั้งใจในการ
คัดคาน แตพูดกันตามผลเพราะวาการใชอารมณตามนั้น ก็เพื่อยังผล กําลังใจมีความเขมแข็งนั่นเอง
แต ท ว า ถ า เราตั ด สิ น ใจเสี ย เอง ใช กํ า ลั ง เข ม แข็ ง เสี ย จริ ง ๆ เมื่ อ จิ ต คิ ด ถึ ง พระพุ ท ธเจ า ก็ ใ ห อ ยู ที่
พระพุทธเจาโดยเฉพาะ นิวรณที่ไหนไมเขามายุงใจ จริตใดๆ ก็ไมตองมีความสนใจทั้งนี้เพราะอะไร
เพราะจิตทรงตัวเสียแลว
นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือบรรดาพระสงฆทั้งหลายที่
ไดบรรลุมรรคผล ความจริงตามพระสูตรตางๆ องคสมเด็จพระทศพลสอนทานพวกนั้น สอนตรง

เฉพาะจุดไมไดสอนอะไรมากมาย อยางกับสอนบรรดาทานพระสารีบุตรก็ดี พระโมคคัลลานะก็ดี
ทานก็สอนเฉพาะจุด และอีกอยางที่พระเรวัต ทานรับฟงคําสอนจากพระทั้งหลายที่สอนทาน ก็สอน
ตัดกําลังขันธ 5 เปนสําคัญ และก็ทานไดใชอารมณนั้นโดยเฉพาะ ทานก็ไดเปนพระอรหันต
นี่ความจริงความรูตางๆ ที่ทานสอนมา ถาเผื่อวาเราจะมีความออนในอารมณของจิต ถาเรา
เปนคนเขมแข็งเสียจริง ก็ไมตองคิดอะไรกันมาก ตัวอยาง อยางที่ผมบอกทานมาแลว ในสมัยตั้งแต
เปนเด็ก ผมไมไดรูอะไรเลยในเรื่องรอบๆ เปนเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะ
ฉะนั้นในการเจริญพุทธานุสสติกรรมฐานธัมมานุสสติกรรมฐาน สังฆานุสสติกรรมฐานใน
ดานสมถภาวนา ก็มีวิธีทําอยู 2 อยางคือ
1. ตามแบบปฏิบัติทั่วๆ ไป ใหรูจักการควบคุมอารมณใหทรงตัว นี่มีความสําคัญมาก และ
ก็ยังไมตองใชความคิด ยังไมตองใชปญญา ใชอารมณทรงตัวเฉยๆ อยางที่ทานสอนวา จงภาวนาวา
พุทโธ อยาลืมนะวา พุทธานุสสตินี่ ไมมีอานาปานุสสติบวก ถาเราตั้งใจวาจะภาวนาวาพุทโธ ก็ให
จิตมันอยูแคพุทโธอยางเดียว อยาใหไปถึงธัมโมหรืออยาใหไปถึงสังโฆ ก็เราตั้งใจไวเฉพาะพุทโธอยาง
เดียว แลวก็ภาวนาอยูอยางนั้นตามสบาย อยาไปเรง อยาไปรัด อยาไปวา เร็วๆ หรือชาเกินไป เร็ว
เกินไป ใหจิตมันเหนื่อย ใหจิตเปนกังวล ทําแบบสบายๆ พุทโธ พุทโธ พุทโธ นึกในใจมันเรื่อยไป
จะนั่งอยู จะยืนอยู จะเดินอยู จะนอนอยู ทําไดทั้ง 4 อิริยาบถ ใหจิตมันจับอยูในคําวา พุทโธอยาง
เดียว หรือวาเราจะตั้งใจจะเจริญธัมมานุสสติกรรมฐานนี่ เปนการคุมกําลังใจนะ ก็ภาวนาวาธัมโม
หรือวาตั้งใจจะเจริญสังฆานุสสติกรรมฐาน ก็นึกในใจวา สังโฆ ถาขณะใดจิตยังอยูในคําวา พุทโธ ก็
ดี ธัมโมก็ดี สังโฆก็ดี ตามที่เราตองการ ก็ขณะนั้นก็เชื่อวา จิตของทานมีสมาธิอารมณจิตมารวมตัว
ใชได
คราวนี้สมมติวา ถาเราอยากจะเอาทั้ง 3 อยางจะไดไหม สมมติวาทานจะถม ผมก็ตอบวา
ได ภาวนาไปเลย พุทโธ ธัมโม สังโฆ พุทโธ ธัมโม สังโฆ วาเรื่อยไปไมตองออกเสียง นึกในใจเปน
สําคัญ นี่เปนการควบคุมกําลังจิตใหทรงตัวขณะที่เรายังภาวนาวายังไงก็ตาม ขณะนั้นถาอารมณอื่น
ไมเขามายุงกับจิต ขณะนั้นเชื่อวาจิตของเราทรงสมาธิในอนุสสติ อยางใดอยางหนึ่ง หรือวาทั้ง 3
อยาง ตามที่เราตองการ อันนี้เปนผลอันหนึ่งที่เรามีความประสงค ตองการใหจิตทรงตัว และการที่
จิตทรงตัวอยางนี้ สามารถทรงไดตามอารมณ จะนั่งอยูจะยืนอยู จะเดินอยู จะนอนอยู หรือวากําลัง
คุยกับเพื่อนอยู กําลังทํางานอยู จิตก็ทรงอยูในคําพุทโธ หรือวาธัมโม หรือสังโฆ หรือวาทั้ง 3 อยาง
ก็ชื่อวาจิตของทานมีอารมณเปนฌาน คําวาฌาน แปลวาเพง คําวาเพงก็แปลวานึกไว จิตนึกไว จิต
คุมอารมณไวเพียงเทานี้เปนการคุมจิต นี่การภาวนาวาพุทโธ สังโฆนี่ ถาจะพูดกันตามแบบจริงๆ ที่

พระพุทธเจาทรงประสงค ยังไมถูกตองนัก แตวาถูกเขาไปสวนหนึ่ง คือสามารถควบคุมอารมณใจ
ไมใหกระสับกระสายไปสูอารมณอื่น นี้มีความสําคัญมาก ตองพยายามทํา
เมื่อสามารถควบคุมอารมณอยางนี้ไดทรงตัวตามสมควร ก็ใชอารมณคิด คิดเพื่อปลูกศรัทธา
ความเชื่อในพระพุทธเจา ความเชื่อในพระธรรม ความเชื่อในพระสงฆ วาพระพุทธเจาที่เราควร
เคารพนับถือนะ ทานดีแบบไหน พระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือ ทานมีอะไรดี พระสงฆที่เราควร
จะเคารพนับถือ ทานมีอะไรดีตอนนี้ตองใชปญญา แลวก็หมายความวา ยังเจริญอยูในอนุสสติทั้ง 3
ประการนั่นเอง ยังไมใชวิปสสนาญาณ เราก็มาคลําความดีของพระพุทธเจาดอนวา พระพุทธเจา
ทานดีตรงไหน ทําไมเราจึงตองนับถือพระพุทธเจา
อันดับแรก เราก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจาเสียกอนวา ความจริง เดิมทีนี่ พระพุทธเจา
เปนลูกใคร เปนลูกของยาจกเข็ญใจที่ไมมีอะไรจะกิน แลวก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิต จากการ
ชาวบานสงเคราะหในการใหขาวใหน้ํา อยางนั้นหรือ หรือวาพระพุทธเจาทานเปนอะไร ประวัติความ
จริงของพระพุทธเจาก็คือ เปนลูกชายของพระมหากษัตริย และในเวลานั้นที่กอนจะออกบวช ก็ทรง
เปนกษัตริยแทนพระราชบิดา ในเมื่อพระพุทธเจาทานเปนกษัตริย แลวทานออกบวชทําไม กษัตริยมี
เงินทองมาก มีอํานาจวาสนาบารมีมาก ก็ใครครวญไปดูตามประวัติของพระองคพระองคที่ออกบวช
ไมใชหวังความเปนผูเลิศ แตวาตองการจะหนีวัฏฏสงสาร คือความเกิด แก เจ็บ ตาย ที่ไมรูจัก
สิ้ นสุ ด ที่ มั น เต็ม ไปด ว ยความทุ กข ต อ งการจะหนี แ ต การจะหนี ทุก ข แ บบนั้ น ถ า อยู ในฐานะเป น
ฆราวาส เปนผูครองเรือนอยูไมได องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจา ทรงหนี
ออกบวช บวชแลวก็ทรงทรมานกาย ไปเปนลูกศิษยลูกหาเขาหลายสํานัก ตลอดจนทั้งออกมาบําเพ็ญ
ดวยตัวเอง ตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทะเจา วามไไดบวชเพื่อหวังใหชาวบานเลี้ยงทานทานบวชเพื่อหวัง
การสงเคราะหชาวบาน
ตอมาเราก็คิดตอไปวา กอนที่องคสมเด็จพระจอมไตรจะเปนพระพุทธเจานั้นทําอยางไรถึงได
เปนพระพุทธเจา การทรมานตัวตามแบบพระองค ไมไดสําเร็จมรรคผล มาตอนหลังเมื่อองคสมเด็จ
พระทศพล ตัดสินพระทัยวาตองใชกําลังใจเปนสําคัญ วันนั้นมีหญาคา 8 กํา ซึ่งพราหมณถวายวาง
ไวที่ใตตนโคนตนอัสสัตถพฤกษโพธิใบ นั่งหันหลั งพิงตนไม หันหนาไปทางทิศตะวันออก ตั้งจิ ต
อธิษฐานวา ถาเราไมไดสําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณเยงใด เราจะไมลุกจากที่นี่ แมแตเลือดและเนื้อ
จะเหือดแหงไปก็ตามที ชีวิตอินทรียจะตายก็ชาง ถาผลที่เราพึงหวังจะควรไดยังไมไดเพียงใด เราจะ
ไมลุกจากที่นี่

นี่กําลังใจขององคสมเด็จพระชินศรีในขอนี้ บรรดาทานพุทธบริษัทจงจําและตองปฏิบัติตาม
เราจะทํากรรมฐานกองใดก็ตาม ใหมีความเข็มแข็งอยางนี้ มันตายก็เชิญตาย ถามันไมไดตายเสีย
ดีกวา ถาจิตลองตัดกําลังใจแบบนี้ละก็ ไมวากองไหนไดหมด และไดไมชา
และหลังจากนั้นมา เมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทะเจาทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ
ไดมรรคผลแลว องคสมเด็จพระประทีปแกว เวลาจะเทศนโปรดใคร ไมไดเคยคิดถึงเรื่องกัณฑ ใคร
จะถวายไมถ วายไม สํ า คั ญ พระพุ ท ธเจ า เทศน โปรด เทศน โ ปรดคือ เป น การสงเคราะห ใ หเ ขามี
ความสุขกันจริงๆ อันนี้ตอนหนึ่งเปนความดีที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เราควรจะนอมใจเขา
ไปเคารพในทานและประการที่สอง ธรรมะที่องคสมเด็จพระทรงธรรมทรงสอน ทานสอนเพื่อบําบัด
ทุกข บํารุงสุข ไมไดสอนเพื่อการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน สอนใหหลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซึ่งกันและ
กัน ถาใครปฏิบัติตามทาน คนนั้นก็มีความสุข ถาโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามทานไดจริงๆ โลกนี้จะเปน
แตความสุข
ประมวลคําสอนของพระพุทธเจาโดยยอแลวมี 3 อยาง
1. ทรงสอนใหละความชั่วทั้งหมด
2. เมื่อละความชั่วแลว ใหประพฤติความดีทุกอยาง
3. ทําจิตใจใหผองใสจากอํานาจของกิเลส 3 ประการ คือ โลภะ โทสะ โมหะ อารมณจิต
จะบริสุทธิ์
ถาคนทุกคนตามทําแบบทานทั้งหมด ถาทุกคนไมทําความชั่ว ทุกคนทําแตความดี โลกนี้จะ
เปนสุขหรือเปนทุกข และทุกคนจะมีอารมณแจมใสไมมีอารมณขุนมัว ไมตั้งทาพิฆาตเขนฆาเขาหา
กัน ทุกคนมีน้ําใจชื่นบาน คนทั้งโลกจะมีความสุขหรือความทุกข เราก็จะเห็นไดวา พระพุทธเจาสอน
ใหคนทุกคนมีความสุข ไมเลือกชั้นวรรณะ ไมเลือกฐานะ ไมเลือกความรู ไมเลือกตระกุล อันนี้จัดวา
เปนความดีขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
นี่สําหรับพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทะเจาดีตรงไหนละ คําสอนเปนพระธรรม อยางที่ทาน
บอกวา จงละความชั่วเสียทั้งหมด ความชั่วนะมันมีหลายอยางเอากันอยางยอๆ อยางยอๆ ที่เรา
พอจะคิดเห็นไดงายๆ อยางศีล 5 ประการทานบอกวาพวกทานทั้งหลาย จงอยาพิฆาตเขนฆาซึ่งกัน
และกัน จงอยาทํารายซึ่งกันและกัน จงมีจิตเมตตาปรานี มีความรักซึ่งกันและกัน ตางคนตางรักกัน
ตางคนตางไมเปนศัตรูกัน ตางคนตางไมทํารายซึ่งกันและกัน ลองพิจารณาดูคําสอนตรงนี้ซิวาดีหรือ
ชั่ว คนทุกคนยิ้มแยมแจมใสเขาหากัน เปนมิตรเปนที่รักสนิทซึ่งกันและกันแลวคําสอนแบบนี้ดีหรือเขา
วาชั่ว คนรักกันไมฆากันไมทํารายกัน ทุกคนก็มีความสุขนี่เปนพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจาทรง
สอน และสอนระยะตนเสียดวย

ขอที่ 2 พวกเธอทั้งหลาย จงอยายื้อแยงทรัพยสินซึ่งกันและกัน อยาลักอยาขโมยทรัพยสิน
กัน ทรัพยของใครก็เปนของคนนั้น ทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพยสิน ที่ตนหามาไดโดยชอบธรรม ก็
ลองนั่งนึกดูวิวา คําสอนตรงนี้ ดีหรือไมดีเปนปจจัยของความสุข หรือวาเปนปจจัยของความทุกข ที่
ไมตองระวังรักษาทรัพยสินที่ตนหามาได หามาไดเทาไหร บางชองไมตองมีประตู ไมตองมีหนาตาง
ไมตองมีที่เก็บทรัพย กองไวที่ไหนก็ได ไมมีคนลักไมมีคนขโมย โลกจะมีความสุข หรือวาโลกจะมี
ความทุกข
อันดับที่ 3 อยายื้อแยงคนรักซึ่งกันและกัน คนที่เรารักไมอยากใหมีใครเขาแยงกัน ถาเราตาง
คนตางเคารพในสิทธิอยางนี้ โลกจะมีความสุขหรือมีความทุกข
แลว 4 ทานทั้งหลาย จงอยาพูดวาจามดเท็จ มันเปนเครื่องสะเทือนใจทําลายประโยชน จง
อยาพูดคําหยาบเปนเครื่องทําลายใจใหเราไมสบาย อยาสงเสียงยุยงสงเสริมใหเขาแตกกัน อยาพูด
วาจาสํ า รากที่ เ รี ย กว า วาจาเพ อ เจ อ ให เ ป น เครื่ อ งสะเทื อ นใจทุ ก คน จงมี แ ต ว าจาจริ ง มี ว าจา
ออนหวาน และมีกลาวแตวาจาที่เปนประโยชน สรางความสดชื่นใหแกบุคคลไดสดับที่วาจาไพเราะ
ถาทุกคนทําไดอยางนี้ทั้งหมด อารมณใจของคนในโลกนี้ จะมีความสุขหรือมีความทุกข
ขอสุดทายองคสมเด็จพระจอมไตร บอกน้ําเมานะเธอกินเขาไปแลว มันขาดสติสัมปชัญญะ
มันทําใหมีโรคภัยไขเจ็บ ทําลายเกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ทําลายทรัพยสิน รางกายจะประกอบไปดวย
โรคร า ย เธอจงเว น เสีย ดื่ ม น้ํ า เมาสามารถจะสร า งความชั่ ว ได ทุ ก อย า ง ถ า ทุ ก คนไม ดื่ ม น้ํ า เมา
ทรัพยสินที่ตองเสียไปเพราะน้ําเมาวันละกี่บาท ถาวันละหนึ่งบาท ปหนึ่งก็สามรอยหกสิบหาบาท ถา
วันละสิบบาท ปละสามพันหกรอยหาสิบบาท มันนอยอยูนักหรือ และเรื่องรายทั้งหมด มันก็ยัง
เกิดขึ้นจากคนเมา นี่ถาคนทั้งโลกไมเมาเสียจริงๆ โลกจะมีความสุขหรือมีความทุกข เราจะเห็นไดวา
คําสอนของพระพุทธเจา สวนยอแลวนอยนิด นิดเดียวเพียงเทานี้
ขอตนที่องคสมเด็จพระทศพลเรียกวาพระธรรม เปนปจจัยนําความสุขใหเกิดกําลัง ถาเรา
ปฏิบัติไดนี่เปนความดีของพระธรรมโดยยอ
สําหรับความดีของพระสงฆ นี่เรามานั่งคิดหาความดีใหพบวา พระสงฆนะดีตรงไหน เขาวา
พระสงฆนี่เปนมารสังคม ทําลายความสุขของชาวบาน ยื้อแยงทรัพยสมบัติของชาวบาน ชาวบานเขา
จะมีกินมีใช พระสงฆก็มาแยงไปกินไปใชไปกินเสียหมดแตเนื้อแทจริงๆ วากันใหตรงวา สาวกขององค
สมเด็จพระบรมสุคต เอากันที่เปนพระอริยเจา สําหรับที่เปนปุถุชน ผมยังไมรับรอง เอากันที่เปนพระ
อริยเจาวาทานดีตรงไหน
เราก็ยอนหลังไปสักนิดหนึ่ง วาหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันป ที่องคสมเด็จพระชินศรีทรง
ปรินิพพานแลว ถาหากวาองคสมเด็จพระประทีปแกวสอนไวคราวนั้นถาบรรดาพระสงฆทุกทานไม

รวบรวมคําสอน ขององคสมเด็จพระชินวรไว คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราไดอยางไร อันนี้
เปนปจจัยอันหนึ่งที่เปนความดีของพระสงฆ ที่พยายามรวบรวมเอาคําสั่งและคําสอน ขององคสมเด็จ
พระผูมีพระภาคเจาไวเพื่อพวกเรา ที่ไดประพฤติปฏิบัติ เมื่อรวบรวมขึ้นแลว ทานเองก็ไมไดนิ่งนอนใจ
ขยายเขตกันไป แบงทางกันไป องคพวกนี้ไปทางนี้ พวกนี้ไปทางโนนพวกนั้นทางนั้น ชวยกันนําเอา
พระธรรมคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทรงธรรม ไมแจกจายแกบรรดาทานพุทธบริษัท โดยไมมี
คาจาง รางวัลใดๆ ทั้งหมด ธรรมใดที่องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนมาแลว ทานปฏิบัติดวยและ
ไดผลดี ก็นําเอาพระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระชินศรีมาสอนเรา พระอริยสงฆทั้งหลายเปน
ที่ชื่นใจของบุคคล ไดพบไดเห็น อันนี้เปนความดีของพระสงฆ
นี่เราพูดถึงพระอริยสงฆนะ พระอริยทานไมมีโลกียวิสัย ที่ทําลายจิตใจของบุคคลใหมีความ
ทุกข จะเอาเปรียบ อันนี้ไมมีในพระอริยเจา มีอยางเดียวตั้งใจสงเคราะหประชาชน แลว ดีไม ดี
ประชาชน ก็ใชพระเกินพอดีเหมือนกัน พระมีหนาที่บําบัดทุกขบํารุงสุขใหแกบรรดาพุทธบริษัททางใจ
หมายความวาแนะนําใหประพฤติดี ประพฤติชอบตามพระธรรม ธรรมที่พระพุทะเจาทรงสั่งและสอน
มา แตทวาชาวบาน บางทีก็ใชเกินไป อยูๆ ก็บอกหลวงพอรดน้ํามนตที่เถอะ ไมสบาย เอา
พระสงฆก็รดใหตามใจเขา เพื่อเปนการสรางความสุขใจใหเกิด ดีไมดีก็หลวงพอ นี่ของหายชวยดูใหที
เหอะ เอา หลวงพอก็ทํา นี่หลวงพอชั้นดีนะ ถาหลวงพอชั้นเลวก็ทํา ทําสนงเสนหใหไดเสร็จ อันนี้
ไมใช หลวงพอชั้นดี ดีไมดีก็ลากหลวงพอไปที่โนน ลากหลวงพอไปที่นี่ หลวงพอก็ไป ไอที่ไปนั่นนะ
เขายังไมไดตั้งราคาให เขาจะใหเงินใหทองหรือเปลา ไมตกลงราคากัน ไปเขาจะใหก็ได ไมใหก็ไดก็
ไมไดวาอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจ ของบรรดาทานพุทธบริษัทใหมีความสุข แลวนําเอาพระธรรมคําสั่ง
สอนของพระพุทะเจา มาสอนใหโดยไมคิดมูลคาใดๆ เพื่อจะตองการใหบรรดาประชาชนทั้งหลาย มี
ความสุขตามที่พระพุทธเจาตองการ
นี่ เ ป น ความคิ ด ส ว นหนึ่ ง ที่ บ รรดาท า นพุ ท ธบริ ษั ท ทุ ก ท า น ที่ จ ะเจริ ญ ในอนุ ส สติ ทั้ ง 3
ประการ คือทําได 2 อยาง คือ ผึกอารมณทรงอารมณใหทรงตัวไดแตภาวนาวา พุทโธ หรือวาธัมโม
หรือวาสังโฆ และตอนนี้จิตยังไมซึ่งพอก็ ถาจะใหซึ้งพอตองนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจาทุกดาน
ที่พูดมานี่เปนสวนนอย เปนตัวอยางนึกถึงความดีถึงพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา นึกถึงความ
ดีของบรรดาพระสงฆทั้งหลาย ที่เต็มไปดวยความเสียสละ ตั้งใจใหโลกมีความสุข ตามที่พระพุทธเจา
ทรงสั่งสอนไว พยายามใครครวญไปดวยอํานาจปญญา หาตามความเปนจริง อยาสรางภาพพิเศษ
ขึ้นมา มันจะเกินความจริง จะทําลายศรัทธา หาจุดใหพบ
จุดที่จะพึงหาก็คือ พระอริยสงฆ พระธรรม และพระพุทธเจา สําหรับพระสงฆยังไมใชพระ
อริยเจา รับฟงก็ไดเหมือนกัน แตไมแนนัก ตองเอาพระอริยเจาเปนสําคัญ สรางความดีใหเกิดขึ้น

ดวยเหตุดวยผลดวยปญญาจิตใจของบรรดาทานทั้งหลาย ก็จะจับมั่นอยูในคุณพระรัตนตรัยทั้ง 3
ประการ คือมีความเคารพดวยความจริงใจ ในพระพุทธเจา ในพระธรรม ในพระสงฆ ก็เชื่อวาทาน
มั่นคงในไตรสรณคมณ ทั้ง 3 ประการ เพียงเทานี้ก็เปนปจจัย 50 เปอรเซ็นต ในผลที่ไดบรรลุพระ
โสดาปตติผล และก็เปนสวนหนึ่งที่จะนําจิตเขาถึงอรหัตตผลในเบื้องหนา
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา ดูเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแลว สําหรับวันนี้ก็
ขอยุติไวแตเพียงเทานี้

1. พุทธานุสสติกรรมฐาน 2. ธัมมานุสสติกรรมฐาน
และ 3. สังฆานุสสติกรรมฐาน (2)
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย เวลานี้ทานทั้งหลายไดสมาทานพระกรรมฐานแลว ตอไปขอ
บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย โปรดตั้งใจสดับในอนุสสติทั้ง 3 ประการ คือ พุทธานุสสติ ธัมมา
นุสสติ สังฆานุสสติ ในอนุสสติ ในอนุสสติทั้ง 3 ประการนี้ เมื่อคืนที่แลว ไดแนะนําบรรดาทานพุทธ
ทั้งหลาย ในดานของตั้งอารมณไวเฉพาะ คือหมายความทรงอารมณเปนสมาธิ และก็แนะนําในดาน
การใชปญญาพิจารณาถึงความดี ขององคสมเด็จพระสัมมมาสัมพุทธเจา พระธรรม และพระอริย
สงฆ เนื้อแทจริงๆ ในการเจริญอนุสสติทั้ง 3 ประการ หรือวาทั้ง 10 ประการที่จะกลาวตอไป
ขางหนา การปฏิบัติจริงๆ ทานใหใชปญญาเปนเครื่องพิจารณา เพื่อความรูจิรง ไมใชเปนตัวภาวนา
แตการภาวนาก็มีความจําเปนอยางยิ่งเพราะวาปกติจิตของเราชอบกระสับกระสาย เพราะวาอารมณ
จิตอยางนี้มาตกอยูภายใตอํานาจของกิเลส คือ อุทธัจจะ กุกกุจจะมานานแลว คําวาอุทธัจจะ กุก
กุจจะก็หมายถึงวาอารมณฟุงซานของจิต นี่ในเมื่อที่จะใชอารมณแหงความคิด ถาเราไมควบคุม
กําลังใจใหทรงตัวเสียกอน ความคิดก็จะคิดออกนอกเรื่องนอกราวตอไป
สําหรับวันนี้ ก็จะขอแนะนําอีกจุดหนึ่ง คือในดานการทรงตัวในการที่จะเจริญอนุสสติ 3
ประการเหมือนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งพุทธานุสสติกรรมฐาน เราก็ใชไดอีกอยางหนึ่ง คือเปนอารมณื
ที่ควบคุมกําลังใจ เรียกวากึ่งพุทธานุสสติกรรมฐานและกถึงกสิณ เวลาเราดูรพะพุทธรูปกอนที่จะ
ภาวนาวาพุทโธ ใหเพงดุพระพุทธรูป ลืมตาดู จําภาพพุทธรูปหายไปจากอารมณของใจเราก็ลืมตามาดู
ใหม ลืมตามาจําภาพพระพุทธรูปไวได แลวก็หลับตาไป ภาวนาวาพุทโธ นึกถึงภาพพระพุทธรูป

การทําอยางนี้ ถาใหมๆ ก็รูสกึวาจะหนักอยูสักนิดหนึ่งนี่พูดถึงอารมณใหม หรือวามีอารมณยังไมชิน
ถาหากวาอยางนี้ ภาพหายบอยๆคราวนี้เอาใหม ลืมตาไมหลับตา แตทวา อยาไปนั่งจองตาเปง จน
กระทั้งแสบตาน้ําตาไหล อันนี้ไมถูก ก็มีหลายคนแนะนําไปแลว ทานเกิดความเขาใจผิดไปนั่งจอง
พระพุทธรูปไมหลับตา จนน้ําหูน้ําตาไหลแสบตา นีอยางนี้เขาเรียกวาอัตตกิลมถานุโยค เปฯสวนสุดที่
พระพุทธเจาทรงแนะนํา วาไมเปนการสมควร ไมเขาถึงมรรคผล
เวลาเราดู ลืมตาดุพระพุทธรูปนี่ ก็ดุสวยสดงดงามของพระพุทธรูป ดูพระพุทะลักษณะ ดุ
อาการนั่ง ดูผิวพรรณตามใจที่เราจะชอบ ถามีพระพุทธรูปหลายๆ องค ก็ดุองคนั่นบาง ก็ไมไดบังคับ
แตวาเฉพาะวาดูอยางเดียวขณะที่ดูก็ใหจิตมันจับอยูที่พระพุทธรูป จิตถาเราจับอยุที่พระพุทธรูป จัด
วาเปนพุทธานุสสติกรรมฐาน ก็เปนสมาธิเหมือนกัน แลววา การเจริญสมาธินี่ ไมไดบังคับวาให
หลับตาเสมอไป จะลืมตาก็ได จะหลับตาก็ได เปนแตเพียงวา ใหใจจับอยูในจุดนั้นเทานั้น ถาเราลืม
ตาดูพระพุทธรูป จับพระพุทธรูปทรงตัว ชอบองคนั้น ดูองคนี้ ดูองคนี้แลวก็ดูองคโนน ถามีหลาย
องคอยางนี้ เปนพุทธานุสสติกรรมฐาน
สําหรับภาพที่ติดตามีผล 2 อยาง คือในเมื่อจะนึก ถาหากวาเรานึกวานี่เปนภาพพระพุทธรูป
เปนพุทธานุสสติ แตภาพสีที่ปรากฏเปนกสิณ ถาเปนพระพุทธรูปสีเหลือง ก็เปนปตกสิณ ถาเปน
พระพุท ธรู ปสี ดําหรื อ สี เขี ย ว ก็ เป นนิ ล กสิณ ถา เป น พระพุ ท ธรู ป สี ข าวก็ เป น โอทาดกสิ ณ ถ า เป น
พระพุทธรูปแกวใสก็เปนอาโลกกสิณคือวาใสมีแสงสวางใส เทียบกับสวางจัดวาเปน อาโลกกสิณ
รวมความวาไดผลเปน 2 อยาง
แลวจะทําอยางไหนใหมันสบายใจ หลับตาสบายใจก็หลับตา หลับตาจิตมันพลานมากก็ลืม
ตา เราก็ลืมตาดุ ไมเห็นจะเปนไร ใชไดทั้ง 2 อยาง ใหจิตจับอยูในเฉพาะที่นั้นก็แลวกัน
คราวนี้มาอีกนัยหนึ่ง สําหรับพระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
ความจริง หากวาถนัดในการจับภาพพระพุทธรูป ก็จับแคในเฉพาะพระพุทธรูปก็ได ไมตองไปเอาถึง
พระธรรม นี่สําหรับการเจริญพระธรรม ในดานสมาธิจัดวาเปนนิมิต อันนี้รูสึกวายากนิดหนึ่ง แตวา
อารมณจิตของเราชินในพระพุทธรูป ก็เอาพระพุทธรูปไปกอน วาเรื่องพระพุทธรูปไปกอนดีกวา เปน
พุทธานุสสติกรรมฐาน อยางเดียวก็พอ
แตวาถาใจเราจับพระพุทธรูปไมอยู ถาเราชอบใจพระสงฆองคใดองคหนึ่งที่เปนสรณะ เราจะ
นึกถึงพระสงฆองคนั้นก็ได จัดเปนสังฆานุสสติกรรมฐาน ไมจํากัดวาจะเปนพระสงฆองคไหน เอาที่
เราจับใจของเราที่สุด เปนภาพติดตาที่สุด อารมณจับอยูได เพราะอารมณพอใจในองคนั้น เราก็จับ
องคนั้น เอาจิตจับภาพพระองคนั้นเขาไว นึกไวในใจเพราะเห็นงาย ถาสมมุติจะนึกเห็นงาย

แตวาการจับภาพของพระสงฆ จงอยาไปคิดวาทานหนุม ทานแก ทานรูปรางอยางนั้นอยาง
นี้ มันยังไมจําเปนคิดจับภาพไววา ออ นี่พระองคนั้นเปดนพระที่เคารพของเรา ถาเราจะภาวนาดวย
ก็ภาวนาวาสังโฆ นี่เปนอันวานึกถึงอยูกับที่
นี่ถาหากวาสําหรับถาเราจะเดินไปเดินมา จะไปธุระที่ไหนทํากิจการงานอยูจิตใจหางรางกาย หางจาก
พระพุทธรูปองคนั้น รางกายหางจากพระสงฆ ก็นึกถึงภาพพระพุทธรูปองคนั้น ระลึกถึงภาพพระสงฆ
ไวเปนปกติ อยางนี้ผมเคยปฏิบัติมาในกาลกอน ในสมัยที่เปนพระแลว จะไปไหนก็ตาม เดินอยู พูด
อยู คุยอยู ทํางานอยูอารมณมันจับจิต อามรณมันทรงตัว นึกถึงภาพพระนั้นอยูเสมอๆ เปนปกติแลว
จิตใจมันสบาย ถาหากวา ถาการทรงอยางนี้เสมอๆ ผมก็จะขอบอกผลเลยไปสักนิดหนึ่ง ก็ตองขอ
อภัยทานที่ไมมีความตองการ หากวาจับนึกถึงภาพพระพุทธรูปก็ดีนึกถึงภาพพระสงฆเปนประจําก็ดี
จะไปทางไหน นั่งที่ไหน เดินอยูและนอนอยู ยืนอยูนั่งอยูก็ตาม นั่งรถนั่งเรือนึกถึงภาพพระพุทธรูป
องคนั้น หรือหลายๆ องคก็ไดเมื่อติดอยูในใจ ถาสภาวะจิตของทานทั้งหลาย ทรงอยูใตอยางนี้เปน
ปกติไมลืมเลือนและทรงอยูไดนานๆ ตามสมควร แตวาในสมัยที่ผมทํานั้น ดูเหมือนวาเวลาผมคุยกับ
ชาวบานนี่ ผมยังไมทิ้งภาพพระ จิตมันจับอยูก็เพราะมันเปนเอกัคคตารมณ จะเดินไปเดินมาไปธุระที่
ไหน บิณฑบาตก็ตาม จิตมันก็นึกถึง เห็นนึกถึงอยูตลอดเวลาถาอารมณของทานทั้งหลาย ปรากฏ
เปนอยางนี้ละก็จะไดกําไรพิเศษ กําไรที่จะพึงไดนั่นก็คือทิพจักขุญาณ
และก็จงอยาไปคิดวา เราจะศึกษาในดานทิพจักขุญาณ เราตั้งใจจะศึกษาอยางเดียว คือจิต
จับพระองคนั้นเปนอารมณ จะเปนพระพุทธรูปหรือพระสงฆก็ตามนึกขึ้นมาเมื่อไหร จิตวางเมื่อไหร
เราจะไมยอมวางภาพพระนั้นๆ อยางนี้เปนผลแหงทิพจักขุญาณแนๆ เพราะอะไร เพราะวาผมก็ฝก
มาอยางนี้นั่นแหละ ในดานพุทธานุสสติกรรมฐาน นี่เปนเรื่องที่ผมรักมากที่สุด เพราะวาพระพุทธเจา
ตรัสกับพระอานนทวา
อานันทะดูกอนอานนท บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่ตถาคตมีชิวิตอยู บุคคลเหลานั้น เขา
แมแตวาจะเกาะชายสังฆาฏิของตถาคตอยูก็ตาม แตวาทานผูนั้นไมไดเจริญพุทธานุสสติกรรมฐาน
เขาผูนั้นก็ถือวา ตถาคตถือวาเขาผูนั้นเปนผูไมเคยเห็นคถาคตเลย เพราะอะไร เพราะนั่งเกาะชาย
สังฆาฏิ เห็นแตเนื้อเห็นแตรางกายของทาน ไมไดเห็นความเปนพระพุทธเจา ความเปนพระพุทธเจา
ไมไดอยูที่ขันธ 5 ความเปนพระพุทธเจาอยูที่การบรรลุมรรคผล อยูที่ความดีของจิต ตอไปองค
สมเด็จพระธรรมสามิศรไดมีพระพุทธฏีกาตรัสวา อานันทะดูกอนอานนท บุคคลใดเกิดมาทันในสมัยที่
ตถาคตยั ง มี ชี วิ ต อยู ก็ ดี หรื อ ว า เมื่ อ ตถาคตนิ พ พานไปแล ว ก็ ดี ถาบุ ค คลผู นั้ น เจริ ญ พุ ท ธานุ ส สติ
กรรมฐานอยูเปนปกติ ตถาคตถือวา เขาผูนั้นเปนผูเกาะชายสังฆาฏิของตถาคตอยู แลวเราจะไปไหน
ก็นึกเอาเอง

นี่เปนอันวา ผมเคยปฏิบัติมาอยา งนี้ โดยไมไดเคยคิดวาจะฝกเปนทิพจักขุญาณ แตผล
ปรากฏในเบื้องหลัง วาใครเขาพูดอะไรขึ้นมา มันปรากฏอยูในจิตแทนภาพพระพุทธรูป บางทีไปบาน
หนึ่ง ผมก็ไมเคยคิดวา ไอจิตมันจะเขาถึงจุตูปปาตญาณ เขาถามเขาปรารภถึงสามีของเขา วาสามี
ของเขาตายไปแลว ไมทราบวาจะมีความสุขหรือความทุกข พอเขาพูดถึงสามีของเขา อารมณจิตมัน
เห็นสามีของเขายืนอยู จึงไดถามวา สามาของเธอของคุ ณนะ เปนคนผิวเหลืองรางโปรงรูปรา ง
หนาตาดีใชไหม เขาบอกวาใช เขาถามวาถามทําไม ผมก็นิ่ง บอกเปลาอยากจะรูเทานั้นเอง นี่
เปนอันวาไมใชทิพจักขุญาณ จุตปปาตญาณปรากกนี่ตอนที่เขาปรารภวาสามีเขาก็บอกวา เขามี
ความสุข มีความสุขเพราะอะไรเปนปจจัย เขาก็บอกดวยแตวาผมไมไดบอกเจาของบาน เพราะวาไม
มีความประสงค จะทําอยางนั้น มันเปนภาพที่เกิดขึ้นครั้งแรก
อันนี้สมมุติวาถาเราเดินไปที่ไหน ในปาในดงก็ดี ถาเกิดความสงสัยวาสถานที่นี้เดิมที่มีบานมี
เมืองหรือเปลา มีอะไรหรือเปลา ถาเกิดอาการสงสัยขึ้นมาภาพนั้นมันก็ปรากฏ แมแตภาพวัตถุคือ
บานเรือน อาคารบานเรือน และคนหรือสัตวมันก็ปรากฏอยางนี้ จัดวาเปนอตีตังสญาณ เปนอันวา
เราใชพุทธานุสสติกรรมฐานอยางเดียวจนมั่นคง
แตวาขอไวอยางเดียววา เวลาที่นึกถึงภาพพระพุทธเจา พระพุทธรูปก็ตามหรือพระสงฆก็ตาม
จงอยาคิดวาเราตองการทิพจักขุญาณ จิตมันจะซาน อารมณมันจะไมถึง อันที่ผมพูดมานี้ หมายถึง
วาผลพลอยได
นี่ถาหากวาถาเราจะเจริญธัมมานุสติกรรมฐานเปนสมาธิ หลวงพอปานเคยแนะนําวา ภาพ
พระธัมมานุสสติกรรมฐาน เขาตั้งนิมิตไวเปนเหมือนดอกมะลิแกวเห็นภาพพระพุทธรูป นึกถึงภาพดอก
มะลิแลว พระธรรมเปนดอกมะลิแลวที่หลั่งไหลออกมาจากพระโอษฐ ขององคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจา ความจริงถาเราไดพุทธานุสสติกรรมฐานในดานนั้นแลว การที่จะมาจับภาพธัมมานุสสติ
กรรมฐานก็ไมใชของยาก ก็ไดทันทีหรือวาเราจะจับภาพสังฆานุสสติกรรมฐาน คือพระสงฆองคใด
องคหนึ่งก็ได ไดผลเชนเดียวกัน ถาเราไดสียอยางใดอยางหนึ่ง จะไปจับอะไรก็ไดทั้งหมด
นี่แนะนําทานในผลที่ผมเคยผานมา และก็ปรากฏเปนอยางนี้ ในดานพุทธานุสสติกรรมฐาน เมื่อเรา
เจริญพุทธานุสสติกรรมฐานในดานนี้ และก็พิจารณาคุณความดีของทาน มีความจับใจ มีความ
เคารพในพระพุทธเจา มีความเคารพในพระธรรม มีความเคารพในพระอริยสงฆ อยาลืมนะครับวา
ผมจํากัดคําลงไปวาพระอริยสงฆ ไมใชพระสงฆเปะปะๆ ผมใชคําวาอริยสงฆโดยเฉพาะวา อารมณ
จิตของเราจับอยางนี้แลว อารมณจิตมันก็สรางความดี จิตมันจะนอมไปในสวนที่กุศลอยูตลอดเวลา
เพราะอะไร เพราะเรารักในพระพุทธเจา เราก็ดูจริยาของพระพุทธเจาวาทานสอนไวอยางไร เราก็
พรอมที่จะปฏิบัติตาม ตามความสามารถที่เราจะพึงทําไดจิตมันนอมไปเอง เวลาที่เรานึกถึงพระอริย

สงฆ เมื่อเราทราบประวัติความดีของทานทํามาแบบไหน ใจของเรานอมไปในทางนั้น พยายามปฏิบัติ
ตามความดีทุกอยาง ทั้งนี้เพราะอํานาจ ความดีบังคับ ผมกลาววาความดีบังคับ ไมใชอารมณใด
อารมณหนึ่ง ซึ่งเปนของบังเอิญบังคับ บังคับใหคิดขึ้นไปเอง ตัวปญญามันเกิด
นี่ เ มื่ อ ถ า เราทรงสมาธิ ไ ด แ ล ว องค ส มเด็ จ พระประที ป แก ว ไม ไ ด บั ง คั บ ว า เราจะต อ งทํ า
กรรมฐานใน 40 บทนี้หมด ทั้งหมดเวนในดานสมถภาวนาอยางใดอยางหนึ่งก็ตาม ถาจับไดทรงได
อารมณเ ป น ฌาน คือ อารมณ ท รงตั ว ให เจริ ญ วิ ป ส สนาฌาณได ทั น ที ถ า เราจะเอาพระพุ ท ธรู ป
พระพุทธเจาก็ดี พระธรรมก็ดี พระอริยสงฆก็ดี มาเปนวิปสสนาญาณ ก็จงยึดหลักในมหาสติปฏฐาน
สูตรเป นสํ าคั ญ เพราะง ายดีมาพิจารณาวา สรีระรา งกายขององค สมเด็จ พระชิน ศรีบ รมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจาก็ดี ที่เรายอมรับนับถือวาเปนผูเลิศ และรางกายของพระอริสงฆก็ดี ที่ทานเปนผูมี
พระคุณใหญ ปฏิบัติตามกระแสสัทธรรมเทศนาขององคสมเด็จพระจอมไตรจนสําเร็จเปนอรหัตตผล
แตวาเวลานี้พระวรกายขององคสมเด็จพระทศพล หรือวารางกายของพระอรหันตทั้งหมดนั้นอยูที่ไหน
เวลาตั้ง 2000 ปเศษ รางกายของทานก็พังไปหมดแลว องคสมเด็จพระประทีปแกว ทรงมีพระคุณ
ใหญ มีกําลังใหญนาจะทรงรางกายอยูไดตลอดกัปตลอดกัลป แตทวาองคสมเด็จพระทรงธรรมบรม
ศาสดา ก็ไมสามารถจะทําขันธ 5 ใหทรงอยูได
แมแตพระอริยสงฆก็เหมือนกัน ทานก็เปนพรอรหันตนาที่จะทรงกายอยูตลอดกาล ตลอดสมัย
แตทานก็ไมสามารถจะบังคับใหรางกายทรงอยูได นี่รางกายของเราละ รางกายของบุคคลอื่นเลา
และก็ทรัพยสินทั้งหลายของพระพุทธเจา ที่ทรงอยูในสมัยที่องคสมเด็จพระบรมครูทรงพระ
ชนมอยู มีคนถวายขาวของเขามานับเปน แสนๆ โกฏิ พระวิห ารแตล ะหลัง ผ าแตล ะชิ้น ของดี
ทั้งหมด อยางพระเชตุวันมหาวิหารราคามหาศาล คันธกุฏี ของนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ราคามาก
วิหารแตละหลัง แตละหลังนับจํานวนเปนรอยๆ โกฏิ เปนพันๆ โกฏิ ที่จะตองสรางกัน แตวาวิหาร
ทั้งหลายเหลานั้นองคสมเด็จพระทรงธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อนิพพานแลว เอาไปได
หรือเปลา องคสมเด็จพระจอมไตรก็เอาไปไมได ฉะนั้นองคสมเด็จพระจอมไตรจึงไดทรงแนะนํา
บรรดาทานพุทธบริษัท ในทายของมหาสติปฏบานสูตรวา รางกายก็ดีวัตถุทั้งหลายก็ดี ถาเราเห็นแลว
ก็จงคิดแตเพียงวา สักแตวาเห็นเราไมยึด ไมถือวารางกายนี้มันเปนเราเปนของเรา เราไมยึดถือวา
รางกายของบุคคลอื่น ที่เปนทั้งสามีภรรยาเปนลูกเปนหลาน เปนพวกเปนพองวาเปนเราเปนของเรา
เราไมมีอํานาจบังคับรางกายของเราก็ดี รางกายของเขาก็ดี เมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน และมันก็มี
ความเสื่อมไปในทามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด
ฉะนั้นองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงไดทรงแนะนําวา ทานทั้งหลายเมือเห็นแลวก็เพียง
สักแตวาเห็น คือไมผูกพัน เมื่ออาศัยอยูก็เพียงสักแตวาอาศัยอยุและจงไมยึดถือรางกายของบุคคลอื่น

ดวย จงไมยึดถือทุกสิ่งทุกอยางในโลกดวย วามันเปนเรา เปนของเรา จงคิดไวเสมอวา รางกายเปน
วัตถุธาตุ เปนสมบัติของโลกและทรัพยสมบัติทั้งหลายทั้งหมด ก็เปนวัตถุธาตุ เปนสมบัติของโลก ไม
เปนภาระที่เมื่อเราทิ้งขันธ 5 แลว หรือเมื่อขันธ 5 มันสลายตัวคือรางกายมันพัง เวลาเราตายเราไม
สามารถจะแบกรางกายไปในชาติอื่นได
ถาจําจะตองเกิดใหม ก็ตองไปสรางรางกายใหม และรางกายประเภทนี้ จะไปเกิดในชาติใดก็
ตามที มันก็ตองเต็มไปดวยความทุกข รางกายไมใชเปนปจจัยที่ทําใหเกิดความสุข รางกายเปนปจจัย
ที่ทําใหเกิดความทุกข โดยเฉพาะเราไมมีความปรารถนาในรางกายอยางนี้อีก ขึ้นชื่อวารางกาย จะ
เปนรางกายของมนุษยก็ดี จะเปนกายของเทวดาก็ดี จะเปนกายของพรหมก็ดี จะไมมีสําหรับเรา เรา
ตองการคือพระนิพพาน อารมณใดที่ทําใหเราไปนิพพานไดนั้น ก็
1. ตัดราคะ ความรักในเพศเสีย
2. ตัดโลภะ ความโลภในทรัพยสินเสีย
3. ตัดโทสะ ความโกรธความพยาบาทเสีย
4. ตัดโมหะ ความหลง
แตความจริงราคะกับโลภะ ทานจัดเปนตัวเดียวกัน ที่ผมแยกกันก็ใหทานเขาใจงาย การตัด
ราคะก็ใชกายคตานุสสติกรรมฐานเปนตัวนะ ตัดโลภะความโลภ ก็ตัดอารมณที่อยากจะรวยทิ้งไปเสีย
มีการใหทานแทน
ในการตัดโทสะ ก็ใชพรหมวิหาร 4 ซึ่งเปนของงายดี หรือวาจะใชกสิณ 4 อยาง อยางใด
อยางหนึ่งก็ได เปนกสิณสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีขาว ขึ้นมาทําใหเปนเอกัคคตารมณ คือทรงฌาน
และถ า จะตั ด โมหะก็ ใ ช อํ า นาจวิ ป ส สนาญาณ รู เ ท า ทั น สภาวะตามความเป น จริ ง ว า สิ่ ง
ทั้งหลายเหลานี้ มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มันมีความเสื่อมไปในทามกลาง มีความสลายตัวไปใน
ที่สุด ทุกสิ่งจะเปนคนก็ตาม สัตวก็ตาม วัตถุก็ตามเปนปจจัยของความทุกข เราไมสามารถจะเปน
เจาของตลอดกาล ถาหากวาเราพิจารณาอยางนี้นั้นอยูเปนปกติ จิตใจของทานๆ ของบรรดาทานพุทธ
บริษัทก็จะเปนอารมณปลด คือปลดทุกสิ่งทุกอยาง ไมเกาะในอะไรทั้งหมด ในเมื่ออารมณของเราไม
เกาะในอะไรทั้งหมด และก็ไมเดือดไมรอนใดๆ สภาวะอยางใดจะพึงเกิดขึ้นก็ถือวาเปนเรื่องธรรมดา
เพียงเทานี้ก็เปนอันวาทานจบกิจในพระพุทธศาสนา ขึ้นชื่อวาความเกิดไมมีอีกแลว อง๕สมเด็จพระ
ประทีปแกว กลาววาถาขันธ 5 ของทานสลายตัวเมื่อไหร อันดับนั้นทานเรียกวาพระนิพพาน
เอาละ บรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน กาลเวลาที่จะแนะนํากันก็หมดแลวตอแตนี้ไปขอให
บรรดาทานพุทะบริษัททั้งหลาย จงรักษากําลังใจของทานตามอัธยาศัย จนกวาจะไดเวลาอันควรของ

4. นุสสติกรรมฐาน
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย และบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลาย เวลานี้ทานทั้งหลายได
สมาทานศีล สมาทานพระกรรมฐานแลว โปรดสดับขอวัตรปฏิบัติในพระกรรมฐาน 40 ประการ
โดยเฉพาะอยางยิ่งก็คือ ในเรื่องขิงสีลานุสสติกรรมฐาน สําหรับสีลานุสสติกรรมฐานนี้ องคสมเด็จ
พระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแนะนําบรรดาทานพุทธบริษัทใหตามนึกถึงศีลเปน
อารมณ คําวาสีลานุสสติ ตามนึกถึงศีล นี้การเจริญสีลานุสสติกรรมฐานนี้ จึงไมใชคําภาวนาวา สี
ลัง สีลัง สีลัง ถาหากไปภาวนาแบบนี้ก็ไมถูก ไมตรงตามจุดที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจามี
ความประสงค ความประสงคขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ก็มีอยูวา ใหทานทั้งหลายตั้งใจ
ใครครวญอยูเสมอ ถึงเรื่องของศีล
ใหมีความรูสึกอยูเปนปกติวา เปนผูมีศีล และก็ศีลของเรามีกี่สิกขาบทที่จะพึงรักษา สําหรับ
ฆราวาสศีลที่มีความสําคัญก็คือ ศีล 5 ประการ สามเณรมีศีล 10 ประการ และก็ตองมีเสขิยวัตร
อีก 75 รวมเปน 85 สําหรับภิกษุก็มีสิกขาบท 227
เปนอันวาศีลแตละทานที่จะพึงปฏิบัติ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย ใหใชจิตกําหนดอยู
เสมอวา สิกขาบทใด สิกขาบทหนึ่ง หรือวาทั้งหมด ที่องคสมเด็จพระบรมสุคตทรงแนะนํา เราจะ
ประพฤติปฏิบัติใหครบถวน ไมใหมัวหมองหรือขาดทะลุ ในการปฏิบัติศีล ถาวาถึงเรื่องภิกษุสามเณร
ก็รูสึกวามีสภาวะหนัก ที่วาหนักก็เพราะวา จะตองรักษาสิกขาบทมาดวยกัน แตทวาวันนี้ก็จะขอ
แนะนําเฉพาะฆราวาสวิสัย เพราะวา ภิกษุสามเณรนั้นมีกิจที่จะตองทําอยูโดยเฉพาะ แลวก็มีภาวะ
วางกวาฆราวาสวิสัยมาก ยอมมีโอกาสที่จะใครครวญ ทบทวนถึงสิกขาบทที่จะพึงปฏิบัติ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งศีลนี้ องคสมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคย ทรงแนะนําวาถาจะใหศีลบริสุทธิ์ ก็รูสึกวาจะไมหนัก
อะไรนั ก ถ ารูซึ้งถึงเหตุผ ล นั่ นก็ คือองคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐตรัสวา ถาเรามี พรหมวิห าร 4
ครบถวน เมื่อมีพรหมวิหาร 4 ครบถวนแลว ก็ยังดีไมพอ ตองมีสติสัมปชัญญะควบคุมกําลังใจแลว
ถาสติสัมปชัญญะมากเกินไปก็มักจะเฝอเหมือนกัน
ดังนั้นศีลที่จะทรงไดดีนั้น อีกดานหนึ่งนั้น ตองมีปญญาเขาไปควบคุมปญญากับสตินี้ตองเขา
กัน ถาสติมากไปก็ฟุงไปอีก ปญญามากไปก็ฟุงไปอีก ปญญามากไปก็ฟุงเขาไป เวลาสตินึกปญญา

ก็ควบคุมไอสิ่งที่ตัวนึกไวนี้ มันถูกตองตามสิกขาบท ที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสไหม เมื่อ
ใชสติสัมปชัญญะควบคุมอยู
ถาจะใหดีไปอีกและบริสุทธิ์จริงๆ ก็ตองมีหิริและโอตตัปปะ คือมีความละอายในจิตที่เราคิด
วา เราจะทําลายศีล เกรงกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดจากศีลถูกทําลายแลว
ถาบรรดาสาวกขององคสมเด็จพระประทีปแกวทุกทาน ทรงกําลังใจอยูไดอยางนี้คือ
1. มีพรหมวิหาร 4
2. มีสติ
3. มีสัมปชัญญะ
4. มีปญญา
5. มีหิริโอตตัปปะ เอาแคนี้กท็ รงตัว
เปนอันวาอันดับแรกใหทรงพรหมวิหาร 4 ไวเปนปกติ เมตตาความรัก กรุณาความสงสาร
มุทิตามีจิตออนโยนไมอิจฉาริษยาใคร อุเบกขาวางเฉย เมื่อกําลังใจที่จะเขาเหตุใดๆ ที่จะเขามาถึง
ตน นี่เปนจุดสําคัญจุดหนึ่ง และตองใชสตินึกไววา ศีลของเรามีกี่สิกขาบท มีสัมปชัญญะรูสึกตัววา
สิกขาบทนั้นๆ บกพรองบางหรือเปลา นอกจากนั้นก็ตองใชปญญาวา ศีลที่องคสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจาทรงแนะนําเรา มีประโยชนเพียงใดหรือไม ถาเราปองกันสวนใหญไวนั่นก็คือใช หิริและ
โอตตัปปะ ใชความอาย ความเกรงกลัวผลความชั่วที่เกิดจากการทําลายศีล ทั้งนี้ทั้งหมดที่จะ
ปรากฏขึ้นมาได ก็เพราะอาศัยศรัทธานี้เปนสําคัญ ที่มีความเชื่อความเคารพ ในองคสมเด็จพระทรง
ธรรมบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
ถาทรงคุณธรรมทั้งหมดไดอยางนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อวา เปนผูมีศีลครบถวน
ไมวาศีลเล็ก ศีลกลาง ศีลใหญ ศีลเล็กหมายถึงศีล 5 ศีลกลางหมายถึงอุโบสถศีลและศีล 10 ถา
ศีลใหญก็คือศีล 227 ของภิกษุทั้งหลาย เปนอันวาการที่จะทรงศีลใหบริสุทธิ์จริงๆ ตองอาศัย
คุณธรรมนี้ทั้งหมด เขาประกอบจึงจะเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ครบถวน
นี่เปนอันวาเปนการเขาใจแลวนะ นี้คําวาศีล นี่แปลวาปกติ สําหรับสิกขาบท 227 จะไมพูด
ถึง สิกขาบท 10 ก็จะไมพูดถึง สิกขาบท 8 ก็จะไมพูดถึง สิกขาบท 5 จะพูด เพราะวาสิกขาบท
5 นี้ สามารถคุมไดถึงพระโสดาบันกับพระสกิทาคามี ถาเรามีจิตเมตตากรุณาทั่ง 2 อยาง อารมณ
อยางนี้จะทรงไดตองอาศัย สติสัมปชัญญะคุมจิต วาใหมันมีเมตตากรุณาอยูเสมอ ประการที่จะเอา
สติสัมปชัญญะเขาคุม ก็ตองมีปญญาไวดวย มีปญญาคอยพิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนา
ในเรื่องศีล

ถ า ว า กั น จริ ง ๆ ถ า มี ป ญ ญา มี ส ติ สั ม ปชั ญ ญะ มี หิ ริ แ ละโอตตั ป ปะ มี ศ รั ท ธาหมด ศี ล
สิกขาบทหนึ่งก็ไมหาย เพราะเราไมหนาดาน เราเปนคนอาย อายความชั่วเราไมใชคนกลา เราเปน
คนกลัว กลัวผลของความชั่วที่จะใหผลเนื่องจากการทําลายศีล นี่ในเมื่อเราสามารถทรงศีลไดดี โดย
เฉพาะศีล 5 ความจริงเปนของไมยากนะ
ปาณาติบาต พระพุทธเจาวาจงอยาฆาสัตวตัดชีวิต เพราะการฆาสัตวตัดชีวิตทํารายรางกาย
เขา คิดจะฆาเขา ผลอันนั้นมันจะสะทอนมาถึงเรา เราจะมีปจจัยของความทุกข มันจะไมพบผลของ
ความสุข ในเมื่อเราดาเขา เขาก็ดาเรา เราตีเขา เขาก็ตีเรา เราฆาเขา เขาก็จะฆาเรา เราจะหา
ความสุขมาจากไหน หากวาเรามีความเมตตาปราณี มีความรักความสงสารซึ่งกันและกัน ตางคน
ตางก็มีความสุข อันนี้มาจากเมตตากรุณา นี่การจะยื้อแยงทรัพยสินของบุคคลอื่นก็มีเหมือนกัน เรา
รักเราสงสารก็ทําไมได เมื่อเรารักเขาสงสารเขา ยอมรับนับถือในทรัพยสินของเขา เพราะเขาหามาได
ยาก เราไมทํา เราก็เปนที่รักของเขา เราก็มีความสุข เขาก็มีความสุข
สําหรับคนรักก็เชนกัน ถา เรามีความประสงคจะยื้อแยงคนรัก ของบุคคลอื่นละก็ คิดถึง
กําลังใจของเราบาง วาคนที่เรารัก เรามีความปรารถนา ใครจะใหใครมาแยงคนรักของเราไหม เรามี
ความไมตองการฉันใด คนอื่นก็มีความรูสึกฉันนั้น ในเมื่อเรามี เรารักในคนรัก ไมอยากใหใครมายื้อ
แยง หรือไมตองการใหบุคคลอื่นบุคคลใด มาทําลายจิตใจในดานนี้ เราก็ไมทําเสีย เทานี้เราก็มี
ความสุข ไมแตกราวในความสามัคคี
สําหรับในดานวาจานี้ที่องคสมเด็จพระชินศรี ทรงตรัสใหใชวาจาจริง พุดตรง พูดเพราะ ไม
พูดหยาบ ไมพูดวาจาสํารากใหเปนที่ระคายเคืองใจของบุคคลอื่น ใชวาจาจริง ใชวาจาที่เปนสุภาษิต
เปนคติที่เปนประโยชนแกบุคคลผูรับฟง เปนอันวาถาใชวาจาอยางนี้ เราไปที่ไหน ก็เปนที่รักของ
บุคคลอื่นทั่วไป เราก็มีความสุข ผูรับฟงก็มีความสุข เพราะตางคนตางรักกัน ความทุกขมันจะมีมา
แตไหน
ขอสุดทายองคสมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนําวา สุราเมรัย เปนปจจัยเปนฐานะที่ตั้งของ
ความประมาท อันนี้องคสมเด็จพระบรมโลกนาถ ทรงแนะนําวาจงหยุดยั้งเสีย อยาดื่มมัน ตามปกติ
ที่เราเมาชีวิตมันก็พออยูแลว ถาไปเมาเหลาเขาอีก ความเมามันเพิ่มขึ้นมาใหญ จะเปนปจจัยใหเกิด
ทุกข
นี่แหละบรรดาทานพุทธบริษัท เปนอันวาศีลถาเราพึงรักษาไดเฉพาะสิกขาบท 5 ประการ
อันนี้องคสมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดากลาววา เปนปจจัยแหงความสุข โลกนี้ทั้งโลกถาตางคนตาง
มีศีลทั้งหมด ก็จะตองไมเสียเวลาในการระมัดระวังปองกันอันตราย ที่จะพึงเกิดกับตน ไมตองเสีย
ทรัพยสิน ที่ปองกันทรัพยสิน และทรัพยที่พึงหาย และก็จะไมมีภัยจากการระแวงสงสัย ในการยื้อ

แยงความรักซึ่งกันและกัน ไมตองสรางความไมสบายใจ ในเวลาที่ฟงวาจา เวลาที่เปนประโยชนแก
บุคคลอื่น จิตเราก็มีความสุข
นี่เปนอันวา ศีลเปนปจจัยของความสุข ศีลเปนที่นําที่มาแหงความสุข ถาเราไมดื่มสุราเมรัย
สติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ ถาหากวาบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เปนเอกัคคตารมณ นี่การที่
จะเจริญสีลานุสสติกรรมฐานนี่ก็ไมมีอะไรมาก วันหนึ่งวันหนึ่ง ตั้งแตลืมตาขึ้นมา จนกวาจะหลับลง
ไปใหม แลวก็ตั้งใจนับสิกขาบท ที่เราจะพึงปฏิบัติวา มันมีอะไรบาง แลวก็ตั้งใจไววา วันนี้ทั้งวัน เรา
ไมยอมทําลายศีลเด็ดขาด ถาบังเอิญมันพลั้งมันพลาดไปบางก็คอยเอาสติสัมปชัญญะเขาไปควบคุม
ไววา สิกขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององคสมเด็จพระจอมไตร เราจะไมยอมละเมิด
เพราะวาถาเราขืนละเมิด มันจะเปนปจจัยของความทุกข ถาเราไมละเมิดก็เปนปจจัยของความสุข นี่
วากันถึงศีล
เมื่อทรงอารมณอยูอยางนี้คอยปรับปรุงใจ ไปวันละเล็ก วันละนอย มันก็มีการบกพรองบาง
ในระยะแรกเปนของธรรมดา เพราะเปนของใหม ถาเราสนใจจริงๆแลว ในที่สุด ไมชาไมนานเทาไหร
กําลังใจในการรักษาศีลก็จะทรงตัว ที่เรียกกันวาเอกัคคตารมณ ความจริงของเรานี่ ก็มีมากนะ
สําหรับฆราวาส สําหนับพระนี่ตองระมัดระวังใหดี ฆราวาสนี่ที่ดีก็มีมาก เรื่องศีล 5 บริสุทธิ์นี่มีเยอะ
ในการเคารพในพระไตรสรณคมณก็มีเยอะ คนนี่ถาไมเคารพในพระไตรสรณคมณ ก็มีศีลไมได คนที่
จะมีศีลบริสุทธิ์ไดก็เพราะจิตใจเคารพในไตรสรณคมณคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ นี่ความจริง
ในกรรมฐาน 40 นี้ เราศึกษากันมาเปน 2 ตอน ตอนแรกก็ไดแก พุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ
สังฆานุสสติ เรานึกถึงพระพุทธเจา เรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆเปนสรณะ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
พระอริยสงฆ
อันนี้เราก็จะมาวากันใหม วันนี้เรามาวากันถึงสีลานุสสติ นึกถึงศีลเปนปกติ ระมัดระวังศีล
เปนอารมณ นี่ถาหากวาทานทั้งหลายทรงศีลดวยกําลังใจบริสุทธ มีจิตใจเปนเอกัคคตารมณในกําลัง
ของศีล ศีลจะไมขาดตกบกพรอง เพราะอาศัยเจตนาเปนสําคัญ นี่เฉพาะฆราวาสนะ
เฉพาะภิกษุสามเณรนี้มีทั้งเจตนาและไมเจตนา บางสิกขาบทตองตั้งใจละเมิดจึงจะเขาถึงการ
บกพรอง นี่เรียกวาศีลจึงบกพรอง บางสิกขาบทนี่ไมตั้งใจทานก็เอาเหมือนกัน มีทั้งสุจิตตกะ เจือ
ดวยจิตคือตั้งใจ และอจิตตกะคือไมมีจิตเจือปนคือไมไดตั้งใจ อันนี้ตองระมัดระวังใหดี
นี่ถาหากศีลของทานครบถวนบริบูรณ ความจริงคนมีศีลบริบูรณที่สังเกตงายนะ เพราะมี
ความเมตตาปราณี มีกตัญู รูคุณ ไมแขงดี ไมแขงเดน มีแตการเกื้อกูล ดูตัวอยางที่นางวิสาขา
มหาอุ บ าสิ ก า หรื อ ว า ท า นอนาถบิ ณ ฑิ ก เศรษฐี มี แ ต เ พี ย งเป น ผู ใ ห ถ า ใครได ดี พ ลอยไดดี ด ว ย
สนับสนุนในความดีของผูอื่น

ถาศี ลบริสุ ทธิ์อยา งหนึ่ง มี ความเคารพในคุณพระพุทธเจ าจริงจังอยา งหนึ่ง อยา งนี้ ทา น
เรียกวาพระโสดาบัน เพราะวาในบาลีกลาววา พระโสดาบันกับสกิทาคามี เปนผูมีศีลบริสุทธ พระ
ไตรสรณคมณก็ครบ เพราะวาเรามีความเคารพในพระพุทธเจา เรามีความเคารพในพระธรรม เรามี
ความเคารพในพระสงฆ เราจึงยอมปฏิบัติในศีล
ฉะนั้นขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องนี้รูสึกวาเปนของไมยาก ถาเราตั้งใจอยากจะ
ทรงใจจริงๆ การเคารพในพระพุทธเจา เรามีแลว การเคารพในพระธรรม เรามีแลว การเคารพใน
พระสงฆ เรามีแลว เหลือแตศีลเพื่อความบริสุทธิ์ ก็จงมีความรูสึกไววา ศีล 5 ประการ จะขาดได
เพราะความตั้งใจเปนสําคัญ ถาเราไมมีเจตนาจะทํา อยางมดมันเดินไป เรามองไมเห็น เหยียบมด
ตายศีลไมขาด จะเห็นแลวยกยกขาไมทัน เอาเทาวางลงไปยกไมทันทรงตัวไมอยู บังเอิญเทาไป
เหยียบมดตายโดยไมมีเจตนาจะฆา ศีลก็ไมขาดหรือยุงมันมาเกาะกาย หวังจะลูบไลใหมันบินไป
บังเอิญไปกระทบมันตายเขาเขาโดยไมมีเจตนาอยางนี้ ศีลก็ไมขาด เปนอันวา ถาทานทรงศีลบริสุทธิ์
และก็มีสรณคมณครบอยางนี้ เรียกวาพระโสดาบัน
นี่เราพูดถึงปฏิบัติ ถาเราเจริญสีลานุสสติกรรมฐานมั่นคงอยางนี้ ในเมื่อมีความมั่นคงแลว ก็
ความมั่นคงในพระรัตนตรัยดวย ถาหากวาเราเจริญสีลานุสสติกรรมฐานนี้ กับไตรสรณคมณทั้ง 3
ประการ ทําใหเปนวิปสสนาญาณแตความจริงขอนี้ก็เปนวิปสสนาเหมือนกันนะ นี่เพราะวาเราจะตอง
รักษาศีลบริสุทธิ์จะเคารพพระพุทธเจาและก็นึกถึงความตายเปนสําคัญ แลวคิดวาตายจากชาตินี้แลว
นั้น เราจะไมไปอบายภูมิ มีความรูสึก มีปญญาอยูบาง
สําหรับพระโสดาบัน ทานกลาววามีปญญาไมมาก มีสมาธิไมหนัก พระโสดาบันกับพระ
สกิทาคามี มีปญญาเล็กนอย ถาเราไมมีปญญา เราก็ไมมาเคารพในพระรัตนตรัย ถาเราไมมีปญญา
รูผิดรูชอบ เราก็ไมมีปญญารักษาศีลและศีลที่จะบริสุทธิ์ไดเพราะอาศัยพรหมวิหาร 4 ถาคนเปนคน
เลว ไมใชคนดี ไมมีใครเขาเจริญพรหมวิหาร 4 ทั้งนี้เพราะอะไร ก็เพราะวา คนเลวไมตองการความ
ดี เพราะการมีพรหมวิหาร 4 มีแตการเกื้อกูล ไมอิจฉา ไมยื้อแยง ไมแขงดี ไมทําอะไรทั้งหมดให
เปนที่สะเทือนใจคน มีแตการสนับสนุน
ถาหากวาเราตองการจะเปนอรหันตจะทํายังไง ตอนนี้กําลังใจเหยียบยางเขาสูโลกุตตระจิต
คือจิตที่เปนโลกุตตระ เลยโลกียะแลว อันนี้ก็ไมยาก อยางนี้ไมยากถาจะเปนพระอรหัต ก็กําลังใจมัน
เขาเขตพระนิพพานแลวนี่ เราก็จบตอนทาย ที่พระพุทธเจาทรงสอนมหาสติปฏฐานสูตรทุกตอนลง
เหมือนกันหมด วารางกายนี้หรือเวทนาก็ดี จิตก็ดี ธรรมก็ดี ที่เกิดกับอารมณของใจ เราก็นึกวา
เพียงแตสักวาเราเห็นเทานั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งทางรางกายของเรา รางกายของบุคคลอื่น ทานบอก
วาจงอยายึดถือรางกายของเราดวย จงอยายึดถือรางกายของบุคคลอื่นดวย และวาจงอยายึดถืออะไร

อะไรทั้งหมดในโลกนี้ดวย ทั้งนี้ก็เพราะวา คนที่มีศีลอยางเรา คนที่รับสรณคมณอยางเรา ทุกคนตาง
ก็ตายหมด อยางองคสมเด็จพระบรมสุคตทรงเปนอัจฉริยะมนุษย แตพระองคก็ไมสามารถจะทรงกาย
ไวไดตลอดกาลตลอดสมัย ในที่สุด องคสมเด็จพระจอมไตร ก็ตองทิ้งสรีระรางกายของพระองค
ฉะนั้นในเมื่อองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา จะตองทิ้งสรีระรางกายของพระองคเพียงใด
เรากตองคิดวารางกายของเรา เราก็ตองทิ้งอยางนั้นเหมือนกัน รางกายของบุคคลอื่น เขาก็ตองทิ้ง
เมื่อทิ้งไปแลวทุกคนไมสามารถจะนําทรัพยสินทั้งหลายที่มีอยูในโลกติดตัวไปได ถาหากวาเรายังเกาะ
กาย เกาะทรัพยสิน เกาะบุคคลอื่นเพี ยงใด เราก็ ตองเกิ ดอี ก อยางที่ทรงแนะนํา กี สาโคตมีวา
มัจจุราชจงคราชีวิตของคนนี้ลงไปสูอบายภูมิ เพราะบุคคลนั้นมีอารมณใจไมเต็ม ถาบรรดาทานพุทธ
บริษัททั้งหลายทรงกําลังใจอยางนี้ คืออัตภาพรางกายนี้มันจะพังก็เชิญ รางกายของบุคคลอื่นจะตาย
ก็ชางประไร เมื่อตายแลว ทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้มันจะไปไหนก็เรื่องของมัน ไมมีความสําคัญ
สําหรับเรา รางกายนี้เปนปจจัยของความทุกข เปนเชื้อสายของความทุกข ไมใชเปนปจจัยแห ง
ความสุข เราไมมีความปรารถนามันตอไป ถาชีวิตยังทรงอยูเพียงใดเราก็พึงบริหารรางกายตามหนาที่
ถาชีวิตอินทรียมันจะสิ้นไปเมื่อไหร เราก็ไมสะเทือนใจ ถาวางเสียไดเพียงเทานี้ บรรดาทานพุทธ
บริ ษั ท ทั้ ง หลายก็ ชื่ อ ว า กํ า ลั ง ใจของท า นเข า ถึ ง อรหั ต ตผล เป น พระอริ ย บุ ค คลเบื้ อ งสู ง ใน
พระพุทธศาสนา
เอาละ สําหรับวันนี้ บรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหนา กาลเวลาที่จะแนะนํา ก็
หมดแลว ตอแคนี้ไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ทรงกําลังกายกําลังใจ ใหเปนไปตามความ
ตองการของบรรดาทานพุทธบริษัท ที่ไดศึกษามาจนกวาจะไดเวลาที่ทานเห็นวาพอสมควร สวัสดี

5. จาคานุสสติกรรมฐาน
ทานสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย บัดนี้ทานทั้งหลายไดสมาทานพระกรรมฐานสมาทานศีลแลว
ตอไปขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย ไดพยายามรวบรวมกําลังใจของทานเชนเดียวกับทานพหุ
ปุตติกาเถรี (ที่จบไปเมื่อสักครูนี้) เพราะวาทานพหุปุตติกาเถรี ทานตัดสินใจอยางไร คือวาทานถือวา
ชีวิตรางกายไมใชของทานทรัพยสินทั้งหลายไมใชของทาน บุตรธิดาทั้งหลายไมใชของทาน เวลานี้สิ่ง
ที่ ท า นต อ งการ มี อย า งเดี ย วคื อ สมณธรรม ที่ อ งค ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ า ทรงแนะนํ า ไว
รางกายไมใชเราไมใชของเรา เราไมมีในรางกาย รางกายไมมีในเรา เราจะไมยึดถือรางกายของเรา

ดวย จะไมยึดถือทุกสิ่งทุกอยางในโลกดวย ถาอารมณจิตของเราไมยึดถือทุกอยางอยางนี้ ทาน
เรียกวาพระอรหันต
และก็ขอบรรดาทานพุทธบริษัททุกทาน จงพยายามทําไปวันละเล็กวันละนอยคอยๆ ปลดไป
และก็ปลดบอยๆ ก็สามารถจะตัดไดอยางทานพหุปุตติกาเถรี ทั้งนี้ที่องคสมเด็จพระชินศีรทรงตรัสวา
น้ําตกมาทีละหยาดทีละหยาดนอยๆ แตวาตกไมขาดสาย ก็สามารถจะทําภาชนะใหญๆ ใหเต็มไดฉนั
ใด แมแตธรรมขององคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดา ก็เชนเดียวกัน ปฏิบัติทุกวัน ปฏิบัติบอยๆ
ละไปทีละเล็กทีละนอย ไมชามันก็หมด
สําหรับวันนี้จะนําเอาพระธรรมคํา สั่งสอน ขององคสมเด็จพระบรมสุคตในกรรมฐาน 40
เฉพาะในอนุสสติ 10 ประการ วันนี้จะวาถึง จาคานุสสติกรรมฐาน เมื่อคราวที่แลวสีลานุสสติผาน
มาแลว นี่วากันถึงจาคานุสสติกรรมฐาน ขอทุกทานโปรดทราบ เพราะวาที่จะพูดนี่ พูดในแนวของ
การปฏิบัติ ไมใชพูดในแนวของปริยัติคําวาปริยัติ คือการเลาเรียนเพื่อรู แตแนวปฏิบัตินี้ ปฏิบัติเพื่อ
การบรรลุมรรคผลองคสมเด็จพระทศพลบรมศาสดา ทรงแนะนําใหบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย
โดยทั่วหนา ใหมีทานการบริจาค จาคะแปลวาบริจาค คือเสียสละ
แตความจริงสําหรับเรื่องจาคะนี้ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว องคปจจุบันรัชกาลที่ 9 ทรง
มีพระราชปรารภมา วาการมีจาคะตัวเดียวนี้ สามารถไปนิพพานไดและพระองคไดทรงวินิจฉัยมาวา
จาคะถาแปลวาเสียสละ แปลวาจิตใจยังหนวงเหนี่ยวอยูในทรัพยสินนั้นมาก ตองมีกําลังใจแรงตองดึง
หนัก อยางนี้ถือวายังไกลตอมรรคผล ถาตัดคําวาเสียออก เหลือแตสละอยางเดียว อยางนี้แสดงวา
กําลังใจเบาลงไปมากแลว แตก็ยังมีเยื่อใยติดอยูคือ คําวาสละ ถาเอาตัวส.ออกเสีย 1 ตัว เหลือแต
คําวา ละ ตัวเดียวไดแก อรหัตตผล
นี่พระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ ขอบรรดาทานพุทธบริษัททั้งหลาย จง
ยึดถือเปนเครื่องประพฤติปฏิบัติ เพราะวาพระองคมีพระราชวินิจฉัยตรงตามจุดของพระอริยเจาพอดี
แตวาก็อยาคิดวา อาตมาไปยกยองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปนพระอริยเจาเขาอีกนะ ฟงกันก็
ฟงกันใหมันเขาใจ คือวาไมไดยกยยองทาน ทานจะเปนพระอริยเจาหรือไม อันนี้ไมทราบ แตทวา
ทานวินิจฉัยตรงกับพระอริยเจาพอดี
เพราะวาพระอริยเจาทั้งหลาย เขาใชคําวาละกันตัวเดียวเทานั้น นี่เราก็มาเริ่มละกันเลยดีกวา
ถาลงละได จาคะตัวนี้เปนเครื่องทําลายรากเหงาของกิเลสเปนตัว สําคัญ ถายังใชคําวา เสียสละ
แสดงวายังมีความเสียดายอยูมาก
ถาอารมณจิตยังมีความเสียดายในการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน เสียดายทรัพยสินจะใหมากก็เกรง
วาจะหมดเปลือง บางทีจะใหนอยก็อายชาวบาน จิตใจมันก็วาวุนอยางนี้แสดงวากิเลสยังทวมหัวหรือ

เลยศีรษะ ยิ่งหากวามีจิตสภาพกอบโกยโดยไรประโยชน หมายความวาไมตรงกับสภาวะของเรา ซึ่ง
เปนนักปฏิบัติ มีการกอบโกยหาผลประโยชนเขาใสตัวแทนที่จะเสียสละ กลับดึงกลับเขามา นี่เปน
การสรางกิเลสใหมากขึ้น ไมใชเปนการทําลายกิเลส นักปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งพระ
เณรที่มีคําวา นิพพานัสสะ สัจฉิกิริยายะ เอตัง กาสาวัง คเหตวา ซึ่งแปลเปนใจความวา
ขาพเจาขอรับผากาสาวพัตร เพื่อทําใหแจงซึ่งพระนิพพาน หรือวานักปฏิบัติพระกรรมฐานทุกทาน ที่
พระพุทธเจาทรงเรียกวา พระโยคาวจร แปลวาผูประกอบเพื่อความดี เพื่อความเบ็ดเสร็จ นี้คําวา
เสียสละจงอยามีในจิต คําวาสละก็จงอยามีในจิต จงมีคําเดียวเทานั้นคือคําวา ละ เปนอันวาเราจะ
ละทรัพยสินเสียทั้งหมด เราจะละทุกสิ่งทุกอยางใหหมด แมแตรางกายเราก็ละ รางกายของบุคคลอื่น
ที่เนื่องถึงเราเราก็ละ ทรัพยสินทั้งหมดที่มีอยูนี้เราก็ละ แตคําวาละในที่นี้ ก็ไมไดหมายความวา
ทําลายรางกายทิ้งไป ทําลายรางกายของบุคคลอื่นใหหมดไป หรือทรัพยสินมีเทาไหรโยนทิ้งไป ไมใช
อยางนั้น อยางนี้มันผิด เปนอัตตกิลมถานุโยค ไมถูกอารมณละของเรา คือหมายความวา ละที่เรา
จะไมผูกพัน ตามที่พระพุทธเจาตรัสไวในพระธรรมบทขุททกนิกาย วากระจายออกแลวจงรวมเขา นี่
หมายความเรามาละอะไรกันดี
ในที่นี้เราก็ละทรัพยสิน เราไมเมาในทรัพยสินที่พึงไดมา แตวาถาเรายังตองเลี้ยงชีวิตอยูเราก็
ตองหา หากินตามหนาที่เพราะรางกายมันตองการจะกิน รางการมันตองการจะนุงจะหม รางกายมัน
จําจะตองใช หามาตามหนาที่ ถือวารางกายยังมีอยูก็ตองบํารุงบําเรอมันเพื่อตองการเอามันไวเปน
พาหนะ สําหรับที่จะกาวเขาไปสูพระนิพพาน แตเราไมไดหวังจะหามาเพื่อความร่ํารวย เพื่อความ
สะสม และไมไดหามาเพื่อความละโมบโลภมาก ไมตองตามฐานะแหงความเปนอยูในฐานะที่เราเปน
พุทธศาสนิก หรือที่เรียกวาพระโยคาวจร คําวาพระโยคาวจรนี้หมายความวา ผูปฏิบัติเพื่อพระโสดา
ปตติมรรคพอถึงพระโสดาปตติมรรค ทานเรียกวาพระโสดาปตติมรรค กําลังปฏิบัติอยูนี่ เรียกวา
พระโยคาวจร กําลังจะกาวเขาไปใกลพระนิพพาน เขา ไปนี่ถาอารมณเยื่อใยในทรัพยสินยังมีอยู
อารมณเยื่อใยในชีวิตมีอยูเกินไป ยังมีความเยื่อใยในบุคคลที่เนื่องถึงกันเกินไป อยางนี้ชื่อวายังมียาง
เหนียว คือกิเลสติดใจอยูใชไมได
แลวควรจะทําอารมณใจอยางไร ก็ถือวาหนาที่ของเรา มีอะไรบาง ทําหนาที่นั้นใหครบถวน
ทุกอยาง อยาใหบกพรอง แตวาหนาที่ที่ทํานั้น ถือวาทําตามปกติที่มีหนาที่อยูเทานั้น เราไมมีความ
เยื่อใยอะไร เพราะถือวาทรัพยสินทั้งหลายเหลานั้นตายแลวเรานําไปไมได แตทวาเมื่ออยูมันมีความ
จําเปนจะตองใช ก็ตองหามาเพียงพอแกอัตภาพ คือไมตะเกียกตะกายใหเหนื่อยยากเกินไป ไม
ละโมบโลภมากเกินไป หามาเพื่อกินหามาเพื่อใช หามาเพื่อเกื้อกูลแกบุคคลในตระกูล หามาเพื่อ

เกื้อกูลแตบุคคลที่อยูภายในบังคับบัญชา แตจิตใจของเราไมไดติดอยูในทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้ คิด
วา ทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้ ในเมื่อเราตายแลวก็แลวกันไป เราไมไดคิดวา เราจะมีทรัพยสินนี้ตอไป
หรือมีความรูสึกอยูเสมอวา ถาเรายังมีชีวิตอยูอยางนี้ ในชีวิตก็ดี หรือตายจากชาตินี้ไปแลวก็
ดี ถามีสภาพการเกิดอยางนี้ มันก็ตองหอยางนี้ มันก็ตองมีความเหน็ดเหนื่อยอยางนี้ เวลาที่เราตาย
ไปแลว เราก็นําไปไมไดอยางนี้ เปนอันวาอารมณในตอนนี้ถือวา เราละอาการอยางนี้เสีย เราไมมี
ความผูกพันในทรัพยสินใดๆทั้งหมดและก็มีความรูสึกไวเสมอวา นับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ขึ้นชื่อวาจะ
มีชีวิตมาเพื่อมีทรัพยสมบัติอยางนี้ จะไมมีสําหรับเรา การที่เราไมมีชีวิตอินทรียมาเพื่อมีสมบัติอยางนี้
ได นั่นคือความหมายวาเขาพระนิพพาน
เขาทํากันอยางไร เราก็มานั่งพิจารณาพระธรรมคําสั่งสอน ขององคสมเด็จพระจอมไตรบรม
ศาสดา นี่อยาลืมนะวาเราแนะกันเทานั้นนะ ไมใชมานั่งจ้ําจี้จ้ําไชจนกระทั่งทานจะไดบรรลุมรรคผล
ดูคําสั่งสอนขององคสมเด็จพระทศพล ทานสอนที่ละนิด ทีละนิด ก็บรรลุมรรคผลกัน นี่สําหรับคนดี
ถาสําหรับคนเลวอยางพระเทวทัตกอบโกยใหเทาไหร ทานก็ลงอเวจีมหานรก เวลาพูดเราก็ละในการ
แสวงหาทรัพยสินที่โดยไมชอบธรรม แตวาถาหากทรัพยสินมาโดยชอบธรรม เพื่อยังความเปนอยู ไม
ถือวามีความโลภตามนี้ การหามาได ก็ไมติดใจ คิดวามันกับเราจะอยูดวยกันตลอดกาลตลอดสมัย
มี ค วามรู สึ ก ไว เ สมอว า เรากั บ มั น ต อ งจากกั น แน นี่ อ ารมณ ข องจาคะในข อ นี้ จะขอแนะกั น ไว
เพียงแคนี้นะ
ทีนี้ถามานั่งดูกันตอไปวา องคสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจาสอน คําวา
จาคะตัดเอาแคละตัวเดียว คําวาละคําสุดทายตัวเดียวเทานั้น ในจิตของเราจะตองไมมีคําวาเสียสละ
หรือไมมีคําวาสละ ตามพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงวินิจฉัยมาไว 3 ชั้น
และแตละชั้นพระองคก็ทรงอธิบายไววา มันเปนยังไง เสียสละยังมีเยื่อใยอยูมาก และมีความโลภอยู
มากสละความโลภยังมีอยู เพราะยังมีความเสียดาย ถาละเสียตัวเดียวไมมีความเสียดายหมดเรื่องกัน
นี่ถาเราละแตวัตถุ เราจะไดอะไรขึ้นมาบาง อารมณของเราไมติดในลาภสักการะทั้งหมด ไมมีความ
เยื่อใยในลาภสักการะ แตวาตองหามาตามหนาที่
แตวา การหามาตามหนาที่นี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไมทรงตําหนิถาหามาดวยความ
สุจริตธรรม พระองคทรงสรรเสริญ แตวาอยาไปนั่งตําหนิชาวบานชาวเมืองเขา ที่เขาหากินกันวันยัง
ค่ํา วันยังค่ํา วานี่โลภโมโทสันกันเกินไปชางไมรูสึกวาตัวจะตาย ตัวจะแก เมื่อตายแลวก็เอาไปไมได
อยาไปคิดอยางนั้นนะถาคิดอยางนั้นเลวมาก เขาตองหากินตามหนาที่ เราก็ตองหากินตามหนาที่
ตามภาวะของเราจะมี แตวาหากินเลยหนาที่ไปจนโลภโมโทสัน ไมใชภาวะของตัวนี่เลวจัดไมใชพุทธ
สาวก

มานั่งดูกันตอไป จิตใจเราละในทรัพยสิน การที่จะละได กําลังใจมันละอะไรไดบาง เพราะ
ทรัพยสินเปนสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับชีวิต ความโลภเปนกิเลสเย็นสรางความชื่นจิตใหแกบุคคลผูไดมา
พอไดทรัพยสินมาแลวก็เกิดความชื่นใจโอหนอ นี่เรามีโชค เรามีเงินมาก เรามีทองมาก เรามีพาหนะ
มาก เรามีบริวารมาก นี่มันเปนกิเลสตัวเย็น ถาเปนไฟก็ไฟเย็น ถาถูกตีก็เหมือนถูกตีดวยไมนวม
จนกวาจะรูสึกตัวกระดูกแหลกหมดแลวนี่ ไฟเย็นๆ นี่กวาจะรูสึกรอน มันก็ไหมไปหมดแลว ตัวก็ตาย
เสียแลว นี่ตองระวัง มีความรูสึกไวเสมอวา เราเกิดมาเพื่อตาย ทรัพยสินทั้งหลายเหลานี้ ปูยาตา
ทวดของเราสรางไวเปนมรดกตกทอด ทานทั้งหลายเหลานี้ตางคนตางก็ตางตายไปหมดแลว ไมมีใคร
ทรงชีวิตอยู ในเมื่อชีวิตของทานไมทรงอยูแลว ทรัพยสมบัติทานก็ไมไดนําไปดวย แมแตรางกายก็
ไมไดนําไป
ฉะนั้นรางกายก็ดี ทรัพยสมบัติก็ดี ก็ถือวาเปนทรัพยสมบัติเชนเดียวกันทรัพยสมบัติสวนที่
สําคัญที่สุดก็คือ ทรัพยสมบัติไดแกรางกาย ทรัพยสมบัติสวนนี้เรามีความเยื่อใยและมีความผูกพัน
มาก ฉะนั้นในเมื่อเราคิดวาเราจะละทรัพยสินทั้งหลายใหหมดไปจากจิต จิตใจไมมีความหนวงเหนี่ยว
ในทรัพยสินทั้งหลาย ที่ใชคําวาละตัวเดียว ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระวินิจฉัยมา
เราก็ตองหันมาละอัตภาพรางกายของเราดวย ความจริงจาคะตัวนี้ตัวเดียวนี่เปนอรหันตสบายและ
เปนตัวตรงเสียดวย เราก็มาละเสียใหหมด ละโลภะความโลภไดแลว ก็มานั่งละความโกรธ ความ
โกรธละตัวไหนละ ก็มีอารมณใหอภัยแกบุคคลผูผิด
แตทั้งนี้เวนไวแต ผิดกฏ ผิดระเบียบ ผิดวินัย ผิดกฎหมาย อันนี้ใหอภัยไมได พระพุทธเจาก็
ไมได พระพุทธเจาก็ไมใหอภัย เพราะเปนระเบียบขอบังคับของหมูคณะ จําเปนจะตองประพฤติ
ปฏิบัติ คนที่ละเมิดระเบียบ ละเมิดวินัย ละเมิดกฎหมาย เขาไมเรียกวาคนดี คนประเภทนี้ใหอภัย
ไมได ตองลงโทษตามหนา ที่ตามระเบียบแตคนดีนี่เขาไมละเมิดระเบียบวินัย และไมละเมิดกฎ
ขอบังคับ
ตานี้มาถือวา การใหอภัยทานที่มีความผิด ก็หมายความวา เขาหลงผิดคิดไปวา อยางนั้น
มันดี ซึ่งไมเปนการทําลายระเบียบ ไมเปนการทําลายวินัย ไมเปนการทําลายกฎหมาย แตทวามี
กําลังใจคิดพลาดบาง บางทีสิ่งนี้มันเปนความชั่ว เปนปจจัยแหงความเดือดรอน แตเขาหลงผิดไป
และก็พูดผิดไปบาง ทําผิดไปบาง อันนี้เราก็ไมถือโทษโกรธเคือง แคนี้ก็ไมพอเราก็ใหอภัยเสียเลย
แลวคิดวาที่เขาทําไปนี่ เพราะการรูเทาไมถึงการณ ถาเขารูวาอาการอยางนี้มันเลว เขาก็คงไมทําเชน
เดียวอยางเรา ที่เราทําไปทุกอยาง เราคิดอะไรไปทุกอยาง และตัดสินใจทําอยางนั้น ก็เพราะวาเรา
คิดวามันดี ถาคิดถึงอารมณนี้เราควรใหอภัยแก เขาผูมีความผิด เวนไวแตผิดระเบียบวินัยและก็

กฎหมาย อันนี้ก็วากันไปตามระเบียบ เราไมโกรธ แตตองลงโทษตามระเบียบเพื่อความอยูเปนสุข
ของบุคคลรวมกันเปนสวนมาก
นี่ตัวนี้ถือเปนพรหมวิหาร 4 ตัวใหญและเปนตัวตัดความโกรธ ถาเมื่อเราไมมีความโลภ ละ
ความโลภไดแลว แลวก็มาละความโกรธไดอีก ตัวใหอภัยนี้ ละความชั่วใจมันก็เปนสุข ความโกรธนี่
เปนกิเลสตัวรอน ทําใหเรารอนงาย เราละมันเสียแลว มันก็รอนยาก แลวมันก็ไมรอน
ทีนี้มาละอีกตัวหนึ่ง ละความหลง หลงคิดวารางกายคือขันธ 5
นี้ ขอพูดสักนิดหนึ่ง
ประเดี๋ยวบรรดาศาสดาจารยจะหาวา แหม ไมยึดบาลีเสียเลย ขันธ 5 ก็ไดแก รูป เวทนา สัญญา
สังขาร วิญญาณ คือตัวเรานี่เอง ตอไปไมพูดขันธ 5 อีก พูดถึงตัวเราดีกวา เขาใจงายเห็นพูดอยาง
นี้ละก็ ญาติโยมผูเฒาไปนั่งคิด ปวดหัวตาย เอารางกายของเรานี่แหละ มันจะมีอะไรบางก็ชาง มัน
มีกี่อยางก็ชางมัน เราจะไมหลงในชีวิต คิดวาเราจะไมตาย เราจะไมหลงในรางกายวามันจะทรงอยู
มันจะดีอยู จะไมปวยไขไมสบาย เราจะไมหลงในรางกายวามันจะไมแก เรามีความรูสึกตรงตาม
ความเปนจริงไวเสมอ ตัดตัวหลงนะ วารางกายนี้ประกอบไปดวยอะไร ประกอบไปดวยธาตุ 4 คือ
ธาตุน้ํา ธาตุดิน ธาตุลม ธาตุไฟ มันประคับประคองเขามาเปนกาย ในเมื่อเปนกายแลวมันมีการทรง
ตัวไหม ทานบอกวารางกายเปนอนิจจัง เปนของไมเที่ยงจริงไหม มองดูใหรูวามันเปนจริง แนะคิด
กันเอาเองนะ เวลามันมีนอยมานั่งจ้ําจี้จ้ําไชเกินไปนะไมเอา ใชปญญาเสียบาง
ถามันเที่ยงแลวมันก็ไมแก เที่ยงแลวมันก็ไมปวย เที่ยงแลวมันก็ไมตาย นี่พูดกันแคนี้พอ มัน
ไมเที่ยง ถามันไมเที่ยง ถามันเคลื่อนไปมันเปนความสุขหรือความทุกข เราคิดวาเราจะไมปวย ถามัน
ปว ยแล ว มั นเปน ความสุ ข หรื อความทุ ก ข คิ ดว า มัน ไมต าย แต บังเอิ ญความตายมั นเข า มาถึงนี่
เพราะอํานาจ ความหลงวามันจะไมตาย แตความตายมันคืบคลานเขามา ความรูสึกมันจะเปนสุข
หรือเปนทุกข นั่งนึกตัวเองใชปญญาเอาเสียบาง ใชไมไดก็แลวไป ไมไดหวงใยใคร แนะนํากันไวเพียง
เทานี้ เพราะไมไดคาจางรางวัล ถึงแมจะมีคาจางรางวัลก็ไมเอา มานั่งจ้ําจี้จ้ําไชกับคนที่ไมเอาไหน
มันไมเกิดประโยชน แตวาถาคนไหนก็ตาม ถามีวิสัยเปนเชื้อสายของพระเทวทัตละก็ สอนเทาไหรก็
ไมไดเรื่อง ถาเปนเครือพันธุของ องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา สะกิดนิดหนึ่งก็เปนพระอรหันต
ดูตัวอยาง ทานพหุปุตติกาเถรี ทานรับฟงอะไรบาง และก็เปนพระอรหันตได บวชวันเดียว
เทานั้นเปนพระอรหันตเลย เพราะใชกําลังใจอยางไร ใชกําลังใจวา รางกายนี้มันประกอบดวยธาตุ 5
มันไมมีความทรงตัว มันไมความทรงตัวมันแกไปทุกวัน แลวมันก็คลานขาไปหาคนตาย ในที่สุดมันก็
ตาย ยึดถือไวก็มีแตความทุกข จะไปยึดถือมันไดอยางไร กฎธรรมดาของมันเปนอยางนั้น เอาใจของ
เราเขาไปยอมรับนับถือกฎธรรมดาเสียวา โลกนี้มันไมมีอะไรเที่ยง จะเปนคนก็ดี จะเปนสัตวก็ดี จะ
เปนวัตถุก็ดี ไมมีอะไรเที่ยง ถาเราไมละ ไปยึดมันเขา จิตใจมันก็เปนทุกข ถาใจเราละเสียได ละวา

รางกายมันนี้ไมชาก็พัง ไอเรื่องความตายก็เหมือนกัน ขอใหคิดไวทุกวัน วันนี้ตื่นนอนขึ้นมาจะถึงตอน
เย็นหรือเปลาก็ไมทราบ มันอาจตายเสียวันนี้ และตองคิดไวอยางนี้เสมอ
เมื่อมันคิดอยางนี้แลวทําอยางไรตอไป ก็ทําอารมณก็คิดตอไปวา ถาเราขืนทรงกายอยางนีอ้ กี
ในชาติอื่นตอไปเราก็มีทุกข ทุกขมันมาจากไหน ทุกขมันมาจากตัณหา ตัณหาคือความยาก อยากจะ
รวย อยากจะมีทรัพยสินอยากจะทรงอยูอยากจะโกรธ อยากจะพิฆาตเขนฆาทําลายลางบุคคลอื่น
อยากใหรางกายมันทรงอยู ไมอยากใหปวย ไมอยากใหตาย ไมอยากใหพลัดพรากคนที่รักของที่รัก
ของเราไป รวมความไมอยากไปนี่จงตัดอารมณตัวนี้เสีย ยอมรับนับถือตามความเปนจริงวา ในเมื่อ
ทุกสิ่งทุกอยางในโลกนี้ แมแตรางกายเรา รากายของบุคคลอื่น วัตถุธาตุใดๆ ก็ตาม เมื่อมันมีสภาพ
ไมเที่ยงมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน มีการเปลี่ยนแปลงทามกลาง มีการสลายตัวไปในที่สุด มันเปน
ปจจัยของความทุกข เปนเหตุของความทุกข เราผูตองการความสุข จะไมตองการเหตุอันนี้อีกตอไป
เราจะตัดเยื้อใยในชีวิต คือรางกายอยางเดียวหมด เมื่อตัดรางกายไดแลว ก็ตัดทุกสิ่งทุก
อยางไดหมด คิดวารางกายของเรานี้คงจะตองตาย มันตายอยูทุกๆ วัน และทรัพยสมบัติทั้งหลาย
เหลานี้นั้น เมื่อตายแลวมันมีอะไรบางที่จะมีประโยชนสําหรับเรา ไมมีอีกแลว ถาเราตองเกิดไปชาติ
หนา ตอไปก็จะตองมีสภาพอยางนี้อีก ฉะนั้นขอตัดสินใจไววา ขึ้นชื่อวารางกายของเราก็ดี ตามที่
พระพุทธเจาเทศนไวในมหาสติปฏฐานทุกขอ วาเราจะไมมีความผูกพัน เราจะละเสียใหหมด ละทิ้ง
รางกายจะไมมีความผูกพันรางกายของเรา ละรางกายของบุคคลอื่นที่เนื่องถึงเรา ละทรัพยละสินเสีย
ใหหมด มีจิตกําหนดอยางเดียว คือ ความดับไมมีเชื้อของกิเลส
หากบรรดาทานพุทธบริษัทปฏิบัติตามพรธรรมคําสั่งสอนของ องคสมเด็จพระบรมโลกเชษฐ
คิดไวอยางนี้เปนปกติ ในไมชาอารมณละถึงที่สุดก็จะถึงขั้น นั้นก็คือความจะเขาถึงซึ่งพระนิพพานจะ
พึงมี เห็นไหมวาจาคะเพียงตัวเดียวเพียงแคนี้ ถาหากวาบรรดาพุทธบริษัทปฏิบัติได ก็หมายความวา
ทานมีโอกาสไดสําเร็จมรรคผลเปนพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนา นี่กาลเวลาที่จะแนะนําก็หมด
เสียแลว ก็ของยุติไวเพียงเทานี้
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