
ผู้อยู่เหนอื

ผูกาวหนา ผูเจรญิ ตองเปนผูที่มจีติอันแยบคาย มคีวามละเอยีดในสิ่งที่เรารูเทาทัน อยูเหนอื ทาํจติเปนผูที่ชนะไดเสมอ รู

และอยูเหนอืเปนปรัชญาของศาสนาพทุธ เราไมไดหน ีแตเราอยูเหนอื เรารูวา...สิ่งนัน้ตามความเปนจรงิ วาดกีวานัน้ได

เราทาํให ดกีวานัน้ขึ้น และ ปลอยสิ่งที่เราไดไปเปนทาส ทาํจติของเราแปรปรวน ไมมอีาํนาจ ไมมคีวามอยูเหนอื การอยูเหนอื

ไมใชขม แตเปนผูวางได เปนผูเกื้อกลูกันได เปนผูชวยเหลอืได หรอื เปนผูเปนน้ําหนึ่งใจเดยีว เปนอันหนึ่งอันเดยีวกันกับสิ่งนัน้

สิ่งนัน้ และ เปนผูชวยเหลอืสิ่งนัน้ พัฒนาเจรญิได นัน่เอง

๒๗ เมษายน ๒๕๒๕

ลักษณะของผู้อยู่เหนอื

ไดซักซอมผูที่ไดมกีารฝกปรอื จนแขง็แรง สาํเรจ็ เดด็ขาด เราจะมคีวามสามารถ ในการหยดุ การทาํที่แขง็แรง จะหยดุ

กห็ยดุไดเดด็ขาด จะทาํ กท็าํไดอยางมสีมรรถภาพ เหมอืนกับจะตาย กต็ายไดอยางสะเดด็ จะเกดิ กเ็กดิอยางมชีวีติชวีา

เหมอืนเปดสวทิซ ปดสวทิซ จะหลับเปนหลับ จะตื่นเปนตื่น เปนผูมอีาํนาจทางจติ ที่จะกระทาํอะไรได โดยเดด็ขาด

เราเปนผูกาํหนด เราเปนผูสัง่ ตื่นกต็ื่น เปนตื่น เปนตื่น หลับกห็ลับ ตายเปนตาย เกดิกเ็ปนเกดิ ผูไดอยางนัน้ เรยีกวา

เปนผูที่มอีาํนาจทางจติแขง็แรง เปนผู อยูเหนอื ตองเขาใจลักษณะอยางนี้ และ ทาํใหเดด็ขาด ทาํใหเปนจรงิเปนจัง อยาตกอยู

ใตอาํนาจกเิลสตางๆ เราตองเหนอืกเิลสตางๆ ที่จะทาํใหตนเองมจีติขาด ตามที่เรา สามารถ และ สามารถทาํสาํเรจ็

๒๙ เมษายน ๒๕๒๕

การฝึกตน

การฝกตน เราจะฝกแตความเคยชนิ ทาํแตวาเราจะชนิ เราจะพยายามฝนกระทาํ อดทน เอาเฉยๆ นัน้ไมพอ เราจะตองมสีติ

สัมปชัญญะ ปญญา คอื สอดสอง อานพจิารณา ในการกระทาํ ในสภาพเกดิอารมณ โดยเฉพาะอารมณจติ

อารมณใจของเรา และ เรากป็รับ

๓๐ เมษายน ๒๕๒๕

ไมห่ลบล�ี

ตัง้สต ิทาํใจ แกใจเสมอๆ นัน่เปนหลักสาํคัญที่สดุ ในการปฏบัิตธิรรม เมื่อผูใด แกจติ เจตสกิ แกจติ เจตสกิของเรา ใหจาง

คลายจากสิ่งที่เราเหน็วาเปนอกศุล โดยเฉพาะ อรต ิความไมยนิด ีตันท ิความขี้เกยีจ และ สิ่งที่ทาํใหเราขี้เกยีจยิ่ง

หาทางที่จะเปนจอม บดิขี้เกยีจ และ ดอูาหารทัง้ปวง แมไมใชอาหารหยาบ อาหารผัสสะ อาหารทางใจ อาหาร ทางวญิญาณ



ตองดเูจตนารมณของเรา ที่จะสรางอาหารใหแกใจ อยางเปนกศุลแกตน แกทาน แมที่สดุ เราจะเปนคนไมหลบลี้ ไมหลกีเรน

เปนคนประจัญ เปนคนประสพ ลักษณะ ๔ ในลักษณะ ๕ นี้ มาจาก ตันท ิวชัิมภกิา ภัตตสัมโท และเจตโสจรนัีตตัง ที่เรา

จะตองพยายามระลกึ และแกอยางแยบคาย มฉิะนัน้..... เราจะกลายเปนผูที่ตกอยู ในฐานะของผูไมสบายใจ

และผูที่ตกอยูในฐานะหลบลี้ หนหีนา ถนีมทิธะครอบงาํ

๒ พฤษภาคม ๒๕๒๕

อาศัยมใิช่ตดิยดึ

ผูปฏบัิตจิะตองรูคาํวาอาศัย เราอาศัยที่เรามคีวามเบกิบาน อยาไปอาศัยสภาพที่เราม ีความไมยนิด ีหมนหมอง

จะเปนการรับทกุขใสตนอยางโงๆ เราอาศัยความเบกิบาน แจมใส แลวกเ็ปนผูพงึมสีต ิมธีัมมวจัิย แลวเรากป็รับปรงุ

ปรับปรงุเปนไปอยางนัน้ เปนผูปลอยอยู ปลอยอยู สวนที่เปนอกศุล เราปลอยเสมอ ปลอยเสมอ อาศัยเพยีงกศุล กศุลไมใชตัว

ไมใชตน ไมใชเรา กศุลแมเราทาํ อยาหลงยดึวาเปนของเรา ปลอยอยู ปลอยอยู เราตองรูคาํวาอาศัย

และเรากต็องประพฤตติน เปนผูปลอยอยู ปลอยอยู

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๕

เบกิบานเพ�ือหาญกลา้

การตัง้ตนไวดวยสตสิัมปชัญญะ ปญญา รูตัวทัว่พรอม มคีวามเบกิบานแจมใส มฉีันทะ อยามคีวามไมยนิด ีมคีวามยนิดี

ในอารมณเบกิบานราเรงิ ทาํในใจไวอยางนัน้เสมอ เราตอง รูสกึตัววา... เราเองไดรับกระทบสัมผัสอะไร

แลวทาํใหจติใจแปรปรวนเปนไมยนิด ีแมแคไมยนิด ีไมพอใจ ไมชอบใจ เราตองเปลี่ยนกลับมาเปน... ความเบกิบาน ราเรงิ

โปรง วาง สบาย อยาเอาคาหัวใจไว ความไมยนิด ีเปนสื่อแหงถนีมทิธะ เปนสื่อแหงการ ไมอาจหาญแกลวกลา ไมแขง็แรง

เพราะฉะนัน้ เราจะตองรูตันตอตัวนี้ใหสาํคัญ ความขี้เกยีจหนึ่ง ความไมยนิดหีนึ่ง เปนตัวตนตอ ทาํใหเราไมแขง็แรง

ไมอาจหาญ ไมแกลวกลา และไมมสีมรรถภาพ แตจะเปนผูที่หลบลี้ มคีวามเฉื่อย และงวง ถาเรารู นี้เปนตนสาํคัญ

เราจะตองพยายามทาํกลับใหมาสูกศุลเสมอๆ เราจะแกอกศุล ดับอกศุลได อยางองอาจแขง็แรง ตองทาํ ไมใชวาอยูเฉยๆ

ตองรูสกึตัวอยูเสมอ และตอง ทาํเสมอ ดวยความเพยีรอันยิ่ง แลวเราจะถงึที่สดุ

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๕

ยนิดที�ีปลอ่ยวาง



เราตองมคีวามยนิด ีมคีวามเบกิบาน พยายามรูกรรม รูกริยิา รูวาเรากาํลังจะทาํอะไร ในสิ่งที่เราทาํ

เราพยายามทาํความเขาใจใหด ีแลวกอ็ยาผลัก หรอืวาอยาไมยนิด ีเมื่อสิ่งนัน้ จะตองทาํแลว เมื่อเราปลอยวางแลว

เรากจ็ะรูสกึวาเปนของงาย เชน เราจะตองอจุจาระ จะตองปสสาวะ เราจะตองไป เราจะตองมา เราจะตองเคี้ยวกลนื

มันกจ็ะเปนของธรรมดา และเปนของงาย เมื่อเราปลดปลอยแลว เปนของไมทกุข แตถาเผื่อวาเราฝน เราคานแยง

เราไมชอบใจ หรอืไมยนิด ีเราจะทกุข ตองฝกหัดจติ ใชทัง้ปญญา ใชทัง้การปลอยวาง โดยการปลอยจรงิๆ ใหจติมันปลอย

และทัง้ปญญา ที่เหน็เหต ุเหน็ผล เหน็ความเปนที่สดุ แลวเรากจ็ะจบที่สดุได โดยการไมทกุข และทาํ ทกุอยาง เกดิคณุคา

เกดิประโยชน

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๕

พจิารณากอ่นเสพย์

ผูใดไดคาํนงึถงึการอบรมตนอยูทกุขณะ ดวยการพจิาณาแลวเสพย หรอืภาษาบาลวีา "ปฏเิสวนา" คอื

มกีารคบคุนสิ่งใดกต็าม จะทาํใหมอียางนัน้ๆอยูเสมอกต็าม ดวยการ รูแจงชัด เขาใจจรงิ ตอเมื่อไดพจิารณาแลว

ผูใดไดพจิารณาอยูเสมอ พจิารณาแลววา เราควรจะอยูในสภาพใด เรยีกวา เสพย นาเปนอยูอยางไร มกีารพจิารณา

มกีารตัดสนิ แลวเรากค็อยเปน คอยอบรมอยูในสภาพนัน้ เชน เราควรจะทรงกายกรรมอยูอยางไร

เราควรจะทรงวจกีรรมอยูอยางไรเสมอๆ เราควรจะทรงจติ อารมณจติอยางไรอยูเสมอๆ ที่เรากาํลังกาํชับกาํชากันอยู

วาเราจะเปนผูปฏบัิตติื่น เราควรจะทาํอารมณตื่นอยางไร

แมแตการไมหลับตา กเ็ปนกายกรรมอยางหนึ่ง ที่เราควรเสพย เราพจิารณาวาจรงิไหม เหน็ดวยไหม เหน็ดไีหม

เราควรจะทาํอาการที่ไมคอยหลับตา ตองควรลมืตาไวเสมอ นี่เปน กายกรรม แลวเรากเ็สพย

พจิารณาแลวคอยเสพยอยางนี้เสมอ หรอืวาเราควรจะหลับตา บอยๆ หลับตาอยูบอยๆ แลวกจ็ะได

สภาพที่เราควรจะอบรมตน นี่ เปนเรื่องของกายกรรม ตัวอยางงายๆ แมที่สดุในจติ เราควรทาํในใจไวอยางนี้

จติของเราจะทรงอารมณอยางนี้ จะรักษาอารมณอยางนี้ไวเสมอๆหรอื หรอืวาไมควรรักษา ควรจะทาํอกีอยางหนึ่ง เรยีกวา

พจิารณาแลวเสพย หรอื ปฏเิสวนา เราควรจะไดทาํใหแกตน นัน่คอื กรรมฐาน นัน่คอื สิ่งที่เราจะตองรู

ผูใดทาํ ปฏเิสวนา เปน หมายความวา ทาํทวนซ้ํา ในสิ่งที่เราไดพจิารณา แลวนัน้ อยางนัน้ ใหเสมอ ใหไดทรง นัน่คอื

เราฝกสมาธ ิฝกสมาบัต ิฝกสิ่งที่ควรจะกระทาํ ใหคุนใหเคย ใหแปรเปลี่ยนมาเปนดังที่เราหมายนัน้ใหได จนมัน่คง จนแนนอน

นี่คอื วธิกีารที่จะ ปฏบัิตธิรรม เพราะฉะนัน้ ถาผูใด เขาใจกรรมฐาน หรอืเขาใจจดุที่แนะ แลวกเ็หน็ใหด ีเปนทัสนา เปนสังวรา

สังวรอยางที่เราเขาใจ และใหมันเกดิปฏเิสวนา เกดิเปนอยางนัน้ คนอยางนัน้ คุนอยางนัน้ ไมคุนอกีอยางหนึ่ง สิ่งใดเราคดิ

เราจะคุน หรอืเคย และเปนงาย แตสิ่งใดที่เราจะเพกิกลับ หรอืเราจะมาเปนอกีอยางหนึ่งนัน้ มันจะยาก กต็องกระทาํ ใหบอย



และตัง้สต ิตัง้ใจใหดีๆ มันจงีจะทาํได จงึจะเกดิผลสาํเรจ็ ในที่สดุ

๑๐ กรกฏาคม ๒๕๒๕

เวรมณี

จติและกาย ทัง้จติและกายของบคุคลใด ที่ทรงศลีสมบรูณแลว ผูนัน้คอืผูมปีญญายิ่ง อยูแลว ปญญาอยูที่ใด ศลีอยูที่นัน่

ผูมศีลีสมบรูณ ผูนัน้คอื ผูมสีัมมาทฏิฐสิมบรูณ สัมมาทฏิฐ ิอันสมบรูณ เปนอนาสวะนัน้

ยอมประกอบไปดวยสภาพของผูที่มจีติเปน เวรมณ ีอยูตลอดเวลา ความวา "เวรมณ"ี นัน้ หมายความวา เปนผูเจตนางดเวน

อยูตลอด เวลา

คาํวา "เจตนางดเวน" เปนจติที่ตัง้มัน่ ตัง้มัน่ แมคาํวา เจตนา จะแปลวา ตัง้ใจมุงหมาย กต็าม จตินัน้

กเ็ปนจติที่มอีาการของความมุงหมาย ตัง้ใจอยูอยางตัง้มัน่ ที่จะเวนขาด จากมจิฉาทกุสิ่ง จากอกศุลทกุสิ่ง

จากสิ่งที่เปนทจุรติทกุสิ่งอยูเปนปกต ิเรยีกวา ผูมศีลี เปนอเสขะ

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕

ผู้อยู่สาํราญ

ผูเปนอยูสขุสาํราญ คอื ผูที่สบายกาย สบายใจ สขุภาพกาย ผูสบายนัน้ กค็อื ผูที่มอีาหาร มเีครื่องนุงหม มทีี่อยู

มยีารักษาโรค ที่พอประทังพอสมบรูณ ไมมากไปไมนอยไป และ ไดเปนผูที่มสีิ่งเหลานัน้ หมนุเวยีนอยูอยางพอประทัง

โดยเฉพาะ คอืผูไมมากไป ใจกเ็ปน ผูที่ปราศจากราคะ โทสะ โมหะ เปนผูที่มสีขุภาพใจอันสมบรูณ ผูที่ไดชาํระตน ฝกตน

เปนอยู อยางที่มอีงคประกอบดังกลาวนี้แลว เปนผูอยูสาํราญ

๑๙ กันยายน ๒๕๒๕

จงเป็นผู้ไมป่ระมาท

พทุธบตุรทัง้หลายเอย พวกเธอจงเปนผูไมประมาท อยาหลงเสพ อยาหลงตดิอยูเลย จงมสีต ิรูตัวทัว่พรอม

สลัดตนออกจากความเสพย ความตดิใหไดเสมอเถดิ จงมศีลี อันดงีาม อยูในหลักในเกณฑ อยูในหลักในกฎ

อยูในหลักในระเบยีบใหไดพรัง่พรอม ดงีาม สมบรูณ ตัง้ความดาํรไิวใหด ีจติเมื่อจะเกดิ เมื่อจะคดิ ไตรตรอง ตองเลอืกเฟน

หาแตทางที่จะเจรญิ ใหแกตนอยูทกุเมื่อเถดิ จงตามรักษาจติของตนใหเปนนายอันสาํคัญ ที่จะนาํตน ไปสูนพิพาน

ดวยการเดนิทกุๆระยะกาวที่ไดไตรตรอง ระมัดระวังอยางด ีทกุๆ เมื่อเถดิ



๒๐ กันยายน ๒๕๒๕

สัจจะ

ความจรงิที่ไมเปลี่ยนแปลง ผูมธีรรมะจรงิ กเ็ปนผูที่มัน่คงแนนอนจรงิ สัจจะ อันวา ความจรงินัน้ คอืสิ่งที่เกดิขึ้น ตัง้อยู

ความจรงินัน้ จะมคีวามตัง้อยูดวยเหตปุจจัย ถาถงึขัน้ สมาธ ิหรอื ขัน้ตัง้มัน่ กจ็ะเปนความตัง้มัน่ที่แนนอน ไมคลอนแคลน

จะเปนสภาพที่ ไมเปลี่ยนแปลง ไมเปลี่ยนแปร เพราะความรูแจง เพราะความ "เปน" อันจรงิ เมื่อไดเปน สภาพอันจรงิแลว

สิ่งนัน้ไมมสีอง สิ่งนัน้ยอมไมเปลี่ยนแปลง ผูที่เปนแลว กร็ูในความเปน สิ่งที่เรยีกวา "สัจจะ" คอื ความจรงิ จงึคอืความเปนที่แท

และความรูแจงในความเปนนัน้ อยางไมม ีผดิพลาด แนนอน แนจรงิ จงึไมมคีวามเปลี่ยนแปลงเลย

๒๓ กันยายน ๒๕๒๕

รู้และละ

ทาํจติใจใหเบกิบาน ราเรงิอยูเสมอเปนนจิ รูอารมณตนใหด ีอยาเผลอไผล เทากับเรา ไดปฏบัิตธิรรมอยูเสมอ

ตลอดอยูแลวหนึ่ง มสีตริูตัวทัว่พรอม ดาํเนนิโพชฌงค ๗ ตามมรรค ๘ ที่เราจะมชีวีติอยูวันคนื และวันคนื

พยายามกาํหนดรูอกศุลธรรมใหชัดเจนถกูตอง และ พยายามขจัดปดเปา ละวางอกศุลธรรมใหไดเสมอ ทัง้รู และทัง้ละ

ทกุขเกดิจากอกศุล ทกุขไมไดเกดิจากการงาน ทกุขไมไดเกดิจากการกระทาํด ีที่เรยีกวา กศุลกรรม ทกุขเกดิจาก

อกศุลเปนเหต ุเพราะฉะนัน้ เรารูทกุข รูเหตแุหงทกุข ขจัดเหตแุหงทกุข ใหถกูตัว

เหตแุหงทกุข มาจากอกศุลภายในใจของเรา แลวเรากส็ัง่การใหกายกรรมกด็ ีวจกีรรมกด็ ีหรอืสัง่สมลงในใจกด็ี

เปนอกศุลแกตนอยูเสมอ ถาเรารูอกศุลถกู มธีัมมวจัิย อยางเฉยีบขาด แยบคาย และมกีาํลังอนิทรยี มอีาํนาจในตน

สามารถละวางอกศุล ไดอยางเฉยีบขาด เดด็ขาด นัน่คอื เรากาวเขาสูความสบาย กาวเขาสูความสาํเรจ็

ถาเผื่อวา เราแยกแยะอยางนี้ไมถกู กระทาํไมได เรากย็ังไมได ยิ่งไมถกูดวยแลว กย็ิ่งชา ยิ่งไกล ที่จะถงึจดุหมาย

จดุเปาสาํคัญที่สดุ กค็อื รูและละ  ูใหถกูวา เราจะละอะไร และ ละใหได นัน่คอื ผลสาํเรจ็แตละครัง้ แตละจดุ

ที่เราไดปฏบัิตธิรรมอยางถกูตอง

๒๔ กันยายน ๒๕๒๕

นพิพานธรรม

ทานทัง้หลายทัง้ปวงทกุคน ลวนแตประสงคด ีมาด ีใฝเอาความด ีความดทีี่วานี้ มพีระธรรม ของพระพทุธองคเปนที่สดุ



พระธรรมมทัีง้คาํสอน มทัีง้สิ่งที่จะประพฤต ิปฏบัิต ิทดสอบ พสิจูน และมทัีง้สิ่งที่จะเกดิเปนผล ผลดังกลาวนัน้ คอื วมิตุธิรรม

อมตธรรม นพิพานธรรม

ในวมิตุธิรรม คอื การหลดุพน อมตธรรม คอื ธรรมะที่เรากาํหนดรู สามารถดับ สามารถเกดิ อยูได นพิพานธรรม คอื

ความสมบรูณ ความสงบสนทิ ไปปราศจากแลว ซึ่งราคะ โทสะ โมหะ สิ้นอาสวะ

ผูกระทาํตนดวยความพากเพยีร ขยัน รูจักทศิทางแหงการปฏบัิต ิประพฤตอัินถกูตรง ไดอตุสาหะ วริยิะ ขะมักเขมน

ไมทอถอย มสีต ิและสัมปชัญญะ ประพฤต ิปฏบัิตอิยู ทกุเวลา มกีศุล กศุลอันพงึไดพงึเปนนัน้ เปนผล อันจะเกดิอยูทกุขณะ

ลมหายใจเขาออก ของผูพงึเพยีร อกศุลใดบกพรองอยู กร็ูอยู และพงึปรับปรงุใหเปนกศุล ทกุเวลา มสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ

เกดิด ีเปนปต ิเปนปสสัทธ ิสัง่สมลงตัง้มัน่เปนสมาธ ิและยอดสดุ เปนอเุบกขา อยูเสมอๆ ผูเดนิดวยกาว ๗ กาว

แหงพระพทุธองคพาเปนพาไป ผูใดกระทาํอยู อยางขะมักเขมน ไมทอถอย มสีต ิและสัมปชัญญะ ผูนัน้ พงึหวังได

ซึ่งเปาประสงค ที่ตนปรารถนานัน้แล

๒๕ กันยายน ๒๕๒๕

ผู้เรยีนรู้

ผูเรยีนรูอารมณจติ เมื่อมอีารมณจติที่ยังเปนกามตัณหา มอีารมณจติที่ยังมภีวตัณหา โดยเขาใจกามภพ เขาใจภวภพ

ที่แทที่ชัด เขาใจอยางอานออก และมสีภาวะที่เรา สัมผัสอยู เรารูอยูแมในกาม แมในภพ ภวภพ

กามภพ ไดแก แดนเกดิที่มตีา ห ูจมกู ลิ้น กาย สัมผัสรูอยูรอบตัวองคประชมุตางๆ เราเอง เรากย็ังมคีวามกาํหนัดใคร

ยนิดเีสพยดื่ม เอรด็อรอยอยู เมื่อเราเรยีนรูแลว เรากเ็รยีนรู การจางคลาย ละลดอารมณเสพย ดื่ม ตดิยดึ

เอรด็อรอยเหลานัน้ลงไปได

ผูปฏบัิตธิรรมรูจักวริาคธรรม รูจักความจางคลายของกาม กามตัณหา ภวตัณหา แมในภวภพ เรากเ็รยีนรูวา

มันอยูในภพของจติ ที่สรางทัง้เปน มโนมยอัตตา อรปูมยอัตตา ที่เรายังสรางเองบาง อปุาทานยดึตดิ ยังมกีารหมนุเวยีน

ดื่มเสพย เรายังเอรด็อรอย เพลดิเพลนิ ตดิยดึอยูบาง เราจะรูความจรงิดวยปญญาอันยิ่ง ไมใชเดา แตตองเขาใจ

อยางเปนสัมมาทฏิฐ ิเหน็แจงรูจรงิ แลวเรากท็าํใหลด จางคลาย ลงไปไดจรงิ จนกระทัง่ หมด กร็ูวา สภาพดับสิ้น ไมมอีารมณ

ไมมกีามตัณหา จนสิ้น กามาสวะ ไมมภีวตัณหา จบสิ้น ภวาสวะ รูยิ่งดวยวชิา สิ้นอวชิชาสวะ

ผูที่ไดเรยีนรูจรงิ ถอดถอนจรงิ กจ็ะยนืหยัด ยนืยันอยางแทจรงิ กามเปนทกุขอยางยิ่ง ภวภพ กเ็ปนทกุข เชนเดยีวกัน

เราจะเปนผูที่มคีณุคา มปีระโยชน และอยูอยางเปนสขุ วา "สขุ" คาํนี้ ไมเหมอืนโลก แตเปนวปูสโมสขุ ไมใชสขุเสพยสม

แตเปนความวาง ความสบาย เบา แมจะมงีานหนักอยูเตม็ที่ ดังเชนองคพระสัมมาสัมพทุธเจา ทาํงานสรางพระศาสนา ๔๕

พรรษา มงีานอยูเตม็ที่ แมแตจะตาย กย็ังตองทาํงาน โปรดพระจนเปนพระอรหันตได เปนองคสดุทาย กอนตายนัน่ทเีดยีว



เรากจ็ะรูไดจากพระตาํนานบาง จากความเปนจรงิ ที่เปนประวัตศิาสตรบาง ดังนี้ จะเหน็จรงิได เมื่อเรามขีองจรงิ

พสิจูนตรงกัน ทัง้ที่สภาพ ที่ทานเลา เปนเรื่องเปนราว และหลักธรรมของพระพทุธองค เราจะเขาใจความหมาย และ

ความจรงิที่เรามสีอดคลองตองกัน

ผูใดถงึที่สดุ แมแตในตัวอยาง บางเรื่อง บางเหตปุจจัย เราจะเขาใจจติที่วางเปลา จติที่ ปราศจากกาม

และแมจติที่ปราศจากภพ ภวภพตางๆ แลวเราเอง จะเปนผูที่อสิระเสร ีจะเปนผูที่มคีวามยนิด ีราเรงิ เบกิบาน เปนผูรู

เปนผูตื่นอยู รอบถวนอยางกวางขวาง นับวัน เรากจ็ะเปนผูที่รูโลกวทิยูิ่งขึ้นๆ ไมใชผูมดืบอด หลบลี้ หลบเลี่ยงหนี

แตเราจะรูยิ่ง จะยนือยูเหนอืโลก อยางผูที่จะสะสมความรูในโลกไปอยาง ผูชนะอยางสมบรูณ

๒๗ กันยายน ๒๕๒๕

รู้ตัว ตรวจตน

สาํหรับผูที่มอีนิทรยีพละยังไมเกง ยังไมแกกลา การชาํระกเิลสของตนกย็าก จงึตองอาศัย ความเพยีร อาศัยความอตุสาหะ

วริยิะ พยายามกระทาํเสมอ สอดสองอานตน รูตัว ปฏบัิต ิสตปิฏฐานใหมากใหมัน่ การปฏบัิตเิพื่อละกเิลสที่ตัวรูอยูวาตัวเองมี

เพื่อจะใหกเิลสนัน้ จางคลาย หมดสิ้น กย็อมยาก แตการจะรูกเิลสที่ลกึซึ้ง ตอ...ตอขึ้นไปอกีนัน้ ยากยิ่งกวา หลายเทา

คนที่มองตน อานตนเองไมออก ในกเิลสชวงที่จะตอรอบขึ้นไปอกี ละเอยีดขึ้น สงูขึ้น หรอืกเิลสที่เราตดิใจมาก กนิใจมาก

โมหะบังมาก เราแสนจะอานตัวเองยากที่สดุ ขอใหตรวจตน อานตน รูตนเองใหดีๆจรงิๆ ถอดตัว ถอดตน

อยาเปนทาสของกเิลส มากนักเลย ผูที่รูตัว รูตนเองนัน้มบีญุ รูวาตัวเองมกีเิลสเมื่อใด ผูนัน้ยิ่งกวาไดลาภ มหาศาล ในโลก

๒๘ กันยายน ๒๕๒๕

ผู้หมดตัวตน

คนผูควบคมุปรับปรงุกรรม ไมวากายกรรม วจกีรรม โดยเฉพาะมโนกรรมของตน ดวยสต ิสัมปชัญญะ ปญญาอันรูพรอม

รูตัวอยูเสมอๆ โดยปญญา กจ็ะวจัิยใหเขาใจใหด ีเหน็ด ีในการปรับปรงุกรรมของตนอยูทกุเมื่อ พรอมกระนัน้ กหั็ดวางใจ

วางอารมณที่มันยดึถอื มันยดึถอืตัว ถอืตน มันยดึถอืรสอรอย มันยดึถอืรสที่ตนเสพย ตนเหน็วาด ีวาสนกุ วาเปน

ของตัวของตน รูจักสังคม สิ่งแวดลอม รูจักองคประชมุ ปรับกรรมกริยิา การกระทาํ ทกุอยาง ของตน

ใหเปนคณุคาอันสมเหมาะสมควรที่ด ีที่จะประสานอยูกับสังคม อยางจรงิจัง จรงิใจ เราไดปฏบัิตธิรรม

ทัง้ปฏบัิตตินที่มกีรรมอันเจรญิ ไดปฏบัิตทัิง้ ละลด กเิลสตัณหาของตน ไดเปนผูอยูกับสังคม อันอยูเหนอืสังคม

เปนคณุคาของสังคม ความทกุข ความสขุของเรากจ็ะลดละ จางคลายหมดไปได แตกรรมของเรา การกระทาํ ของเรา

กริยิาของเรา จะยิ่งชาํนาญขึ้นๆ และการกระทาํของเรา จะยิ่งรูแจงรูจรงิวา... อยูกับสังคมนัน้ เราจะทาํอะไรใหแกสังคม



เปนสิ่งที่ด ีเปนสิ่งที่เหมาะสมเหมาะควร เปนที่สดุ คนผูนัน้จงึหมดอัตตาตัวตนดวย และเปนผูที่ไมเสื่อมต่ําเลย มกีารงาน

มกีริยิา และมคีวามรูกับสังคมๆ วาอะไรเหมาะสมกับสังคม มเีศรษฐศาสตรอันสงู จงึเปนผูม ีคณุคา

และเปนผูมคีวามเปนอยูอยางสขุสาํราญ

๔ ตลุาคม ๒๕๒๕

บา้ศลี

เหลก็หรอืทอง ที่นาํสูเบาหลอม เมื่อมันเขาไปอยูในเบาหลอม เบาหลอมไดทาํงาน หลอหลอมอยู

มันกย็อมเปนรปูเปนรางตามที่อาํนาจ ประสทิธภิาพของเบาหลอมนัน้ จะขัด จะเกลา จะกลอม จะกระทาํ ใหมันเปนรปูนัน้

รางนัน้ ฉันใด

คนที่อยูในศลี อยูใน หลักธรรม อยูในวนัิย อยูในกฎระเบยีบ แบบอยาง วันแลววันเลา กจ็ะถกูหลอ ถกูหลอม

เปนไปตามทศิทางที่ถกูตอง ของหลักระเบยีบ แบบอยาง วนัิยนัน้ๆ เชนเดยีวกัน แตถา ผูที่อยูในเบาหลอมนัน้ ยิ่งรูตัวทัว่พรอม

ยิ่งทาํตนเองใหเหน็แจงจรงิ และการกระทาํตน ตามทศิทางเสนทางตรง ใหตรงยิ่ง ทศิทางที่เปนไปสูจดุหมาย ใหเรว็ยิ่ง

ดวยปญญาอันยิ่ง ดวยความเพยีรอันยิ่ง ผูนัน้ๆ กย็ิ่งจะเปน จะไดรับความเปน ตามที่เรา มัน่หมาย ตามที่บอ

ตามที่เบาหลอมนัน้ จะใหเปน ตามที่ไดเคยใชมาแลว เรว็ยิ่งขึ้น ไวยิ่งขึ้น และจะสาํเรจ็ ตามที่เราตองการทกุประการ

๗ ตลุาคม ๒๕๒๕

สติ

นักปฏบัิตธิรรมที่มโีพธปิกขยิธรรม จะตองเปนผูมสีตเิปนเอก จะตองรูสวนที่ตนเอง จะประหารเสมอ วจัิยไดเสมอ

จะเปนผูที่มคีวามเพยีร เรงตน สังวรตนอยูไมขาด เปนผูที่ เสรมิอนิทรยี เสรมิพละของตนใหไดอยูทกุเมื่อ

และเปนผูที่จะตองไดกาวเดนิอยางพทุธะ ตลอดเวลาจะตองเขยบิไป เจรญิขึ้น มสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ เกดิปต ิปสสัทธิ

สมาธ ิอเุบกขา กาวเดนิไปรอบแลวรอบเลา ดวยความเปนอยูที่เหน็ถกูตอง และสาํรวม สังวร ความคดิ การพดู การงาน

แมสวนที่กระทาํอยูสวนใหญ เปนการกระทาํประจาํทกุวัน ทกุเวลา เรากพ็ยายามมสีต ิรูองคประชมุ

รูสิ่งแวดลอมอยูตลอดเวลาที่มผีัสสะ กาํหนด เวทนา รูเวทนาในเวทนา จัดแจงปรับปรงุเวทนาในเวทนา เขาถงึจติ

เขาถงึธรรมารมณ ไดกระทาํการปฏบัิตทัิง้ภายนอก โยงใยไปถงึภายใน ของตน ๆ อยูตลอดเวลา และ ไดเจรญิอยู

ดังที่กลาวนัน้ หมนุวนเปนวงธรรมจักร เกดิกล เกดิแรงกลแหงการปฏบัิตธิรรม เรากเ็ปน พระโยคาวจร ที่จะมมีรรค

มผีลอยูตลอดเวลา

๘ ตลุาคม ๒๕๒๕



เหนอืโลก

ความนามหัศจรรยใจ ยังคงมอียูในสังคมมนษุย ที่โลกเตม็ไปดวยโลกยีารมณ เตม็ไปดวย สังขารโลก

ที่ไดปรนปรงุยัว่ยอมมอมเมา เพื่อใหเกดิราคะ โทสะ โมหะ อันมหามหันต แตบคุคล ผูใฝการละ ลดราคะ โทสะ โมหะ

หาทางที่จะดิ้นรนออก มฉีันทะในการที่ จะละ ลางกเิลส และดิ้นรนออกจากโลกยีารมณ จากสังขารโลก มฉีันทะ

มกีารเอาใจใส ตัง้ใจ จดจอ ที่จะหาแดนเกดิอันสาํคัญ เพื่อจะเกดิเปนอรยิะ เพื่อจะพนสังขารโลก พนโลกยีารมณ มาผัสสะ

มาคลกุคล ีเกี่ยวของกับเหตทุี่จะเกดิเปนอรยิะ มาเรยีนรู ความรูสกึ มาเรยีนรูความกระทบสัมผัส

มาปรับปรงุความรูสกึวญิญาณตน ใหประชมุลง สูจดุหมายปลายทาง จนเกดิความเปนไปได เจรญิขึ้น มจีติอันเจรญิขึ้น

ตัง้ขึ้น จนกระทัง่ สามารถนาํมาเปนหัวหนาของชวีติ อยูกับโลกเขา แตกม็สีภาพที่อยูเหนอืโลก เขาได

สามารถที่จะนาํพาชวีติเบาบาง พอเปนพอไป จนกระทัง่ จะกาวหนาขึ้นมา สูทศิทาง อันเจรญิ มสีตเิปนใหญ

มปีญญาเปนความเหนอืโลกอยูอยางยิ่ง มวีมิตุ ิเปนแกนสาร มคีวามสามารถ ที่จะเปนอมตบคุคล ไดหยัง่ลงไปเรื่อยๆ

นพิพานนี้ ยังไมสิ้นหวังหนอ ยังมบีคุคล ที่เดนิทางไปสูนพิพานไดอยู แมจะยังไมครบบรบิรูณ แตกม็สีภาวะของ นพิพาน

อันไดพากเพยีรสัง่สมยังเกดิอยูหนอ

ขอใหทกุคนจงถงึที่สดุแหงที่สดุ ของนพิพาน นัน้ถวนทัว่เถดิเทอญ

๙ ตลุาคม ๒๕๒๕

สู่ความเป็นพทุธะ

จดุมุงหมายของการปฏบัิตธิรรม เรามุงหมายเพื่อที่จะเปนพทุธะ อันหมายความวา ผูรู ผูตื่น ผูเบกิบาน การรู กค็อื

รูละเอยีดลออ ทัง้กเิลส และความหมดกเิลส และรูรอบถวนทัว่ วาอะไรที่เราควรจะสัมพันธอยูในโลก การเปนผูตื่น กค็อื

เปนผูรูความสัมพันธ ของอะไร ตออะไรกับชวีติ เขาใจชวีติ แลวกม็บีทบาทของชวีติที่เปนประโยชน เปนคณุคาอยูใน

สภาพสากลโลก ตลอดที่มชีวีติยังไมตายดับขันธ เราจะเปนคนสรางสรร เปนคนตื่น และ เราจะมจีติเบกิบาน ราเรงิ

เปนฐานอาศัยของตน จติเบกิบาน ราเรงินัน่เอง คอื จดุที่ชี้ชัดวา เราพนทกุข หรอืเราสบาย สวนจติรู และจติตื่นนัน้ คอื

จติที่มันมปีระสทิธภิาพ ในทาง สรางสรร ในทางที่กระทาํการอยูกับโลก อยางไมเปนผูเสยีหาย ไมเปนอกศุล เพราะฉะนัน้

คนที่ยังเปนๆ ยังไมตาย จะทาํอะไรไมเสยีหาย ไมเปนอกศุล กเ็พราะมคีวามรู และเปน ผูมคีวามสรางสรร เปนผูตื่น

เปนผูทมีปีระโยชนคณุคา

เรามคีวามเบกิบาน ราเรงิ แจมใส เปนเครื่องพัก เปนเครื่องอยูอยางสมบรูณ เพราะฉะนัน้ กอนอื่นที่เราปฏบัิตธิรรม

จดุแรกที่สดุ ถารูตัววา มจีติที่ไมมคีวามสบาย มจีติที่ไมแจมใส แมเราจะรูอยูวา เรากาํลังมกีจิ การงานอะไรกต็าม สัมผัส



สัมพันธอยูกับอะไรกต็าม เรากร็ูจติ ตัวที่มันไมเบกิบาน แจมใส ใหไดกอน แลวทาํออก ทาํออกใหจรงิ สลัดใหออก ใหได

หรอืวา เราจะทาํดวยอทิธวิธิใีดๆ กต็าม เมื่อจติอันเบกิบาน แจมใสเกดิแลว ความรู จะดขีึ้น ความตื่น หรอืความสัมพันธ

หรอืการสรางคณุคาจะพลอยเจรญิด ีคอืกาํลังปฏบัิต ิตามไปสูความรูยิ่ง รูจรงิ ความตื่นแทได เปนอันดับตอไป ถงึที่สดุนัน่เอง

๑๒ ตลุาคม ๒๕๒๕

เคร่งครัด แตไ่มเ่คร่งเครยีด สิ่งหนึ่งที่พระสัมมาสัมพทุธเจาทานไดทรงสอนเตอืนเราไวเปนสาํคัญ คอื ทานไมสรรเสรญิ คน

แมแตจะไดดแีลว กท็รงอยูเทาเดมิ ไมเลื่อนฐานะเจรญิยิ่งขึ้นๆ ปวยการกลาวไปไย ถงึความเสื่อม

ซึ่งพระพทุธองคตรัสไวในฐติสิตูร ที่เราไดเอา มาแจงกัน บอกกัน เตอืนกัน เปนเรื่องจรงิ เปนเรื่องสาํคัญมาก ทกุคน

จะตองรูตัวเองวา ทกุเวลา ทกุขณะนัน้ เราเจรญิอยู เจรญิอยู ถาผูใดไมสาํเหนยีก ไมสังวร ถาแมวาตัวเองไดดขีึ้นมาบางแลว

มันจะเผลอตัวที่จะหยดุ ที่จะตดิแปน ที่จะไมทาํดนัีน้ตอ เพราะการทาํดทีี่สงูขึ้นไปจาก บารมเีดมินัน้ จะนับวันยากขึ้นๆ

ความยาก ไมทาํใหคนเพยีรนัน้หนึ่ง ความไดสบาย เพราะเรา ไดดขีึ้นมาพอสมควรนัน้ จะทาํใหเราตดิสบาย นัน้อกีหนึ่ง

และความไมขยัน หมัน่เพยีรของคน ซึ่งเปนธาตทุี่ลางออกยากที่สดุ กวาจะหมดอกีหนึ่ง จงึทาํใหการเลื่อนชัน้ เจรญิยิ่งๆ

ในขณะที่เราจะสงูขึ้น ยิ่งสงูขึ้นเกนิบารมเีดมิ สัง่สมบารมใีหมนัน้ เปนความ ยากมาก

ขอเตอืนพวกเรา ตองใสใจตน อตุสาหะวริยิะพากเพยีร ดวยความเบกิบาน แจมใส ไมอดึอัด ขัดเคอืง ไมเครงเครยีด

แตเราควรเครงครัดกับตนเอง ความเครงเครยีด และ ความเครงครัด ตองแยกใหออก การกระทาํการเกนิการไปนัน้ หนึ่ง

เปนความเครงเครยีด สอง มุงหมายเอาจัด เราทาํอยางหมกมุน นัน่ เรากจ็ะเครงเครยีด และเราไมมจีติใจ ที่เบกิบาน

เปนกระสาย หรอื เปนเนื้อที่เราจะตองอาศัย กท็าํใหเรา เครงเครยีดได

การปฏบัิตธิรรมดานสขุาปฏปิทานัน้ จะตองมจีติเบกิบาน แจมใส หรอื ปราโมทยยิ่งอยู อาศัย แลวเรากท็าํไปตามความเพยีร

ตามทศิทางที่ถกูตองของเรา เรากจ็ะกาวหนา กระเถบิ การเจรญิขึ้นไดเสมอๆ

๑๔ ตลุาคม ๒๕๒๕

ฉันทะ

ความมฉีันทะ มคีวามยนิดเีปนมลู เปนสิ่งจงูนาํ เปนสิ่งที่จะพาใหเราใสใจในกจิ ใสใจ ในกรรมนัน้ๆ เมื่อเรามฉีันทะ

มคีวามยนิด ีมคีวามพอใจ ไมวาจะพอใจไปในทางโลก เรากจ็ะนาํตนไปใสใจ ตัง้ใจในกจิในกรรมนัน้ๆ เหมอืนกัน

ยิ่งเปนทางธรรม ถาเราไดพอใจ ยนิด ีเรากจ็ะตัง้ ใสใจ ในกจิกรรม ที่จะเปนไปในทางเจรญิของธรรมะ เพราะฉะนัน้

เราจะทาํอยางไร ทาํใหเราเปนผูพอใจ เปนผูยนิด ีเปนผูมฉีันทะในสิ่งที่เราปรารถนา นัน้ๆได กข็อใหเราไดหาวธิกีาร

ทาํใหตนเอง กอเกดิรากเคาอันสาํคัญ คอื ฉันทะในสิ่งนัน้ๆ ใหไดกอนอื่นเถดิ



๑๖ ตลุาคม ๒๕๒๕

แสวงหา

ทกุคนลวนแสวงหา เรากเ็ปนผูแสวงหา ผูที่แสวงหา โดยไมรูจักการละความแสวงหา จะไมมวีันพบความหยดุ ความพัก

และ จะไมมวีันไดเหน็นพิพาน ผูแสวงหา และกล็ะ การแสวงหาไดเปนระดับ เปนระดับ ตัง้แตละการแสวงหากาม

กจ็ะมามภีพที่สงูขึ้น ภมูทิี่สงูขึ้น ถาตดิภพ แลวเรายังแถมโง แสวงหาสิ่งที่อยูในภพอกี ตดิอารมณในภพอกี เรากย็ังคง

แสวงหาอารมณในภพอกีนานับชาตไิด เราตองละการแสวงหาในภพอกีตอไป และ เรากย็ังจะมสีิ่งที่ละเอยีดลกึเขาไปอกี

ที่เราจะแสวงหา กค็อื ความสงูของภพ ของภมูนัิน้ ตอไป จนที่สดุ เรากแ็สวงหาพรหมจรรยไดสงูขึ้นๆ จนที่สดุ เราจะละ

การแสวงหา พรหมจรรยเปนที่สดุอกี ผูละการแสวงหาพรหมจรรยไดแลวดวยดเีทานัน้ จงึจะถงึ ซึ่งนพิพานบรบิรูณ

๑๗ ตลุาคม ๒๕๒๕

คณุคา่ สงูสดุ

ทางปฏบัิตสิูความเปนมนษุยที่มคีณุคา เบกิบาน ราเรงิ ไมประมาท มสีตติัง้มัน่ วจัิยธรรม สัมผัสรูทกุอริยิาบถ

แลวกป็รับปรงุตนเสมอๆ เปนการกระทาํอยางสัน้ๆยอๆ แตนัน่แหละ คอื ทางปฏบัิตขิองเรา

ที่เราจะเดนิทางไปสูความเปนมนษุยผูสาํราญใจ และมคีณุคา สงูสดุ

๓๐ ตลุาคม ๒๕๒๕

ละนวิรณ์

บคุคลผูอาศัยการศกึษา รูอารมณ รูอาการของจติ เฝาเพยีรตรวจอานจติ วาอารมณกาม นัน้เปนอยางไร แลวเรากข็จัด

รูวธิทีาํออก ไมใหมกีาม ไมใหมอีาการ หรอื อารมณพยาบาท ไมใหมอีาการ หรอื อารมณของถนีมทิธะ ไมใหมอีาการ

อารมณของอทุธัจจะกกุกจุจะ ไมใหมอีาการของวจิกิจิฉา เปนผูเพยีรทาํตนใหปราศจากนวิรณอยูเสมอๆ มฐีานของ

ฌานอาศัย ฌานนัน้จะทาํใหผูนัน้เปนอยูสขุ เรยีกวา ทฏิฐธัมมสขุวหิาร เปนเครื่องอาศัย ใหตน นัน่กเ็ปนกาํไรแลว

ผูมฌีาน ยอมเปนจติที่จะสอดสองอะไรกส็ะอาด จะตรวจตรา จะรับสัมผัส กจ็ะตรวจตรา ธัมมวจัิย

ในสิ่งที่จะพลัดเขามาเปนกเิลสไดชัด จะไดหัด ขจัดอกี เปนปจจบัุนธรรมเสมอๆ ฌาน ยอมเปนฐานที่จะไปสูวมิตุิ

ในขณะที่มฌีาน ผูนัน้กค็อื ผูมวีมิตุลิาํลอง เปนผูที่ไดทัง้ อาศัยเปนอยูสขุ ไดทัง้เปนผูได เปนเครื่องมอืที่จะจัดการ

เขาไปสูวมิตุอิยางสาํคัญ



ผูใดยังไมได จงึพงึทาํ จงรูอาการของกาม พยาบาท ถนีมทิธะ อทุธัจจะ กกุกจุจะ และ วจิกิจิฉา ใหชัดจรงิ และรูวธิทีาํออกใน

๕ สภาพนี้ใหจรงิ และทาํใหไดอยูเสมอเสมอจรงิๆ ผูมอีงคฌาน และมกีารปฏบัิตติอ เพื่อขจัดอยูในปจจบัุน ทกุปจจบัุน นัน่คอื

การปฏบัิตธิรรม ดวยมรรคองค ๘ หรอื สตปิฏฐาน ๔ อยางถกูตอง

๓๑ ตลุาคม ๒๕๒๕

สังวร

เมื่อเรานัง่เจโตสมถะ เรากต็องระมัดระวังใจ เมื่อเดนิ เรากร็ะมัดระวังการเดนิ เมื่อเรายนื เรากร็ะมัดระวังการยนื เมื่อเราพดู

เราระมัดระวังการพดู ยิ่งเราเคลื่อนไหวมาก มสีัมผัสมาก เรากย็ิ่งตองระมัดระวัง สาํรวมสังวรมาก เพราะฉะนัน้

บคุคลผูฉลาด เมื่อทาํงานมผีัสสะ มกีารเคลื่อนไหวอริยิาบถมากอยาง มสีิ่งแวดลอมที่เรยีกวา กาโย ประชมุพรอมมากเรื่อง

เรายิ่งตองสังวร สาํรวมใหมากยิ่งๆขึ้น

ถาผูใดไมรูเชนนี้แลว การปฏบัิตธิรรมนัน้ จะตองบกพรอง ความขาด ความพรอง ความตกหลน แหงการสาํรวม สังวร

หรอืการวริัต ิการรูสกึเทาทัน การรูจักกศุล อกศุล จะตองพรอง จะตองขาด ขอใหพวกเราสังวรระวัง

รูอริยิาบถทัว่พรอมใหมาก เมื่ออยูในขณะนิ่ง กส็าํรวม สังวรงาย และนอย แตเมื่อมอีริยิาบถมาก งานมาก เรากย็ิ่ง

จะตองตัง้ใจ จะตองพยายาม และ พยายามประคองทัง้สต ิและธัมมวจัิย ระลกึรูเทาทัน และ ปรับปรงุใหมากยิ่งๆขึ้น

นัน่จะเปนผลแกเราอยางยิ่ง ทัง้การปฏบัิตธิรรม และงาน ที่จะเกดิเปนผลตอทานดวย

๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

เบกิบาน สขุมุ ออ่นโยน คลอ่งแคลว่

เบกิบาน สขุมุ ออนโยน คลองแคลว ขอใหจาํ ๔ คาํนี้ไวระลกึเสมอ เราจะตองเปน ผูเบกิบาน อยาหมนหมอง

เราจะตองเปนผูสขุมุ อยาหยาบ เราจะตองเปนผูออนโยน อยากระดาง เราจะตองเปนผูคลองแคลว อยาเฉื่อยเนอืย

เราจะปฏบัิตดิวยความหมาย ที่กลาวแลว จะพงึอบรม พงึระลกึ เปรยีบเทยีบเสมอ วาเราเบกิบานอยูหรอืหนอ หรอื

หมนหมองหดหู เราเปนผูสขุมุดหีรอืหนอ หรอืเปนผูหยาบแลว เราเปนผูออนโยนดหีรอืหนอ หรอืวาเราเปนผูเฉื่อยเนอืย

ถาเราไดปฏบัิตอิบรมอยางนี้แลว เรากจ็ะไดเปนผูที่เปนทัง้ ประโยชนตน และประโยชนทาน อยางละเอยีดแยบคาย ประณตี

สงูสงขึ้นเรื่อยๆไป

๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

คณุคา่ของมนษุยอ์ยู่ท�ีการงาน

ความจางคลาย ความหมดสิ้นแหงอารมณที่เราอรอย เราเคยยดึเคยตดิ ถาผูใดมแีลว พงึสอดสอง พงึพจิารณาทบทวนใหดี



แมจะเปนความหมดสิ้น หรอืความจางคลาย ของรสอรอย แมแตปจจัยเดยีว ปจจัยใด ปจจัยหนึ่ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อเรารู

เราพบ อารมณนัน้แลว เราจะรูวา ความเปนอยูในโลกรวมกัน ไมตองมกีารเสพยสม ไมตองม ีการโหยหาอาวรณอะไรกัน

แตจะรวมรังสรรคแกกันและกันได เราจงึจะรูวา ชวีติไมตองตดิ ไมตองยดึ ไมตองม ีไมตองเปนกไ็ด เสรจ็แลว เราจงึจะรูวา

ชวีตินี้ไมไดเกดิมาเพื่อเสพย ไมไดเกดิมาเพื่อสขุ ไมไดเกดิมาเพื่อที่จะเปนภาระกอบโกยสิ่งเหลานัน้มาใหแกตนเลย

เราจะรูวา ความไมเพื่อตัว ความไมเพื่อตนนัน้ คอือยางไร พรอมกระนัน้ ปญญาอันยิ่งของ องคสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา

ทานกร็ูยิ่งกวานัน้อกีวา ชวีตินี้หาคาบมไิด ถาเราไมม ีการงาน ถาเราไมมกีารสรางสรรเพื่อสัตวโลกตาดาํๆ

อยูในโลกนี้เทานัน้ หรอื เพื่อผูอื่น โดยเฉพาะ มนษุยที่นาสงสารกวาสัตวโลกเสยีอกี ถามวีชิชาหลง และทกุขยิ่งกวา

สัตวเดรัจฉานอื่นๆ มนษุยผูพนแลว จงึมอัีชฌาสัยทนไมไดตอความกรณุา ที่จะทาํกจิการ งานสรางสรร หรอืสอนเขา บอกเขา

ชวยเหลอืเขา เพื่อสัตวโลกมนษุยตาดาํๆนี่แหละ เปนจดุสาํคัญ มนษุยจงึมคีณุคาอยูที่การงาน จนกวาจะตาย

และมันจะตองตายไป ตามธรรม

เมื่อยังไมตาย เราจงึมกีารงานที่เปนกศุล อันจะตองสรางดวยความไมประมาท จะตอง กระทาํดวยความสขุมุประณตี

ขอใหพวกเราไดคาํนงึถงึความสขุมุประณตี ความออนโยน ไมกระดางใหดีๆ และเรากจ็ะพงึฝกปรอืตน

เปนคนที่มคีวามหลดุพนดวย และ เปนคนที่ มปีระโยชน จนกวาเราจะสิ้นชพีดับขันธ

๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

ผู้รู้จักความดี

มนษุยเทานัน้ที่จะเปนผูรูความด ีเปนผูรูความงดงาม การกระทาํความดใีหดยีิ่ง ใหละเอยีด สขุมุประณตียิ่ง

ใหพอเหมาะพอดยีิ่ง เราเรยีกวา ความงดงาม ซึ่งไมใช หมายความวา ความเฟอไปดวยความเกนิ แตงมากไป ปรงุมากไป

เราจะไปหลงเรยีกวา เปนความงดงามนัน้หาไม ความด ีคอื ทศิทางที่เปนไปดวยความสขุ ความสขุไมใช ความเสพยสม

ความสขุที่เลศิ ที่ยอดกวานัน้ คอื ความสขุที่ปราศจากกเิลส ระงับความ เดอืดรอน หมดความโลภ ความโกรธ ความหลง

นัน่คอื ความสขุที่ประเสรฐิสงูสดุ

แมเรา มคีวามประเสรฐิสงูสดุ มคีวามสขุอยางสงบแลว เรากย็ังจะตองเปนผูที่รูจักความด ีและ

ความงดงามที่ถกูตองตามธรรม เรากระทาํสิ่งที่ขาดแคลนใหแกโลก ที่เปนสิ่งสมควร จะตองสรางขึ้น ทาํขึ้น

เราเปนผูที่จะรูความพอเหมาะ แมจะตองปรับปรงุตกแตงขึ้น เพื่อประโยชนคณุคา

ที่จะนาํพาแลวกส็รางสรรกันใหอดุมสมบรูณอยูในสิ่งที่สมควร และจาํเปน เรากย็ังจะตองทาํอยู ตราบชวีติเราจะหาไม

ชวีติมนษุยที่เกดิมา จงึตองการ ความสขุที่ประเสรฐิ และเปนผูที่มคีวามงดงามดวยคณุคา และประโยชนสรางสรร

ใหแกโลกเขาไว จากนัน้ เรากต็ายไปดวยความเปนจรงิของ สัจธรรม สิ่งที่เหลอืทอด มาใหแกมนษุยโลก กค็อื ความงดงาม



สวนความสขุนัน้ เจาตัว กเ็อาไปดวยแลว เพราะฉะนัน้ ผูที่เกดิมา มทัีง้สิ่งที่ตนได มทัีง้สิ่งที่โลกกไ็ดดวย จงึเปน

คนที่สมบรูณสงูสดุ

๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

ผู้ต�ืน

ผูอยูเปนสขุ ยอมเปนผูตื่นอยู แมในเวลานอนหลับ กย็ังเปนผูสดชื่น และเปนสขุ ชื่อวา ผูตื่น หรอืผูที่ชาครยิา คาํวา ตื่น

เปนคาํที่จะตองทาํความเขาใจใหละเอยีดลกึซึ้ง ผูใด มคีวามหดหู ผูใดมคีวามหมนหมอง ผูใดมคีวามมดื ผูใดมคีวามหลบหรี่

ผูเหลานัน้ ชื่อวา ไมใชผูตื่น ผูที่หลบหรี่กด็ ีผูที่หมนหมองกด็ ีเปนผูที่ไมปรารถนาจะพบกับโลก จะพบกับ สิ่งสัมผัสภายนอก

เพราะเหตแุหงปจจัยที่อยูในจติของตนเองเปนตนเหต ุดังนัน้ จงึพงึ สาํรวจจติของตนใหละเอยีดลออ ขจัดสิ่งที่ตัวเองผกูตรงึใจ

ขจัดสิ่งที่ตัวเองรัดรงึใจ ตราตรงึใจ ดวยความไมด ีไมใชกศุลแท ถามันเปนกศุลแท มันยอมทาํใหตนนัน้เปนผูเจรญิ

และเปนผูตื่นแน แตถาหากมันเปนความไมด ีมันจงึทาํใหเราเอง เปนผูไดอกศุล เปนผู ไมตื่น เปนผูทกุข

ความเปนผูมสีขุดวยความตื่น จะไดดวยการศกึษาตนอยางสาํคัญ คนหาตัวสาํคัญ ที่อยูในจติของตัวเองใหดี

แลวพงึเพยีรสลัดออก ทาํวธิ ีหาวธิทีาํใหออก มปีญญา อันทาํใหออกไดสาํเรจ็ จงึจะเปนผูพบความสขุดวยความเปนผูตื่น

นี้ชื่อวา พทุธะ หนึ่งแล

๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

เพยีรเถดิ อตุสาหะเถดิ พทุธบตุรเอย

ตัง้ใจอยูเสมอ มสีตอิยูเสมอ เบกิบาน ราเรงิอยูเสมอ อปุสรรค กค็อืการปฏบัิต ิเราจะพบ ตอผัสสะที่ใหเราแกไข

ใหเรามแีบบฝกหัด ใหเราปรับปรงุ เพื่อที่จะปรับกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ใหดยีิ่งขึ้น การที่จะไดปรับกาย วจี

มโนใหดยีิ่งขึ้นๆเสมอ นัน้คอื เราไดอบรมจติ ดวยการมสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ แลวเรากจ็ะไดเกดิปต ิปสสัทธ ิสมาธ ิและที่สดุ

เมื่อเรารู ความหมายของอเุบกขา เรากจ็ะถงึความเปนอเุบกขาฐาน และเรากจ็ะไดทาํความสขุมุ ทาํความประณตี

สูความออนโยน และสูความแคลวคลองไดในที่สดุ

๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

กฎ ระเบยีบ สามคัค ีมวีนิยั



ความมรีะเบยีบ ความสามัคคพีรัง่พรอม ความรูจักกฎ รูจักวนัิย เปนเรื่องที่ทาํใหมนษุย อยูกันอยางสันติ

เพราะมนษุยมกีเิลสตางกัน มจีรติตางกัน ความสามัคคจีะเกดิได กเ็พราะ มมีาตรการ มหีลัก มรีะเบยีบ มแีบบแผน

มจีารตีประเพณ ีมหีลายๆสิ่งๆ ที่เปน มาตรการ ทาํใหมนษุยที่มกีเิลส มนษุยที่มจีรติตางๆ หลายชัน้หลายเชงิ

สามารถประสาน สามารถรวมอยูกันไดอยางสามัคค ีถามนษุยไมมรีะเบยีบ ไมรูจักกฎ ไมรูจักวนัิย ไมรูจัก

จารตีแบบแผนตางๆ มนษุยนัน้กจ็ะเกดิการสามัคคอียูดวยกันไมได

๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

สังวรวจี

ทวารที่สาํคัญที่เราพงึสังวาร เมื่อเราอยูกับสังคม เราอยูกับหมูกลุม ทวารนัน้คอื ทวารวจ ีคาํพดู ภาษา

เปนการปฏบัิตธิรรมอยางยิ่ง เรามกีารระมัดระวังการพดู ประมาณ ไตรตรอง คาํนวณกอนจะพดูเสมอ มกีารยับยัง้

ไมใชทาํตามอาํเภอใจ มกีารคาํนวณพอเหมาะสม หรอืไม ควรจะพดูใหเปนกศุล ควรจะถอดตัวถอดตน

อยาเอาแตอาํนาจที่มัน จะบาํบัด กเิลส ไมวาจะเปนการพยาบาท อาฆาต พดูใหหนาํใจ พดูใหสมใจ หรอืแมแตจะพดู

เอรด็อรอยอะไรของเรา ดวยเชงิใดกต็าม เราจะตองสังวรระวังอยางยิ่ง คาํนวณประมาณ จรงิๆ ไมงายเลย ที่จะยับยัง้วาจา

ไมใหออกมาตามที่ใจเรามโีทสโคตร และราคโคตร กวาจะประมาณคาํพดูที่เหมาะสม ที่เปนสัมมาวาจาไดนัน้

ไมใชของงายเลย เพราะฉะนัน้ ถาเผื่อวา เราไมสาํเหนยีก ไมรู ไมสังวร ไมระวังในวาจา เรากจ็ะกระทาํตัวเราเองกด็ ีหมูกลุม

สังคมกด็ ีใหเปนสันตสิขุ เปนผูสงบ หรอืเปนผูระงับ เปนผูไมมกีเิลสถงึที่สดุทาย และ อยูกันอยางสขุเยน็ไมไดเลย

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

สาํรวม

ผูสาํรวม คาํวาสาํรวม คอืผูที่ระมัดระวัง ผูที่กระทาํตนใหตื่นอยู แตกเ็ปนผูที่ระวัง ไมให กระจัดกระจาย ไมใหเกนิ

ไมใหเฟออยู ขอสาํคัญ ตองเปนผูตื่นอยู เบกิบาน แจมใส มสีต ิสัมปชัญญะอยูตลอดเวลาทกุขณะ

แลวกด็กูายกรรมของเราอยู วาไมใหเกนิ ไมใหเฟอ ไมใหมากไป กริยิาใด ที่มันพอเหมาะพอด ีมันไมมากไป

เราจะใชธรรมวจัิย เราจะใช การวนิจิฉัย วเิคราะหตลอดเวลา วจกีรรมใด ที่มันมากไป เราจะวนิจิ วเิคราะห จะพจิารณา

ธรรมตลอดเวลา ใจของเรา ถาเราทาํไดอกี เรากจ็ะประมาณอารมณของใจ ใหเปนใจที่ เบกิบาน แจมใส และรูทัง้นอก รูทัง้ใน

วเิคราะหถงึอารมจติที่ปราศจากนวิรณกเิลสทัง้หมด แลวเรากพ็งึเปนอยู กระทาํกรรมใดๆ ไมวาจะเปนการคดิ การพดู

การงานอยูตลอดเวลา นัน้ ใหพนมจิฉาตามขอบเขตของฐานะของตน ของตนที่ไดสมาทาน ที่ไดพยายามกระทาํ ใหดทีี่สดุ



เทาที่ตนจะทาํได ผูสังวร ผูสาํรวม ที่กระทาํใหไมใหเกนิ แตไมใหตก ตองใหตื่น ไมใหหรี่ ไมใหนอยไปอยูนัน้เปนธรรมดา

เปนผูสรางความเจรญิ เจรญิอยู และสาํรวมอยู ชื่อวา เปนผูจัดตนอยูในสัมมาเสมอๆ นัน่คอื เรากาํลังเดนิอยูในมรรค องค ๘

เปนผูปฏบัิต ิสัมมาทกุสัมมา เพื่อสัมมาสมาธ ิและเพื่อสูสัมมาญาณ สัมมาวมิตุ ิเปนที่สดุ

๑๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

ความจรงิแหง่ความจรงิ

สัจธรรม คอืความจรงิ ผูเกดิยถาภตูญาณทัสนะ ไดพบความจรงิแหงความจรงิแลว เมื่อผูใด

เริ่มตนพบความไมเที่ยงแทของสังขาร ผูใดไดพบความจรงิของปรมัตถ จากตัวเอง ที่พงึประพฤตอิบรม

ไดซับซาบถงึความเปลี่ยนแปลง ไมเที่ยง และจางคลาย ได ของกเิลส และสมมตขิองโลก

ตัวเองไดกระทาํความสะอาดใหแกจติปรมัตถของตนเอง ยิ่งขึ้นๆ ไดซับซาบอารมณวมิตุิ

หรอือารมณที่ผอนบางจากการจางคลายกเิลส เหน็ความสงบ เหน็ความเบา วาง สบาย ไดซับซาบตอชวีติที่ปราศจากเิลสนัน้

มคีณุคา ซับซาบ ชวีติที่ปราศจากกเิลสนัน้อยูอยางสงบสขุอยางแทจรงิ

ผูที่พบความจรงิ แหงความจรงินัน้ จะไมมวีันถอยหลัง และจะไมมวีันเลกิรา จากสัจธรรม นี้ไปได นอกจาก

ผูที่รูเพยีงขางนอกๆ รูเพยีงผวิเผนิ รูเพยีงบัญญัตภิาษา ไมไดประสบ ความจรงิ แหงความจรงิ เทานัน้

หรอืแมพบความจรงิแหงความจรงิ กย็ังไมไดสารัตถะ ของความจรงิ แหงความจรงิมากเพยีงพอ

ถาผูไดความจรงิแหงความจรงิมากเพยีงพอแลว ผูนัน้ จะไมมวีันกลับไปสูโลกยีะอกีนริันดร

๑๓ พฤศจกิาย ๒๕๒๕

ผู้ละความแสวงหา

ผูเปนสขุที่สดุ คอื ผูที่ละการแสวงหาไดแลวดวยดทัีง้กามทัง้ภพ แมที่สดุ ทัง้พรหมจรรย ที่ละเอยีดลออทัง้สิ้น

ผูที่แสวงหากามอยู ยอมเปนผูมทีกุขนัน้แน รูงาย แตนัยะ ที่ละเอยีด ของกามยังตกถงึภพ ผูแสวงหากามในภพกร็ูยากขึ้นบาง

เราไมไดเสพยดวยหยาบ แตเรา กเ็สพยดวยละเอยีดๆ ไมถงึขัน้แตะตอง แตในขัน้แมแตหยบิมาปนมานกึมาคดิอยูในภพ

เรากย็ังแสวงหา อันจะตองสาํเหนยีก อันจะตองสังวรและละลาง โดยเฉพาะที่ไมใช การแสวงหากาม

แตเปนภพในภพโดยตรง ปนเองเสพยเอง ละเอยีดไปจนถงึอรปูภพ ไมใชตัว ไมใชเรื่อง ไมใชตน ไมใชรปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส

แตเปนความอรอย อันพอใจ ในอัตตาของตน ปนเอง เปนเอง คนอื่นไมรู และตัวเองกไ็มรู เราเสพยภพดื่มด่ํา ดวยพอใจ

ที่จะทาํตามใจตัวเอง เอาแตตนเองเปนใหญ เอาแตตนเองเปนมาตรฐานในการพอใจ และเราเอง เรากไ็มรู แมละเอยีดลออ



การตามใจตัวเองอยู ยังไมถอดตัวถอดตน

ผูถอดตัว ถอดตน แมอรปูภพ กไ็มไดแสวงหาอกีเลย ผูนัน้ เปนผูที่มพีฤตกิรรมเปนของ เพื่อผูอื่น เทานัน้ พฤตกิรรมใดๆ

ผูที่อยูจบพรหมจรรยแลว ไมแสวงหาพรหมจรรยอกีแลว มแีตจะแสดงพรหมจรรย หรอืเปนตัวพระเจา

เปนตัวผูทรงธรรมบรสิทุธิ์ เบกิบาน รูตื่น แลวกเ็ปนผูเปดเผย สราง ชวยเหลอืเฟอฟายใหแกผูอื่นอยู อยางสดชื่น

อยางรูเหนื่อย แลวกพ็ัก ถาไมเหนื่อยแลวกร็ูตนเองวา เวลากาํลังลวงไปๆ บัดนี้ เราไมไดเสพยใหแก ตนเองเลย

นอกจากชวยเหลอื สรางสรรใหแกสรรพสัตวในโลก จนกวารปูขันธ นามขันธ จะดับแตกสลาย

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

ง่วง ซมึ เสพยห์ลับ

ความงวง ความซมึ ความเสพยหลับ เปนกเิลสแทๆ เปนโรคของจติชนดิหนึ่ง เราจะตอง จับอาการงวง จับอาการซมึ

จับอาการที่มันเสพยหลับใหได เสพยความหลับ พระพทุธเจา ตรัสไววา ไมมคีวามอิ่ม ความเตม็ มันเปนกเิลสลน

แลวทาํใหกเิลสอวน เมื่อเราใหมัน เสพยบอยๆ ใหมันเสพยเสมอ มันยิ่งจะตดิมาก และยิ่งจะกระหายอยูไมไดหยดุ เราตอง

ประมาณการนอนใหพอเหมาะ แลวตัด จะตองอานอารมณ เมื่อเวลาตื่นใหชัด ขณะตื่น กใ็หอานอารมณ

หรอืขณะแมหลับตาลงเทานัน้ กใ็หอานอารมณซมึ อารมณงวง อารมณ เสพย ตองทาํความเขาใจในใจใหได ถงึอารมณงวง

ซมึ เสพย วามันมอีาการจรงิๆ แลวหัด ปรับเขาสูอาการที่ปราศจากอาการงวงซมึ หรอื เสพยหลับ อาการดัง่นี้ ตองรูเปน

ปจจัตตัง ของตน ตองเขาใจวา นัน่คอือาการโรค หรอื มอีาการกเิลสนัน้อยู แลวขจัดมันออก ดวยอทิธวิธิี

เราจะตองรูอาการของจติที่เปนจติบรสิทุธิ์ แมจะหลับตาลง ลมืตาอยูกต็าม ถามอีาการ งวง อาการซมึ

อาการเสพยหลับมันมาปน เรากจ็ะตองรูในอาการที่ไมมคีวามงวง ความซมึ ความเสพยหลับเลย เปนจติสะอาดอยู

แมจะหลับตาอยู กจ็ะตอง ใหรูจรงิๆ เพราะอาการ ที่ลมืตา ที่ไมมอีาการงวงซมึ หรอืเสพยหลับ เปนความเบกิบาน สดชื่นนัน้

ตางกันมาก กับอาการซมึ อาการงวง อาการเสพย

ถาจติจวนจะใสบรสิทุธิ์ กับจติที่มอีาการซมึอยูบาง อาการงวงอยูบาง อาการเสพยหลับ อยูบางนอยๆ นัน่แหละ จะคลายกัน

และรูยาก จะตองอานอยางแยบคาย แลวหัดดัด หัดเปลี่ยน หัดดับ หัดขจัดออก ใหจรงิทกุเมื่อ ไมวาตื่น หรอืหลับตา

ในขณะใดมสีต ิสัมปชัญญะ จะตองตรวจ ตองอาน ตองขจัดจรงิๆ ใหรูวาเดด็ใหขาด ถาไมเดด็ไมขาด ถายิ่งซับซาบ

ซับซมึใหมอีาการงวงๆ ใหมอีาการซมึ ใหมอีาการเสพยหลับใสจติเสมอๆ นัน่คอื ความไมมคีวามอิ่ม ไมมคีวามเตม็นัน้

จะยังอยูที่เรานริันดร

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๕



จติแยบคาบ

ทาํอยางไรเอย ที่เราจะเปนผูมจีติแยบคายขึ้นเสมอๆ

เราคบกับสัตบรุษุไดฟงพระสัทธรรม แลว เมื่อฟงพระสัทธรรมแลว เราฟงจนเขาใจ เราฟง จนเกดิความศรัทธา

เกดิความศรัทธาแลว เรากจ็ะตองลงมอืปฏบัิต ิเมื่อปฏบัิตเิกดิศรัทธา ที่เกดิศรัทธา กเ็พราะมศีลี ที่เกดิศลี กเ็พราะมี

พาหสุัจจะ จงึเปนศรัทธาที่บรบิรูณ ดวยองคนัน้ ขึ้นมาอกี เมื่อเกดิศรัทธา มศีลีบรบิรูณขึ้นมา มพีาหสุัจจะ พหสูตูบรบิรูณ

ขึ้นมา เปนพระธรรมกถกึบรบิรูณขึ้นมา เปนผูที่เขาสูบรษัิทบรบิรูณขึ้นมา เปนผูแกลวกลา อาจหาญ ที่จะแสดงธรรมแกบรษัิท

เปนองคสมบรูณ ของศรัทธาขึ้นมา เปนผูที่ทรงวนัิย เปนผูที่รูจักอยูสงบ ทาํความสงัดได และเปนผูที่ไดโดยไมยาก

โดยไมลาํบาก ในฌานทัง้ ๔ เปนผูที่มเีจโตวมิตุ ิมปีญญาวมิตุอัินสมบรูณ สิ้นอาสวะ ผูนัน้แล เปนผูที่เกดิศรัทธา เพราะฉะนัน้

องคคณุแหงการจะเปนอาหาร ใหแก จติแยบคายนัน้ จงึไมใชเรื่องตื้นเขนิ

ผูที่จะมจีติแยบคาย จงึตองเปนผูที่พบกับสัตบรุษุ ฟงสัทธรรม ฟงสัทธรรมใหเกดิศรัทธา และการเกดิศรัทธา

ไมใชเรื่องเชื่อดายๆงายๆเทานัน้ จะมอีงคคณุแหงการเกดิศรัทธานัน้ สรปุแลว ตองมทัีง้ศลี สมาธ ิและปญญา อันเปน

ญาณทัสนะ ที่เปนญาณทัสนะ มวีมิตุ ิอันสมบรูณพรอม จติเราจะแยบคายขึ้นตามลาํดับ แหงความสามารถ ในการประพฤติ

ปฏบัิตขิึ้นเรื่อยๆ

เมื่อจติแยบคาย เราจะเปนผูมสีตสิัมปชัญญะ เมื่อเปนผูมสีตสิัมปชัญญะ เราจงึจะเปน ผูที่ม ีการสาํรวมอนิทรยี ทัง้ ๖ ไดดี

กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมของเรา จงึจะสจุรติ พรอมกระนัน้ สตปิฏฐาน ๔ กด็ ีโพชฌงค ๗ กด็ ีจงึจะเปนองคคณุที่สมบรูณ

เพื่อความ สูความมวีชิชาทัง้สิ้น มวีมิตุทัิง้สิ้น สมบรูณอยางสงูสดุ

๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

อยา่เผลอฟุ้งซา่น

ในเวลาที่เราไมมงีานการอะไรมาก ไมมอีริยิาบถอะไรมาก เราจะเผลอฟุงซาน เราจะเผลอ คดิอะไรตออะไร ที่ไมเปนสารัตถะ

ไมใหเขากศุล อกศุล ไมมธีัมมวจัิย คดิฟุง คดิซาน คดิอะไรปนเป กใ็หหัดระวัง เราจะเปนผูมสีตเิสมอ มธีัมมวจัิยเสมอ

ตองเพยีรตน รูตนวา นี่เปนบทสูความตรัสรูอันสาํคัญ

สตสิัมโพชฌงค ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค วริยิสัมโพชฌงค องค ๓ ของสัมโพชฌงคนี้ เปนตัวหลัก

ที่เราจะตองมสีตริูตัวทัว่พรอมอยูเสมอ รูวา ขณะนี้ เราอยูในสิ่งแวดลอม องคประชมุ มผีัสสะหรอืไม มผีัสสะอยางไร ขางนอก

เราไมกังวล แตเรากไ็ปผัสสะ อยูขางใน ปรงุอยูขางใน ฟุงซานอยูขางใน หรอืเสพยอยูขางใน เราจะตองรูตัวทัว่พรอม

พจิารณา วจัิยไปถงึเวทนา ใหเหน็วา เวทนาขณะนี้เราสขุเพราะเสพย แมเสพยในภพ เรากจ็ะ ตองคลายออก



แมเสพยรับนอกมา เรากจ็ะตองคลาย ปลอยออก ทกุขณะๆ เราปรับปรงุจติ และรูแทถงึจติ รูธรรมารมณของจติ จัดแจงวจัิย

แลวกท็าํใหจางคลาย ปลดปลอย ดวยสมถธรุะ หรอืวปิสสนาธรุะ อันเปนกจิที่เราทาํอยูแกตน เสมอๆ

แมยิ่งไมมอีะไรแวดลอม ไมมงีานการอะไรมาก เรายิ่งจะเผลอตัวไดเกง มักจะฟุงซาน หรอื มักจะเสพยเสมอ ใหเราระวังกัน

แลวกเ็พยีร ระลกึรูตัวทัว่พรอม แกไขเสยีใหด ีเราจงึจะเกดิ ผลดแีกตนเสมอๆ

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

ผู้ทาํตน

สาํรวมอนิทรยี โดยมสีตสิัมปชัญญะ รูตัวทัว่พรอมอยูเสมอๆ ทาํโพชฌงค ๓ มสีต ิมธีัมมวจัิย

มวีริยิะประกอบใหเกดิบทเกดิบาท ดาํเนนิไปใหมากที่สดุ ทกุขณะที่เราเอง สามารถจะประคองรู ประคองทาํตน

ผูที่ไดปฏบัิตอิยางนัน้ชื่อวา ผูที่มสีตปิฏฐาน๔ โพชฌงค ๗ ซึ่งเปนหลักสาํคัญที่สดุ ของการปฏบัิตอัินพงึกระทาํ

อันพงึเปนบทที่จะตอง ระลกึรู ในฐานะลกูพระพทุธเจา

เมื่อผูใดมสีตริูตัวทัว่พรอม มธีัมมวจัิย แลวกพ็ากเพยีร มสีตสิัมปชัญญะ ดแูลทวารทัง้ ๖ และ ดกูริยิา ๓ ไมวากายกรรม

วจกีรรม มโนกรรมของเรา เรากจ็ะมธีัมมวจัิย พจิารณาด ีพจิารณาชัว่ พจิารณาควร หรอืไมควรทกุกาล เพราะ ทกุอยาง

ไมเที่ยง องคประกอบ ไมเสมอกัน เราจะตองพจิารณาเสมอ อยูตลอดเวลา ไมประมาท ผูไดทาํอยางสังวร สาํรวม

อยางนัน้จรงิๆ นัน่แหละ เปนทางปฏบัิตขิองศาสนาพทุธ ที่เราเรยีกวา สตปิฏฐาน ๔ เอกายนมัคโค หรอืจะเรยีกวา ปฏบัิติ

โพธปิกขยิธรรม ๓๗ จนกระทัง่ ถงึหลักแกนของ มรรคองค ๘ กใ็ชดวย เราไดแนะนาํ เราไดพยายาม ทาํความเขาใจ

รายละเอยีดตางๆ เพื่อปฏบัิตใินระบบในแบบอยาง ทฤษฎขีองพระพทุธเจานี้กันมาพอสมควร

ขอใหพวกเราไดสังวร ระวัง กระทาํใหถกู แลวเราจะไดประโยชน อยางละเอยีดลออตอวัน ตอวัน ตอวันเสมอๆๆ

และรูตนใหชัด อยาเขาขางตน มันจะแยบคาย จติจะแยบคายขึ้น ทกุเมื่อๆๆ แลวเราจะเหน็ความสัตย ความจรงิ เพราะฉะนัน้

ผูที่มจีติแยบคาย มสีต ิสัมปชัญญะ สังวร สาํรวมอนิทรยีทัง้ ๖ เปนตัวกลาง ควบคมุทวาร ๖ และกริยิา ๓ คอื ใหเปน สจุรติ ๓

อยูตลอดเวลา นี้เปนเรื่อง ควบคมุตนเองอยูแลวในการปฏบัิต ิสวนพบกับ สัตบรุษุ และฟงสัทธรรม แลวเราจะเปน

ผูเกดิศรัทธาดวย การปฏบัิตธิรรมของเรา กจ็ะเปน ศรัทธาที่เราไดเองดวย ทกุอยาง กจ็ะครบ สมบรูณ

ตามสายทางแหงการปฏบัิต ิสูการละอวชิชา และ สิ้นภวตัณหา ไดตลอดกาลนาน

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

หยาบ-ละเอยีด



ของหยาบ เปนของรูงาย เปนของเหน็งาย เปนของหยบิงาย เปนของลางงาย และเปน ของหมดไดงาย ของละเอยีด

เปนของรูยาก เปนของเหน็ยาก เปนของหยบิจับถกูตอง ถกูตน ถกูตัวมันไดยาก เปนของลางยาก เปนของทาํใหหมดไดยาก

เพราะฉะนัน้ จงึตอง เพยีรมาก ที่จะทาํของละเอยีด ใหหมดสิ้นได ขอใหเราตองสาํนกึรูความจรงิอันนี้ใหสาํคัญ

อยานกึวาเราทาํความหยาบออกหมดแลวเทานัน้ คอืสิ่งที่เราจะสมบรูณ แมเราทาํ ความหยาบ ออกแลว อยางกลาง

อยางละเอยีด กย็ังเปนเชื้อที่จะโตมาหยาบใหญไดใหม เพราะสิ่งเหลานี้ ยังไมหมดเชื้อ ยังไมหมดฤทธิ์

ถาเราปลอยปละละเลย ไมพยายามทาํ ใหหมดเชื้อ ทาํใหเหมอืนตาลยอดดวน ทาํใหถอนขึ้นทัง้ราก ทาํใหเปนอันไมมี

ทาํใหไมเกดิ อกีตอๆไป ถาเราไมทาํใหถงึขัน้ถอนอาสวะดังกลาวนัน้แลว กเิลสนี่แหละ มันจะไมถงึขัน้ สิ้นสดุ

อยางหมดจดบรสิทุธิ์บรบิรูณไดเลย

๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

กเิลสภายนอก-กเิลสภายใน

การรูสักกายะของตนนัน้ จะตองรูทัง้ภายนอกและภายใน กายในกาย หรอืกายนอกกาย

เราจะตองรูความประชมุของภายนอก ซึ่งมันมทัีง้วัตถ ุมทัีง้รปูภายนอก มหาภตูรปู ภายนอก ซึ่งมาประชมุ หรอืสัมผัส

สัมพันธอยูกับชวีติ และเรากม็กีเิลส อันไมสงบ กเิลส ของเรา มันกส็ัมพันธ แลวกด็งึดดู หรอืผลักไส เปนราคโคตร

เปนโทสโคตรอยู ใหรูเทาทัน อยาหลงผดิเปนโมหะ และเรากป็รับปรงุ ปรับเปลี่ยนเปนภายนอก ลดได เปนโลก ภายนอก

ในโลกภายในกเ็ปนกเิลส เชนเดยีวกัน เรากจ็ะตองรู จะตองแยบคาย รูกายในกาย คอืจติของเรา เปนจติตกภพ จติปนภพ

จติสรางอะไร ตออะไร ที่มันไมสงบ เชนเดยีวกัน

แมแตมันหยดุโดยที่ตดิหยดุ ตดิซมึ ไมเกดิชวีติชวีา กลายเปนคนเสพยหลับ เสพยหรี่ เสพยเซื่องซมึ งวงเหงา หาวนอน

สิ่งเหลานัน้ คอืความไมสงบ คอืความไมสะอาด คอื กเิลสแทๆ สดๆ มนัียะเดยีวกัน กับภายนอก วานัน่คอื เรายังไมสงบ

ยังไมสะอาด ยังไมบรสิทุธิ์ ยังเปนผูที่มกีเิลส อยูเหมอืนกัน เปนแตเพยีงวาเปนภายใน เปนความประชมุ ภายในจติ

แมไมเปนมหาภตูรปู แตกเ็ปน อปุาทายรปู คอื เปนรปูที่เราปรงุ เรายดึ เราเกี่ยว อยูดวยความคดิ ความเหน็ ความไมรู

ความโมหะ ความอวชิชาตางๆ ซึ่งมันกเ็ปนกเิลสแท กเิลสจรงิ เราจะตองเรยีนรู ทัง้สองฝง เปนภายนอก และภายใน

ปรับไดทัง้นอก ปรับได ทัง้ใน ลางสะอาดทัง้ภายนอก ลางสะอาด ทัง้ภายในใหชัดเจน เราจะเหน็วากเิลสภายใน นัน้ ไมสาํคัญ

สาํคัญแตกเิลสภายนอกนัน้ไมถกูเลย กเิลสภายในยิ่งสาํคัญ เพราะมันยิ่ง รูยาก มันยิ่งหมกหมัก แลวกแ็ตกตัว ทาํรายเรา

ไดอยางเกง เพราะเรารูมันยาก เพราะเรา จับตัวมันยาก เพราะฉะนัน้ เราจะประมาท หรอืเขาใจผดิวา มันไมใชกเิลส

หรอืวามันเปน กเิลส ที่ไมสาํคัญ เราจะใหเขาใจผดิเชนนัน้ไมได

ขอใหพวกเราไดแยบคาย ไดละเอยีดลออ ที่จะละลาง แมภายนอก พอสบายแลว ภายใน ยังเปนสักกายะอยู กใ็หรูตัวการ



หรอื สักกายะตัวสาํคัญ ที่ทาํใหเรายังไมสะอาด ยังไมเจรญิ ยังหนักหนา หนักหนาอยู สักวันหนึ่ง เรากเ็วยีนวนตกต่ําได

เพราะความไมงาม ทัง้ภายนอก และภายใน อันสมสัด สมสวน ยังมคีวามลกึซึ้ง ที่เราจะทาํใหละเอยีด เปนภมูสิงูขึ้น

ตามลาํดับ แมภายนอก หรอืภายในอกี ทาํความเขาใจใหเปนขัน้ตอน ใหชัดเจน แลวจัดการละลาง ใหสมบรูณ ใหถกูสภาพ

เราจงึจะเปนผูที่ปฏบัิตธิรรม ไมเลอะเลอืน ปฏบัิตธิรรม ไมสญูเปลา

๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

เหน็ด ีเป็นด ีไดด้ี

คนที่มคีวามเหน็ด ีจะเปนทางนาํไปสูการประพฤต ิหรอืการกระทาํงายสะดวก ไมทกุขรอน ไดมากกวา คนที่ไมเหน็ดดีวย

ผูที่เหน็ด ียิ่งเหน็จรงิวาสิ่งนัน้ เปนสิ่งที่ดทีี่จรงิ เขาถงึ ความจรงิ มคีวามจรงินัน้รองรับ กย็ิ่งเปนผูที่จะกระทาํจรงิๆ

อยางเตม็ใจจะกระทาํ อยางแนมัน่ เพราะเปนผูที่ทัง้มคีวามจรงิ ทัง้เหน็ดใีนความจรงินัน้ ถงึความจรงินัน้ มคีวามจรงินัน้

เพราะฉะนัน้ สัมมาทฏิฐ ิหรอืการเหน็ด ีจงึเปนประตแูรก ที่ทกุคนจะตอง สรางใหเกดิ ใหเขาใจ ใหเหน็จรงิใหได

เพราะมันไมเปนทกุข แมเราจะเพยีง เหน็ดดีวย แต แมวา เราจะยังไมไดถงึความจรงินัน้อยางสงูสดุ เรากย็ังพอโนมนอม

จติใจรวมกระทาํ หรอื ผลักดันตน ฝกตน ไมทกุขนัก เพราะยังมกีเิลส กอ็าจจะทกุขอยูบาง แตกไ็มทกุขนัก ดังกลาวแลว

ยิ่งเมื่อเราไดประพฤตปิฏบัิต ิจนขัดเกลากเิลสนัน้ออกหมด เรากจ็ะหมดทกุข อยางสิ้นเชงิ และจะเปนความดทัีง้เหน็ดี

ทัง้เปนด ีทัง้ไดดคีรบบรบิรูณ

๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๕

ให้

การแสวงหาความจรงิ ความหมายของความจรงินัน้ มทัีง้ความจรงิ ทัง้คดโีลก มทัีง้ ความจรงิ ทัง้คดธีรรม คดโีลกนัน้ กค็อื...

ความสขุของโลก ที่เขาประกอบไปดวย ลาภ ยศ สรรเสรญิ และความเสพยสมแหงโลกยีสขุ

ผูที่เขาใจแจมแจงในเหตผุลความจรงิ และ ซาบซึ้งในรสของโลกยีสขุวา คอือะไร ซาบซึ้ง ในการมลีาภ มยีศ มสีรรเสรญิ วา

คอือะไร และเปนคนพอแลว เปนคนที่ไมเอาอกีแลว เหน็ความไมตื่นเตน ไมตองหลงใหล ในลาภ ในยศ ในสรรเสรญิ

ในการเสพยสมโลกยีสขุ วาเปน ความสขุที่สงบยิ่งกวา ผูที่เหน็ ในความสขุ ที่สงบยิ่งกวานัน้แหละ คอื ผูที่เขาใจ คดธีรรม

เปนผูที่เหน็จรงิ ของตนเอง พอใจความสขุอันสงบ ที่เรยีกวา วปูสโมสขุนัน้ ดวยตนเอง อยางแนจรงิ แนใจ

จงึหยดุความลนลาน หยดุความแสวงหา ในโลกธรรม หรอื ในความจรงิของโลกได และจะเปนคนที่ไมวิ่งหาอกี

นอกจากไมวิ่งหาอกีแลว



พระพทุธเจาของเรา ผูเปนปราชญเอก ยังเปนผูที่มพีระจติวญิญาณอันเมตตากรณุา สงูสง สอนใหผูที่ไมตดิโลกนัน้

ยังชวยโลก ยังเกื้อกลู และเอน็ดคูนที่เขาตดิโลกนัน้อยู และ จะมจีติ เปนปญญา มวีธิกีาร มคีวามสามารถ ที่จะชวยเหลอื

ใหคนเหลานัน้รูแจง ในการหลงโลก แลวลดราในเรื่องแยงโลก ใหเดนิทางเขาสูโลกตุตระ มาสูคดธีรรม มาสู ความสงบ

อันเปนความสขุ อันแสนวเิศษนี้ใหไดอกีดวย

ชวีติที่เหลอืของผูที่ไมตดิ ความสขุของโลก ไมตดิความจรงิของโลกแลว ไดความจรงิของ ธรรมะแลว จงึเปนชวีติ

ที่เอน็ดคูนของโลก ชวยเหลอืเกื้อกลูคนของโลก ใหมาเปน อยางเราบาง เพราะฉะนัน้ งานของคนทิ้งคดโีลก

ทิ้งความสขุของโลกแลว จงึเปนงาน ที่ชวยคน ของโลกโดยตรง โดยแทจรงิ สิ่งนี้เปนคณุคา เพราะผูที่ทาํนัน้ ไมไดทาํ

เอามาเสพย ไมวาจะเปนโลกยีสขุ ไมวาจะเปนเพื่อหลงสรรเสรญิ หรอื เพื่อหลงลาภ หลงยศ ทาํอยางไรใหเขารู ใหเขาได

อยางแทจรงิ

ความจรงิอันนี้ จงึไมใชเรื่องเปนการกอบโกยเอา จงึไมใชเรื่องของตัวของตน เปนเรื่อง เสยีสละ เปนเรื่องไมเอาเปรยีบ

เปนเรื่องไมเอา เปนเรื่องให เปนเรื่องของการสรางสรร เปนเรื่องของการให เปนเรื่องของจติบรสิทุธิ์ นี้คอื

จติอันสงูสดุของศาสนา ที่ปราชญเอก ไมวาปราชญชัน้ใดๆ กเ็หน็ กร็ู และนาํพามนษุยมาสูจดุนี้ทัง้สิ้น เพราะฉะนัน้ คณุคา

ของจติ ที่เรยีกวา จติสงูสดุ จะเรยีกวา จติพระเจา จะเรยีกวา จติพรหม จะเรยีกวา จติเทวดา ชัน้สงูขนาดไหนกต็าม กค็อื

จติเมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา ที่ชวยสรางสรร ใหแกโลก ชวยมนษุยโลก และกส็รางเพื่อเขา ไมใชเพื่อเราเลย

จติบรสิทุธิ์อยางนัน้จรงิๆ ไมเสพย ไมคลกุเคลา ไมคลกุคล ีจติสะอาด จติลอน ผูที่มไีดแลวจรงิ หมดปญหา และ มชีวีติอยู

อยางไมสงสัย จะเปนผูอนเุคราะหโลก จะเปนผูเกื้อกลูโลก เปนผูถงึความจรงิ ในทางธรรม อันสงูสดุ

และมชีวีติอยูอยางเบกิบาน แจมใส เปนผูสราง ผูให เปนผูบรสิทุธิ์ อยูตราบตาย

๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๕

โลกยีะ-โลกตุตระ

ผูเกดิปญญาแท แจงชัดในโลกยีะ คอืโลกยีะ แจงชัดในโลกตุตระ คอืโลกตุตระ ไดพบ ความจรงิ

ผูนัน้จะเดนิทางอยูในความจรงิ

ผูอยูในโลกยีะ ไมพบโลกตุตระเลย เขากเ็ดนิทางอยูในความจรงิของโลกยีะ กจ็ะอตุสาหะ วริยิะ พากเพยีร แสวงหาลาภ ยศ

สรรเสรญิ โลกยีสขุไปตราบตาย จะเหนด็เหนื่อย เมื่อยลา เขากจ็ะอตุสาหะ บากบัน่ สูทน ไปจนชวีติจะดับขันธ

ผูรูความจรงิในโลกตุตระแลวแนแท กจ็ะไมไปสูโลกยีะ กจ็ะบากบัน่ อตุสาหะ วริยิะอยู ในทางโลกตุตระ

ไปตราบตายเชนเดยีวกัน การบากบัน่ อตุสาหะ วริยิะของโลกตุตระ กจ็ะเดนิทางเชนเดยีวกันกับโลกยีะเดนิทาง

แตผลคนละทาง โลกยีะสะสม แตโลกตุตระ ละออก กจ็ะพากเพยีร บากบัน่ลดไป ละไปไดมากไดนอย กต็าม



ผูที่แนแทในความจรงิแลว กจ็ะบากบัน่ พากเพยีรตัวเองไป แลวกจ็ะสะสมไป เชนเดยีวกัน ตราบตาย

ผลที่ไดกจ็ะเปนของแตละบคุคล

พวกโลกยีะ กจ็ะสามารถร่ํารวย จะสามารถมยีศ เทาฐานะอันเปนวบิากของตน และเทา ความบากบัน่ อตุสาหะ พากเพยีร

ที่ตนเองจะสัง่สมใหแกตนเองได เชนเดยีวกัน

ชาวโลกตุตระ กจ็ะเดนิทางไป จะร่ํารวยโลกตุตรธรรม ไดเทาที่ตัวเองจะสามารถบากบัน่ พากเพยีร และมอีนิทรยีพละ

สดุทาย กต็ายไปจากโลกเชนเดยีวกัน เพราะฉะนัน้ ความจรงิ ที่แท ผูที่สามารถหยัง่เขาถงึ รูแจง รูชัดในโลกยีะ

และโลกตุตระ กจ็ะแบงคน ออกเปนอยางนี้

ผูที่เขากระแสแลว และมโีอกาสแลว มนี้ําหนักเพยีงพอแลว กจ็ะอยูในโลกตุตระ

ผูยังไมเขากระแส ยังไมมนี้ําหนักเพยีงพอ หรอื ยังมคีลื่นซัดสาดอยู กจ็ะตกออกจาก โลกตุตระ ไปอยูโลกยีะ สองทางนี้

สับสนได ลวงพรางมนษุยได โดยเฉพาะผูที่พยายาม ศกึษา หรอื พยายามจะเขามาอยูโลกตุตระบาง อาจจะดเูหมอืนวา

เปนชาวโลกตุตระได แตแทจรงิ เมื่อที่สดุแหงที่สดุ กจ็ะถกูความจรงินัน้ชี้ชัดในบัน้ปลายได เชนเดยีวกัน

ขอใหตรวจสอบ ขอใหพากเพยีร ศกึษา คนหาความจรงิ ใหพบความจรงิแทๆนัน้ๆเถดิ

๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๕

ตัณหาในภพ

นักปฏบัิตธิรรม เมื่อรูสกึวา โลกขางนอก หรอืโลกแหงโลกยี เปนความวุนวาย เปนสิ่งที่ ไมนาจะตองไปหลงใหลไขวควาแลว

มันงายที่นักปฏบัิตธิรรมนัน้จะตกภวังค หรอืตกภพ หรอืตดิงวง หรอืชอบการเขาไปหลับ ซึ่งเปนฐานที่เราจะสาํเหนยีก สังวร

ฝกหัดอยาง แรงกลา ถาไมฝก ไมหัด แนนอนที่สดุ เราจะตองตดิ เราจะตองสะสม สดุทาย แกยาก

ยิ่งเราไมรูจรงิ ไมเขาใจเลยวา ภพแหงภวังค หรอื ภวตัณหา ตัณหาในภพ เรากย็ิ่ง จะหลงผดิ นัง่หลับเอา นัง่ตดิเอา

หาวธิพีลกิแพลงเอา เพื่อจะเขาไปเสพยอารมณในภพ แลวกต็ดิภพ เปนฤาษตีาไฟ เปนนักหลับตลอดกาลนาน เพราะฉะนัน้

เราจะตองแกไข เราจะตองฝกหัด ละออกใหสาํคัญที่สดุ เพื่อการลางภวตัณหา หรอื ตดิภพเปนอารมณ สงบ แบบดับ

แบบหยดุ แบบเสพยซมึอยูในอารมณ เราจงมคีวามคดิเชนนี้ และฝกหัด เชนนี้

หนึ่ง ไหนๆ เรากจ็ะตื่นอยู จงบอกตนเอง สาํเหนยีกตนเองเสมอวา เราเปนพทุธะ เราเปน ผูรู ผูตื่น ผูเบกิบาน แจมใส

สอง เราเคยตื่นมาแลว ตัง้กี่วันกี่วันมาแลว เรากจ็ะตอง รูตัว เราจะตองตื่นใหได ทาํใหได เพราะเราเคยตื่นไดแลว

อาการที่ตื่นเปนอยางไร เราตอง ทาํอารมณนัน้เสมอๆ ใหชาํนาญ ใหซับซาบ ใหรูยิ่ง ใหเปนจรงิอยางคลองแคลว

สาม ถาเรายิ่งมาใหมันงวงนัน้ ไมใชเรายิ่งจะหายงวง แตเรากลับยิ่งเตมิอาหาร เตมิความ เคยชนิใหแกความงวง

ใหแกกเิลสอวน กเิลสนัน้ กจ็ะสัง่สม และมฤีทธิ์แรง เรากนั็บวัน ที่จะตอสูกเิลสที่มกีาํลัง มฤีทธิ์แรง หรอืมันอวนนัน้

ไดยากเตม็ที



สี่ ตองหัดตัดใหขาด ตัดใหเดด็ ตองทาํจรงิ ตองเปนจรงิๆ เสมอๆ

หา คลาํหาอาการที่อรอย ในขณะหลับตาอยูใหเจอ มันเปนอารมณชนดิหนึ่ง แลวขจัดออก ทาํใหเปนอารมณใส เปลา

อารมณที่ไมมรีส อยางที่เราไดพบ ไดรูนัน้ ปรับเปลี่ยนจาก อารมณเสพยซมึ อารมณที่เราจับไดวานี้คอื

อารมณอรอยของความหลับ แลวขจัดออก หาวธิ ีอทิธวิธิ ีขจัดออก อยางแยบคายเสมอๆ

หก จะตองพยายามปรับปรงุความเปนอยูในชวีติ เราจะตองรูจักการพัก การเพยีร รูจัก การงาน รูจักการเปนอยู

ที่จะตองพักผอนใหสมดลุ ใหพอด ีแตละอนิทรยี แตละพละ แตละจรติ ของบคุคลนัน้ไมเหมอืนกัน บางคนพักไดมาก

บางคนไมตองพักมาก แลวเรา กพ็ยายาม อยาเขาขางตน เพื่อความพักใหมากเกนิไปเทานัน้ เรายอมรูดวยปฏภิาณ

ดวยสามัญสาํนกึ วาการพัก หรอืการเอยีงเท เอยีงเอน ลาํเอยีง ใหแกกเิลสนัน้ เปนความ ผดิพลาด และ เราจะแกกลับไมได

การทาํสมดลุใหแกการเปนอยูอันพอด ีจะเปนการ ปฏบัิตธิรรมอยาง สขุาปฏปิทา ขปิปาภญิญา ทรมานตนเกนิไปกจ็ะดี

สาํหรับ บคุคล ที่เหมาะสม วา ทกุขาปฏปิทา ขปิปาภญิญา คอื ทาํความลาํบากใหแกตนเองมากๆ หนอย

แลวเรากส็ามารถปฏบัิตไิด เดนิทางไปสูจดุหมายไดเรว็ เชนเดยีวกันกเ็ปนได แตระวัง มันจะกลายเปนมมุกลับ

ที่ทาํความลาํบากใหแกตนเองมากเกนิไปนัก แลวเรา กจ็ะเขด็ขยาด จนกลายเปน.....

สดุทาย แพภัยตัว แลวกไ็มเอาขอใหระวังจดุนี้เทานัน้

ถาผูใดมจีรติชอบที่จะทาํตน ใหตัง้ตนอยูในความลาํบากใหไดมากๆ แลวเราไดด ีไดเรว็ กจ็งรูตัว บางคนทาํใหพอเหมาะ พอดี

กจ็งรูตัว สวนคนทาํใหนอยเกนิไปนัน้ เสรจ็แลวกช็า เสรจ็แลวกไ็มไดผล กจ็งตรวจตัวเอง ใหไดรูตัว

การกระทาํการฆานวิรณขอนี้ ของหมู นักบวช หรอืผูที่ไดปฏบัิตธิรรม จนเกดิดังกลาวแตตนแลววา

เปนผูรูความวุนวายของโลก แลวเรากป็ลด ปลอยโลกมาบางแลว มันเปนธรรมชาต ิที่เราจะรูไมเทาไมทัน วาตัณหา

ในภพนัน้ เปนเหวใหญขอหนึ่ง ที่นักปฏบัิตธิรรมไดตก และตายกันมานานับแลว

ขออยาใหเรา ไดเปนผูตกไปในเหวนัน้อกีเลย

๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๕

รู้จักประมาณ

สัตบรุษุ ยอมมองเหน็ชัน้เชงิ ขัน้ตอน ตลอดจนสภาพหมนุรอบเชงิซอน อันเรยีกวา ธัมมัญตุา สัตบรุษุ ยอมมองหาแกนสาร

สาระ เปาหมายสาํคัญ สัตบรุษุ ยอมมองดตูน ตรวจตน ประมาณตน สัตบรุษุ ยอมประมาณในสารัตถถะ

ประมาณในชัน้รอบที่สมควร และประมาณในกาลเวลา ประมาณดใูนบรษัิทหมูกลุม ประมาณไปตลอดรายละเอยีด

ของแตละบคุคล แลวกก็าํหนด คาํนวณเอาความเหมาะสม ความพอด ีความดทีี่สดุ และ องคประกอบเหลานัน้

ที่จะพอเปนไปไดอยูเสมอ ๆๆ เมื่อไดความพอด ีไดความเหมาะสม เหมาะควรเปนที่สดุ จงึจะเหน็วา นัน่ดทีี่สดุแลว

การคาํนงึถงึสิ่งแวดลอม และตัวเอง อยูเสมอๆ และจัดแจง ปรับปรงุใหดาํเนนิไปดวยด ีอยูเสมอๆ นัน่แหละ คอื เรากาํลังทาํ



สคุต ิสคุโต หรอื เรากาํลังทาํสัมมัคคโต ที่สดุ ยิ่งเปน สมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา ทานกก็าํลังทาํ ตถาคโต ทเีดยีว

๒๘ ธันวาคม ๒๕๒๕

อยาก-ไมอ่ยาก

บรรดาความอยากทัง้หลาย ตัง้แตเราอยากจากวัตถ ุหรอื สิ่งแตภายนอก เรยีกวา กามตัณหา เมื่อเราไมอยาก

แลวเรากย็ังไมอยากได ผลัก เกลยีด ชัง สิ่งที่เปนภายนอก โดยความไมรูใน วภิวตัณหา คอื ความอยากที่หมายเอาวา

เรามอีารมณไมอยาก แมที่สดุ ไมอยากกนิขาว ผูนัน้กจ็ะตาย หรอื ไมอยากนุงหม ผูนัน้กจ็ะทกุขเมื่อหนาว เราจงึตองรับ

เทาที่ควรรับ ไมไดรับดวยความอยาก แตรับดวยความรู เพราะฉะนัน้ แมแตวัตถนุอก เรากต็องทาํ ตองม ีตองเปน ตองได

เมื่อเรายังไมตาย แมในวัตถนุอก ในภพภวตัณหานัน้ หมายความวา เราอยากได อยากม ีอยากเปน ในสวนที่ไมใชวัตถนุอก

แมเราอยากได อยากม ีอยากเปน อันเกนิเลย เรากจ็ะเปนทกุข เพื่อแสวงหาความเสพยในภพอกี แมจะเปน

ความเสพยที่ไมหนักหนา เทาความเสพยวัตถนุอกตัวนอกตน กย็ังเปนเรื่องที่ ตดิยดึ และเนยีนใน

สลัดยากยิ่งกวาขางนอกอกีอยูนัน่เอง

แมผูใดไดเขาใจ เหน็วา ความสขุอันสงบเราไดแลว และเมื่อเราไดจดุที่เลยเถดิ ไปเสพย แลว เรากจ็ะเกดิ วภิวตัณหา

ซอนในภพอกี คอืความไมอยาก ตามที่เราเอง เราเปน เราม ีเราได อยูอกีชัน้หนึ่ง ความไมอยากได ไมอยากม ีไมอยากเปน

เปนวภิวตัณหาของภพ ที่ทกุขจัดมาก ศาสนาพทุธเทานัน้ ที่จะรูแจงในความไมอยากได ไมอยากม ีไมอยากเปน แมในภพ

ศาสนาอื่น ศาสนาฤาษ ีเดยีรถยี หารูอยางนี้ไม เพราะฉะนัน้ เราจงึตองวิ่งหน ีจากความ... แมแตวัตถนุอก แมแตภพที่เราเอง

เราเคยเหน็วาดแีลว พอเปน พอไปแลว สมควรแลว ที่จะตองรับรู รับแจง รับเปน รับม ีรับทาํ เพราะฉะนัน้ ฤาษ ีจงึตองวิ่งหนี

ไปสูอัตตา คอื ตามความพอใจของตนเทานัน้ วภิวตัณหาจดุนี้ ไมใชเรื่องจะรูไดงายๆ เปนเรื่องวิ่งหนี

จงึเรยีกวาศาสนาแหงโลกันต ไมใชศาสนาแหงโลกตุตระ ความไมอยาก หรอื วภิวตัณหา นัน้ มซัีบซอน ลกึซึ้งยิ่งนัก

ขอใหพจิารณาใหเหน็ ใหรู ใหแจง ในความ วิ่งหน ีในความที่ไมเหนอืแท

ผูที่อยูเหนอืแท จะรูความเปน ความม ีความได ตามสมควร และเปนผูเจรญิ เปนผูสรางสรร เปนผูอยูอยางรูเทา รูทัน

จงึเรยีกวา คนผูประเสรฐิ

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๕

ลดละ ขยัน กลา้จน ฯ

พวกเรา ผูที่ไดมา ลดละ ขยัน กลาจน ทนเสยีดส ีหนสีะสม นยิมสรางสรร ซึ่งไดกระทาํ กันมา พยายามที่สดุ ที่จะใหครบถวน

การเลกิละ เรารูอยู และการขยัน เรากก็ระทาํกัน โดยเพยีร โดยพยายามกันอยู ที่จะเปนคนที่เลกิขี้เกยีจใหได อานจติ

อานทกุสิ่งทกุอยาง ที่เราเอง เราสามารถจะอานตนเองได พยายามลด ละ จดุที่มันไมด ีจดุที่มันบกพรอง และ

เรากจ็ะพยายามกระทาํ แมจนกระทัง่ ในสภาพ กลาจน ซึ่งเปนสภาพที่เดนิทางไปสู จดุพสิจูน ถงึความเปนมนษุย



ผูอยูไดในโลกนี้ การอยูไดอยางร่ํารวย ไมมใีครสงสัย แต การอยูไดอยางคนจน จนตลอด ชวีติ เปนผูที่ไมสะสม ทนเสยีดสี

แกคนที่เขาวา เขากลาว ซึ่งไมเหมอืนกับคนทัว่ไปในโลก ที่เขามคีานยิม เพราะฉะนัน้ เราไมไดเปนคนเหมอืนเขา

คานยิมของเรา เปนคนสรางสรร แตวา เรากจ็ะเปนคนจน เปนคนให เปนคนไมเอาเปรยีบ เปนคนที่ มอซอ แตเปนคนขยัน

สรางสรร สภาพทัง้มวลนี้ จะตองทาํความเขาใจใหจรงิ และ ปรับตนเอง อยางจรงิ อยูได อยางที่มคีวามจรงิตางๆ

ที่เราไดพยายามบอกกันไวนี้ และเปนผูที่ยนิดพีอใจ เหน็ความจรงิ ไดวา เรามคีวามลดละ กเิลสเบาบาง

จติของเราสะอาดขึ้น เราสวางจรงิ ชัดเจนจรงิ และ ความสงบ อันที่แสวงหากัน เรากป็รากฏได เราปรับตัวเราเองอยูกับสังคม

เกดิความสภุาพ เขากันได สมานกันได เรยีบรอย ในความเปนอยู เรามสีมรรถนะ สามารถสรางสรร สามารถที่จะอยูอยาง

คนมคีณุคาประโยชน และ เราเปนผูกอความสามัคคอียูในโลก

๒๑ มกราคม ๒๕๒๗

๗ กา้วสู่ความเป็นพทุธะ

ผูมสีต ิรูตัวทัว่พรอมอยูเสมอ รูกาย ซึ่งเปนกายกรรม ที่เราจะกระทาํออกไป รูวาจา ที่เรา กาํลังพดู พจิารณา มธีัมมวจัิย

พยายามระมัดระวังใหสาํคัญ เราไดปรับกายกรรม ปรับ วจกีรรมจรงิๆ อยูเสมอ นัน่แหละคอื เรากาํลังหัดมอีาํนาจทางจติ

และมปีญญา เราธัมมวจัิย อยูตราบใด พยายามรูความจรงิ ตามความเปนจรงิวา กายกรรมเชนนี้ ยังไมงาม

ยังไมเปนกศุลที่ดพีรอม เรากป็รับเสยี วจัิยใหรูวา อยางไรจะดกีวา แลวเรากท็าํ ใหดขีึ้น อยูเสมอๆๆ นัน่คอื

การกระทาํสตปิฏฐาน ๔ การกระทาํโดยแทจรงิ ไดฝกใจดวย แมเราจะปรับกาย ปรับวจนัีน่เอง เราไดปญญา และ

เรากไ็ดสรางกาํลังใจ เพราะการปรับ ในขณะที่เรามผีัสสะ มกีารเปนอยูประจาํวัน เรารูตัวทัว่พรอม แลวกร็ูกาย รูวจขีองเรา

อยูเสมอจรงิๆ ธัมมวจัิยจรงิๆ วริยิะพากเพยีรใหรู แลวเรากป็รับไปจรงิๆ ใหดขีี้น ดขีึ้น อยูเสมอๆๆ อยาเหนื่อยหนาย

มวีริยิะอตุสาหะจรงิๆ นัน่คอื เราไดเดนิ โพชฌงค ๓ เมื่อมันม ีผลดกีเ็ปน โพชฌงค ๔ เมื่อมกีารกระทาํ ไดโดยงายขึ้น ไมฝด

ไมฝน คลองแคลว ขึ้นเรื่อยๆ กม็ ีโพชฌงค ๕ ทาํไดอยางแขง็แรง มัน่คง กม็ ีโพชฌงค ๖ ทาํไดอยางดวีเิศษ กเ็ปน โพชฌงค ๗

นี้คอื ทางกาวสูนพิพาน โดยหลักของโพชฌงค ๗ ที่ ถาไมมพีระพทุธเจาอบัุต ิโพชฌงค ๗ กไ็มเกดิ เพราะ มพีระพทุธเจาอบัุติ

โพชฌงค ๗ หรอื การเดนิ ๗ กาว สูความเปนพทุธะ จงึเกดิ

๒๒ มกราคม ๒๕๒๗

หลักในการปฏบิตัธิรรม

ผูมหีลักในการปฏบัิต ิคอื มสีตอิยู รูตัว การมสีต ิไดเตอืนเสมอ วาการรูตัวนัน้ เรารูตัวอยู ๒ แง รูตัว เปนไปตามโลกย

นัน่เรยีกวา โมหะ คอื รูเหมอืนกัน วา ไอนี่อรอย แลวกพ็ยายาม เสพยความอรอย ตามอาํนาจของกเิลส เรากร็ู



ไมอรอยเรากย็ังรู และเรากไ็มชอบดวย แลวเรากจ็ะเอาตามใจที่อรอย ดังนี้ เปนตน นัน่ เหมอืนกับเรามสีต ิเรารูอะไรทกุอยาง

เหมอืนกัน แตวา ไมใชรูตัวทัว่พรอม มธีัมมวจัิย มวีริยิะ มคีวามเปนนักปฏบัิตธิรรม

ถาผูใด มคีวามเปนนักปฏบัิตธิรรมแลว จะมสีตริูตัวทัว่พรอม และ มธีัมมวจัิย อยางพากเพยีร ที่จะแบงกศุล-อกศุล

แยกกศุล-อกศุลออกจรงิๆ วจัิย วจิารณอยูเสมอ แลวกพ็ยายามวริยิะ อตุสาหะ ที่จะละจากอกศุล มใีหเราไดกระทาํ

มใีหเราไดประพฤต ิสูกศุลที่ดขีึ้นๆ ยิ่งๆขึ้น เสมอๆ ดังนัน้ การมสีต ิจงึจะตองมธีัมมวจัิย มวีริยิะ จงึเรยีกวา

เปนสตสิัมโพชฌงค และ มธีัมมวจัิย เปนตัวตาม มวีริยิะ เปนตัวเพยีร ที่จะตอง กาํหนดรอบ เปนวงจักร ที่ทาํงาน ปฏบัิติ

เปนเดนิอยู ๆ เรยีกวา โพชฌงค เราจงึจะกาว ไปสูความด ีเมื่อไดความด ีละลางได ลดได กเ็ดนิไปสูความสงบ ซึ่งเรยีกวา

ปตสิัมโพชฌงค ปสสัทธสิัมโพชฌงค เมื่อเราทาํได ตามที่เรามหีลัก มศีลี มกีรรมฐาน อันเปนของตนๆ เรากจ็ะไดปฏบัิต ิสะสม

ภมูธิรรมขึ้นไปเรื่อยๆ ตัง้มัน่ เรยีกวาสมาธ ิทาํไดยิ่งขึ้นๆ แขง็แรง จนมกีาํลังตัง้มัน่ เรยีกวา สมาธ ิและ ที่สดุกบ็รสิทุธิ์ บรบิรูณ

หรอื ดเีปนเยี่ยม จงึเรยีกวาอเุบกขา

ผูที่ไดใสใจ เขาใจตนเอง มอีงคแหงการตรัสรู หรอื องคแหงการเดนิกาวสูความเปน พทุธะ ๗ กาว ๗ หลัก ดวยประการฉะนี้

ผูนัน้ชื่อวา มหีลักในการปฏบัิตธิรรม เมื่อขยายออก อยางกวาง กจ็ะเปน โพธปิกขยิธรรม ๓๗ นี้คอื หลักปฏบัิต ิหรอื

ทางกาวเดนิ หรอื มรรคแทๆ เตม็องค ของศาสนาพทุธ

๒๓ มกราคม ๒๕๒๗

การตเิตยีน คอืการขัดเกลา

คาํวา การมมีติรด ีสหายด ีผูสนับสนนุด ีนัน้ เปนหลักการ ที่เปนการปฏบัิตเิพื่อสู ความตรัสรู คอืเปน สัมโพธ ิอยางหนึ่ง

เพราะฉะนัน้ เราควรจะไดระลกึ ไดเหน็ความสาํคัญ ของการมหีมูมวล ที่เปนมติร หอมลอม เปนผูที่ชวยเหลอืเฟอฟายกัน

เปนตัวอยาง แกกัน และกัน และเปนตัวงาน ที่ชวยกันขัดเกลา แกกันและกัน จติของคนที่มมีานะ อัตตานัน้ จะรูสกึวา

ตัวเองไดรับประโยชนจากผูอื่น เมื่อขัดเกลา นัน้นอย จนกวาเราจะได ฝกหัด เลาเรยีน ศกึษา อบรม ปลดปลอย วางตัวตน

วางอัตตา มานะลงเรื่อยๆ และเหน็จรงิ จากประโยชน ที่เพื่อนฝงูชวยขัดเกลา ชวยตงิเตอืน นาํพา โดยเฉพาะ ตงิเตอืน หรอื

วาตเิตยีน ทวง โตตาน หามในสิ่งที่เราชอบ ในสิ่งที่เราถนัด และ เราจะเคยตัวทาํ อยูเสมอ นัน่ เปนการขัดเกลา

เปนการชวยเหลอืเฟอฟายกันโดยธรรม อยูในความหมายวา เราม ีมติรด ีสหายด ีผูสนับสนนุด ีหรอื ชวยกันขัดเกลา

ชวยกันสงเสรมิใหด ีเพราะผูที่เรยีน ดวยกัน จะรูวาสิ่งใดด ีไมด ีผูที่ศกึษารวมกัน จะเขาใจวา เราควรต ิควรตงิกัน แมจะดวย

ความไมชอบใจที่ผูนัน้ ผูนี้ทาํไมดี

ในขณะที่ไดตเิตยีนผูอื่น กต็เิตยีนดวยความ ไมชอบใจกต็าม ที่ไมชอบใจ เพราะเหน็วา มันเปนความไมด ีแต

แมจะตเิตยีนดวยความไมชอบใจ กย็ังเปนประโยชน เพราะฉะนัน้ ผูที่ไดรับการตเิตยีน จงึควรรูตัว เขาใจอยูเสมอๆ



วาผูตเิตยีนเรานัน้ เรากาํลังไดรับ ขมุทรัพย เมื่อผูใดไดรับการตเิตยีน กจ็ะตองพยายาม ตัง้รับอยางมสีต ิและ พยายามตัง้ใจ

ลดมานะ และอัตตา แมจะดวยเจตนาไมดกีต็าม เราจะไม ขาดทนุเลยสักทางเดยีว นี้เปน ประโยชนอันยิ่งใหญ

ของการมมีติรด ีมมีวลมติรด ีสหายด ีผูสนับสนนุด ีเมื่ออยูรวมกัน รวมกัน จะขัดเกลากัน

โดยธรรมชาตทิี่หาไมไดจากที่อื่นใดๆเลย

๓๐ มกราคม ๒๕๒๗

เรยีนรู้ชวีติ จติวญิญาณ

ผูเรยีนรูชวีะ ภตูะ ปาณะ เรยีนรูชวีติ เรยีนรูจติวญิญาณ เรยีนรูความลกึซึ้งของเยื่อใย ของจติวญิญาณ และ

เรากจ็ะเขาใจความจรงิ จะเปนผูเหน็ชัดเจนวา สัตวโลกเกดิมา มกีเิลส เปนตัวบงการ เมื่อเขาใจกเิลสแลว

กจ็ะเหน็ใจสัตวที่ยังมกีเิลส ผูปฏบัิตศิลีขอ ๑ จะเปนผูที่รูจักตัวตน จะรูจักมานะ แลวที่สดุ กจ็ะลดละตัวตน ลดละมานะ

เปนผูเอื้อเอน็ด ูเปนผูปรารถนาดตีอสรรพสัตว ผูที่ปฏบัิตศิลีขอ ๑ เปนอธศิลี ไดอยางดยีิ่งๆขึ้น จะเปน คนที่เหน็ใจผูอื่น

เหน็แกชวีติ เหน็แกวญิญาณผูอื่น เพราะมคีวามลกึซึ้ง ในปาณะ และ เยื่อใยของชวีติ ละเอยีด แยบคาย ถองแท

เขาใจความละเอยีดของจติ และกเิลส เขาใจ ตัวกเิลส ที่มันอาศัยจติ บงการชวีติมนษุย ชวีติสัตวโลก ทัง้ที่เปนสัตวนรก และ

สงูขึ้นมา เปนเทวดาที่หลงตัวหลงตน หลงยิ่ง หลงใหญ ตัง้แตชัน้เทวดาธรรมดา จนถงึชัน้พรหม จนถงึชัน้ อรปูพรหม

จะเขาใจความจรงิในความหมายเหลานี้อยางแทจรงิ

ผูที่เปนพรหม มมีานะใหญ นี้ยังหลงตัว หลงตน ผูถอดถอนละลางความมมีานะใหญได กจ็ะเหน็วา

นัน่คอืกเิลสที่มันไมไดทาํให ตัวผูมกีเิลสนัน้ ดแีตอยางใด เมื่อถอดถอนตัว รูชัดรูเจนได จงึจะเขาใจวา ชวีติผูอื่น ที่มมีานะ

ที่มคีวามยดึตัว ยดึตน ยดึดกีต็าม กเ็พราะ ตัวยังตก เปนทาสของกเิลสตัวนัน้ ผูที่ละลางออกไดแลว เมื่อปรับตน

ไมใหมกีเิลสซอน ในตัวถอืด ีที่เปนอตมิานะไดจรงิ จงึจะเปนผูที่เหน็ใจเขา เพราะเขายังไมรูอาํนาจของ กเิลสตัวนัน้

เขายังอยากเปนทาสเหมอืนเดก็ๆ ที่ยังไมรู ยังไมเดยีงสา นาสงสาร นาชวยเหลอื นาเอน็ด ูที่เราจะอุมช ูพยายามชวยเขาใหรู

ไดชวยเขาใหละ ปานฉะนัน้

เพราะเหตนุี้เอง ผูที่ยังไมรูกเิลสสิ้นเกลี้ยงจนถงึขัน้มานะดังกลาวนี้ จงึยังมตีัวตน จงึยัง มคีวามแรง จงึยังมคีวามไมเกื้อกลู

หรอืไมชวยเหลอื ไมสามารถที่จะโอบอุม กอบกู ทาํให ผูอื่น มชีวีติ จติวญิญาณ อันสะอาด บรสิทุธิ์ได ผูที่มจีรงิ

เปนจรงิในสิ่งใด กจ็ะทาํสิ่งนัน้ อยูอยางนัน้ ผูที่สะอาดบรสิทุธิ์จรงิ ในจติวญิญาณจรงิ กจ็ะชวยคนใหหมดกเิลส

มจีติวญิญาณสะอาดจรงิ ไดเชนนัน้บาง

ขอใหทกุคน ตรวจจติตรวจใจตนเอง ตัวมานะนี้ เปนตัวรายตัวแรง ตัวยนืนานมาก แมแต ศาสนาหลายศาสนา

ถอดถอนมานะ อันยิ่งใหญนี้ออกไมได ยกเวนศาสนาพทุธ ที่ม ีความรูรอบ ในจติวญิญาณอันถวนถงึ



จงึสามารถทาํใหเกดิสญุญภาพ เปนอนัตตาธรรม ได แตเพยีงศาสนาที่มทีฤษฎขีองมรรค องค ๘ หรอื โพธปิกขยิธรรม ๓๗

แตเพยีง ศาสนาเดยีว

๓๑ มกราคม ๒๕๒๗

ทาํตนใหเ้บกิบาน แจ่มใส สดช�ืน

ในการอาน การรูจติใจจรงิๆ ชวีติจะไดกาํไรกอนอื่น ความหมนหมอง ความไมชอบใจ ความขัดเคอืง เราตองขจัด ขจัดออก

อยางไมมขีอแม เมื่อเรามคีวามแจมใส เบกิบาน สดชื่นอยู และ เรากม็สีต ิรูตัวทัว่พรอมทกุขณะ ตอสัมผัส

หรอืตอการเปนอยูของ จติ วญิญาณ เราอยาหางใจ อยาหางจติ อยาเผลอใจ อยาเผลอจติ ทาํความเขาใจใหตนเอง

อยูเสมอวา เรามสีตสิัมโพชฌงค เรามธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค เรามวีริยิสัมโพชฌงค นัน้ คอือยางไร เคยย้ําใหฟงเสมอ วามสีตริู

สักแตวารู แลวกร็ะเรงิไปตามอารมณกเิลส ถาม ีสตสิัมโพชฌงคนัน้ จะเปนการรู ระลกึรูตัวอยูเสมอตออริยิาบถ

ตออารมณจติ ตอกายกรรม วจกีรรม และ เรากร็ูตอผัสสะ และ จะมธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค เขาควบ เขาผสม อยูเสมอๆ

ดวยความเพยีรใหเปน ใหรู และใหวจัิยอยูเสมอๆ แยกกศุล อกศุล ใหออก ตอสภาพกระทบสัมผัส สัมพันธอยูนัน้ๆ

เมื่อวจัิยออก และเลอืกเฟนออกแลว เรากเ็ลอืกกระทาํ ตามความสามารถ ตามศลี ตามกรรมฐาน ที่เราไดสมาทาน แกตนๆ

เมื่อทาํไดด ีลดละลงไปไดสงบ ปตสิัมโพชฌงค ปสสัทธ ิสัมโพชฌงคยอมเกดิ ยอมได ตามจรงิ เปนจรงิ

ที่เราไดพากเพยีรปฏบัิตตินอยูเสมอๆ และเรากจ็ะถงึ สมาธสิัมโพชฌงค เกดิความตัง้มัน่ ยัง่ยนื คงทนขึ้นไดเรื่อยๆ ในศลี

ในจติ ในปญญา ที่เราสามารถ เจรญิ พัฒนาขึ้นไปได จนถงึอเุบกขาฐาน หรอืเปน อเุบกขาสัมโพชฌงค ตามคณุธรรม

องคธรรม ที่เราไดศกึษามาแลว การกาวเดนิเชนนี้ เชนนี้ ทวนอยูเสมอ เชนนี้ ทวนอยูเสมอ ย้ําอยู เสมอ และ เราตองมจีรงิ

เปนจรงิ ผูไมรูจักโพชฌงค ๗ ไมรูจัก โพธปิกขยิธรรม ๓๗ อยูในตน โดยการปฏบัิต ิใหเตม็ครบใหได เมื่อเราไลเอารายละเอยีด

ผูที่ทาํขาด ทาํตก ทาํหลน กย็อมชา กย็อมไมไดผล ผูที่ทาํไดครบ ไดเตม็ที่เสมอ โดยคลองแคลว ขึ้นเรื่อยๆ ไมใชเครงเครยีด

แตทาํอยาง เครงครัด เรากจ็ะไดอยาง แคลวคลอง และ เจรญิไพบลูย เดนิทางไปไดมาก และเรว็ วันหนึ่ง เรากก็าว

ถงึจดุหมาย ปลายทางนัน้ได

๓ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

ผู้ท�ีเขา้ใจ และ เหน็จรงิ

ในชวีติที่ดาํเนนิไปอยู อยางไดฝกฝนแลว จะเหน็ชัดเจนวา ชวีตินัน้ จะตองมสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ อยางมัน่คง

จงึจะมผีลในการปฏบัิต ิประพฤต ิหรอื ดาํเนนิไปอยางมกีาํไร ผูที่ยัง ไมเคยฝกตน หรอื ยังไมไดเรยีนรูธรรมะเลย

กจ็ะอยูอยางหลงเปนไปกับโลกยี มคีวามตื่น เหมอืนกัน มสีตเิหมอืนกัน แตกเ็ปนไปกับโลกที่พาเปน สังคมที่พาเปน



ซึ่งเราเรยีกวา หลงไปตามโลก จะไมรูจักกาํไรที่แทจรงิ จะไมรูจักขาดทนุที่แทจรงิ จะเหน็กาํไรอยางโลกๆ และ จะเหน็วา

ขาดทนุอยางโลกๆ ซึ่งเปนการสัง่สมความเหน็แกตัว สัง่สมความโลภ สัง่สมความโกรธ ไปอยางไมรูแลว ไมรูจบ เหน็แกตัว

มอัีตตาหนักหนา

ยิ่งมมีานทฏิฐ ิถอืด ีถอืตัว ยิ่งอายมุาก ยิ่งมคีวามสามารถ ยิ่งมยีศศักดิ์ ยิ่งมเีงนิทองมาก ในขณะที่ อายมุากแลว

จงึเปนผูที่ถอืตัว ยิ่งสรางสมกเิลสใหแกตนมากยิ่งขึ้น เปนชวีติ ที่นากลัว เปนชวีติที่ขาดทนุมหาศาล

เมื่อเรามาศกึษาธรรมะแลว เราจะเหน็โทษอันนี้ได เดนชัด วาเราจะตองเปนผูที่ สังวรระวัง เรายิ่งอายมุาก

ยิ่งมคีณุความดมีากขึ้นเทาใด อันเปนสัจธรรมที่แทจรงิ เรายิ่งจะเปนผูที่ ออนนอมถอมตน ยิ่งจะเกรงใจโลก ยิ่งจะเกรงใจ

มติรสหาย วาเราจะตอง เปนผูที่มคีณุคา มปีระโยชน

เมื่ออายมุากขึ้น คณุคา และ ประโยชนของเรา ที่จะสรางสรรใหแกโลก ยิ่งจะนอยลง เรายิ่งเกรงใจ

ผูที่จะตองชวยเหลอืเกื้อกลูเรามากขึ้น เพราะเรารู กาํไร และขาดทนุ ที่ถกูตอง ยิ่งขึ้น การฝกตน มสีตสิัมโพชฌงค

มธีัมมวจัิยสัมโพชฌงค มวีริยิสัมโพชฌงค จะสัง่สมใหเราเกดิด ีปตสิัมโพชฌงค เกดิสงบ ปสสัทธสิัมโพชฌงค สามารถตัง้มัน่

แขง็แรง และยิ่งขึ้น สมาธสิัมโพชฌงคขึ้นไปสูจดุสงูสดุ เปนฐานอาศัย เรยีกวา "อเุบกขาสัมโพชฌงค" ถาเปนจรงิแลว

ถาไดจรงิแลว ผูนัน้ จะเปนผูที่นาเอน็ด ูนานับถอื บชูายิ่งๆขึ้น ยิ่งแก ยิ่งมเีวลาฝกตนอยางถกูทางยิ่งขึ้น อายมุากยิ่งขึ้น

จงึยิ่งจะเปนผูที่ ละตัว ละตนยิ่งขึ้น จงึเปนผูที่นานับถอื บชูา

คนแกที่มธีรรมะ จะเปนผูที่ไดรับการเคารพบชูา แมจะมเีรี่ยวแรง ทาํงานใหแกสังคม ไดนอยกต็าม แตจะเปนผูที่ไดรับ

ความเคารพนับถอืบชูา ดวยประการ ฉะนี้

๑๐ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

พากเพยีรใหสู้่ดี

บัดนัน้ ปจจบัุนนัน้ เรากาํลังอยูในอาการ อยูในอารมณดหีรอืชัว่ เมื่อเรารูวา เราอยูใน อารมณที่ชัว่ หรอื ไมดี

เรากจ็ะปรับเปลี่ยน เริ่มร ิดาํร ิตัง้แตดาํรมิาทเีดยีว เริ่ม รเิริ่มมา ทเีดยีว ใหสูด ีตัง้ใจใหสูด ีพากเพยีรใหสูด ีพยายามบากบัน่

อตุสาหะ ตัง้ใหจรงิๆ ใหสูด ีจรงิๆ เราจงึจะดาํเนนิสภาพขึ้นเจรญิขึ้น นี่ เปนจดุสาํคัญที่สดุ ที่เราจะแกไขความสู ถนีมทิธะ หรอื

ความไมกระปรี้กระเปรา ไมราเรงิเบกิบาน ไมแคลวคลอง จะกลายเปน ความหรี่ ความหลบ เปนความซมึ ความเซื่อง

ซึ่งเปนสภาพตรงกันขามกับพทุธะ ที่ชื่อวา รู ตื่น เบกิบาน แจมใส

หากเราไมแก และเราไมสังวร ระวัง ไมสาํเหนยีกกระทาํใหแกตน สม่ําเสมอ เรากจ็ะกลาย เปนผูที่ ตกไปในสภาพหลกีหลบ

ลี้ หรอืซมึเซื่อง จะกลายเปน คนมถีนีมทิธะใหญ และ แกยาก ยิ่งอยูในหมูกลุมที่เปนศษิยตถาคต เปนหมูกลุมที่ม ีปฏปิทา

อยางพทุธศาสนา แทแลว มันยิ่งจะคานแยงกัน นับวันยิ่งจะรูสกึปลกีแยก รูสกึแตกตาง และ ไมลงรอยกัน เพราะฉะนัน้



ตองสังวรใหด ีฝกหัดกระทาํอาการ ที่จะแก สภาพนี้ ตามที่พระพทุธเจา ทานใหสตูร วาเราตองรเิริ่ม เราจะตองพากเพยีร

พยายาม แลวเรา จะตองบากบัน่ ดังที่ กลาวแลวเสมอ เพื่อเขาสูความเปนพทุธะ เจรญิยิ่งๆๆๆขึ้นไป

๑๑ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

อนิทร์พละ

อนิทรยี ๕ พละ ๕ ซึ่งหมายถงึความเกดิ ความเปนจรงิของผูปฏบัิตธิรรมแทๆ เรยีกวา ภมูธิรรม มศีรัทธา วริยิะ สต ิสมาธิ

และปญญา ซึ่งเปนเนื้อหาสาระของการอบรม เมื่ออบรมได เราจงึจะเกดิ เราจงึจะเปน เราจงึจะมทีี่แท

ศรัทธานัน้เปนความเชื่อ เชื่อถอื เชื่อมัน่ เมื่อเราปฏบัิต ิเริ่มแรกเราจะเชื่อถอื เมื่อเราไดเชื่อถอืแลว เรากไ็ดบาํเพญ็เพยีร

ตัง้ใจอบรมตน เราจะมวีริยิะ วริยิะใสใจ พากเพยีร ถาความเพยีรผูใดด ีความเชื่อถอืนัน้ กย็ังด ีเรากจ็ะเพิ่มสติ

ตัวสตนิี้เปนตัวที่จรงิ เคยย้ําใหฟงเสมอวา สตขิองปถุชุนนัน้ มันเปน สตเิมา สวนสตขิองพระอรยิะนัน้ เปนสตติื่น

เปนสตริูอรยิสัจ รูกศุล และอกศุล มธีัมมวจัิย ประกอบอยูทกุเมื่อ มวีริยิะอยูกค็อื พยายามกระทาํตามที่เราวจัิยรูด ีและชัว่

และ พยายาม มวีริยิะใหตนสูกศุลเสมอๆ สตจิงึจะเปนตัวนาํพาใหเราเกดิอนิทรยี เกดิพละ สัง่สมขึ้น อนิทรยีคอื เริ่มมอีาํนาจ

เริ่มมฤีทธิ์

พละ คอืสภาพกาํลังที่มจีรงิ โดยไมตองเรง ไมตองเสรมิแรง แตเปนแรงเสยีเอง เปนกาํลัง ในตัวเอง เมื่อเริ่มปฏบัิติ

เรากจ็ะตองพยายามอตุสาหะวริยิะ แตเมื่อมอีนิทรยี และเริ่มถงึ คาํวา พละแลว เรากจ็ะไมตองขับดัน ไมตองโหมแรง

แตจะเปนแรงในเนื้อในตัวเสยีเอง นัน่คอื ภมูธิรรม เมื่อไดมากขึ้นกเ็ปนสมาธ ิเปนความ เปนอธนัิน่เอง อธศิลี อธจิติ และ

เริ่มเปนอธปิญญา จากสมาธนิทรยี กจ็ะเปนปญญนิทรยี เปนปญญา มองเหน็สิ่งจรงิ ที่เราเกดิ ที่เราเปน ที่เรามี

ปญญากค็อื ตัวรูที่เปนภาวนามยปญญา เปนยถาภตูญาณทัสสนะ ของจรงิตาม ความเปนจรงิ ที่เราเหน็ผลที่เราได และ

เรากจ็ะมัน่ใจ เปนความเชื่อมัน่ เปนศรัทธนิทรยี เปนศรัทธาพละ ที่เปนความเชื่อมัน่ ไมใชความเชื่อถอืเทานัน้

มันจะหมนุเวยีนเปนวงกลม สอดรอยกัน เปนอนิทรยี เปนพละ ยิ่งๆขึ้น เมื่อเตม็ ศรัทธา พละ กค็อื ความเชื่อมัน่ วริยิะ

กเ็ปนตัวแรง ที่เปนคนขยันเพยีรอยูในตัว สต ิกเ็ปนตัวตื่น ที่ตื่นแท เปนอัตโนมัต ิรูตัว วาตัว ยังทรงอยูในสภาพดเีสมอๆ และ

ยิ่งสมบรูณเตม็ที่แลว เราจะมสีตริูวา เรายนือยูในฝาย กศุล จะทาํอกศุลนัน้ไมไดงายๆ เปนคนดี

ที่จะทาํชัว่ไดยากอยางเดด็ขาด และ เรากม็ ีความแขง็แรง เปนสมาธ ิเปนสมาธนิทรยี เปนสมาธพิละ อยางเตม็ภาคภมูิ

ปญญา ปญญนิทรยี กจ็ะเปนวชิา เปนความจรงิ ที่รูยิ่ง ตรัสรู สภาพของอนิทรยีพละ จงึเปนตัว ภมูธิรรมแท ที่เนื่องหนนุ

เพราะเราอบรม เพราะเราไดพากเพยีรปฏบัิต ิและ สดุทาย กเ็ปนความสมบรูณครบครัน มฤีทธิ์ มอีาํนาจ เปนคนมเีรี่ยวแรง

กาํลัง อยางแทจรงิ

๑๓ กมุภาพันธ ๒๕๒๗



เม�ือปฏบิตัธิรรม

ผูมาปฏบัิตธิรรมนัน้ เมื่อปฏบัิตธิรรมไปเรื่อยๆแลว จะรูสกึตนเองไดวา ตนเองเปนผู หมดปญหาลงเรื่อยๆ

แมปญหาที่เปนอยูประจาํวัน ปญหาชวีติ ทัง้ที่สดุ ปญหาอื่นๆใดๆ กระทัง่ปญหาโลกแตก ที่เราเคยของใจ สงสัย

ในเรื่องถงึขัน้วญิญาณ ขัน้โลกตางๆ นานา เราจะเขาใจหรอืไม กจ็ะไมของใจ จะบรรเทาเบาบาง จะเปนคนโปรง วาง สบาย

จติใจ ไมหวงหา ไมกังวล จะมชีวีติอยูเชนนัน้เอง ที่เราเรยีกวาสงบ ความเปนอยูจะรูสกึวา เปนไป เพยีงวัน เพยีงวัน แต

มใิชวา จะซังกะตายอยู กลับกัน เมื่อปฏบัิตถิกูทางของ พระสัมมา สัมพทุธเจาแลว ผูนัน้ปราศจากปญหา

ปราศจากความกังวล ปราศจาก ความของใจ และ จะเปนคนกระปรี้กระเปรา เบกิบาน แจมใส เปนผูสรางสรรอยูอยาง

สดชื่น และ เปนคน ขยัน ขวนขวาย ถาผูปฏบัิตติรง ปฏบัิตถิกู ปฏบัิตดิแีลว ถงึจรงิ จะเปน ผูที่เจรญิ สขุทัง้ตน สบายทัง้ตน

และ ชวยทัง้สังคม ประเทศชาติ

๑๔ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

ความต�ังใจ

เมื่อเราตัง้ใจเชนไร สังวร สาํรวม หรอืฝกใจเชนไร ใจเรากจ็ะไดถกูฝกอยูเชนนัน้ เชนนัน้ ในสิ่งแวดลอมที่เฉื่อยเนอืย

สิ่งแวดลอมที่มันพาใหสงบอยูแลว เราจะสงบงาย พรอมกัน นัน้ เรากจ็ะเฉื่อยงาย จงึตองพยายามตัง้ใจ ทาํความรูสกึในใจ

ใหเปนผูสดชื่น กระปรี้ กระเปรา เปนผูตื่น เปนผูพรอมที่จะรู แววไว ไมใชเปนผูที่จะปลอยไป ตามบรรยากาศ ที่หอมลอมเรา

ในสถานที่ ที่มสีิ่งแวดลอมปลกุเราอยูเสมอ เราจะตอง ตัง้ใจอกีชนดิหนึ่ง เปนผูที่จะตอง หยดุอยู สงบอยู ตัง้รับ พรอมที่จะรู

พรอมที่จะไมสับสน วุนวาย จงึอยู ในสภาพสงบ อยูที่ตัวเองไดงายๆ เพื่อที่จะรับสิ่งที่แวดลอม หรอืมหีอมลอม ที่มากหลาย

ซึ่งตรงกันขามกันกับอยูกับสิ่งแวดลอมสงบ เรากจ็ะตองเปนผูที่ทาํใหตื่น ทาํใหรูรอบ รูเรว็ อยูเสมอๆ เรามคีวามรูที่ถกูตอง

กระทาํใหถกูตอง เรากจ็ะเปนผูที่ ไมขาดทนุ ดังนัน้ การฝกใจ ฝกอยางรู ฝกอยางผูที่เขาใจ ผูนัน้กจ็ะไดสิ่งที่เจรญิไพบลูย

๒๕ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

ประคองจติ-ประคองใจ

แมแตเราจะประคองใจ ฝกหัดตน ทาํใหเปนผูมจีติใจสดชื่น เบกิบาน ราเรงิอยูเสมอๆ เพยีงเทานัน้

กย็ังเปนความมกีาํไรใหแกตนเอง หนึ่ง เราเปนผูที่อยูในอารมณที่สบาย เปนความสดชื่นของตนเอง สอง

เราไดฝกหัดใหแกตนเองอยางจรงิจัง ถาผูปฏบัิตธิรรม มสีต ิรูตัวทัว่พรอม อยูกับการประคองจติ การทาํในใจของตนเอง

เมื่อมอีะไรกระทบ ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ เรากพ็ยายามที่จะเปนคน สดชื่น เบกิบาน แจมใส ทาํจติไมใหหมนหมอง



ไมใหหวัน่ไหวไปกับอารมณที่เปนโทสโคตร ทกุๆกระแส เปนเบื้องตน หรอืเปนแกนใหญ แกนหนึ่งของการปฏบัิตธิรรม

เพราะในสายโทสโคตร ทกุๆ อารมณ แมแตความไมยนิด ีเราสามารถขจัดออกจากจติได อยางไมมขีอแม ไมตอง ธัมมวจัิย

ไมตองพจิารณา เปนอื่นเลย หากเพยีรรูวาเปนสายโทสโคตร ความหมนหมอง ไมสบายใจ อดึอัด ขัดเคอืง

ปวยการกลาวไปไยถงึ ความโกรธ แคนเคอืง อาฆาตมาดราย ที่เปนความหยาบ เพราะฉะนัน้ ผูที่ไดประคองจติ ประคองใจ

รูสกึตัวทัว่พรอม และไดขจัดอาการ ในสาย โทสโคตรออกเสมอ หรอื ทาํตนใหมอีารมณจติเบกิบาน สดชื่น แจมใส อยูเสมอๆ

นัน่คอื ผูไดทัง้ความสบายใจเปนสขุ และ ทัง้ไดลดกเิลสใหแกตนเองๆอยู เปนอานสิงส อยางยิ่ง แล

๒๖ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

มจีติอันแยบคาย

ความมญีาณ มปีญญา หรอื มจีติอันแยบคาย ละเอยีด ที่ลกึซึ้ง ซับซอน เปนชัน้อธ ิเปน อธจิติ อธปิญญาสงูขึ้น สงูขึ้นนัน้

ถาเผื่อวา เราไดสามารถปฏบัิตพิากเพยีรขึ้นจรงิ เราไดผล ของการปฏบัิตขิึ้นจรงิ จติของเราจะลกึแหลม จะมทัีง้กาํลัง

มทัีง้ปญญา ขึ้นแทจรงิ เปนอนิทรยี เปนพละ ปญญาจะเปนปญญนิทรยี จะเปนปญญาผล ที่สงูขึ้น หรอื

เปนปญญาพละที่สงูขึ้น และ ความมัน่คง เปนศรัทธนิทรยี เปนศรัทธาพละ เปนความแนนอน มัน่ใจ กจ็ะสงูขึ้นๆ

เราจงึจะเปนผูที่สามารถเหน็กเิลสที่ละเอยีด ลกึซึ้ง สงูขึ้น มหีริ ิมโีอตตัปปะ มคีวามละอาย มคีวามเกรงกลัว ตอสิ่งที่แมนอย

แมละเอยีด เรากเ็หน็เปนน้ําหนักของบาป ที่หยาบที่ใหญ เปนสิ่งที่นาจะเลกิละ หลดุพนของเราเอง เพราะฉะนัน้

ผูที่เปนผูมภีมูสิงูขึ้นไปแลวเรื่อยๆ จะเปนผูที่กาํหนดเหน็บาป เหน็นรก หรอื เหน็สิ่งที่ควรละเลกิ ของตนเองดวยตนเอง

ตามมโนธรรมสาํนกึของตนเอง แมผูอื่น จะเหน็วา เปนสวรรคของเขา เปนบญุของเขา เปนกศุลของเขาแลวกต็าม แต ผูที่มภีมูิ

มมีโนธรรมสาํนกึ มคีวามรูยิ่ง รูจรงิของตนเอง ตนเองนัน้ จะเปนผูสาํนกึ และเปนผูสังวร เปนผูลด งดเวน ละ เลกิออกไปเอง

ตามความเปนจรงิ ถามมีานะ มคีวามยดึในตัวในตน มคีวามประมาท ในการที่จะเปนเทวดาองคใดองคหนึ่ง

ที่จะตดิอยูแตเพยีงเทานัน้ ผูนัน้รู แมรู และไมทาํออกเอง กจ็ะเปนผูที่ตดิชัน้ ไมสงูขึ้น ไมมอีธศิลี อธจิติ อธปิญญา กไ็มมี

อธวิมิตุ ิของตนเองขึ้น เพราะฉะนัน้ ผูจะกระทาํการเพิ่มภมู ิกจ็ะตองกระทาํใหแกตนเอง อยางยิ่ง เอาจรงิ ไมประมาท

จงึจะเปนผูที่สขุมุ ประณตี ละเอยีด และ สามารถที่จะถอน ตัวตน ในระดับอัตตา และ อาสวะ จนถงึที่สดุเองได

๒๗ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

เพยีรใหห้นกั-พักใหพ้อ

เพยีรใหหนัก พักใหพอ ประมาณใหจรงิ พยายามใหรูสกึตัวทัว่พรอม แลวกพ็จิารณา พยายาม ระลกึเสมอ ทกุขณะ ทกุเวลา

วา เราเองบัดนี้ กาํลังสบายๆ อยูอยางเสพย หรอื กาํลังสบายๆอยู แลว เรากก็าํลังไดมคีวามเพยีร



ไดมสีิ่งที่ไดอตุสาหะวริยิะอยู ใหเปน ประโยชนคณุคา ทัง้ประโยชนตน และประโยชนทานในโลก

๒๘ กมุภาพันธ ๒๕๒๗

อาํนาจแหง่ความเพยีร

ผูที่มศีรัทธา และมปีญญาอันชัดแนแลว เปนความมัน่คง ผูมคีวามมัน่คง ตัดสนิเปนหนึ่ง เปนผูที่มหีลัก เปนผูที่ไดจดุไดคดิ

ไดทาง ที่จะเดนิไปอยางดแีลว ยังเหลอืกแ็ตความเพยีร หรอื ความพยายาม จะทาํตามความเหน็ ชื่อวา เปนผูที่มทีฏิฐิ

อันแนชัด เปนผูมคีวามเหน็ ที่ถงึขัน้ญาณ เปนผูมปีญญา เปนผูมคีวามเขาใจถงึขัน้ญาณ สัมมาทฏิฐ ิถงึสัมมาญาณ คอื

แนใจ มัน่ใจในทศิทาง เหน็ เขาใจในความเปนทศิที่เราจะเดนิ ยังเหลอืพยายาม ยังเหลอืวริยิะ ซึ่งความพยายาม

และวริยิะนัน้ กจ็ะตองประกอบไปดวย โพชฌงคเตม็ที่ คอื การกาว รูทศิ แตเราไมกาว มันกไ็มไป ทัง้ๆที่มทีศิเดยีว รูทศิหนึ่ง

ทศิตรงแลวแนนอน แตเราไมกาวเลย โพชฌงคไมเดนิเลย เรากไ็มไป กอนจะมโีพชฌงค กอนจะเดนิ เรากห็ลับตาแน และ

เรากจ็ะไมมัวซัว ใหโคงใหผดิ

เราจะตองเดนิใหถกู อยางชัดเจน โดยมสีต ิมคีวามตื่น เมื่อมสีต ิมคีวามตื่นเตม็ เราจะเดนิ ไดตรง เหมอืนกัปตัน มเีขม็ทศิ

กจ็ะปรับใหเขม็ทศินัน้ตรงจดุที่สดุ ธัมมวจัิย คอืการปรับ ปรับระมัดระวัง อยางเพยีร อยางพยายาม มสีัมมาวายามะ

สัมมาสต ิเปนเครื่องเดนิ ประกอบกับ สัมมาทฏิฐ ิแมสัมมาทฏิฐจิะขึ้นถงึขัน้สัมมาญาณ ดังกลาวแลว เราจะเหน็ ไดวา

อาํนาจแหงความเพยีรเทานัน้ ที่จะพาเราฟนฝา เดนิไปสูจดุหมายปลายทาง แมกระนัน้ เรากย็ังตองเดนิดวยวริยิะ สติ

ธัมมวจัิย วริยิะ

จะเหน็ไดวา สัมมาทฏิฐกิด็ ีสัมมาวายามะ สัมมาสต ิองคธรรมกด็ ีกจ็ะตรงกันกับสัมมาสต ิกจ็ะตรงกันกับ สตสิัมโพชฌงค

ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค และ วริยิสัมโพชฌงค อยางเหน็ได และ มคีวามแนชัด เปนตัวสาํคัญ สัมมาทฏิฐเิกดิกอน สัมมาสติ

หรอื ตัวสตสิัมโพชฌงค จงึเดนิตาม

สัมมาทฏิฐจิงึเปนตัวสาํคัญที่สดุ ที่คนเราจะตองทาํใหเกดิกอน ดังที่ พระพทุธเจา ทานได ตรัสเอาไวแลววา เมื่อจะเหน็

เมื่อจะเกดิกลางวัน หรอืเมื่อจะเกดิการสวาง กจ็ะมแีสงอรณุ มากอนพระอาทติยขึ้น ฉันใด สัมมาทฏิฐ ิศลี จงึเปนสิ่งที่

จะตองมากอนสิ่งอื่น ฉันนัน้ และ เรากจ็ะตองเสรมิหนนุดวยกาํลัง ดวยการกาวเดนิเพยีรเทาใด พยายามเทาใด กม็หีวัง

ที่จะถงึไดตามแรง ตามการกาวนัน้เทานัน้ๆ

๑ มนีาคม ๒๕๒๗

ผู้อยู่สาํราญ

ผูเปนอยูสาํราญ คอื ผูที่มอีะไรอยูในตนเอง โดยเฉพาะ จติวญิญาณของตนเองพรัง่พรอม ความหมายคาํวา พรัง่พรอม กค็อื

จติเตม็ ใจเตม็ ไมมคีวามพรอง ถงึแมจะเปนผูปฏบัิต ิที่ยังไมถงึที่สดุกต็าม แต จติใจนัน้พรอม จติใจนัน้



เตม็อยูดวยสิ่งที่เปนกศุล เจรญิอยู เรามศีลีอันสมควรแกตน เรามงีาน อันสมควรแกตน เรามอีะไรตออะไร ที่เราไมขาด

แมแตปจจัย กม็สีมควรแกตน ปจจัย ๔ บรขิารอันสมควรใช เปนผูสันโดษ ผูมคีวามสันโดษ อยูเสมอ ดังนี้ ถอืวาเปนผูพรอม

เปนผูพรัง่พรอม จะเปนผูอยูสาํราญ จะเปนผูถอืไดวา สงบ ไมฟุงซาน ไมดิ้นรน วุนวาย ไมเดอืดรอน จงึไดชื่อวา

เปนผูอยูสาํราญ

๒ มนีาคม ๒๕๒๗

ทาํใจใหเ้บกิบาน

ผูฉลาด มหีลักแหงการควบคมุ ฝกฝนตน มสีตสิัมโพชฌงคเปนหนึ่ง ระมัดระวังอารมณ

ไดสามารถทาํจติใจใหเบกิบานแจมใสอยูไดกอนอื่น นัน่เปนผูที่เดนิทางเขาสู ความพนทกุข ประตแูรก

ผูมสีต ิและมธีัมมวจัิย รูตัว รูตน รูอารมณกระทบสัมผัส และ กไ็ดเลอืกเฟน กระทาํ ใหแกตน ดวยวริยิะ อตุสาหะอยู

ประตหูนึ่ง ที่มสีัมผัสแลว เราจะอยูในอารมณที่ม ีความไมชอบใจ เปนตน จนกระทัง่ ถงึอารมณโกรธ มากนอยเทาใด กต็าม

เมื่อรูหลักวา โทสโคตร ทกุขนาด ไมวาหยาบ กลาง ละเอยีด เราจะสลัดออก อยางไมมขีอแม

ผูใดมสีต ิธัมมวจัิย วริยิะ เปนสัมโพชฌงค ๓ ประจาํตนอยูเสมอ สลัดโทสโคตร อยางไมม ีขอแมดังกลาว ทาํใจใหเบกิบาน

แจมใสอยูทกุเมื่อ ผูนัน้ เปนผูปฏบัิตตินมุงสู นพิพาน และ เปนผูไดประสบสขุ พนทกุข เปนประตแูรก แล

๓ มนีาคม ๒๕๒๗

พณิ ๓ สาย

ผูเขาใจทฤษฎพีณิ ๓ สาย คอื ผูที่รูจัก ตน กลาง สงู รูจักความประมาณที่พอด ีคาํวา เปนกลาง พณิ ๓ สายนัน้ จะตองตงึทัง้

๓ สาย ตงึอยูในระดับพอด ีเราจงึจะรูเสยีงของ พณิสายต่ํา พณิสายกลาง และพณิสายสงู ชัดเจน แตผูที่ไมรูเชนนี้

จงึเอาความพอใจ เปนที่ตัง้ และ ไมมคีวามเครงครัด หรอื ความตงึอันพอดขีองตนเอง จะประมาณเปน

ความหยอนใหแกกเิลส นัน่ เปนธรรมดาอยูเสมอ เพราะฉะนัน้

ผูเขาใจความหมาย ในหลัก ของพณิ ๓ สายดังกลาวนี้ จงึจะเปนผูที่เครงครัดตอศลี ตอสมาธ ิตอปญญาของตน

ที่จะพยายามมสีตสิัมปชัญญะ ระลกึรูตัวทัว่พรอม เครงครัด และตงึอยูในศลี อันที่ไดประมาณแกตนแลว

พยายามทาํใหจติใจของตน ไดรับผลขึ้นไป หาเสยีงสงู ขึ้นไปหาทศิสงูอยูเสมอๆ ผูไมเขาใจดังนี้ จะปฏบัิตพิณิ ๓ สาย

อยางเอาใจ กเิลส แลวกจ็ะหลน หรอื หยอนลงมาหาความชอบของกเิลส และ ไดตกหลน เสื่อมลงไป ทัง้หมด

สวนผูที่เขาใจอยางชัดแจงในทฤษฎพีณิ ๓ สาย รูวา ทศิทางที่จะตงึ เสนที่กลาง ถาเขมง็ ขึ้นไป กจ็ะขึ้นไปหาเสนที่สงู

หรอืทศิสงูอยูเสมอ ไมใชตายตัวอยูกับที่ ขอใหสังวร ระวัง การปฏบัิตติามทฤษฎพีณิ ๓ สาย ดังกลาวนี้ ใหถกูความหมาย



เฉพาะตน เฉพาะตน

นัน่คอื การปฏบัิตมัิชฌมิาปฏปิทาสาํหรับตน แต มทีศิเดนิทางที่สงูขึ้น ถกูตอง ตามความหมาย ที่พระพทุธเจาทานหมาย

๔ มนีาคม ๒๕๒๗

มานะละยากย�ิงกวา่กาม

การประพฤต ิปฏบัิต ิที่เราสังวรระวัง และ ละลางกันอยูของนักปฏบัิต ิคอื แกนกาม กับ แกนมานะ นี่ เปนหลักสาํคัญ

ที่จะตองสังวรรูตัวอยูเสมอๆ เพื่อที่จะไดไมหลง ไปขางใด ขางหนึ่ง ถาเผลอ เรากจ็ะหลดุ เรากจ็ะขาด เราจะบกพรอง

แกนกาม กค็อื เราจะตอง ไมพยายามจะปลอยใหมันเสรมิกเิลสสวนกาม เพื่อที่จะตกไปสู กามสขัุลลกิานโุยค และ

แกนมานะ กเ็พื่อที่จะไมตกไปสูทางอัตตกลิมถานโุยค เพราะฉะนัน้ เราจะตองมาละกาม มาละอัตตา หรอืมาละมานะ

กามเปนของหยาบกวา เรากพ็ดูกันพอรูเรื่อง และ เรากไ็ด พยายามสังวรตนเอาเอง

ใครรูมาก รูจรงิ รูชัด และ มสีต ิมคีวามเพยีร ที่จะพยายาม ละลางของตน ๆ กย็อมได การละ กามสขัุลลกิะไปเรื่อยๆ

ถาผูใดรูตัวมานะ รูอัตตา รูอยางมสีตเิชนกัน มสีตริู วจัิยรู และ กพ็ยายามลด พยายามละ จรงิๆ

อยาใหมันใหญกวาเราเปนอันขาด มันยิ่งรูตัว ยากกวากาม เพราะวามันยดึตัวยดึตน มันยดึด ียดึความหลงของตนวาถกู

หรอื ความจรงิ ของตนวาถกู แลวมันไมฟงเสยีงใคร ไมเอา ไมยอมใหใคร นี่แหละ เปนตัวที่รายกาจอยู ยิ่งอยูกันอยางสามัคคี

กจ็ะไมสามัคค ีจะอยูรวมกันได มันกไ็มอยูรวมกันได แมจะม ีความด ีกันบางแลว อยางที่เปนตัวอยางมอียู วามคีวามดี

แตเสรจ็แลว กต็องพรากจากกัน จากหมู จากกลุม นาเสยีดายที่สดุ ถาไรซึ่งความดเีสยี กไ็มมปีญหา ไมนาเสยีดายอะไร

เพราะฉะนัน้ ขอใหสังวรในเรื่องมานะ ในเรื่องอัตตา ใหสาํคัญมากๆ เพื่อจะไดเปนเนื้อ เปนมวล จะไดอยูรวมกัน

จะไดสรางสรรกันใหทวคีณู มันทาํลายตน และทาํลายสังคม คอื ทาํลายตนแลว กไ็มไดรวมอยูกับสังคมที่ดี

ไมไดรวมอยูกับมติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมที่ด ีกไ็มไดเปนเนื้อ เปนมวล ที่จะไดสรางสรรสิ่งดใีหแกสังคม ประเทศชาติ

หรอื มนษุยชาตใินโลกตอไปนัน่เอง

จงึขอย้ําเตอืนเรื่องมานะ เรื่องอัตตา ที่ลกึซึ้ง ละเอยีดกวากามนัก และ ขอใหละ ลด หรอืวา เรยีนใหรูยิ่ง รูจรงิ

แลวกต็องพยายาม ตัดจรงิ ละจรงิ ลดจรงิ เราถงึจะไดเจรญิ ตอไปอกี เปนรอบกวาง และรอบลกึ ไกลไปอกี

อยางที่หาประมาณมไิด

๕ มนีาคม ๒๕๒๗

ชนะคอืแพ้



การเอาชนะใจตนเอง นัน่คอื การยอมแพ โดยตนเองตองยอมแพ ที่คาํวา "แพ" นัน้กค็อื แพตออาํนาจมานะ อัตตา

แพตอความคดิเหน็ของตนเอง ที่มันยดึ มันถอื เมื่อไดพจิารณา ถงึความคดิเหน็ พจิารณาความจรงิ พจิารณาสิ่งแวดลอม

พจิารณาทกุอยาง เมื่อเปน กศุลแลว แต เรากย็ังยดึมัน่ ถอืมัน่ ในสิ่งที่เรารูวา เราควรจะตองเลกิ ตองปลอย ตองวาง แต

เรากไ็มยอมเลกิ ไมยอมปลอย ไมยอมวาง ตัวไมยอม ตัวไมแพ ตัวนัน้แหละ คอื ตัวที่ เอาชนะใจตนเองไมได ดังนัน้ ผูที่ยดึมัน่

ถอืมัน่ หรอื ผูที่ไมรูจักปลอย ไมรูจักวาง แมรูดวย เหตผุล แมรูดวยสัจจะ ความจรงิ แมจาํนนตอความถกูตองแลว แต

เรากย็ังยดึมัน่ ถอืมัน่ เอาแตใจตนเอง ผูนัน้แหละ คอื ผูไมชนะใจตนเอง

๖ มนีาคม ๒๕๒๗

วางชอบ-วางชัง

ปรับปรงุความเหน็ ปรับเปลี่ยนความเหน็ จากที่เคยหลงชอบ หลงชังในโลกยีะ หรอื หลงเฉยๆ ไมมปีญญา ไมรูตัวกับโลกยีะ

จนมาเปนผูมคีวามเหน็ ไมชอบ ไมชัง และ รูยิ่ง รูจรงิ ในความวางเฉยกับโลกยีะ รูอยางเปนอธปิญญา

อยางเปนญาณทัศนวเิศษ ทาํความวางเฉย ไมหลงชอบ ไมหลงชัง ไมหลงเปนสขุ ไมหลงเปนทกุข กับโลกยีะตางๆ

ที่บรรดาปถุชุน หรอื แมแตเสขบคุคล ในระดับต่ําที่ยังไมรู เรากไ็ดมารู ไดมาฝกพสิจูน ไดมาเหน็ความจรงิ วา

เราวางความชอบ ความชัง เราเลกิรสโลกยีะ มาวางเฉย โดยม ีความรู โดยมปีญญาญาณ อยางพอใจยนิดี

เหน็วาเปนความสงบ ชัดแจงได การเหนอืโลก หรอื สภาพคนที่เหนอืโลก มนษุยเหนอืโลก กค็อื ลักษณะ เชนนี้แล

๘ มนีาคม ๒๕๒๗

ความสมบรูณข์องชวีติ

ความสมบรูณพนูสขุของชวีติ คอื ความมสีขุภาพกายด ีพอด ีความมสีขุภาพใจด ีผองใส สดชื่น เบกิบาน ไมไดหมายความวา

ความมสีมบัตมิาก ความมยีศสงู ความมสีรรเสรญิ เยนิยอมาก ความหลงไดโลกยีสขุ เสพยสมสขุสมอยูเชนนัน้ไม

ยิ่งมลีาภมาก ประสงค จะไดลาภมาเปนสขุ ไดยศมาเปนสขุ ไดสรรเสรญิ ไดสิ่งที่เราไปหลงสมมตุไิว และ กไ็ด

มาเสพยสมเปนสขุ ยิ่งเปนความทรมานชวีติ ยิ่งเปนความหนัก ยิ่งเปนความไมม ีสขุภาพ ทัง้กาย และใจ แตเมื่อผูที่รูแจง

เขาใจด ีไดมาปลดปลอยความหลง ที่ไปหลงเสพย โลกยีสขุ ที่เขาสมมตุหิลอก แลวกไ็ปหลงตาม วาไดมาเสพยเปนสขุ

ตัง้แตอบายมขุ กด็ ีลาภ ยศ สรรเสรญิ กต็าม รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส กต็าม แมแตในจติ ในอัตภาพ ตางๆ

เมื่อปลดปลอยมาไดเรื่อยๆ เราถงึจะเหน็ความเบา ความไมตองเปนภาระ ความไมตอง เปนหนักหนา ชวีติไมถกูทรมาน

เหนด็เหนื่อย เมื่อยลา มาบรกิารตนเอง ที่เปนทาส

เรามแีรงงาน เรามกีาํลังวังชา แมจะเหนด็เหนื่อย เรากส็รางสรร เปนประโยชน คณุคา ใหแกมนษุยโลกอื่น ผูอื่น



สาํหรับตนนัน้ กท็าํงานอยางหมนุเวยีน ไดสัดสวน แขง็แรงด ีเปนคณุคา เปนบญุ เปนกศุล เปนประโยชนอยางชัดแท

เรากแ็ขง็แรง ยิ่งจติใจของเรา ไมมคีวามอยาก ไมมคีวามตดิ จติใจของเรากไ็มมโีหยหา ไมมอีาวรณ ไมมคีวามเดอืดรอน

จติใจกเ็บกิบาน แจมใส ราเรงิ สขุภาพจติด ีและ ยิ่งทาํบญุ เขาใจในบญุ ยิ่งสรางสรร เราเขาใจในคณุคาที่สรางสรร

ภาคภมูใินคณุคาประโยชนของเรา โดยไมจาํเปนตอง แยงชงิ ไมจาํเปนตองแขงขัน ที่จะมมีาก มมีายกับคนอื่น

เราจงึเปนผูมสีขุภาพกาย สมบรูณ มสีขุภาพใจสมบรูณ นี้คอื ความสมบรูณของชวีติ

๙ มนีาคม ๒๕๒๗

ผู้รักดี

ผูรักด ีกย็อมพยายามพากเพยีรทาํด ีใฝเอาด ีผูนัน้กไ็ดด ีความดนัีน้จะได ไมไดหมาย ความวา มันมาเอง แตหมายความวา

เราจะตองพยายาม ทัง้ๆที่รูวาสิ่งใดด ีทาํอยางไร มันจะดกีวา แตเวลาจะทาํจรงิๆ กเิลสที่ไมใหทาํด ีมันยังมอียูอกีไมใชนอย

ซึ่งเราจะตอง ใชความอตุสาหะ วริยิะ พากเพยีรกระทาํ มันจงึจะได เพราะฉะนัน้ ผูที่ใฝด ีจะเอาด ีจะทาํ ใหตนเปนคนดี

คนประเสรฐิ คนพนทกุข เราจะตองอตุสาหะ พากเพยีร จรงิๆ

ถาเผื่อวา เราไมรูตัววา เราเองไมไดพายแพตอกเิลส แมแตคาํวา ตัวขี้เกยีจ ตัวไมอตุสาหะ ไมวริยิะ พากเพยีร แมเทานัน้เอง

เราจะรูดแีสนดปีานใด เรากค็อื คนไมไดดจีนตาย

๑๓ มนีาคม ๒๕๒๗

ผู้สบาย กบั ผู้เป็นทกุข์

วันคนืแหงความเปนอยูของผูที่สบาย กับ วันคอืแหงความเปนอยูของผูที่เปนทกุข ซึ่งวันคนื ตางกันนัน้

เพราะจติใจของผูที่มวีันคนืแตละวันคนื ดวยความไมเขาใจ ดวยความ ไมสนทิใจ ดวยความปรารถนาอันไมสบาย

ผูที่มวีันคนืแหงความสบายนัน้ เปนผูที่ทาํ สัมมาทฏิฐ ิเปนผูที่เขาใจถกูตอง เปนผูที่เหน็ความเปนอยูนัน้เจรญิ

คาํวา "เจรญิ" ไมไดหมายความวา ร่ํารวย มากมายไปดวยปจจัย ๔ หรอื ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ แต

เปนผูเจรญิเพราะตนเอง มสีขุภาพกายด ีสขุภาพใจโดยเฉพาะด ีมกีารไดละ ลดกเิลส และ เปนผูแขง็แรง เปนผูราเรงิ

เบกิบาน เปนผูมสีัมมาทฏิฐ ิมสีัมมาญาณ ในการรูวา ความมคีณุคาของชวีติ ความมปีระโยชนของชวีตินัน้ เปนเชนใด และ

พบตนเองวา แตละวันคนื ตนเองนัน้ เปนผูที่มคีวามเจรญิ มคีวามไดลดกเิลสลงไป ตามควร และ เปนผูมคีณุคา

มปีระโยชนอยางพอใจ ยนิด ีมฉีันทะ สวนผูที่มวีันคนื แหงความทกุขนัน้ เปนผูที่ไมรูจักชวีติ ไมรูจักทศิทางของชวีติ

แมจะเปนผูที่ไมรูจักตัวเอง วาทกุข เปนผูเฉยๆ กจ็ะเปนผูที่รูสกึวา เปนผูเฉยๆ อยางจดืชดื หรอื เซง็ และ ไมเบกิบาน ราเรงิ

เพราะฉะนัน้ ถาผูใด ไดรูสกึวาตนมอีารมณ หรอื มชีวีติดังกลาวนี้ กจ็งรูสกึตัว และ ปรับปรงุ แกไขตนเองอยางสาํคัญ



มเิชนนัน้ เรากจ็ะเปนผูตกต่ํา หรอื คอืผูตกนรก นัน่เอง

๑๕ มนีาคม ๒๕๒๗

รู้ใหชั้ด ตัดใหแ้รง

จะมคีวามพากเพยีร ที่จะทาํชวีติของตนเอง ใหเปนชวีติที่มคีณุคา มคีวามประเสรฐิ และ มคีวามเปนอยูสขุอยางถาวรได

กเ็พราะ ผูเปนเจาของชวีติ ยอมตองทาํเอาเอง ผูใด มผี ีหรอืมกีเิลสที่มันคอยมอีาํนาจ ใชอาํนาจดงึ ถวง และ เรากแ็พอาํนาจ

ที่มันดงึ มันถวงนัน้ ไปตามใจผ ีตามใจกเิลสมากไป ชวีติกต็กต่ํา หรอื ชวีติกถ็กูดงึรัง้เอาไว ใหวนเวยีนอยูใน สังสารวัฏ

นานเทานัน้ๆ ผูใด สามารถชนะอาํนาจผ ีชนะอาํนาจกเิลสไดอยางอตุสาหะ วริยิะ ผูนัน้ กส็ามารถที่จะนาํชวีติขึ้นมา

เปนชวีติที่มคีณุคา เปนชวีติที่ประเสรฐิ เปนชวีติ ที่พนทกุขถาวร ไดอยางแทจรงิ ผูที่รูสกึตัววา เราตกอยูใตอาํนาจ แต

เรากห็ลงไป โมหะไป ตามกับอาํนาจฝายต่ํา หรอื อาํนาจที่เปนแมโลกยีสขุ ที่รูสกึ แมแตวา เราไดหลับไดนอน กเ็ปนรสอรอย

ดังนี้ เปนตน กเิลสเหลานี้ จะทาํใหเราชักชา จะทาํใหเราเสยีเวลา ที่จะ ประสบผลสาํเรจ็ ที่เรามุงหมายไดอยางนานชา

เพราะฉะนัน้ คนแขง็แรง และมสีตเิตม็ มปีญญาแหลมลม เหน็ความจรงิที่ชัด สามารถที่จะแขง็แรง ตอสู แมเราจะเคยหลง

กพ็ยายาม ที่จะห้ําหัน่ ดวยความสามารถ จงึจะเปนผูที่เอาชนะไดอยางหาวหาญ แกรงกลา และสูหลักชัยไดเรว็ไว

จงพยายามเปนผูที่... รูใหชัด และตัดใหแรงเสมอๆ เถดิ

๑๖ มนีาคม ๒๕๒๗

อรยิะ

สัจธรรมของความเปนบคุคลเหนอืโลก เปนบคุคลที่จะเขาใจความจรงิ อันเรยีกวา สัจธรรมแทๆนัน้ เปนของลกึซึ้ง

เหน็ตามไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณตี ไมใชวสิัย ที่จะรูกันได ดวยการคาดคะเน หรอืตรรกะ เปนเรื่องละเอยีดวจิติร

รูไดเฉพาะบัณฑติจรงิๆ เชน ผูที่ไดทาํงานอรยิะแลว เปนการทาํงานอยางสรางสรร ใหประโยชนแกผูอื่น โดยที่ไมได

อะไรตอบแทนมา เปนวัตถกุไ็มม ีเปนการแลกสรรเสรญิ แลกยศกไ็มม ีโดยเฉพาะ จติวญิญาณ เราไมไดแลกเอาความโลภ

หรอืราคะใสจติมา อยางนี้ เปนการไมแลกเอา อะไรๆ เลยมาใหแกตน เปนการใหอยางบรสิทุธิ์ ไดกาํไร เพราะเราไดคา

ไดคณุ เหลานี้ เปนบญุแทๆ

เปนเรื่องยากที่คนจะรูได แตวาพวกเรากย็ังมผีูเรยีน และรู และไดพสิจูน แตกระนัน้กด็ ีกย็ังมคีนที่ทาํงานอรยิะแลว

ยังขาดทนุ ตรงที่ตนเอง และโกรธใสจติ ขุนเคอืงในจติ ไดแลว ยังไปหลงวาตัวเสยี เพราะเหน็ผูอื่นขี้เกยีจ

เหน็ผูอื่นเอาเปรยีบเอารัด ซึ่งเขานัน่แหละ ขาดทนุ ตนเองกย็ังไปทาํการขาดทนุ ดวยการไปรษิยาคนขี้เกยีจ

ไปรษิยาคนที่เขาโง เขาอวชิชา เพราะเขาทาํความขี้เกยีจ เปนความเลว ผูนัน้ ไมเหน็สัจจะ จดุสาํคัญ เพราะฉะนัน้



ผูที่ไดทาํงานอรยิะแลว จงฉลาดรูตนวาไดเปนอรยิะ แลวกาํลังเปน อรยิะขาเป เปนอรยิะขาหัก

เปนอรยิะที่ทาํรายตนโดยจดุหนึ่ง แมยังทาํในจติในใจ กอความโลภ ความโกรธ หรอื กอความรษิยา กอความเขาใจผดิ

อวชิชาใหแกตนอยู อยากลาวไปถงึการ เราไมแลกสรรเสรญิ ไมแลกยศ ไมแลกลาภอยูเทานัน้เลย อันนัน้ กชั็ดแลว

ความเปนอรยิะ ที่จะรูเทาทันอยางลกึซึ้ง ดังกลาวนี้ จงึเปนเรื่องลกึซึ้งจรงิ คัมภรีา เหน็ตามไดยาก รูตามไดยาก สงบ ประณตี

ไมใชวสิัยที่จะรูไดดวยการคาดคะเน หรอืตรรกะ เปนเรื่องที่ละเอยีดวจิติร เปนเรื่องของบัณฑติเทานัน้ ที่จะรูไดตาม

รูไดเฉพาะ บัณฑติเทานัน้

ขอใหผูที่ไดทาํงานอรยิะแลว จงพยายามฝกตน และทาํความแยบคาย ใหเขาใจความจรงิ หรอื สัจธรรมดังกลาวนี้ใหชัดเถดิ

แลวเราจะภาคภมูใินใจ จะเปนผูอาจหาญ แกลวกลา เปนผูที่มบีญุ มคีณุคาอยูในโลก เปนตัวอยางแกคนทัง้ปวง ตราบนาน

เทานาน

๑๗ มนีาคม ๒๕๒๗

แง่หน�ึงของความเจรญิในธรรม

ความเจรญิในธรรมแงหนึ่งของเรา ซึ่งสามารถจะสังเกตได คอื ความไมเฉื่อย เนอืย หรอื ไมรูสกึเบื่อๆ

ในหมูฝงูที่เปนนักธรรมะ ในกจิกรรมที่เปนคณุธรรม โดยเฉพาะ ยิ่งในทัง้ อาจารย เพื่อนฝงู ที่มคีณุธรรมดวยกัน

เราจะไมเบื่อๆ ไมเฉื่อยๆ เนอืยๆ แต จะรูสกึอบอุน จะรูสกึกระปรี้กระเปรา สดชื่น เพราะฉะนัน้ ถาหากผูใด สังเกตเหน็อาการ

ที่เรารูสกึเฉื่อย เนอืย และ รูสกึเซง็ๆ เบื่อๆ ไมอบอุน เหี่ยวๆ หอๆ กับมติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมดี

ตัง้แตบรรดาคณาจารย พีๆ่ เพื่อนๆ ที่เปนนักธรรมะ ที่เปนหมูกลุมสพรหมจรรย ไปจน กระทัง่ ถงึเนื้อหาสาระ ธรรมะ

ถาเรารูสกึเบื่อ รูสกึเฉื่อย รูสกึเนอืย รูสกึจะไมสดชื่น กระปรี้กระเปรา อบอุน พอใจแลวละก ็จงรูอาการเถดิวา

เราตกต่ําแลวในขณะนัน้ ๆ เรากาํลังจะ เสื่อมลง ๆ ขอใหแกไขโดยรบีดวน เหมอืนมไีข เหมอืนถกูโรค เขารกุราน ปรับเปลี่ยน

ใหเปนผูที่ยนิดใีนธรรม เปนผูที่ไมเบื่อสิ่งที่ไมควรเบื่อ เพราะนักธรรมะ หมูมติรสหายที่เปนธรรมะ เปนผูที่อยูกับธรรมะ

ตัง้แตคร ูอาจารย เพื่อนฝงู จนกระทัง่ เนื้อหาสาระ ธรรมะ ถาเราเบื่อสิ่งนี้ เฉยเมย เบื่อ เฉื่อย เนอืย ตอสิ่งนี้เสยีแลว นัน่

มันคอือะไร ขอใหวเิคราะหวจัิย และรูสกึตัว สะดุงตออาการเชนนี้ ของตน ๆ ใหมาก แลวเราจะไมมอีาการโรคที่รายแรงนี้

ทาํใหเรา จนกระทัง่ตายไปจากธรรมะไดเลย

๑๘ มนีาคม ๒๕๒๗

อกี อกี อกี

คนผูที่เชื่อแตทฏิฐขิองตนเอง ยดึแตความเหน็ของตนเอง ผูนัน้กค็อื คนๆ นัน้เอง จะชัว่ หรอื จะดกีเ็ทาผูนัน้เอง ผูที่จะเจรญิ

ใฝแสวงหา เพื่อที่จะเจรญิ เมื่อมาพบตัวอยาง คนที่ประเสรฐิ เชน พระพทุธเจา เชน พระมหาสาวก และ มาพบคาํสอน



เหตผุลที่ด ีจงึมาศรัทธาในคน เชน พระพทุธเจา คนเชน พระมหาสาวกทัง้หลาย และ มปีญญา พอฟงคาํสอนตางๆ เหน็เหตุ

เหน็ผล เหน็ความจรงิ รูความจรงิ จงึมาศรัทธา และ มาพสิจูน มาเอาตาม ปฏบัิตติาม จงึไดเปลี่ยนความเหน็

ลางความเหน็ออกมาเรื่อยๆ จนไดมาพบ ความด ีความประเสรฐิ แตแลว ความเหน็ที่มกีเิลสซอน เลนตัว เลนงานเขา

กจ็ะทาํใหเกดิ ความเหน็ ยดึดเีทากิ่งกอย ของตัวเอง ซอนเขาไปอกี ผูที่ไมมากไปดวย ความเลื่อมใส ศรัทธาในเถระ

ในพระเถระ ในพระผูปานกลาง หรอื ในพระผูใหม เปนความเสื่อม ของอบุาสก ของอบุาสกิา ซึ่งเปนคาํสอนของพระพทุธเจา

เตอืนอบุาสก อบุาสกิาได อยางสาํคัญ

ผูไมฟงธรรม เปนความเสื่อม ผูไมเขาเยี่ยมเยยีนใกลพระ เปนความเสื่อม ผูไมเพิ่มใน อธศิลี เปนความเสื่อม

สิ่งเหลานี้เปนสัจจะ ผูที่หลงตน หลงความเหน็ หลงตัวเอง เสื่อมได อยางเรว็ เสื่อมไดอยางงายดาย จงึขอเตอืนผูปรารถนาดี

ที่จะมาเปลี่ยนความเหน็ อยาหลงความเหน็ ที่เพิ่งกระเถบิไปไดเทากิ่งกอย เปนอันขาด เพราะความเหน็ของตนนัน้

ยังจะตองเปลี่ยนไปใหเปนทฏิฐสิามัญญตา กับ พระมหาสาวก ที่ชื่อวา "อรหันต" ทัง้สิ้น กับ พระพทุธเจา

ยังไมใชขัน้ตอนที่จะมคีวามเหน็ ถงึเชนนัน้ ไดงายๆ ขอใหสังวรใหมาก เรื่อง ความเหน็ของตนที่เพิ่งได

เพิ่งไดยังไมใชความเตม็ ยังไมใชความถกูตองอันครบครัน จงึตองสังวร สาํเหนยีก และ ตดิตามใฝศกึษา คนควา พสิจูน อกี

อกี อกี และอกี จนถงึที่สดุ ใหได

๑๙ มนีาคม ๒๕๒๗

ดเีทา่น�ัน

คนเราเกดิมา ทาํทกุสิ่ง สารพัดจะหัด สารพัด จะทาํใหเปน เกนิสัตวใด กวาสัตวใด ที่มัน จะทาํได แต สดุทาย คนผูรู

กต็องมาลดการกระทาํ ที่เปลาดายลงไปเรื่อยๆ เหลอืเพยีง การกระทาํความด ีเทานัน้ ใหเปน และ ใหเกงที่สดุ

เพยีงอยางเดยีว

๒๐ มนีาคม ๒๕๒๗

ศรัทธา

ผูที่มศีรัทธา คาํวา "ศรัทธา" กย็ังมนี้ําหนัก ศรัทธา แปลวา ความเชื่อ เชื่อในเบื้องตน เราเชื่อดวยฟง เชื่อดวยไดยนิมา

เชื่อดวยเหน็ดวยตา เชื่อดวยรูในขัน้ตน วาเปน ความเชื่อถอื ซึ่งความเชื่อในระดับตน ในระดับกลาง ในระดับปลาย

มันยังมคีวามซอน อยูอกี ตัง้หลายชัน้ และ ในความเชื่อนัน้ เมื่อผูใด ไดพสิจูนเพิ่มขึ้น ไดปฏบัิตเิพิ่มขึ้น เมื่อปฏบัิต ิพสิจูน

ทดสอบ จนตนรู ตนเหน็ ตนไดเปนตามไปบาง เรากจ็ะเพิ่มความเชื่อนัน้ ขึ้นไปอกี เรยีกวา ศรัทธนิทรยี

เปนศรัทธาที่มอีาํนาจเพิ่มขึ้น แมเราจะมศีรัทธา ความเชื่อถอื เพิ่มขึ้น มอีาํนาจเพิ่มขึ้น กย็ังมนี้ําหนักตน กลาง ปลาย



ในความเชื่อขัน้ ศรัทธนิทรยี อยูอกีหลายชัน้ หลายเชงิ และ เมื่อยิ่งผูนัน้ ไดปฏบัิตพิสิจูนไป จนกระทัง่ถงึแกน ถงึที่สดุ

ถงึสภาพที่สงูยิ่ง เหน็จรงิ เปนจรงิ เกดิปญญาญาณ เกดิ ยถาภตูญาณทัสสนะ กย็ิ่ง จะเปน คนเชื่อมัน่ เปนศรัทธาพละ

เปนความเชื่อ ที่มกีาํลังสงู มอีาํนาจสงู แนบแนน แนวแน ปกมัน่ หรอื มัน่คงเปนที่สดุ เปนความเชื่อ เพราะความจบ

เปนความเชื่อ เพราะความจรงิ เปนความเชื่อ เพราะไดเปน ไดม ีไดถงึที่สดุแหงความด ีความประเสรฐิ นับเปนอันยอด ดังนี้

เพราะฉะนัน้ ผูที่เขาใจวา เราเชื่อ กอ็ยาเพิ่งนกึวา ความเชื่อนัน้ อยางงมงาย หรอืวา นกึวา ความเชื่อนัน้ จะเปนจรงิ

โดยไมพสิจูน โดยไมทดสอบ โดยไมประสบผลใหถงึแท ถงึจรงิเปนที่สดุ ซึ่งเราจะรูความสดุ หรอื ความจรงิ จบนัน้

ไดดวยตนเอง

ขอใหไดประสบ ไดพบ สัจจะ ความจรงิ ที่เปนความจรงิอันที่สดุ อันที่จบนัน้ แตละขดี แตละขัน้ แตละเรื่อง แตละตอน ที่เราเอง

เรยีนรู และกพ็สิจูนเอง ของทกุๆคน เทอญ.

๒๒ มนีาคม ๒๕๒๗

โพชฌงค ์๗

การปฏบัิตโิพชฌงค ๗ ซึ่งเปนทฤษฎสีาํคัญอันเอกของศาสนาพทุธ ถาไมมพีระพทุธเจา อบัุต ิโพชฌงค ๗ กไ็มเกดิ

เพราะพระพทุธเจาเกดิ โพชฌงค ๗ หรอื การกาวไปสู ความสาํเรจ็ ๗ กาว จงึเกดิ หนึ่ง. มสีต ิการมสีตนัิน้

ไมใชการปลอยปละละเลย สาํคัญยิ่ง อื่นๆ กจ็ะเกดิตาม ถาเราคมุสต ิและกระทาํกาวแรก คอื สตใิหเปน และ กาวที่สอง

ใหตามมา กาวที่สาม ใหเกดิหนนุเนื่อง เมื่อมสีตริูตัวจรงิๆ ในทกุขณะ

แมขณะที่เราเปนผูที่ซ้ําซาก เราจะตองพยายามรูตัว ฝกตื่น ฝกรูตน อยาปลอยปละละเลย อยูตามความเคยชนิ

เมื่อมคีวามตื่น มสีต ิมธีัมมวจัิย หรอื มสีต ิมสีัมปชัญญะ ใหเกดิ การใชปญญา วเิคราะห ตรวจตรา ไตรตรอง กายกรรม

วจกีรรม มโนกรรม พรอมกับ สิ่งที่เราสัมผัส สัมพันธอยูทกุขณะ มคีวามเพยีรที่จะเปนแรงหนนุเนื่อง ใหเราใฝกระทาํ

และไดกระทาํเสมอๆ กาวตอไป เปนปต ิกาวตอไป เปนปสสัทธ ิกาวตอไป เปนสมาธ ิและ กาวที่ ๗ กาวเปนสงูสดุ

ของโพชฌงค ๗ กย็อมถงึไดเสมอ เพราะ เราไดศกึษา ทัง้ทฤษฎ ีที่ประกอบดวยโพชฌงค ๗ และ เราทาํอยู เปนมรรคองค ๘

อยูตลอดเวลานาท ีการกาวหนา ของโพชฌงค ๗ จงึจะกาวจรงิ และ กาวไดอยูตลอดเวลา ตลอดขณะ นัน่คอื

สิ่งที่เราควรสาํเหนยีก ควรสังวร ใหเปนการกาวแหงพทุธะ อยางที่จะพาเราไปเกดิ สูความเปนในอรยิะได

๒๓ มนีาคม ๒๕๒๗

คนท�ีมนี�ําใจ

จดุมุงหมายปลายทาง ของผูหวังความประเสรฐิ มปีระโยชน พรอมกับเปนอยูอยางเปนสขุ คอื ผูที่จะละความโลภ โกรธ หลง



ซึ่งเปนภาษาหลักๆนัน้ โดยลักษณะ กจ็ะเปนผูที่ม ีจติวญิญาณ ที่เอื้อเฟอ เผื่อแผ เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา

เปนคนที่มนี้ําใจ ไมดดูาย ไมเกยีจคราน เปนผูที่มกีะจติกะใจ เมื่อเหน็ผูอื่น ที่ตกทกุข ที่ลาํบาก กเ็ปนผูที่มกีะจติ กะใจ

ไมดดูาย เปนน้ําใจ เปนความเสยีสละ ซึ่งเปนสภาพที่พสิจูนความไมเหน็แกตัวตน ความหมดตัวหมดตน ซึ่งเดายาก

คนที่เดาวา ถาเผื่อวา ผูที่หมดกเิลสโลภแลว จะเปนคน ที่อยูเฉยๆ ไมกระทาํอะไร ไมมจีติปรารถนาจะทาํอะไร

นัน้เปนเพราะการคาดคะเน ของคน ธรรมดา ปถุชุน ที่เขาทาํงาน ขยัน ขวนขวายไมดดูาย ที่จะสรางสรรนัน้ เขากระทาํดวย

แรงโลภ เขากระทาํดวยความโลภ เมื่อเขาคะเนวา แลวถาเผื่อวา เขาไมมสีิ่งที่จะโลภ อยากไดอะไร เขากจ็ะหมดแรง และ

เขากจ็ะไมทาํอะไร นัน้คอื การคาดคะเน ดนเดา สวนความจรงินัน้ ขอใหพสิจูน และมันจะสมความจรงิ ตรงที่วา

เมื่อผูที่หมดความโลภ หมดความเหน็แกตัวตนแลว ผูนัน้กจ็ะเหน็แกผูอื่น เปนธรรมดา และ จะสรางสรร

ใหแกผูอื่นเปนธรรมดา จะเอื้อเฟอเกื้อกลู ชวยเหลอื ประสงคใหผูอื่นเปนสขุ เพราะ เราเอง เรากร็ูวาเราสขุ เราเอง

เรากม็ใีจพอ มใีจสันโดษแลว มคีวามสบายยิ่งแลว จรงิๆ เพราะฉะนัน้ เมื่อเหน็ผูอื่นทกุข ดวยความหลง ดวยความไมรู

อวชิชา จงึเกดิ เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา ซึ่งจะกระทาํครบครัน อเุบกขาดวย เพราะกระทาํอยางไมรับอะไร ตอบแทนได

หมดตัว หมดตน ที่แทจรงิ

ดังนัน้ กข็อใหผูที่ยังไมหมดตัวหมดตน ไดทาํบทฝกหัด ที่จะเปนผูไมดดูาย เปนผูเอื้อเฟอ เปนผูฝกฝน

เปนการสละตัวตนไปเรื่อยๆ เพื่อสงเสรมิ ความเปนผูประเสรฐิ ผูมคีณุคา ประโยชน และ เปนผูที่จะหมดกเิลส

เปนผูสขุสบายเปนที่สดุไปพรอมๆกัน อยาเขาใจผดิ วา เราจะอยูเฉยๆ คอื ผูวาง คอื ผูเบา คอื ผูหมดกเิลส ไมโลภ ไมโกรธ

ไมหลง ตามการ คาดคะเน ดนเดา เปนอันขาด เพราะฉะนัน้ ถาฝกหัด อบรมใหสอดคลอง เรากม็กีารงาน มกีารขยัน

หมัน่เพยีร เปนคน มกีะจติกะใจ ไมดดูาย เปนผูที่ไดสรางสรรคณุคา สิ่งเหลานี้ ลวนแลวแตเปนสิ่งสงเสรมิ ในการละตัวตน

ลางตัวตน ไมหยดุ ไมตดิ ไมเสพย เปนการ สอดซอน สงเสรมิ หนนุเนื่อง ทาํใหเราหลดุพนจากตัวตน อันเปนสิ่งลกึซึ้ง เปนสิ่งที่

ละเอยีด ประณตี ไปพรอมๆกันได

ขอใหมสีต ิสัมปชัญญะ และ ระลกึรูโดยนัยะ ประการอยางนี้ เพื่อปฏบัิต ิประพฤต ิใหเราไดเดนิทางไปสูความสงูสดุ

ไดเรว็ไวยิ่งขึ้นดวย เทอญ.

๒๔ มนีาคม ๒๕๒๗

มชัฌมิา และ สัมมา

สิ่งสาํคัญ ของพระสัมมาสัมพทุธเจา ที่นักปฏบัิตธิรรม สาวกของทานจะตองราํลกึ และ

ตรวจตราพรอมกับประกอบหรอืกระทาํ ประมาณใหพอด ีใหลงตัวที่สดุ กค็อื กระทาํ ใหเปน มัชฌมิา และสัมมา มัชฌมิา กค็อื

จะตองรูกาํลังแหงตน ตรวจตน กระทาํใหแกตน ใหพอเหมาะพอด ีอยาใหเครงจัดเกนิไป ทาํแขง็ ทาํสงูเกนิตัว

นี้เปนเรื่องสาํคัญมาก เพราะถาเผื่อวา ทาํจัด ทาํแรง ทาํสงูเกนิตัวไปแลว เราจะไมได และ จะเขด็ขยาด และ จะลาํบาก



ถาทาํออนเกนิตัว ทาํนอยเกนิตัว ไมมัชฌมิา ไมพอด ีกไ็มคอยจะเกดิผลอกี เพราะฉะนัน้ สิ่งที่จะจัดแจงประกอบ และ

ประมาณใหพอเหมาะ พอดแีกตนนัน้ จงึตอง ตรวจตรา แลวกระทาํใหสมตัวสมตน ใหดจีรงิๆ จงึจะเปนการปฏบัิตทิี่สบาย

ไมลาํบาก ลาํบนแกตน และ เจรญิ จะเบกิบาน แจมใส แตวาการปฏบัิตนัิน้ ไมใชวา จัดหรอื ประกอบ

ประมาณใหแกตนเองอยางยอหยอน แลวเราบอกแลวเราจะสบายกไ็มใช

ความเจรญินัน้ อยูที่ความพอด ีคอื กไ็ดเครงครัดนะ อยูในภมู ิอยูในขนาดของศลี ของ กรรมฐาน ที่อยูในระดับตองพยายาม

ตองพากเพยีร ไมใชทาํตามอาํเภอใจ มันทาํงายๆ เรากไ็ปเรื่อยๆ แตเสรจ็แลวกชั็กชา หรอื เสพยตดิไดงาย เพราะฉะนัน้

เราจะตองมสีภาพ ที่ตองใชวริยิะ ตองใชความพยายามอยูเสมอ เราจงึเปนผูตื่น เปนผูที่ขวนขวาย เปนผูที่

อยูในธรรมะสวนที่เปนกศุล สวนอกีคาํวาสัมมานัน้ กค็อื การกระทาํใหพอเหมาะ พอด ีเชนกัน คอื จะตองเรยีนรูธรรมะ

เขาใจสิ่งที่มันประมาณ และ ประกอบแลว ไดพอเหมาะ พอด ีทัง้กรรมกริยิา กายกด็ ีวาจากด็ ีจติใจกด็ ีและ อะไรอื่นๆ

ที่ประกอบ เปนกาโย เปนสิ่งที่ประชมุ ทัง้อริยิาบถ ความประพฤตติางๆ ที่เราจะประมาณ ใหดเูหมาะดสูม มปีระโยชนสงู

ประหยัดสดุ ทกุกาลเทศะ จงึจะเกดิความชาํนาญ เกดิความรูโดยอัตโนมัต ิจงึจะเปน

ผูที่มปีระโยชนตนและทานอยางสมบรูณ และเจรญิเรว็

มัชฌมิา และสัมมานี้ จงึเปนหลักใหญ เปนหลักสาํคัญของพระพทุธองค ที่เราจะตอง สังวร ระวัง

และตรวจตรากระทาํอยางแทจรงิ สาํเหนยีกสังวรจรงิๆ กวาจะรูจัก มัชฌมิา และ สัมมาดทีี่สดุ และ

กระทาํไดจบสิ้นเปนที่สดุนัน้ ไมใชงาย

๒๕ มนีาคม ๒๕๒๗

เลอืกเฟ้นส�ิงท�ีด ีท�ีสดุ

ผูใดที่มใีจอันแนนอน มัน่คง ที่สามารถรู สามารถทาํความตัดสนิ ในสภาพที่เราเลอืก เมื่อตัดสนิ สิ่งที่เราเลอืกไดแลว

ผูนัน้จะสามารถกระทาํปฏบัิตไิปไดเรว็ ไปไดกาวหนา เพราะไมตองลังเล ไมตองคลางแคลงสงสัย อยูที่แรงความเพยีร

ความตัง้ใจของเราเทานัน้ วามมีากหรอืนอย ที่จะเปนแรงหนนุนาํใหแกผูนัน้ เดนิไปไดเรว็ยิ่งๆ ขึ้นอกี เพราะฉะนัน้

ในปญหาแรก สาํหรับผูที่ยังลังเลสงสัย ยังไมแนนอน ยังกลับไปกลับมา ยังวกวน ผูนัน้ ถงึแมเดนิ กเ็หมอืนไมเดนิ ถงึแมกาว

กเ็หมอืนไมกาว เพราะฉะนัน้ สาํคัญที่สดุ ที่เราจะตอง ใชปญญาอันยิ่งเทาที่เราม ีหัดตัดสนิใจใหแนนอนเดด็ขาด

เลอืกเฟนสิ่งที่ด ีที่สดุ ที่เราจะเลอืกได แลวกใ็ชความเพยีร เปนเครื่องประกอบในการเดนิทาง หรอืปฏบัิต ิกาวหนาใหแกตน

เราจงึจะเปนผูเจรญิในทางธรรม และ สบายใจเปนที่สดุ

๒๖ มนีาคม ๒๕๒๗



กรรม

ผูใดศกึษาธรรมะดวยสัมมาทฏิฐ ิไดพสิจูนธรรมะดวยมรรคองค ๘ ไดประพฤตจินถงึ ภาวนามัย มผีลแกตนๆ

จนสามารถแจงในธรรม ในสัจธรรมพอสมควรแลว รูนรก รูสวรรค รูบาป รูบญุ เชื่อในกรรม ผูนัน้ๆ ยอมสังวรระวังในกรรมนัน้

เพราะกรรมเปนอันทาํ กรรม เปนของจรงิ กรรมเปนความจรงิ ผูใดทาํกรรมแมนอยแมนดิ กย็อมเปนของจรงิ นรก สวรรค บาป

บญุ ขึ้นอยูที่กรรม ผูทาํกรรมเปนบาป ยอมเปนนรก ผูทาํกรรมเปนสวรรค ผูทาํกรรมเปนบญุ ยอมเปนสวรรค นรกมจีรงิ

สวรรคมจีรงิ ผูใดทาํ กเ็ปนทายาทของกรรม ทาํชัว่ ยอมไดบาป ไดนรก ทาํด ียอมไดบญุ ไดสวรรค ผูซึ่งกระทาํจรงิแลว

ยอมเปนผูที่ มแีลว ผูระวังดแีลว ยอมละบาป ละนรก ผูระวังใหจรงิ สังวรดวยสตปิฏฐาน ๔ ดวย โพชฌงค ๗ อยางยิ่ง

แยบคายขึ้นเทาไร สวรรคยอมเปนของผูนัน้ๆจรงิ เราเปนทายาท ของกรรม กรรมเปนกาํเนดิ กรรมเปนเผาพันธุ กรรมเปนพึ่ง

ที่อาศัยอยู เราจะไดด ีไดชัว่ เราจะถงึสวรรค ถงึนพิพาน กด็วยกรรม ดังนัน้ การปฏบัิตสิตปิฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗ มรรคองค ๘

อยางที่เราไดเขาใจกันแลว จงึเปนการสัง่สมกรรม เปนการกระทาํ ดวยความเพยีร ของแตละบคุคล ที่จะทาํสวรรค หรอื

ทาํนรก หรอื ทาํนพิพาน ใหแกตน แกตนเอง เปนกัมมัสสกตา ของตนๆ จรงิๆ เทานัน้ๆ

๒๙ มนีาคม ๒๕๒๗

เพยีรเพ�ือธรรมะ

แตวา เรากมั็กจะกระทาํกันยังไมไดอยูเสมอ กค็อื หลักใหญ หลักสาํคัญของการปฏบัิต ิในการกาวยาง ไปสูหลักชัยนัน่เอง

คอื โพชฌงค ๗ ที่เราจะตองสังวรระวัง ใหมสีตริูตัว มธีัมมวจัิย มวีริยิะ อยางแทจรงิ การมสีต ิรูตัวทัว่พรอม และ มธีัมมวจัิย

เปนผูตื่นอยูนัน้ ไมใชการมสีตริูธรรมดาสามัญ การมสีตริูธรรมดาสามัญ คอื รูวาเรากาํลังทาํอะไร แลวเรา

กเ็ปนไปตามอาํเภอใจ สวนเราจะวริยิะ พยายามใชความเพยีร ความเพยีรนี้ เปนสิ่งที่เรา จะตองเพยีรเพื่อธรรมะ และ

มธีัมมวจัิยใหจรงิ จรงิ ๆ ตรวจตรา พยายามวจัิยกาย พยายามวจัิยจติ กายใน กายนอก สิ่งที่แวดลอม สัมพันธอยู และ

พฤตกิรรมของเรา

แมกายกรรม วจกีรรม มโนกรรมนัน่เอง วจัิยใหเหน็กศุล อกศุล หรอื สจุรติ ทจุรติ แทจรงิ ใหได เทาที่เราจะมคีวามเพยีร

มปีญญาโดยความจรงิใจ แลว พยายามปรับตนเอง จรงิ จรงิๆ เสมอ ผูใดไดพากเพยีรดัง่นี้จรงิ และไดกระทาํไดมาก

ผูนัน้ยอมมผีลมาก เพราะ การกาวเชนนี้นัน้ เปนหลักธรรมที่พระสัมมาสัมพทุธเจาเทานัน้ จะเปนผูคนพบ ถาพระพทุธเจา

ไมอบัุต ิหลักโพชฌงค ๗ นี้ จะไมเกดิในมนษุยโลกเลย

๑๒ เมษายน ๒๕๒๗

ความพรั�งพร้อม

ผูที่นยิมความพรัง่พรอม เหน็ดใีนความพรัง่พรอม มจีติใจนยิมชมชอบ เหน็ดแีลว กก็ระทาํตน



เปนผูที่ประสานความพรัง่พรอม สนับสนนุความพรัง่พรอม ผูนัน้ ยอมเปนผูที่ มนี้ําใจเปนเลศิ และ เปนคนที่สรางความเจรญิ

ใหแกมนษุยชาต ิความพรัง่พรอม เปนของยาก สาํหรับคนที่มกีเิลส ความพรัง่พรอม เปนของที่หาไดไมงายเลย ในสังคม

ของมนษุย ที่มกีเิลส เพราะฉะนัน้ ในหมูชนใด ที่มคีวามพรัง่พรอม ในหมูชนนัน้ เปนหมูชน อารยะ เปนหมูชนเลศิ

เปนหมูชนที่นารักนาเอน็ด ูเปนหมูชนที่นาชื่นชม ขอใหพวกเรา ไดพยายามเหน็ความสาํคัญ ในความพรัง่พรอม เพราะ

ความพรัง่พรอมเทานัน้ ที่จะทาํให กาํลังของกงลอธรรมจักร เคลื่อนไปได อยางเจรญิงอกงาม

๑๖ เมษายน ๒๕๒๗

ผู้มนี�ําใจ

เราทกุคนที่มาปฏบัิตธิรรมนัน้ มาปฏบัิตธิรรม เพื่อสรางจติสรางใจ เพื่อที่จะเปนคนมนี้ําใจ เพราะฉะนัน้ เราพงึตระหนัก

และพงึระลกึเสมอวา การลางกเิลส และ ลางตัวตนออกนัน้ ไมไดหมายความวา เราจะมาเอาแตตัวตน เหน็แกตน

เอาแตความคดิของตน เอาแต ความเหน็ ของตน เสพยอยูแตตน

แต เราจะมาเปนผูละความเสพยของตน พยายามที่จะละ หรอืปลอย หรอืประสาน ความเหน็ของตนออกไปกับผูอื่น

เราจะไมเอาแตตัวแตตน เราจะเสยีสละของตนเอง นัน้ตางหาก เราจะเปนคนมนี้ําใจ เราจะเปนคนมจีติใจ จติวญิญาณ

ที่กวางขวาง แผรอบ มคีวามเมตตา เอื้ออาร ีและใจดตีอกันทกุๆคน การปฏบัิตธิรรม เราจะตองตระหนัก ในจดุนี้ ใหมาก

เมื่อเรามหีมู มมีวล เรามอีงคประกอบที่มาก เรายิ่งจะมแีบบฝกหัดมาก สิ่งเหลานัน้ จะเปนเหต ุเปนปจจัยที่จะกระแทกกระทุง

ใหเรากลับเขามาหาตัวตน หรอื กเิลสของตนมากขึ้น เราจงึตองระมัดระวัง และรูเทาทัน แลวกแ็กไข ปรับปรงุ ละตัวละตน

ปลอยวาง และ เหน็แกสิ่งที่ดทีี่ควรมากขึ้น คอื เราจะตอง เปนผูมนี้ําใจใหมากขึ้นๆ นัน่เอง แลว

เราจงึเปนผูปฏบัิตธิรรมที่ไดกาํไร

๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ศาสนา

ศาสนา คอื พลังรวมสังคม สภาวะใด สภาพใด ที่ไมเปนไปเพื่อความรวม ความรวมกัน เปนอันหนึ่ง อันเดยีวกัน เปนเอกภาพ

สภาวะเชนนัน้ สภาพดังนัน้ จะไมใชสภาพที่ สอดคลอง ลงตัว หรอื เปนไปเพื่อความเกดิศาสนา

แมบคุคลใด จะม ีความเหน็ ไมลงรอง ลงชองกันกับหมู ถงึแมวาจะถกูตอง เปนความคดิ ที่ดเีลศิ ปานใดกต็าม แตถาเผื่อวา

ผูนัน้ไมเขาใจคาํวา มติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอม ดนัีน้ เปนทัง้สิ้นของศาสนา และ เรากไ็มวางใจ หรอื วางใจไมได

วางใจไมเปน รวมเขา เปนทัง้สิ้นของศาสนาไมได ผูนัน้จงึคอื ผูที่ยังไมใชศาสนา อยูแตผูเดยีวเทานัน้



๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗

นกัปฏบิตัมิใิช่นกัคดิ

การปฏบัิตนัิน้ไมใชเอาแตคดิ ที่จรงินัน้ตองรู และกอ็ยูกับความจรงิ ขณะใด เรากาํลังเดนิ ตองรูเดนิ เหน็ความเดนิของเรา

เราเดนิดแีลวหรอื เราเดนิผดิ เดนิถกู เราเดนิ เรายนื เรานัง่ นัง่ดแีลวหรอื เรานอน นอนดแีลวหรอื

เรากาํลังกระทาํอาการกริยิาใดๆอยู ดแีลวหรอื หรอืยังไมด ีเราจะตองรู ตองเหน็ ไมใชคดิ แมพดู เรากาํลังพดู รูตัวทัว่พรอม

วาเรากาํลังพดู รูคาํพดู รูเสยีง สาํเนยีงพดู รูองคประกอบ สวนที่ประกอบรอบตัวเรา กาํลังพดูกับใคร อยางไร รูความจรงิ

เหน็ความจรงิ แลวจงึจะมคีวามคดิ ตามประกอบ กับที่เราเปนอยู กายกรรมกด็ ีวจกีรรมกด็ ีมโนกรรม ควบคมุอยูทัง้สิ้น เรารู

และ เรากธ็ัมมวจัิย ใชความคดิ พจิารณา ไมใชคดิ คดิ คดิ ออกนอกกายกรรม ออกนอกวจกีรรม ออกนอกตัว นอกตน

ถาคดิแตออกนอกตัว นอกตน เราเรยีกวา ตรรกะ หรอื เหตผุลเทานัน้ เปนเรื่องของ ความคดิ คดิอะไรไปกไ็ด

ซึ่งไมใชภาคปฏบัิตธิรรม ไมใชความจรงิ แตเปนความฟุงซาน เปนที่สดุ

ขอใหพวกเราพระโยคาวจรทัง้หลายไดรู ไดเขาใจชัดแจง กระทาํใหถกูตรงวา พระโยคาวจร หรอื นักปฏบัิตธิรรมนัน้

ไมใชนักคดิ แตเปนนักรู นักเขาใจความจรงิ มสีต ิสัมปชัญญะ มธีัมมวจัิยตอ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม

ปรับใหเปนสจุรติกรรม รูดวย ความรูวา อาการกาม อาการพยาบาท อาการเขาสูถนีมทิธะ เขาสูอทุธัจจะ กกุกจุจะ

เปนเชนนัน้ๆ เหน็ใหจรงิ ไมสงสัย มคีวามแยบคาย มคีวามรูรอบ อยางชัดแจงตอความจรงิ เหลานัน้เสมอๆ

ความรูของใครกข็องใคร จะพยายามปรับตน สมเหมาะ สมฐานะของตนๆ ยิ่งขึ้นๆ อยาทาํเลยศลีที่เราสมาทานเกนิไป

อยาเครงเครยีดเกนิตัว ทาํอยางประมาณ ที่สมควรทาํ ใหพอหมาะพอดกีท็าํ

ถามันเกนิไป กร็ูตน ทาํอยางนี้ ไดเสมอๆ อนิทรยีพละ ของเรา จะสมตัว แลวเราจะปรับ ความจรงิ เปนผูที่มคีวามงาม

และความถกูตอง ไดปรับปรงุ กาย วาจา ใจ เขาสูสภาพ เจรญิยิ่งๆอยู ไดอบรมจติ จรงิๆดวย ขัดเกลากเิลส

อันที่จะทาํตามใจชอบของเรา ไปได อยางเกงยิ่ง เสมอๆ

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗

อรยิมรรค

บคุคลผูประกอบตามอรยิมรรค อันประกอบดวยองค ๘ นี้ เรยีกวา "พรหมจาร"ี หรอื ผูปฏบัิตธิรรมอยูในศาสนานี้

ผูปฏบัิตธิรรม ที่มทีฤษฎ ีมคีวามประพฤต ิปฏบัิตมิหีลัก อันกระทาํได กระทาํตรงตามทฤษฎ ีและ เปนผูที่รูจักตอการปฏบัิติ

จนเกดิอรยิคณุ อยูเสมอๆ หรอื เดนิอยูตามทางแหงการประพฤต ิที่เรยีกวา อรยิมรรค คอื เดนิตามทาง เรยีกวา มรรค แลว

เกดิอรยิคณุ ไดประโยชน ไดธรรมะ ที่เปนกศุล สัง่สมใสตนเอง อยูเสมอๆ หรอื ตามเสขสตูรที่วา



บคุคลผูประกอบตามอรยิมรรค อันประกอบดวย มรรคองค ๘ นัน้คอื พระเสขะ กม็คีวามหมายเดยีวกัน ผูละราคะ ละโทสะ

ละโมหะ ไดสิ้น นัน้คอื ที่สดุของพรหมจรรย หรอื ผูอยูจบพรหมจรรยแลว อรยิมรรค อันประกอบดวยองค ๘

จงึเปนแกนการปฏบัิต ิจงึเปนหลักเอกแหงการปฏบัิต ิอันผูเปนลกูศษิยพระตถาคต จะตองเขาใจอยางลกึซึ้ง ละเอยีด

ในความหมาย ในทางปฏบัิตทิี่ชัดแจง แลวปฏบัิตติาม อยางมอีรยิคณุแทจรงิ เราจงึจะเปนผูที่เดนิทางอยูในศาสนาพทุธ หรอื

เปนผูจบ พรหมจรรยนี้ได

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ผู้ท�ีมคีณุคา่อยา่งแทจ้รงิ

ผูเกดิมาเพยีงไดแตศกึษา แมแตศกึษา ขัน้ทาํตามพอแม พี่นอง วงศวานเหลาเครอื ที่ได พากันทาํการงาน สรางสรร หรอื

เปนอยูสามารถประคองชวีติไปได สามารถสรางสรร ใหตัวเองอยูได เทานัน้ กเ็ปนการศกึษา ที่จะทาํใหชวีติรอดไปไดแลว

เปนความดขัีน้ พื้นฐาน ยิ่งมนษุยไดมกีารศกึษา ยิ่งกวานัน้ ไดเรยีนรู ทัง้ดานความเปนอยู พฤตกิรรม ทางกาย วาจา ใจ

ที่เปนเครื่องชวยเหลอื เกื้อกลู สรางสรร เปนประโยชนตอตน เปนประโยชน ตอทานมากขึ้น กย็ิ่งเปนการศกึษา ที่ทาํใหมนษุย

เปนมนษุย หรอื ผูมจีติใจสงู เปนผูที่มคีวามประเสรฐิ ความดงีามมากขึ้น

ยิ่งมนษุย ไดรับการศกึษา ฝกฝนตน ใหเปนคนไดละกเิลส ไดเปนผูเสยีสละ และ เปนผู สรางสรร ทาํประโยชนใหมาก

ไมเสพยไมตดิ เปนผูที่มคีณุคาอยางแทจรงิตลอดชวีติ สามารถละ ลดกเิลส ไดยิ่งๆเทาใด กย็ิ่งจะมคีณุคา ประโยชนยิ่งๆขึ้น

เทานัน้ๆ ตราบจน สงูสดุ ไดมกีารศกึษา มรีะบบ มรีะเบยีบ มวีธิกีาร มผีูนาํพาศกึษา อบรมประพฤต ิใหตนไดเปนผูเจรญิ

งอกงาม ขึ้นอยางจรงิจัง ผูนัน้ ยิ่งถอืวาเปนผูที่มโีชค มปีระโยชน คณุคาไดจรงิ เมื่อเราไดพากเพยีร อบรมตน

ศกึษาตามระบบของปราชญ ของบรมศาสดา ของผูที่ ไดรูยิ่งรูยอดมากอน ผูนัน้ถอืวาเปนผูที่มปีระโยชนคณุคา โชคดทีี่สดุ

และ สามารถ จะเปนมนษุยผูประเสรฐิสงูสดุ เปนผูที่มคีณุคา ประโยชนมากที่สดุได ถอืวาเกดิมา ในโลกนี้ เปนสิ่งสงูสดุที่สดุ

ไมมอีะไร เทยีบเทา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๒๗

พรหมจารี

คาํวา "อรยิมรรค" อันประกอบดวยองค ๘ นัน้ เราจะตองรูตัวทัว่พรอม เขาใจ ในความหมาย แลวกร็ูวา

เรากาํลังอยูในอริยิาบถใดใด เรากเ็ปนผูที่มสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ พยายาม พากเพยีรรู พากเพยีรวจัิย

พากเพยีรที่จะปรับเขาสูกศุล เขาสูสจุรติ เขาสูสิ่งที่ดยีิ่งขึ้น อยูเสมอๆ ไมวาจะเปนเชงิคดิ ไมวาจะเปนเชงิวาจากรรม หรอื

กายกรรม กระทัง่ กระทาํอยู ใหตอเนื่อง เปนสวนมาก เราจะมคีวามพยายาม กระทาํอยูเชนนัน้จรงิ ผูที่มโีพชฌงค ๗



ในขณะใด ขณะใด และ ไดกระทาํตามมรรค องค ๘ มอีรยิคณุ อยูจรงิ ผูนัน้ๆ คอื พรหมจาร ีคอื ผูที่กาํลัง เปนผูเดนิทางสูสคุติ

เปนผูที่ เปนลกูศษิย หรอื เปนลกู พระพทุธเจา อยูในพรหมจรรยนัน้

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๗

เบกิบานไวก้อ่น

ทกุขณะ เราจะตองตัง้สต ิพยายามวริยิะ อตุสาหะ โดยแทจรงิ ใหมสีต ิรูตัว และตัง้ตน สูความเจรญิ หรอืสูกศุล

อยางนอยที่สดุ จติใจของเรา เปนประธาน จะตองเบกิบาน แจมใส ปรับใหเบกิบาน แจมใส เทานัน้แหละเสมอๆ

เทากับเราอยูสวรรคเสมอๆ เรื่องอื่นใด มันยอมม ีแลวเรากใ็ชปญญาทาํงาน ใชความคดิทาํงาน แลวกท็าํกรรมกริยิา

อะไรตออะไรไป ดวยความเบกิบาน แจมใส เรื่องจะหนัก วบิากจะมาก อปุสรรคจะเยอะ ปานใด กต็าม นัน่

เปนเรื่องที่เราจะประจันทกุคน ไมมใีครพนอปุสรรค แต กาํไรที่เราได เมื่อเราทาํจติใจเบกิบาน แจมใสแลว เรากไ็ดปรับปรงุ

ปฏบัิตธิรรมะอยางแทจรงิดวย แลวเรากจ็ะไดทาํกรรมกรยิาดวยความไมหมนหมอง ไมฝามัว ไมมอีะไรมาคัน่ เมื่อเรา ไดปรับ

อยางแทจรงิ ผูที่ระลกึได อยาชา ทกุขณะ ทกุวนิาท ีเราจะตองเปนพทุธะ ผูเบกิบาน เปนปฐมกอนอื่น ความไมสบายใจใดใด

สลัดทิ้งอยางไมมขีอแม

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗

อยา่ปลอ่ยใหเ้วลาลว่งไปเปลา่

คนเหลาใด เกดิในมนษุยโลกแลว เมื่อพระตถาคต ทรงประกาศสัทธรรม ไมเขาถงึขณะ ชนเหลานัน้ ชื่อวา ลวงขณะ

ชนเปนอันมาก กลาวเวลาที่เสยีไปวา กระทาํอันตรายแกตน พระตถาคตเจา เสดจ็อบัุตขิึ้นในโลก ในกาละบางครัง้บางคราว

การที่พระตถาคตเจา เสดจ็อบัุตขิึ้นในโลกหนึ่ง การไดกาํเนดิเปนมนษุยหนึ่ง การแสดงสัทธรรมหนึ่ง ที่จะพรอมกันเขาได

หาไดยากในโลก ชนผูใครตอประโยชน จงึควรพยายามในกาละ ดังกลาวมานัน้ ที่ตนพอจะรู จะเขาใจสัทธรรมได

ขณะอยาลวงเลยทานทัง้หลายไปเสยี เพราะ บคุคลที่ปลอยเวลาใหลวงไป พากันยัดเยยีดในนรก ยอมเศราโศกอยู

หากเขาจะไมสาํเรจ็อรยิมรรค อันเปนธรรมตรงตอสัทธรรมในโลกนี้ได เขาผูมปีระโยชน อันลวงเสยีแลว

จักเดอืดรอนสิ้นกาลนาน เหมอืนพอคา ผูปลอยใหประโยชนลวงไป เดอืดรอนอยู ฉะนัน้ คนผูถกูอวชิชาหุมหอไว

พรากจากสัทธรรม จักเสวยแตสงสาร คอื ชาต ิและ มรณะ สิ้นกาลนาน สวนชนเหลาใด ไดอัตภาพเกดิเปนมนษุยแลว

เมื่อตถาคต ประกาศสัทธรรม ไดกระทาํแลว จะกระทาํ หรอื กระทาํอยู ตามพระดาํรัสของพระศาสดา ชนเหลานัน้ ชื่อวา

ไดประสพขณะ คอื การประพฤตพิรหมจรรย อันยอดเยี่ยมในโลก ชนเหลาใด ดาํเนนิไปตามมรรคา ที่พระตถาคตเจา

ทรงประกาศแลว สาํรวม ในศลีสังวร ที่พระตถาคตเจาผูมจัีกษ ุเปนเผาพันธุแหงพระอาทติย ทรงแสดงแลว คุมครองอนิทรยี



มสีตทิกุเมื่อ ไมชุมดวยกเิลส ตัดอนสุัยทัง้ปวง อันแลนไปตามกระแสบวงมาร ชนเหลานัน้แล บรรลคุวามสิ้นอาสวะ ถงึฝง คอื

นพิพานในโลกแลว

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๗

ฝึกใหจ้รงิ

ผูที่จะมจีรงิ เปนจรงิ ของแตละคน แตละคน กเ็พราะวา ผูนัน้กระทาํจรงิ ฝกหัดจรงิ ปฏบัิต ิอบรมตนจรงิ สังวร ระวัง เรยีนรู

ศกึษา มสีต ิธัมมวจัิย วริยิะ เกดิด ีเกดิละ ลดได เปนปต ิเปนปสสัทธ ิสัง่สมลงเปนความตัง้มัน่สมาธ ิหรอื ความไดยิ่งๆขึ้น

เรยีกวา สมาธ ิจนเปน ที่สดุ เรยีกวา อเุบกขา จนเปนฐานอาศัย จนเปนความเปนไปได เปนความเปน ความม ีกเ็พราะ

ตนของตนเปนผูทาํ เพราะกรรมเปนของ ของตน เราเปนทายาทของกรรม เราทาํได เทาใด มันกไ็มใชจะไดเตม็ทเีดยีว

ไดแลวยังตองซับซ้ําย้ําอกี และแมวา ย้ําบางท ีมันกย็ังเลอืน บางทมัีนกย็ังลด เพราะฉะนัน้ การฝกปรอื ดัด หรอื ขัดเกลาตน

มาสู ทศิทางใหม ซึ่งไมใชความชนิแบบเกาๆ ที่สัง่สมมานานับชาต ิเปนโลกยีะนัน้ ไมใช ของงาย จงึตองอาศัยการทาํใหมาก

เปนพหลุกีตา กระทาํ เมื่อรูแลว เขาใจ เปนสัมมาทฏิฐ ิแลว เหน็จรงิแลว เชื่อมัน่แลว เปนศรัทธา เรากจ็ะตอง

ทาํใหเปนความเชื่อ ไมใชเชื่อมัน่ เทานัน้ เราจะตองทาํใหทรงไว ทาํใหเปน ทาํใหม ีดวยการฝก อบรมใหมาก เพราะฉะนัน้

นักปฏบัิตธิรรม เมื่อเขาใจเชนนี้แลว จงึจะไมเผลอ จงึจะไมขี้เกยีจ จงึจะตองพยายาม สังวร ระวัง อบรมตนของตน

ไมมผีูอื่นจะมาอบรมตนของตน ดวยการปฏบัิตจิรงิ ฝกจรงิ เปนจรงิ มจีรงิ ใหแกตนได

๑ มถินุายน ๒๕๒๗

ความรู้ในธรรม

ชนเหลาใด มคีวามรูในธรรม อันหาสาระมไิด วาเปนสาระ และ มปีกต ิเหน็ในธรรม อันเปนสาระ วาไมเปนสาระ ชนเหลานัน้

มคีวามดาํรผิดิเปนโคจร ยอมไมบรรลธุรรม อันเปนสาระ

ชนเหลาใด รูธรรมอันเปนสาระ โดยความเปนสาระ และ รูธรรม อันหาสาระ มไิด โดยความเปนธรรมอันหาสาระมไิด

ชนเหลานัน้ มคีวามดาํรชิอบ เปนโคจร ยอมบรรล ุธรรมอันเปนสาระ

ฝนยอมรัว่รดเรอืน ที่บคุคลมงุไมด ีฉันใด ราคะ ยอมรัว่รดจติ ที่บคุคลไมอบรมแลว ฉันนัน้ ฝนยอมไมรัว่รดเรอืน

ที่บคุคลมงุดแีลว ฉันใด ราคะ ยอมไมรัว่รดจติ ที่บคุคลอบรมดแีลว ฉันนัน้

บคุคลผูทาํบาป ยอมโศกเศราในโลกนี้ ยอมโศราโศกในโลกหนา ยอมเศราโศกในโลก ทัง้สอง บคุคลผูทาํบาปนัน้

ยอมเศราโศก บคุคลผูทาํบาปนัน้ เหน็กรรมที่เศราหมอง ของตนแลว ยอมเดอืดรอน

ผูทาํบญุไวแลว ยอมบันเทงิในโลกนี้ ยอมบันเทงิในโลกหนา ยอมบันเทงิในโลกทัง้สอง ผูทาํบญุไวแลวนัน้ ยอมบันเทงิ

ผูทาํบญุไวแลวนัน้ เหน็ความบรสิทุธิ์แหงกรรมของตนแลว ยอมบันเทงิอยางยิ่ง

๑๑ มถินุายน ๒๕๒๗



อยา่ตัดสนิ

อยา...คอื ความเจรญิของผูมปีญญานัน้ๆ ผูที่โง หรอื ผูที่ไมฉลาด เทาขอบเขตของ ความไมฉลาดของตน

มักจะมองเหน็ความสงู ความเกนิภมูขิองตนนัน้ เปนความผดิ เชนเดยีวกันกับปถุชุน

จะมองเหน็กรรมของพระอรยิบคุคลกระทาํ เปนทวนกระแสกัน เหน็เปนความผดิ

เขาไมสามารถมอง สภาพของพระอรยิะออก ฉันใด ผูมภีมูไิมสงู ภมูติ่ําอยู แมจะไดเลื่อน ฐานะขึ้นมาสูภมูสิงูบางแลว

กจ็ะมองภมูทิี่สงูขึ้นไปอกี ความรูที่สงูขึ้นไปอกีนัน้ไมออก มองเปนความผดิ ความใชไมได

ฉันเดยีวกันกับปถุชุน มองอรยิบคุคลไมออก เหน็วาผดิ เหน็วาทวนกระแส เหน็วาใชไมได เชนเดยีวกัน เพราะ

ความมอีาํนาจแหงปญญา หรอื ความรู ความมภีมู ิเปนความจรงิ เขามองไมออก มองไมได เหน็ไมได จงึเหน็ตกีลับ

เปนความผดิไดเชนเดยีวกัน

ความจรงิอันนี้ ไดฆาผูที่มคีวามดบีางแลว ผูที่มภีมูสิงูขึ้นมาบางแลว และ กม็ภีมูทิี่ยัง ไมสงูพอ จงึไดมองเหน็ความสงู ยิ่งๆ

ขึ้นไปเปนความผดิ และ กไ็มพอใจ เมื่อไมพอใจ เขากถ็กูฆา ดวยตัวของเขาเอง ถกูภมูอัินไมสงูของเขาเอง เปนตัวฆาเขา

หลดุรวงออกไป จากหมูผูสงูนัน้ ไดเชนเดยีวกันเสมอมา

ดังนัน้ ผูฉลาด ยอมมองปราชญ มองผูสงูยิ่ง และเขาซักไซไลเลยีงไถถาม สาํหรับผูที่ม ีภมูสิงูยิ่งไวเสมอๆ อยาตัดสนิความผดิ

ความใชไมได เทาที่ตัวเองมปีญญาตัดสนิเอง เปนเครื่องชี้ขาด จนใหตัวเองหลดุรวงจากหมู

จากกลุมที่เราสมควรจะอยูดวยเปนอันขาด ไมเชนนัน้ เราจะเปนผูหนึ่ง ที่ไดถกูฆาตัวเอง ออกไปจากหมูดวยเชนเดยีวกัน

๑๘ มถินุายน ๒๕๒๗

ใจเป็นหัวหนา้

ธรรมทัง้หลาย มใีจเปนหัวหนา มใีจประเสรฐิที่สดุ สาํเรจ็แลวแตใจ ถาบคุคลมใีจ อันโทษ ประทษุรายแลว กลาวอยูกต็าม

ทาํอยูกต็าม ทกุขยอมไมตามบคุคลนัน้ เพราะ ทจุรติ ๓ อยางนัน้ เหมอืนลอหมนุไปตามรอยเทาโค ผูลากเกวยีนไปอยู ฉะนัน้

ธรรมทัง้หลาย มใีจเปนหัวหนา มใีจประเสรฐิที่สดุ สาํเรจ็แลวแตใจ

ถาบคุคลใด มใีจผองใส กลาวอยูกต็าม ทาํอยูกต็าม สขุ ยอมไมไปตามบคุคลนัน้ เพราะ สจุรติ ๓ อยาง เหมอืนเงา

มปีกตไิปตาม ฉะนัน้ กช็นเหลาใด เขาไปผกูเวรไววา คนโนน ดาเรา คนโนนไดตเีรา คนโนนไดชนะเรา

คนโนนไดลักสิ่งของของเรา ดัง่นี้ เวรของชน เหลานัน้ ยอมไมระงับ สวนชนเหลาใด ไมเขาไปผกูเวรไววา คนโนนดาเรา

คนโนนไดตเีรา คนโนน ไดชนะเรา คนโนนไดลักสิ่งของของเรา ดัง่นี้ เวรของชนเหลานัน้ ยอมระงับ ในกาล ไหน ๆ เวรในโลกนี้

ยอมไมระงับ เพราะเวรเลย แตยอมระงับ เพราะความไมจองเวร ธรรมะนี้ เปนของเกา กช็นเหลาอื่น ไมรูสกึวา



พวกเรายอมยอยยับ ในทามกลางสงฆนี้ สวนชนเหลาใด ในทามกลางสงฆนัน้ ยอมรูสกึความหมายมัน่

ยอมระงับจากชนเหลานัน้

๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗

ความขยัน

นักปฏบัิตธิรรม คอื ผูที่จะลด ละ ขยัน กลาจน ทนเสยีดส ีหนสีะสม นยิมสรางสรร สวรรค นพิพาน ซึ่งคาํเหลานี้

มันจะสลับซับซอนในสภาวะ จะมสีภาพสอดซอน หนนุเนื่อง และ กทั็ง้ ขัดเกลาสิ่งที่เปนกเิลส คนจะขยันดวยกเิลส

กจ็ะตองลดละกเิลส จนเราไมตองดัน ที่จะขยัน ไมตองพยายามเพิ่มพลัง ในจติที่จะขยัน แต จะกลายเปนคนขยันเอง โดยที่มี

ปญญาตัวรูเทานัน้ แลวไมตองใชความอตุสาหะ วริยิะ ความขยันนัน้ จะตองเกดิอยางเบา งาย เปนไปโดยอัตโนมัตเิอง และ

มพีฤตกิรรมขยันนัน้ ดังนี้ เปนตน เราจะลดละ จงึจะเกดิ การขยัน ที่ไมมกีเิลสได

เราจะกลาจน โดยที่ไมตองมกีเิลส เพราะตองเลกิละ ลดละกเิลส ที่เราจะตองยอมจน ยอมมักนอย ยอมสันโดษลงได

เราจะทนเสยีดส ีจนเราไมตองทน แลวเราจะมปีญญา เราจะรูวา เราจะทรงสภาพ หรอื ทรงธรรมอยางไร โดยไมมกีเิลส

ไมใชมานะ ไมใชอวดอาง และ ไมใชหนาดาน

เราจะหนสีะสม โดยสภาพ เมื่อเวลาเราเปนคนด ีเปนคนที่ยกยองสรรเสรญิ และ เคารพ นับถอื เราจะเปนผูได จะเปนผูมี

แมไมตองทาํงานแลกเปลี่ยน กจ็ะมผีูใหอยางจรงิ ศรัทธา เลื่อมใส ที่จะสงเสรมิสนับสนนุ รวมไมรวมมอือดุหนนุ

เราจะเปนผูให และ เราจะเปน ผูที่ หนสีะสม ไมใชแตเพยีงกลาจน แตจะหนสีะสม เพราะเราจะไมจน

ถาเราไมละ ไมเลกิ ไมลดกเิลสลงไป เราจะกลายเปนคนที่จะตองสะสม จะกลายเปนคน ที่มัง่ม ีจะกลายเปนคนที่ร่ํารวย

เหมอืนอยางผูที่ไดอยูฐานะ ที่ไดรับการเคารพนับถอื ยกยอง และ เขากจ็ะเปนผูมลีาภมาก และ เขากจ็ะสะสมลาภนัน้

อยางแกตัวอยูในตัว เขาจะไมหนสีะสมอยางแทจรงิ เปนสภาพที่จะตอง กลาจนจรงิๆ สอดซอนลงไป หนกีารสะสมใหได

อยางละเอยีดลออ เพราะการแกตัวของกเิลส จะมอียูเสมอวา ไอนัน่ กจ็าํเปน ไอนี่กจ็าํเปน ไอนัน่กค็วรมคีวรเปน

กเ็ปนของบรสิทุธิ์ ที่เราไดอะไร เชนนี้ เปนตน

เปนความละเอยีด ซับซอน สอดซอน อยูในตัวของมันเองอกีหลายชัน้ ตัง้แตขยัน กลาจน ทนเสยีดส ีหนสีะสม

สอดรอยมาเรื่อยๆ เมื่อผูใดมคีวามขยัน มปีญญา กจ็ะรูการสรางสรร จะรูการกระทาํการงาน กระทาํโดย ไมตองการ

ที่จะอยากเดน อยากโดง อยากดัง กระทาํ ดวยความรู ดวยปญญา จะเปนผูที่นยิมการสรางสรร จะเปนผูที่ทาํงาน

โดยไมตองมอีะไร มาบังคับ และ ไมจาํเปนจะตอง เปนความอยาก เปนคนมจีติเปลา ขยันกเ็ปลาๆ นยิม สรางสรร กเ็ปลาๆ

และ แมจะม ีตัวซอนอยูในความกลาจน กเ็ปลาๆ งายๆ จะมคีนเสยีดส ีดวยสภาพใดๆ จะทัง้ขึ้น ทัง้ลอง ทัง้ลบ ทัง้บวก

กจ็ะเปนคนมจีติเปลาๆ ดัง่นี้ เปนตน สภาพสมบรูณของทัง้หมด ตัง้แต เลกิละ ลดละ ขยัน กลาจน ทนเสยีดส ีหนสีะสม



นยิมสรางสรร ตลอดมา สมบรูณเมื่อใด กเ็ปนสวรรคขึ้นไปยิ่งเทานัน้ สมบรูณอยางที่สดุ กเ็ปนนพิพาน อยางแทจรงิ นัน่เอง

๙ กรกฎาคม ๒๕๒๗

มสีต ิสังวรตน

ผูปฏบัิตธิรรม ที่จะเจรญิกาวหนาในการปฏบัิตธิรรมนัน้ ยอมรูดวีา หลักปฏบัิต ิอันคอื สตปิฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗, มรรค องค ๘

เปนหลักสาํคัญที่สดุ โดยนัยะละเอยีด กค็อื เราจะตองมสีต ิสังวรตนอยูตลอดเวลา ตามกรรมฐานของเรา และ จะตองระวัง

กาย วาจา ใจ วจัิยธรรมในสวนเปนมจิฉา ใหเปนสัมมา แลวเรากต็ัง้ใจปฏบัิต ิมกีารละ ลด ปลด ปลอย กระทาํอยางจรงิจัง

จรงิใจ ใหมากขณะที่สดุ ไมวาจะเปนสวนหยาบ สวนกลาง สวนละเอยีด ตามฐานะ ของตน ๆ ตามศลีในขอบเขต

ความหมาย ของตน ๆ ที่เราได สมาทานแลว และ ตรวจตรา สอบทาน การปฏบัิตขิองตนดวย เตวชิโชเสมอๆ

ผูเอาจรงิ มอีทิธบิาท มฉีันทะ มคีวามเพยีรพยายาม อยาใหขณะรวงหลน ตองพยายาม ใหมคีวามประพฤติ

มสีตสิังวรกระทาํใหไดมากขณะที่สดุ เทาที่เราสามารถตัง้ใจได ไมถงึกับเครงเครยีด แตเปนผูเครงครัด

ผูกระทาํอยูจรงิ เอาจรงิเทานัน้ จงึจะเปนผูไดผล

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗

ชวีติท�ีมคีา่

ชวีติมนษุยลวงไป รวงไปตามวันเวลา ผูที่ไดมปีญญาเขาใจลกึซึ้งตอสัจธรรม เหน็ความจรงิวา ผูที่มชีวีติอยู

เพื่อดาํเนนิบทบาทของชวีติไปดวยการแสวงหา ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ใหแกตน แตละขณะ แตละนาท ีแตละชัว่โมง

วันแลววันเลา กับผูที่ ไดใชชวีติ แสวงหาโมกขธรรม พยายามมอีตุสาหะวริยิะ ดาํเนนิตามรอยพระยคุลบาท มมีรรคองค ๘

เปนทางประพฤต ิแสวงหาตางกัน เปนผูมชีวีติอยูเพื่อจะละลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ดวยปญญาอันยิ่ง

ดวยความอตุสาหะ ที่จะอดทน พากเพยีร กระทาํ ดวยใจจรงิ ปญญาอันลกึซึ้ง ปญญาอันยิ่ง ยอมจะเหน็จรงิขึ้นทกุเมื่อ

วาชวีติที่ปราศจาก ลาภกด็ ีปราศจากยศกด็ ีปราศจากเสยีงสรรเสรญิเยนิยอกด็ ีปราศจากโลกยีสขุกด็นัีน้ มใิช ชวีติที่อับเฉา

มใิชชวีติที่จะเปนไปไมได แตหากกลับเปนชวีติที่เบา งาย วาง สบาย และ เพยีงแตวา เราจะเปนผูที่ไดสรางสรร

ไดกอปรกอประโยชนคณุคา ในแตละขณะ แตละนาท ีแตละชัว่โมง แตละวัน แตละเดอืน แตละปไป ผานไปกับกาลเวลานัน้ๆ

ไดมาก เทาใดๆ เทานัน้ เมื่อมมีติรด ีสหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมด ีชวีติของมนษุยผูใฝหาโมกขธรรม และ พากเพยีร ประพฤติ

เพื่อสรางความมคีณุคา ประโยชน และ โมกขธรรมใหแกตน อยูนัน้ ยอมจะเปนผูมชีวีติที่มคีาแนนอน และ

เดนิทางไปสูโมกขธรรม สมควรแกธรรม ของผูนัน้ ผูนัน้ ไดอยางแทจรงิ

๒๐ กรกฏาคม ๒๕๒๗



ความสงบ ประณตี

การปฏบัิตธิรรมดวยหลักโพธปิกขยิธรรม มสีตปิฏฐานเปนเอก มโีพชฌงค ๗ เปนตัวหลัก และ มมีรรค องค ๘

เปนตัวกระทาํประจาํ หลักใหญๆ ที่เราไดศกึษาตามทฤษฎ ีของ พระพทุธเจานี้ ผูที่ปฏบัิตไิดจรงิ เปนจรงิ

จะเกดิพัฒนาการใหแกตนเอง โดยผูปฏบัิตธิรรม นัน้ จะเปนคนมสีตเิรว็ยิ่งขึ้น ไว รอบชัด และ รูยิ่งๆขึ้น มปีญญายิ่งๆขึ้น

จะเปนปญญา ที่รูในกศุลทัง้หลายแหล โดยเฉพาะกศุลที่สาํคัญ คอื ความสงบ ประณตี ความละเอยีด ลออ

ซึ่งเปนสิ่งที่จะรูเอง ซาบซึ้งเอง เราจะรูจักความสงบ จากกเิลสที่ชัดเจน เราจะรู ความประณตี สขุมุ จะรูจักความละเอยีดลออ

ของตัง้แตสิ่งนอกที่ควรจะรู จนกระทัง่ ถงึพฤตกิรรมของตน ที่ละเอยีด หรอื หยาบ ตัง้แตพฤตกิรรมกาย วาจา

จนถงึพฤตกิรรม ของจติ เราจะรูไดอยางจรงิจัง ชัดเจนเอง และ จะซาบซึ้งเอง เพราะฉะนัน้

ผูที่เปน พระโยคาวจร ที่มปีญญา กจ็ะฝกตน กับความประพฤต ิสขุมุ ความละเอยีดลออ เหลานัน้ จะเปนคนมคีวามสขุมุ

ประณตี จะเปนคนมพีฤตกิรรม ที่มสีขุมุ ประณตี ละเอยีด งดงาม เราจะรูวา ความละเอยีด สขุมุ ประณตีนัน้

ควรทาํอยางไรบาง ควรจะไดจัดการกับ การกระทาํ ของเราที่เปนกรรม ประกอบอยูตลอดเวลาประจาํชวีติ ไมวากายกรรม

วจกีรรม ซึ่งมาแตมโนกรรม เปนผูซาบซึ้ง เปนผูจัดแจง ดัดแปลง ปรับปรงุ กระทาํตนของตน ใหเปนคน ที่มอีริยิาบถ

มพีฤตกิรรม มกีารกระทาํตอบตอสิ่งภายนอก และภายใน ของตน ลักษณะรวมแลว ดัง่นี้ เราเรยีกวา ความสงบ ประณตี

สันตา ปณตีา เพราะฉะนัน้ ผูที่ปฏบัิตจิรงิ มกีารเจรญิขึ้นในทางธรรมจรงิ กจ็ะเปนคนที่สภุาพ สงบอยางแทจรงิ เปนคน

มัธยัสถดวย เปนคนเบกิบาน แจมใส ผองใสดวย ตามจดุหมายปลายทาง ที่เราไดประพฤต ิปฏบัิติ

วาเราจะเปนผูที่ไดรับสภาพ เบกิบาน แจมใส มัธยัสถ สงบ สภุาพ และ กเิลสกจ็ะสิ้นไปตามลาํดับ หมดความอยาก

สิ้นความเสพย ไปอยางแทจรงิ

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๒๗

กเิลสโคตร

ผูปฏบัิตธิรรม เมื่อศกึษาดวยปญญา สังเกตหลักการจากศลีขอตนๆ งายๆ เราจะเหน็ไดวา พระสัมมาสัมพทุธเจาทรงสอน

ใหเราละ มรีะดับขัน้ที่ชัดเดน เชน ใหละโทสะ ละโลภะ ละราคะ เหน็ไดจากศลีขอหนึ่ง ละโทสโคตรไปตลอดสาย ศลีขอสอง

ละโลภโคตรไป ตลอดสาย ละศลีขอสาม ละราคโคตร เชนนี้ เปนตน เมื่อผูรูแลวรูวาเรามาปฏบัิตธิรรมนัน้ เพื่อที่จะถอนโคตร

ถอนเหงา โทสโคตรนัน้ ไมมขีอแม เมื่อรูอารมณตัง้แตหยาบ กลาง ละเอยีด แมแตเหตเุกดิเพยีงความขัดของใจ

ความไมสบายใจ ความอดึอัด ขัดเคอืงเลก็ๆ นอยๆ ปากใดกไ็มมขีอแม เราสลัดออก หรอื ปรับจติไมใหมไีดทันที

เพราะอาการเชนนัน้ ในโทสโคตรทัง้สาย ไมมคีณุคา ไมมปีระโยชนอะไรเลยแกตน แกตน หรอื แกผูอื่น สวนทาง



สายโลภโคตร กเ็ชนเดยีวกัน ราคโคตรกเ็ชนเดยีวกัน ถาเรารูในหยาบ กลาง เรากท็าํไดทันที

สวนละเอยีดที่เปนความมุงหมาย เปนเจตนารมณ เปนความปรารถนาด ีปรารถนาเพื่อกศุล ปรารถนาเพื่อประโยชน

เกื้อกลูแกผูอื่นนัน้ จะเรยีกวา สายปรารถนา สายโลภะ หรอืราคะ หรอืวา เปนสิ่งที่มชีวีติอยู โลภะ คอื โลภ

แตถาเผื่อวาเปนกเิลสจรงิ กค็อืโลภมาใหแกตน ตนเสพย ตนได ตนม ีตนเปน

ราคะ กค็อื จติที่ยังมสีภาพที่ยังไมลางสนทิ ยังไมปลดปลง ยังมอีาการเปนเมถนุ เปน ความปรงุอยู แต เรากจ็ะตอง

มสีภาพที่รูถงึที่ลกึซัง้วา เราจะปรงุเพื่อสรางสรร ปรงุเพื่อ ผูอื่น ปรงุเพื่อความเจรญิงอกงาม ยอมเปนคณุคาอยูได

แตกไ็มไดหมายความวา ไมฝกละ ฝกวาง ฝกหยดุ ฝกดับ ผูที่ทาํได อยางสนทิ เรยีนรูทัง้สภาพที่ควรปลอย ควรวางอยางยิ่ง

และ สิ่งที่อาศัยดังกลาวแลว ในขัน้ละเอยีด ผูนัน้ กจ็ะรูจักสภาพลางสะอาด และ เหลอื ที่อาศัยพอเปนคณุคา

ประโยชนแหงชวีติ และในโลก ผูนัน้จงึจะเปนผูมคีณุคาทัง้สิ้น

โมหะ คอื ความหลงผดิ ที่ไมถกูตรงตามจรงิ อะไรที่หลงผดิ สลับ สับเปลี่ยนไป ไมแนจรงิ ไมถกูจรงิ ไมสมบรูณ ดวยสัจจะ

สิ่งนัน้คอืสิ่งที่เรยีกวา โมหะทัง้สิ้น การศกึษาของ ผูปฏบัิตธิรรมยนยอลงเหลอื การลางโคตรของกเิลสดวยประการฉะนี้

ผูมสีตอิยู ฝกตนอยู รูฐานะของตน ทาํไปเปนขัน้ เปนตอน ตามหยาบ กลาง ละเอยีด สมฐานะ และ เลื่อนอธศิลีให แกตน ๆ

ตามทฤษฎอัีนเอก คอื มรรค องค ๘ ยอมรู ความเจรญิของตน ๆ และ จะพาสมบรูณไดดวย อตุสาหะ วริยิะ พากเพยีร สัง่สม

บญุบารม ีของตนไป จนกวาจะถงึที่สดุแหงที่สดุได

๒๗ กรกฎาคม ๒๕๒๗

จดุสงูสดุ

ชวีติของใคร กเ็ปนของของใคร ผูใดที่จะสรางชวีติ จะทาํชวีติของตน ๆ ใหเปนเชนใด ผูนัน้ กย็อมจะตองใชความพยายาม

กระทาํใหแกตน แกตนเอง เราไดศกึษาชวีติ ไดศกึษา ทัง้ดผููอื่น และ ดตูัวเรา เราไดเขาใจชวีติ วาชวีติควรจะเปนเชนใด และ

เรากเ็ลอืก ความมชีวีติ ใหแกตน ๆ พระสัมมาสัมพทุธเจา กไ็ดรับซับซาบ รูชวีติเชนกับเรารู วาชวีติ ที่เกดิมานัน้

มทีศิทางไปอยางไร และ ที่สดุ ทานกต็รัสรู วาชวีติควรจะดทีี่สดุอยางไร และ ทานกเ็ลอืกทางเดนิของชวีติใหแกตนเอง

พบจดุสงูสดุ และนาํความสงูสดุนัน้ มาตแีผ เปดเผย ใหแกมนษุยโลกไดรู ไดเหน็ความจรงิวา ชวีติควรจะเปนเชนใด

ควรจะไปทางใด แลวกส็อนวธิ ีใหเดนิไปทางนัน้

เราผูเปนศษิยตถาคต เปนศษิยพระสัมมาสัมพทุธเจา สาํนกึ และสาํเหนยีกใหดทีี่สดุวา การมชีวีติ ที่จะเดนิทางไปในทางที่

พระบรมศาสดา ของเราไดพารู พากระทาํ พาฝกฝน เพื่อที่จะไปสูที่สงูสดุนัน้ ดจีรงิหรอื และเราไดพากเพยีร

เพื่อที่จะไปสูทศิทางที่ดทีี่สดุนัน้ เทาใด ๆ ความมัน่ใจ ความแนใจ กับ ความพากเพยีร จะเปนสิ่งที่นาํพาตัวเราไปสูทศิทาง

ที่สงูสดุ เทาที่เรามุงหมายได อยางเรว็ และดทีี่สดุดวย

๖ สงิหาคม ๒๕๒๗



การตัดกเิลส

ผูที่มจีติใจมัน่คง และ มปีญญาเหน็แท ในทศิทางที่จะเดนิทางไปสูความประเสรฐิ รูวา ความประเสรฐิของชวีตินัน้ คอื

การตัดกเิลส การปฏบัิตติน คอื การละลาง สิ่งที่เปน อวชิชาทัง้หลาย มัน่ใจ เหน็จรงิ มปีญญาเขาใจชัด ไมโลเล สงสัย

แมผูนัน้จะมัน่ใจ เหน็จรงิ และ ไมสงสัยถงึปานใดกต็าม แตถาไมพากเพยีรเดนิโพชฌงค ๗ จงึจะตอง

พยายามรูสกึตัวทัว่พรอม มสีตใิหมาก อยูกับตนเสมอๆ และ รูตอสัมผัส สังวร ในอนิทรยี ทัง้ ๖ ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ

รูจักกรรมกริยิาของกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ของตน ๆ แลวกว็จัิยธรรม

รปูที่พบกด็ ีสัมผัสแลวเกดิอาการที่จติ เสยีงไดยนิกด็ ีสัมผัสแลวเกดิอาการที่จติ กายกรรม ที่เราจะทาํกต็าม

วจกีรรมที่เราจะพดูออกไปกต็าม เรากจ็ะสังวร ระวังตอสภาพที่เกดิ เพราะมาแตจติ จติเปนประธานของสิ่งทัง้ปวง

แมประตอูอกประตเูขาดังกลาวนี้ จะเขาไป ในทวารในจาก ตา ห ูจมกู ลิ้น กาย จะออกมาเปนกายกรรม วจกีรรม ออกมาจาก

จติวญิญาณ ประตใูนของเรา ถาเราไดมธีัมมวจัิย ตอกรรมกริยิา มธีัมมวจัิยตอสิ่งที่สัมผัส แลวกไ็ปเกดิผลที่จติ

เลอืกเฟนกศุลธรรม ปฏบัิตติอตน ละลดกเิลสที่เกดิจากกศุล อกศุล ที่เราวจัิยไดนัน้ มกีรรมวธิขีองตน ๆ ที่จะลด ละ จาง

คลาย ไมใหเกดิอกศุล ไมใหเกดิทจุรติ ตลอดเวลาๆ อยูเมื่อไร ผูนัน้จงึจะไปสู ความประเสรฐิดังที่เรามัน่ใจ ดังที่เรามปีญญา

แจงชัดแลวได

หากไมพยายามอตุสาหะ วริยิะดังกลาวนี้ จะมคีวามมัน่ใจ มปีญญาไมโลเล สงสัย อยางชัดแจง ปานใดกต็าม

กไ็ดแตหวังเปลาๆ อยูเทานัน้

๑๑ สงิหาคม ๒๕๒๗

อรยิะ-โลกยีะ

ปถุชุน คนโลกยี เขาตื่นอยู เขาไมคอยหลับ และ พยายามกระปรี้กระเปรา ขยัน สรางสรร อยู กเ็พื่อเขาจะไดลาภ ยศ

สรรเสรญิ โลกยีสขุ เปนธรรมดาของปถุชุนคนโลกยี เขายอม ตื่นอยูได มอีตุสาหะ วริยิะ พากเพยีร เปนผูตื่นอยู แววไว

เชนเดยีวกัน ผูที่เปนอรยิะ เปนผูที่ ตื่นอยู มคีวามกระปรี้กระเปรา มคีวามขยัน สรางสรร แต ไมใชเพื่อโลกยีะ ไมใชเพื่อลาภ

ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ทวา เปนผูที่ตื่นอยู เพื่อความสดชื่น เปนผูกระปรี้ กระเปรา ขยัน สรางสรร

เพื่อประโยชนแหงประโยชนในโลก

ถาโลกนี้ ไมมคีนเชนอรยิะ กค็งมแีตสิ่งที่เรยีกวาโลกยีะ ที่ทาํเพื่อแลกเพื่อเปลี่ยน เปน อามสิ ตลอดโลก และเขากแ็ยงชงิโลก

ฆาแกงกัน สรางทกุขไปตลอดนานัป ผูเปนอรยิะ และ รูแจง เหน็จรงิ เชนที่กลาวนี้ จงึเปนผูที่ไดพสิจูนความจรงิ

แมจะมคีนกลุมหนึ่ง ที่มคีวามคดิเชนนี้ และ กระทาํการดัง่นี้ คนกลุมนัน้ กจ็ะเหน็ความจรงิ ของโลกอกีโลกหนึ่ง ที่นอกจาก



จะเปนผูที่ตื่น เพื่อความสดชื่น เบกิบานของตน สรางสรร ขยันเพยีร กระปรี้ กระเปรา เพื่อคณุ เพื่อประโยชน

แหงประโยชนแลว หมูคนกลุมนัน้ จะไดพบความเปน มนษุย ซึ่งมมีนษุยสัมพันธ มคีวามเปนภราดรภาพ มคีวามสันติ

ที่ไมมกีารแยงชงิ ขมเบง ทะเลาะ เบาะแวง แตกราวกัน จะเปนกลุมชนที่มคีวามเกื้อกลู เอื้อเฟอ เผื่อแผ มคีวามรัก อันไมใช

ความรักอยางโลกๆ สิ่งเหลานี้ ปราชญเอก คอื พระสัมมาสัมพทุธเจา ไดคนพบ ความจรงิ ทัง้วธิกีาร ใหคนพสิจูน

ถาเชื่อวาศาสนานี้จรงิ พระพทุธเจาพบความจรงิ ขอใหเราไดพากัน มาพสิจูน สิ่งที่พระพทุธเจาคนพบกันนี้เถดิ

๑๙ สงิหาคม ๒๕๒๗

สัปปรุสิธรรม ๗

การปฏบัิตธิรรม ที่จะจัดสัมมา จัดใหมัชฌมิา ไดด ีและ ไดสมบรูณที่สดุ ตองใชทฤษฎ ีหรอื ใชสตูร สัปปรุสิธรรม ๗ ประการ

ทกุคน ไมวาขัน้ตน ขัน้กลาง หรอื ขัน้ปลาย จะตองเขาใจ ในสัปปรุสิธรรม ๗ ประการ เพื่อการปฏบัิตธิรรมประกอบ

เมื่อเราปฏบัิต ิโดยหลักมรรค องค ๘ โพชฌงค ๗ ปฏบัิต ิโดยมกีรรมกริยิา ปฏบัิตโิดย มกีารสัมผัส แตะตอง ทาํงาน รับรู

จงึจะตองมกีารประมาณเสมอๆ จรงิๆ เพราะฉะนัน้ ทกุคน จะตอง ศกึษา สัปปรุสิธรรม ๗ ประการ รูความหมาย และ

พงึปฏบัิตติาม พจิารณาประกอบ เสมอ มธีัมมวจัิย ประกอบเสมอ แลวใชใหไดสัด ไดสวน ทัง้ในการเปนประโยชนตน ที่ละ

ลดกเิลส และ ควบคมุพฤตกิรรมอันพอด ีทัง้กาย วาจา ใจ ที่จะสัมพันธตอสังคม สัมพันธ กับผูอื่นเสมอๆ

เราจงึจะไดทัง้ประโยชนตน และ ประโยชนทาน อันมกีารพัฒนาอยูเรื่อยไป เปนผูประเสรฐิ และ เปนผูเจรญิ ไดสัมมา

ไดมัชฌมิา ซึ่งเปนเรื่องลกึซึ้ง ไมใชเปนเรื่อง ตื้นเขนิ ถาผูใด ไมใชหลัก ใชสตูรดังกลาวนี้ จะชา ปฏบัิตธิรรมสูหลักสัมมา หรอื

หลักมัชฌมิา ของพระพทุธเจา ไมสาํเรจ็เลย ตลอดชวีติ

๓ กันยายน ๒๕๒๗

ไร้กงัวล

บคุคลผูสบาย คอื ผูมจีติแจมใส ไรกังวล อดทน ขวนขวาย และ มกีารศกึษา โดยเฉพาะ มศีลีศกึษา จติศกึษา ปญญาศกึษา

เปนผูที่ขวนขวาย อดทน และ รูจักสภาพที่ตนเอง เปนอยูอยางไรกังวล ทาํใจใหแจมใส เบกิบาน ราเรงิอยูไดสม่ําเสมอ

เมื่อมกีารศกึษา ดวยศลี อธศิลี ปรับปรงุตน ผูนัน้ยอมเจรญิ ดวยการศกึษา ที่นาํพาไปสูความประเสรฐิ อันเปนทฤษฎอัีนเอก

ของพระสัมมาสัมพทุธเจาได โดยแนแท

๑๐ กันยายน ๒๕๒๗



ผู้ทวนกระแส

มนษุยปถุชุน ที่เปนผูหวังโลกยีสขุ และ เปนผูที่ยังมคีวามปรารถนาโลภ และ ยังเปนผูที่ เหน็ความโกรธ เปนรสที่ตนเอง

จะตองเปน ตองม ีไมไดรูสกึวา การมอีาการโลภ มอีาการ โกรธนัน้ เปนบาป เปนทกุข นอกจาก

ผูที่ไดมาศกึษาอยางมธีรรมจักษ ุและ มปีญญา เขาใจอยางชัดแจง เหน็จรงิ มหีริ ิโอตตัปปะ เกดิในใจอยางแทจรงิ

จงึจะเปนผูที่ ทวนกระแส กลับเขาสูความละลดปลดปลอย เหน็อาการโลภอาการโกรธ เปนพษิ เปนภัย ตอชวีติ อันประเสรฐิ

และจะเปนผูที่ตัง้ใจลดละอาการโลภ อาการโกรธ อาการหลง ที่ม ีอยูในตน ๆ อยางแทจรงิ ขนาดที่ผูมาศกึษาประพฤตไิดรู

รูยิ่งเหน็จรงิวา อาการโลภ อาการโกรธ อาการหลงทัง้หลายนัน้ เปนอาการที่นารังเกยีจ เปนอาการที่เรา อยากจะให

หมดไปจากตัวเรา ในบัดนัน้ๆ และ เรากไ็ดพยายามเพยีรทาํ เพยีรขจัดดวย สามารถ อยูเสมอๆ ปานใดๆ มันกม็ใิชงายเลย

ที่อาการโลภ อาการโกรธ อาการหลง จะหลดุ จะหาย ออกไปไดโดยงายดาย เพราะฉะนัน้ ผูที่ยังไมรูเลยวา อาการโลภ

อาการโกรธ อาการหลงนัน้ เปนสิ่งที่นาขจัด จงึกอ็ยาหวังเลยวา เขาจะไดพนอาการ เหลานัน้ได ดวยประการใดๆ ในโลก

๒๔ กันยายน ๒๕๒๗

รู้เทา่ทันโลก

ชวีติมนษุย ถาไมมอีปุสรรค ผูนัน้ยอมไมฉลาด ยอมไมแขง็แกรง ถาผูใดชวีติมอีปุสรรค มสีิ่งที่จะตองทาํ

ใหเราตอสูดวยความพยายาม ผูนัน้ จงึจะมคีวามฉลาด มคีวามแขง็แกรง มคีวามสามารถ เกดิมาเปนมนษุยนัน้

จะเปนมนษุยที่ไมมคีวามฉลาด ไมมคีวามแขง็แรง ไมมคีวามสามารถอันใดเลย กเ็ทากับเกดิมาเสยีเปลา ผูปฏบัิตธิรรม

กเ็ชนเดยีวกัน จะปฏบัิตธิรรมนัน้ ไมไดหมายความวา เราจะมาหลบไปหยดุ ไมมอีะไรจะกระทบกระเทอืน

ไมมอีะไรที่จะทาํใหเราจะตองเกดิปญหา และ เกดิความแขง็แกรง เกดิความแขง็แรง ของจติใจ พรอมกันกับมคีวามสามารถ

ในการที่จะประหารกเิลส สามารถที่จะประสาน ชวีติใหอยูกับมนษุยที่มกีเิลส ซึ่งมอียูทัว่ไปไดแลวละก ็ผูนัน้กย็อมจะเปน

ผูที่ไมสามารถ จะปราบกเิลส ของตน ๆ ใหหาย ใหสญูสิ้นไปจากตนได เพราะฉะนัน้ การที่มอีปุสรรค

แมจะเปนอปุสรรคของธรรมชาต ิหรอื อปุสรรคของบคุคล ที่กอเกดิ กระทาํขึ้นมาใหแกตน แกตนนัน้ ยอมเปนแบบฝกหัด

ที่เราไมไดจาง เปนบทที่จะพสิจูน ใหเราไดกระทาํตน เพื่อความแขง็แรง เพื่อความมปีญญา เพื่อการมคีวามสามารถ

ใหแกตน

ถาผูใดเขาใจไมด ีไมมสีัมมาทฏิฐ ิเหน็อปุสรรค แมจะเปนธรรมชาตกิต็าม หรอื ยิ่งจะเปน มนษุยที่สามารถสรางอปุสรรค

อันจะกอยัว่ยวน ใหกเิลสเราเกดิได เราไมรูเทา รูทัน หลกีเรน หลบเลี่ยง และคดิวา สิ่งเหลานัน้ ไมเปนคณุ ไมเปนประโยชน

ผูนัน้ ยอมพลาด โอกาส ยอมเดนิชา หรอื ไปไมถงึที่สดุได แต ถาผูใด มสีัมมาทฏิฐ ิเขาใจตอสิ่งเหลานี้

อันจะตองมแีกมนษุยแนนอน ทัง้ธรรมชาต ิทัง้กอเกดิจากมนษุย ที่จะเปนแบบฝกหัด ใหแกเรา ผูที่มสีัมมาทฏิฐดิจีรงิแลว

ผูนัน้กต็ัง้ใจแบงรับ ในสวนที่เขาสามารถ สูไดไปตาม อนิทรยีพละ ซึ่งการแบงรับนัน้ เขาถอืวา เปนศลี เปนหลักประพฤติ

ตามที่เราไดตัง้ ตามอนิทรยีพละของตน ๆ เขากส็ามารถฝาฟนอปุสรรคไปไดเปนขัน้เปนตอน เปนเบื้องตน ทามกลาง



บัน้ปลาย ไดอยางงาม อยางด ีทกุคนตัง้ใจใหด ีมสีตสิัมปชัญญะ ปญญา และ กระทาํตน อยาเปนคนขี้เกยีจ ออนแอ ทอถอย

ตองเปนคนขยัน แขง็แรง กลาตอสู ตออปุสรรค ดังกลาวแลว เราจงึจะเปนผูที่สามารถเดนิทางไปไดดวยด ีสามารถ

ถงึที่สดุไดอยางเรว็

๒ ตลุาคม ๒๕๒๗

วฒุ ิ๔

พระพทุธเจา สอนเราไววา คบผูที่เปนสัตบรุษุหนึ่ง หมัน่ฟงธรรม คาํสัง่สอนหนึ่ง ตัง้ใจ พจิารณาใหแยบคาย

กระทาํใหถงึใจอกีหนึ่ง และ ตัง้ใจปฏบัิตธิรรมใหสมควรแกธรรม อกีหนึ่ง ธรรมะสี่อยางนี้ เรยีกวา วฒุนิี่ วฒุ ิหมายความวา

เจรญิยิ่งอยู ยิ่งอยู ผูที่โชคด ีมสีัตบรุษุใหคบ ใหคุน ใหสัมพันธอยู โชคด ีที่ไดฟงธรรม และ ตนเองกข็ยันหมัน่เพยีร

ตัง้ใจที่จะฟงธรรม พรอมกันนัน้ กต็ัง้ใจที่จะพจิารณาแยบคายถองแท กระทาํใหละเอยีด ถงึจติถงึใจ และ สดุทาย

กต็ัง้ใจปฏบัิตธิรรมตามฐานะของตน ของตน ใหมบีทปฏบัิต ิที่ทาํขณะไมใหลวงไปไดมาก พยายามที่จะตัง้อกตัง้ใจ มสีติ

มธีัมมวจัิย มคีวามพากเพยีร สอดสองดตูน มสีตคิวบคมุตนเสมอๆ มธีัมมานธุัมมปฏปิตต ิมกีารปฏบัิตธิรรม สมควร

แกธรรมอยูจรงิ มรรคยอมได ผลยอมได ความเปนไปยอมเจรญิตามที่พระสัมมา สัมพทุธเจา นัน้ ไดตรัสไวจรงิแลว ดแีลว

แทแนนอน แตผูที่มสีัตบรุษุใหคบ ใหคุน ทวา ตนเอง กลับหมางเมนิ เหนิหาง ไมเหลยีวแล ไมเอาใจใส มธีรรมะใหฟง

แตตนเอง กเ็มนิเฉย ไมใสใจ แมแตแคฟงธรรม เปนคนหยาบ ไมทาํความแยบคาย ไมพยายาม ไตรตรอง ตรติรอง

ปลอยปละละเลย ไปตามอารมณที่มกีเิลสเขาครอบงาํอยูเสมอ และ ไมไดปฏบัิตเิอาจรงิเอาจังอะไรเลย ตรงกันขามกับวฒุ ิ๔

แนนอนที่สดุ บคุคลนัน้ยอมเหลว ปราศจากผล แมจะวาใหทาํตนเปนผูปฏบัิตธิรรม แตกไ็มไดผลอะไรแนนอนเชนเดยีวกัน

๘ ตลุาคม ๒๕๒๗

ผู้เดนิทาง

ผูที่มทีฏิฐ ิมคีวามเหน็ที่ถกูตอง แตเปนผูที่ไมพากเพยีร เปนผูที่ไมพยายามประกอบตน อยางมโีพชฌงค คอื มสีตริูตัว

ทัว่พรอม รูจักตัว กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม และ ผัสสะ ทัง้ ๖ ที่เราจะตองระมัดระวัง มวีจัิยธรรม

แลวกพ็ยายามปรับตนสูกศุลเสมอ แมจะมทีฏิฐ ิความเหน็ที่ถกูตองในธรรมะ ตามทางของมรรค องค ๘ หรอื

ของพระพทุธองคอยางไร แตไมมโีพชฌงค ๗ เกดิ ไมไดวริยิะ พากเพยีร เพื่อกระทาํใหแกตนดังกลาวแลว กจ็ะไมได

รับผลอะไรเลย และ เชนเดยีวกัน

แมวาผูใด จะมคีวามขยัน หมัน่เพยีร จะมสีต ิมธีัมมวจัิย มกีารปฏบัิตเิดนิทางประหนึ่ง โพชฌงค กระทาํอยูเทาใด ๆ กต็าม

พากเพยีร อตุสาหะ วริยิะยิ่งกต็าม แตถาเผื่อวา ทฏิฐ ินัน้ผดิ เขาใจไมถกูตอง ผูปฏบัิตนัิน้ กไ็มไดผล คอื ไรผล



ที่จะเดนิทางเขาไปสูนพิพาน ตรงตามที่พระพทุธองค พาเปนเชนเดยีวกัน เพราะฉะนัน้ ขอสาํคัญ ๒ สิ่ง ที่เราจะตอง มทีฏิฐิ

ใหถกูตองแนนอน กับเราจะตองมคีวามเพยีร ในการที่จะเดนิโพชฌงค หรอื พยายาม ที่จะตองมอีตุสาหะ วริยิะ ปฏบัิตติน

ใหไดเสมอๆ ในชวีติ ประจาํวัน สองจดุนี้ เปนความสาํคัญ ที่เราจะตองตรวจตรา และ รูตัววา เรายังม ีครบบรบิรูณอยูหรอืไม

ถาหาก ขาดรวง หรอื ตกหลนไป ไมสิ่งใดกส็ิ่งหนึ่งกต็าม เรากเ็ปนผูที่พลาด เปนผูที่ไร ประโยชนในทางธรรม ตองตรวจจรงิๆ

พยายามกระทาํตน ใหเปนผูที่ อยาตกหลน อยาทาํขณะใหรวง เพราะเรามสีองสภาพนี้ใหได แลวเราจะเปนผูเจรญิ

เปนผูเดนิทาง ไปตามที่เรามัน่หมาย เพื่อไปสูความประเสรฐิของความเปนมนษุย หรอื ไปสูที่สดุ แหงนพิพาน

๑๐ ตลุาคม ๒๕๒๗

น�ิง

เรามาปฏบัิตธิรรม กเ็พื่อวา จะเปนผูที่มคีวามนิ่ง แตไมไดหมายความวา หยดุอยูเฉยๆ คาํวานิ่ง หมายความวา

เราไมหวัน่ไหว เราไมแปรปรวน เราไมไป เราไมมา เราไมเขา เราไมออก เราไมขึ้น เราไมลง เราไมสงสัยที่จะวกวน

ที่จะวกเวยีน ที่จะกลับไปกลับมา ดวยความเขาใจ ดวยความรูสกึ มแีตความแนมัน่ เรยีกวา นิ่ง มแีตความไมสะดุงสะเทอืน

เรยีกวานิ่ง มแีตความเปนหนึ่ง เขาใจอยางถกูตอง ไมมเีปนอื่นอกี เรยีกวา นิ่ง เพราะฉะนัน้ สิ่งใด

ที่เรายังไมเขาใจอยางแทจรงิ ทาํใหเขาใจ เขาใจดวยความรู เปนเพยีงรู แตกต็อง ปฏบัิตใิหเปนใหถงึ

เมื่อเราปฏบัิตจินเปนจนถงึ จนสัมผัสจรงิ รูยิ่งเหน็จรงิ เขาเปนจรงิ ในสิ่งนัน้ โดยเฉพาะ ในเรื่องของการละ

ลางกเิลสออกจากจติจรงิ แลวไดอารมณของ นพิพาน สภาพของวมิตุ ิที่เปนสภาพรูดวยตน เปนปจจัตตัง เมื่อแนนิ่งวา

กเิลสเปนเชนนัน้ การเอากเิลสออกไดกร็ูจรงิ ออกหมดจนเปนวมิตุ ิจนเขาสภาพนพิพาน ดังกลาวแลว เราจะซับซาบเองวา

ความสดุเปนหนึ่ง นิ่งแนนอน ไมวนเวยีน มัน่คงที่สดุ เปนเชนนัน้ เชนนัน้ ดวยเหตปุจจัย ที่เปนกเิลสอยางใด อยางใด

เมื่อเราจับแมน จับมัน่ และ ตามปฏบัิต ิจนรูแจง เหน็จรงิ ตรัสรูแตเฉพาะตน แมแตละเรื่อง แตละเกรด็ เรากส็ามารถ

กระทาํได ผูนัน้ จะรูเองวา ความแนนิ่ง ความเปนหนึ่ง ไมเปนอื่นอกี หมดวัฏสงสาร ไมเวยีนวน นัน้มคีวามหมายเชนใด

แลวผูนัน้ กท็าํในกรณอีื่น ในกเิลสอื่น ในประเดน็อื่น จนเรามสีภาพมากพอ เรากจ็ะมกีาํลัง และ ทาํไดรวดเรว็ เสรจ็แลว

เรากจ็ะถงึที่สดุได เปนแนนอน

๑๕ ตลุาคม ๒๕๒๗

ความหมาย ๒ นยั ของความเพยีร

ผูจะเจรญิได จะตองเพยีรใหหนัก พักใหพอ คาํวา เพยีรนัน้ มคีวามหมาย ๒ นัย ผูเพยีร เพื่อการงานทัว่ไปนัน้หนึ่ง และ

ผูเพยีรในการที่จะรูกเิลสอกศุลของตน ของตน และ เพยีรละกเิลสอกศุลของตนอกีหนึ่ง พระสัมมาสัมพทุธเจาของเราสอนไว



วาใหเปนผูสราง ที่พึ่งในทางธรรมใหแกตน โดยเปนคนเพยีรทัง้ ๒ อยางนี้ การเพยีร ในการงานทัว่ไปนัน้ เรายอมเมื่อย

ยอมเหนื่อย เมื่อเราไดกระทาํงาน เราจงึตองรูการพักผอน ใหสมดลุ ใหเพยีงพอ แตกค็วรเพยีรใหจรงิจัง หนักแนน

สวนการเพยีรในการละกเิลสนัน้ ไมตองพัก ทาํขณะอยากใหลวง จะตองมขีณะทกุขณะ แมแตนอน เรากจ็ะตองรูตน

เพยีรทัง้ นอนหลับ ทัง้ตื่นตลอดระยะเวลา เราจะตองเปนผูเพยีรอยูตลอด โดยไมจาํเปน ตองพัก เพื่อที่จะรูตัวทัว่พรอม

มธีัมมวจัิย มวีริยิะ ทาํความเปนจรงิใหแกตน แกตน โดยละอกศุล กเิลสทจุรติทัง้ปวง เพราะฉะนัน้ คาํวา เพยีรใหหนัก

พักใหพอ จงึตองรู ใหละเอยีดลออ ดังที่กลาวนี้ เมื่อทาํไดถกู ทาํไดตรง ทาํไดอยางมปีระสทิธภิาพ ผูนัน้ หวังความเจรญิ

แมที่สดุ ถงึนพิพานไดแล

๑๖ ตลุาคม ๒๕๒๗

ธรรมชาตขิองวัฏฏะ

ธรรมดา ธรรมชาตขิองวัฏฏะ ยอมมเีกดิขึ้น มตีัง้อยู มดีับไป หมนุวนเปนวัฏจักรอยูเชนนัน้ เชนนัน้ ถาเราไมรูเหตแุหงความเกดิ

และ เราไมดับเหต ุแหงความเกดิจนสิ้นสนทิได ความเปนวัฏจักร ที่เปนธรรมดา ธรรมชาต ิยอมเกดิแลวเกดิอยู

เมื่อเรามาศกึษาถงึเหตเุกดิ และ เรากไ็ดศกึษาวธิทีี่จะดับเหตเุกดิ จนเราไดดับจรงิๆ ฝกฝน อบรมตน จนไดดับเหตนัุน้ สนทิ

ถอนสิ้นอาสวะ อนสุัย กจ็ะไมเกดิอกี จะดับสนทิ รูความดับสนทิ เหน็ความจรงิ เหน็ของจรงิ แหงการดับสนทิ ดังนัน้

คาํวาการเกดิ จึ่งเปนจดุสาํคัญ ที่เราจะตองศกึษา ที่เราจะตอง รูเหตแุหงการเกดิ ทัง้ที่ด ีและ ที่ชัว่ ทัง้ที่จะใหเกดิใหยิ่ง

ทัง้ที่จะไมใหเกดิ อกีเลย ดังนัน้ ในความหมาย หรอื ในความจรงิ แหงสิ่งที่จะเกดิอยู หรอื ไมใหเกดิอยู จนกระทัง่ ไมมเีกดิขึ้น

ไมมตีัง้อยู สญูสนทิ ดับสนทิอยู สิ่งใดเลา ที่เราจะไมใหเกดิขึ้น ไมใหตัง้อยู สญูสนทิ ดับสนทิ หมดวัฏฏะ เปนธรรมชาตไิมม ีแต

เปนธรรมะอันเปนอมตะ เปนธรรมะอันวเิศษยิ่ง มันจะอยูที่ใด เราจะตองคนควาใหเจอ และ เปนผูที่รูความจรงิ ของวัฏฏะ

หรอืธรรมดา ธรรมชาต ิอันเกดิขึ้น และ ยิ่งเรายิ่งจะใหเกดิใหยิ่ง ใหตัง้อยู ใหนาน และ ไมใหเสื่อม ไมใหดับไปได

โดยเจตนารมณ กย็อมมสีิ่งนัน้อยูจรงิ ดวยความ ปรารถนาด ีเชน เราตองการใหศาสนาเกดิขึ้น ใหศาสนาตัง้อยู

ใหศาสนาไมเสื่อม ดังนี้ เปนตน นัน่คอื สิ่งที่เราจะใหเกดิ

แต สิ่งที่เราจะไมใหเกดิอยางยิ่ง ใหดับสนทิ ใหไมใหเกดิอกีเลย กค็อื กเิลส ตัณหา อปุาทาน ซึ่งอาศัยจติเปนแดนเกดิ

เพราะฉะนัน้ เราจะตองพบตัวเกดิ อยูในจติ เปนแดนเกดิ แตแทจรงิ มันเปนกเิลส ตัณหา อปุาทาน ที่อาศัยภพของจติ เทานัน้

ผูคนพบ ผูรูวธิดีับ ผูดับได ผูนัน้แล เปนผูพบอมตธรรมแลว

๒๒ ตลุาคม ๒๕๒๗

อยา่เผลอใจ อยา่ไดห้า่งใจ



หลักเกณฑ ที่พระสัมมาสัมพทุธเจา ทานใหเราไววา ธรรมะของพระพทุธเจาทัง้ปวงนัน้ ม ีฉันทะเปนมลู มี

มนสกิารเปนแดนเกดิ มผีัสสะเปนสมทัุย ม ีเวทนาเปนที่ประชมุลง ม ีสมาธเิปนประมขุ ในระดับเพยีง ๕ ระดับนี้ เราจะศกึษา

และ เหน็ความจรงิ เขาใจ ความจรงิได โดยเฉพาะ การเกดิในแดนเกดิที่เปนจติ ไมใชการเกดิที่เปนแดนเกดิที่อยูที่อื่น นี่

เปนหลักการที่เปนหลักยนืยันวา เราจะตองรู และ จะตองมคีวามจรงิ มกีารเกดิจรงิที่จติ

จติของคนเรานัน้ เหมอืนมันไมเกดิ เหมอืนมันตาย หรอื เหมอืนมันถกูครอบงาํ มันไมเปน อสิระ มันไมเปนจติที่จรงิ

มันเปนชวีติที่ถกูคมุขัง หรอื ถกูกเิลสครอบงาํอยู อยางไมเปน ตัวของตัวเอง ไมเปนจติของจติเอง เพราะฉะนัน้

จะตองใหจตินัน้ เกดิเปนไทแกตัว ใหจติ บรสิทุธิ์ขึ้นมา ใหจติเปนจติของตัวเองอยางแทจรงิ แลวเราจะรูได กเ็พราะมผีัสสะ

เปน สมทัุย เปนเหตเุกดิ เราจงึจะตองเรยีนรู โดยมสีมทัุยเปนเหตเุกดิ ตัง้แตผัสสะนอก จากทวาร ขางนอกที่รับรู

จนกระทัง่ถงึใน ที่เปนผัสสะดานใน และจะรวมประชมุลง ที่เวทนา ความรับรูสกึ ความรับรู แลวกไ็ปปรงุสราง ประชมุลงที่จติ

หรอืตัวเจตสกิ ที่เรยีกวา เวทนา และ เราจะไดปรับเปลี่ยน ปรับปรงุ ในสิ่งเหลานัน้ใหแขง็แรง มัน่คง จนเปนสมรรถภาพ

ที่นาํชวีติ เปนสมาธ ิเปนหัวหนานาํชวีติไป เพื่อความเจรญิขึ้น เจรญิขึ้น

ถาเราไมไดเชนนัน้ เรากจ็ะไมไดความเจรญิเหลานัน้ จนกระทัง่ ตอทอดสงู กระเถบิระดับ ขึ้นไป ๆ จนกระทัง่ถงึนพิพาน

ตามที่เราไดศกึษานัน้เปนแนแท จงึขออยาใหพวกเรา ไดเผลอใจ อยาไดหางใจ เรามผีัสสะ มมีรรค องค ๘ เปนทางเอก วเิศษ

ที่ไดปฏบัิต ิเพราะฉะนัน้ ผูใด มอีริยิาบถกริยิา ความเปนอยู มคีวามประชมุของภายนอก ของภายใน เราจะสามารถศกึษา

มแีบบฝกหัดที่แทจรงิ กระทาํของจรงิใหเปนกศุล ใหเดนิทางไปสู ความเจรญิความดไีด ผูทาํถกู ทาํเปนไดจรงิ เปนจรงิ

จงึจะถงึที่สดุเปนปรโิยสาน คอื นพิพานไดจรงิ

๒๓ ตลุาคม ๒๕๒๗

ลกูศษิยข์องตถาคต

ในความเปนมนษุย ถาผูใดที่ไมทาํความดทีี่สดุ นัน่กค็อื ความเลวของมนษุยแลว เพราะฉะนัน้ ปวยการกลาวไปไย

ถงึความดทีี่ลดหยอนกวานัน้ เรากย็ังไมทาํ หรอื ความด ีที่งายกวาดทีี่สดุนัน้ ทัง้ๆที่เรารูอยูดวยอกี เรากย็ังไมทาํ

เราจะเลวสักปานใด

มนษุยผูที่ใฝความเจรญิ เพื่อหวังความเจรญิ ทาํตนใหประเสรฐิขึ้น ในวัน ในเวลาที่ผานไป กวาจะตาย

เราหวังความประเสรฐิจรงิ หวังความเจรญิจรงิ ถาผูที่หวังความเจรญิจรงิ หวังความประเสรฐิจรงิ ตองสาํนกึ ตองสังวร

มมีรรคองค 8 มโีพชฌงค 7 มสีตริูตัวทัว่พรอม มธีัมมวจัิย รูความด ีความไมด ีแลวกป็ระพฤตติน กระทาํตนดวยกายกรรม

วจกีรรม มโนกรรม สูด ีสูกศุล สูสจุรติใหไดมากขณะที่สดุ ดวยเจตนารมณ ดวยความสบายใจ ที่เราเจรญิไดอยูทกุขณะ

เพราะเราเดนิโพชฌงค 7 อยางเตม็ที่ เทาที่เราจะทาํได นัน่แล คอื ผูที่เดนิโพชฌงคอยูในมรรคของพระพทุธเจา

ตามที่เรามสีัมมาทฏิฐ ิเทาที่เราจะม ีปญญาได ผูนัน้กจ็ะเจรญิ และประเสรฐิได ชื่อวา ลกูศษิยของตถาคตแท



25 ตลุาคม 2527

สัจธรรมปรากฏ

หากสัจธรรมปรากฏ ผูคนมดีวงตาแหงธรรม บทบาทของธรรมกระจายไปทัว่ ประดจุดัง ตะวันทอฟา ผูคนยนิดปีลาบปลื้ม

รับฤทธิ์แรงแสงแหงพระธรรม มาใหแกตน ผูคนยนิด ีมปีต ิปราโมทยในธรรม ตางขวนขวาย ศกึษา อบรม ปฏบัิต ิโดยเฉพาะ

เดนิทางดวย มรรคองค 8 ของพระพทุธองคถกูทาง มชีวีติเดนิทาง เขาสูความเปนอสิรภาพ มคีวามเปน ภราดรภาพ

หมูชนเดนิทางเขาสูสันตภิาพ และ เมื่อปฏบัิตถิกูธรรมของพระพทุธองค พระบรมศาสดา มนษุยทัง้หลาย ยอมมสีมรรถภาพ

เขากห็วังวา สักวันหนึ่ง กค็งจะถงึ ซึ่งบรูณภาพ และ เมื่อนัน้ ในบรรยากาศสังคมนัน้ คงจะเดนตระหงานไปดวยทวิธรรม

26 ตลุาคม 2527

พทุธศาสตร์

ผูเรยีนพทุธศาสตร ซึ่งเปนศาสตรแหงพระบรมศาสดาเจาอยางถกูทาง และ ปฏบัิต ิจนมธีรรมะ อันเปนอรยิธรรม

จะเปนผูที่รูจักการเกดิ ในสภาพการเกดินัน้ มทัีง้หยาบ กลาง ละเอยีด และการเกดิที่เปนเปาหมายอันยิ่งใหญ ที่เรยีกวา

ขัน้ปรมัตถสัจจะ กค็อื การเกดิที่จติใจ มกีารเกดิของอาการกเิลส การเกดิของอาการจาง คลาย และ การเกดิ

ของอาการวมิตุ ิมนษุยปถุชุน ไมรูจักการเกดิ ในสภาพจติใจ หรอื จติวญิญาณ ไมรูอาการ ไมรูความแตกตาง ไมรูนมิติหมาย

นาํขึ้นแสดง ชี้แจง กลาวถงึไดยาก แตผูปฏบัิตธิรรม ศกึษาธรรมของพระสัมมาสัมพทุธเจา จะเปนผูรูแจง เหน็จรงิ

จับสภาวธรรมเหลานัน้ ไดแมนชัด และ สามารถเหน็จรงิในความเกดิ และความตัง้อยู และความดับไป

โดยความสามารถของผูปฏบัิต ิจะสามารถทาํใหเสื่อมไป จางไป ดับไปจนดับสนทิ จงึจะชื่อวา ผูดับการเกดิ หรอืดับชาติ

ดับชรา มรณะ เพราะฉะนัน้ คาํวาการไมเกดิอกี จงึเนนหมายเขาที่เปาตรงปรมัตถสัจจะ คอืจติ เจตสกิ ดังนี้

เมื่อผูที่ไดกระทาํอยางแทจรงิ ปฏบัิตอิยางแทจรงิ มผีลอยางแทจรงิ ผูนัน้จงึจะรูแจงเหน็จรงิ เปนการตรัสรู วาเปน

ผูไมมกีารเกดิ ไมมกีารตัง้อยู มแีตความดับสนทิ จงึจะเปนผูที่ไมพาใหสิ่งอื่น ที่เปน ความเลวราย ที่มาจากเหต ุคอื กเิลส

ตัณหา อปุาทาน หรอื โลภ โกรธ หลง ทัง้หยาบ กลาง ละเอยีด ที่เปนตัวการแหงการนาํเกดิ ซึ่งความเลว ความชัว่

หรอืบาปทัง้ปวง

แตผูดับการเกดิแหงความชัว่ทัง้ปวง บาปทัง้ปวงเหลานี้ไดอยางสิ้นสนทิแลวนัน้ ยอมเปน ผูที่ยังมกีารเกดิแหงกศุล

ยังกศุลใหถงึพรอมดวยความขวนขวาย ขยัน หมัน่เพยีร มจีติเมตตา อนเุคราะหโลกอยู จงึไมไดหมายความวา

การไมเกดิอกีนัน้คอื การตายเนา ของรางกาย ในความหมายของพทุธศาสนา การไมเกดิอกีนัน้จงึคอื การไมเกดิ กเิลส

ตัณหา อปุาทาน อยางชัดแทถกูตัว ถกูสภาวะ และเปนจรงิ ไดแทจรงิ สาํหรับแตละผูที่ ปฏบัิตถิกูตอง ยนืยันสัจธรรมอยางนี้



คนผูปฏบัิต ิดับการเกดิแหงกเิลส ตัณหา อปุาทาน ไดแลวจรงิ จงึเปนผูไมเกดิอกี แตยังเปนผูเปนไปอยู ที่ชื่อวาสคุโต หรอื

สัมมัคคโต โดยเฉพาะ อยางพระสัมมาสัมพทุธเจา กเ็รยีกวา ตถาคโต คอื ผูยังเปนไปอยู ดาํเนนิไป อยูอยางดแีลว

27 ตลุาคม 2527

มาวัด อยู่วัด เพ�ืออะไร

พทุธสถาน หรอื ที่เราเรยีกกันในไทยวาวัดนัน้ เปนสถานที่ปฏบัิต ิประพฤตธิรรม ผูมาอยู ในวัด ผูเขามาในวัด

กพ็ยายามจะมาประพฤต ิ"วัตร"

"วัตร" หรอื การประพฤต ิกค็อื ผูที่อยูในศลี ในการบาํเพญ็ประพฤต ิเรยีกวา "วัตร" หรอื เรยีกวา "พรต" การประพฤตพิรต

บาํเพญ็พรต หรอืบาํเพญ็วัตร จงึเปนการกระทาํเพื่อ สังวรระวัง มหีลักประพฤต ิเพื่อขัด เพื่อเกลาตนเอง ใหเปนคนเสยีสละ

ใหเปนคนละกเิลส ใหเปนคนมคีวามละอาย ใหเปนคนรูจักตัวเอง รูจักความชัว่ ความไมดขีองตนเอง แลวละ แลวเลกิ

พยายามปลดปลอยใหจรงิ

ผูไมมคีวามละอาย เรยีกวา "อลัชช"ี ผูไมมคีวามละอาย ไมไดสังวรระวัง ไมไดขัดเกลาตน ยอมไมใชคนวัด

แตเปนคนมาทาํความเสื่อมใหแกวัด ดังนัน้ ผูใดที่มาในวัด หรอือยูวัด ยอมจะตองสาํนกึ และตรวจตรา ตรวจทานตน

วาตนเปนคนสรางวัด กระทาํใหวัดเจรญิ หรอื ตนเปนคนทาํลายวัด และ ทาํใหวัดนัน้เสื่อมไป

ผูทาํใหวัดเจรญิ ยอมมบีญุของตน และวัด และศาสนา

สวนผูทาํลายวัด หรอืทาํวัดใหเสื่อม ยอมมบีาปแกตน และทาํลายวัด ทาํลายศาสนา

28 ตลุาคม 2527

ตน้ทางของการปฏบิตัธิรรม

ผูปฏบัิตธิรรม ที่ฉลาด จะทาํจติใจของตนใหเบกิบาน แจมใสเอาไวกอนอื่น พยายามแก พยายามปรับ แมเราจะยังไมเปนผูรู

เรายังไมตื่นเตม็ เพราะมสีต ิอันประกอบดวยปญญา และวมิตุกิต็าม เมื่อเราไดทาํตนใหเบกิบาน แจมใส ยอมชื่อวา "พทุธะ"

ในเชงิหนึ่ง ในความหมายแท ผูที่ปฏบัิตธิรรม เขาใจจดุวา เมื่อเราทาํตนใหเบกิบาน แจมใส เราจะเปน ผูไดกาํไรกอนอื่น

และนัน่คอื การปฏบัิตทิี่เขาสูหลักวา สขุาปฏปิทาไดในแงหนึ่ง ดังนัน้ หากแมนผูใดจะปฏบัิตธิรรม จะไดผลนอยสักปานใด

กย็อมชื่อวา เปนผูไดพนทกุขแลว ในจดุหนึ่ง อันเปนตนทางของการปฏบัิตธิรรมทเีดยีว

29 ตลุาคม 2527



สัมมาทฏิฐ ิสงูสดุ

พระโยคาวจร เมื่อไดใสใจใชสัมมาวายามะ สัมมาสต ิหอมลอมในการปฏบัิตติาม สัมมาทฏิฐ ิของตน ๆ ที่แนชัด

ความเจรญิยอมเกดิขึ้น เมื่อความเจรญิเกดิขึ้น ผลเกดิขึ้น ความเหน็จรงิ กเ็ปนผลแหงยถาภตูญาณทัสสนะตามมา

เกดิเปนปญญา เกดิเปน ปญญนิทรยี และ เกดิเปนปญญาผลตามไปขึ้นไปเรื่อย ดวยสัมโพชฌงค และเสรมิ สัมมาทฏิฐิ

เจรญิยิ่งๆขึ้น ที่สดุ องคแหงมรรค จะสมบรูณ สอดคลอง ครบครัน เปนสจุรติธรรม มคีวามเปนสัมมาถวนทัว่

ทัง้สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชวีะ แขง็แรง ตัง้มัน่ สมบรูณขึ้น สมบรูณขึ้น เปนสัมมาสมาธิ

ทฏิฐยิอมเจรญิ สูสดุสงูสอดซอนขึ้น เปนปญญา ปญญนิทรยี ปญญาผล สอดซอนอยูดวยธรรมวจัิย สัมโพชฌงค สัมมาทฏิฐิ

ยอมสงูขึ้น ๆ ลกึซึ้งขึ้น เมื่อครบองคแหงมรรค จงึจะเหน็ ความจรงิ เปนสัมมาญาณ เพราะมสีัมมาวมิตุ ิเปนตัวจรงิ ที่ใหเรารู

ใหเราเหน็ตามของจรงิ ที่เปนจรงิ ชื่อวา วมิตุญิาณทัสสนะ สัมมาทฏิฐ ิสงูสดุ จงึคอื ญาณทัสสนวเิศษ ดวยประการ ฉะนี้

30 ตลุาคม 2527

ความรู้รอบ

ความแยบคาย ถองแท จะเกดิได กต็อเมื่อ เราตองเดนิโพชฌงค ๗ อยางละเอยีดเสมอๆ ความมสีต ิรูตัวทัว่พรอม

ไมใชการมสีตริูเฉยๆ จะตองมคีวามรูอยางรอบ มธีัมมวจัิย อยูเสมอ มคีวามเขาใจตอกรรม มคีวามเขาใจตอผัสสะ

มจีติละเอยีด ที่ตามรูเขาไปถงึ เวทนา ตองเพยีรวจัิย ตองเพยีรระลกึรู ตองเพยีรรูเทาทัน แลวกว็จัิยชัว่ วจัิยด ีวจัิยมจิฉา

วจัิยสัมมา วจัิยอารมณ ที่เปนสขุเวทนา ทกุขเวทนา และมวีธิปีรับ และ ตองเพยีรปรับ เพยีรทาํซ้ําซาก รูเรว็ รูไว ทาํไดเรว็

ทาํไดชัด รูอารมณ รูอาการของเวทนาในจติ ของอารมณ ในจติ รูกรรมขางนอก ที่มันยังไมด ีทาํใหด ียังไมเหมาะทาํใหเหมาะ

ปรับเชนนัน้จรงิๆ จงึจะเขาสู การละรปูราคะ อรปูราคะ สงูลกึ และชอนไชเขาไป ความถี่แหงภาคปฏบัิต ิจงึจะเปนผลที่ลกึซึ้ง

และมัน่คง แขง็แรง หากผูใด ปละปลอยขณะ ทาํขณะใหลวงไป โดยตกหลนมาก กช็า ถาขณะใด ที่ไดทาํถี่ขึ้นเทาใด ความได

ความเปนกเ็รว็ และ ยิ่งสามารถ ที่จะปฏบัิตไิดสงูยิ่งๆ สูความเปนผูเดนิทางไปยังที่หมายไดดทีี่สดุ

๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๗

จติลกึซ�ึง

ความลกึซึ้ง หรอื โยนโิสมนสกิาร ซึ่งจะลกึซึ้ง ทัง้ปญญา ลกึซึ้งถงึจติ กระทาํไดที่จติ และจติกจ็ะลกึซึ้งเขาไปสูระดับรปูจติ

อรปูจติ ความลกึซึ้ง จะเกดิขึ้นไปเปนผลของ การปฏบัิตไิด กเ็พราะวาผูที่ไดปฏบัิตโิพชฌงค ๗ ปฏบัิตสิตปิฏฐาน ๔

พจิารณาแลว มคีวามรูตัวทัว่พรอม ทาํขณะไมใหหยดุ พยายามพากเพยีร แมจะอยูในผัสสะ ที่เปน เหตเุกดิ อยางหนัก แรง

หรอืเบากต็าม บางอยาง เหตปุจจัยที่ผัสสะ หรอืกระทบตองแรง เราจงึจะเกดิ และแมเกดิ กอ็าจจะเกดิ เปนอรปูจติ เบา ๆ

ถาเผื่อสตไิมด ีโยนโิสมนสกิาร ไมพอ ธัมมวจัิยไมลกึ เราจะไมรูจักอรปูจติ ที่มันเกดิ มกีเิลสเกดิ มเีศษกเิลสแฝงนัน้



ไดเปนอันขาด แมจะกระทบเบา เบา หรอืสัมผัสเบา เบา ถาเผื่อผูยังไมหมดกเิลส ยังไมหมดอนสุัย ในอรปูจติ

กย็ังจะมพีลิ้วแผว ยังจะมกีเิลสเกดิอาการนัน้ๆ อยูได แตถา ผูที่ขาดการพจิารณา การตดิตาม เรยีนรูตน

ไมมโียนโิสมนสกิาร ไมมธีัมมวจัิย ไมพากเพยีร เพงตน พยายามกระทาํอยางตดิตามลกึซึ้ง หยัง่กาย หยัง่เวทนา หยัง่จติ

หยัง่ธรรมารมณของตน ๆ ใหสม่ําเสมอละก ็เราจะเปนผูลกึซึ้ง จะมโียนโิสมนสกิาร สมบรูณ ธัมมานธุัมมปฏปิตติ

กจ็ะไมเจรญิ แตถาไดกระทาํอยางเปนผูที่ทาํขณะ ไมใหลวง และ เปนผูที่เดนิโพชฌงค ๗ อยางเตม็ที่ มสีตปิฏฐาน ๔

อยางแท ผูนัน้ยอมม ีจติลกึซึ้ง และ เจรญิ

๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๗

การพัฒนาทางวัตถ  ุนาํมาซ�ึงความทกุข์

เดมิแรก มนษุยที่ยังไมไดพัฒนา ยอมซื่ออยูกับความเปนปกตขิองกเิลส แมจะม ีสังขารธรรม ยังไมมาก

กย็ังมกีเิลสทาํใหคนผูที่ยังซื่อ และยังไมรู เปนไปตามกเิลส ที่มอียู เทานัน้ ยังนอย ยังไมมอีะไรหวอืหวา ยังไมมอีะไรฟูฟา

กเ็ปนกเิลสที่อยูกันอยางสัง่สม ดวยความไมรู จนมผีูฉลาด มผีูที่เขาใจการปรงุ การแตงเพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้น ความหวอืหวา

ความฟูฟา จงึเกดิขึ้นมากขึ้น คนกพ็ัฒนาตามความหมายที่เขาเหน็วา คอืการพัฒนา ทางวัตถ ุทางสังขาร ทางความปรงุ

ที่หวอืหวา ฟูฟามากยิ่งขึ้น คนจงึ พลอยเขาใจผดิ หลงผดิ เหน็ผดิ วาสังขารธรรม และความหวอืหวา ฟูฟาที่เกดิตามนัน้ คอื

การพัฒนา คอื ความเจรญิ คอื สิ่งที่มนษุยเพิ่มความฉลาด

ดังนัน้ เมื่อปราชญมาชี้ ยอนกลับไปใหเหน็ความจรงิ วาสังขารทัง้หลายเปนทกุข สังขาร ที่ปรงุมาหวอืหวา ฟูฟา ยิ่งคอืทกุข

ที่ชัดเจน ผูเกดิญาณปญญา ผูเกดิเหน็ความจรงิแลว จงึจะเหน็ไดวา การปรงุ สังขาร หรอื การตกแตงใหหวอืหวา ฟูฟา

เพิ่มเตมิขึ้นมา ยิ่งขึ้นนัน้ ไมใชความฉลาดที่แท แตเปนความฉลาดเฉโก เปนความฉลาดที่บวกความหลงผดิ และ

สรางเหตแุหงทกุข ใหทับถมโลกลงไป ดังนัน้ ผูที่ไดซาบซึ้งตามปราชญเอก หรอื พระบรม ศาสดา ผูที่รูสัจจะ ความจรงิ

จงึถอดถอนความหวอืหวา ฟูฟา หรอื สังขารที่ปรงุ มาดวย กเิลส แลวกล็างกเิลส ลดความเขาใจผดิ ลางความตดิ

ความเคยชนิ จนสะอาดออก ๆ จติวญิญาณ ที่ซื่อสัตยจรงิ และฉลาดที่แท ไมใชฉลาดเฉโก จงึจะปรากฏ ผูนัน้ ๆ จงึจะพบ

ความจรงิ ของความเจรญิแท ของความพัฒนาจรงิ แหงมนษุย

๓ พฤศจกิายน ๒๕๒๗

เพลงตะวันทอฟ้า

มดืมนหมนฟาหลาแดน แมนเพลงิแผดเผา

แยงชงิโฉดเฉา เราแรง รอนฟอน ไฟบา



คนใดใครดลขนใจไรจนระอา

เดอืดรอนแรงกลา ดวยอวชิชาพาต่ํา

ทัว่เมอืงเฟองเฟอ อยาพลอยเผลอใจใหผี

กระหน่ําย่ําย ียี่เยนิหลงเพลนิคาํพร่ํา

ลวงกันลัน่ไก ใชคนพนใคร ใจดาํ

ตองเนนเขน็ธรรม เขานาํค้ําชผููชน

ฟามดืจดืจางหางแสงแหงธรรม

จึ่งซ้ําต่ําแสน ไมแมนเมอืงคน

มาเถดิเทดิธรรมนาํผล

กระตอืรอืลน ไมพนคนเพยีร

มดืใดไมแคลว แนวแรงแสงธรรมเถอะหนา

ตะวันทอฟา หลาเรอืงเหลอืงพลัน ผันเปลี่ยน

แดนทอง แดนธรรม ด่ําดอมนอมนาํจาํเนยีร

สาดแสงแรงเพยีร แผวพาฟาธรรมฉ่ําเมอืง

๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๗

แมชั้�วนาตาปี ...

แมชัว่นาตาป ถามนษุย มกีารแสดงธรรมเทศนา

แมชัว่นาตาป ถามนษุย มกีารฟงธรรม

แมชวนาตาป ถามนษุย ยังยนิดปีรดีาในผูไดรับสวนแหงบญุ

แมชัว่นาตาป ถาเปรต ไดรับการโปรด

แมชัว่นาตาป ถามนษุย ยังมคีวามขวนขวาย อตุสาหะ พากเพยีร

แมชัว่นา ตาป ถามนษุย เปนผูออนนอม ถอมตน

แมชัว่นาตาป ถามนษุย ยังไดทาํตนใหเกดิผล ภาวนา

แมชัว่นาตาป ถามนษุย ไดทาํตนใหมศีลี เปนคนถงึพรอมดวยศลี

แมชัว่นาตาป ถามนษุย เปนคนมทีาน ถงึพรอมดวยทาน

แมชัว่นาตาป ถามนษุย ไดมคีวามเหน็ที่ถกูตอง ดังนี้ ไดมกีารกระทาํที่ ถกูตอง ดังนี้



เมื่อนัน้ โลกเปนอสิรเสรภีาพ โลกเปนภราดรภาพ

โลกเปนสันตภิาพ โลกเปนสมรรถภาพ

สะอาด สวาง สงบ สภุาพ และ สามัคค ี(บญุกริยิาวัตถ ุ๑๐ ที่พรัง่พรอม)

๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

ความเพยีรซ�ึงเกดิไดย้าก

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ในโลกนี้ มคีวามเพยีร ซึ่งเกดิไดยาก ๒ อยาง สองอยางเปนไฉน คอื ความเพยีร เพื่อทาํใหเกดิจวีร

บณิฑบาต เสนาสนะ และ คลิาน ปจจัย เภสัช บรขิาร ของคฤหัสถ ผูอยูครองเรอืนหนึ่ง ความเพยีร เพื่อสลัดคนือปุาททัิง้ปวง

ของผูที่ออกบวช เปนบรรพชติหนึ่ง

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย ในโลก มคีวามเพยีร ซึ่งเกดิไดยาก ๒ อยางนี้แล ดกูร ภกิษทัุง้หลาย บรรดาความเพยีร ๒ อยางนี้

ความเพยีร เพื่อสลัดคนือปุาททัิง้ปวง เปนเลศิ

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย เพราะฉะนัน้แหละ เธอทัง้หลาย พงึศกึษาอยางนี้วา เราจักเริ่มตัง้ ความเพยีร เพื่อสละคนือปุาททัิง้ปวง

ดกูร ภกิษทัุง้หลาย เธอทัง้หลาย พงึศกึษาอยางนี้ แล

๒ ธันวาคม ๒๕๒๗

ความซ�ําซาก

ในสังคมใด ถาแมนวา

มคีวามซ้ําซาก คอื มผีูเทศนาไดอยู

มคีวามซ้ําซาก ที่มผีูฟงธรรมอยู

มคีวามซ้ําซาก ที่มผีูยนิดใีนสวนแหงบญุ ในสวนแหงธรรมอยู

มคีวามซ้ําซาก ที่มกีาร ใหธรรม หรอื ใหบญุแกกันและกันอยู

มคีวามซ้ําซาก ที่มผีูขวนขวาย อตุสาหะ บากบัน่อยู

มคีวามซ้ําซาก ที่มคีวามออนนอม ถอมตนของคนอยู

มคีวามซ้ําซาก ที่เกดิผลแหงมรรค แหงผลทางธรรมอยู

มคีวามซ้ําซาก แหงการประกอบศลี ถงึศลี พรอมดวยศลีอยู

มคีวามซ้ําซาก แหงการมทีาน ถงึพรอมดวยทานอยู

มคีวามซ้ําซาก ที่มผีูเหน็ที่ถกูตอง มผีูกระทาํในสิ่งที่ถกูตอง ดังกลาวมาแลวนี้



สังคมนัน้ๆ มนษุยชนนัน้ๆ ลวนเปนผูอยูสขุ และ ประกอบดวยประโยชนสิ้นกาลนาน

๓ ธันวาคม ๒๕๒๗

ตรวจสอบตนเอง

ผูปฏบัิตธิรรมมาแลว ยอมรูในกศุล รูในอกศุล ตามภมู ิตามปญญา เมื่อไดไตรตรอง พจิารณา ทบทวน ดวยปญญาของตน

อันเปนทฏิฐ ิซึ่งสัมมาทฏิฐ ิเทาที่ภมูตินเองเปน ตนเองม ีแลวพงึคัดเลอืก พงึตรวจสอบตนเองอยูเสมอ

วาเราควรไดเพิ่มอธศิลีใหแกตน ไดหรอืไม เมื่อใด หรอืวายังไมควรเพิ่ม ควรจะกระทาํใหยิ่ง เพื่อจะไดเจรญิสูจดุที่เจรญิ ยิ่งขึ้น

ผูที่ตรวจตราอยูเชนนัน้ ชื่อวาเกดิอธปิญญา เกดิอธศิลี เพราะเรามอีธจิติจรงิ ถาตรวจ อยางหลง กเ็ปนผูที่หลงตน

อาจผดิพลาด จงึควรระวังอยางยิ่ง

เมื่อผูใด ตรวจตรงแท ถงึอธจิติของตนจรงิๆแลว วาเรามจีติที่สามารถจางคลาย หรอื วมิตุไิด อันสมควรแกตน

พอที่จะเพิ่มอธศิลีใหแกตนได ดวยอธปิญญาของตน ที่ตรวจตรา จรงิๆ นัน้ ผูนัน้ชื่อวา ไดปฏบัิตตินดวยไตรสกิขา

อันเปนแบบปฏบัิตขิองพทุธ อยูอยาง มผีลยิ่ง

๔ ธันวาคม ๒๕๒๗

อยู่เหนอืโลก

ผูปฏบัิตใิด ไดรับรูดวยตน มปีญญา เหน็แจงวา ตนไดปลดปลอย ไดละลดอยู ในความ ไมปรงุ ไมแตง แมอยางใด อยางหนึ่ง

ที่เปนเหต ุปจจัยใหเรารู เชน เราไมปรงุแตง ในการแตงตัว เรากอ็ยูได เราไมตองไปหลงความสวย ความงามของเสื้อผา

เรากส็งบได เราไมตองไปหมนุเวยีน เปลี่ยนแปรไปกับแฟชัน่ของเสื้อผา เรากเ็ปนสขุได เราไมตอง มอีะไร

ที่ไปเปนตามอยางของโลก ที่หมนุอยูไมรูจักหยดุ ดวยแคแงของเสื้อผา เรากเ็ปน ผูเบกิบาน ราเรงิได

เราไมตองไปหลงตามที่โลกเขาสมมตุ ิในเรื่องของเสื้อผา ที่เขาตกแตง ตัวตน เรามอีะไรกมั็กนอยอยู เรามอีะไรกส็ันโดษ

พอใชของเราอยู ซ้ําซากแลว ซ้ําซากเลา แตเรารูสารัตถะของเสื้อผา วาเปนเครื่องกันรอน กันหนาว กันแมลง สัตวกัดตอย

กันอจุาด รักษาใหสะอาด และ พอใชพอสอยเพยีงพอ เรากเ็ปนผูหยดุคดิ หยดุหลงตามโลก ไมนอยใจ ไมเสยีใจ ไมดใีจ

ลงิโลดเกนิไป แตภมูใิจอยู พอใจอยู สบายใจอยู ซ้ําซาก เชนนัน้อยูได ผูนัน้เขาใจดวยปญญา เหน็ดวยปญญา วานี่คอื

ความหยดุแลว โลกซ ิยังไมหยดุ แตเรานัน้ ไดหยดุแลว เราสงบแลว เราสบายแลว

ผูเชนนี้ ชื่อวา เปนผูมอีาํนาจเหนอืโลก เปนผูเหนอืสังขารโลก ที่เขาหมนุไปไมหยดุหยอน เปนความปรงุ ความแตง

ความหลงสราง ผูเปนได จงึชื่อวา ผูสงบ ผูเปนได จงึชื่อวา ผูหยดุโลก แมในตัวอยาง หรอืเหตปุจจัยหนึ่ง เพยีงเทานี้

ผูปฏบัิตใิด ที่สามารถศกึษา พสิจูน เปนจรงิได ผูนัน้ จักรูความสงบ ความหลดุพน และ ความถงึที่สดุแหงจติ ที่หมด กังวล



ที่หมดอยาก หมดตัณหา หมดอปุาทาน ความยดึมัน่ถอืมัน่ ในเรื่องของเสื้อผาตอไป ผูนัน้ จงึจะชื่อวา เปนผูมวีมิตุ ิและ

มวีมิตุญิาณทัศนะ ถงึที่สดุของตน ของตน รูไดดวยตน เปนยถาภตูญาณทัศนะ ผูที่บรรลดุวยจติกส็ะอาด สงบ ผูรูเอง

ของตนเองดวยจติ เปนความสวาง และ เรากเ็ปนผูสภุาพอยู มคีวามสามารถที่จะอยูกับสังคมโลก ไดอยาง

มคีณุคาประโยชน และ ไมทะเลาะกับโลก เปนสามัคคอียูในโลก ไดอยางสมบรูณ จงึจะชื่อวา ผูถงึที่สดุ ดวยความสะอาด

สวาง สงบ สภุาพ สมรรถนะ สามัคค ีนี่คอื ผูอยูเหนอืโลก

๗ ธันวาคม ๒๕๒๗

เดนิทางไปสู่พทุธะ

พทุธะ แปลวา ความตื่น ตื่นที่มคีวามรู และ เปนผูเบกิบาน แจมใส ทกุขณะที่เรามสีต ิทกุขณะ ที่เรารูตัว

เราจะตองทาํทกุขณะ ใหเปนผูเบกิบาน แจมใส เปนผูทาํตนใหรูรอบ เปนผูตื่นอยู มสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ ตื่นรู รูเทาทัน

กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม รูเทาทัน รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัส และจติของเรา เราตองพยายาม ตองอตุสาหะ วริยิะ

ที่จะทาํตน ใหมคีวามรูตัวอยู ดังเชนนี้เปนปฐม รากฐานแหงการประพฤตตินสูพทุธะ จะตองเปนผู ตื่นรู ตื่นรู และ เบกิบาน

ความเศราหมอง ความไมสบายใจใด ๆ ขจัดออกจากจติ อยางไมมขีอแม เพราะ ไมม ีประโยชนอันใด ทาํตนใหเบกิบาน

แจมใส ตื่นเตม็ อยาหดหู อยางวงเหงา หาวนอน ผูที่กาํหนดจติ ปรับปรงุจติ ใหเปนผูตื่นรู ขจัดความหมนหมอง

ไมสบายที่เกี่ยวของ กับจติออก จนจติเบกิบาน แจมใสด ีอยูทกุเมื่อ เปนกาํไรเบื้องตน แลวเปนผูที่สังวรระวัง รูเทาทัน

ทกุทวาร และ กรรม ทางกาย วจ ีมโน วจัิยสิ่งที่ด ีที่ชัว่ ปรับสิ่งที่ด ีที่ชัว่ ใหได มากขณะที่สดุ ผูนัน้แล

ชื่อวาผูเดนิทางไปสูพทุธะ ซึ่งมหีวัง จะถงึปลายทางแหงที่หมาย ของพทุธะ คอื ผูรู ผูตื่น ผูเบกิบาน เปนที่สดุได

๘ ธันวาคม ๒๕๒๗

หลักในการอธษิฐาน

อธษิฐาน แปลวา ความตัง้ใจ หมายความวา สภาพที่ไดหยัง่ลง ตัง้ลงที่ใจของผูนัน้ ผูนัน้ เพราะฉะนัน้ ผูใด เขาใจคาํวา

อธษิฐาน กจ็ะพยายามที่จะอบรมใจ ใหใจนัน้ตัง้มัน่ ใหใจนัน้ มสีิ่งที่ตัง้ลง หยัง่ลง อยางด ีอยางเจรญิ เพราะใจ

หรอืจติวญิญาณนัน้ เปนประธาน ของสิ่งทัง้ปวง เราจะด ีหรอืเราจะชัว่ อยูที่ใจ หรอื อยูที่จติวญิญาณ เปนตัวหลัก

การทาํใหตัง้ลง หยัง่ลงนัน้ เปนการยาก เพราะตองอบรม ตองฝกฝน ตองศกึษา ใหรู ใหเขาใจ และ ปฏบัิตใิหเหน็จรงิ

มขีองจรงิ หลักในการอธษิฐาน หรอื หลักในการตัง้ใจ หรอืหยัง่ลงที่ใจนัน้ มอียู ๔ คอื ปญญา สัจจะ จาคะ อปุสมะ

หลักปญญานัน้ ที่เรยีกเตม็วา ปญญาธษิฐาน กค็อื ทาํความเขาใจ ใหชัดแจง ใหมเีหต ุมผีล ใหรูรอบอยางด ีตัดสนิวาถกูตอง

วาดจีรงิ เหมาะสม



แลวเรากจ็ะพบความหยัง่ลง เปนขัน้ที่สอง คอืสัจจาธษิฐาน หรอืความจรงิ ปญญาจะเปน ตัวกลัน่กรอง

ถงึความจรงิหรอืไมจรงิ จะตัดสนิ เหน็ความเหมาะสมหรอืไมเหมาะสม เหน็ความดยีิ่ง หรอื ไมดยีิ่ง ดวยปญญาของตน ๆ

การศกึษาที่เพยีงฟง เพยีงรู เพยีงคดิ แลวเรากจ็ะไดพสิจูน พสิจูนลงไปถงึความจรงิ ปฏบัิต ิลงไปถงึความจรงิ

เรากจ็ะยิ่งเกดิปญญาเหน็จรงิ หรอืเหน็ไมจรงิ เหน็วาด ีหรอื วาไมด ีกจ็ะเกดิสัจจะ หรอื ความจรงิ ที่ยิ่งหยัง่ลง ตัง้ลงที่ใจ

ที่มทัีง้ปญญา และมทัีง้ ความจรงิ และ ถาเปนวา คนเราจะเจรญิได เพราะตองละกเิลส ตองสละความเหน็แกตัว

สละความโลภ ความโกรธ ความหลง ถาความจรงิ มจีรงิ ปฏบัิตถิกูทฤษฎ ีถกูทาง การสละนัน้ กจ็ะเกดิไดจรงิ มไีดจรงิ

ละไดจรงิ ลดไดจรงิ อธษิฐาน ขอที่สาม กจ็ะตามมา คอื จาคาธษิฐาน หมายถงึความสละ ความลด ความละ

ความหมดเหน็แกตัว หรอื ลดเหน็แกตัวลงไปอยางจรงิจรงิ ปญญากจ็ะรู กจ็ะเหน็ความจรงิ ของตน ๆ สัจจะ กจ็ะเกดิ

ความจรงิกจ็ะเกดิในตน ๆ การสละหยัง่ลง ตัง้ลง จนกระทัง่ถงึจติใจ คนที่ไดสละ หยัง่ลงถงึจติใจ และ เหน็ความประเสรฐิ

แหงการสละ กจ็ะเกดิเอง เปนจรงิของบคุคล นัน้เอง

เมื่ออธษิฐานทัง้สามเกดิจรงิ เปนจรงิ ลกึซึ้งหลายรอบ ตัง้แตรอบยอย จนถงึ รอบใหญขึ้น มากขึ้น กเ็ดนิทางสูความสงบ

เปนอธษิฐานขอที่สี่ คอื อปุสมาธษิฐาน หรอื เขาหานพิพาน เปนสถานที่สงบจากกเิลส แตมคีวามขยัน หมัน่เพยีร

มคีวามสรางสรร ในบคุคลนัน้ มคีวามเมตตา เกื้อกลู เอื้อเฟอ กอประโยชนอยูในโลก แตจตินัน้ สงบจากโลภ โกรธ หลง

สงบจากกเิลสยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น ตามความจรงิ ที่เราไดทาํเอง ใหหยัง่ลง ใหตัง้ลง ที่จติวญิญาณ จติวญิญาณ ที่ไดตัง้

โดยเราเปนผูที่สราง หรอื ตัง้ลง หยัง่ลงใหได เปนอธษิฐาน ดังกลาวนี้ นาํพาใหบคุคล ผูศกึษา ปฏบัิต ิประพฤต ิเจรญิ

เปนคนประเสรฐิ ในโลก

๙ ธันวาคม ๒๕๒๗

มติรด ีสังคมดี

มติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีเปนทัง้สิ้นของศาสนา หรอื ทัง้หมด ทัง้สิ้น ของพรหมจรรย มคีวามหมายทัง้ในที่กวาง

และทัง้ในที่ลกึ ความมผีูคนที่มทีฏิฐเิสมอกัน สมานกัน ความเปนผูคนที่มศีลีเสมอกัน สมานกัน คอื ผูคนที่มคีวามเหน็ตรงกัน

ไปในแนว เดยีวกัน แมจะมคีวามมอีนิทรยี มพีละ มจีรติ และ มฐีานะอันสงูต่ําตางกันกต็าม ผูที่ต่ํา ยอมรูตนวาต่ํา และ

ยอมรับผูที่สงู เอื้อ เอน็ด ูและ เมตตา ขัดเกลา ชวยอุมชแูกกัน และกันอยู ผูคนที่ชวยเหลอืเฟอฟาย เอื้อเฟอ

อันเปนเครื่องขัดเกลารวมกัน เอื้อประโยชน แกกัน แมจะมกีารลงโทษแกกันและกันอยู กย็อมเปนวธิกีาร เปนยฏิฐัง

เปนสภาพ ที่ชวยเหลอื เฟอฟาย ซึ่งกันและกัน ตามปญญาของมนษุย มติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมที่ดี

มคีวามหมายมาก รวมตัง้แต บคุคล กลุมที่มคีวามดจีรงิๆ อยูในชนหมูนัน้ เปนสวนมาก และ เจตนามคีวามเหน็ที่ชัดเจน

มจีติมุงที่จะนาํพากันไปสูทศิทาง ที่เหน็ ตรงกัน และ มคีวามรูที่ถกูตองมาก ตรงกัน จงึเปนทัง้สิ้นของพรหมจรรย คอื



เมอืงพระศรอีารยิ หรอื แดนของมนษุย ที่เปนอยูเจรญิ เปนอยูประเสรฐิ

ผูที่มคีวามรูแจงชัด ยอมไมออกจากกลุมที่เปนหมูมวล มติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีนอกจาก ผูที่มจีติ ต่ํากวาทฏิฐนิี้

และ ผูที่มศีลีต่ํากวาทฏิฐนิี้ จงึจะเปนผูออกจากกลุมนี้ ดวยความจรงิ ทัง้ที่ผูออกไปนัน้ รูตน หรอื ไมรูตนกย็อมได

ความเปนมติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีไมใชของหาไดงาย เปนของหายาก และ ผูจะเขาใจ ความเปนมติรด ีสหายดี

สังคม สิ่งแวดลอมดนัีน้ กเ็ขาใจไดยาก คาํวา เขาใจไดยากนี้ ยอมเกดิจาก ญาณปญญา มศีรัทธนิทรยี มปีญญนิทรยี

มศีรัทธาพละ มปีญญาพละ อันเพยีงพอ แมเพยีงผูนัน้ๆ มศีรัทธาออน ยิ่งมปีญญาออนดวย กย็อมอยูรวมไมได ถามศีรัทธาดี

มปีญญานอย แตไมใชปญญาออน กย็ังพออยูได ถามศีรัทธามาก มปีญญามากดวย ยอมไมออกไป เปนแนนอน

แมมปีญญามาก แตศรัทธาออน กย็ังสามารถออกไปได ยิ่งมทัีง้ศรัทธาออน และปญญาออน แนนอน ผูนัน้ ยอมออกจากหมู

มติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีนัน่เทยีว

๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๗

สังคมท�ีอนเุคราะหโ์ลก

คราใด ที่เราไมมอีารมณขุนมัว หมนหมอง แต มอีารมณผองใส ปลอดโปรง คราเชนนัน้ เรายอมเปนสขุสบาย เพราะฉะนัน้

ในความสาํนกึ ในความรูเพยีงเบื้องตน ดัง่นี้ ผูฉลาด ยอมจะตอง ขจัดความหมนหมอง ขจัดความขัดของ ซึ่งมอียู

เพื่อที่จะปลงวางออกไป ใหจติใจ ของเราโปรงใส ผองแผว และแลว เราจงึเปนผูคอยๆ หยบิปญหาขึ้นมา คอยๆ ไตรตรอง

พจิารณา หาเพื่อนฝงู ที่เปนมติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีชวยคดิ ชวยปลดปลอย ถาไมเชนนัน้แลว

เราจะกลายเปนคนยิ่งโดดเดี่ยว ยิ่งอางวาง ยิ่งวาเหว หรอื ยิ่งถกูอัดลงไปในที่มดื นัน้ ไมใชทางปฏบัิตขิองพระศาสนา

ที่เรยีกวาพทุธ

พทุธ มมีติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีโดยเฉพาะ มคีรบูาอาจารย มสีัตบรุษุ มผีู เกื้อกลู อดุหนนุ สรางหติประโยชน

สรางความสขุแกผูอื่น อยูรวมกัน สังคมศาสนาพทุธ จงึเปน สังคมแหงพหชุนะหติายะ เปนสังคมที่มปีระโยชนเกื้อกลู

เพื่อคนอื่นๆ คนสวนรวม คนหมูมาก เปนสังคมที่สรางความสขุใหแกคนสวนรวม คนหมูมาก เปนสังคมที่ม ีโลกานกุัมปายะ

เปนสังคมที่อนเุคราะหโลก อนเุคราะหทกุๆอยาง ที่รวมกันอยู หมนุเวยีน อยูเปนสังสารวัฏ จงึเปนสังคมที่จะตองศกึษา

มบีารม ีมคีวามสามารถในบคุคล เปนระดับชัน้ รวมกันอยู จงึเรยีกวาสังคมสิ่งแวดลอม มรีวมกันอยู จงึเรยีกวามติร

มปีระโยชนรวมกัน จงึเรยีกวา สหาย เพราะฉะนัน้ ผูที่ปฏบัิตติน ทาํตนไปในทศิทาง ที่ขาดมติร ขาดสหาย ไมมสีหาย และ

อยูในสิ่งแวดลอมที่ด ีเรากท็าํตนใหยิ่งปลกีออก จากสิ่งแวดลอมอยางโง จงึเปนคนปฏบัิตธิรรม ที่ไมเขาทางของศาสนาพทุธ

และ จะหมนหมอง อับเฉา อดึอัด ทกุข และ กโ็ดดเดี่ยว อางวาง

ขอใหศกึษา และ ไตรตรอง รายละเอยีดเหลานี้ใหด ีเราจงึจะสามารถสรางศาสนา หรอื สรางตนเอง ใหเปนคนตรง

กับศาสนาที่หมาย เราจะสามารถทาํตนใหเปนผูมอีสิรเสรภีาพ ที่มภีราดรภาพ เปนความอสิรเสรภีาพ ไมใชโดดเดี่ยว



แตเปนอสิรเสรภีาพ ที่มพีี่ มนีอง อยางลกึซึ้ง มสีันตภิาพ มคีวามสงบ มคีวามเรยีบรอย มคีวามสามัคค ีมสีมรรถภาพ

มปีระสทิธภิาพ ในการสรางสรร มฝีมอื มคีวามสามารถ เกื้อกลูกัน เอื้อเฟอกัน ชวยเหลอืกัน แบงเบากัน

เปนเหมอืนมัดแหงเรยีวไผที่มพีลัง สังคมที่จะเปนสังคมมนษุย บรูณภาพได จะตอง ประกอบไปดวยลักษณะที่ลกึซึ้ง ละเอยีด

ในอสิรภาพ ภราดรภาพ สันตภิาพ และ สมรรถภาพ ดวยประการคราวๆ เชนนี้

๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

รสชาต ิแหง่วมิตุริส

เพราะวา เราไดรู ไดเหน็ วาเหตแุหงทกุข คอือะไรในใจ ในจติวญิญาณ ซึ่งภาษา กก็ลาว ระบ ุไวเปนภาษาที่เรารูด ีวามกีเิลส

ตัณหา อปุาทาน เปนตน ซึ่งมคีวามจรงิ มสีภาวะจรงิ ที่เปนสภาพหยาบบาง กลางบาง ละเอยีดบาง หลายชัน้หลายเชงิ

ที่เปนเหตแุหงทกุข เมื่อเราไดมาอบรม ไดศกึษาบาํเพญ็ จับได ไลทัน รูตัว และรูวธิ ีขจัดออก ปลดปลอยออก ผูไดทาํจรงิ

ไดฝกหัดจรงิ มผีลตอตนเองจรงิ จงึจะเปนผูไดรูรส ถงึสภาพที่กเิลสกด็ ีตัณหากด็ ีอปุาทานกด็ ีเมื่อมันจาง คลาย จากจติ หรอื

วาดับสญู ไปจากจติ แลวสภาพที่ ไมมเีหตแุหงทกุขนัน้ เรามอีารมณ มคีวามรูสกึ เปนเชนใด ผูปฏบัิตถิงึ ผูปฏบัิตไิดเอง

ยอมรูแจงเอง เปนปจจัตตัง เวทติัพโพ วญิหู ิวารสชาต ิแหงวมิตุริส หรอื ธรรมรส ที่เราสามารถดับเหตแุหงทกุข จาง คลาย

เหตแุหงทกุขไดนัน้ เปนวปูสโมสขุเทาใดๆ ความสขุที่เหนอืชัน้ยิ่งกวาการเสพย หรอื สขัุลลกิะ ไมใชสขุ เสพยสม แตเปนสขุ

ที่ปราศจาก เปนสขุชนดิพเิศษ เปนสขุที่สงบระงับ

ดังนัน้ จงึไมใช เรื่องเดา ไมใชเรื่อง คาดคะเน เปนเรื่องที่จะประสพผล เมื่อถงึผล ผูฉลาด ยอมพยายาม เสมอ ที่จะรูตน

ใหไดทกุขณะ วาขณะใด เรามเีหตแุหงทกุข แมนอย แมมาก โทษภัย อันมปีระมาณนอย เรากไ็มประมาท

เราหัดขจัดอยูเสมอๆ ผูใดรูยิ่ง เหน็จรงิ รับรสจรงิ ความเชื่อมัน่ในสัจธรรม ความเชื่อมัน่ในทศิทางที่ไปสูสญุตา ในทางที่ไปสู

อนัตตา อันแทจรงิ กย็ิ่งเปนจรงิ และยิ่งมใีจพากเพยีร ผูที่ไดกระทาํดวยการพบความจรงิ ดวยประการ อยางนี้

จงึจะเปนผูที่ขยัน หมัน่เพยีร และ พากเพยีร กระทาํใหลดละ ปลดปลอย ใหแกตน ผูนัน้ จงึจะมคีวามเรว็ ในการปฏบัิติ

จะไมเนิ่นชา

ขอใหพยายาม ตรวจสอบ และ กระทาํโดยจรงิ อยาทาํขณะใหลวง ดังที่พระสัมมา สัมพทุธเจา ไดเตอืนเถดิ

เราจะไดเปนผูที่ใกลฝงนพิพาน
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กรรมฐาน

กรรมฐาน หรอื ศลี ที่เปนหลักใหเราปฏบัิตกิด็ ีกจิวัตร สิ่งที่กระทาํกันเปนพธิ ีหรอื เปนรปูแบบ ที่ใหเราพงึไดกระทาํกันนัน้กด็ี



เปนสวน เปนสิ่ง ที่ทาํใหบคุคลไดอยูในกรอบ หรอื อยูในแบบ ที่อบรม ฝกฝน แตถาบคุคลใด แมปฏบัิตวิา มกีรรมฐาน มศีลี

หรอืวา แมจะไดกระทาํตามกจิวัตร ตามพธิ ีรปูแบบกต็าม หากวาไมมสีต ิไมมสีัมปชัญญะ ปญญา ไมมฉีันทะ วริยิะ จติตะ

วมัิงสา ไมไดมอีทิธบิาท ๔ ใดๆ เขาประกอบ ทาํสักแตวา ทาํตามๆเขาไป เปนจารตี เปนประเพณี

เปนแตเพยีงเหมอืนเราเปนหุนยนต ผลของ การปฏบัิต ิยอมไมเกดิ ยอมไมเกดิทัง้ปญญา อาจจะเกดิจติที่ชนิชา

แตจติที่ชนิชานัน้ ยิ่งโง และยิ่งไมรูเรื่อง ยิ่งไมไดประโยชน เพราะฉะนัน้ การปฏบัิตทิี่จะมผีล จะตองม ีอทิธบิาท ๔ มคีวามยนิดี

มคีวามตัง้ใจ มคีวามเพยีร เพื่อที่จะรู เพื่อที่จะสอดสอง ไตรตรอง เพื่อที่จะไดรูกเิลส ไดรูความหมาย ไดเหน็ของจรงิ

ไดเหน็ความจรงิ คอื กเิลส ตัณหา อปุาทาน และตัวเรา ที่พงึเปน พงึม ีแมอยางนอย กไ็ดเทยีบวัตร ไดระลกึ เปรยีบกับตน

เทยีบกับตน ที่เราไดม ีไดเปนมา และ เราไดกระทาํจรงิ ไดละจรงิ ลดจรงิ ไปพรอมๆ กับกจิวัตรนัน้ๆ และ

ทาํใหถกูตรงตามกรรมฐาน หรอื ศลีของตน ของตนนัน้ๆ เราจงึจะเกดิ ประโยชน เราจงึจะมมีรรค มผีล

ดังนัน้ การมสีต ิสัมปชัญญะ ปญญา ตามรูทกุระยะ ทกุขณะ ใชปญญา ใชกาํลังเทาที่ เราม ีเปนกาํลังใจ ที่จะเพยีรรู

เพยีรตัด เพยีรละ ไปกับทกุอริยิาบถ กายกรรม วจกีรรม กระทาํใหถงึมโนกรรมของเรา และ จะสัมผัสดวยตา ห ูจมกู ลิ้น

กาย ใจ อยางไร กฝ็กรู เทาทัน ฝกเรยีน ฝกวเิคราะห วจัิย แลวเรากจ็ะไดฝกใช สิ่งที่เราสามารถที่สดุ ทัง้สมถธรุะ และ

วปิสสนาธรุะ เพื่อละ เพื่อลด เพื่อปลดปลอย ตัดซึ่งกเิลส ตัณหา อปุาทาน มรรค ผล จงึจะเจรญิ ชื่อวา ปฏบัิตธิรรม ดวยมรรค

องค ๘ ดวยประการ ฉะนี้
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ผู้สงบ

บคุคลที่ชื่อวาสงบแลว คอื ผูที่มกีเิลสออกไปจากจติ ดับไปจากจติ เรยีกวา ผูนัน้สงบ ผูสงบ แมจะอยูทามกลางสิ่งที่ยัว่ยวน

มอมเมา อกึทกึ ที่เปนสิ่งที่ทาํใหจติเกดิกเิลส เมื่อผูที่ไดดับกเิลส ใหแกตนไดสนทิ แขง็แรง รูเทาทัน มปีญญาอยางวเิศษแลว

ผูนัน้ กย็ังสามารถสงบอยูได เพราะฉะนัน้ คาํวา สงบ จงึไมไดหมายความวา ผูนัน้จะตอง หางจากสิ่งที่เปนเหตแุหงกเิลส

เปนเหตทุี่ยัว่ยอมมอมเมา กระแทกกระทัน้ใหเกดิกเิลส

ผูสงบจรงิ อยูกับกเิลส อยูกับสิ่งที่ยัว่กเิลสกไ็ด แตสงบจรงิ หรอื ยิ่งจะอยูในที่ ที่ไมม ีสิ่งที่จะยัว่ยอม เปนเหตแุหงกเิลส

กย็ิ่งจะสงบยิ่ง ยิ่งจะสบายยิ่ง ผูสงบ จงึสามารถ ที่จะอยูในที่ใดๆ ไดทัง้สิ้น

สวนผูไมสงบนัน้ จะอยูในที่ที่มเีหตแุหงกเิลส กจ็ะยังไมสงบ และจะสงบไมได ทนไมได จะตองเกดิกเิลส หรอื

ยิ่งจะอยูกับที่ที่ไมมสีิ่งที่เปนเหต ุแหงกเิลส อยูในที่ที่หางจาก เหตแุหงกเิลส ไกล หรอื ไปอยูในที่สงบ ที่ที่เงยีบ ที่ที่ไมมี

เหตแุหงกเิลสของมนษุย ผูนัน้ ยิ่งจะดิ้นรน ผูนัน้ยิ่งจะเดอืดรอน จะฟุงซาน ไมสงบ

ดังนัน้ ผูไมสงบ จะอยูในที่ที่ไมสงบ หรอื จะอยูในที่ที่สงบ กย็อมไมสงบ สวนผูสงบแลว จะอยูในที่ ที่ไมสงบ หรอื

จะอยูในที่ที่สงบ กย็อมสงบ ดวยประการอยางนี้ แล
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มใีจพอ

บคุคลใด มใีจพอ หรอื มสีันโดษ มคีวามรูแนชัดวา สิ่งที่เราใช หรอื สิ่งที่เราไมตองใช เราสงบ เราระงับ เราหยดุ เราพอได

ไดพยายามพากเพยีร ลด ละ และ ทาํใหนอย ในสิ่งที่เราจะตองใช จนกระทัง่รูความจรงิ วาเราใชเพยีงนอย แตกพ็อ

พอสาํหรับ จะยังชวีติ พอด ีสาํหรับจะทาํใหชวีตินัน้ เปนไปดวยดแีลว ผูมคีวามรู วาควรจะลดลง ในสิ่งที่เราตองม ีตองใช

เปนความมักนอยลงมาใหแกตน แลวกพ็สิจูน ฝกฝน อบรม จนลงตัว จนเขาที่ จนรูชัดวา ชวีตินัน้ ไมใชความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย

หลากหลายอะไรนัก สิ่งที่จะใชกับชวีติ มเีพยีงเทานัน้ ซึ่งเอยีงขางไปในทางมักนอย มนีอย ไมเปลอืง ไมผลาญ ประหยัด

แตกพ็อด ีสาํหรับชวีติอยูได อยางไมไดทรมานตนแตอยางใดเลย

ผูที่ไดฝกฝน อบรม ฝกฝนพสิจูน จนกระทัง่ เหน็ความพอของชวีติ แมที่สดุ ถงึปจจัย ๔ ยิ่งสิ่งอื่นๆ ใดๆ ที่เปนเรื่องอลังการ

เปนเรื่องหางตัว เปนเรื่องไมใชสิ่งจาํเปน กเ็ปนคนรู ในความพอ ผูมใีจพอดังกลาวนี้ จงึเปนผูที่มชีวีติอยูอยางสบาย เบา

เปนผูงาย เปนผู ไมหนักหนา ไมเปนภาระแกตนแลวอยางจรงิ และ ในชวีติ กเ็ปนผูที่มคีวามขวนขวาย ความขยัน อตุสาหะ

วริยิะ รูจักสิ่งที่ควรสรางสรร พากเพยีรกระทาํ สิ่งที่ควรกระทาํ มกีารงาน สรางสรร จงึเปนผูมคีวามอดุมสมบรูณ

เปนผูมกีาํไร เปนผูมคีณุคาประโยชน อยูในโลก เพราะ เปนผูที่ใชนอย แตมผีลผลติ มสีิ่งที่ตนไดสรางสรร ใหแกผูอื่น และ

สังคมมาก บคุคลเชนนี้แล ที่เปนบคุคลประเสรฐิ เปนผูอนเุคราะหโลก เปนผูมปีระโยชน เกื้อกลู ตอชนสวนมาก

เปนผูทาํใหชนสวนมาก เปนอยูสขุ
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ขยัน หมั�นเพยีร สร้างสรร

ผูมคีวามสงบ ยอมเปนอยูสขุ คาํวา สงบ ไมไดหมายความวา อยูเฉยๆ หรอื เปนผูที่หลบ ไปอยูในที่ที่มันไมมอีะไรจะเกี่ยวของ

เชน อยูปา อยูเขา อยูถ้ํา ปาชา ปาชัฏ เปนตน

คาํวา สงบ หมายความวา จติไดละลาง ลดจากกเิลส ความดิ้นรน ที่เปนทาสของโลกยีะ ตางๆ ผูที่ไดปฏบัิตติน พบความจรงิ

ดังกลาวนี้ ไดฝกลด ความเปนทาสจากโลกยีะ ซึ่งเปนเรื่อง ของโลก ที่ไดมอมเมา ยัว่ยอม ใหเราไดหลงตดิ หลงเสพย

เมื่อเราไดพสิจูน ละลาง จากความตดิ ความเสพยนัน้มาแลว เราจงึจะรูความเปน ไท ที่หยดุ ดิ้น แส จติที่หยดุเสพย

หมดรสอรอย เปนจติที่สงบ ทัง้ๆที่โลก กย็ังมสีิ่งนัน้อยู แมเราจะตองสัมผัส เกี่ยวของ อยูกับสิ่งนัน้ เพราะมันยังมอียูในโลก

อาจจะหอมลอมอยูใกลชดิตัวเรา เสยีดวยซ้ําไป แตเรากส็งบ เราจะเปนผูที่มเีวลากลับคนืมาใหแกเรา ทนุรอน แรงงาน

กลับคนืมา ใหแกเรา



เมื่อเราปฏบัิตธิรรม ตามทฤษฎขีองพระสัมมาสัมพทุธเจาถกูตอง เรากเ็ปนผูขยัน หมัน่เพยีร สรางสรร ใชเวลา และ แรงงาน

ทนุรอนเหลานัน้ ผลักเบน ไปในการงาน ไปในสิ่งที่ควรกระทาํ เราจะยิ่งเปนผูที่คลองแคลว ยิ่งจะเปนผูที่มกีาํลัง หรอื มพีลัง

เพราะ พระพทุธเจา ตรัส ยนืยันเราไววา พลังของสมณะนัน้คอื วมิตุ ิเพราะฉะนัน้ ผูใด ยิ่งหลดุพน จากโลกยีะ ผูนัน้

ยิ่งเปนผูมพีลังสรางสรร เปนคนมปีระโยชน คณุคา ตอมวล มหาชน เปนพหชุนะหติายะ เปนผูที่ทาํประโยชน สรางสรร

เพื่อใหมวลมหาชน เปนอยูสขุ เปนพหชุนะสขุายะ ผูไดหลดุพนจากความเปนทาสโลกออกมา เปนผูม ีความสงบ

จะเหน็ความสขุเยน็ เปนวปูสโมสขุ เปนปรมังสขัุง ยิ่งกวาสขุในโลกยี ที่เรา เคยเปน เคยพบ ผูนัน้

จงึจะเปนผูอนเุคราะหโลกอยูโดยแทจรงิ คอื เปนผูม ีโลกานกุัมปายะ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๗

สันติ

ความสันต ิหรอื ที่เราแปลงายๆ วา ความสงบ ที่จรงิ คาํวา สันต ิไมไดหมายความวา สงบ

ที่เปนความเขาใจของไทยไทยงายๆ อยูเทานัน้ นัตถ ิสันต ิปรัง สขัุง ไมมคีวามสขุใด ที่จะสขุยิ่งไปกวาสันต ิคาํวา สันติ

มคีวามสงูสดุ สันต ินัน้จะหมายถงึนพิพาน กอั็นเดยีวกัน ที่พระพทุธเจา ทานตรัสวา นพิพานัง ปรมัง สขัุง กเ็หมอืนกัน

เพราะฉะนัน้ คาํวา สันต ิจงึเปนคาํที่มคีวามหมาย เทยีบไดกับนพิพาน คาํวา สันต ิที่แปลเอาความสงบ จงึเปนความสงบ

ที่ไมใชสงบอยางที่เขาใจกันงายๆ ดังกลาวแลว เพราะคาํวา สงบ ที่มคีวามหมายขยายความวา สันต ิมันมคีวามหมาย

ลกึไปถงึนพิพาน ดังที่ไดโยงใยใหรู ใหไดเขาใจ เรามุงหมายสันต ิแมแตในสังคม ตองการสันตภิาพ เพราะฉะนัน้ เราผูเปน

ลกูศษิยพระสัมมาสัมพทุธเจา เราจะตองมาศกึษา แมแตจะขยายความ คาํวา สันต ิวา สงบ ใหเขาใจคาํวา สงบ นี้ใหลกึซึ้ง

และพสิจูน ใหมชีวีติที่สงบ ไดขยายคาํวา สงบ ใหฟงบางแลว

วากายสงบกด็ ีจติสงบกด็ ีไมไดหมายความวา สถานที่ที่มันเงยีบ อยูใน สิ่งแวดลอม ที่เงยีบ แมสิ่งแวดลอมจะอกึทกึ หรอื

มากหลากหลาย เตม็ไปดวยเหต ุปจจัย ที่จะยัว่ยอม มอมเมา แต เรากเ็ปนผูมกีายอันสงบ เปนผูมจีติอันสงบ เพราะ

เราไดปฏบัิต ิตามทฤษฎ ีพระสัมมาสัมพทุธเจา คอื มรรค อันมอีงคประกอบแปด อยางรู อยางมมีรรค มผีล ขัดเกลา

สิ่งที่มันเปนตัวการใหญ ที่พาใหไมสงบไดจรงิ และ เรากร็ูยิ่ง เหน็จรงิ เปนยถาภตูญาณ ทัสสนะ วาเหตนัุน้ลดลง ดับลง

เปนความสงบจากเหต ุทกุอยาง เกดิมา แตเหต ุเพราะฉะนัน้ เมื่อเราจับเปาเหตไุด วาคอืกเิลส ตัณหา อปุาทาน

ความซอนแฝง ความม ีฤทธิ์เดชอยูในจติวญิญาณ ที่เราเรยีกมันวากเิลส ตัณหา อปุาทาน มันเปนเชนใด เรามวีธิกีารใด

ที่ทาํใหมันออนแรง หรอื ตายไปได จนสงบ หรอื ดับสนทิได นัน่แหละ คอืสันต ิและ สันต ิชนดิที่ดับกเิลสนี้ มผีลตอเนื่อง

ทาํใหเราเปนสขุ และ ทาํให มผีล ไปสรางสรร ใหสังคมมนษุยชาต ิผูอื่น เปนประโยชนทาน ทาํใหผูอื่นกพ็ลอยสันต ิหรอื

พลอยสงบไปดวย ดังนัน้ คาํวา สงบ ที่เปนคาํไทยๆ แปลพระบาล ีคาํวา สันต ินี้ ถาได โยงใยมาถงึ คาํวา สันติ

ตามความหมายทางธรรมแลว คาํวา สันต ิหรอื สันตภิาพ จงึเปนคาํ ที่ยิ่งใหญที่สดุ



๒๓ ธันวาคม ๒๕๒๗

สัตวป์ระเสรฐิ

ความเปนมนสุโสนัน้ คอื ผูมจีติใจ หรอื จติวญิญาณ อันมปีญญารู และ มจีติที่เปนสัตว ประเสรฐิ

มคีวามประเสรฐิอยูในตัวอยางแทจรงิ ดังนัน้ แมคนจะไดเกดิมามรีางกาย เปนคน แตจติใจ หรอื จติวญิญาณ

ยังไมไดมปีญญา ยังไมไดรับการขัดเกลา ชาํระกเิลส ตัณหาออกไป จตินัน้ วญิญาณนัน้ ยอมไมทาํใหคนผูนัน้ ผูนัน้

ประเสรฐิขึ้นมาได มนษุย ที่ชื่อวา ผูประเสรฐิ หรอื มจีติวญิญาณ มจีติใจสงูนัน้ จงึคอื ผูที่จะตองรูอยางชัดแท วาจติวญิญาณ

หรอื จติใจคนนัน้ มกีเิลสหอหุม และ นาํพากันมานานับชาต ิดังนัน้ ผูรู จงึเพยีร พยายาม ที่จะสัง่สอน และนาํพา

ใหเปนผูที่ทาํคนใหเปนมนษุย ทาํคนใหเรยีนรู ฝกฝน ชาํระกเิลส ออกจากจติวญิญาณ ทาํใหจติใจมทัีง้ปญญา

มทัีง้ความลดละ จางคลาย จากกเิลส

เมื่อมคีวามละ ความจาง ความคลาย ออกจากจติใจ จติวญิญาณ ไปไดจรงิแลว คน จงึกลายเปนมนษุยผูมจีติที่สงูขึ้น

สงูขึ้นตามลาํดับ ๆ ตามความเปนจรงิ ของผูที่ไดจรงิ เปนจรงินัน้ๆ ผูที่ใฝแสวงหา อดทน ฝกฝน เรยีนรู กระทาํตน ซึ่งเปนคน

ใหกระเถบิขึ้นมา เปนมนษุยได มจีติวญิญาณอันบรสิทุธิ์ลง มกีเิลส อันจางคลายลง และ สามารถที่จะเปน ผูมปีญญาแท

รูความชัดแทแหงความประเสรฐิ ของมนษุย ที่ควรจะม ีชวีติ เพื่อสิ่งนี้เทานี้ จงึเปนคนที่ฉลาด เปนคนรูจักคาของชวีติ

จะดาํเนนิชวีติ นาํพาชวีติ เพื่อความประเสรฐิ ที่ชื่อวา มนสุโส อยางแทจรงิ

๓๑ ธันวาคม ๒๕๒๗

มนษุยพ์ันธุ์ใหม่

ความใหม เปนสิ่งที่มนษุยหอมหวาน มนษุยพยายามแสวงหาความใหม สิ่งที่แปลก ที่ใหม ทาํใหมนษุยตื่นเตน ชมชื่น สมใจได

แมแตวัน เวลา ที่วนเวยีน นับตัวเลขเชนเดมิ นับวัน เดอืน เชนเดมิ หมนุเวยีนกันมาพบกับจดุอกีจดุหนึ่ง

ซึ่งกเ็ปนวันที่หนึ่งอยางเดมิ เดอืนมกราคม อยางเดมิ แตเพยีงวา เลื่อนกาละ ยาวนานขึ้นไป เหมอืนเรา เจอวันพรุงนี้

แลวกเ็จอวันพรุงนี้อยูอยางซ้ําซาก แตแทกย็ังดใีจกับวันใหม ของปใหมได ถาผูฉลาด จะระลกึรูความใหม ที่ประเสรฐิสดุ คอื

ปถุชุน เปนความเกา ชาตแิลวชาตเิลา เปนความเกา ของปถุชุน ซ้ําแลวซ้ําเลา วนเวยีน ทกุขแลวกส็ขุ สขุแลวกท็กุข

ซ้ําแลวซ้ําเลา เปนความเกา

ปราชญเอก ผูฉลาด จงึพยายามคนหาความใหม อันประเสรฐิ มาใหแกมนษุยโลก จนคนพบความใหม ที่ยอดยิ่ง คอื

การเปนมนษุยใหม เปนมนษุยที่มจีติ วญิญาณ ชนดิที่บรสิทุธิ์สงูสดุ ซึ่งเปนจติวญิญาณ ที่จะตองฝกฝน อบรม สรางสรร

ขึ้นมาใหม ดวยความอตุสาหะ วริยิะ พากเพยีร มนษุยพันธุใหม ซึ่งเปนผูที่เรยีกได อยางเตม็ปากวา เปนผูเขาสูโลกใหม

มนษุยเชนนัน้ เปนมนษุยที่จางคลายจากกเิลส และสงูสดุ เปนมนษุย ที่ลางกเิลสออก หมดเกลี้ยงจากจติวญิญาณ

เปนมนษุยที่ม ีจติวญิญาณ สะอาด บรสิทุธิ์ ถงึยอดสงูสดุ เรยีกวา "อรหันต" มนษุยเชนนัน้ เปนมนษุย โลกใหม



มนษุยพันธุใหม ที่บรมศาสดาเอกของโลก คอื พระสัมมาสัมพทุธเจา ไดเปนผูคนพบ และ เปนผูพสิจูน มนษุยพันธุใหมสาํเรจ็

พรอมทัง้ไดสรางมนษุยใหม เชนนี้ไดสาํเรจ็ สิ่งใหมที่ประเสรฐิ สงูสดุนี้แล เปนสิ่งใหม ที่นาตื่นเตน นาสนใจ และนาไขวควา

โดยเฉพาะ แตละคน แตละคน พงึแสวงหา และ พงึสะสมเอา สรางตนเอา ใหเปนมนษุย พันธุใหม สูโลกใหม อันเปนบรมสขุ

เปนมนษุยประเสรฐิ ที่มคีณุคา แกโลกนี้เถดิเทอญ.

1 มกราคม 2528

สู่พทุธะ

พระโยคาวจร ยอมเปนผูเบกิบาน แจมใส ยอมเปนผูรูตัวทัว่พรอม ทาํตนใหเปนผูตื่นอยู เปนผูแจมใส เบกิบาน

ฝกตนใหเปนพทุธะ ในขอที่วา เบกิบาน แจมใส ใหไดอยูทกุขณะ ผูนัน้ ผูนัน้ เมื่อไดฝกตน มคีวามรูสกึตัว กระทาํตนใหจติใจ

เบกิบาน แจมใส อยูมากขณะ ไดเทาใด ผูนัน้ ยอมชื่อวา ไดอบรมตน ไดกระทาํตนใหเขาเลื่อนไหลเขาสู เปนผูชื่อวา พทุธะ

อยูทกุขณะนัน้ แล

4 มนีาคม 2528

ต�ําสู่ต�ํา สงูสู่สงู

ผูรูความสาํคัญในความสาํคัญ ยอมเสยีสละ อดทน และลงทนุ และลงแรง เพื่อความสาํคัญ นัน้ๆ ผูมภีมู ิเปนโลกยีะ

กย็อมจะเหน็ความสาํคัญ อยูในแนวของโลกยีะ ผูมภีมูโิลกตุระ กย็อมเหน็ความสาํคัญ ในแนวของโลกตุระ ผูมภีมูติ่ํา

กย็อมจะม ีความอดทน เสยีสละ ลงทนุ ลงแรง เพื่อความสาํคัญแรง เทาภมูติ่ํา ผูมภีมูสิงู กย็อมอดทน อตุสาหะ เสยีสละ

ลงทนุ ลงแรง เพื่อสิ่งที่ตนสาํคัญไดสงู เพราะฉะนัน้ ผูใด จะไดเดนิทาง ไปสูจดุสงู จดุสาํคัญ กเ็พราะ ผูนัน้

พงึสรางภมูใิหแกตน ใหไดจรงิ ใหไดสงู และ จะตอง เปนผูที่อดทน อตุสาหะ พากเพยีร เปนหลักสาํคัญ

จงึจะเปนผูที่ไดสูภมูสิงู และ จบสดุ ถงึภมู ิที่ควรจะสาํคัญที่สดุ ไดแล

5 มนีาคม 2528

คนสาํคัญ

บคุคลใดแล ที่เหน็อสาระ วาเปนอสาระ บคุคลใดแล ที่เหน็สาระ วาเปนสาระ บคุคลนัน้ ขวนขวาย รูถกูตอง กระทาํถกูตอง

อตุสาหะ พยายามเลกิสิ่งที่เปนอสาระ พยายาม กระทาํใหยิ่ง ในสิ่งที่เปนสาระ บคุคลที่เหน็ความสาํคัญ

เปนความสาํคัญแทจรงิไดฉะนี้ นัน่คอื "คนสาํคัญ"



8 มนีาคม 2528

สัตบรุษุ

ผูรูจักระดับแหงสาระ กย็ิ่งเปนผูที่มคีวามประณตี มคีวามละเอยีดที่ไดศกึษา มธีัมมวจัิย รูจักความสาํคัญ แหงขัน้ตอน

แลวกป็ระกอบดวยโอกาส กาละ ประกอบ ดวยองค ประกอบ ของสิ่งแวดลอม รูจักจัดสรร กระทาํความสาํคัญใหเหมาะสม

กับกาละ และ สิ่งแวดลอม ตัวตน บคุคล ผูไดฝกปรอื รูจักความสาํคัญ พจิารณา กระทาํกับสาระ ใหเหมาะสม กับสาระดัง่นี้

เรยีกวา ผูไดฝกตน มสีัปปรุสิธรรม 7 ประการ ผูกระทาํได ถกูตรง เปนสัมมา เหมาะสม เปนมัชฌมิา เหมาะสม เปนสมดลุ

เหมาะสม ไดยิ่งๆ นัน้แล คอื สัตบรุษุ

25 มนีาคม 2528

สู่ความเป็นสัตบรุษุ

บคุคล รูความสาํคัญ ในความสาํคัญ และ บคุคล ผูรู "พอ" ในความ "พอ" ในสิ่งที่ควร "พอ" ในกาละ ที่ควร "พอ" บคุคลผูนัน้

เปนผูมสีัมมา หรอื มัชฌมิา แมผูนัน้ จะจัดความพอ ในกาละที่ควรพอ ยังไมตรงสัจจะแทกต็าม แตถาหากวา

ผูนัน้ไดใชปญญา ดวยการ ไตรตรอง พนิจิ ไดจัดแจง มมีาตรการ ในการมุงหมาย ลด ละ ปลด ปลอย กระทาํตน

ใหเปนผูมักนอย สันโดษ รูจัก "พอ" รูจัก "ลด" รูจัก "ละ" แตกไ็มไดหมายความวา จะกระทาํ ใหทรมานตน จนเสยีสขุภาพ ทวา

มคีวามอดทนยิ่ง มคีวามอดกลัน้ มคีวามอตุสาหะ วริยิะ เปนผูรูยิ่ง เขาใจในกรรมที่ตนกระทาํ มผีลใหแกตน และ

ใหแกสวนรวมอยางชัดแจง สอดคลอง ผูกระทาํ จนจติใจนัน้สบาย และ เปนผูที่พอได ในสิ่งที่เลก็ลง นอยลง สาํหรับตน

เปลอืงนอยลง ใชสวนตนนอยลง แตไดสรางสรรมากขึ้น ไดกระทาํเผื่อแผ เปนประโยชนคณุคาแกผูอื่นมากขึ้น ผูที่รูจักพอ

ในสวนสัด ที่ตนควรพอ ไดรูจักสรางสรร มากมายขึ้น ใหแกผูอื่นไดมาก และกย็ังมคีวามรูกวาง ที่รูขอบเขตแหงความ "พอ"

ในความ "กวาง" อกีดวย ผูฝกฝนดัง่นี้เอง ที่ชื่อวา ... เปนผูเดนิทางสูความเปนสัตบรุษุ

26 มนีาคม 2528

คา่ของมนษุย์

คนผูที่ชื่อวา "อรยิะ" คอื บคุคลผูที่เกดิปญญา เริ่มรูจักวา ความสาํคัญ ที่เหนอืกวา ความสาํคัญ ที่เคยเขาใจ ตัง้แตเปนปถุชุน

เรากส็าํคัญวา สิ่งที่เราหลงใหลไขวควา เปนความสาํคัญ ตอเมื่อ มารูสกึเหน็จรงิ เกดิความเขาใจอยางชัดแท

เหน็ความไขวควา อยางปถุชุน ที่จะแยงลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุนัน้ เปนเรื่องไมจรงิ เปนเรื่องไมสาํคัญ



เปนเรื่องไมประเสรฐิแท ผูที่ไดมคีวามเหน็ทวนกระแสขึ้นดังนี้ หาวธิเีพื่อที่จะเลกิละ เพื่อที่จะลด ตามความเหน็นัน้

กลับทางเดนิ เดนิสูทางใหม อรยิบคุคล หรอื อารยชนแท ดัง่นี้ เมื่อไดพากเพยีรเดนิ และปละปลอยการไขวควาแสวงหา หรอื

ความชื่นชอบ ที่เคย เปนสขุ เพราะไดลาภ เปนสขุ เพราะไดยศ เปนสขุ เพราะไดสรรเสรญิ เปนสขุ เพราะไดเสพย

สิ่งที่ปรารถนา ไมวา รปู รส กลิ่น เสยีง สัมผัสใดๆ ผูที่ไดละลาง ความปรารถนา อยากใครเสพยสม ดวยอามสิเหลานี้ ทาํจรงิ

เหน็ผลจรงิ เกดิผลจรงิ รูรสใหม ที่เปนรสไรอามสิ เปนนริามสิสขุ หรอื เปนวมิตุตริส เปนรสสงบ เปนรสวางเฉย

เปนรสที่ไมตองดดูดงึ ไมตองผลัก ไมตองดดูทัง้ปวง ผูที่ไดทราบถงึวมิตุตริส ดวยตนเอง ยนิดใีนวมิตุตริส ดวยตนเอง

อยางมัน่ใจ ผูถงึซึ่งวปูสโมสขุ เปนความสขุ ที่ตางจาก โลกยีสขุ เปนความสขุ อันสงบ ระงับ จากความปรารถนา อยากใคร

ไขวควา ผูถงึซึ่ง อรยิสขุ หรอื วมิตุตริส ดังกลาวนี้จรงิ ผูนัน้จะมัน่คง แนนอน ไมแปรปรวน จากสภาพ ที่ทรงไวนี้ เหนอืกวานัน้

และ ทศิทางที่พระสัมมาสัมพทุธเจาสอน นอกจาก เราจะไม หลงใหล ไขวควา ในโลกยีสขุแลว ยังเปนผูที่รูจักคาของมนษุย

ที่เปนผูสรางสรร เปนผูขยันเพยีร เปนผูที่เสยีสละ อนเุคราะหโลก เปนผูเกื้อกลูประโยชนตอมวลมนษุยชาต ิและ ไดชื่อวา

เปนผูสรางความสขุ แกมวลมหาชน อยางแทจรงิ

8 เมษายน 2528

สู่ความเป็นพทุธะดว้ยโพชฌงค ์�

ผูมอีงคแหงการตรัสรู หรอื ชื่อวาผูที่กาวเดนิอยู ในการกาวเดนิ ไปสูพทุธะ ของพระสัมมา สัมพทุธเจา คอื ผูมอีงคทัง้ 7

เปนทศิทาง เปนพฤตกิรรม ประกอบอยูกับการปฏบัิตใินชวีติ คอื มกีารมสีต ิรูตัวทัว่พรอมอยูในตัวในตน อยูในกรรมกรยิา

ในความนกึคดิ มสีต ิรูตอ สัมผัสรอบดาน รูตัวเอง และวจัิยตอสิ่งสัมผัส วจัิยพฤตกิรรม ที่ตนเปนตนม ีพรอมกับวจัิย

สิ่งที่เราจะรับสัมผัสมา แลวจะกอเกดิในตน ผูที่มสีตริู และ มวีริยิะ อตุสาหะ กระทาํตน

เพื่อวจัิยสิ่งที่ไดสัมผัสเกดิขึ้นอยูตลอดเวลา กระทาํไดมาก กเ็ปนผลมาก กระทาํไดนอย กเ็ปนผลนอย ผูไมไดเคยฝกหัดเลย

กย็อมไมรูจักการปฏบัิตธิรรม ในระบบของพทุธเลย ผูไมมโีพชฌงค ไมชื่อวาเปนผูปฏบัิตขิองพทุธ ผูมโีพชฌงค จงึจะชื่อวา

มปีฏบัิตขิองพทุธ เพยีงมสีต ิรูตัวเฉยๆ รูวา ทาํอะไรกอ็ะไร แต ไมมธีัมมวจัิย ไมมกีารปรับ สิ่งที่ดใีหเปนด ีสิ่งที่ชัว่ใหหายไป

สิ่งที่ควรปรากฏทาํใหปรากฏ สิ่งที่ควรหายไปทาํใหหายไป สิ่งที่ม ีหนึ่งเดยีว ถาควรมใีหยิ่ง กค็วรทาํใหยิ่ง

สิ่งที่มอียูหลากหลาย ถาควรทาํใหหายไป หรอื เหลอืหนึ่งเดยีว กค็วรจะทาํใหเหลอืหนึ่งเดยีว ดังนี้ ผูที่มฤีทธิ์จรงิ มอีทิธวิธิี

มธีัมมวจัิย เหน็ความสาํคัญ ในความสาํคัญ รูความควร ความไมควร รูความผดิ รูความถกู อันชัดแท และ ไดพากเพยีร

บาํเพญ็ตน ปฏบัิตติน เพื่อละบาปทัง้ปวง ละชัว่ทัง้ปวง และ ยังกศุล ใหถงึพรอม ใหยิ่งขึ้นอยูเสมอ กระทาํทัง้กาย วาจา

และจติใจ รูตนเหตแุหงจติวา มกีเิลส เปนพื้นฐาน เปนมลูราก และ ไดฆากเิลสถกูสภาพ ตามไปจนกระทัง่ละเอยีด หยาบ

กลาง ทาํจนกระทัง่ สนทิสนม หมดเกลี้ยง สญูสิ้น ถาวรตัง้มัน่ ผูไดกระทาํมดี ีไดด ีกเิลสสงบ ระงับจรงิ แขง็แรง ตัง้มัน่จรงิ



จนรูจักฐานอเุบกขา มภีาวะเปนปกตธิรรมดา เปนอัตโนมัต ิแหงตน ผูที่ไดประพฤต ิมโีพชฌงคทัง้ 7 อยูประจาํตน ดัง่นี้แล

ผูนัน้ชื่อวา ผูกาวไปสู ความเปน "พทุธะ"

9 เมษายน 2528

ยนืยันความจรงิ

มนษุยนัน้ มคีวามเหน็แกตัวเปนพื้น มากบาง นอยบาง เปนธรรมดา เพราะฉะนัน้ ปราชญเอก จงึพยายามที่สดุ

ที่จะหาทฤษฎ ีหรอื วธิกีารที่จะมาฝกใหคนลด หรอื ละลาง ความเหน็แกตัวออกไปใหหมด พระสัมมาสัมพทุธเจา

เปนปราชญผูหนึ่ง ที่ไดสามารถ คดิคนพบทฤษฎ ีหรอื วธิกีาร ที่เอามาลางละ ลดความเหน็แกตัวออกไปไดอยางสนทิจรงิ

เมื่อเราไดมาปฏบัิต ิประพฤต ิพสิจูน ตามทฤษฎ ีของพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ เราจงึ จะเกดิผล จงึจะเหน็จรงิ

วาความเหน็แกตัวนัน้ เกดิมาแตกเิลส ตัณหา อปุาทาน ซึ่งมสีภาพจรงิ เปนยางเหนยีว เปนสิ่งที่ละลางไดยาก มคีวามเขาใจ

มคีวามเหน็จรงิ ไดยาก จงึตองใชความอตุสาหะ วริยิะอยางยิ่ง แตเมื่อไดปฏบัิตอิยางด ีมผีูชวยเหลอื เกื้อกลูกัน เปนเหตุ

เปนปจจัย แกกันและกัน ซับซอน เปนสภาพหมนุรอบเชงิซอน ลกึซึ้ง ตอเนื่อง ชอนไช ไปจนถงึอาสวะ อนสุัย และเกดิญาณ

หรอื ดวงปญญา อันแหลมลกึ ละเอยีด จงึจะสามารถแทงทะล ุสิ่งที่เปนเชื้อแหงยางเหนยีว หรอื ตัวราย ที่สามารถทาํ

ใหคนเหน็แกตัวอยางรายไดครบถวน เราไดพสิจูนกันถงึความจรงิอันหนึ่ง จงึไดเกดิ ความจรงิขึ้นมา ตามที่เรามี

เราไดพสิจูนเหน็

เมื่อสภาพยางเหนยีว หรอื ตัวกเิลส ตัณหา อปุาทาน ตัวราย ไดลดจางคลายลง เราจงึ จะพบ ความจรงิของแตละคน พบเอง

รูสกึเอง เกดิน้ําจติ เกดิน้ําใจเอง วาคนนัน้ เปนพี่นองกัน คนนัน้มสีมรรถภาพ มคีวามสามารถ มากขึ้นได

แตความสามารถนัน้ ไมใชสิ่งที่จะกระทาํขึ้น เพื่อที่จะไปสนองความโลภ สนองความเหน็แกตัวเทานัน้ ความสามารถนัน้

สามารถที่จะมขีึ้น เพื่อที่จะสนองญาต ิเพื่อที่จะเกื้อกลูญาต ิเกื้อกลู มวลมนษุยชาตไิด และ เปนความด ีเปนความประเสรฐิ

ที่แทจรงิ

ผูพบความจรงินี้ได จงึเกดิมคีวามจรงินี้ปรากฏขึ้น เมื่อมมีากคน มมีากสวน ที่รวมกันเขา ภราดรภาพอันยิ่งใหญ จงึปรากฏขึ้น

สมรรถภาพที่ไมไดเปนไปเพื่อ ลาลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุใสตน จงึแสดงออกได และ นับวันจะมรีปูที่จรงิ นับวัน

จะปรากฏจรงิขึ้น ใหแก ชาวโลกไดรู

ขอพวกเรา จงไดประกาศความจรงิ และ ยนืยันความจรงิ ที่สมเดจ็พอ หรอื สมเดจ็พระ สัมมาสัมพทุธเจา

ผูเปนเจาของทฤษฎวีธิกีารนี้ ใหปรากฏ แกสายตาโลก อยางชะงัดกัน เถดิเทอญ.

10 เมษายน 2528



ขจัดท�ีตน ... เพ�ือตน

ชวีติ เปนของตนเสวย เปนของตนอาศัย คนรัก กเ็พราะตนทาํ คนเกลยีด กเ็พราะตนทาํ คนมทีกุข จงึเปนเพราะตนเองทาํ

ผูที่รูดวีา เราจะขจัดทกุข กเ็พราะเราขจัดรัก เพราะเรา ขจัดเกลยีด เมื่อผูรูดเีชนนัน้ ไดฝกตน ไดศกึษาอยางถกูทาง

ขจัดสิ่งที่ตนมเีอง ขจัดสิ่งที่ ตนกระทาํเอง ขจัดสิ่งที่ตนอาศัย หรอื เสวยเองนัน้ๆได ตนจงึจะรูวา ไมมใีครเลย จะชวย ตนได

นอกจากตนเทานัน้ จะเปนที่พึ่งของตนเอง ดังนัน้ คนแมจะเยาววัย แตเมื่อไดพบ สัจธรรม รูความสาํคัญ ในความสาํคัญ

ใหโอกาสศกึษาอบรม ในสิ่งที่สาํคัญปานฉะนี้ คนผูนัน้ฉลาดนัก ประเสรฐินัก คนแกเฒา และ ตายไปนานัปชาต ิ? เวยีนแลว

เวยีนเลา ไมไดพบสัจธรรม ดัง่นัน้ มนัีบไมถวน

สวนคนที่จะพบสัจธรรม และ ไดขจัดสิ่งที่ควรขจัด อันเปนสิ่งที่ปราชญเทานัน้ ผูที่มบีญุ อยางยิ่งเทานัน้ ที่จะสามารถรู และ

กระทาํใหแกตน จนพบอรยิสัจ อันเปนสัจจะ อันประเสรฐิได จงึเปนผูที่มบีญุ และ เปนผูที่ไดรับสิ่งที่ หาไดยาก

มนีอยในมนษุยโลก
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ตนพ�ึงตน

เรารูอยูแสนรูวา กเิลสนัน้ ฆาไดยาก ปราบไดยาก แตจะปราบกเิลส เรากต็องพยายาม เรากร็ูสกึเชนนัน้ เพราะฉะนัน้

บรุษุผูมุงมัน่ จะตองใชความพยายาม เพื่อที่จะกระทาํ สิ่งที่ยาก พระพทุธเจาสอนเราวา เราจะกระทาํสิ่งที่มนษุยทาํไดยาก

เราจะอดทน ในสิ่งที่ มนษุยทนไดยาก เพราะฉะนัน้ บรุษุผูที่เขาใจวา เมื่อทาํความยากกด็ ีผูมคีวามอดทนกด็ี

จงึไมใชเรื่องเลวราย แตเปนเรื่องดยีิ่ง เมื่อเราแนใจวา เราไดใชความพยายาม อตุสาหะ หรอือดทน เพื่อสิ่งที่ดทีี่สดุ หรอื

สิ่งที่ดยีิ่งแกตัวเราอยางแทจรงิ ทัง้เปนสิ่งที่ดยีิ่ง แกมวลมนษุยชาต ิทัง้เปนสิ่งที่ดยีิ่ง แกศาสนา เรากจ็ะตองกระทาํใหยิ่ง

ดวยใจเบกิบาน ราเรงิ ไมเหนื่อยหนาย แมจะเหนื่อยดวยกาย จะหนักดวยอปุสรรค ที่เราเอง ยังม ีบารมนีอย บารมอัีนจะได

กเ็พราะเราทาํจรงิ อตุสาหะ วริยิะจรงิ สัง่สม ดวยความเพยีร พยายาม ไมใชไดมาดวยการบันดาล ไมใชไดมาดวยบังเอญิ

ทกุอยางเปนกรรมอันสัง่สม ไดมาดวยเหตทุี่จรงิ กรรมเปนอันทาํ และ เราเปนเจาของกรรม คนอื่นทาํใหเราไมได แบงกันไมได

ยิ่งเปนบญุ กศุลขัน้ที่จะละกเิลส เปนผลทางโลกตุรธรรม ทางปรมัตถธรรม ยิ่งตองทาํเอง โดยตนเทานัน้ จะแบงเงนิ แบงทอง

ใหแกกันและกัน เปนโลกยีะโลกยๆ ยังพอแบงกันได แตจะแบงปรมัตถธรรม แบงการลางละกเิลส

แบงการกระทาํที่เปนภาคปฏบัิต ิอันเปน สัมมาทฏิฐ ิเปนมรรค อันถกูตองแลว ตนของตนเทานัน้ จะพึ่งตนได ไมมใีครสามารถ

ที่จะชวยเราไดจรงิๆ จนถงึผลไดเลย นอกจาก ตนตองพยายามอตุสาหะ ใหจรงิเทานัน้

เมื่อผูที่รูวา สิ่งที่ดทีี่สดุ ประเสรฐิที่สดุ ที่ควรไดที่สดุ ถาเราไมทาํเอา เรากโ็งที่สดุ เทานัน้เอง
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รู้ตัวทั�วพร้อม

... คอื ผูที่สาํคัญ ในโพชฌงค 7 และ สตปิฏฐาน 4 อันปฏบัิตอิยูเปนประจาํวัน หรอื การปฏบัิตอิยางมมีรรค องค 8

ผูที่เดนิโพชฌงค 7 คอื ผูรูจักจังหวะแรก คอืสต ิบคุคลที่ ปฏบัิต ิอยางผูมสีต ิจะตองสาํคัญในสตอิยางยิ่ง

เราตองพยายามรูตัวอริยิาบถทกุอยาง จะเดนิ จะยนื จะนัง่ จะนอน นัน่เปนอริยิาบถใหญ หรอื เราจะทาํอันใดๆ ขยับกาย

ขยับแขน ขยับขา จะยนื จะนัง่ จะนอน จะเดนิ ที่เราจะมอีากัปกริยิา ประกอบอื่น เรากจ็ะตอง รูตัวอยูในสภาพสาํรวม สังวร

และ จัดแจง ใหเปนผูที่สงบ เรยีบรอยกอนอื่น นี่ เปนบทตน เราจะละ ลด อากัปกริยิา ของคนโลกยๆ เพราะฉะนัน้

ผูที่พจิารณากาย กายนัน้ คอื พจิารณาอริยิาบถ พจิารณาวา ตนเองรูตนอยู โดยคาํนงึถงึอาณาปาณสติ

วาเรามลีมหายใจเขา-ออกอยู หรอื ใชลมหายใจเขา-ออกเปนกสณิ มสีต ิไมใหออกนอกตัว ลมหายใจ คอื กาย

เราพยายามหัด ทาํใหชนิ ใหใชสต ิและความระลกึรู ที่รูในสิ่งเหลานี้ เราจงึจะเปนผูควบคมุกาย ใหสจุรติได พรอมกระนัน้

เรากค็าํนงึถงึวจ ีนี่ เปนการฝกอบรม ที่ไดอบรมทัง้จติดวย ในการศกึษา ที่เรามรีายละเอยีดของความรู ที่จะรูลกึซึ้งตอไป และ

เรากไ็ดเรยีนไปแลว มันจะชวยใหเราไดฝกตน เนยีนตัง้แตตน ละเอยีดตัง้แตตน แลวจะตอ เปนกลาง เปนปลาย

ไปไดอยางครบถวน

ขอใหเราทัง้หลาย จงไดดาํเนนิ ตัง้แตบทที่ 1 ที่วา สตปิฏฐาน 4 หรอื ดาํเนนิบทโพชฌงค 7 ที่วา สต ิใหสมบรูณ ยิ่งขึ้น

ใหสาํรวม สังวร ดังกลาวแลว แลวเราจะรูสกึวา... เราเปน ผูปฏบัิต ิที่จะเริ่มมคีวามละเอยีดเนยีนในขึ้น

อยาถอืตัววา เราเปนนักปฏบัิตทิี่ยิ่งใหญแลว ที่ผานมานานปแลว แตจงกระทาํอยางยิ่ง เราจงึจะเพิ่มอธ ิหรอื

เพิ่มความยิ่งขึ้นได
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แบบฝึกหัดทางธรรม...แบบฝึกหัดอันย�ิงใหญ่

  ทกุเวลา ทกุนาท ีคนเรา ลวนแลวแตฝกแตหัด ผูที่ไดศกึษาหลักฝก หลักหัดที่ด ีกจ็ะไดเปน ผูที่ฝก หรอื หัดอยางดี

สวนผูที่ไดรับหลัก หรอื ไดรับวธิฝีก และหัดที่เลว กย็อม จะไปสูความเลว โลกมแีบบฝกหัด ที่พาฝก พาหัด ไปสูโลกยีารมณ

ไปสูโลกธรรม เปนแบบฝกหัด อันยิ่งใหญ ที่พาคนไปสูความลงนรกใหญ ผูที่มบีญุ ไดรับรูความรู ที่พามาฝกมาหัด

พามาทาํแบบฝกหัด อยางธรรมะ ไปสูโลกตุระ ผูนัน้มบีญุ จะไปสูสวรรค ที่แท และ มันเปนหมูนอย แบบฝกแบบหัดนัน้

มคีนกลุมนอย จงึมฤีทธิ์ มแีรงนอย แตกเ็ปนแบบฝกหัดที่ยิ่งใหญ ยิ่งกวา ผูที่ดาํเนนิแบบฝกหัด กระทาํแบบฝกหัด อยูจรงิ

ไดมาก ทกุวนิาทไีดมสีต ิรูตัว ทัว่พรอม และ กาํหนด กระทาํตนอยูในขอบขาย ของแบบ ฝกหัดที่ด ีไมใหขณะลวง

กระทาํไดเสมอเทาใดๆ กจ็ะแกกลับ จากที่เราไปเคยไดรับ แบบฝกหัด อันยิ่งใหญ ทางโลกมานานแสนนานแลว การแกกลับ



มาสูแบบฝกหัด ทางธรรม สูโลกตุระนัน้ จงึเปนเรื่องยาก เปนเรื่องที่จะตอง พากเพยีร อตุสาหะอยางยิ่ง ผูที่รูจรงิแลว

เหน็จรงิแลว วาเราจะตองเขาสูการฝกการหัด จรงิๆ อยางนี้ จงึจะเปน ผูเดนิทาง เขาไปสูสวรรคแทจรงิได

จงึตองพยายาม อยาใหสตติก อยาใหขณะลวง จะตองนาํตนเขาสูกรอบแบบฝกหัด ที่จะไปสูโลกตุระ ใหไดถี่ที่สดุ

จงึจะเปนผูพอมหีวังได
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ผู้ปฏบิตัธิรรม

สรางสต ิและ กระทาํการรับรู ทาํความรอบรู ฝกการวจัิยอยูในตน เราเปนผูที่กาํลังสราง ฌาน ขณะที่เรามสีตริูตัวทัว่พรอม

ตดิตามอริยิาบถของตน ตดิตามรูเทาทันผัสสะ ที่ผัสสะแลว กม็กีารสังขารในอารมณ

พยายามแยกอารมณที่มกีเิลสผสมออก การกระทาํ อยูดังนัน้คอื การปฏบัิตธิรรม โดยเดนิโพธปิกขยิธรรม 37 ผูที่ไดฝกเสมอ

เริ่มตนตัง้แต ตื่นนอน มสีตริวดเรว็ ตื่น ไมซมึ สลัดความงวง อยางเรว็ไว และ เปนผูที่ฝกตน อยูตลอด ตัง้แตตื่น ทาํสต ิและ

กาํกับอริยิาบถ กาํหนดอารมณ กาํหนดความรอบรู ปรับกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม นัน่คอื เราปฏบัิตธิรรมอยูทัง้สิ้น

ทัง้มวล
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รู้ตัว รู้ตน รู้อารมณ ์ยอ่มเป็นสขุ

ผูไดซับซาบอารมณ ที่เปนอารมณไมวูวาม ไมรอนรน โดยเฉพาะ ไมซมึ เซง็ ผูที่ทาํในใจ หรอื มนสกิาร ปรับโดยแยบคายเปน

กค็อื ผูที่กาํลังเรยีนรูอทิธวิธิใีหแกตน ความทกุข สองดาน ดานหนึ่ง กค็อื ดานฟุง วุนวาย รอนรน กระวนกระวาย อกีดานหนึ่ง

กค็อื ดานอดึอัด ดานซมึ ดานไมปลอดโปรง ไมโลง ไมเบา ไมวาง ซึ่งเปนสภาพที่ไมสบาย นัน่เอง เปนทศิทาง

สองทางที่ไมใชสภาพกลาง หรอื สภาพของจติที่ทัง้แววไว โปรงใส เฉลยีวฉลาด มสีตริูทัว่ มคีวามวจัิยที่รวดเรว็ และ

มกีารรับรูอยู อยางไมผลัก และไมดดู การเขาใจสภาพของอารมณ ที่แจมใส เบกิบาน อารมณที่ควรอาศัยเสมออยางยิ่ง

แลวก ็หัดปรับ หัดรูตัว รูตน รูอารมณ แมจะไดรับการกระทบกระแทก สัมผัสโดยสิ่งแวดลอม อยางใดๆ กด็ ีเรากเ็รยีนรู

และหัดปรับ เขาสูอารมณที่เราซับซาบนัน้

นัน่คอื การฝกหัดตน เปนผูที่สรางอทิธวิธิ ีที่ทาํตนใหไดกาํไร ทัง้เบื้องตน และมฤีทธิ์ ที่จะทาํ ใหเกดิ การมผีลดี

ตอไปถงึเบื้องปลายได อยางสขุาปฏปิทา คอื ปฏบัิต ิประพฤตอิยู ดวยความมผีลกาํไร ที่เรยีกวา "เปนสขุ"
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เหน็จรงิเพราะรู้ และปฏบิตัจินเกดิผลจรงิ

การสรางสัมมาสมาธขิองพทุธนัน้ ผูปฏบัิตจิะตองสาํคัญในทกุๆกาละ แมคดิ แมพดู แมกระทาํอันใดๆ อยูทัง้นัน้

กระทาํใหเปนประจาํชวีติ จะตองระลกึ มสีตริูตัวทัว่พรอม มสีตปิฏฐาน 4 มสีัมมัปธาน 4 อยางแนแท

กระทาํดวยความพยายาม มอีทิธบิาท มคีวามยนิด ีวริยิะ อตุสาหะ เอาใจใส ในการกระทาํ อยาใหขณะลวง จงึจะมผีล

อันเหน็ผลไดชัดแจง และ เจรญิด ีแตไมใชเครงเครยีด ทวา ผูปฏบัิต ิตองพงึฝกใหชาํนาญ เมื่อสะสมความมสีต ิและ

มธีัมมวจัิย พากเพยีร กระทาํอยูเสมอ ฝกซอมใหมสีตปิฏฐาน 4 ที่พจิารณาออกทัง้สิ้น ในกายานปุสสนากด็ี

เวทนานปุสสนากด็ ีจติตานปุสสนากด็ ีธัมมานปุสสนากด็ ีและ มธีัมมวจัิย มกีารสังวรปธาน มกีารปหานปธาน

มภีาวนาปธาน มอีนรุักขนาปธาน อยางมผีล มผีลนอย หรอื ผลมาก กอ็ยูที่ประสทิธภิาพ หรอื ความสามารถ ความพยายาม

ของผูพงึกระทาํนัน้ๆ เมื่อผูใด ไดกระทาํอยางยนิด ีอยางเบกิบาน แจมใส พอใจ กระทาํดวยความเพยีร เอาใจใส

พนิจิพเิคราะห ไปตลอดเวลา ใหไดทกุๆขณะ แทจรงิมันยอมไมไดทกุขณะ กจ็รงิอยู

แตความเพยีรนัน้ จะทาํใหเกดิการตอเนื่อง ความชาํนาญ จะทาํขณะนัน้ ถี่ขึ้นได จะม ีสตปิฏฐาน 4 ประจาํตน จะมกีารปหาน

จะมกีารไดละลด เลกิอยูประจาํตน จะไดมกีาร กระทาํ สิ่งที่ควรทาํใหดยีิ่ง กจ็ะดยีิ่งขึ้น อยูประจาํตน อนิทรยีพละ

ทัง้หาของตนๆ จงึจะเกดิจรงิ มจีรงิ ความเจรญิเปนปต ิเปนปสสัทธ ิเปนสัมมาสมาธ ิหรอื สมาธ ิสัมโพชฌงค กจ็ะเกดิเนยีนใน

เปนฌานแลวฌานเลา ความชาํนาญ ในการซับซอนของ ฌาน 1,2,3,4 กจ็ะเกดิขึ้น จะเจรญิขึ้น ดวยการปฏบัิตทิี่จรงิ

จนสูอเุบกขา จะมผีลใหเรา ไดรับสัมผัสรู เมื่อจติเปน สัมมาสมาธ ิการปฏบัิต ิมผีลสัมมาสมาธ ิจงึจะกอใหเกดิ สัมมาญาณ

สัมมาวมิตุ ิอันพอเหมาะได ดังนัน้ การปฏบัิตธิรรม ของศาสนาพทุธ จงึจะตองปฏบัิตอิยูตลอดเวลา มสีัมมาทฏิฐแิจงชัด

ในทฤษฎ ีวธิกีารปฏบัิต ิและไดลงมอื พากเพยีรอยูจรงิ เปนประจาํ ชวีติ มอีงค 7 ของมรรค เปนสภาพที่กระทาํถกูตอง จงึจะ

มผีล ทฤษฎอัีนยิ่งใหญนี้ ถาไมไดฝกเพยีร ไมไดเหน็ผล ไมไดรูไดดวยตน กจ็ะไมเขาใจ ความยิ่งใหญนัน้ได แต

ผูที่ไดปฏบัิตแิลว เหน็ผล ยิ่งพากเพยีร ยิ่งกระทาํ กย็ิ่งจะรูแจง ถงึความยิ่งใหญ ดวยตนเอง เปนปจจัตตัง เวทติัพโพ วญิหูิ

เราไดแตรู ไมไดปฏบัิตนัิน้ จะไมซาบซึ้ง ถงึความยิ่งใหญเปนอันขาด

แตถาเผื่อวา เราไดรูและปฏบัิตจิรงิ จนมผีลจรงิ ยิ่งสงู ยิ่งมาก เรายิ่งจะรูจรงิวา ทฤษฎ ีเรยีกสัน้ๆ สรปุวา มรรค องค 8 หรอื

โพชฌงค 7 ของ พระพทุธเจานัน้ เปนทฤษฎ ีอันยิ่งใหญ เพราะผูกระทาํจรงิ มผีลจรงิ เทานัน้ จะเปนคน เหน็ความจรงิสิ่งนี้

19 เมษายน 2528

รู้แลว้ตอ้งปฏบิตัิ

นักศกึษาทางโลก กเ็รยีนทางทฤษฎ ีแลวกล็งมอืฝกหัด ปฏบัิต ิแลวจงึจะเกดิผลติผล หรอื ความสามารถ ฉันใดกด็ี

นักปฏบัิตทิางธรรม กต็องเรยีนทฤษฎ ีเรยีนความรูปรยิัต ิแลวก ็เอาไปปฏบัิต ิลงมอื ฝกหัด อบรมตน จงึจะเกดิผล



ที่เปนจรงิขึ้นมา ฉันนัน้ และการปฏบัิต ิหรอื ศกึษาทางธรรมนัน้ กระทาํดวยชวีติ ฝกหัดดวยชวีติ ประพฤต ิปฏบัิตติลอดชวีติ

หรอื ปฏบัิต ิจนกวาจะจบกจิ ซึ่งตองเอาตนเขาปฏบัิต ิอยางละเอยีดลออ ลกึซึ้ง ใชวญิญาณ เปนตัวตัดสนิ จติวญิญาณ

ไดถกูการขัดเกลาจรงิๆ มกีารไดลด ไดละจรงิๆ ซึ่งเปนของ ละเอยีด เปนความรูยาก เพราะฉะนัน้ ถาผูที่ปฏบัิต ิไมละเลย

ทัง้ภาคปรยิัต ิและไม ละเลย ทัง้ภาคปฏบัิตทิี่แทจรงิ ศกึษา เอาใจใส ทัง้ฟง ทัง้คดิ ทัง้สอบถาม อาน คนควา พรอมกระนัน้

กป็ฏบัิตอิยางมสีตริูตัวทัว่พรอม กระทาํใหขณะลวงนอยที่สดุเสมอๆ ไมตอง เครงเครยีด แตกระทาํใหตดิตอเนื่องเสมอๆ

ถาถกูทาง เปนสัมมาทฏิฐแิลว ความพยายาม และ สตทิี่ชวยสัมมาทฏิฐนัิน้ จะเกดิสัมมาสมาธ ิเกดิสัมมาญาณ และ

เกดิสัมมาวมิตุไิด อยางแทจรงิ

21 เมษายน 2528

การศกึษา ๓

ขึ้นชื่อวา "มนษุย" เปนผูรูกวาสัตว มนษุยจงึรูวาตนจะเจรญิไดนัน้ ตองมกีารศกึษา การศกึษา คอื การทาํใหเจรญิทางกาย

ทางวาจา ทางใจ การใหเจรญิทางกาย ทางวาจา ทางใจ ที่ถกูตองที่สดุ กค็อื การศกึษา

ที่เปนการศกึษาสามของพระพทุธเจา ที่ไดพสิจูน ความเจรญิอยางแนชัด และ รูรอบ พาศกึษาใหถวนรอบ จงึเปนผูเจรญิ

ที่มปีระโยชน คณุคามาก ทัง้ไดคณุคาแกตน ทัง้เปนคณุคาแกผูอื่น แกสังคม แกโลก สอดคลองไป พรอมกัน

สวนผูมกีารศกึษาที่ผดิพลาด คอื ศกึษาเพื่อจะเจรญิทางกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม เหมอืนกัน ทวาเจรญิไปเพื่อลาลาภ

ลายศ ลาสรรเสรญิ มุนเมาในโลกยีสขุ ใหแกตน การศกึษาไปเพื่อที่จะไดมา เพื่อที่จะเอาเปรยีบ เพื่อที่จะเปนผูที่จะมักมาก

มมีาก การศกึษาเชนนัน้ ทาํลายทัง้คน ทาํลายทัง้สังคมโลกมนษุยอื่น

การศกึษา ถาผูที่ไมมสีัมมาทฏิฐ ิวาการศกึษานัน้ จะตองศกึษาหลักความหมาย ในวชิาการใดๆ กต็าม ตองรูวา

มมีาเพื่อชวีติ เมื่อรูหลักความหมาย ที่จะมาฝกฝน กระทาํกจิ แลวเรากต็องลงมอืกระทาํ กจินัน้ กระทาํกจินัน้ไป

เพื่อพัฒนากายกรรม วจกีรรม มโนกรรมของเราใหบรสิทุธิ์ หรอื ใหเปนผูมคีวามขยัน หมัน่เพยีร สรางสรร เปนผูมผีลผลติ

คณุคาประโยชน และ เปนผูลดโลภ ลดโกรธ ลดหลง สรางสรรไดมาก กระทาํกจิใด เพื่อการกอผลผลติกต็าม

กจ็ะเปนผูที่สรางสรร ดวยความสามารถ มฝีมอื มคีวามสามารถ สมรรถนะ อันสงูขึ้นเรื่อยๆ แตเปนผูลดความโลภลงเรื่อยๆ

เปนผูลด ความพยาบาท ความโกรธ เปนผูลดความหลงผดิ ทวา ชวีตินัน้ เจรญิทัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม

เปนสจุรติกรรม ยิ่งเจรญิมากเทาใด ยิ่งสจุรติเทาใด ยิ่งเปนผูสบายเบา และ มคีณุคา ประโยชนแกตน คอืลดโลภ โกรธ

หลงไดมากยิ่งขึ้นจนหมดสิ้น โลกกจ็ะได จะมคีา มปีระโยชน จากผูที่เจรญิดังกลาวนี้ไป ทัง้หมดสิ้นดวย ไมขัดแยงกับโลก

ที่เตม็ไปดวยความพรอง

สวนผูที่เจรญิจรงิ กเ็ปนผูที่เตม็ไปดวยความเตม็ อันมใีหแกโลก และ เปนการชวยเสรมิ หนนุโลกที่มแีตความพรองนัน้ ตลอด

นานับกัปกัลป



25 เมษายน 2528

เจรญิสมาธดิว้ยศลี

เราจะเจรญิสมาธดิวยศลี ดวยพฤตกิรรม ที่มทัีง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ตามหลัก มรรค องค 8 นัน้ จะตองมสีติ

รูตัวใหมากขณะที่สดุ พยายาม หรอืวริยิะอยางยิ่ง เพื่อที่จะ ไมใหขณะลวง ไมวาเราจะเปนอยูอยางไร มอีริยิาบถทัง้สี่ หรอื

มกีรรมกริยิา ทกุกรรม ทกุกริยิา เราจะรูตน รูตัว และ มธีัมมวจัิยตลอดเวลา วากรรมกรยิาเหลานัน้ อริยิาบถ เหลานัน้ หรอื

แมที่สดุ ผัสสะที่เปนเหตเุกดิแหงกเิลสอยางเกง เราผัสสะอะไรอยู กจ็ะตอง มสีตสิัมปชัญญะ ธัมมวจัิย

จนเกดิปญญาไปทกุขณะ แลวเลอืกเฟน พยายามมอีทิธวิธิ ีที่จะชนะ ที่จะกระทาํสูจดุที่ด ีที่เราไดสมาทานแกตนไปเสมอๆ

การกระทาํเชนนี้ ชื่อวา การปฏบัิตธิรรม ของพระพทุธศาสนา ถาไมพยายาม ไมรูวธิทีาํอยางถกูตอง ดาํเนนิ

โพธปิกขยิธรรมไมถกูตอง สตปิฏฐานสี่ กไ็มเขาใจ และไมทาํจรงิ เรากไ็มสามารถ ที่จะเกดิ สัมมาสมาธิ

ไมสามารถจะสูสัมมาญาณ สัมมาวมิตุไิด ดังนัน้ เราจะตองรูแจงหลักเกณฑ ภาคปฏบัิต ิและ ไดปฏบัิตอิยู โดยความเพยีร

พยายามระลกึรู อยาใหตกรวงเสมอๆ จงึจะเกดิผล ตามที่เรามุงหมาย ผลจงึจะเกดิจรงิ เราจงึจะเปนอรยิบคุคล และ

เดนิทาง ไปสูจดุที่พนทกุข ถอนอาสวะไดจรงิ

26 เมษายน 2528

ยดึมั�น ถอืมั�น อยา่งมปัีญญา

ผูที่ฉลาด ยอมไมยดึมัน่ ถอืมัน่ เพื่อความพนทกุข ผูที่ยังยดึมัน่ ถอืมัน่อยู โดยมทีกุข กต็องเปนผูรู วาการยดึศลี ยดึธรรม

ยดึวนัิย ยดึหลักประพฤต ิเพื่อการประพฤต ิละ หนาย คลาย จางอยางมผีลอยูนัน้ ยอมตัง้ตนอยูในความลาํบากบาง

แตกม็กีารคลาย จาง ผูยดึมัน่ ถอืมัน่เชนนัน้ เรยีกวา ผูเพงเพยีรอยู และ มมีรรค - มผีล ผูหลง จะยดึมัน่ ถอืมัน่

โดยไมมปีญญา แลวมทีกุขอยูในตน ผูนัน้ ชื่อวา "ผูอวชิชา หรอืโงอยู ผูยดึมัน่ ถอืมัน่ ยอมทกุข ดวยประการฉะนี้

แมทกุขอยางไรผล หรอืทกุขอยางมผีล

สวนผูที่ยดึมัน่ ถอืมัน่ อยางไมมทีกุขนัน้ คอื พระอรยิเจา ทานยดึศลี ยดึธรรม ยดึวนัิย เพื่อตน เพื่อผูอื่น โดยเฉพาะตนเองนัน้

ปฏบัิตศิลีกด็ ีธรรมกด็ ีวนัิยกด็ ีหลักเกณฑตางๆ กด็ ีไดโดยงาย ไดโดยไมยาก ไดโดยไมลาํบาก และ ไมมทีกุข การยดึมัน่

ถอืมัน่ในศลี ในธรรม ในวนัิย ในหลักเกณฑตางๆ อันพงึเปนไป ดวยความสามัคค ีสันตภิาพ ผูยดึได โดยไมทกุข จงึคอื

อรยิเจาผูรูเทาทัน และ ผูมกีาํลังใจอันแขง็แรง ปราศจากธลุ ีการยดึมัน่ ถอืมัน่ อยางไมมทีกุข จงึเปนสิ่งที่เปนคณุคา

ประโยชนตอตน ตอโลกมนษุย

สวนผูที่ยังยดึมัน่ ถอืมัน่ ไมวาง และไมมผีล เตม็ไปดวยทกุข นัน้คอื ผูยังเปนปถุชุน หรอื ยังเปนผูที่ยังโมหะ ยังอวชิชา



ยังไมมทีางคลี่คลาย เพราะฉะนัน้ แมผูนัน้ จะฉลาดขึ้น ในคราใด จงปลอยวาง เสยีทัง้สิ้น ไมยดึมัน่ ถอืมัน่ในสิ่งนัน้เสยีเลย

เราจะเหน็การพนทกุข ในปจจบัุนทันที

28 เมษายน 2528

ความพร้อมเพรยีงของมวลมติรนาํไปสู่ความสาํเรจ็

ความพรอมเพรยีงของชนผูเปนหมู ยอมยังผลสาํเรจ็ ความสาํเรจ็ มทัีง้สวนตน และ ความสาํเรจ็ มทัีง้สวนรวม

เมื่อเกดิความพรอมเพรยีงขึ้น เปนมติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีความพรอมเพรยีงที่ด ีที่กลาวนี้ หมายถงึ

ความพรอมเพรยีงทัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม เปนสาํคัญที่สดุ เมื่อไดอบรมกัน ชวยเหลอืเฟอฟาย พากันปฏบัิติ

เขาไปสูจดุหมาย ที่จะเขาใจคาํวา "สามัคค"ี หรอื "ความพรอมเพรยีง แลวเรากฝ็กทัง้ กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม

โดยเฉพาะ ทัง้รู และมจีติใจ มนี้ําใจ มคีวามเปนจรงิในใจ ซึ่งเหน็แกการชวยเหลอื เฟอฟาย เอื้อเฟอ เกื้อกลู

เสยีสละอยางแทจรงิ น้ําใจนัน้ จะทาํให ความเปนหนึ่ง หรอื ความเปนน้ําหนึ่ง ใจเดยีวกันไดอยางแทจรงิ เพราะฉะนัน้

แมกจินอก กจิสวนรวม ซึ่งกระทาํดวยกาย ดวยวาจา จะสาํเรจ็ลงไป คนที่ไดฝก ไดอบรม ผูยังไมม ีน้ําใจ

ผูยังไมไดขัดเกลาจนสะอาด กจ็ะไดถกูดงึดวยแรงหมูนัน้ ขัดเกลา นาํพา เปนสิ่งแวดลอมที่ด ีเปนมวลมติรที่ด ีมอีาํนาจดงึดดู

จงูกันขึ้นไปสูความสาํเรจ็ คอื ละกเิลส อันคางคาอยูของแตละคนๆ ไดดวยประการ ฉะนี้

29 เมษายน 2528

ปฏบิตัอิยู่ทกุขณะจงึจะไดช้�ือวา่นกัปฏบิตัธิรรม

ผูชื่อวา นักปฏบัิตธิรรม หรอื ลกูศษิยของพระสัมมาสัมพทุธเจา จะตองทาํความเขาใจ ทาํความเหน็ใหถกูตอง

วาการปฏบัิตธิรรมนัน้ คอืเชนใด ประพฤต ิปฏบัิตอิยูอยางไร เรยีกวา การปฏบัิตธิรรม การปฏบัิตธิรรม ของพระพทุธเจานัน้

กค็อื จะตองมสีต ิมคีวามพยายาม ที่จะปฏบัิตอิยูเสมอ ใหไดทกุขณะ ใหไดมกีารตดิตอ ตอเนื่อง วาเราอยู ในภาคประพฤตอิยู

ปฏบัิตอิยู สังวร สาํรวมอยู ใหตอเนื่องมากขณะที่สดุ การปฏบัิต ิมสีตริูตัว ใหปฏบัิตติอเนื่องอะไร กค็อื เราจะตองคดิ

กค็ดิใหเปนสัมมา ตามฐานะ ที่เราสมาทาน พดูกพ็ดูใหเปนสัมมา ตามที่เราไดมฐีานะสมาทาน ทาํการงานกท็าํใหเปน สัมมา

ตามที่เราสมาทาน

จะตองใชความพยายาม ใชสต ิระลกึรูตัวใหตอเนื่อง แลวปรับ วจัิยธรรม ปรับวจัิยธรรม ปรับวจัิยธรรมอยูเนอืงๆ

การกระทาํเชนนี้เปนประจาํ เปนสวนมาก กระทาํดวยการคดิกด็ ีดวยการพดูกด็ ีดวยการกระทาํ ดวยกายกด็ ีเราจะตอง

พจิารณาการกระทาํประจาํวัน หรอื สวนมาก ที่เรากระทาํ ทัง้คดิ ทัง้พดู ทัง้ลงมอื วาเราไดทาํเปนสัมมา หรอื เปนอธขิึ้น

ตามศลี ตามหลักกรรมฐาน ที่เราได สมาทานนัน้ๆ อยูจรงิหรอืไม



ตองหมัน่รูวา ตนเองไดมสีตอิยู ไดสังวรปธาน ไดปหานปธาน มภีาวนาปธาน และ ไดอนรุักขนาปธานอยูเรื่อยๆ และ

จะตองตรวจสอบ ตรวจตรา ราํลกึวา วันหนึ่งๆ เราไดผล เราไดพัฒนาคน หรอื เราเอง เราเกดิสิ่งที่เปนมจิฉา สิ่งที่ตกต่ํา

การไดตรวจตราจะเปนผูรูตน วาเราไดทาํตกรวงในวันหนึ่งๆ มาก หรอื เราไดปฏบัิต ิประพฤตติน ตามหลัก

ตามทฤษฎอัีนยิ่งใหญของพระพทุธเจามาก แมเราจะอนิทรยีพละ ยังไมกลาแขง็ แตถาเราไดตัง้ตน รูตัววา

ไดกระทาํอยางสามารถอยู แมจะเอาชนะกเิลส ยังไมได กย็ังชื่อวา เปนพระโยคาวจร ที่มคีวามเพยีร มอีทิธบิาท สรางอนิทรยี

สรางพละอยู

ยิ่งเราปฏบัิตไิดมผีล นัน่คอื ผูเปนพระโยคาวจร ที่เจรญิยิ่งๆ อยูตามลาํดับ การสรางสม สมาธ ิการสรางสมญาณ และวมิตุิ

จงึจะตอเนื่อง และ เจรญิยิ่งๆ ไพบลูย

30 เมษายน 2528

เกดิมาเพ�ืออะไร

ความสงสัยของมนษุย ที่จะตองสงสัย ไปนานับกัปกาล วาเกดิมาเปนมนษุย เกดิมาทาํไม เปาหมายอันแทจรงิ ที่ประเสรฐิสดุ

ที่จะเปนมนษุยนัน้ ดอียางไร มทีศิทางจะสงูสดุ ดสีดุ อยูในโลก หรอื อยูในความเปนมนษุย เปนอยางไร ทัง้ๆที่ พอรูวา ดี

คอือยางไร แตความแนใจ ความชัดเจน ถงึที่สดุนัน้ มไีดยาก ถาไมไดพบสัจธรรม

พระสัมมาสัมพทุธเจา เปนผูคนพบสัจธรรมสดุยอด และทาทายใหพสิจูนวา ความเกดิมา เปนมนษุย เกดิมาทาํไม ?

เกดิมาเพื่ออะไร ซึ่งเรากไ็ดศกึษากัน ไดรูวาการเกดิมา เกดิดวย อวชิชา เมื่อมอีวชิชาแลว จงึจะรูวา เราเกดิมา สดุทาย

เพื่อตาย และ เมื่อมชีวีติอยู กท็าํงาน หรอื เปนคนด ีกระทาํแตสิ่งที่ด ีและจะทราบชัดวา ดนัีน้ คอือะไร ทรงไวซึ่งความดี

ทรงธรรม ทรงไวซึ่งธรรมนัน้ อยางไร แมรู เรากต็องมาฝกละลางตัวกเิลส อวชิชา โมหะ ของโลก ที่หลอกใหคนเปนทาส

เวยีนวน มวีัฏสงสาร แลวๆ เลาๆ ต่ําๆ สงูๆ บาปๆ บญุๆ ทกุขๆ สขุๆ ซึ่งสขุ กเ็ปนสขุหลอก ทกุข กเ็ปนทกุขหยาบที่ทรมาน

ที่ทาํใหสรางบาป อยูเรื่อย เมื่อมาทราบชัด ไดละลาง ไดลดบาป ลดทกุข จนชนะ จนสามารถเปนบคุคล

ผูงายตอความเปนอยู และ จรงิตอความด ีความประเสรฐิ ชวีติจงึไดทราบชัดวา เพื่อตาย จรงิๆ

อรหันตเจา จงึตายแลวกส็ญู หมดวัฏสงสาร ที่จะมาเวยีนวายอยู ตราบที่ทานสามารถ ปดสนทิ ดับสนทิ

ในเชื้อของการนาํสูวัฏสงสารไดอยางแทจรงิ เมื่อมคีวามรูสดุยอด เรากม็ชีวีติ แมจะยังไมตาย กเ็ปนคนด ีเปนคนประเสรฐิ

เปนคนมคีณุคา ทาํงานไปจนกวา จะตาย แลวกจ็ะตายเลย

แตสาํหรับผูที่ยังรักที่จะเกดิอกี เพื่อสรางสมบญุบารม ีใหเปนคนประเสรฐิ ที่ประเสรฐิ สงูสดุ ที่มขัีน้ตอน ถงึสัมมาสัมพทุธเจา

กย็อมจะตัง้ใจ เพื่อจะเกดิมาทาํงาน เพื่อมาเรยีนรู อปุสรรค มาเรยีนรูทกุขนานา ที่มอียูในมนษุยชาต ิทัง้หลาย กย็อมทาํได

แตผูที่ไมคดิจะเกดิมา เพื่อสรางสมบญุบารมอีกี ยอมทาํได เดด็ขาดแนนอน ดังนัน้ ชวีติ ความเปนมนษุย

ถาเราไมไดพบพทุธศาสนาแลว เราจะไมทราบเลย แมทราบ กไ็มชัดเจน ไมมทีศิทางเปาหมาย ถาแมวาจะเพยีงรู

เพยีงเขาใจวาโลกตุรธรรมของพระสัมมา สัมพทุธเจานัน้ พาคนเปนไปเชนใด มเีปาหมาย แนชัดเชนใด แตทวา



ไมไดพสิจูนดวยตน เปนสันทฏิฐโิก ไมไดมผีล จนเราเลื่อนขัน้เขาสูกระแสทศิทางโลกตุระ และไดพัฒนา ภมูติน

ขึ้นสูความเปนอรยิบคุคล เรากจ็ะยังวกเวยีน วกวนอยูนัน่เอง ตอเมื่อเราไดปฏบัิต ิประพฤตตินเอง ปรับปรงุ

สรางความเกดิที่จติ ใหจติเกดิสูอรยิภมู ิเขาสูกระแสโสดาบัน ชวีติกจ็ะเลื่อนไหลเขากระแสไป จะเหน็ความจรงิ

หรอืสัจธรรมแทชัดขึ้น แมกระนัน้ กย็ังประมาทได ยังสามารถที่จะหลงใหล อยูในภมู ิในภพตางๆ เหลานี้ได นานับชาติ

อกีเหมอืนกัน สาํหรับรางกายนี้ ถาไมทาํให อรยิภมู ิหรอืจติวญิญาณนัน้ มอีรยิชาต ิเกดิชาตอิรยิะในจติ เลื่อนภมูขิึ้นสงูจรงิ

และ ขึ้นสูภมูสิงู ขัน้อนาคามภีมู ิกจ็ะชัดเจน และ จะไมชัดชาเกนิกาล ตราบที่เรายังไมเหน็ อยางมญีาณทัศนวเิศษชัดเจน

วาชวีตินัน้ เกดิมาเพื่อพหชุนะหติายะ พหชุนะสขุายะ โลกานกุัมปายะ อันเปนญาณทัศนวเิศษ

ที่ผูเกดิจรงิ เปนจรงิ จงึจะเหน็แท แลวกม็ชีวีติ อยูดวยทศิทางเดยีว เพื่อสัง่สม ความประเสรฐิ สัง่สมความดงีาม และ

มชีวีติอยู อยางไมทกุขรอน อนาทรอะไรนัก ตราบจน จะเปนผูที่หมดสิ้นความสงสัย หมดสิ้นอาสวะ จงึจะชัดแท เหน็จรงิ และ

นาํพา ผูอื่น มาสูความประเสรฐินี้ ตามที่ตนได ตนม ีมนษุยจงึจะเปนผูที่มจีติวญิญาณอันสงู จติวญิญาณอันประเสรฐิ

สมฉายา คาํวา "มนษุย" หรอื "อารยชน" "อรยิบคุคล" แทๆ ไดจรงิ

๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘

อารยชนท�ีแท้

พระโยคาวจร หรอื ผูที่พากเพยีร ปฏบัิตธิรรมจรงินัน้ จะตองมทัีง้ความเพยีร วริยิะ ที่จะทาํตน ใหเปนผูระลกึรูตัวทัว่พรอม

แลวกร็ูอริยิาบถ รูกรรม รูกริยิา รูอารมณ ซึ่งเปนตัว สาํคัญ แลวกป็รับอารมณ ปรับอารมณที่เสพยโลกยี หรอื ปรับอารมณ

ที่มันจะใฝไปหา ทางที่เรารูแลววา โลก คอือะไร โลกยี คอือะไร ลด ละ ลงมา พรอมกระนัน้ เรากจ็ะตองรู สมมตสิัจจะ

ที่เปนของอาศัย ไมวากายกรรม วจกีรรม กายใด ยังไมพอเหมาะ กายกรรมใด เกนิไปกด็ ีนอยไปกต็าม

เรากจ็ะตองปรับมาใหอยูระหวางที่กาํลังด ีเหมาะสม พอเหมาะสม ที่อยูในสภาพ หยดุกห็ยดุ สรางกส็ราง ตามที่เราตองการ

ผูที่ ปรับไดทัง้อารมณ ควบคมุไดทัง้กรรมกริยิา ผูนัน้กเ็ปนผู เปนอยูสขุ และ เปนผูม ีสจุรติกรรม มบีญุ มคีณุประโยชน

เปนมนษุยที่มจีติอรยิะ หรอื เปนอารยชนที่แท

๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘

สขุจากความสงบ

ผูจะมสีขุ มทีกุขนัน้ กเ็พราะ ตองรูแจงชัด วาทกุข เปนอยางไร สขุ เปนอยางไร และ ผูที่ จะรูวา สขุที่ไมรูจบ

วาจะตองทกุขอยูเสมอ เปนอยางไร จงึจะสามารถดับเหตแุหงทกุข หรอืสขุ อันไมรูจบสิ้น ที่จะตองวนเวยีนไปหาทกุขนัน้ได

ผูที่ดับเหต ุที่กอใหเกดิสขุ อันเปน ทกุขตามอยูเสมอ จงึจะพบความสขุที่สงบ สขุที่ไมตองวนเวยีนไดจรงิ และ ผูที่พอใจ ในสขุ

ที่สงบ ที่ระงับ อันไมตององิสิ่งเสพย ไมตองมเีครื่องลอ ผูที่เหน็ได เพราะผูนัน้ทาํได ผูจะพอใจ

กเ็พราะผูนัน้ไดเปรยีบเทยีบชัดแลววา กามสขุ หรอื อามสิสขุนัน้ ยอมประณตี ละเอยีดสูวปูสโมสขุ หรอื สขุอันระงับ



สงบพเิศษนัน้ไมได

ผูที่ยนิดใีนความสงบ และยนิด ีในความสขุอันสงบ ดังนี้แล คอื ผูที่ไมมทีกุขอกี เปนผูที่ เบกิบาน แจมใสไดตลอดชาติ

๕ พฤษภาคม ๒๕๒๘

อา - ติ

อา - ต ิคอื อาณาปาณสต ิผูที่ยังมลีมหายใจเขาออก ที่เปนผูปฏบัิตธิรรม จะตองระลกึ รูสกึตัวเสมอวา เราจะตองมสีติ

เมื่อมสีต ิแลวเรากจ็ะตองระลกึรูทัว่ไป ตัง้แต อริยิาบถ กรรม กริยิา สัมผัส ตราบจนกระทัง่ ถงึมโนปวจิาร คอื จติที่เกดิเวทนา

เปนสขุ หรอื เปนทกุข กต็าม และ ไดวจัิย ทราบสภาพของความจรงิแหงกเิลส และกรรมที่ เปนกศุล แลวกพ็ยายาม

ปรับกรรมนัน้ๆ ละอกศุล สงัดจากกรรมทัง้ปวง จะเปนผูรู เหน็จรงิในจติ จะเปนผูรูจรงิ เหน็จรงิในธรรม เขาใจระดับจติ

เขาใจอาการของจติ กับกเิลส รูวามกีเิลส หรอืวาลดจากกเิลส หรอืวาหมดจากกเิลส ในเหตปุจจัยใดๆ กต็าม ยิ่งฝก ยิ่งรู

ธรรมะอันคอื กเิลสกด็ ีธรรมะอันคอื ความจรงิของขันธกด็ ีธรรมะอันคอื สภาพอายตนะ ซึ่งจะตองมอีาศัยกด็ ีและ

ธรรมะอันคอื ทฤษฎทีี่จะตองปฏบัิต ิไปสูธงชัย คอื เปาหมาย อรยิสัจ ๔ กด็ ีผูปฏบัิตธิรรมนัน้ จะรูจรงิ เหน็จรงิ ไดหรอืไมได

กจ็ะตองเปนผูรูในสิ่งนัน้ๆ เราจงึจะเปน ผูไดหยัง่ถงึสัจธรรม

๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘

พงึเป็นผู้ละกเิลส

เมื่อเราไดศกึษา จากพระบรมศาสดา ไดพสิจูน จนกระทัง่เขาใจเปนสัมมาทฏิฐ ิวาชวีติ ของมนษุยนัน้ เกดิมาอาศัยปจจัยสี่

มกีายสจุรติ วจสีจุรติ มโนสจุรติ เปนที่ตัง้ เราจะอบรม ใหตนเองมพีฤตกิรรม มกีารกระทาํ มกีารงาน อันเปนกศุล กศุลกรรม

หรอื กศุลธรรม คอือะไร เรากไ็ดทราบทัง้สิ้น จากพระบรมศาสดา ไดทรงกาํหนดไว เพราะฉะนัน้ มนษุย ที่ประเสรฐิ กค็อื

ผูที่มกีรรมกริยิา มพีฤตกิรรมอยูในชวีติ ที่เปนกศุลอันถงึพรอม บาปทัง้ปวงไมทาํ ทาํแตบญุ ทาํแตกศุล ทาํแตสิ่งดี

สิ่งประเสรฐิ และ เปนผูเสยีสละ ความเสยีสละ เปนความประเสรฐิอยางยิ่ง ความเหน็แกตัว ความโลภ เหน็แกได เหน็แก

เอาเปรยีบ เปนความเลวอยางยิ่ง เราละเวนความเลว ละเวนความชัว่ และ เรากพ็งึม ีพฤตกิรรม พงึเปนผูกระทาํตน

ใหเปนผูมคีวามด ีความประเสรฐิ ไมวาจะเปนความขยัน กเ็ปนความประเสรฐิ ไมวาจะเปนความอดทน กเ็ปนความประเสรฐิ

ความเปนผูขวนขวาย ความเปนผูออนนอม ความเปนผูกตัญ ูกตเวท ีดังนี้ เปนตน ลวนเปนความประเสรฐิ

ผูเปนคนที่ไดศกึษา และ ไดพสิจูนธรรมะวา กเิลสเทานัน้ ที่เปนตัวเหต ุใหเราเปนทกุข และ ใหเราหวงแหน เหน็แกตัว

ใหเราเปนคนขี้เกยีจ เปนคนออนแอ ไมอดทน เปนคนไมเสยีสละ เปนคนไมกตัญ ูเปนคนไมด ีนานาประการ

เมื่อละกเิลสเสยีแลว เรากจ็ะเปนผูทัง้ สขุสบาย ทัง้เปนคนแขง็แรง อดทน ขยัน สรางสรร เปนผูใหแกโลกไดอยางเบกิบาน

ราเรงิ ตลอดตราบตาย

๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘



ผู้ปฏบิตัอิยู่ในทางเอก

ผูเดนิอยูในมรรค เรยีกวา เดนิอยูในทางเอกายนมรรค ผูมเีอกายนมรรค หมายความวา ผูปฏบัิตอิยูในทางเอก หรอื

ผูเดนิอยูในเอเสวมรรค แปลวา ผูเดนิอยูในทางอันเอกนัน้ เปนผูที่ไดปฏบัิตอิยู เปนผูที่กาํลังเดนิจรงิๆ ผูใด

ไมไดปฏบัิตอิยูในเอกายนมรรค หรอื เอเสวมรรค คอื ไมมสีตปิฏฐาน ไมไดมกีารรูตัวใหจรงิ แลวกพ็จิารณา มธีัมมวจัิย หรอืมี

สัมมัปปธาน มวีริยิะ หรอืมอีทิธบิาท ควบคมุ สังวร เอาใจใส ในการประพฤตขิองตน ดวยการตรวจตรา วจัิยธรรม

พยายามสังวร ระวัง ประหารในสิ่งที่ควรประหาร เลกิในสิ่งที่ ควรเลกิ ละในสิ่งที่ควรละ และ ทาํใหดใีหยิ่ง

ในสิ่งที่ควรกระทาํใหยิ่ง แลวเรากจ็ะไดเหน็ ความจรงิ วาการเจรญิ หรอื การไดเดนิสูที่เจรญิยิ่งๆ ขึ้นๆนัน้ "มจีรงิ" เพราะเรา

ไดพจิารณา ปละปลอยสิ่งที่ควรปละปลอย หรอื กระทาํใหยิ่ง ในสิ่งที่ควรกระทาํใหยิ่ง อยูจรงิ ความสงบ ระงับจากโลกยีะ

จากกเิลส ตัณหา อปุาทาน จะเกดิขึ้น ใหเรารู ใหเรา เหน็วา เราดขีึ้น เจรญิขึ้น

นับวัน เรายิ่งจะรูวา ความโลภเปนอาการอยางไร มันลดลงจากเรา ความโกรธ มันเปน อาการอยางไร และ

มันกล็ดลงจากเรา ความหลงผดิ เมื่อกอนนี้ เราหลงชื่นชม ยนิดใีน โลกยี ในโลกธรรม เรากจ็ะไดรูวา เราหยดุหลง

แตกอนเราเขาใจผดิ ไปตดิ ไปยดึ ไปเสพย เมื่อปฏบัิตไิปแลว เรากจ็ะเหน็วา เราไดละ ไดลด ไดเขาใจถกู

หันมาในทศิทางประเสรฐิ อันแทจรงิได สิ่งเหลานี้ จะเปนขอที่พสิจูนสาํหรับผูปฏบัิตถิกู ปฏบัิตติรง ไดจรงิ มจีรงิ เปนจรงิ

แลวเรากย็นิดทีี่จะเปนผูปลดปลอย จากความเปนทาสโลกธรรม ลดตัณหา ความอยากในกาม ความอยากในภพ

ลดอปุาทาน คอื อารมณที่มันสขุ อารมณที่มันทกุข อารมณที่เราชอบใจ อารมณที่เราไมชอบใจ ซึ่งเปนอปุาทานอยูทัง้สิ้น

มธีาตรุู คอื จติวญิญาณ เขาสูฐานอเุบกขากลางๆ วางเฉยไดบอยขึ้น มากขึ้น แมไดรับกระทบ สัมผัส จะตองเกดิอารมณชอบ

อารมณชัง หรอื อารมณสขุ อารมณทกุข อันเปนอปุาทาน ที่เคยตดิ เคยยดึมานาน กจ็ะจาง คลาย ลดอปุาทานในขันธของเรา

ที่มตีา ห ูจมกู ลิ้น กาย ใจ รับเปนรปูตอทอดไปหาเวทนา สัญญา สังขาร และ วญิญาณ กก็ลายตัว เปนตัวปรงุ เรากจ็ะรูวา

อปุาทาน ลดไปจากขันธ ๕ มขัีนธ ๕ บรสิทุธิ์ขึ้นอยางแทจรงิ

การปฏบัิตธิรรมเหลานี้ เราจะตองรูดวยตนเอง กระทาํเอง ไดผลเอง และ เราจะรูสัจธรรม เขาสูความละ ลด ปลดปลอย และ

เปนคนประเสรฐิ ที่มคีวามเสยีสละ มคีณุคาจรงินัน้ เปนคนที่มคีาอยูในโลก ในสังคมไดจรงิ เปนจรงิ เปนฉันใด ผูนัน้

จะตองเกดิความจรงิ ใหแกตน และ รูเอง เปนเอง กเ็ปน ฉันนัน้ๆ

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘

กลา้เสยีสละ

มนษุยปถุชุนนัน้ เปนอยูดวยความเมา เรยีกวา "มทะ" ยอมเปนทาสของลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ อยูเปนธรรมดา

ยอมมคีวามเหน็ที่เขาใจวา ชวีตินัน้ จะตองไดลาภมามากๆ เปนความสาํเรจ็ของชวีติ ไดยศมาสงูๆ

เปนความประเสรฐิของชวีติ ไดสรรเสรญิ เยนิยอ มามากๆ เปนความสาํเรจ็ของชวีติ ไดเสพโลกยีสขุตลอดเวลา



นัน่เปนความสาํเรจ็ของชวีติ สวนมนษุยอรยิะ ซึ่งไดศกึษาธรรมะของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพทุธเจา แลวอยางดี

เปนสัมมาทฏิฐ ิยอมเหน็กลับกัน ทวนกระแสกัน วาชวีติมนษุยนัน้ ไมใชเอาคาของลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ

เปนเครื่องวัดผลสาํเรจ็ของชวีติเลย ดังสมเดจ็พระบรมศาสดา ไดยนืยัน ยนืหยัดมาแตตน

เพราะพระองคมลีาภ ทรัพย ศฤงคารมากมาย แต พระพทุธองค กส็ามารถทิ้ง ไมไดไยด ีไมไดใชลาภนัน้ เปนเครื่องวัดวา

ชวีติประเสรฐิ ชวีติที่ประสพผลสาํเรจ็นัน้ จะตองมลีาภ เปนเครื่องวัด พระองคมอีสิรยิยศ ถงึระดับรัชทายาท

จะเปนผูครองแผนดนิ แต พระองค กไ็มไดไยดกีับอสิรยิยศนัน้ เปนผูนอนโคนไม โคนดนิ เปนผูดาํเนนิไปดวยพระบาทเปลา

เปนผูนุงหมดวยผาบังสกุลุ เปนผูมอีาหารไดดวยบณิฑบาต ตามมตีามได สิ่งเหลานี้ เปนเครื่องยนืยันใหพระสาวก

ทาทายใหมนษุย ผูมปีญญา ไดมาพสิจูน จงึไดพบความจรงิ ตาม ผูมสีัมมาทฏิฐ ิมคีวามเพยีรในการปฏบัิต ิตามทาง คอื

มรรคองคแปด ของพระสัมมา สัมพทุธเจาอยางแทจรงิ จงึประสพผล ละ ลด ปลด ปลอย ความหลงผดิ ความตดิยดึ

ความเสพ ที่เปนทาสลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ทราบชัดวา ความด ีความประเสรฐิ ของมนษุยนัน้ ไมตองเอาลาภ ยศ

สรรเสรญิ โลกยีสขุ มาวัด

ความดขีองมนษุย ที่คน จะกราบไหว บชูาไดนัน้ อยูที่ความกลาเสยีสละลาภ แมมยีศ กไ็มไดหลงยศ ไมไดเบงดวยยศ

ไมไดไขวควายศ เพราะยศเปนเพยีงกาํหนด ตาํแหนง ใหเราทาํงานมากยิ่งขึ้น เมื่อเรามยีศสงูขึ้นกเ็ทานัน้

ถาผูใดไดปฏบัิตจินสตสิัมปชัญญะ ปญญา มกีาํลังของจติ อยางแขง็แรงแลว จะพนความเปนทาส โลกธรรม ๘ จะเปน

ผูแขง็แรง เปนผูประเสรฐิ เปนผูขยัน เสยีสละ อดทน มนี้ําใจ เปนผูกตัญ ูกตเวท ีตอมวลมนษุยชาต ิสิ่งเหลานี้ เปนคณุธรรม

ที่วัดคาของมนษุย ไดยิ่งกวา และ เปนจรงิ ยิ่งกวา นาบชูายิ่งกวา ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุทัง้ปวง แล

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘

เอาภาระเสมอเถดิ

หน�ึง คนพดู กไ็มคอยจะทาํ ไมคอยจะเกง ทาํกไ็มคอยทาํ กไ็มเกง เลวที่สดุ

สอง คนพดู กเ็กง แตทาํไมเกงดังพดู กด็อียูหนอย หรอื แคไมเลวที่สดุ

สาม คนพดูไมเกง แตทาํเกงกวาพดู ดกีวาสองชนดิกอน

ส�ี คนพดูกเ็กง และ ทาํกเ็กง ดทีี่สดุ

สังเกตด ีดเีถดิ สังคมทกุวันนี้ เราอยูในอยางที่หนึ่ง และ อยางที่สองเทานัน้ คอื พดูเกง แตทาํไมเกง คอื พดูกไ็มเกง

ทาํกไ็มเกง สังคมจงึพากันเดอืดรอน วุนวาย เตม็ไปดวย ปญหาอยู ฉะนี้ ๆ อยามัวแตคดิวา คนอื่นเขาจะทาํเองแหละ

แลวเรากไ็มขวนขวาย ไมเอาภาระ ปละปลอย ดดูาย แตจงคดิวา คงจะไมมคีนทาํ หรอื มกีค็งจะไมพอไวกอน

แลวเรากข็วนขวาย เอาภาระ เสมอๆ เถดิ

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๘



ผู้ประเสรฐิ

มนษุยผูรูจดุสาํคัญของความเปนมนษุยที่ประเสรฐิ ยอมพากเพยีร เพื่อความประเสรฐิ ของตนๆ หลักงายๆ

ที่จะทาํใหคนประเสรฐิแท นัน้คอื เปนผูมคีวามอดทน เปนผูม ีความขยัน เปนผูใชปญญา เปนผูมนี้ําใจ เปนผูเสยีสละ

เปนผูกตัญ ูกตเวท ีเมื่อรู กต็องใชปญญาตรองตามเวลา ทกุเวลาใหได ที่เรามชีวีติ มคีวามเปนอยู มกีารกระทาํ พฤตกิรรม

จะตองใหตรง ตามที่เรารูจดุสาํคัญนัน้ๆ วาเราเอง ไดพากเพยีร ฝกหัด อบรมตน ใหเปนคนมคีวามอดทนอยู

ใหเปนคนมคีวามขยัน หมัน่เพยีรอยู ใหเปนคน มปีญญาอยางชัดแท ใหเปนคนมนี้ําใจ ใหเปนคนเสยีสละ และ

เปนคนมกีตัญ ูกตเวท ีไมผดิเพี้ยน หรอื มมีาก มจีรงิ มปีระจาํตน ประจาํตน จนชวีติของเรา มลีักษณะ ทัง้หลายแหล

นัน่แหละ ชื่อวา ผูประเสรฐิ

๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘

สันตภิาพ

มนษุยที่มบีญุ คอื มนษุยผูที่ไดชาํระกเิลสตนเอง ไดละ ลด ปลดปลอยตนเอง แลวผูนัน้ กม็จีติใจอยูเปนสขุ ชนดิวปูสโมสขุ

หรอื อปุสโมสขุ ซึ่งเปนสขุ ที่ไมตองเดอืดเนื้อ รอนใจ ไมตองดิ้นรน ทรุนทรุาย เปนสขุ อันสงบพเิศษ พรอมกระนัน้

ตัวเองกเ็ปนคนมคีณุคา มปีระโยชน เพราะเปนคนไดขยัน สรางสรร และมชีวีติอยูอยางเบกิบาน ราเรงิ พรอมกับ มวลมติรดี

สหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีซึ่งมศีลีสามัญตา มทีฏิฐสิามัญตา อยูกันอยาง ภราดรภาพ มนษุยผูมบีญุ

ผูพบกลุมหมูที่เปนมติรด ีสหายด ีเปนสังคม สิ่งแวดลอมที่ด ีดังกลาวนี้ กเ็พราะ มคีวามเหน็ ที่เปนเชนเดยีวกัน

เสมอสมานกัน และไดปฏบัิตติน ชาํระ จติใจ ที่มกีเิลส ตัณหาออกไป ดวยทฤษฎเีดยีวกัน มผีลเหมอืนๆกัน

แมจะไมเทาเทยีมกัน ทเีดยีว แตมทีศิทางเดยีวกัน จงึเปนมนษุย ที่เปนสังคมสัตวโขลง หรอื เปนมนษุยที่อยูรวม รวมกัน

อยางเปนสขุ ที่เปนวปูสโมสขุ อปุสโมสขุ ที่ชื่อวา "สันตภิาพ"

๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๘

เราท�ังผองพ�ีนอ้งกนั

เราทัง้ผอง พี่นองกัน มาเถดิ เพื่อนผูเกดิ แก เจบ็ ตายทัง้หลาย ซึ่งเปนผูที่ยังไมทราบ ยังไมรู ยังไมเหน็จรงิ วาชวีตินัน้

เกดิมาเพื่ออะไร เมื่อไดมาอยูใตรมพทุธศาสนา อันม ีพระบรมศาสดา ผูตรัสรู ทราบความจรงิแท วาชวีตินัน้

เกดิมาเพื่อเปนผูสรางสรร เปนผูให เปนผูเสยีสละ ชวีติ ไมใชเกดิมาเปนนักลา ซึ่งจะลาทัง้ลาภ ทัง้ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ

แสนเหนด็เหนื่อย เมื่อยลา แตแลวกอ็ยูอยางทกุขรอน ดวยความโลภ ตองการ มาใหได แกตัวใหมาก ดวยความโกรธแคน

ที่ตองแยงชงิ ไมไดสมใจ ไมไดมาเสพสมสขุ ชวีติเปน หมาหอบแดด หรอื ชวีติเปนหนี้ ชวีติเปนทาส สภาพเหลานัน้

พระบรมศาสดา ผูเปน ปราชญเอกของโลก ไดตรัสรูแลว ไดละทิ้งชวีติเชนนัน้แลว มาเปนชวีติที่มคีณุคา มปีระโยชน

เปนชวีติที่ไมตองเดอืดรอน แมจะขยันหมัน่เพยีร จะสรางสรร อตุสาหะ กล็วนเปนคณุคา ประโยชนแกโลก



แกมนษุยชาตทัิง้สิ้น ไมไดเปนหนี้เลย มแีตกาํไร มแีตประโยชนเกื้อกลู เพื่อมวลมนษุยชาตทัิง้สิ้น เมื่อคนมจีติเอื้อเฟอ เผื่อแผ

เมตตา เกื้อกลูไปทัว่โลก ผูนัน้ยอมมญีาตมิาก ยอมมพีี่นองทัว่ไปทัง้หมด ดังนัน้ ผูที่มกีรรม มกีารกระทาํ ทัง้กาย วาจา ใจ

มเีมตตากายกรรม มเีมตตาวจกีรรม มเีมตตามโนกรรม มลีาภ กเ็ผื่อแผ แบงลาภแกกันและกันไปทัว่ถวน

ผูมศีลีอันเสมอสมานกัน มคีวามเหน็ ความเขาใจอันเสมอสมานกัน บคุคลผูเชนนัน้ จงึอยูอยางภราดรภาพ อสิรเสรภีาพ และ

มสีมรรถภาพ อยูกันอยางสันตภิาพรวมกัน คนเชนนัน้ จงึกลาวไดวา เราทัง้ผองพี่นองกัน

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘

เราจะสาํเรจ็ไดด้ว้ยความเพยีร

คนเราเกดิมา ลวนใฝด ีมุงมาด ปรารถนาด ีซึ่งโดยสามัญ เรากจ็ะรูวา ความด ีคอือะไร ผูที่ใฝด ีกพ็ากเพยีร อตุสาหวริยิะ

เพื่อความดนัีน้ๆ เทาที่จะมคีวามเพยีรของแตละบคุคล บางคนกม็คีวามเพยีรนอย รูวาสิ่งที่ดนัีน้ เปนเชนนัน้ๆ

แตกพ็ายแพความชัว่ พายแพ สิ่งที่ดงึดดู ดวยอาํนาจกเิลสจัด ผูชนะกเิลส ชนะฤทธิ์แรงของความชัว่ได จงึเปนผูที่เจรญิ

ไดสงูขึ้นไปกวานัน้ ผูที่รูความดทีี่ชัดแจงยิ่งกวา ถกูตอง ตรงสัจธรรมยิ่งกวา ในชัน้ของ โลกยีะ ผูมดีวงตาที่เหน็เชนนัน้

เมื่อมคีวามเพยีร ที่กลาหาญ อตุสาหวริยิะ ที่เพยีงพอ กส็ามารถ จะนาํตนเขาสูความดเีชนนัน้ๆ ไดยิ่งๆขึ้น แมกระนัน้กต็าม

ในหมูผูที่มดีวงตา มคีวามเพยีร กย็ังมชัีน้ มรีะดับ ที่เราจะสามารถไตสูความดนัีน้ได เปนขัน้เปนตอน ไมงายเลย

ที่เราจะขึ้นสูความด ีเปนผูประเสรฐิสงูสดุ เทาที่พระบรมศาสดา ไดกาํหนดไว โดยการประพฤต ิเพยีร เพื่อละลางกเิลส

ซึ่งเปนเหตแุหงความชัว่ทัง้หลาย ออกใหได สิ้นเกลี้ยง แตถงึอยางไรกต็าม กค็าํสอนของพระบรมศาสดานัน้เอง ที่ไดตรัส ระบุ

เปนคาํชัด ไววา เ ร า จ ะ ส ำ เ ร ็จ ไ ด ด ว ย ค ว า ม เ พ ีย ร

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๒๘

อยา่ใหค้วามรู้ฆา่ตัวเราเอง

จงเรยีนรู เพื่อเปนความรู และ จะไดใชความรูนัน้ เพื่อสรางความจรงิ จงอยาหลงผดิ ใหความรูมันมาทอน หรอื

ทาํใหเราไมมกีาํลังใจสรางความจรงิ ความรู ทาํใหคนลมเหลว ความรู ทาํใหคนไมประสบผลสาํเรจ็ ความรู

ทาํใหคนเปนทกุข ความรู ทาํใหสังคม ลมเหลว มาแลวนักกวานัก เพราะฉะนัน้ เราตองเรยีนรู เพื่อที่จะใหความรู ชวยสราง

ความจรงิเทานัน้ อยาลมืตน ดตูน ตัวเองไมใชความรู ตนมคีวามจรงิ เทาตนมคีวามจรงิ ตรวจความจรงิ ฐานะ และ

ความเปนผูเปนได เทาที่ตนเปน อยาใหความรู มาชวนใหตน เสยีเวลา จนเราไปเพลดิไปกับความรู แลวความรูเหลานัน้

ฉดุเราลงตกต่ํา และลมเหลว เปนที่สดุ นาเสยีดายมาก ถาเราเรยีนรู เพื่อใหความรูฆาตัวเราเอง

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๒๘

ปลอ่ยวาง...วา่งเบา



ไดปฏบัิตดิวยการควบคมุกายกด็ ีวาจากด็ ีใหเปนสิ่งด ีกาํลังใจกด็ขีึ้น แขง็แรงขึ้น แตกระนัน้กต็าม เรากต็องรูจักเรยีนรู

ตามเขาไปถงึจติ ซึ่งเปนตัวสาํคัญ ที่จะมากอน กายกรรม มากอนวจกีรรม และ จะตองวจัิยที่ในจติของเราออก

วาตัวที่กาํหนดสัง่การ ใหเรากระทาํอันใดออกมา หรอื ที่จรงินัน้ ตัวที่จติตองการยดึถอื หรอื ผลักไสอยูที่จติเองนัน้

เปนตัวหลัก ตัวแท การจะปลดปลอย ไมใหจติเปนเชนนัน้ เปนเชนนี้ เปนเรื่องยาก นักปฏบัิตธิรรม จะตองเอาจรงิ ตองปลดจรงิ

ปลอยจรงิ หยดุ หรอืปลอยวาง กต็องปลอย จรงิๆ ถอื คอื อาศัยใหพอเปนไป กต็อง ถอื ตองอาศัยจรงิ แตการถอื การอาศัยนัน้

เราไดอาศัย หรอื ถอืมาจนยดึมัน่ ถอืมัน่มาเกงแลว เพราะฉะนัน้ เรื่องยดึ เรื่องถอืนัน้ จงึเปนเรื่องงายกวา สวนการปลอย

การวาง การหยดุใหสนทิ ใหจติ ไมมกีารเอา การถอื ไมฉวยเอา ไมยดึถอื ใหไดออกไปจากจติจรงินัน้ เปนการยากกวา

ผูทาํไดสาํเรจ็ จะรูสกึ เองวา เบา วาง พนทกุข คนเราไมกลาที่จะปลอยวาง กเ็พราะมันตดิ และ มันเชื่อมัน่วา ถาเราปลอย

เราไมไดฉวยเอาไว เราไมไดยดึถอืไว เราจะอยูอยางไร หรอื เราจะไมเปน สิ่งที่ด ีเพราะฉะนัน้ ขัน้สงูขึ้นมา เรากย็ดึถอืดี

จนเกนิการ จนไมกลาปลอยด ีที่เรานกึวา นัน่ด ีสิ่งนัน้ จงึเปนตัวทาํใหเรา "ทกุข" อยูในกาละ องคประกอบ บางกาละ ไดจรงิๆ

คนที่ไมพนทกุขในการไมกลาปลอยวางอะไรเลย เปนที่สดุได นัน่คอื ผูไมสามารถ ถงึที่สดุ ไดอยางแทจรงิ

จงหัดปลอย หัดวางเถดิ อะไร ๆ กจ็ะตองปลอย ตองวาง และ จะตองพรากจากกัน แมสิ่งนัน้ จะเปนสิ่งที่ยิ่งใหญที่สดุ

ของชวีติแหงชวีติ สิ่งนัน้กต็องพรากจากกัน เปนที่สดุ ไมมอีะไรเปนของเรา ตัวเราเลยจรงิๆ

๒๘ พฤษภาคม ๒๕๒๘

จติสมาธิ

แนนอน ใจที่มัน่คง ใจที่เปนหนึ่ง เปนจติใจที่เปนสขุ สงบ และ เปนจติใจ ที่มพีลัง พรอมทัง้ เปนจติใจที่สะอาด แจมใส

มคีวามเหน็แจงชัด สวางไสว เพราะฉะนัน้ บคุคลฉลาด พงึรักษาใจ ใหใจของเราเปนหนึ่ง ใหใจของเรา ไมมคีวามวุนวาย

ตัดความสงสัย ตัดสนิ ใหตนเอง ไดหยดุสิ่งที่มคีารอง มามคีาที่เดนชัด คาที่สงู ที่คดิวา เปนสิ่งที่เรา จะหยดุยนื

เปนจดุยนืของเรา แลวพงึมใีจ หรอืความคดิ ใหเปนหนึ่งเสมอ จติเปนหนึ่ง จงึชื่อวา "จติสมาธ"ิ

๓๑ พฤษภาคม ๒๕๒๘

สันโดษ

ความเปนอยู อันเปนสขุ ของมนษุยนัน้ คอื มนษุย ที่มจีติปราศจากนวิรณ ความเปน ผูสันโดษ ผูใดรูจักความมชีวีติ

วาชวีติไมจาํเปนจะตองเปลอืง ไมจาํเปนจะตองผลาญ ไมจาํเปนจะตองดิ้นรน เพื่อที่จะเอามาบาํเรออะไรกันมากมาย

ชวีติรูจักจดุยนื รูจักความ ทรงอยูพออาศัย มปีจจัยสี่ มเีครื่องประกอบการงาน ที่จะสรางสรร ตามเรี่ยวแรง ความสามารถ

และ ความสาํคัญ หรอื ความจาํเปนของสังคมมนษุยชาติ

ผูที่มอีทิธบิาท มคีวามขยันหมัน่เพยีร มคีวามสันโดษ อยางแทชัด เปนผูที่มคีวามปรารถนา ด ีขยัน หมัน่เพยีร อดทน

ขวนขวาย สรางสรร มนี้ําใจ และ เสยีสละ ใหแกมนษุยโลกอยู ยอมเปนคน ภาคภมูใินบญุกศุล ในคณุคาประโยชน ของตน ๆ



และ เปนคนที่มจีดุยนื อันมัน่คง รูจักชวีติที่แทวา พอเทานี้ อาศัยเพยีงเทานี้ ชวีติกย็นืยาวอยูตราบตาย ไดอยางสบาย

ผูมปีญญารูชัดแจง ละลางกเิลส และ นวิรณของตนออกประมาณหนึ่ง เทานัน้ ไมถงึหมด ผูนัน้ กจ็ะรูวา ชวีตินัน้

พนทกุขไดอยางสบายกวาปถุชุนผูถกู หลอกลอ ใหดิ้นรน แสวงหา เลาๆ ไมรูจักหยดุหยอน และ ชวีติไมรูจักสันโดษ หรอื

ไมรูจักพอ ผูมดีวงตา ผูมปีญญาแท และ ไดลด ลาง ละ ไดพสิจูนความจรงิเทานัน้ จงึจะเปนผูพบความสขุอันวเิศษ ที่เรยีกวา

"อปุสโมสขุ" หรอื "วปูสโมสขุ" ได

ขอใหทานทัง้หลาย จงกาํหนดเรยีนรูชวีติอันเปนสขุ และ มนษุยที่เจรญิ เพราะมคีณุคา ประโยชนนัน้ ใหจรงิเถดิ แลวทาํตน

หรอื มชีวีติตน อยูอยางผูไมไดหลงโลก แตเปนผูอยู อยางเหนอืโลก ไดแทๆ

๑ มถินุายน ๒๕๒๘

เป็นผู้รู้ย�ิงเอง

ผูไดทดลองปฏบัิต ิเพื่อลด ละ หนาย คลาย จนกระทัง่ รูจักสภาพความหลดุพน ความวาง จากสิ่งที่เราตดิ เราเสพ

เราเคยอยาก มสีภาพที่ลด ละได วางได ตดิตอเปนสภาพยาวนาน พอสมควร เราจะไดเกดิความรูสกึวา เมื่อเราวาง

ไมไดเสพ และ เราวางจากความอยาก ในสิ่งที่เราเคยตดิ เคยอรอย เคยอยากได อยากม ีอยากเปนนัน้ มันเบา สบายอยางไร

พนภาระอยางไร สิ้นความดิ้นรน เดอืดรอนอยางไร อยางไร ผูเคยปฏบัิต ิไดผลอยาง แทจรงินัน้ อานรูอารมณเชนนัน้ๆ ไดเอง

เปนปจจัตตัง จะรูเหตแุหงทกุข คอื ความอยาก ความตดิ ความเสพ จะรูวา เมื่อดับเหตทุกุข คอื ความอยาก ความตดิ

ความเสพนัน้ๆ เมื่อดับได แมชัว่ระยะหนึ่ง อันพอสมควร กจ็ะเหน็สภาพที่พนทกุข หรอื สงบ วาง เบา สบายได ความรู

ที่รูเหตแุหงทกุขเชนนี้ ความรู ที่รูทกุข เพราะเมื่อเราอยาก เพราะเราตดิ เราเสพ เราจะรูวามันทกุข เราจะรูวา เราตองบาํเรอ

เราจะรูวา เราจะตองเปนทาส ที่จะตองสรรหา แสวงหา ดวยความยากบาง งายบางกต็าม แตเมื่อเราหยดุได เลกิได

หลดุพนได เพราะจับตัวเหตแุหงทกุขได และ ประหารได ดับได ยิ่งดับสนทิสิ้นเชงิ ผูนัน้ กจ็ะรูจัก มรรค-ผล จะรูจักอรยิสัจสี่

ซึ่งเปนอรยิสัจสี่ตัวจรงิ เปนสภาวธรรม รู เรากร็ู ของเราเอง สภาวะที่เปนอรยิสัจทัง้สี่นัน้ เราไดปฏบัิตมิา

ดวยมรรคองคแปดอยางไร มสีต ิมโีพชฌงคอยางไร เราไดสาํรวม สังวรกันอยางไร ผลได เปนลาํดับมาอยางไร เราจะเปน

ผูรูยิ่งเอง เปนปจจัตตัง เวทติัพโพ วญิหู ิแนแท

การปฏบัิตธิรรม ของพระพทุธเจา จงึไมใชกดขม โดยไมรูจักหนาตา เหตแุหงทกุข ไมใชทาํอยางเหมาเขง แตรูแนชัดลงไป

ถงึเหตปุจจัย มเีหต ุมปีจจัย มตีัวที่มันเปน ตัวเหต ุแหงสิ่งปจจัยนัน้ๆ ตัวการแหงกเิลสนัน้ๆ จงึเปนความรู หรอื วชิชาที่แนชัด

แมนตรง และ ถาเผื่อฆาได อยางชัดแท ตามทฤษฎ ีของพระพทุธองค กค็วามจรงิที่ตรงมัน่ ที่เรยีกวา สัจธรรมนัน้

กย็อมเกดิได มไีด ความเปนผูไมมกีเิลส ไมมตีัณหา ละเอยีดไปจนกระทัง่ ถงึอปุาทาน หรอื ความไมมโีลภ โกรธ หลง

จงึจะลด และหมดสิ้นได อยางชัดเจน ละเอยีดลออ ไมหลง ไมเหมาเขง ไมสะกดจติ ใหตนเองหลับๆ ลมืๆไป แตเปนวชิชาแท

ปญญาแท และ เจโต หรอื จติยอมวมิตุต ิหลดุพนแท ดับสนทิ ไมกลับกาํเรบิได อยางแทจรงิ วชิชานี้ จงึเปนวชิชา



ที่ประเสรฐิสงูสดุ ชัดเจน เปนสัจธรรมที่สดุ

พสิจูนเถดิ พทุธบตุรเอย อยาทาํอยางหลงๆ เลอะๆ แตสังวร ระวังใหได พากเพยีรใหเปน ของตน ๆ ที่ไดมรรคไดผลเถดิ

แลวผูนัน้ จะมัน่ใจเองวา เราไมไดผดิทาง เราเดนิทางถกู เขาไปสูนพิพาน ของพระพทุธเจาไดอยางชัดเจน

๓ มถินุายน ๒๕๒๘

ผู้ปลงภาระ

ชวีติของผูปลงภาระ เปนชวีติที่เบา งาย สบาย แตภายในชวีติที่เบา งาย สบายนัน้ กเ็ปน ชวีติที่คลองตัว เปนชวีติที่สามารถ

จะดาํเนนิกจิ จะทาํการงานใดๆ กไ็ดอยาง แคลวคลอง และ ผูประเสรฐิยอมขยัน ยอมขวนขวาย ยอมรูกจิ รูคณุคา

รูประโยชน ดังนัน้ ชวีติที่เบา งาย สบายนัน้ จงึเปนชวีติที่มคีวามคลอง มคีวามเรว็ มคีวามชาํนาญ มกีจิกรรม ที่เปน ประโยชน

โภคผล อันมากมาย พรอมกระนัน้ กไ็มไดแบกประโยชน โภคผลตางๆ ที่ตนม ีความสามารถสราง

สามารถกระทาํนัน้ๆไวเลย ประโยชน โภคผลนัน้ๆ จงึเปนของ ไมหนัก สาํหรับผูที่ปลงภาระไดทัง้วัตถ ุไดทัง้ขันธ ไดทัง้กเิลส

ตัณหา อปุาทาน ทัง้หมดแลว ผูปลงภาระ จงึเปนผูเบา วาง สบาย แตเปนตัวจักร ที่สามารถผลติ สรางสรร ประโยชน โภคผล

ใหแกสัตวโลก และมนษุยโลกทัง้ปวงอยูนริันดร

๔ มถินุายน ๒๕๒๘

ต�ังใจทาํจรงิ

รูแลวด ีไดเขาใจชัดแลววาประเสรฐิ ผูหวังความประเสรฐิ กต็องตัง้ใจทาํจรงิๆ คนที่จะ ทาํจรงิ ตองตัง้ใจสาํรวมสังวร

มสีตอิยูประจาํตนอยูเสมอ แลวกพ็ยายาม พยายาม และพยายาม ปฏบัิตอิยางจรงิจัง เดนิโพชฌงค ๗

ใหเตม็ทกุกาวไปเสมอๆ ไมมทีางอื่น อกีเลย ที่มนษุยจะพบความประเสรฐิได ทางนี้เปนทางกาว เปนทางเดนิ ที่พระสัมมา

สัมพทุธเจาอบัุตขิึ้นเทานัน้ จงึจะมทีางเดนิ ดวยทฤษฎอัีนยิ่งใหญนี้ได

๕ มถินุายน ๒๕๒๘

พงึฝึกตนใหไ้ดท้กุขณะ

ถงึแมพระสารบีตุรเจาใหมาก วาขนาดอัครสาวกเบื้องขวา ของพระสัมมาสัมพทุธเจา ซึ่งพระพทุธเจาตรัสยนืยันวา

แมสารบีตุรนัน้ เปนรองเรา ผูปานฉะนัน้ กย็ังตองฝกตน ไปจนตาย หรอื แมแตสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาเอง

กย็ังตรัสยนืยันพระองคเองวา ตถาคต ยังไมไดสันโดษในกศุล หรอื แมพระองคเอง กไ็มสันโดษในกศุลทัง้หลาย

หมายความวา แมสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจาเองแทๆ กย็ังตองพงึสัง่สมกศุล ยังไม ประมาท ในกศุลทัง้ปวง

ยังไมพอในกศุลทัง้หลาย เพราะฉะนัน้ เราเอง ซึ่งเปนสาวกภมู ิเทานัน้ อยาพงึประมาทเปนอันขาด ในกศุลทัง้ปวง

จงพงึฝกตน อบรมตน มโีพธปิกขยิธรรม ตัง้แตสตปิฏฐาน ๔ จนถงึ มรรคองค ๘ อันเปนหลักใหญ พงึสาํรวม สังวรตน



ประพฤตติน ไปชัว่นริันดรเถดิ

สิ่งใดที่เราทาํได เบา วาง พนทกุขแลว ยอมเปนอันไดแลว สิ่งใดยังไมได เมื่อเราไมตัง้อยู ในความประมาท เราจะพงึได

พงึเปน พงึเจรญิ อยูทกุเมื่อ

เมื่อไร ผูใด ตัง้อยูในความประมาทแลวไซร ผูนัน้ยอมเปนอันตกต่ําเปนธรรมดา เพราะฉะนัน้ ทกุทาน ทกุคนทัง้หลายเอย

จงพงึฝกตนใหไดทกุขณะ จนตลอดชวีติเถดิ

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๘

ชวีติท�ีมรีะบบ

ปญญา ปญญนิทรยี หรอื ปญญาผลของมนษุย เมื่อปฏบัิตถิกูทาง เกดิผลธรรมขึ้นมา พอสมควร เจาของปญญา

เจาของปญญนิทรยี ปญญาผลนัน้ๆ จะรู จะเหน็วา ชวีติที่ม ีระบบ หรอื ชวีติที่มคีวามเปนอยูอยางโลกยีะ

กับชวีติที่มคีวามเปนอยู อยางโลกตุระนัน้ ตางกัน มทีศิทางที่ทวนกระแสกัน มคีวามเหน็ ความเขาใจ ที่แนชัดตางกัน

วาอันหนึ่ง เปนไป เพื่อความงาย เรยีบ เบา สบาย จะรูจักวา ภาระ แมแตจะเปนงานเชนเดยีวกัน

แตกเ็ปนภาระที่หนักหนากวากัน ภาระที่ตองเอา ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ เปนเครื่องลอ เปนเปาหมายนัน้

เปนภาระที่หนัก แกงแยง ทกุขรอน กระหดืกระหอบ ยิ่งกวาภาระ ที่เราทาํโดยไรลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ เปนเปาหมาย

หรอืเปนเครื่องลอ การทาํภาระใหเสรจ็สิ้นไป เพื่อเปนงานแหงงาน เปนประโยชนแหงประโยชน จบในตัว ของมันเอง

เทาที่มันจะมสีมรรถภาพ หรอื มคีณุคา ประสทิธภิาพ เทาที่ผูนัน้สามารถ สามารถ งาน หรอืภาระเชนนัน้

จงึเปนงานและภาระที่เบากวากันอยางมาก

ผูประสบ ดวยตนเอง จะเปนผูรูดวยตนเอง จะเปนผูตระหนักในปญญา ปญญนิทรยี ปญญาผล ผูที่มคีวามลกึของปญญา

ความหนักแนนของปญญา หรอื ความเกดิปญญา อันสงูจรงิ กจ็ะยิ่งรูแมน รูชัด รูอยางจรงิจังกวากันและกันยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๘

ทฤษฎเีอก

การปฏบัิตธิรรม ที่ใชหลักมรรค องค ๘ ถาเราเรยีกวา ทฤษฎเีอก เราเรยีกเทานัน้ ถาเรา เรยีกรวม ขยายไปใหครบ

เรากเ็รยีกวา "โพธปิกขยิธรรม ๓๗" ผูที่ปฏบัิตติามทฤษฎ ียิ่งใหญนี้ จะตองรูตัวทัว่พรอมอยูตลอดเวลา มสีตติื่น

รูเทาทันสัมผัส รูเทาทันสิ่งแวดลอม ประชมุกันขึ้นทัง้ภายนอก และภายใน เราเรยีกวา "กาย" และ รูตามไป จนกระทัง่ถงึ "จติ"

ที่เราเรยีกวาอารมณดวย ในจติแบงออกเปนเวทนา แลวกม็หีลักวัด เรยีกวา "เจโตปรยิญาณ"

แลวกร็ูสภาพของสิ่งที่เราจะจัดการ เรยีกวา "ธรรมารมณ" ตัง้แตนวิรณ ๕ ไปทเีดยีว จนถงึอรยิสัจ ๔

ผูที่ไดปฏบัิตอิยูตลอดเวลา สัมผัสกับอะไร กส็ามารถวจัิยธรรม ระลกึรูถงึความจรงิ ตามความเปนจรงิได แลวกใ็ชวธิตีัดขาด

สะกด ขม ทาํใหสลายไป ดวยวธิเีรี่ยวแรง หรอื ทาํดวยพจิารณา เทยีบเคยีง หาเหตผุล เพื่อไลอารมณ ไลกเิลส



ไลสภาพที่เราตองการใหสลาย ซึ่งเปนสาเหตแุท มาจากจติใจที่เรายดึอยู ถอือยู อาศัยอยู ใหจาง คลาย ใหลด ละไป

ผูกระทาํเชนนัน้ เรยีกวา ไดทาํตอสภาพที่มจีรงิ เปนจรงิ เปนการปฏบัิตธิรรมแท ไมใชการนกึคดิ เหตผุลรู แลวรูเขาใจเทานัน้

แตจะเกดิสภาพ ไดจรงิ เปนจรงิ แลวรูของจรงิ เหน็ของจรงิ จงึเรยีกวาปญญา ปญญนิทรยี ปญญาผล ที่เกดิปญญา

ปญญนิทรยี ปญญาผลนัน้ กเ็พราะมจีติ หรอืเจโต ที่ไดละลาง ลดกเิลส ตัณหา อปุาทานลงไป ใหเรารู ใหเราเหน็

ใหเราสัมผัสของจรงิ จรงิๆ จงึมทัีง้เจโต ที่มัน จางคลาย หรอื มันวมิตุ ิปญญาเชนนัน้ จงึเรยีกวา การรูของจรงิ

ตามความเปนจรงิ ไมใชรู เพราะเขาใจ แตรูยิ่งกวาเขาใจ เพราะรูของจรงิ อยางชัดแท และมันกเ็ขาใจความจรงิ

ที่จรงินัน้แทๆยิ่ง จะเทยีบเคยีงจากทฤษฎหีลัก หรอื เทยีบกับสตูร เทยีบกับคาํสอนใดๆ กต็รงทัง้สิ้น

ตามที่พระพทุธองคตรัสไวทกุประการ

เพราะสมเดจ็พระสัมมาสัมพทุธเจา พระบรมศาสดาของเรานัน้ ทานสอนความจรงิ และ ในความจรงินัน้แหละ

มันทาํใหเราเปนคนมคีวามรู อันที่เปรยีบมไิดดวย

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๘

สันตภิาพเอย๋

สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย

โลกอธรรม อาํนาจเดน เปนของปองหมาย

แขงรวย แขงอาวธุราย กลายเปนบา

คนทาํตน วน จนเกดิความสับสน ซอนซอนเชงิกล บาปหนา

หลงอวชิชา เพี้ยนวาความรู

ตางแนวคดิ โลมหลงจติ ตางฝนสันตธิรรม

แยงกัน แยกกรรม เลยราย ทาํลายหมู

กลายเปนพรางใจ มศีกึในตัวสันตซิอนชอนไช อดสู

คนความจรงิด ูรูจรงิใหจรงิ

สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย

ดวยโพชฌงค องคทัง้ ๘ แหงทางทวนกระแส

ปราชญองคผูทรงพทุธแท แลจรงิยิ่ง

ใครเรยีนตรงตาม งาม ตน กลาง จรดปลาย ไลผทีี่ใจถกูสงิ

พนมารพาลพงิ นี้จรงิยิ่งกวา

โลกเมอืงคนทนทกุขยาก หลากหลาย รายลอม



หากเยน็ ใหยอมนอม รับธรรมนาํขา

พงึบาํเพญ็เพยีร เรยีน เลกิ ละ ขยัน กลาจน เถดิหนา

ศลีนาํ กรรมพา พบสันตเิอง

สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย

๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๘

สันตภิาพ

สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย โลกอธรรม อาํนาจเดน เปนของปองหมาย แขงรวย แขงอาวธุราย กลายเปนบา

คนทาํตน วน จนเกดิความสับสน ซอนซอนเชงิกล หวาดผวา หลงอวชิชา วาเปนความรู ตางแนวคดิ โลมหลงจติ

ตางฝนสันตธิรรม แยงกัน แยกกรรม เลยราย ทาํลายหมู กลายเปนพรางใจ มศีกึใน ตัวสันตซิอนชอนไช อดส ูคนความจรงิดู

รูจรงิใหจรงิ สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย สันตภิาพเอย ดวยโพชฌงค เ ด ิน ม ร ร ค ๘ เปนทางทวนกระแส ปราชญองค

ผูทรงพทุธแท แลจรงิยิ่ง ใครเรยีนตรงตาม งาม ตน กลาง จรดปลาย ไลผ ีที่ใจถกูสงิ พนมาร พาลพงิ นี้จรงิยิ่งกวา

โลกเมอืงคน ทนทกุขยาก หลากหลาย รายลอม หากเยน็ ใหยอม นอมรับธรรม นาํขา พงึบาํเพญ็เพยีร เรยีน เลกิ ละ ขยัน

สรางสรร กลาจน เถดิหนา ศลีนาํ กรรมพา พบสันตเิอง

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๘

วมิตุตริส

ผูมธีรรมรส จะรู จะแจงในใจขึ้นมาเอง วารสแหงธรรมนัน้ เปนรสเชนไร โลกยีรส เรากเ็คย รูมากันทัง้นัน้

วาเปนรสแหงการบาํบัดเสพสม เมื่อเราตองการ เมื่อเราอยากได เรากไ็ด เสพสม กเ็ปนสขุ อยางโลกยีรส

แตเมื่อเรามาปฏบัิตธิรรม เราไดรับรสสงบ รับรส ที่ไมตอง หยาบ เรากส็บาย เรากส็งบอยู ยิ่งไดสัมผัสสิ่งที่เราเคยอยาก

แลวเรากว็างเฉยได ไมตอง กระหาย ไมตองอยาก ไมตองดิ้นรน กย็ิ่งจะเหน็จรงิ ในรสที่ไมมคีวามอยาก รสที่ไมตอง ดิ้นรน

รสที่ไมตองกระหายอะไร กไ็มเกดิสิ่งที่จะตองเปนภาระ เปนความหนัก เปนความ ตองไปแสวงหา ตองไปดิ้นรน

เอามันมาเสพสม สภาพรส ที่เปนธรรมรส ในลักษณะ เบาบาง จาง หรอื ยิ่งสงบ สนทิ กเ็ปนวมิตุริสอยางนี้

บคุคลที่ไดปฏบัิตธิรรม พงึสังเกต พงึอาน เพื่อความรูยิ่ง เพื่ออธปิญญา หรอื ญาณทัสสน วเิศษ วาสิ่งเหลานี้มจีรงิ เปนจรงิ

เมื่อเราละวาง ปลดปลอย หรอื ดับไดแลว ในสิ่งใด ที่เราทาํได กับแตกอน ที่เราเคยมโีลกยีรส เราจะไดเปรยีบเทยีบดวูา

รสที่เปนโลกยีรส ที่เราเคยเสพสม กับรส ที่ไมตองการเสพสม ที่ไมตองมภีาระ ที่ไมตองแสวงหา ที่ไมตอง บาํบัด

บาํเรอใหแกตน ไมตองเปนกจิที่จะตองไปกระทาํมาใหเสพสมใหแกตน เปนความหยดุ ใหแกตนได อารมณ วางๆ

อารมณวางๆ อารมณเฉยๆ เชนนัน้ กับอารมณ ที่ไดเสพสขุ สมใจ เปนโลกยีรสนัน้ เราตองการสิ่งใด เราเหน็วา รสใดเลศิ

รสใดดกีวา เราพอใจในรสอยางไรกันแท เมื่อเราได ทัง้สองรส ยิ่งมเีหตปุจจัย ที่เราเคยทัง้สองอยาง สองรส เราจะเปนผูรูยิ่ง



เหน็จรงิ วาเรา ยนิดใีนรสใด

พระสัมมาสัมพทุธเจา ตรัสวา ธรรมรสนัน้เลศิ วมิตุริสนัน้ ไมมสีิ่งใดเทยีม เราจะอยู ในฟากใด เราจะรูดวยหัวใจของเราเอง

ดวยปญญา หรอืญาณของเราเอง วาเราเหน็ด ีในรสพระธรรม หรอื ยังเหน็ด ีในโลกยีรสอยู สิ่งใดที่เรายังไมละลาง

จางคลายพอ โลกยีรส หรอื รสที่เสพสมโลกๆ มันยังจะดงึดดูความยนิดขีองเราอยู ถายิ่งมันเอยีงมาขาง ฝายธรรมรส

หรอืวมิตุริส เราจะรูสกึไดโดยตน วาเรารูแจงความสิ้นกจิ เบาภาระ จากตองไป บาํเรอแสวงหาตน ญาณปญญาจะตองรูรอบ

ดวยเชนนัน้ จงึเรยีกวา ผูไมตอง แสวงหา ผูหยดุ ผูไมตองมจีติอกี เพราะ ไมมตีัวเหตแุหงความอยากมากระตุนเรา ตองไป

หามาใหบาํเรอตนอกี

อาการที่เปนวมิตุแิท มันจะสิ้นกจิ สิ้นภาระ หรอื หยดุที่จะตองบาํเรอตัวตน บาํเรอตน อยางแทจรงิ เชนนี้เอง ที่เรยีกวา

ผลธรรม ที่เราไดปฏบัิตเิปนโลกตุระ แมสิ่งที่เคยเสพ สิ่งที่เคยหลง เคยตดิ จะอยูในโลก ถาเรามจีติวมิตุแินแท มัน่คง

อาเนญชา เปนจติที่ไม วกเวยีนกลับอกี ถอนสิ้นอนสุัย อาสวะแลว จตินัน้ จะมแีตธาตรุูของจรงิ ตามความเปนจรงิ

ที่ผูอื่นเปนทาสอยู กเ็ปนทาส สวนเรานัน้ พนความเปนทาสแลว อยางเดด็ขาดสมบรูณ เรากจ็ะรูวา สมบรูณจรงิ สะอาดจรงิ

ขนาดใด ๆ แมจะยังไมถงึที่สิ้นสดุ ถอนอาสวะ เรากจ็ะพอรู ยิ่งถอนอาสวะแลว ยิ่งจะรูชัด รูจรงิวา

สัจธรรมแหงความจรงิอยางนี้ ยังมอียูในโลก เมื่อผูนัน้ ไดพากเพยีร ปฏบัิตถิกูตรง ตามทฤษฎขีองพระพทุธเจา จงึจะรูยิ่ง

เหน็จรงิวา กเิลสนี้ ละลางได สญูตา สญูภาพ อนัตตา หรอื ความสิ้นกเิลสนัน้ มจีรงิ แมจะเปนเหตหุนึ่ง ปจจัยเดยีว สองเหตุ

สองปจจัย หรอื ยิ่งหลายๆเหต ุหลายๆ ปจจัย

จงเรงพากเพยีรเถดิ เรากจ็ะหมดกเิลสไดทกุเหต ุทกุปจจัย ดวยความมัน่คง มัน่ใจ ดวยประการฉะนี้

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๒๘

จงเป็นคนต�ังมั�น เอาจรงิ

อยาเปนคนยดึมัน่ ถอืมัน่ แต จงเปนคนตัง้มัน่ เอาจรงิ ความยดึมัน่ ถอืมัน่ เปนความหลง เปนความโง ผูฉลาด ยอมมปีญญารู

และตัดสนิไดวา นัน่ถกู นัน่ผดิ นัน่ด ีนัน่ควรแลว หรอื นัน่เปนมต ินัน่เปนสิ่งที่ตัดสนิเดด็ขาดแลว แลวเรากเ็ลกิยดึมัน่ ถอืมัน่

สวนความตัง้มัน่ ความเอาจรงินัน้ เราจะดาํเนนิตอไป เราจะรูกศุล เราจะรูสิ่งควร เราจะรู สิ่งที่เปนสัมมา อันพอเหมาะ

อันพอด ีอันเปนมต ิอันเปนสิ่งที่ไดตัดสนิทัง้ตน และหมูกลุม แลวเรากจ็ะดาํเนนิตามมตทิี่ตัดสนิ

ตามสิ่งที่ไดตกลงอยางเหน็ดทีี่สดุ สมควรที่สดุแลว ใหเปนไปอยางตัง้มัน่ เอาจรงิ

สดุทาย ความบรรลผุล ความเจรญิกจ็ะเกดิไดจาก ความไมยดึมัน่ถอืมัน่ของเรา แตเพราะ ความตัง้มัน่ เอาจรงิของเรา

อยางสาํคัญ

ตรวจตน ดตูน กาํชับตน

ความตัง้ใจ ที่เราจะตรวจตน ดตูน กาํกับตน ให ชา สขุมุ ออนโยน สภุาพ หยดุ ใหได ในสิ่งที่เรายังมคีวามปรารถนาลามก



หรอื ปรารถนาอยากใคร ในสิ่งที่ไมสมควร เอามา เสพยสม กระทาํดังใจตน ที่ตนเองปรารถนา ตองการมาใหแกตน

เราจะพยายามตรวจตน ดตูนกาํกับตน ใหชาลงบาง แลวกต็รวจดใูนอริยิาบถ ในพฤตกิรรม ทัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม

ใหมันชาลงจากที่เราเคย ใหมันสขุมุ จากที่เราเคยเรงรอน เรงเรา เราทาํใหมัน เรยีบรอย ออนโยน ไมใหดกูระชาก ไมใหดรูี่เรว็

หรอื แขง็กระดาง ปรับลงมาสูความหมาย ทัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรมวาออนโยน ลักษณะใด ที่จะสูความวา "ออนโยน"

เราจะปรับ เราจะทาํใหดทีี่สดุ เรยีกวา "สภุาพ" เราจะทาํใหไดความเหมาะ ความสม ใหดดู ีดงูาม ทัง้สภาพแวดลอม

ทัง้ที่ตนกาํลังจะกระทาํกับกาลเทศะ ฐานะนัน้ๆ และ สิ่งใด ที่เราเหน็ เรารู เราชัดวา มันควรจะหยดุ ควรจะดับ

ควรจะไมใหเกดิ ใหไดสนทิ เราจะหยดุ ใหได

การตรวจตน ดตูน กาํกับตน ดังกลาวนี้ จะทาํใหเราละเอยีดลออ จะทาํใหเราเพิ่มภมู ิเพิ่มการปฏบัิติ

เขาไปสูความละเอยีดลออ ละเมยีดละไม สขุมุ ประณตี สงูสูสงูขึ้นไปสู ที่สดุ และสดุได

๑ สงิหาคม ๒๕๒๘

ผู้มใีจพอ

บคุคลผูมคีวามมักนอย มคีวามสันโดษ มคีวามสงบ วเิวก มคีวามไมคลกุคลเีกี่ยวของ กับกเิลส มคีวามขยัน หมัน่เพยีร และ

พรอมไปดวยศลี สมาธ ิปญญา วมิตุ ิวมิตุญิาณทัสสนะ ผูมสีิ่งเหลานี้จรงิ สมบรูณ นัน่ชื่อวา ผูที่มคีวามตรัสรูสมบรูณ และ

ความตรัสรู กจ็ะเปนผูที่มกีารเขาใจชัด พรอมกับมสีิ่งนัน้อยูในตนชัด เชน มคีวามมักนอย เปนผูที่ไมสะสม ไมกอบโกย

มอีะไรที่อยูในลักษณะอาศัยนอย แตกไ็มไดกระเบยีด กระเสยีน ไมไดทรมานตน ไมตองอด ไมตองทน ไมตองขม ไมตองฝน

กเ็ปนผูที่สบาย มคีวามพอในใจ มใีจพอ ในสิ่งที่มอียู ตนไดอาศัยอยู แมจะนอย กส็งบอยู แมจะขาดแคลน บาง กส็งบอยูได

ไมเดอืดรอน ไมดิ้นรน ไมตองแสวงหาอกี

ผูมคีวามสงบ ปานฉะนี้ คอื ผูที่ไมคลกุคล ีเกี่ยวของดวยกเิลส เปนผูที่หมดความอยาก สิ้นความเสพย แตผูนัน้ กใ็ชวา

จะเปนผูที่ขาดแคลน และกท็รมานตน เพราะผูนัน้ ยังเปน ผูขยัน หมัน่เพยีร เปนผูปรารภความเพยีรอยู เปนลักษณะ

เปนนสิัย เปนความเขาใจ เปนความเหน็จรงิ วาเปนความดขีองมนษุย เปนสิ่งที่มนษุยควรทรงอยู ทรงเปนไป จงึชื่อวา

เปนผูขยันอยูนัน้ เปนคนประเสรฐิ ยิ่งเอาศลี สมาธ ิปญญา เขาไปจับ ผูนัน้ จะทรงศลี ทรงสมาธ ิทรงปญญา หรอื อรยิญาณ

ที่รูอยูเสมอ ถงึสภาพสบาย ถงึสภาพ ที่ทรงในจติวญิญาณวา เปนจติวญิญาณที่ดทีี่สดุ ปราศจากกเิลสอยู

เปนความพนทกุข เปนความวาง ความสญู เปนความเบา ความงาย เปนความพนภาระ แตไมไดหมายความ วา

เปนผูที่เฉยเมย เปนผูที่ไมเอาภาระอะไรในโลก ไมทาํงาน จะไมใชความคานแยง กับ วริยิารัมภะ หรอื

เปนผูปรารภความเพยีร เปนอันขาด

จะเปนผูปรารถนาความเพยีร ขยันอยูแท แตกม็คีวามวางอยูในใจ มคีวามสญูกเิลส อยูในใจ มคีวามปรารถนาดอียูในใจ

มคีวามตองการสรางสรรสิ่งที่เปนคณุคา ประเสรฐิ ดวยปญญาอันยิ่ง



จงึชื่อวา เปนผูมคีวามหลดุพน มตุ ิและ มญีาณปญญา ที่เหน็ในวมิตุนัิน้ เปนวมิตุญิาณทัสสนะ สมบรูณแทจรงิ

๔ สงิหาคม ๒๕๒๘

ความอดทน

...................... เปนจรงิ ในความจรงินัน้ๆ ซึ่งลกึซึ้ง หาที่เปรยีบไดยาก ใครกด็ ีที่จะฝกตน มันฝกไดยากยิ่งจรงิๆ เพราะกเิลส

หรอื ความเคยชนิ เคยตดินัน้ เปนยางเหนยีว เปนความ ไมยอม ที่จะพราก จะจาก จะปลอย จงึเปนเรื่องที่ลาํบากที่สดุ

เราจะแกปญหา โดยบังคับ ผูอื่น ถาเรายิ่งมอีาํนาจ เรายังสามารถที่จะปรับเขา จะกระทาํใหแกเขา แกไข ปรับปรงุ

ไดงายกวา แมจะโดยบังคับกต็าม แตตนเอง จะบังคับตนเองกด็ ีหรอื ยิ่งยนิด ีเตม็ใจ ฝนกระทาํ อดทนกระทาํใหตนเองนัน้ ละ

เลกิ ปลดปลอย สิ่งที่ตนควรละ ควรเลกิ ควรปลด ควรปลอยนัน้ ยังยากอยูเสมอ

ดังนัน้ ผูใด มขัีนต ิมคีวามอดทน ผูใด มคีวามเขมแขง็ ที่จะฝนขม ผูนัน้ ยอมเปนผูเอาจรงิ ผูนัน้ จะเปนผูที่สามารถสละ

สามารถปลดปลอยได เพราะผูนัน้ แขง็แรง และ เปนคน ที่มสีัจจะ จงึจะเปนผูพบสัจจะ ตามที่พระพทุธเจา ทานไดยนืยัน

ดังนัน้

๒๐ กันยายน ๒๕๒๘

สต ิเป็นตัวนาํ

ผูมอีงคแหงการตรัสรู กค็อื มสีต ิเปนตัวนาํ การมสีต ิเปนตัวนาํนัน้ กค็อื จะตองพยายาม รูจรงิๆวา ตลอดเวลา ไมวาขณะใด

เราเปนอะไรอยู เราทาํอะไรอยู จะตองรูตัวใหดเีสมอ ขึ้นมาเสมอ ผูปฏบัิตธิรรม คอื ผูเพยีร รูตัว รูตื่น รูแลว กต็องวจัิย รูวา

ที่เราทาํอะไรอยู เปนอะไรอยูนัน้ ด ีหรอื ชัว่ ดกีวานัน้ มอีกีไหม ควรจะทาํเชนนัน้ เทานัน้ตอไป หรอื ควรจะเพิ่ม หรอื ควรจะลด

การปรับการกระทาํของเรา การเปนอยูของเราทกุขณะ ใหเขา สูความพอด ีความสัมมา ตามเหตผุล ตามความเปนจรงิ

ใหพอเหมาะ พอด ีบางอยาง อาจจะแรงไป มากไป บางอยาง อาจจะนอยไป บางอยาง อาจกาํลังจะพอด ีกาํลังเจรญิดี

เราจงึจะทาํสิ่งนัน้ใหพอเหมาะ เปนการปรับอันไมเที่ยง เหตปุจจัย มผีสมอยู ตลอด ทกุวนิาท ีที่เราจะปรับปรงุ ใหมันดขีึ้นเสมอ

เพราะฉะนัน้ การมอีงคแหงการตรัสรู มสีต ิจงึไมไดหมายความตื้นๆ ธัมมวจัิย กไ็มไดหมายความวา นานๆคดิท ีนานๆวจัิยที

เราจะตองรูตัว และ รูตื่นอยูเสมอ จรงิๆวา เราทาํอะไรอยู เปนอะไรอยู แลวเรากว็จัิยจรงิๆ วจัิยไปทกุขณะ ใหไดมากที่สดุ

ดทีี่สดุ ดวยวริยิะ ความเพยีร อตุสาหะ โพชฌงคทัง้ ๓ ขอนี้ จะเปนตัวจักรกลหลักๆ เปนตัวปฏบัิตแิทๆ ซึ่งตอไป จงึจะเกดิปติ

ตอไป จงึจะเกดิ ปสสัทธสิัมโพชฌงค ปต ิกเ็ปนสภาพที่เราปรับไดดขีึ้น และ เรากจ็ะมตีัวรูอกีแหละ รูวา ไดด ีบางท ีรูแลว

ยังมคีวามดใีจ มคีวามภาคภมูใิจ มคีวามเจรญิในใจ เบกิบาน แจมใส บางท ีที่มมีากกวานัน้ จนกลายเปนอปุกเิลส

กลายเปนความดใีจ ตื่นเตน ฟฟูองใจ ซึ่งอาจ จะเปนได ถาเราทาํอะไรไดด ีมันกย็อมจะดใีจ ภาคภมูใิจ และ พอใจ และ

สบายใจ ขึ้นไป เชนนัน้เสมอๆ

การดใีจ ไมไดดใีจเพราะกเิลสเพิ่ม แตดใีจเพราะกเิลสลด เมื่อกเิลสลดนัน่แหละ เราเรยีกวา ปสสัทธสิัมโพชฌงค เรยีกวา



"สงบ" การจะรูวากเิลสหมด กต็องมปีญญา อันยิ่ง วาสงบ ไมใชสงบเพราะกเิลส ไมใชสงบเพราะวาไดหยดุอยูเฉยๆ ไดนิ่ง

ไดดับไป เฉยๆ อยางไมมปีญญา เราจะตองรูวา ปสสัทธ ิความสงบนัน้ สงบ เพราะเราไดชนะ ตัวตาน ที่เรยีกวา "กเิลส"

จะเปนกเิลส หยาบ กลาง ละเอยีด ในสายโลภะ โทสะ โมหะ ใดๆ กต็าม เราจะมคีวามรูลกึซึ้งไปเรื่อยๆ วานี่

เปนกเิลสสายโลภมลู นี่ เปนกเิลสสาย โทสมลู นี่ เปนกเิลสสายโมหมลู การอานรูกเิลสเหลานัน้ อยางนัน้จรงิๆ เรยีกวา

เจโตปรยิญาณ เรยีกวา การมญีาณหยัง่รู รูถงึกเิลสอยางถกูตอง ความสงบ ระงับลงไป เรื่อยๆ การกระทาํอยู

การเปนอยูยอมดขีึ้น เจรญิขึ้น แขง็แรงขึ้น และ ผูนัน้ยอมเปนผูตื่น ยิ่งขึ้นดวย ไมใชเปนผูยิ่งหลับ ไมใชเปนผูยิ่งไมรูเรื่อง

ไมใชยิ่งเปนผูซมึเซื่อง

แตกลับ จะเปน ผูยิ่งตื่น เบกิบาน แจมใสขึ้นมา ยิ่งปสสัทธมิากเทาใด ยิ่งสงบมากเทาใด ยิ่งเบกิบาน แจมใส และ แคลวคลอง

เปนมทุภุเูต กัมมนเิย เปนสภาพที่แคลวคลอง วองไว ดัดไดงาย ปรับไดงาย แขง็แรง และ คลองเรว็ เหมาะแกการงาน

ทาํการงานไดมาก ทาํการงานไดเจรญิ ทาํการงานไดมสีมรรถภาพ นัน่คอื ปสสัทธสิัมโพชฌงค เปนการตรัสรู

เปนการสงบอยางเจรญิ เราทาํบอยเขา ทาํมากเขา ปตกิเ็กดิ คอืด ีสิ่งที่ไดดเีกดิมาก และ ความสงบของกเิลส

กไ็ดมากขึ้นเรื่อยๆ จงึหยัง่ลง เปนสมาธสิัมโพชฌงค เปนสัมมาสมาธ ิสัมโพชฌงค เปนสัมมาสมาธอัินเปนอรยิะ

เปนความตัง้มัน่ แขง็แรง เปนความแนวแน มัน่คง ซึ่งไมทาํ ไมเกดิ

ผูใดทาํโดยพากเพยีรอยู จงึจะสัง่สมลงเปนความตัง้มัน่อยู เพราะฉะนัน้ จะคดิเอาเฉยๆ เอาแตรู ไมมทีางเกดิสมาธิ

จะเกดิสมาธไิด เพราะไดบาํเพญ็ เพราะ ไดกระทาํวันแลว วันเลา นาทแีลว นาทเีลา วนิาทแีลว วนิาทเีลา ดวยความเพยีร

เมื่อไดสมาธ ิเรากจ็ะได สภาพลกึซึ้ง ซับซอน ขึ้นไปสูความเปนหนึ่ง เปนอเุบกขา เปนความวางได ปลอยได

เปนความไมมผีลัก ไมมดีดู ไมมลีักษณะที่จะยาก และ ไมมลีักษณะ ที่มันจะตองกระทาํ อกี ขึ้นไปเรื่อยๆ

มันไดความแคลวคลอง มันเปนเอง มันเฉยๆ แตมันกเ็ปน มันกเ็จรญิ กเิลสมันไมมเีอง มันเฉยตอกเิลส เฉยตอเหต ุปจจัย

ที่เราเคยแพ เคยพาย เคยเปนทาส มันวางได ปลอยได และ พรอมกันนัน้ มันกร็ู มันกต็ื่น มันกเ็บกิบาน และ มันกแ็คลวคลอง

ในการงาน มันตัง้มัน่ แมจะอยูกับเหต ุปจจัย ที่เปนกเิลส มันกว็างเฉย แขง็แรง จะยัว่ย ุจะมอมเมา กระแทกกระทัน้อยางไร ก็

อาเนญชา เปนภเูขาหนิ

ถาวมิตุ ิอยาง สมจุเฉทวมิตุแิลว สิ่งที่เปนกเิลสในโลก จะแตะตอง จะกระแทกกระเทอืน เราจะอยูกับกเิลสเหลานัน้อยางไรๆ

กไ็มมวีันเปลี่ยนแปลง หรอื หวัน่ไหว นกัมปต ิไมมหีวัน่ไหว อาเนญชา ไมมหีวัน่ไหว แมแตเศษธลุี

เรากจ็ะไดเรยีนรูซับซอนขึ้นไปอกี แลวกจ็ะถงึ ความเปนอยูอันเกษม เปนการอาศัยสภาพที่เราได เรยีกวาธรรมะ อันสมบรูณ

เปนโลกตุรธรรม โพชฌงค ๗ หลักการตรัสรู สาํคัญ บทที่จะกระทาํคอื โพชฌงค ๓ สต ิธัมมวจัิย วริยิะ สามตัวนี้

เราจะตองกระทาํจรงิๆ ใหมบีทบาท ดังนัน้ ผูใดตกหลน ไมเคยคาํนงึ ถงึหลักวชิา และ ไมเคยกระทาํตรงตามหลักวชิาจงึชา

ผูใด รูหลักวชิา แลวปฏบัิตจิรงิ เปนจรงิ ไดจรงิ ตรงตามหลักวชิา ผูนัน้ จงึจะเกดิองคแหง การตรัสรู และ

ยอมจะถงึที่สดุแหงการตรัสรู ถงึนพิพาน ไดเปนที่สดุ แล



๑๑ ตลุาคม ๒๕๒๘

ผู้ตรัสรู้ ในอรยิสัจ

อรยิะ แปลวา ความประเสรฐิ แปลวา ความดทีี่สงูที่สดุ สัจจะ แปลวา ความจรงิ อรยิสัจ จงึแปลวา ความจรงิอันประเสรฐิ

หรอื ความจรงิที่ด ีที่สงูที่สดุ ผูที่ไดศกึษาถงึอรยิสัจ กค็อื ผูที่ศกึษาเขาไปสูความจรงิอันประเสรฐิ หรอื ความจรงิอันด ีอันสงู

และ กล็กึสดุ ที่เราพงึรู ความจรงิเชนนัน้ กเ็พราะ เราจะไดเปนผูเขาใจ หยัง่ถงึความจรงิ จรงิๆวาในโลกนี้ ม ีความจรงิ

จรงิๆอยู ๒ ชนดิ คอื ความจรงิที่เปนไปอยางไมรูจักจบสิ้น เราเรยีกวา ความจรงิ โดยสมมต ิความจรงิโดยรูรวมกันไปเทานัน้

ถายังไมรู กเ็รยีกวา "โง" ใครรู กเ็รยีกวา"รู" หรอื เรยีกวา "ฉลาด" เทานัน้เอง เรยีกวา สมมตสิัจจะ

และ ยังมคีวามจรงิ อกีชนดิหนึ่ง ที่เปนความจรงิที่รู และ กร็ูถงึความสาํคัญ หรอื ไมสาํคัญ ความจาํเปน หรอื ไมจาํเปน รูวา

สิ่งใดด ีสิ่งใดดกีวา สิ่งใดดทีี่สดุ รูตัง้แต ตัวรากฐานของ สิ่งนัน้ และ กร็ูถงึ สภาพของสิ่งนัน้ จนกระทัง่ คนเขาไปถงึรากฐาน

หรอื เหตทุี่มาของ สิ่งนัน้ ไดถงึรากที่สดุ สิ่งใดพงึละลาง ถอนราก ถอนโคน ถงึเหตทุี่สดุใหได ที่ควรถอน

ดังนัน้ ผูที่รูวา สิ่งใดไมสาํคัญ ไมจาํเปน ควรเลกิ ควรละ เพราะมันถวงชวีติ มันทาํลายชวีติ ชวีติไมประเสรฐิ ชวีติไมดี

ชวีติไมสงู ผูที่รูเชนนัน้ จงึมาถอนราก ถอนโคน หรอื ถอนเหต ุที่มันพาใหเกดิ สิ่งที่ไมควรเกดิ เปนอยูในสิ่งที่ไมควรเปนอยู

พาใหผูนัน้ ไมมคีณุคา ไมมปีระโยชน เปนภาระยุงยาก การรูจัก การถอนราก ถอนโคน ในสิ่งที่พาเกดิ พาเปน พาไปนัน้

สิ่งที่เปนเหตสุงูสดุของชวีติมนษุย กค็อื มาจากตนเคาของความหลง ความโง ที่อยูใน จติวญิญาณมนษุย เพราะฉะนัน้

เมื่อผูใด ศกึษาเกดิความรู เกดิความเหน็จรงิ ในของจรงิ ที่มสีภาพละเอยีด เปนสภาพนามธรรม ที่เปนเหต ุพาใหเราหลง

เราเกดิ หรอื พาใหเราโง ที่ทานเรยีกวา "อวชิชา" เมื่อมาศกึษา รูความจรงิเชนนี้ และ ถอดถอน ลางละ ดวยวธิกีาร

ที่พระสัมมาสัมพทุธเจาคนพบ กระทาํได จงึเหน็จรงิ ชวีติของผูที่คนพบ สิ่งที่ควรอยู หรอื ควรลาง ไดอยางแนแทจรงิ และ

ไดพสิจูนความจรงินัน้ถงึผล ประสบผล จงึเปนผูที่ ประเสรฐิ เปนผูที่ด ีผูที่สงู มคีณุคา เพราะรูความจรงิอยางประเสรฐิ

ความจรงิอยางประเสรฐินัน้ พระพทุธเจา ไดขมวดเปนทฤษฎเีอาไววา ควรรูเทาทัน ธรรมชาต ิหรอื สิ่งที่เกดิทัง้หมด

แลวกร็ูเหตแุหงการเกดิธรรมชาตนัิน้ๆ แลวกร็ูวธิ ีและ ดับธรรมชาตนัิน้ๆได และรูการอยูเหนอืธรรมชาตทัิง้ปวง นี้เปนความรู

หรอื เปนความ ประเสรฐิ ที่เราจะตองศกึษาเขาไปถงึความจรงินัน้ๆ ใหได จงึจะชื่อวา เปนผูตรัสรู ในอรยิสัจ

๓๑ ตลุาคม ๒๕๒๘

ระวังอารมณก์อ่นการงาน

นักปฏบัิตธิรรมของพทุธ ยอมจะรูจักสตปิฏฐาน ๔ ยอมจะรูจักโพชฌงค ๗ และ ยอมจะรูจัก มรรคองค ๘ หรอื

ยอมจะเขาใจในทฤษฎรีวมใหญอันเอก คอื โพธปิกขยิธรรม ๓๗ และ ตองประพฤตดิวยความมสีต ิรูตัวทัว่พรอมรอบนอก

รอบในตอสัมผัส แลวกม็ ีธัมมวจัิย หรอื มสีัมมัปปธาน ๔ ไดสังวร ไดประหารจนเกดิผล และ รักษาใหยิ่งๆตอเนื่อง



ตัง้มัน่เปนไปอยู ศาสนาพทุธ เปนศาสนาแหงการงาน ศาสนาพทุธ ประพฤตธิรรมไปดวย ทาํการงานไปดวย สังวร

ระวังในความคดิ ในวาจา ในการกระทาํทัง้สิ้น ทัง้มวล ประจาํชวีติ กระทาํอยู

ดังนัน้ นักศกึษาผูฉลาด จงึจะตองระวังอารมณกอนการงาน

๓ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

ระวังอารมณ์

ในทฤษฎอัีนเอก ของศาสนาพทุธนัน้ ทฤษฎทีี่เราจะปฏบัิตไิปตัง้แตตน จนถงึที่สดุกด็ ีกเ็ปนทฤษฎ ีที่เราจะตองมสีตนิาํหนา

มธีัมมวจัิย หรอื มสีัมมัปธาน ๔ มคีวามเพยีร หรอื มคีวามยนิดใีนการปฏบัิต ิมคีวามอตุสาหะ วริยิะ

ตัง้ใจที่จะรูในจดุที่เราจะปฏบัิตอิยูเสมอ คอื การสาํรวม สังวร ระลกึรูตัวตอตนเอง สิ่งแวดลอม และผัสสะ รวมทัง้พฤตกิรรม

กาย วาจา ใจ ที่เราเปนอยู และ เรยีนรูกศุล อกศุลใหชัดแท ละอกศุลตัง้แตหยาบ กลาง ละเอยีด ปรับขึ้นไปเรื่อยๆ

อยางแทจรงิ แมเราปรับกายใหสจุรติได วาจาใหสจุรติได กเ็พราะ เราเอง รูตอผัสสะ และ รูตออารมณ ดังนัน้ ในคาํวา

"อารมณ" คอื จติ เกดิอยูที่จติ อารมณนัน้ จะมทัีง้อารมณรับรส และ อารมณรับรู ความรู เรยีกวา ปญญา ซึ่งมทัีง้รู ในสมมติ

และ รูในรสอกีทหีนึ่ง เพราะฉะนัน้ คาํวา รสที่เสพย หรอื รูตามสมมต ิแลวเรา กก็ระทาํตนใหหมดรสที่เสพย และ

กระทาํตามรูที่สมมตเิปนกศุลอันยิ่ง ความหยาบ รูงาย ความละเอยีด รูยาก เราจงึจะตองปฏบัิต ิจากหยาบที่รูงาย

เพื่อเขาใจกศุล อกศุล เพื่อเขาใจรส เพื่อเขาใจรู เพื่อเขาใจสมมต ิในปรมัตถ เรยีกวาความเปนแกนสารสาระ

ที่มนษุยจะตองอาศัย พงึม ีพงึเปนนัน้ เราเรยีกวา กศุลนัน่ด ีอกศุลนัน้ไมดี

ผูที่จะรูวา ด ีและ ไมด ีอยางถกูองคประกอบ ความสมบรูณพรอม กจ็ะตองฝกหัดอานไป พจิารณา ทัง้ความเปนอยู

ความเปนไปตามสมมต ิและ ความจรงิใจ อยางพอด ีพอเหมาะ เรยีกวา ฝกสัปปรุสิธรรม ๗ ประการ

ดวยการประมาณอยางแทจรงิ ผูฝกได ฝกด ีเรยีกวา ฝกตนเปนสัตบรุษุ หรอื เปนอรยิบคุคลอยางแทจรงิ

การฝกดังกลาวมาทัง้หมดนัน้ ตัวประธาน คอื จติ ตัวรับรู คอื จติ ผูที่จะทรงอาศัยอยู คอื การงาน หรอื การกระทาํ หรอื

เรยีกวา "กรรม" เพราะฉะนัน้ การงาน จงึเปนเรื่องอาศัย เปนสมมตสิัจจะสงูสดุ จติที่รูแจง ตออารมณเสพย และ

มคีวามรูอันยิ่ง จงึเปนตัวกาํหนด และ เปนตัวละ การปฏบัิตธิรรม รูจักอารมณจติ ที่เปนอารมณวางจากกเิลสทัง้หมด หรอื

ยังมอีารมณตอกเิลสอยู จงึเปน ตัวละลางในตัว สวนการงานนัน้ เรากจ็ะรูความเหมาะสม พอเหมาะ พอด ีตามสมมติ

ตามกาละ ตามหมูกลุม และ บคุคล เราจงึตองรูไปพรอมกันทัง้หมด การปฏบัิตธิรรม จงึตองระวังอารมณกอนการงาน

ใหเปนหลัก

พระอรหันต หมดอารมณเสพยเทานัน้ จงึจะทาํการงานที่พจิารณาความพอเหมาะ พอด ีเปนสัตบรุษุแตเพยีงอยางเดยีว

สวนผูปฏบัิตธิรรมดา ไปจนถงึเสขบคุคล ๗ ระดับนัน้ จะตองปฏบัิตอิานอารมณใหเรว็ ใหไว กอนการงานเสมอ

๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๘



ส�ิงพเิศษยอด ของศาสนาพทุธ

ศาสนาพทุธ ของพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ เปนศาสนาที่ชื่อวา โลกตุระ ซึ่งเปนศาสนา ที่นาํพาใหบคุคล เรยีนรูจักกเิลส

ซึ่งเปนของธรรมดา ของชาวโลกยีะ หรอืชาวโลก การเจรญิ ดวยโลกยีะ เปนของธรรมดา การมอีามสิสนิจาง

ไดรับความสขุสมใจ เปนธรรมดา

แต ศาสนาพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ ไดสอน... ลางความสขุสมใจ ที่เปนสขัุลลกิะ เปนสขุ อันลาํบาก

เปนสขุอันจะตองหาสิ่งตอบแทน พระพทุธเจาคนพบความสขุที่ยิ่งกวา ที่เรยีก วา วปูสโมสขุ คอื

สขุที่ไมตองเสพยสิ่งแลกเปลี่ยน หรอื สิ่งลอ สิ่งเสพยสม เพราะฉะนัน้ ผูใด ไดศกึษาโลกตุระ ไดพบความสขุ ที่เปน วปูสโมสขุ

เริ่มตน ตัง้แตขัน้หยาบ ขัน้ต่ํา พนโลก เหนอืโลก ทัง้ๆที่อยูกับโลก

เพราะศาสนา พระพทุธเจา สอนใหเรารูกเิลสของโลก แลวกม็วีธิ ีที่จะฆากเิลส อยาง ไมตองหน ีเมื่อฆากเิลสตายแลว

กย็ังอยูกับโลก รูเทาทันกเิลสของโลก และ ยังไดชวย ผูอื่นไดอกี ตนเองนัน้พนทกุข พนความเปนทาส และ

เรากย็ังไมไดหนไีปจากโลกอยางใด ไมวาจะเปนโลกขัน้ต่ํา ขัน้อบาย หรอื โลกแหงโลกกามคณุ โลกที่เปนโลกธรรม จงึเปน

ลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุอยางใดกด็ ีแมที่สดุ โลกแหงอัตภาพ ตัวตน หรอื เปนสิ่งที่เปน นามธรรม ที่ปนสรางเอาขึ้นงายๆ

กต็าม ไมตองวิ่งหน ีไมตองหลบ รู อยางรๆู สัมผัส และ ผจญกับสิ่งนัน้อยางตอหนา จนกระทัง่ สามารถเอาชนะ

อยูเหนอืสิ่งเหลานัน้ไดโดยจรงิ นี้เปนโลกตุระ ของพระพทุธเจา ซึ่งเปนศาสตรที่เหนอืชัน้ โลกยีะนัน้ เรากร็ู พระพทุธเจา

กท็รงทราบด ีเพราะเปนโลกวทิ ูเปนผูที่รูเทาทันโลกทกุประการ สิ่งด ีสิ่งกศุลของโลก กร็ูดวย

แต การทาํจติ ใหเหนอืโลกนัน้ เปนสิ่งพเิศษ ที่เหนอืกวาศาสนาใดๆ เรื่องของการรู เทาทัน โลกนัน้ และ รูกศุลของโลก

ความดขีองโลก เปนธรรมดาของปราชญ เปนธรรมดา ของผูฉลาด ยอมไมใชสิ่งพเิศษอะไรกันนักหนา

สวนสิ่งพเิศษนัน้ กค็อื การรูเทาทันกเิลส จรงิๆ แลวฆากเิลสไดจนสญูสิ้น จนชื่อวา สญูญตา หรอื อนัตตา นี้เปนสิ่งพเิศษยอด

ของศาสนาพทุธ

๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

สัจธรรม คอื จรงิแท้

สัจธรรม คอื สัจธรรม อสัจธรรม คอื อสัจธรรม ผูที่มดีวงตา เหน็ความจรงิ จงึจะเปน ผูที่มัน่คง แนนอน และ สงบ

ผูที่ไมเหน็ความจรงิ จงึคอื ผูที่ยังเปลี่ยนแปลง และ ยังไมสงบ ยังคงอวดด ีดังนัน้ เราจะรูจักสัจธรรม หรอื เราจะเหน็วา สิ่งนี้

ไมใชสัจธรรมได เพยีงแตเรารูทฤษฎ ีกย็ังพอมองออก แต ภาวะซับซอน สามารถลวงคนไดบาง สาํหรับ

ผูที่ถงึความจรงิแหงความจรงิเทานัน้ จงึจะเหน็ชัด ในชัน้เชงิ ของความจรงิแทแนนอน สงูสดุได

๑๔ พฤศจกิายน ๒๕๒๘



"ความจรงิ" ไมเ่ปล�ียนแปร

สัจธรรม คอื สัจธรรม ความจรงิ คอื ความที่ไดเปนจรงิ อสัจธรรม กค็อื อสัจธรรม ความไมจรงิ กค็อื ความไมจรงิ แตอสัจธรรม

อาจจะหลอกวาเปนความจรงิได สวนสัจธรรมนัน้ คอื ความจรงิ ที่จะไมหลอกวา เปนความไมจรงิเปนอันขาด เพราะฉะนัน้

ความมัน่คง แนวแน ตัง้มัน่ สาํหรับ สิ่งที่เปนความจรงิอยางแทจรงิแลว จงึเปนเรื่องที่ ไมเปลี่ยนแปลง ไมแปรปรวน ความจรงิ

จะเปนสิ่งที่ชัดเจน ทัง้ปญญา และ แขง็แรง ทัง้สิ่งที่เปนไปได เพราะฉะนัน้ ความจรงินัน้ จงึไมมสีอง จงึไมเปนอื่น ไมวาเราจะ

ปฏบัิตติน ใหเปนความดทีี่จรงิ ที่รูยิ่งดวยปญญาวาด ีและ ปฏบัิตจินไดตัง้มัน่ แขง็แรง ไดอยางดแีลว แมวามันยังไมแขง็แรง

ที่จะตองประคอง ที่จะตองรักษา ระวัง ถาเราแนใจ ดวยปญญา วาสิ่งนัน้ดจีรงิแลว เราจะตองประคอง ระวัง รักษา

ใหความดนัีน้ จนกระทัง่ เปนความด ีที่เปนความจรงิ คอื ด ีนัน้ จะแขง็แรง ดวยตัวมันเอง โดยไมตอง ประคอง รักษา ระวังเลย

และ มันจะเปนจรงิ เชนนัน้เอง ตลอดไปชัว่กาลนาน

๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

คนจรงิ

สัจจะ คอื สัจจะ ความจรงิ คอื ความจรงิ คนจรงิ คอื คนที่มคีวามจรงิ คนที่มคีวามจรงิ คอื คนที่มปีญญา เขาใจชัด

ถงึสิ่งที่หลอก ที่เรยีกวา "กเิลส" และ เขาใจชัด ถงึสิ่งที่ไดละลาง กเิลสออกไปแลว เหลอืแต ความจรงิ เหลอืแต ความบรสิทุธิ์

คนจรงิ จงึคอื คนที่มคีวามจรงิ ที่ปราศจากกเิลสเทานัน้ สวนคนที่หลงตัวเองวา เอาจรงิ โกงกโ็กงจรงิ ทาํเลวอยู กท็าํเลวจรงิ

ทาํตามอาํนาจกเิลส ที่มันตองการ จะทาํกท็าํจรงิ คนเชนนัน้ ไมไดชื่อวา "คนจรงิ" ชื่อวา "คนโง" หรอื ชื่อวา "คนหลง"

โดยเฉพาะ หลงกระทาํในสิ่งที่กเิลส มันเปน เจาเรอืน กเิลสมันบังคับดวยอาํนาจ แลวกห็ลงตนเอง กระทาํความเลวอยู

ความโงอยู ตามอาํนาจของกเิลสนัน้ๆ คนเชนนัน้ จงึไมมสีทิธิ์ ที่จะชื่อวา "คนจรงิ" แมจะเปนคนใจเดยีว เปนคนกลาแขง็

กระทาํในสิ่งที่เปนกเิลสนัน้ๆ เปนความผดินัน้ๆ เปนอกศุลนัน้ๆ หรอื แมแตในสวนลกึ สวนสงู ที่เปนกเิลสชัน้สงู

กย็ังกลากระทาํอยูนัน้ คนนัน้ หาไดชื่อวา คนจรงิ ไมเลย

ดังนัน้ คาํวา "สัจจะ" คนจรงิ ความจรงิ จงึตองประกอบไปดวยปญญาอันยิ่ง ประกอบ ไปดวยการปฏบัิต ิละลางกเิลส

ละลางอกศุล ทจุรติใหหมดสิ้น จงึจะไดชื่อวา ผูที่ถงึสัจจะ ผูที่แจงชัด เขาถงึ ความจรงิ คน คนนัน้ จงึจะชื่อวา "ค น จ ร ิง"

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

ความจรงิเป็นหน�ึงไมม่สีอง

ความจรงิ คอื ความจรงิ สัจจะ คอื สัจจะ สัจจะนัน้ เปนความเที่ยง เรยีกวา นยิตะ สัจจะนัน้ เปนความจรงิ เปนความแท

เรยีกวา ตถตา ความจรงินัน้ไมเปลี่ยนแปลง ความจรงินัน้ ไมเปนอื่น ความจรงินัน้ ไมเปนสอง เอกัง ห ิสัจจัง ความจรงินัน้

เปนหนึ่ง เทานัน้ น ทตุยิ มัตถ ิไมเปนสอง ในความจรงิสงูสดุ เพราะฉะนัน้ ผูใด ไดฝกตนสูความจรงิ หรอื สัจธรรม

เมื่อมคีวามจรงิ เปนความจรงิในตนแลว ผูนัน้ เที่ยงแท มัน่คง แนนอน ผูนัน้ เปนความจรงิ เปนความแท เปนอยูเชนนัน้เอง



เปนอยูเชนนัน้แหละ ตราบนริันดร

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

จรงิตอ้งดี

สัจธรรม คอื สัจธรรม ความจรงิ คอื ความเปนจรงิ ความจรงินัน้ มเีงื่อนไขวา ตองเปน ความด ีตองเปนความประเสรฐิ สงูขึ้น

จนสงูสดุ พระพทุธเจาของเรา ไดตรัสรูสิ่งที่สงู หรอื เรยีกวา สิ่งที่เหนอืชัน้ โลกยีะ กย็ังม ีความจรงิของโลกยีะ ซึ่งโลกยีะ

มคีวามจรงิของ โลกยีะนัน้ มันเปนมาตัง้นานแลว และ มันกเ็ปนทกุข พระสัมมาสัมพทุธเจา ไดตรัสรูวา สิ่งเหลานี้เปนทกุข

อยางจรงิ อยางประเสรฐิ จงึไดคนพบ สิ่งที่จรงิกวานี้ ประเสรฐิกวานี้ สงูกวานี้ ดกีวานี้ จงึเรยีกวา สิ่งที่เหนอืชัน้ หรอื

เหนอืกวาโลก เหนอืกวาโลกยีที่เปนอยู เรยีกโดยภาษาวา โลกตุระ แตไมไดหมายความวา โลกตุระนัน้ ไมรูจักโลกยี

หนจีากโลกยี

แทจรงิ โลกตุระนัน้ รูเทาทันโลกยี และ รูวาโลกยีนัน้ ไมจรงิ เปนความลวง เปนมายา เหมอืนพยับแดด เหมอืนฟองคลื่น

พระสัมมาสัมพทุธเจาคนพบอรยิสัจ หรอื สัจธรรมที่ ประเสรฐิ ความจรงิที่ประเสรฐิ ความดทีี่เหนอืชัน้

ความดทีี่เหนอืกวาที่มนษุยพงึม ีพงึเปนได และ ไมตองหน ีมวีธิกีระทาํตน ใหรูเทาทัน และ รูวธิทีี่จะละลาง ปราบปราม

สิ่งที่เราเคยหลง เคยลวงเรา วาเปนความจรงิ จนกระทัง่ ลางความไมจรงิ ที่เราเคยหลง วาจรงินัน้ออกไปได หมดไปได และ

เรากเ็ปนผูที่อยูเหนอืชัน้ อยูเหนอืโลกยีเหลานัน้ โดยโลกยีเหลานัน้ รบกวนเราไมได เราอยูเหนอื

อยางผูที่ชวยเหลอืโลกยีเหลานัน้ หรอื ผูที่ตกอยูในความลวง อยูตามมายาเหลานัน้

โลกตุระ จงึเปนผูที่ยนือยูบนความจรงิ ที่ตองชวยเหลอืผูไมจรงิอยูตลอดเวลา ผูใด ไดคนพบตาม ปฏบัิต ิประพฤต ิพสิจูนตาม

ไดโลกตุรธรรมมาอาศัย มาแทนที่โลกยีะ ที่ตนเคยหลง ผูนัน้จะเหน็ความจรงิที่จรงิ มัน่คง เที่ยงแท ไมมแีปรปรวน เมื่อถงึที่สดุ

กเ็ปนความจรงินัน้อยางชัดแจง ยนืยง ยนืหยัด บญุคณุของพระสัมมาสัมพทุธเจา ที่คนพบ สิ่งนี้นัน้ เปนบญุคณุอันลนฟา

เปนบญุคณุ อันที่นับประมาณมไิด

๑๙ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

อยา่หลงดี

สัจธรรม ของพระพทุธเจานัน้ เรยีกวา โลกตุระ ซึ่งเปนปรมัตถธรรม อันเกี่ยวเนื่องดวยจติ เจตสกิ รปู นพิพาน หมายความวา

จติวญิญาณ เปนตัวสาํคัญ เรยีนรูจติวญิญาณ เรยีนรูสิ่งที่ไมใชสัจธรรม คอื กเิลส ที่เกี่ยวเนื่องอยูกับจติวญิญาณ

ทาํตัวเปนประหนึ่ง จติวญิญาณ เขาครอบงาํจติวญิญาณ แลวกชั็กนาํ ใหผูที่มกีเิลสครอบงาํนัน้ ตกต่ํา ทาํชัว่

ทาํความไมเจรญิ สรางทกุขใหแกตน และ ผูอื่น เมื่อไดศกึษา ตามทฤษฎขีอง พระสัมมา สัมพทุธเจาแลว

เราจะมองเหน็ความจรงิ แมแรกเริ่ม เหน็ความจรงิวา กเิลส คอื อาการ อยางไร การทาํกเิลสใหออก เหน็กเิลสจางคลายออก

คอือยางไร ซึ่งเหน็จรงิๆ เปนความจรงิ ที่เรารูดวยตนเอง



กเิลสดับสนทิ กร็ูวากเิลสดับสนทิ เราไดด ีเพราะกายกรรม วจกีรรม ที่กาํเนดิเปนไป ตามกเิลส สัง่กเิลสจัดการนัน้

กเ็ปลี่ยนแปลงไป จติวญิญาณสะอาดขึ้น ความที่ม ีจติวญิญาณสะอาดขึ้นนัน้ เราเรยีกวา กศุล ไดด ีเมื่อเราไดด ีกายกรรม

วจกีรรมกด็ตีาม เปนคณุงามความดขีองตน เปนตัวอยางของโลก จติวญิญาณ ยังมกีเิลสซอนลงไปอกี

วาเราจะหลงในความดนัีน้ เราจะยดึมัน่ ถอืมัน่ ในดนัีน้เกนิการ ที่สดุ จะยดึถอืวา เปนของตัว ของตน และ เอาไปอวดอาง

เอาไปทวงบญุ ทวงคณุ เอาไปเบงขมผูอื่น นัน่คอื กเิลสซอน ที่เรยีกวา มานะสังโยชน เราไดกระทาํด ีเราไดสรางความดี

อยางบรสิทุธิ์แลว กต็าม แตกย็ังมชัีว่ ที่ตกีลับซับซอนมาไดดังกลาวแลว จงึตองสังวรอกี เปนอยางมาก ที่จะละลาง

ปลดปลอย ตัวกเิลสตัวนี้อกี อยางสาํคัญ

ศาสนาทกุศาสนา สอนใหคนด ีศาสนาพทุธนัน้ สอนอยางลกึซึ้ง ใหเหน็มานะสังโยชนนี้ อยางชัด เชนเดยีวกันกับกเิลสอื่น

เหน็กเิลสเปนโลกตุระ มวีธิทีาํลายกเิลส และ กเิลส จางคลายไปจรงิ เปนโลกตุระ ทาํดกีจ็งทาํเถดิ แตอยาอวดด ีอยาเบงดี

อยาหลงด ีอยาตดิด ีวาเปนของตน ตนนัน้ด ีแตดนัีน้ไมใชตน ตองทาํในใจ ตองฝกฝนอบรม ตองมสีต ิสัมปชัญญะ รูตัวจรงิๆ

อยาทวงบญุ ทวงคณุ อยาหลงตดิด ีแตเราตองทาํดใีหยิ่ง ซับซอน ลกึซึ้งอยางนี้ คนด ีจงึดอียางสมบรูณได และ

เราจะเปนผูที่อนเุคราะหโลก สรางสรรโลก ดวยความด ีเปนคนจรงิ ที่ดจีรงิ และ ไมมแีมกเิลสชัน้สงู ไมมแีมกระทัง่ สิ่งที่จะทาํ

ใหเราทกุข เพราะเราทาํด ีถาคนไมรูจรงิ เราจะทกุขได เพราะทาํด ีเจบ็ปวดไดยิ่งกวา ทาํชัว่กไ็ด

ดังนัน้ ผูฉลาดแท เราทาํดแีทๆ กจ็ะไมทกุข ไมเจบ็ปวดอันใดเลย เพราะรูเทาทันกเิลส ดังกลาวแลว ผูทาํจรงิ

ฝกหัดถกูตองจรงิ จงึจะรูความจรงิ เหน็ความจรงิ และ ถงึความจรงิ พนอวชิชา เปนที่สดุ

๒๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

ท�ังส�ิน ของพรหมจรรย์

การมมีติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมดนัีน้ เทากับมทัีง้สิ้น หรอื เปนทัง้สิ้นของ พรหมจรรย คาํวา มติรด ีนัน้ มคีวามหมาย

ที่สามารถจะพาใหเราเจรญิ เราเปนไป เพราะเปน ทัง้ตัวอยาง เปนทัง้ครอูาจารย เปนทัง้ผูชวย ที่จะเปนแบบฝกหัด เปนทัง้

ตัวอยางในดานลบ ดานบวก ถามสีิ่งแวดลอม ที่มอีงคประกอบสมเหมาะสมควร เปนไปดวยด ีในการที่จะชวยเหลอื

ทัง้ในดาน ทาํใหลด ในสิ่งที่ควรลด ควรเลกิ ควรเวน ทาํใหเพิ่ม ในสิ่งที่ควรเพิ่ม ควรพนู ควรทาํใหยิ่ง สิ่งแวดลอมอยางนัน้

เราเรยีกวา สปายะ เปนการเจรญิ และ การศกึษา เราจะไดจากมติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมดนีี้เอง

เปนการศกึษาทัง้ปรยิัต ิปฏบัิต ิจงึจะถงึซึ่งปฏเิวธ

ปรยิัตนัิน้ มทัีง้บอกกลาว แสดง พดู ชี้แจง อธบิาย ม ีสมัยนี้ มอีานดวย ดังนัน้ การอาน กเ็ปนการสื่อ ที่สามารถทาํใหเรารู

ใหเราเขาใจ เชนเดยีวกันกับการอธบิาย หรอื การพดู การฟง สมัยโบราณ การอานไมม ีแตสมัยนี้ การอานมอียู ดังนัน้

ถาศกึษาขาดการอาน กเ็ทากับ เราบกพรอง กเ็ทากับเราเปนผูที่ประมาท หรอื ขาดโอกาสไป ดังนัน้ ถาเราจะได

ปรยิัตทิี่ครบครัน เรากต็องมกีารอาน อานสิ่งที่จะเสรมิหนนุ ใหเราไดเจรญิปฏบัิต ิและ ถงึซึ่งปฏเิวธ สื่ออื่นกม็อีกี



ซึ่งเปนเครื่องเสรมิหนนุ เปนสิ่งแวดลอม ที่ทาํใหเราไดเกดิ ความสมบรูณ เพราะเรามมีติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมดี

ทัง้ที่อยูนัน้ก ็สปายะ อาหาร ซึ่งเปนความรู เปนการศกึษา ทัง้อาหารปาก อาหารกาย ทัง้อาหารที่เปนอาหารอรยิะ

อาหารการศกึษา อาหารทางวญิญาณ บคุคลกเ็ปนมติรโดยตรง ที่เปนทัง้มติรผูหวังด ีเปนครบูาอาจารย เปนตัวอยางอันดี

นาํ พา ชักจงู ชวยเหลอื ดแูล เอาใจใส ทัง้เพื่อนฝงู ทัง้พี่นอง มติรสหายที่แทจรงิ เปนบคุคลสปายะ และทัง้ธรรมะ

ที่เราเองมุงหมาย เปนสิ่งที่ ตองการ ความเจรญิมไีด ถาเราศกึษา ถาเราเอาใจใส แมวาที่อยู จะเปนสปายะ บคุคล

จะเปนสปายะ อาหารจะเปนสปายะ ธรรมะจะเปนสปายะ โดยตัวมันเองกต็าม

ถาผูปฏบัิต ิผูศกึษานัน้ ทาํผดิพลาด ไมเอาใจใส ไมขวนขวาย ความเจรญิของผูนัน้ กย็อม ไมเกดิได ดังนัน้ การศกึษา

จงึตองรูตัว อยางยิ่ง แมจะมมีติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอม ด ีเปนทัง้สิ้น ของพรหมจรรยอยู

เรากจ็ะไมพบพรหมจรรยนัน้ได ถาเราไมขยัน เราไมขวนขวาย เราศกึษาไมถกู หรอื เราเปนคนปลอยปละละเลย

เหมอืนชอนอยูใน ชามแกง ฉันใด เรากจ็ะไมรูรสของธรรม ไมไดประสบธรรมะ ฉันนัน้

๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

กศุล

ทกุอยาง มาแตเหต ุผูที่รูจักเหต ุพยายามสัง่สมเหต ุกจ็ะเกดิผล ผลที่ยังไมโต กเ็กดิมา จากเหตทุี่ยังไมโต ยังไมมาก

เมื่อสะสมเหตไุดมาก ผลกจ็ะโต ผลกจ็ะใหญ บญุ หรอื กศุล กเ็กดิจากเหตทุี่เปนกศุล กศุลที่ไดสัง่สมไวมาก กจ็ะเกดิผลใหญ

ผลมาก

ความจรงิ ที่เรยีกวา กศุล จะปรากฎ เมื่อมเีหตทุี่เปนจรงิ สมบรูณ ดังนัน้ บางครัง้ บางโอกาส คนจะคดิไมถงึเลย

วาผลที่เปนปาฏหิารยิ ผลที่เปนเรื่องเหลอืเชื่อ ผลที่เปน ความอัศจรรย เปนเรื่องยิ่งใหญนัน้ เกดิมาแตเหตอุยางไร

แมวาสิ่งอัศจรรยนัน้เกดิ ผลยิ่งใหญ ที่ไมนาเชื่อนัน้เกดิ มันจะอัศจรรยปานใด มันจะยิ่งใหญปานใด มันกย็อม

เกดิมาแตเหตทัุง้สิ้น แตผูไมไดศกึษาเหต ุยอมไมรูวา ผลเหลานัน้ มาจากเหตอุะไร

ดังนัน้ จงสังเกตใหดเีถดิ แลวตามหาเหตใุหไดเถดิ ถาเชื่อวา กศุลนัน้เปนความดแีท จงศกึษาหากศุล และ ฝกฝน

อบรมแตกศุลใหมากไวเถดิ สักวันหนึ่ง กศุลนัน้ กจ็ะแสดงผล อันนามหัศจรรยไดอยางแทจรงิ

๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

ตรวจอารมณ์

จงระวังอารมณกอนงาน จงปรับอารมณกอนพดู จงปรับอารมณกอนทาํ เราจะมสีต ิและฝกวจัิยธรรม ดวยความวริยิะ

พากเพยีรกระทาํ รูกายกรรม รูวจกีรรม โดยเฉพาะ จติวญิญาณ ที่ใหกายกด็ ีใหวจกีด็ ีกระทาํนัน้ จติวญิญาณเปนตัวสัง่

เปนตัวบงการ เราจะตองตรวจอารมณของจติวญิญาณใหด ีวาจติวญิญาณนัน้ มกีเิลส ตัณหา อปุาทาน อยูเทาใดๆ

ผูฝกปรอืโดยแทจรงิ มสีตริูตัวทัว่พรอม รูกรรมของกาย รูกรรมของวาจา และ ตรวจอารมณ รูกรรมของจติ วเิคราะห วจัิยจติ



วามกีเิลส เหน็กเิลส รูกเิลส และ มวีธิ ีดับกเิลส หรอื ลดกเิลสไดจรงิ

ผูใดกระทาํอยูเชนนีๆ้ เนอืงๆ นัน่คอื ผูปฏบัิตธิรรม โดยทฤษฎขีองพระพทุธเจาโดยแท

๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๒๘

ชวีติ

ชวีตินี้สัน้นัก ชวีตินี้นอยนัก ผูไมรูจักชวีติ จงึใชชวีติเปนโมฆะ ไปตลอดแตละชวีติ หรอื ไมซ้ํา มหินาํกใ็ชชวีติใหไดรับบาปกรรม

ไดรับหนี้ชวีติตดิตัวไปนัน้ มากกวามาก ดังนัน้ ผูฉลาด จงึพยายามศกึษาชวีติของตน ของตน ใหรูซึ้ง ถงึชวีติวา เกดิมาทาํไม

เกดิมา เพื่ออะไร เกดิมาแลว จะเปนชวีติที่ไดกาํไร ไดประโยชนคณุคาแกชวีติ ทัง้แกโลกได ฉันใด ผูฉลาดแท รูแจงในชวีติ

และ กระทาํชวีติของตน ใหเปนชวีติที่มคีา ประเสรฐิไดเทานัน้ จงึชื่อวา ไมใชมนษุยโมฆะ

๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๘

ชวีติท�ีประเสรฐิ

ชวีตินัน้สัน้นัก ชวีตินี้นอยนัก หากคนประมาทชวีติ ไมคดิศกึษา ไมคดิสังวรตน ไมคดิบาํเพญ็ตน ปลอยเวลาใหลวงไป ลวงไป

โดยระเรงิอยูกับโลกกต็าม เผลอตัว เผลอใจ ไมมสีต ิปลอยไปตามความเคย ความเปนเดมิๆ กต็าม ยอมทาํใหชวีติหลนไป

จากการตัง้ใหม ผูใด ไดศกึษาปฏบัิตธิรรมะ มสีต ิสัมปชัญญะ รูตนเอง ทาํขณะ แตละขณะ ใหสังวร ระวัง ระลกึไดถงึกศุล

ทาํตนใหมกีายกรรมกด็ ีวจกีรรมกด็ ีมโนกรรม กด็ ีใหสูกศุล อยูในขณะ ทกุขณะได ผูสังวรตน มสีตริูตน กระทาํตนไดเชนนัน้

เชนนัน้แล ชื่อวา เปนผูยังชวีติ ใหสูสคุต ิหรอื ใชชวีติที่นอยนี้ ใหมกีารกาวหนา ไปสูความเจรญิ ความประเสรฐิอยางถกูตอง

ตามที่พระสัมมาสัมพทุธเจาไดสอนเรา เพื่อกาวเดนิ ไปสูความเปนที่สดุ แหงผูรู ผูตื่น ผูเบกิบาน ดวยโพธปิกขยิธรรม ๓๗

ประการ โดยมสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ พากเพยีร กระทาํตนดังกลาวนี้ เทอญ ชวีติอันนอยนี้ จักเดนิ ไปสูที่หมาย

สมกับความเปนมนษุย ผูมจีติสงูได จรงิแท

๓๐ ธันวาคม ๒๕๒๘

วันเวลาลว่งไป...เราทาํอะไรอยู่

วันเวลาลวงไป ลวงไป บัดนี้ เราทาํอะไรอยู วันคนื ยอมกลนืกนิสรรพสัตว และ ตนเอง เวลาผานไป ไมมอีะไรหยดุยัง้

บคุคลผูไมเหน็ความสาํคัญในวันเวลา ปลอยใหเวลาผานไป โดยตนเอง ไมเคยเหน็ความสาํคัญวา เราจะมสีต ิระลกึรู และ

ตัง้ใจสังวร กระทาํตน ใหเปนผูยังกศุลใหถงึอยู กจิที่เราจะทาํอันสาํคัญของชวีติ บาปใด ชัว่ใด อกศุล ทจุรติใด ที่มอียูในบัดนัน้

บัดนัน้ อันเรารูอยู เราพงึทาํหนาที่ ทาํกจิของเรา ปรับปรงุ ขจัดสิ่งที่เปน บาปชัว่ ทจุรติ อกศุลนัน้ๆ ทาํอยู ทาํอยู พากเพยีรอยู

พากเพยีรอยู ผูไมไดดนัีน้ ยอมไมม ีแตหากปลอยใหวัน เวลา ผานไป ผานไป โดยไรสต ิระเรงิไปตามอารมณ ปลอยใหบาปชัว่

อกศุล ทจุรตินัน้กนิตัว กระทาํกจิชัว่ของมันอยู ผูนัน้ ยอมไมเจรญิ ยอมเสื่อม ยอมจมแลว จมเลา

ดังนัน้ ผูที่เปนผูฉลาด ยอมจะตองระลกึ รูความสาํคัญ ในความสาํคัญดังนี้ แมแตชัว่บาป อกศุล ทจุรติใด ที่หาไดยาก



สิ่งดทีี่ทาํดยีิ่งขึ้น ผูฉลาดยอมใชวันเวลา และขณะที่ลวงไป นัน้ ทวคีวามด ียังกศุลนัน้นัน้ ใหยิ่งยิ่งขึ้น

ผูนัน้ จงึชื่อวา ผูตื่นแลว ผูเจรญิแลว เพราะตัง้อยูในความไมประมาท เพราะเปนผูมสีตดิ ีมธีัมมวจัิยด ีมวีริยิะด ียอมถงึปติ

ปสสัทธ ิสมาธ ิอเุบกขา ที่สดุ ยอมหลดุพน สูนพิพาน

3 มกราคม 2529

ผู้สาํคัญในกาละ

วันเวลา ลวงไป ลวงไป บัดนี้ เราทาํอะไรอยู ด ีหรอื ชัว่ เวลากลนืกนิสรรพสัตว และ ตัวมันเอง มนษุยผูมสีตปิญญา

มปีฏภิาณ ผูไดปฏบัิตธิรรม ไดเขาใจความสาํคัญ ในความสาํคัญ จะเปนผูมสีต ิระลกึรูตัวทัว่พรอม เขาใจในกาละ

อันเลื่อนไป ผานไป และ จะระลกึรูตัวในพฤตกิรรม ในความเปนอยู วาตนขณะ ทกุขณะนัน้ แมแตอริยิาบถ ยนื เดนิ นัง่ นอน

และ กรรมทัง้สาม กายกรรมกด็ ีวจกีรรมกด็ ีมโนกรรมกด็ ียอมมธีัมมวจัิย มกีารวเิคราะห อานในกรรมทัง้สาม และ

พงึทาํกรรมทัง้สามนัน้ ใหขึ้นสูสจุรติกรรม รูจักความด ีดยีิ่งกวา ดยีิ่งขึ้น จนถงึดทีี่สดุ ที่จะพงึกระทาํ ใหเปนกสุลสปูสัมปทา

ในการยังกศุล ใหพงึพรอม หรอื กระทาํบาป กระทาํสิ่งที่เปนความชัว่ ความทจุรติ อกศุลออก แมนอย ยอมไมประมาท

ผูที่มคีวามละเอยีดลออ ยอมรูในความละเอยีด แหงตน ที่จะพงึกระทาํออก ซึ่งทจุรติชัว่ อกศุล และ พงึยังกศุลด ีดกีวา

ดยีิ่งขึ้น จนถงึดทีี่สดุ ใหไดอยูเสมอทกุกาละ

ผูสาํคัญในกาละ ผูมชีวีติอยู แมนอยกท็าํ แมมากกท็าํ ผูมชีวีติอยู หายใจ เขาออก ยังไมสิ้นชวีติ มสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ

จงึเปนผูไดปต ิไดปสสัทธ ิไดสมาธ ิไดอเุบกขา และ เปนผูถงึซึ่งวมิตุญิาณทัสสนะในที่สดุ ดวยประการ ฉะนี้

4 มกราคม 2529

ผู้เขา้กระแส

สัจธรรม ของพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ ลกึซึ้งนัก เปนคัมภรีา เหน็ตามไดยาก รูตามไดยาก ประณตี สงบอยูในตัว

ดนเดาเองไมได คาดคะเนไมได เปนเรื่องละเอยีด ละเมยีดละไม รูไดเฉพาะบัณฑติจรงิๆ เพราะสัจธรรม

ของพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ เปนความจรงิยิ่งนัก ผูที่เขาถงึสัจธรรม ของพระสัมมาสัมพทุธเจา ไมใชเขาดวยความคดิ

ไมใชเขาดวย ความเฉลยีวฉลาดเทานัน้ ไมไดเขาถงึไดเพยีงความรู จะรูรอบ รูเรว็ รูจัดปานใดกต็าม แตถาไมมคีวามจรงิ

ผูนัน้ กไ็มไดชื่อวา เขาถงึ คาํวา เปนอรยิะ ของพระพทุธเจา หรอื ผูเขากระแส

ผูมมีรรค มผีล คอื ผูพนสักกายทฏิฐหินึ่ง ผูรับศลี รับพรต ในแนวทางนัน้ๆ ของพระ พทุธเจา แลวปฏบัิตไิดผลนัน้อกีหนึ่ง และ

ผูพนวจิกิจิฉา พนคลางแคลงสงสัย ลังเลนัน้ อกีหนึ่ง สามหลักนี้ เปนตัวสาํคัญมาก จะตองเปนผูที่เปนจรงิ เขาถงึสภาพ

มสีภาพพน สักกายะจรงิ พนวจิกิจิฉาจรงิ และรับศลี รับพรตปฏบัิต ิในการปฏบัิตศิลี ปฏบัิตพิรตนัน้ ตองมกีารกาวหนา

มกีารเจรญิตามทางนัน้ๆ ดวยทฐิทิี่ถกูตรงจรงิๆ จงึชื่อวา เปนผูเขาสู โลกใหม เปนอรยิบคุคล ดังนัน้ ผูเขาใจดวยความหมาย

ผูรูดวยภาษา แตไมเปนจรงินัน้ ผูนัน้ จงึยังไมชื่อวา เปนผูได เปนผูเขาถงึสัจธรรม หรอื เปนผูชื่อวา อรยิะ หากเพยีร



จะศกึษาใหยิ่งกวานี้ ไมใชเพยีงสังโยชน ๓ ความรู และความเขาใจนัน้ เขาใจได ยิ่งกวานี้ พนสังโยชน ๕ กไ็ด

ถาจะเอาเพยีงรู พนสังโยชน ๑๐ กไ็ด ถาจะเอาเพยีงรู และ เขาใจ อยางลกึซึ้ง ถวนรอบ แตความจรงินัน้ เปนของรูยาก

ถาความจรงิ ในความจรงิไมเกดิ สิ่งจรงิกไ็มเกดิ ความปลอยคลาย ไมปลอย รูความปลอยคลายวา คอื ความปลอยคลาย

แตความจรงิยังไมเปน ผูนัน้ กค็อื ผูยังไมเปน

ดังนัน้ กเิลสที่ตานอยู ความเปนจรงิที่เปนกเิลส กย็อมเปนความเปนจรงิที่เปนกเิลส ความคลายกเิลส

กเ็ปนความจรงิของความคลายกเิลส ความหมดกเิลส จงึเปนจรงิ ตามความเปนจรงิ ของความหมด กเิลสจรงิ

๗ มนีาคม ๒๕๒๙

ปรับจติใหป้ลอ่ยวาง

(ผู).. สามารถที่จะทาํจติใจ ใหปลอยวาง รูจักอารมณจติ จติอันโปรง วาง จติอันเบกิบาน เบา สบาย ผูไดรูอารมณ และ

กหั็ดปรับอยูเสมอ จะเปนผูชาํนาญ และเปนผูที่มฐีานอาศัย อันสบาย เปนกาํไรของนักปฏบัิตธิรรมฐานแรกที่สดุ เพราะฉะนัน้

ผูฉลาด ผูศกึษา ตองพงึเรยีน พงึฝก พงึทาํใหแจง ทาํใหเปน การมจีติเบกิบาน เบา สบาย แมจะกระทบ สัมผัสกับอันใดกต็าม

เมื่อเรายังมกีเิลส เรายอมจะเกดิอารมณ อาการทกุครัง้ไป

แตถาผูใดไดฝกเรยีนรูอารมณจติ ปรับจติ ใหจติปลอยวาง โปรง วาง เบา สบายได อยางชาํนาญแลว ผูนัน้ เปนผูชื่อวา

ปฏบัิตธิรรม ดวยสขุาปฏปิทา สวนจะขปิปาภญิญา คอืจะไดเรว็ หรอื ทันธาภญิญานัน้ ยอมเปนความจรงิ

ตามที่ผูนัน้จะมกีเิลสมาก หรอืนอย หรอื ผูนัน้จะมวีธิกีารถกูตอง หรอื ไมถกูตอง หรอื ผูนัน้จะมคีวามเพยีร อตุสาหะ วริยิะ

จรงิหรอืไมจรงิ เทานัน้เอง

๙ มนีาคม ๒๕๒๙

ตนสาํเรจ็ไดด้ว้ยตน

พระสัมมาสัมพทุธเจา ตรัสวา ผูไดเกดิมาเปนมนษุยกด็ ีเกดิมาเปนเทวดากด็ ีตายจาก ชาตนัิน้แลว

จะไดกลับมาเกดิเปนมนษุยอกีนัน้ หาไดนอยนัก นอกนัน้ จะตกนรก กันเปนสวนมาก ทานตรัสไวเปนคาํสัตย

เปนเรื่องที่ไมนาประมาท ชวีตินี้นัน้ นอยนัก ชวีติหนึ่งนัน้ สัน้นัก ดังนัน้ เมื่อเรามมีติรด ีสหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมดี

ไดนาํพากัน ขยัน พากเพยีร อตุสาหะ ปฏบัิตแิตด ีดาํเนนิ หากศุลกรรมใสตน วันตอวัน คนืตอคนื มผีูรู มผีูเจตนาด ีชวยกัน

นาํพากัน เดนิทางสูกศุล เปนสคุต ิวันแลว วันเลา ยังเหลอืแตเรา เทานัน้ ที่ขี้เกยีจ หรอื พายแพตออาํนาจกเิลส ผูใดที่รูตัว

ผูใดที่ยังประมาท กจ็งอตุสาหะ พากเพยีรเถดิ ชวยตนเอง

ตนเทานัน้ จะเปนที่พึ่งของตน สิ่งแวดลอม มติรด ีครบูาอาจารยกต็าม ชี้นาํทาง แมจะบังคับ กย็อมไมสาํเรจ็ได

ตนจะชวยตนสาํเรจ็ได ดวยตนเองเทานัน้

๑๓ มนีาคม ๒๕๒๙



โลกตุรวสิัย - มนษุยวสิัย

ผูไดพากเพยีรปฏบัิตธิรรมมาแลว จะทราบดวีา กเิลสเปนของยาก ที่เราจะลาง ละออก ใหหมดสิ้นเกลี้ยงได กเิลส

สวนที่เราไดเคยสัง่สมบารมมีา ไดเคยหัดละลาง มาแตเดมิ แตปางบรรพ เปนกศุลวบิาก ไดกระทาํมันออกมาบางแลว

แมชาตนิี้ เราจะถกูมอมเมา มาถกูหลอกใหหลงอกี เมื่อเรารูตัว เมื่อเราเขาใจ และไดหัดสลัด มันกเ็ปนสิ่งไมยาก

เพราะมันมผีลด ีมบีญุ มบีารมเีกา ที่ไดชาํระ ไดลาง ไดกระทาํ ใหแกตนมาเดมิ เปนของ ไมผนกึ ไมแนน ไมใชอนสุัยกเิลส

เปนกเิลสที่เราไดเคยรู เคยทาํ จงึเปนของงาย ดังนัน้ ผูที่มาละลางกเิลสในเบื้องตน จะเหน็ไดวา กเิลสหลายอยาง ที่เราละ

เราลาง เราเลกิ ไดงาย แตกเิลสที่ยังไมเคยไดลาง หรอื ลางยังไมออก ยังไมมบีารม ียังไมมบีญุ ยังไมได ชาํระ

เรากจ็ะตองลาง ตองละออก ตัง้แตบัดนี้ไป จนถงึเบื้องหนา ที่จะทาํมันตอไป กจ็ะเหน็ไดวา กเิลสในเบื้องตอไป

ที่เราไดพากเพยีรอยู มันกย็ากอยู

ยิ่งบางกเิลส เราเหน็เลยวา เราลางมันยากเอามากๆ และไมมกีาํลังใจ จะลาง ในบางสิ่ง บางอยาง เพราะฉะนัน้

กเิลสจงึมจีรงิ เมื่อผูไดเรยีนรูจรงิ วามันเปนเจาเรอืนของมนษุย ที่ตกต่ําอยู ผูที่ไดลางละ ไดละจรงิ

ไดเลกิออกมาหมดมากขึ้นๆ กจ็ะเหน็จรงิวา ความอสิร เสร ีที่หลดุจากโลก ลอนจากโลก หรอื เขาสูโลกตุรภมูนัิน้ เปนของแท

เปนของ พระสัมมา สัมพทุธเจาที่ไดคนพบ การหลดุพนออกมานัน้ มทัีง้ความสบาย มทัีง้ความเจรญิ มคีณุคา ประโยชน

เปนมนษุยที่ควรจะอยูในโลก ไดนานเทานานดวยซ้ํา เพราะเปนมนษุย ที่ประเสรฐิ มคีณุคา ประโยชนอยูในโลกแท

สวนผูที่มกีเิลสนัน้ ยิ่งอยู กย็ิ่งแฝงซอน สังขาร ปรงุแตง เลหกล อยูอยางผลาญพรา สรางตัวอยาง อันเลวทราม ที่ซอนเชงิ

ทาํใหคนหลงผดิ นับวัน นับคนื โลกจงึยาก แกการแกไข การปรับปรงุ หรอื ยากแกการที่จะอยูเปนสขุ แมวากเิลสที่เราเอง

ยังลาง ออกยาก เรากต็องพงึลาง เพราะเราไมมใีครทาํใหเรา บญุ บารม ีการชาํระนัน้ เราเทานัน้ ที่จะเปนผูกระทาํใหตน

ชาตแิลว ชาตเิลา แมวากเิลสจะลางยาก เราปฏบัิตธิรรม อยาพงึ กระทาํใหเสยีผลสองดาน คอื สรางความดแีกตนดวย

ความดนัีน้ คอื นสิัยทางกาย ทางวาจา ที่เปนสมมตขิองโลก อยูกับโลก อยางเปนคนมคีณุงามความด ีกระทาํอะไร

อยูกับหมูกลุม ที่เปนหมูผูด ีสรางนสิัย สรางกริยิา สรางพฤตกิรรม สรางความพรอม สามัคค ีเปนอันหนึ่งอันเดยีวกัน

เปนผูมมีารยาทงาม เปนผูมกีจิวัตรสมบรูณงาม เปนกาํไร เบื้องหนึ่งของชวีติ

แมวากเิลสเราจะลางยาก เพราะเรามอียูหนา อยูมากกจ็รงิ แตถาเราไดสวนด ีในการ ประพฤต ิเปนคนด ีเปนผูดี

มมีารยาทดดีังกลาว เปนตน นัน่กเ็ปนความกาํไร สวนหนึ่ง ของเรา การสรางอะไรกต็าม ที่เปนกรรม อันเปนการกระทาํ

กย็อมเปนกรรมที่สัง่สม เกดิความชาํนาญ เกดิจากอัธยาศัย เปนอาศัย เปนนสิัย เปนวสิัย หรอื ถามันเปนกเิลส

มันกจ็ะเปนอนสุัย แตถาไมใชกเิลส มันกเ็ปนวสิัย ถายิ่งเปนสิ่งที่ด ีกเ็ปนโลกตุรวสิัย หรอื เปนอรยิวสิัย จนที่สดุ เปนพทุธวสิัย

ดังนัน้ คนเราอาศัย "กรรม" สรางกรรม เพื่อใหเปนนสิัย เพื่อใหเปนวสิัย เราจงึมุงสราง สิ่งที่อาศัย ใหเปนนสิัย ใหเปนวสิัยที่ดี

ตัง้แตพฤตกิรรมด ีคณุงามความดขีองสมมตสิัจจะ และ แนนอน นักปฏบัิตธิรรม ที่มุงจดุสงูสดุ คอื นพิพาน



ยอมตองการปรมัตถสัจจะ สรางอรยิวสิัย โลกตุรวสิัย ใหแกตนแกตน

ถาผูฉลาด แมวากเิลสจะมาก กจ็ะมกีาํไร โดยสวนอกีสวนหนึ่ง ดังกลาวแลว วาเราจะม ีทัง้สมมตสิัจจะ

อันเปนวสิัยของมนษุยธรรมดาที่เปนวสิัยที่ด ีและเราปฏบัิตถิกู ปฏบัิตติรง ดวยความเพยีรอยู เรากจ็ะไดด ีทัง้เปนผูด ีและ

วันหนึ่ง กเิลสเรากค็งจะหมด ลงได จบบรบิรูณ ทัง้โลกตุรวสิัย และมนษุยวสิัย เปนผูประเสรฐิงดงาม ทัง้สองสวนแล

๑๘ มนีาคม ๒๕๒๙

ผู้กา้วไปสู่พทุธคณุ

ผูปฏบัิตธิรรม ที่ไดศกึษา ตามแนวพทุธอยางแท รูดวีา การมสีตนัิน้ เปนสาํคัญ ดังนัน้ ผูใด ไดซาบซึ้ง ไดรูชัด ในความหมาย

คาํวา สตสิัมโพชฌงค หรอื ปฏบัิต ิใหมคีวามพยายาม สาํรวม สังวรตน ใหมสีต ิที่เปนสัมมา ตามที่เราไดรู ไดเขาใจ

แลวกก็ระทาํอยูเสมอ ถาเขาใจวา สตสิัมโพชฌงค กับ สตโิลกยีะ สตสิามัญ มันตางกัน แลวกไ็ดพากเพยีร กระทาํตน

สังวรตน อบรมตน ฝกฝนตน ตัง้ตนใหมสีตสิัมโพชฌงค โดยเฉพาะ เดนิบท โพชฌงคอยูทกุๆ อริยิาบถ

ปฏบัิตตินอยูในครรลองของ มรรคองค ๘ ไดถกูตอง อยูตลอดเวลาแลวไซร ผูนัน้ชื่อวา เปนผูกาํลังเดนิ กาํลังกาวอยูในทาง

แมจะพลาดบาง ผดิบาง คอื สูกเิลสไมไดบาง นัน่เอง กย็ังเปนนักรบ ที่กาํลังทาํตน ใหเขาสูกรอบของทาง ที่เปนอรยิะ

ผูกาวเดนิ ดวยความพยายาม มคีวามเพยีร ตัง้ตนอยูเสมอ สาํนกึ ระลกึรูตนอยูเสมอ ทาํตนใหมสีตสิัมโพชฌงค มธีัมมวจัิย

มวีริยิะ กอใหเกดิปต ิปสสัทธ ิหรอื สมาธ ิสัมโพชฌงค ไดลกึซึ้ง ปรับจติ เขาถงึอเุบกขาไดเสมอ นัน่เอง คอื ผูกาวไปสูพทุธคณุ

อยางถกูตองแลว

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙

จนจรงิ ไมจ่นใจ

การเกดิ การตรัสรู และ ปรนิพิพาน หรอื การตายรอบสิ้น สามลักษณะนี้ เปนคณุลักษณะ อันยิ่งใหญ

ที่จะตองรูดวยปญญาอันยิ่ง วาเกดินัน้ คอือะไร ตรัสรูนัน้ จรงิอยางไร ตายสิ้นรอบนัน้ เปนไปไดหรอื

ความเกดิคอื การเกดิทางวญิญาณ เกดิจรงิๆ เกดิเปนอรยิบคุคล เกดิจากความเปนปถุชุน จากผนีรก เกดิเปนเทวดา

เปนอบัุตเิทพ หรอืที่สดุ เกดิเปน วสิทุธเิทพ การเกดินัน้ ผูเกดิ ตองรู ตองตรัสรู และ การเกดินัน้ เปนการพนจากภพเดมิ

จากโลกเดมิ จากสังสารวัฏเดมิ พนเพราะตัวที่เปนตัวถวง สภาพที่เปนความไมดไีมงาม อกศุล ทจุรติไดตายลง โดยเฉพาะ

คอื กเิลสไดตายสิ้น ตายรอบ ตองมคีวามจรงิ ดังนัน้ จงึจะเปนสภาพที่เจรญิแท จรงิแท

คนที่ถงึความจน คอื ความไมม ีคนไมมนัีน้ ในทางธรรมะ ภาษาที่เปนภาษาธรรมชัน้สงูสดุ เรยีกวา เปนผูที่สญูสิ้น เปนผูไมมี

คนจนจรงิๆ ตองจนใหแจง คอื ไมมกีเิลสใหจรงิ ชัดเจน แจงจรงิวา ไมมกีเิลสนัน้อยางถกูตอง และแนแท มัน่คง คนจนเชนนี้ คอื

คนจนแจง จนจรงิ แตไมจนใจ นัน่คอื คนจนผูยิ่งใหญ



๒๐ พฤษภาคม ๒๕๒๙

.มนษุย์

มนษุย สดุประเสรฐินัน้ คอื มนษุยที่มปีญญา มนษุยที่มคีวามเพยีร มนษุยที่มกีารงาน อันไมมโีทษ และ เปนมนษุย

ที่มกีารสงเคราะห ทัง้สี่ประการนี้ มนัียอันลกึซึ้ง และ เปนคณุสมบัตขิองมนษุย ถาขาดทัง้ ๔ ประการนี้แลว ผูนัน้

ชื่อไดเพยีงวา อมนษุย เทานัน้

๕ มถินุายน ๒๕๒๙

มนษุยท์�ีประเสรฐิ

มนษุยที่ประเสรฐิแท ยอมชื่อวา มนษุยที่มปีญญา มนษุยที่มปีญญาแท ยอมรูวา ความเปนมนษุยนัน้ ตองเปนผูมคีวามเพยีร

มนษุยที่มคีวามเพยีรนัน้ ตองเปนมนษุยที่ม ีการงาน และ เมื่อมปีญญา กต็องมกีารงานที่ไมมโีทษ

มนษุยที่มกีารงานที่ไมมโีทษ และ เปนมนษุยที่ผูประเสรฐิจรงิๆแลว จงึตองเปนมนษุย ที่ สงเคราะหโลก อนเุคราะหโลก

เกื้อกลูมวลชน อยูตลอดกาลนาน

๖ มถินุายน ๒๕๒๙

ผู้มสีันโดษ มใิช่ผู้ไมท่าํงาน

คนผูปฏบัิตธิรรมแลว เปนผูมักนอยได และ กระทาํจนกระทัง่จติเปนสันโดษ ผูนัน้จะพบ ความสบาย จะพบความสงบ

จะพบความหมดกังวล จะพบความหยดุดิ้นรน เพื่อเสพย ธรรมะ ในความวา สันโดษนัน้ มคีวามหมายจาํเพาะ ชัดเจน ลกึซึ้ง

ซึ่งผูมธีาตจุติ ที่สันโดษ จรงิแลว จะเปนผูรูเอง เหน็เอง วาตนสงบ ตนพอ ตนไมดดีดิ้น ตนหยดุแสวงหา ตนเปน

ผูที่สขุเยน็แลวอยางจรงิๆ ดังนัน้ นักปฏบัิตธิรรม ผูยังแสวงหาอะไรมาเสพยอยู ยังไมหยดุ ยังไมจบ

จงพงึสังเกตจติของตนเองเถดิ วาตนนัน้ สันโดษในปจจัย ๔ สันโดษในบรขิาร สันโดษในเครื่องประกอบ

ที่กระทาํการงานอยูปานใด ๆ ถาเรายังเปนผูที่เดอืดรอน ดิ้นรน กระวนกระวาย เพื่ออันใดอันหนึ่งอยู แมจะอางวา

เพื่อประโยชนแกมวลชน แกผูอื่นกต็าม กจ็งพนิจิพเิคราะห พจิารณาใหลกึซึ้ง ซับซอน วาแทจรงินัน้ กเิลสที่ยังดิ้นรน

มันซอนแฝง และมันใชสิ่งที่อางนัน้ เปนตัวกาํบัง เพื่อเสพยอารมณแกจติตนอยูหรอืเปลา หากไมมแีลว

ผูนัน้จะเหน็ความสขุเยน็ อันมจีติอันสันโดษ หรอืใจพออยูอยางชัดเจน นี้คอื วปูสโมสขุ สขุอันสงบ แตไมไดหมายความวา

ผูที่มสีันโดษนัน้ คอื ผูที่ไมทาํงาน ผูที่ไดพสิจูนจติ และ ปฏบัิตมิาตามแนวทางของศาสนาพทุธ อยางถกูตอง เปนสัมมาแลว

จะรูเอง เหน็เองวา ผูมจีติสงบ หรอื จติวางแลวนัน้ จะเปนผูมบีญุ ขวนขวาย มคีวามขยัน หมัน่เพยีร ยังกศุลใหถงึพรอม

รูจักกาละ เวลา รูจักกรรม การงาน รูสิ่งควร สิ่งไมควร มปีญญาแจง ในกศุล อกศุลอยางชัดเจน และ

พงึดาํเนนิไปดอียูตลอดเวลา ไมใชคนซื่อ เซอ หรอื ทึ่ม ที่เปนคนหยดุ อยางไรปญญา ดังนัน้ ผูมกีาํลังแหงปญญา .......



(ขอความขาดหาย)

๒๐ มถินุายน ๒๕๒๙

ผู้ท�ีมใีจพอ

มนษุยผูมคีวามมักนอย รูจักจดุแหงความมักนอย จนไดชาํระตน มคีวามพอ รูจักความพอ จติวญิญาณเหน็จรงิ รูจรงิ

และจตินัน้กพ็อจรงิ จติ เรยีกวา จติสงบ เขาใจในความมคีณุคา ในความมปีระโยชน สงเคราะห ไมวาจะเปนปจจัย ๔

ไมวาจะเปนบรขิาร และ แมแต อปุกรณเครื่องใช ที่จะสรางสรร ชวยประกอบในการประกอบการงาน ผูนัน้กม็คีวามพอ

มสีันโดษ จติที่มปีญญารูความหมายของคาํวา สันโดษอยางชัดแท และ ไดฝกตน ละลาง กเิลสออก

จนกระทัง่จตินัน้สันโดษจรงิ ไมใชกด ไมใชขม ไมใชฝน ไมใชตานอยู แตจตินัน้ สงบ จตินัน้วเิวก จตินัน้พออยางจรงิชัด

เปนเจโตวมิตุิ

พรอมกันนัน้ กม็ปีญญาวมิตุพิรอมเหน็แจง ผูที่มจีติสันโดษอยางแทจรงิ มจีดุพอ จนกระทัง่ แมนอยกพ็อได จะขาดบาง

เขนิบาง กย็ังมใีจพอ ไมดดีดิ้นแสหา ไมเดอืดรอน ผูที่มใีจพอ ที่แทจรงิ จงสังเกตใจ ผูที่ไดปฏบัิตธิรรม ดาํเนนิตามบท อัปปจฉะ

สันตฏุฐ ิปวเิวกะ อสังสัคคะ วริยิารัมภะ เปนผูที่สันโดษ แตขยัน

มศีลี สมาธ ิปญญา วมิตุ ิวมิตุตญิาณทัสสนะ ครบพรอม ที่เราจะพอพดูถงึได และเขาใจ สภาพธรรม ที่ถกูตองตรง

ตามหัวขอ คาํขยายอธบิายนี้ได ผูรูแจงเหน็จรงิ และเปนจรงิ เทานัน้ คอื ผูที่มสีขุอันพเิศษ หรอื วปูสโมสขุ ถาผูใดพบแลว

ผูนัน้แล ชื่อวา เปนมนษุย ที่ไดขัดเกลาดแีลว ประสบสขุ อันมนษุยประเสรฐิพงึประสบแลว

๒๑ มถินุายน ๒๕๒๙

จติท�ีสงบ คอืจติท�ีแจ่มใส

ลักษณะของจติสงบ คอื จติที่แจมใส จติที่ปลอดโปรง เปนจติที่ไมกังวล ไมหวงหาอาวรณ เปนจติที่รับรูอยูใกลๆเรา

อยูกับตัวเรา เปนจติที่คาํตอบสงูสดุกค็อื ไมมกีเิลสนัน่เอง เปนจติ ที่มคีวามเกื้อกลู อบอุน สดชื่น และเปนจติที่รูสาระ

จะคดิในสิ่งที่ควรคดิอยูเสมอ และ จะลงมอืทาํ ในสิ่งที่ควรทาํอยูเสมอ หรอื จะพดู ถาสมควรจะพดู ในสิ่งที่ควรพดู

อยูพอประมาณ จติที่สงบนัน้ เยอืกเยน็ สบายแกผูเปนเจาของ เปนจติที่รูจักชวีติวา ชวีตินัน้พอเพยีง จะอยูกส็บาย

จะไปกส็บาย หรอื แมจะตาย กเ็ปนจติที่สงบเยน็อยูจรงิๆ อยางนอยที่สดุ นักปฏบัิตธิรรม ควรจะสาํรอกอาการของจติสงบ

ใหตนเองอยางสม่ําเสมอ แมในภาวะที่จะไดรับกระทบสัมผัส อาการรนุแรง ที่จี้จดุกเิลสของเรา ใหเรามกีเิลสรนุแรง ขึ้นมา

อยางไรกต็าม จะตองพยายามราํลกึ รูจักอารมณที่สบาย อารมณที่เปนจติสงบดังกลาว คราวๆ นี้ใหดี

แลวกระทาํตนใหเปนคนที่มจีติที่สงบ ฝกกระทาํ รูตัว รูตน และ เมื่อผูใด รูหนาที่อยางนี้ กระทาํตนอยูอยางนี้ ผูนัน้ ยอมชื่อวา

เปนผูมกีาํไร เปนผูไดอาศัย หรอื เสวยสขุอยูตลอดกาลนาน

๒๒ มถินุายน ๒๕๒๙



สามคัคนีาํสขุมาให้

สขุา สงฆฺสสฺ สามคคฺ ีสมคคฺาน ํตโป สโุข ฯ

ความพรอมเพรยีง ของชนผูเปนหมู เปนเหตใุหเกดิสขุ ดังนัน้ ในสังคมมนษุย จงึมวีธิกีาร

มคีนพยายามที่จะทาํใหคนที่อยูในสังคมนัน้ๆ เกดิความสามัคคกีันอยูเสมอๆ แตวธิกีาร ใดๆ กไ็มสาํเรจ็จรงิ เทากับวธิกีาร

ที่เราจะตองละกเิลสจรงิๆ ละความเหน็แกตัว แกตน โดยเฉพาะ ถาไดศกึษาหลักธรรม ที่พระสัมมาสัมพทุธเจาไดทรงคนพบ

เปนวธิกีาร ที่สาํรอก ชาํระกเิลส ความเหน็แกตัว แกตน ออกไดอยางชัดแทแลว การเกดิความสามัคค ีกจ็ะมโีดยจรงิ

เพราะทศิทางที่ปฏบัิต ิอยางพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ ไมไดทิ้งผูที่อยูรวมกันในสังคม เขาใจพฤตกิรรมของมนษุย อยูรวม

รวมอยูกับมนษุย มกีารกระทบ สัมผัส มกีารเรยีนรู ธาตแุทของกันและกัน ดังนัน้ ธรรมะ ทฤษฎทีี่พระพทุธเจาไดพาปฏบัิตนิี้

จงึสามารถ สรางสามัคคไีดอยางแนนแฟน ไดอยางไมฝดฝน ไดอยางแทจรงิ ซึ่งตางกับทฤษฎทีี่ (ชาว)พทุธเองแทๆ

เขาใจผดิวา การปฏบัิตนัิน้ จะตองปลกีเดี่ยว จะตองอยูคนเดยีว ไปคนเดยีว ทาํคนเดยีว หลกีเรน หนหีางจากหมู

ไมใหเกดิสัมผัส ทฤษฎทีี่ผดิพลาดเชนนัน้ จงึไมเกดิ สามัคคทีี่แท

ทานทัง้หลาย จงลองพสิจูนทฤษฎดีังกลาวนัน้ ถามโีอกาส กพ็สิจูนได ทัง้สองทางดเูถดิ จะเกดิความจรงิ

ตามคาํตรัสที่พระพทุธเจาตรัสไวแลวนัน้ วาความสามัคค ีความพรอมเพรยีง จะเกดิขึ้นได ดวยการปฏบัิตทิี่ถกูแท เอาจรงิ

ที่เรยีกวา ตโป

ผูใดปฏบัิต ิถงึขัน้ ตโป หรอื ตบะ ที่เอาจรงิ ขัดเกลาไดจรงิแลว กจ็ะเกดิความสามัคค ีจะเกดิการละ ลด นัน่แหละ

จงึจะเกดิความสขุ หรอื เดนิทางไปสูความสขุ ของชนผูเปนหมู อยางแทจรงิ

๒๓ มถินุายน ๒๕๒๙

ทางแหง่สัมมาอรยิมรรค

ผูชื่อวา ไดเปนผูมมีรรคนัน้ คอื ผูที่มสีภาวธรรมของโพธปิกขยิธรรมอยูในตนเอง ขณะใด ที่ตนเอง มสีตสิัมโพชฌงค และ

ไดมบีทปฏบัิต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะแหงตน แหงตนอยู บทปฏบัิต ิที่ไดพจิารณากายกด็ ีเวทนากด็ ีจติกด็ ีธรรมะกด็ ีและ

ไดสังวรอยู ไดลดละ ประหารอยู มผีลแมนอย หรอื แมพายแพ ในการพากเพยีร มอีทิธบิาท มฤีทธิ์แรง ในการพากเพยีร

กระทาํอยูอยางยนิด ีกระทาํอยูอยางพากเพยีร เอาใจใส ไตรตรอง พจิารณา ผูที่ไดกระทาํ แมแตโพธปิกขยิธรรม ๓ หรอื

โพชฌงค ๗ เปนประจาํ มคีวามเหน็ ความเขาใจในตนวา เราปฏบัิตอิยูใน กรรมฐานอยางไร เอาใจใส

ไมใหมจิฉาสังกัปปะเกดิ ไมใหมจิฉาวาจา มจิฉากัมมันตะ มจิฉาอาชวีะเกดิ ดวยความพยายาม ดวยสต ิสัมโพชฌงค

ดังกลาวแลว ผูนัน้ไดสัง่สม สัมมาสมาธ ิไดเพิ่มโพชฌงคทัง้ ๗ ใหแกตน ดวยมรรค องค ๘ เปนมัคคังคะอยูเสมอ นัน่คอื



ผูเดนิอยูในทาง

ขณะใด สตติก หรอื สต ิเปนสตธิรรมดาสามัญของปถุชุน ที่ระเรงิไปตามอารมณของ โลกยีะ ขณะนัน้ เราอยูนอกทาง ดังนัน้

ผูปฏบัิตธิรรม พงึสังวรอยางยิ่ง ที่จะรูตัว ทัว่พรอม วา เราเดนิอยู ในทางหรอืไม เมื่อมกีารเดนิ

และอยูในทางเปนสัมมาอรยิมรรค ดังนี้ ยอมมผีล ใหแกตน ๆ สักวันหนึ่ง ผล กถ็งึซึ่งความสาํเรจ็ แล

๒๔ มถินุายน ๒๕๒๙

อยู่อยา่งขัดเกลา - อดทน

จติปราศจากกเิลส ยอมเปนจติที่ไมดดู ไมผลัก เปนจติที่จะอยูทามกลางกเิลส หรอื สิ่งแวดลอมยัว่ยวน สดสวย งดงาม

ตามโลกยีะ กย็อมได แตจติของผูที่ยังพากเพยีรอยูนัน้ ถาจะอยูทามกลางความสดสวย งดงาม หรอื สิ่งที่ปลกุเรา ยัว่ยอม

เรากจ็ะตองม ีสตสิัมโพชฌงค มคีวามแขง็แรง มกีารฝกปรอื อดทนอยางยิ่ง เพราะฉะนัน้ ในตน สวนตนนัน้ ยอมจะรูสภาพวา

เราจะตองอยูอยางขัดเกลา อยูอยางอดทน ไมใชไปปรงุตน หรอื แสวงหาสิ่งที่ตนจะเสพย จะตดิ แสวงหาความสวย เปนตน

แสวงหาที่อยูสบาย เปนตน แลวเรากไ็มรูตัวเราเอง วาเราไหลเลื่อนไปเอง ไปสูสภาพที่ตนตองการอยากได

ถาผูใดประมาท ไมรูตัว ไรปญญา โดยตกไปในสิ่งยัว่ยอม หลงใหล แลวเรากเ็ลื่อนตนเอง ไหลตนเอง ไปสูสิ่งเหลานัน้เอง

แทนที่จะเปนผูอยูอยางขัดเกลา ตอสู แดด น้ํา ลม ฝน สัตว เสอืก ริ้นคลาน หรอื สิ่งที่เราจะตองอาศัย กระทาํอยางอดทน

กระทาํอยางพยายาม ที่จะตอสู เพื่อเปนแบบฝกหัดของตน ๆ ถาผูใดโมหะครอบงาํ หรอื หลงระเรงิแลวไซร ผูนัน้

จะไมเจรญิเปนอันขาด จะตกต่ําไดงาย สิ่งที่เปนมารหลอกลอ รอบลอมนัน้ ยัว่ยวนคน ทาํใหคนตกต่ํา มาแลวนักกวานัก

ผูปฏบัิตทัิง้ หลายเอย จงสังวรเถดิ ระมัดระวังสิ่งยัว่ยอม และหลอกลอ ทาํใหเราหลงใหล ปรารถนา อยาก ใครเสพยสมจติ

หาสิ่งที่ปรารถนามาเสพยแหงความอดอยากของตน ใหตนไดเสพยสม โดยที่ตัวเราเองเผลอตัว แลวกท็าํตนใหตก

เลื่อนไหลไปสูที่ที่ไมเจรญิ เรากาํลังเปนผูหัดฝกอดทน แตเราไมใชผูบรรลธุรรมบรสิทุธิ์แลว เราจะสูทนกับสิ่งที่ ควรจะทน

แตไมใชเราจะแสวงหาสิ่งที่เปนความแวดลอมไปดวยสิ่งที่ ทาํใหเราจะตกต่ํา

จงมปีญญาอันละเอยีด มคีวามพจิารณาใหรอบคอบ แลวเราจะเปนผูไมตกต่ํา แตจะเจรญิขึ้น เจรญิขึ้นไดดวยปญญาอันยิ่ง

๒๖ มถินุายน ๒๕๒๙

งาน

บญุ คอืคนมงีาน คนที่ไมมงีาน คนที่ไมทาํงาน คอื คนที่ไมมบีญุ คนที่ไมทาํบญุ ผูใดไรงาน ผูนัน้กไ็รบญุ โดยเฉพาะ

ผูยิ่งทาํงาน เปนงานที่สรางสรร กเ็ปนกศุลยิ่ง ยิ่งเปนผูที่ไดเรยีนรู ทาํงานที่ขัดเกลากเิลสของตน ๆ ไปดวยพรอมๆกัน ผูนัน้

กย็ิ่งเปนผูที่มทัีง้งานสรางกศุล มทัีง้งาน ทาํใหตนสงู เปนผูประเสรฐิ เปนผูควรคาที่ชื่อวา มนษุย คอื ผูมคีวามรู ผูมจีติ

อันสงูอยูในโลก แล

๒๗ มถินุายน ๒๕๒๙



ผู้ลดตัวตน

ผูลดกเิลสจากตัวเราเอง เรยีกโดยศัพทรวมวา ผูลดตัวตน ผูลดกเิลส สักกายะ คอื ลดกเิลสจากตัวเรา หรอื

ลดตัวตนของกเิลสใหเลก็ลงๆ ไปเปนอัตตา กเ็ปนกเิลส และเลก็ลงไปอกี กค็อื เลก็จากตัวเรา หรอื ตัวตนของกเิลส กค็อื

ผูที่ลดความเหน็แกตัว กเิลส คอื ตัวที่หาอะไรมาใหตนเอง เปนความโลภ แมโทสะ กม็าจากเหตโุลภ โลภในตัวเอง ยดึตัวตน

ไมไดสมใจตัว ไมไดสมใจตน กผ็กูอาฆาตมาดราย โกรธแคน ทาํราย ทาํลายได ผูไดลดกเิลสโลภะ โทสะ โมหะ ที่แทจรงิ

จงึคอื ผูลดตัวตน

ผูลดสิ่งที่ตองการมาใหตน เมื่อลดได ใจของเราจะพอ ใจของเราจะสันโดษ ผูไมเหน็แกตัว ผูลดตัวตนได ดังกลาวแลว

จงึเปนผูที่เอื้อเฟอผูอื่นไดแทจรงิ ผูที่มสีันโดษ คอื มคีวามพอ มนีอย กพ็อ และ รูจักความพอดทีี่พอด ีในการยังชพี

พอดใีนการทาํใหตัวตน มสีขุภาพ รางกาย แขง็แรง อยูอยางสมดลุ และพอด ีที่รูจักปจจัยสาํหรับอาศัย จนถงึที่สดุ นอยที่สดุ

ที่ทาํใหตนอยูอยางสมดลุ พอดไีด และ ใจกพ็อ

คนมใีจพอ หรอื สันโดษจะมคีวามสขุ ผูที่ปญญารูวา มนษุยเกดิมา เพื่อสรางสรร เกดิมา เพื่ออุมโลก เกดิมาเพื่อมคีณุคา

ประโยชนใหแกมนษุยชาตทัิง้ปวง เปนผูมาเสยีสละ เปนผูมาชวยเหลอื ผูที่มปีญญาจรงิ เขาใจอยางชัดแท

เปนผูหมดความเหน็แกตัวลง เปนผูขยัน หมัน่เพยีร มนษุย ผูเชนนัน้ จงึเปนมนษุยผูมคีวามสขุ เบกิบาน ราเรงิ และ

เปนผูสรางสรร ขยัน เพยีร เสยีสละ เอื้อเฟอ เกื้อกลูอยูตลอดนานับกัปกาล

๒๘ มถินุายน ๒๕๒๙

สาํเรจ็ไดด้ว้ยความเพยีร

ทกุอยางสาํเรจ็ไดดวยความเพยีร แมวาเราจะลม เรากต็องลกุ เมื่อแนใจวา สิ่งนี้ด ีทางนี้ตองเดนิ แตละคน

ยอมมสีิ่งจรงิของตน ของตน ผูใดไดเพยีรมาแลว ไดกระทาํแลว ยอมเปนสิ่งกระทาํ กรรมเปนอันทาํ ดังนัน้ ผูที่ไดตัง้ใจ

มคีวามฉลาด มธีัมมวจัิยในกรรม ของตน ๆ กต็องเพยีร เพื่อกอปรกรรมอันเปนกศุล ใหไดเสมอๆ แมกระนัน้ มันกย็อม มพีลาด

ถงึเราจะพลาด เรากต็องเพยีร เรากต็องแกตน เมื่อแนใจจรงิวา สิ่งนี้ด ีทางนี้ ตองเดนิ เรากจ็ะเดนิดวยความเพยีรเทานัน้

ทกุสิ่งสาํเรจ็ไดดวยความเพยีร กี่ชาต ิกต็าม

๒๙ มถินุายน ๒๕๒๙

คาถาธรรม

การดาํเนนิไปดี

คนผูยังมชีวีติอยู กค็อื ผูที่ยังดาํเนนิไปอยู การดาํเนนิไปด ีกค็อื ผูมปีญญา มคีวามมุงมัน่ มคีวามเพยีร พยายาม อตุสาหะ

แลวกด็าํเนนิไป สวนผูหยดุอยู หรอื ผูทอถอยนัน้ คอื ผูหมดกาํลัง ผูไรปญญา ผูไมมคีวามพากเพยีร คนสองชนดินี้



ไมตองกลาวใหยาก แมความรูสามัญ กเ็ปนที่รูกันแลว

ดังนัน้ เมื่อเรายังมชีวีติอยู เรากค็วรคาํนงึถงึการดาํเนนิไป หรอื การหยดุอยู การทอถอย ถดถอยของชวีติใหมาก

ถาชวีติของเรา ยังมลีมหายใจ แลวทาํไม เราจงึเปนชวีติที่หยดุอยู หรอื ถดถอยใหเสื่อมต่ํา ใหตกสูที่ไมเจรญิอกีเลา

๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ย�ิงสงบ ย�ิงเบกิบาน

บคุคลผูมคีวามสงบในจติ ที่ปฏบัิตดิแีลวชอบแลว ตามทฤษฎขีองพระสัมมาสัมพทุธเจา นัน้ ยิ่งสงบเทาใด

กย็ิ่งจะมคีวามแคลวคลอง วองไว คอื ผูที่ยิ่งสงบ กย็ิ่งเปนผูที่ไมหยดุอยู เปนผูขยัน เปนผูตื่น เปนผูเบกิบาน ราเรงิ

กระปรี้กระเปรา เบากาย เบาใจ

สวนผูสงบ ในทฤษฎอีื่น ลัทธอิื่นนัน้ สวนมาก จะสงบ อยางเปนผูที่มคีวามหนัก ความหนดึ ความเนอืย ยิ่งสงบ กย็ิ่งหยดุอยู

ยิ่งจะไมขับ ไมเคลื่อน ยิ่งจะเปนผูที่ไมมกีจิกรรม ไมมกีริยิา เปนการสงบ ประเภทไมลกึซึ้ง ชัน้เดยีว ดังนัน้ ประโยชน

คณุคาของความสงบ สองชนดินี้ จงึมนัียที่ตางกัน

ผูปฏบัิตถิกู ปฏบัิตติรง ตามทฤษฎขีองพระสัมมาสัมพทุธเจาแลว จะสังเกตไดวา เรายิ่ง สงบ เรายิ่งเบกิบาน เรายิ่งสงบ

เรายิ่งรูตอโลก ตอสัมผัส ตอสังคมมนษุยชาต ิยิ่งเปนผูที่ จะมเีมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา ที่ชัดแท

ดังนัน้ ผูที่สงบเชนนี้ จงึเปนผูที่เปนประโยชนตนอยางยิ่ง และ เปนประโยชนทาน อยางที่สดุ

๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙

อสิรเสรภีาพ อยา่งเตม็รอบ

มติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีเปนทัง้สิ้นของศาสนานัน้ แมพระอานนทจะไดอทุาน วา เปนเพยีงครึ่งหนึ่งของศาสนา

กย็ังถกูพระสัมมาสัมพทุธเจากาํราบวา ไมใชเชนนัน้ มติรด ีสหายด ีสังคมสิ่งแวดลอมดนัีน้ เปนทัง้สิ้นของศาสนา

เปนทัง้สิ้นของพรหมจรรย จรงิๆ ทาํอยางไร เราจะเขาใจลกึไปถงึคาํวา มติตัง ทาํอยางไร เราจะเขาใจลกึไปถงึคาํวา สหายะ

ทาํอยางไร เราจะเขาใจลกึ และรูรอบไปกับคาํวา สัมปวังโก มติโต กด็ ีสหาโยกด็ ีสัมปวังโก กด็ ีมลีักษณะที่แตกตางกัน

ละเอยีดทัง้กวางลกึ ตางกัน ผูที่มสีภาวะไดสัมผัส เรยีนรูปฏบัิต ิประพฤต ิจะเขาใจถงึมติตะ มติโต ที่หมายเอาตนนัน่แหละ

เปนหลัก เรื่อง ของจติใจ ของตน เปนหลัก ที่มคีวามเปนมติร ตนเองเปนมติรกับใครๆกไ็ด ใครๆ กเ็ปน มติรของเรา สหาโย

เรารวมกับใครกไ็ด ใครๆ กร็วมกับเรา ในสิ่งสวนที่เปนประโยชน เปนคณุคาอยางแทจรงิ และ สังคม สิ่งแวดลอมทัง้หมด

จะเปนอันหนึ่ง อันเดยีวกัน สามัคค ีสมานฉันท มเีมตตากายกรรม มเีมตตาวจกีรรม มเีมตตามโนกรรม มลีาภธรรมกิา

มกีารเฉลี่ยลาภ ตัง้แตลาภที่เปนวัตถ ุจนกระทัง่ถงึลาภ ที่เปนธรรมะ

มศีลีสามัญตา มทีฐิสิามัญตา มคีวามเหน็ตรงกัน มอีดุมการณตรงกัน มจีดุมุง จดุหมาย จดุเดยีวกัน ตรงขึ้น ตรงขึ้นทกุวัน

เปนสัมมาทฏิฐ ิและ มศีลีประพฤต ิตามขัน้ตอน ผูกอน ผูหลัง ผูเบื้องตน ผูทามกลาง ผูบัน้ปลาย เขาใจในศลี อธศิลี



อรยิกันตศลี ปารสิทุธศิลี และ ถงึที่สดุ ซึ่งอเสขศลี ดังนัน้ ผูถงึซึ่งมติโต สหาโย สัมปวังโก และ เปนผูปฏบัิตไิดทะล ุครบรอบ

ลวงสวน ในสิ่งทัง้หมดนี้ กจ็ะไดเหน็ถงึหมูชน ที่เปนสังคมที่เปนหมูกลุม อันสมบรูณพรอม ซึ่งความสมาน สามัคคี

อยูอยางสันต ิและมภีราดรภาพ มสีมรรถภาพ อันสมบรูณดวยบรูณภาพทกุผู มอีสิรเสรภีาพ อยางเตม็รอบ

๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้มธีรรมสมควรแกธ่รรม

ตามทฤษฎขีองพระสัมมาสัมพทุธเจานัน้ กด็งูาย แตจะปฏบัิต ิประพฤต ิเพื่อใหเกดิ เพื่อใหเปน นัน้ยาก โดยเฉพาะ

กวาเราจะเกดิสัมโพชฌงคทัง้ ๗ อยูอยางตอเนื่อง มคีวามเพยีร ที่เกดิความตอเนื่องได เรยีกวา เกดิสาตัจจะนัน้

ไมใชของงายเลย ถงึอยางไร กต็าม แมจะยากแสนยาก ปานใด เรากจ็ะตองรู เขาใจความหมายทัง้ปวงใหชัด ดวยการ

เรยีนรูทางบัญญัต ิหรอื ปรยิัตใิหพรอม แลวกฝ็กตน ใหมสีตสิัมโพชฌงค ใหมธีัมมวจัิย เพยีรกระทาํ ดวยวริยิะ ดวยโยคะ

ดวยตกิขะ เพื่อใหเกดิสาตัจจะ ใหเกดิความเพยีร เผากเิลส ที่ตอเนื่องอยูเสมอ

เมื่อเราเรยีนรูวา สตสิัมโพชฌงคนัน้ แตกตางจากสตสิามัญ หรอื แตกตางจากความไรสต ิอยางไร

เรากจ็ะตองพยายามสรางใหเกดิดวยความเพยีร สรางสตสิัมโพชฌงคใหเปน และตัวจักร คอื ธัมมวจัิยสัมโพชฌงค

กจ็ะตองเดนิบทอยูเสมอๆ เพยีรใหเกดิคณุคา มโียคะ มวีริยิะ มตีกิขะ ที่จะตองใหเกดิธัมมวจัิย ใหเกดิผลเปนปต ิและ

ปสสัทธใิหได อยูเสมอๆ เราจงึจะไดชื่อวา ผูสัง่สมสมาธสิัมโพชฌงค หรอื ผูสรางสัมมาสมาธเิกดิได ผลอันเปน สัมมาญาณ

และ สัมมาวมิตุ ิหรอืจติเจโตของเรา จะเกดิฌาน จนถงึขัน้อเุบกขา จติจงึจะเกดิตาม

เมื่อผลเกดิ เราจงึจะรูวา เรามคีวามพนทกุข หรอื มคีวามเจรญิดวยญาณ ดวยปญญา ที่จะตองตรวจสอบ ตรวจทาน

พจิารณาเหน็ความจรงิ ตามความเปนจรงิ เมื่อไดฟง เมื่อไดศกึษา กต็องฟงอยางใสใจ ฟงอยางพจิารณา

ตดิตามเอาเนื้อหาใหชัดเจน แลวพากเพยีร ปฏบัิตติาม ดวยโยนโิสมนสกิาร

เราจงึจะไดชื่อวา ธรรมานธุรรมปฏบัิต ิเปนผูปฏบัิตธิรรม มธีรรมสมควรแกธรรม

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๙

หมั�นตรวจดผูลการปฏบิตัิ

พอคา ผูทาํการคา เมื่อขายสนิคาไดแลว กย็อมตรวจรายได หักกลบ ลบหนี้ กับทนุรอน คาใชจาย และตรวจสวนเหลอื

สวนเกนิ ที่เรยีกวากาํไรอยูทกุเมื่อ เพื่อจะไดรูวา การคา ของตนนัน้ มผีลกาํไร หรอื ขาดทนุ ฉันใด นักปฏบัิตธิรรม

กต็องตรวจตรา ในการปฏบัิต ิธรรมของตน เพื่อจะไดรูทนุ รูกาํไร ของตน ๆ เชนเดยีวกัน

การคา เมื่อตรวจดผูล ที่ตนทาํอยูเสมอ เพื่อความเจรญิ เพื่อรูจดุบกพรอง ผดิพลาด การปฏบัิตธิรรม กต็องตรวจตรา

ดกูารปฏบัิต ิดผูลปฏบัิต ิวาเราปฏบัิตถิกูตอง ปฏบัิต ิไดผล เจรญิด ีหรอื ไมเจรญิเลย หากตรวจเสมอๆ เรากย็ิ่งจะช่ําชอง

ยิ่งจะไม ผดิพลาด และ มกีารไหวทัน ตอการผดิพลาด ที่จะเกดิขึ้นนัน้ ไดงาย และเรว็ ความเจรญิ จงึจะไม ชะงักงัน และ



เมื่อรูวาเราปฏบัิตดิแีลว เดนิทางถกูแลว มมีรรค มผีลแลว ผลไดเหลานัน้ จะทาํใหเรามัน่ใจ มกีาํลังใจ ปต ิยนิด ีและ

เชื่อมัน่ในการปฏบัิตนัิน้ยิ่งขึ้น

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้เบกิบานอยู่เสมอ

ผูรูจักความจรงิอยางฉลาด อยางนอยที่สดุ กท็าํตนใหเปนผูเบกิบานอยูเสมอ จติใจของ ตนเอง ตรวจตรา สอดสองดเูสมอ

ถามันไมเบกิบาน เรากจ็ะตองปรับปรงุ ใหมันเบกิบาน ใหไดตลอดเวลา นัน้เปนกาํไรชิ้นแรก ของผูฉลาดในความจรงิ

ใจเราดาํ ใจเราคล้ํา ใจเรา พอกไปดวยความอาฆาต มาดราย ความแกแคน หรอื แมแตรษิยา หรอื ที่สดุ แมแตเพยีง

ความไมพอใจ ในสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรอื ในใครๆ กต็าม เราจะขจัดออก ใหรูอาการนัน้วา มอียู ถาตามเหตไุด ยิ่งด ีและ

พจิารณาใหเหน็จรงิ วาอยูอยางไมมภัีย อยูอยางไมมโีทสมลูนัน้ เปนความสขุ เปนความเบกิบานของมนษุย และ

เราไมควรจะไมสบายใจ ไมชอบใจ ในสิ่งใดๆ เลยในโลก แมแตเขาผูนัน้ จะเปนศัตร ูที่รายกาจของเรากต็าม

ดังนัน้ ความหมนหมองใจ ที่มศีัตร ูมคีนที่เราไมชอบ ที่มสีิ่งหนึ่ง สิ่งใด กต็าม ที่ทาํใหเรา ไมสบายใจ เราจะขจัด และ ปรับจติใจ

รูจักสิ่งที่เราเหน็วา ยังไมดนัีน้ๆ แลวหาทางทาํสิ่งด ีที่จะประสาน ที่จะสมานสรางสรร นาํพากันเจรญิ

และเจรญิไปสูความเปนมติรสหาย ความสามัคค ีภราดรภาพใหได นัน่คอื เปาหมายใหญอันหนึ่ง ของการเปนนักธรรมะ หรอื

เปนคนที่จะประเสรฐิได

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้งามพร้อม ท�ังกาย วาจา และใจ

ความสาํรวม ความสังวร หมายความวา สภาพที่ผูหนึ่ง ผูใด ระลกึ รูตัว รูทัง้กายกรรม รูทัง้วจกีรรม โดยเฉพาะ

รูจักมโนกรรม ของตนในขณะ ทกุขณะ หรอื เพยีรใหตนรูอยู ทกุขณะ ใหไดมากที่สดุ แลวกว็จัิยธรรม แมแตเราจะเดนิ จะยาง

จะกาว จะแกวงแขน จะไกวขา จะเอี้ยวหนา เอี้ยวหลัง จะมคีวามประพฤตใิดๆ กด็ ีเราจะพยายามปรับ

พยายามวจัิยธรรมไปพรอม ปรับเขาสูสภาพที่ดกีวา ดทีี่สดุ เหน็วาสภุาพ เหน็วาเปนภาวะ ที่เกดิคณุคา ประโยชน แกตน

และแกทานอยูเสมอๆ นัน่คอื การสาํรวม การสังวร

ศาสนาพทุธ ไมไดสอนแตเรื่องของจติใจเทานัน้ แตสอนทัง้กายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ทัง้สามสวน ดังนัน้

ผูใดประพฤตธิรรมของพระสัมมาสัมพทุธเจา ผูนัน้กจ็ะตองประพฤต ิทัง้สามสวน จะตองสาํรวมกาย สาํรวมวาจา สาํรวมใจ

โดยแทจรงิ เมื่อเราศกึษาถงึ กศุลกรรม อกศุลกรรม อยางถกูทาง ถกูตอง ซึ่งมันมักจะสวนทางกันกับทางโลกยีะ อยูมาก

แตเมื่อไดศกึษาอยางถกูตองแลว เราจะเกดิความเขาใจ ความเหน็ที่ถกูทาง แลวเราจะปรับตนเอง เขามาสูจดุที่เขาใจ หรอื

เหน็จรงิ ถกูทางวา ดกีวา ดทีี่สดุนัน้ๆได

ดังนัน้ ผูที่ปฏบัิต ิประพฤต ิอบรมตนอยางแทจรงิ จงึจะงามพรอม ทัง้กาย วาจา และใจ ทัง้งาม ทัง้มคีณุคา มปีระโยชนตอตน



และ ตอผูอื่นโดยรอบ

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ผู้เขา้ถ งึ โลกน�ี โลกหนา้

พทุธบรษัิท ยอมประกอบไปดวยบคุคล ประกอบไปดวย องคประกอบอื่น ทัง้จารตี ประเพณ ีทัง้พฤตกิรรม คาํสอน และ

สภาพสัจจะ ที่เปนมรรค เปนผล จงึจะเรยีกวา พทุธบรษัิท ที่สมบรูณ บคุคลที่เปนพทุธมามกะแทจรงินัน้

จะตองเปนผูที่มสีัมมาทฏิฐ ิเปนผูเหน็ทานมผีลที่แทจรงิ อยางเชื่อมัน่ ดวยปญญา เปนผูที่เหน็ยัญพธิ ียอมมผีล ที่แทจรงิ

อยางชัดแท เปนผูที่เหน็การสังเวย ยอมมผีลอยางรูลกึซึ้ง เหน็กรรมเปนเรื่องจรงิ เหน็โลกนี้ โลกหนา เปนเรื่องจรงิ เขาใจชัด

เหน็ชัด ในความเปนพอ เปนแม ในความเปน สัตวโอปปาตกิะ และเหน็พระอรยิะ ผูที่มสีัมมาทฏิฐ ิเหน็ความจรงิ เขาใจชัด

ยิ่งเปนผูที่ มคีณุธรรม นัน้เอง เปนผูมทีาน เปนผูมยีัญพธิ ีเปนผูมกีารสังเวย เปนผูมกีรรม เปนผู เขาถงึ โลกนี้ โลกหนา

เปนผูเปนแม เปนพอ เปนผูที่เขาถงึความเปนสัตวโอปปาตกิะ เปนพระอรยิะเสยีเอง โดยความจรงิ ผูนัน้

กย็ิ่งเปนพทุธมามกะที่แทจรงิ ที่เปนอรยิบคุคล เปนผูไดสาระสัจจะ แกนสาร ของศาสนาพทุธ

พทุธมามกะ ที่มเีนื้อหาสาระ ดังนี้อยู มมีากเทาใด ความเปนพทุธบรษัิท กย็ิ่งมเีปนมาก เทานัน้ๆ หากขาดความจรงิเหลานี้

พทุธบรษัิท กย็ิ่งหลวมออก และ ยิ่งเปนเพยีงชื่อ เปนเพยีงรปูแบบหลวมๆ ปลอมๆ และ ที่สดุ กเ็พี้ยนๆ กลายๆ

แตถาเปนพทุธบรษัิท ที่มพีทุธมามกะ เปนพระอรยิเจาจรงิ ที่รูยิ่ง เหน็จรงิเอง ในโลกนี้ โลกหนา และ ประกาศ ใหผูอื่น

รูตามได มภีมูธิรรมขัน้สงู สามารถชี้ สามารถนาํพา ใหคนเขาสูสัตวโอปปาตกิะได เปนผูที่ยังใหคนถงึ ซึ่งสภาพพอ สภาพแม

แลวเลื่อนเขาสูโลกหนา โลกนี้ อยางชัดแท โดยกรรม เชื่อกรรม จนกระทัง่ มกีารสังเวยอยูแท มยีัญพธิ ีมรีปูแบบ มจีารตี

ประเพณ ีวัฒนธรรม สามารถเปนผูนาํพากันอยูดวยทาน เปนผูให เปนผูเสยีสละอยู ตัง้แตลกึซึ้ง จนกระทัง่ ถงึหยาบ

เปนวัตถรุปู ใหไดรู ไดเหน็แจงชัดอยูจรงิๆ สภาพของพทุธบรษัิท ที่อบอุน มภีราดรภาพ มสีันตภิาพ มสีมรรถภาพ ยอมจะชี้

ยอมจะแสดง ยอมจะปรากฎ อยูในโลก โดยตน พทุธมามกะนัน้ๆ มอีสิรเสรภีาพสมบรูณ โดยหมู โดยสังคม สิ่งแวดลอม

กจ็ะเปนบรูณภาพ อันชัดเดน

ขอใหทานทัง้หลาย จงสังเกต อาน และเหน็ความจรงิ เขาถงึความจรงิ ดังกลาวนี้เทอญ ทานจะเหน็พทุธบรษัิทนัน้ๆ

ปรากฎแกญาณ ของผูที่มญีาณนัน้ๆ แล

๒๕ กรกฎาคม ๒๕๒๙

ชวีติประเสรฐิ

ในชวีติมนษุยนัน้ มกีารศกึษาอยูสองอยาง การศกึษา เพื่อสรางสรร เพื่อกระทาํอะไรขึ้น ใหมปีระโยชนคณุคาในโลกนัน้

อยางหนึ่ง การศกึษาอกีอยางหนึ่งนัน้ คอื การศกึษา ถงึกเิลส แลวกว็ธิลีะกเิลส ลางกเิลส จนกระทัง่สามารถขจัดกเิลสนัน้

ออกไดจากตนจรงิๆ ที่เราเรยีกวา ธรรมะ หรอื ศาสนา หรอื การศกึษาทางจติวญิญาณ การศกึษาที่จะสรางสรร



จะมคีวามสามารถในการกระทาํ ใหมคีณุคา ประโยชนในโลกนัน้ ยอมมอียู เปนธรรมดา ธรรมชาต ิตัง้แตเกดิมา

พอแมจะสอน สอนใหหยบินัน่ ยกนี่ ปรับตรงนัน้ ขันตรงนี้ จนที่สดุ แมกระทัง่ ทาํนา ทาํไร ทาํสวน สรางนัน่ สรางนี่ ไมใชพอ

แม กเ็พื่อนฝงู สิ่งแวดลอม จนกระทัง่ ทกุวันนี้ กลายเปนสถาบันการศกึษา ซึ่งรุงเรอืง อยูในโลก

แต เขากล็มืการศกึษา ที่เปนการศกึษาทางจติวญิญาณ ศกึษาเพื่อที่จะรูจักกเิลส หรอื ศกึษาธรรมะ ลมืกันจรงิๆ

ลมืกันหมดโลกแลว หลักประกันชวีตินัน้ เมื่อคนมคีวามสามารถ ทางฝมอื สรางอะไรไดเกง และ เรยีนรู สิ่งที่รูนอกตัวไดมาก

คนนัน้ กส็ามารถที่จะสรางสรร มผีลผลติ มแีรงงาน ที่จะเอาไปแลกเปลี่ยน เอาลาภ ยศ สรรเสรญิ โลกยีสขุ ไดมากขึ้น แต

เมื่อกเิลสไมไดลดลง กเิลสมแีตวันจะพอกเพิ่ม มคีวามโลภ โดยไมรูทัน ไมรูตัว ความสามารถ เหลานัน้ จงึเปนพษิเปนภัย

ตอตน และสังคมประเทศชาต ิเพราะมันจะไป เอาเปรยีบเขา และ จะไปโลภ เอามาใหแกตน แกพรรคพวกของตน จนกระทัง่

ไมมทีี่จบ ที่สิ้น คนในโลก จงึเกดิมชีองวาง ระหวางคนจน คนรวย และ กดขี่ ขมเหงกันอยู ตลอดมา นานับกัปกาล

ดังนัน้ ผูรูแลว ยิ่งเหน็ความจาํเปน เหน็ความสาํคัญของการศกึษาทางวญิญาณ ทางธรรมะ ทางการลด ละกเิลส

กจ็ะกระทาํสิ่งนัน้ ใหแกตน และ แกประเทศชาต ิไดอยางถกูตอง เพราะฉะนัน้ ธรรมะ หรอื การศกึษา ทางจติวญิญาณ

จงึยังมอียูในโลก แตทวา มจีรงิบาง ไมจรงิบาง เปนการศกึษาที่กลับซับซอน และ เตมิคนหลอก คนลวง หรอื เอาเปรยีบ

เอารัดอยูในโลก ไดดวยเชนกัน ผูจะศกึษา ใหมคีณุคา ประโยชนแกชวีติ ที่แทจรงิ จะเปนชวีติ ที่มทัีง้ความรู

ที่จะสรางสมใหแกโลก และ มหีลักประกัน เพราะไดลด ความโลภ ความเหน็แกตัว จงึจะเปนผูที่เสยีสละ สรางสรร

ทาํความอดุมสมบรูณ ใหแก ประเทศชาต ิหรอื มวลมนษุยชาตใินโลกได ผูที่มคีวามรู ในการศกึษาทัง้สองดาน ดังนี้ จงึชื่อวา

ผูเกดิมา มชีวีติประเสรฐิยิ่งในโลก

๓ สงิหาคม ๒๕๒๙

ครรลองแหง่ชวีติ

มนษุย ผูมคีรรลองแหงชวีติ ที่เปนครรลอง เดนิทางไปสูความประเสรฐิ อันแทจรงิ ผูที่ม ีความพากเพยีรอยู และ

ไดเดนิไปตามครรลองนัน้ การเดนิของชวีติ แตละวัน ประกอบ ไปดวยการศกึษา เมื่อผูใด เพยีรมาก รูทศิทาง หรอื

อยูในครรลอง ที่ถกูตรงมาก กจ็ะประเสรฐิ หรอื เจรญิไดมาก ชวีติจะมคีณุคา ทัง้ตน และผูอื่น อยูตลอดไป จวบชวีติ จะหาไม

สาํหรับ ผูที่เพยีรมาก แตเดนิทางอยางสับสน ครรลองแหงชวีติ ยังไมคอยตรง กจ็ะมภีาวะ ลบลางไดบาง เสยีบาง

สวนผูที่มคีรรลองแหงชวีติด ีถกูตอง ชัดเจน แตความเพยีรนอย กย็ังสบาย ยังไมถกูลบ มากนัก แตทวา การเดนิ

กเ็จรญิไปไดชา

ดังนัน้ เมื่อไดศกึษา ไดเรยีนรู ถงึครรลองของชวีติชัดเจนดแีลว จงึยังเหลอืเพยีงความเพยีร ความพยายาม

ที่เราจะตองเสรมิหนนุใหแกตนเอง แตวา คนเมื่อไดด ีขี้มักจะหลงตัว ขี้มักจะระเรงิ ตดิด ีหรอื ตดิสวนที่มันสบาย

มันเจรญินัน้ๆ แลวทาํใหความเพยีรนัน้หยอน นี้เปนจดุที่เราจะตองสาํนกึใหมาก ผูใด เขาใจความหมายนี้ดแีลว



จงึควรจะพากเพยีร อตุสาหะ หนนุตนเอง แมเราจะสบาย เปนสขุ กค็วรจะเรงเพยีรนัน้ๆ ใหเจรญิยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อถงึปลายทาง

หรอื อยางนอย กเ็พื่อประโยชนตน และประโยชนทาน อันควรที่จะพงึได พงึเปน

ผูใด ไดแตเสวย ไดแตเสพ แมจะอยูในสวรรค ผูนัน้ กถ็อืวา เปนผูประมาทอยู ซึ่งพระสัมมาสัมพทุธเจา ไมสรรเสรญิเลย

๑๘ สงิหาคม ๒๕๒๙

ผู้มนี�ําใจอันบรสิทุธ�ิ

มนษุย ผูประสรฐิ กค็อื คนผูสราง คนผูไดให คนผูมนี้ําใจอันบรสิทุธิ์ ดังนัน้ เมื่อผูใด มงีาน มหีนาที่ วันแตละวัน ไมตองวุน

ไมตองยุง ในเรื่องที่จะตองคดิวา เราจะทาํอะไร แตมงีาน ใหเราทาํอยางราบรื่น มหีนาที่ใหเราปฏบัิต ิใหเรากอสรางอยางดี

สิ่งที่เราสราง มปีระโยชน มคีณุคา เปนบญุ และ เรากไ็ดให ไดเสยีสละ ชวีติที่ยังมจีติยังไมบรสิทุธิ์ เรากไ็ดปฏบัิติ

เพื่อสูความบรสิทุธิ์นัน้อยู วันแลว วันเลา เจรญิขึ้น ประเสรฐิขึ้น ผูที่มคีณุคา มปีระโยชน ตอโลก ตอสังคม ตอตน

ดวยประการฉะนี้ แมจะยังไมใชผูประเสรฐิสดุ ไดสราง สิ่งที่ด ีที่สดุ และไดให ไดเสยีสละ อยางสะอาดที่สดุ หรอื

ยังเปนผูที่ยังไมหมดกเิลส น้ําใจ จติใจ ยังไมสะอาดถงึที่สดุ ทวา กไ็ดสราง ไดกอคณุคา ประโยชน ไดให ไดเสยีสละ

ไดกอปรบญุ ไปทกุวัน ๆ มทีางปฏบัิต ิมกีารศกึษา มมีติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมด ีเกื้อกลูกัน นาํพากัน ใหลางละกเิลส

ที่เรากพ็ากเพยีร เพื่อความสะอาด หมดสิ้น ตอเนื่องกันไป อยู...อยู บคุคล ผูเชนนัน้แล ชื่อวา เปนผูมโีชคที่สดุ

๑๙ สงิหาคม ๒๕๒๙

ย�ิงสงบ ปานใด จติใจเรา ย�ิงเป็นอสิระเทา่น�ัน

พระเสขบคุคล หรอื ยิ่งเปนพระอเสขะ ไดศกึษา ปฏบัิตธิรรมะ รูแจง มขีองจรงิ ในความสขุ ที่เปน วปูสโมสขุ

ผูไดพบความสขุที่จติสงบจากกเิลสไดจรงินัน้ ความสขุเชนนัน้ จะเปนผูที่ รูแจงทะล ุถงึโลกยีสขุรอบถวน

และจะรูวาวมิตุริสนัน้ เหนอืกวาโลกยีรสขนาดใด ขนาดใด ผูที่ไดปฏบัิต ิฝกเพยีร เริ่มตน และไดผลขึ้นมาบาง

จงพงึตรวจสอบ เรยีนรูความจรงิ ดังกลาวนัน้ เหตใุด ปจจัยใดกด็ ีที่เราไดฝกเพยีร ไดอบรมตน ไดมรรค ไดผล ขึ้นมา บางแลว

เราจะเหน็ความเบา ความวาง ความปลงภาระ ความสะอาดขึ้นมา ธรรมรสนัน้ เปนอยางนัน้ อยางนัน้ แมยังไมถงึวมิตุิ

ยังไมสมจุเฉท ยังไมสมบรูณกต็าม เรากจ็ะรูแจง ในธรรมรสของตน ๆ ยังมตีัวอยางของวมิตุริส ตามศลี ตามธรรม

ที่เราไดพงึปฏบัิต ิมาแลวโดยจรงิ ผูแจงความจรงินัน้ เปนปจจัตตัง เวทติัพโพ วญิหู ิบอกกันกไ็ดบาง แตลิ้มรสนัน้

เราจะพอใจหรอืไม กอ็ยูที่เจาตัว

เพราะฉะนัน้ คาํวา ผูเบา วาง งาย สบาย ผูที่มธีรรมรส ที่เปนวมิตุริส เชนนัน้ จงึไมได หมายความวาเบา วาง งายที่ไรคา

ที่เบา คอืไมทาํอะไร วาง คอือยูเฉยๆ งายๆ กค็อื ทาํแตสิ่งงายๆ อยางมักงาย ทวา เบา นัน้คอื เรื่องของภาระหนักในจติ

กเิลสที่เปนเจาเรอืน อาํนาจที่มันขมขู และ เรากต็อตานมัน ในขณะที่เราไดปฏบัิต ิเราไดตอสูกับกเิลส หนักหนาอยางไร

นัน่คอื ความหนัก และ ไดปลดปลง ไดทาํลายกเิลส จาง คลาย ลงไป มากเทาใด นัน่คอื ความเบา จนที่สดุ เมื่อสะอาด



เมื่อบรสิทุธิ์ กจ็ะเหน็ความสงบ ความหมดฤทธิ์ของกเิลส จงึเรยีกวา สงบยิ่ง

จะเหน็วา ยิ่งสงบ ปานใด จติใจเรา ยิ่งเปน อสิระเทานัน้ และ ยิ่งมกีาํลัง ยิ่งมพีลัง ดังที่ พระสัมมาสัมพทุธเจา ทานตรัสไมผดิ

วาวมิตุนัิน้ เปนพลังของสมณะ และ เปนความสงบ ที่ยิ่งมคีณุคา ยิ่งมปีระโยชน เกื้อกลู เปนพหชุนะ หติายะ และ

กอความสขุ แกพหชุนอกี เปนโลกานกุัมปายะ ถกูตอง สอดคลอง ตามคาํสอนของ พระสัมมาสัมพทุธเจา ทกุประการ

๒๑ สงิหาคม ๒๕๒๙

ผู้รู้แจ้ง เหน็จรงิ และ มขีองจรงิ

ผูปฏบัิต ิที่เดนิอยูในโพธปิกขยิธรรม ๓๗ จะตองเปนผูมคีวามจรงิ ที่รูตัวอยูจรงิ มสีต ิที่เปน สตสิัมโพชฌงค จรงิๆ และ

ไดทาํหนาที่ธัมมวจัิยจรงิๆ บทบาทของสต ิที่จะดาํเนนิ เปน สตปิฏฐาน ๔ ตองเกดิอยูจรงิๆ และ มผีลถงึสัมมัปปธาน ๔

มกีารสังวร มกีาร ประหาร สิ่งที่ควรประหาร มกีารเกดิผล ตามที่ตนไดกระทาํ ประพฤตอิยู และไดรักษา คุมครอง

ใหสิ่งที่ควรจะรักษา คุมครองอยูจรงิ มวีริยิะ มอีทิธบิาท สนับสนนุ สงเสรมิอยู มคีวามยนิด ีในการประพฤต ิปฏบัิติ

มคีวามเบกิบาน ราเรงิ และเปนผูที่พอใจ เปนผูที่ ยนิด ีมอีรยิกันตศลี เจรญิในศลี เจรญิอธจิติ เปนจติสะอาดขึ้น

เปนจติที่ไดลด ไดละขึ้น มปีญญา มญีาณทัสสนวเิสสอันรู ไดพจิารณา มวีมัิงสา สอดสอง เหน็ความจรงิ ตามความเปนจรงิ

เกดิผลอยูตลอดเวลา

ทฤษฎทีี่พระสัมมาสัมพทุธเจาพาทาํ จะมบีทบาทสอดรอย สนับสนนุ สงเสรมิ ใหเกดิ อธศิลีสกิขา อธจิติสกิขา

อธปิญญาสกิขา สูฌาน สูวมิตุ ิและเหน็รู ตามเหน็ ตามรู มอีนปุสส ีตัง้แต อนจิจานปุสสี

ซึ่งเปนการตามรูความไมเที่ยงของกเิลส และ เกดิวริาคานปุสส ีเหน็ความจางคลายของกเิลส แมที่สดุ

เหน็ความดับของกเิลส เปนนโิรธานปุสส ีอยางชัดแจง มขีองจรงิ เปนจรงิ

สดุทาย เราไดด ีเรากไ็มไดยดึด ีมกีารสลัดคนืทกุสิ่งทกุอยางไดอยางสงูสดุ เปนปฏนิคิสัคคานปุสส ีอยางแทจรงิ ไดปฏบัิติ

ประพฤตอิยูทกุลมหายใจเขา-ออก กระทาํ อยางถกูตอง ตามอานาปานสต ิผูปฏบัิตจิะลกึซึ้ง จะเขาใจสภาวธรรม

ที่มทีฤษฎขีอง พระพทุธเจานัน้ สอดรอย สงเสรมิ สนับสนนุกัน

โดยหลักของโพธปิกขยิธรรม ๓๗ นัน้ สตปิฎฐาน ๔ กด็ ีสัมมัปปธาน ๔ กด็ ีอทิธบิาท ๔ กด็ ีกจ็ะมสีภาพซอน

มสีภาพสนับสนนุ สงเสรมิ เขาออก ออกเขา อยางลกึซึ้ง สรางอนิทรยี ๕ สรางพละ ๕ ดวยโพชฌงค ๗ เปนวธิขีองมรรค องค

๘ อยูทัง้สิ้นทัง้มวล ผูปฏบัิต ิเปนประจาํ ชวีติ มสีต ิที่รูตัวรูตน กระทาํถกูทศิถกูทาง เกดิปต ิและสูปสสัทธ ิสัง่สมลง เปนสมาธิ

ที่สดุ มจีติอาศัย เปนอเุบกขา และไดสลัดคนื เปนปฏนิคิสัคคานปุสส ีอยูเสมอๆ จนรูยิ่ง เหน็จรงิวา บาปคอือะไร กศุลคอือะไร

จนเราเองละเวนบาป ทัง้ปวง ไดสนทิ ยังกศุลใหถงึพรอมไดจรงิๆ

ผูรูแจง เหน็จรงิ และ มขีองจรงิ ถงึปานฉะนี้แล คอื ผูประสบผลสาํเรจ็ อันสงูสดุนัน้ สาํหรับ การเกดิมาเปนมนษุยแลว

๑ กันยายน ๒๕๒๙



ดตูนไมม่ตีัวตน

จงคอยดตูน อยางคนมดีวงตา จนในดวงตานัน้ ไมมตีัวตน

๒ กันยายน ๒๕๒๙

ผู้รู้จรงิ

ผูรูจรงินัน้ เหน็ความผดิของผูผดิ เปนความถกูแลว

สวนผูยังไมรูจรงิ เหน็ความถกูของผูถกู เปนความผดิ

๔ กันยายน ๒๕๒๙

ธรรมะทาํใหเ้ป็นผู้เจรญิ

คนสบาย กค็อื คนที่มทีี่อยูสบาย คนสบาย กค็อื คนที่มบีคุคลผูอยูรวมสบาย คนสบาย กค็อื บคุคลที่มอีาหารสบาย และ

คนสบายกค็อื คนที่มธีรรมะสบาย

ผูสบายไดแลว คอื ผูเจรญิแลว ผูเจรญิยอมรูที่อยูที่ควรอยู ที่อยูที่ควรอยูของผูเจรญินัน้ ยอมเปนที่อยู ที่ไมเปนมลพษิ

ที่ไมเปนภัย ยอมเปนที่อยูที่มสีิ่งแวดลอมที่เหมาะ จะอยู อยางสบาย จะอยูอยางเจรญิ

ผูที่เจรญิแลว ยอมรูจักบคุคลที่จะอยูรวม และ บคุคลที่จะอยูรวมนัน้ กจ็ะตองพากันเจรญิ อยูกันอยางสบาย อยางแทจรงิ

ยอมไมสรางความต่ํา ยอมจะพากันสรางความสงู สรางสิ่ง ที่เปนกศุล มแีตบญุ มแีตกศุลรวมกัน พากันดาํเนนิไปเทานัน้

คนเจรญิ ยอมรูจักอาหารที่เจรญิ และ ยังอยูดวยอาหารที่พาเจรญิ พรอมกันนัน้ กย็อม จะทัง้สราง และ

นาํพากันใหรูจักอาหารอันเจรญินัน้อยู

ที่สดุ คนเจรญิยอมมธีรรมะอันเจรญิ สิ่งสงูสดุของมนษุย กค็อืธรรมะ ผูที่ไมรูธรรมะ ไมทรงไว ซึ่งธรรมะ ยอมเปนทกุข

ยอมไมเจรญิ ดังนัน้ ผูศกึษาธรรมะ ประพฤตธิรรมะ ไดผลของธรรมะ และ อาศัยธรรมะนัน้มชีวีติอยู

ยอมเปนผูที่เจรญิอยางยิ่ง และ เปนผูประเสรฐิ ในโลก

๘ กันยายน ๒๕๒๙

สังคมมนษุยป์ระเสรฐิ

มนษุยผูมจีติมักนอยไดจรงิ มจีติใจพอ หรอื มจีติสันโดษไดจรงิ มจีติสงบจากกเิลสไดจรงิ และ มจีติใจที่ไมหลงสวรรค

จติใจไมซัดสายออกไปคลกุคล ีเกี่ยวของกับโลกยีะ มจีติใจ เปนผูที่ขยัน ปรารภความเพยีรอยูจรงิ มนษุยผูนัน้

ยอมจะมชีวีติเปนอยูสขุโดยแท ในประมาณหนึ่ง เพราะไดศกึษาศลี ไดมสีมาธ ิไดมปีญญา เปนเครื่องฝกฝน อบรมมาจรงิ



จงึเกดิวมิตุจิรงิ มวีมิตุตญิาณทัสสนะไดแท

เมื่อผูที่ปฏบัิตถิกูทางของศลี สมาธ ิปญญา ยอมมผีลของวมิตุ ิและวมิตุตญิาณทัสสนะ นัน่เอง จงึเปนผูมักนอยได

เปนผูสันโดษได มจีติสงบอยางถกูธรรม ของศาสนา พระพทุธเจา มคีวามไมคลกุคล ีเกี่ยวของทางจติ แมจะอยูกับโลก

อยูกับโลกยี แตจติกไ็มเกี่ยว ไมของ ไมตดิ ไมยดึในโลกยี เพราะมลีักษณะหลดุพนที่แทจรงิ และ เปนคน ปรารภความเพยีร

เปนคนมคีวามขยันอยู เปนลักษณะของคนเจรญิ

ดังนัน้ ผูที่มคีวามจรงิ ในความมักนอย ในความสันโดษ ในจติที่สงบจากกเิลสแท ประมาณใด ประมาณหนึ่งแลว

ผูนัน้จะอยูเปนสขุ ไมวาในสถานที่ใดใด ยิ่งอยูในสถานที่ ที่มมีติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมดอีกีดวยแลวไซร มนษุยนัน้

ผูนัน้ ยอมไมไปไหนจาก มวลมติรด ีสหายด ีสังคม สิ่งแวดลอมดนัีน้เลย เพราะมนษุยผูนัน้ ยอมมปีญญา ความรู ที่รูยิ่ง

เหน็จรงิวา สังคมสิ่งแวดลอมอยางนัน้ เปนสังคมสิ่งแวดลอมของมนษุย ที่เปน กัลยาณมติร หรอื

เปนมนษุยที่มสีังคมสิ่งแวดลอม ที่อยูกันอยางสังคมมนษุยประเสรฐิ มนษุยอารยะอยางแทจรงิ

๙ กันยายน ๒๕๒๙

ชวีติท�ีอยู่บนสวรรค์

ผูฉลาด ตัง้ตนอยางมคีวามสขุ ขัน้แรกที่สดุ จะมสีตริูตัว รูวาการมใีจเบกิบานแจมใสนัน้ ไมมใีครในโลก มาทาํใหเราได

เราทาํของเราเอง เรากาํหนด ฝกฝนของเราเอง เรารูรส ของเราเอง ดังนัน้ ผูรูเบื้องตน วาเราจะมคีวามสขุนัน้ กค็อื

เราจะตองเปนผูเบกิบาน แจมใส อปุสรรคในโลกมอียูไมรูจบ

แมเปนพระอรหันตเจา กย็ังตองมอีปุสรรค อปุสรรค เปนแตเพยีงสิ่งประกอบของการงาน เทานัน้เอง จะมหีนัก มเีบา

ปานใดกต็าม ผูที่เขาใจดแีลววา อปุสรรค คอื องคประกอบของ การงาน ยอมจะไมทอถอย และ ไมรูสกึหนักอก หนักใจ ฉันใด

ถาเราเปนผูที่มกีาํลังใจกลา เขาใจความจรงิวา องคประกอบของจติมนษุยนัน้ จะมอีปุสรรคใหเรากระทาํสม่ําเสมอ

ผูไดพบอปุสรรค และ ไดฝาฟนอปุสรรคมามากๆ จะเปนผูที่เชี่ยวชาญ เปนผูที่เขาใจโลก เขาใจมนษุย

เขาใจสิ่งที่ตนเองจะกระทาํกับมันอยางรอบรู ดังนัน้ ผูใดยิ่งพบอปุสรรคมาก ยอมยิ่ง เปนผูมคีวามสามารถมาก

ไมใชเรื่องเสยีหาย ไมใชเรื่องนากลัว ไมใชเรื่องควรจะ ทอถอย

กอนอื่น เราพงึทาํใจใหเบกิบาน และ กร็ับรูในวาระ ที่เรากาํลังจะดาํเนนิกจิการงานตอไป เรื่อยๆ และ

เลอืกเฟนกระทาํสิ่งที่สาํคัญกอน สิ่งที่จาํเปนกอน ใหรูความสาํคัญ ในความ สาํคัญ รูความจาํเปนในความจาํเปน และ

เรากก็ระทาํไปตามกาํลัง ตามแรง ที่เราสามารถทาํได อยางสบายใจ ไมตองไปกังวล อปุสรรคใด ที่จะดาหนากันเขามา

เรากแ็บงรับ และแบงสูไปเรื่อยๆ อยางเบกิบาน ราเรงิ

ผูกระทาํได ดังนี้ จะรูสกึวาชวีตินี้ เปนชวีติที่อยูบนสวรรค นัน่ทเีดยีว

๑๒ กันยายน ๒๕๒๙



ความสขุอันสงบ ท�ีสงูสง่

เมื่อไดประพฤตถิกูทาง กจ็ะเหน็ผลแหงความละ จาง คลายของกเิลส เมื่อจติกส็งบ ปญญากม็พีรอม จะรูแจงวา

ความสันโดษ หรอื ความพอ ในใจของตน ของตน นัน้ มไีดจรงิ จติมสีันโดษ เปนความหยดุ เปนความพอ ซึ่งทาํใหจตินัน้สงบ

ไมดิ้นแส จติที่พอ ไมใชจติที่ไมมกีาํลัง จติที่พอ เปนจติที่มปีญญารู วาสิ่งที่เราไมควรดิ้นรน ตองการมา เสพสมนัน้ กค็อื

ความพอที่แทจรงิ ดังนัน้ ตนเองไมดิ้นรนมาใหตนเอง ตนไมตองเสพ ตนไมตองสขุ เพราะไดมาเสพ จติจงึมคีวามสงบ

ความสขุ ในรสสงบอยางนี้

ผูที่มจีรงิ ทัง้จติที่หลดุได ไมมกีเิลส ทัง้ปญญาที่เขาใจไดวา เราไมประสงคจะเสพ เราพอ เรารูแลววา ชวีติไมจาํเปน

ไมตองมรีส เพราะรสไมจรงิ รสอรอยที่เคยถกูลวงมานัน้ ดับ จาง คลาย ไปสนทิ ผูมคีวามเปนจรงิ ดัง่นี้ จงึจะรูความสขุ

อันสงบที่แทจรงิ ความสงบ ความสขุ ที่เกดิจากความสงบทางจติอยางนี้ ผูมจีรงิเทานัน้ จะรูจรงิ ผูไมมจีรงิ จะเดา

จะคาดคะเนเอาไมไดเลย ผูพงึไดสันโดษในสิ่งตางๆ ที่โลกเขาลวง เขามอมเมายัว่ย ุผูใดรูไดมาก ปฏบัิตตินลด

ละไดมากจรงิๆ แมกระทัง่สันโดษในความสมใจ ที่ตนเองมดี ีกระทาํด ีและ ตองการที่จะไดรับสรรเสรญิกด็ ีหรอื ทาํดแีลว

ยังหลงตดิด ีนาํดนัีน้ไปเบง ขม มอีาํนาจตอผูอื่นอยู กเ็ปนรสในใจของตนกด็ ีซึ่งเปนมานสังโยชน

ถาผูใดกระทาํไดจรงิแลว ผูนัน้ยิ่งจะเหน็ความสขุอันสงบ ที่สงูสง แตกจ็ะเปนผูมปีญญา อันยิ่ง รูความจรงิวา ชวีตินัน้

มคีณุคา ประโยชนอยางไร ชวีตินัน้ แมจะเหนด็เหนื่อย เมื่อยลา ขยัน หมัน่เพยีร สรางสรร เกื้อกลูตอพหชุนอยูอยางไร

กย็ังเปนความสขุอันสงบ ที่แตกตางจากความสขุ ที่เปนโลกยี อันเราเคยมากันทกุคน เปนความสขุที่วเิศษ ที่ภาษา บาลี

เรยีกวา วปูสโมสโุข นัน้แล

๑๕ กันยายน ๒๕๒๙

วัฏสงสาร

เรยีนรู อยางถกูทฤษฎแีลว จะเปนผูที่รูจักวัฏสงสาร รูจักการตัดวัฏสงสาร และ จะเปนผูที่ มคีณุคา ประโยชน เปนผูประเสรฐิ

หากจะเหลอืการสบืตอ จะเปนมนษุย จะวนเวยีน เกดิอกีตอ และ ตอไป กย็ังมสีทิธิ์ที่จะเปนมนษุย ผูประเสรฐิ

ผูมคีณุประโยชนแกโลกอยู ตลอดกาลนาน

และ เราจะตัดวัฏสงสาร ดับสิ้น ดับสญู ณ บัดใด เมื่อใดอกี เรากม็สีทิธิ์ดวยความรูแจง รูจบ ตรัสรูจรงิ ตามที่พระบรมศาสดา

ไดพบแลว และ นาํมาประกาศแลว ทาทายใหพสิจูน นัน้แลว เปนความจรงิทกุประการ

๒๐ กันยายน ๒๕๒๙

ผู้ไดจ้ติท�ีสงบ



บคุคล ผูที่รูจักความจรงิในความมักนอย และ ยังทรงความมักนอยนัน้ๆอยูอยางพอใจ บคุคลที่มจีติถงึจดุสันโดษที่แทจรงิ

และ เปนบคุคลที่เหน็ความสงบ เปนที่อาศัย อันนา พอใจยิ่ง คาํวา ความสงบ กค็อืจติ ไมไดหมายถงึสิ่งนอก ผูไดจติที่สงบจรงิ

รูแจงชัดในจติ ที่ปราศจากกเิลส แตกเ็ปนจติที่สรางสรร ขยัน เพยีร เปนจติที่แคลวคลอง วองไว มเีมตตา กรณุา มทุติา

ที่แทจรงิ สรางคณุคาประโยชนอยู ทวา ไมไดหลงในคณุความด ีไมไดหลง สวรรค อันเปนสวรรคที่แทจรงิ

ไมใชสวรรคลวงๆนัน้ๆดวย

เปนคนที่อยูไดกับทกุๆสภาพ แมนรก แมสวรรค แตกไ็มหลงสวรรค ไมตดิสวรรค และ ไมไดเจบ็ปวด พายแพกับนรก

เปนผูปรารภความเพยีร เปนผูขยันอยู เขาใจในสภาพ เหลานี้ดจีรงิๆ และมสีภาพเหลานี้เกดิในตนจรงิๆ คอื อัปปจฉะ มักนอย

สันตฏุฐ ิสันโดษ ปวเิวกะ สงบระงับ อสังสัคคะ ไมคลกุคลเีกี่ยวของกับกเิลส ในจติวญิญาณนัน้ๆจรงิอกี และ ยอดขยัน

ผูกระทาํไดดังนี้ หรอืเปนดัง่นี้ มสีภาพอยางนี้ เกดิในตนจรงิ กแ็นนอนวา จะตองเปนผูมศีลี สมาธ ิปญญา วมิตุ ิและ

วมิตุตญิาณทัสสนะนัน้แนแท

ดังนัน้ ผูมคีวามจรงิ เปนความจรงิอยูอยางนี้ ถงึจะกลาว จะพดู กจ็ะเปนไปในลักษณะ ทัง้สบิอยาง สบิขอนี้อยูเสมอ

เปนเรื่องราว ที่เปนธรรมดาของผูกลาวนัน้ คนที่เหน็จรงิ ในสภาพที่เปนความด ีความประเสรฐิ ความอาศัย

อยางเปนสขุเกษม กย็อมจะประสงค ใหผูอื่น ไดมคีวามสขุเกษม ไดเหน็จรงิ ตามความจรงิ ที่ตนไดนัน้ๆดวย อยางแทจรงิ

สบิขอ สบิอยางนี้ จงึไดชื่อวา กถาวัตถสุบิ ซึ่งหมายความวา การพดูที่เปนเรื่องราว ดังความหมาย ที่กลาวมาแลวคราวๆ

ทัง้สบินัน้อยูเสมอๆ ของผูที่เขาใจแจง และ มคีวามจรงิ ดังที่กลาว ไปแลวนัน้

๒๒ กันยายน ๒๕๒๙

ความเหน็อันพร้อมเพรยีงกนั

เมื่อชนมคีวามเหน็อันพรอมเพรยีงกัน มคีวามเหน็อันสอดคลองตรงกัน มคีวามเหน็เสมอ สมานกัน เปนทฐิสิามัญญตา

แมวาจะขัดกันบาง ในรายละเอยีด แตความเหน็หลัก เปาหมายใหญ อดุมการณสดุยอด ตรงกันแลวไซร

กย็อมจะทาํใหชนหมูนัน้ กลุมนัน้ สามารถจะนาํพา การกระทาํกด็ ีสิ่งที่จะสรางสรรกด็ ีไปสูทศิทาง เปาหมายไดอยางมพีลัง

ยิ่งประพฤตติน สังวรตน ไมมมีานะ อัตตา หรอื พยายามลดมานะ อัตตา พยายามเหน็ ความสาํคัญของความสามัคคี

ความปรองดอง รวมกันอยูเปนเอกภาพ ไดมากเทาใด ชนผูนัน้ ยิ่งจะมกีาํลัง มสีมรรถภาพ สามารถสรางสรร

จรรโลงสิ่งที่มุงหมาย อดุมการณ ที่ปรารถนา ไดรวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพยิ่งๆ กาํลังของความเหน็ที่รวมกัน ความเขาใจ

ที่ตรงกัน และการลดมานะกเิลส สองจดุใหญๆนี้ จะทาํใหกาํลังของหมูชน สมรรถภาพ ประสทิธภิาพของหมูชน กลุมใดกต็าม

เปนหนึ่ง เปนเอก เปนเลศิ ในโลก

๖ ตลุาคม ๒๕๒๙



. สขุาปฏปิทา เป็นอยา่งไร

ผูเปนพระโยคาวจร พงึสังวรตนอยู มสีตปิฏฐานสี่ มสีัมมัปปธานสี่ มอีทิธบิาทสี่ พงึทาํตน สังวรตน ตามฐานะที่ตน

ยังจะตองสังวร มคีวามเพยีร เครงครัด กจ็ะทาํใหตนเองนัน้ ชื่อวา เปนผูตัง้ตนอยูในความลาํบากพอสมควร กศุลธรรม

จงึจะเจรญิยิ่ง

สวนผูที่ไมรูจักการปฏบัิตธิรรม ไมสังวรตน กระทาํตามอาํเภอใจ ที่ยังมกีเิลสเปนพื้นจติ กจ็ะทาํตนตามสบาย เปนยถาสขัุง

กศุลธรรมกย็อมไมเกดิ แตอกศุลธรรมกจ็ะเจรญิยิ่ง ผูยังไมเขาใจธรรมะ ของพระสัมมาสัมพทุธเจา ที่ตรัสไววา

ปฏบัิตธิรรมนัน้ มหีลักมัชฌมิา ปฏปิทา คอื ปฏบัิตใิหเปนกลาง ปฏบัิตใิหเขาสูจดุเปาหมายใหญ คอื มัชฌมิา คดิเอาวา

ไมโตงไปในทางทรมานตน แลวกเ็ขาใจผดิวา การปฏบัิตทิรมานตน คอื ทาํใหตนตัง้ตน ลาํบาก จงึไดทาํตนตามสบาย

แลวกห็ลงวา การตัง้ตนอยูอยางยถาสขัุง คอื ตามสบายนัน้ เปนการปฏบัิตมัิชฌมิาปฏปิทา

แทจรงิแลว นัน่คอื ผูที่ตกอยูใตอาํนาจกเิลสเขาครอง ทาํตามสบายกค็อื ทาํตามใจของ กเิลส สนองกเิลส อยูอยางพอสบายๆ

ผูไมไดเรยีนรูที่แทจรงิ จงึหลงเขาใจความหมายนี้วา เปนการปฏบัิตอิยางมัชฌมิา หรอืสขุาปฏปิทา คาํวา สขุาปฏปิทา ไมใช

ยถาสขัุง

ยถา สขัุง นัน้เปนอกศุล สวนสขุาปฏปิทานัน้ เปนกศุล ที่มคีวามรูอยางลกึซึ้ง วาปฏบัิตติน อยางเปนสขุไดนัน้

จะตองจัดตนเองปฏบัิต ิที่มทัีง้สตปิฏฐาน ๔ มทัีง้สัมมัปปธาน ๔ มทัีง้อทิธบิาท ๔ หรอื มโีพธปิกขยิธรรม อันพอเหมาะ พอดี

และตองสอดคลองกับคาํวา ทกุขายะ อัตตานัง ปทหต ิคอื ตัง้ตนอยูในความลาํบาก กศุลธรรมจะเจรญิยิ่ง ดังนัน้

ผูเขาใจเพี้ยน เขาใจเผนิ จงึตคีวามรวมไปวา ผูปฏบัิตดิวยสัมมาอรยิมรรค องค ๘ คอื ผูปฏบัิตอิยาง ยถา สขัุง และ

หลงวาเปนสขุาปฏปิทา เขาจงึเจรญิดวยอกศุล อยูตลอดเวลา

สวนผูที่ปฏบัิตติน อยางศกึษาถกูตอง จะเขาใจถงึคาํวา สัมมาปฏบัิต ิหรอืมัชฌมิา ปฏปิทา นัน้เปนผล ไมใชเหตุ

ตองปฏบัิตจัิดแจงตนเองจนลงตัว เปนกลางได คอื เกดิ อเุบกขาฐาน เปนสภาพที่จัดใหพอเหมาะ พอด ีจงึเรยีก สัมมาปฏปิทา

ไมเพี้ยน ไมโตง ไมผดิ ไมเปนไปเพราะกเิลส ยังเปนอาํนาจ กเิลสยังเปนเจาเรอืน ยังเหลอืนอยเทาใด ยิ่งมัชฌมิาเทานัน้

กเิลสหมดสดุนัน่เอง จงึจะชื่อวามัชฌมิาสมบรูณ เรยีกวาเปนกลางแลว ไมอยูใตอาํนาจกเิลสผลัก หรอื ดดู ดังนัน้

ผูเขาใจโดยเดา โดยคาดคะเนตื้นๆ เผนิๆ จงึเขาใจทฤษฎเีอก ของพระสัมมาสัมพทุธเจาผดิ และ ปลอยตัว ปลอยตน

ปฏบัิตอิยาง มักงาย เปนยถา สขัุงกันอยูอยางมากกวามาก ผลของการปฏบัิตธิรรม จงึไมม ีแตกลับ เจรญิ ดวยอกศุลทัง้ปวง

ธรรมะจงึเพี้ยน ศาสนาจงึตกต่ํา

ขอใหสาธชุนทัง้หลาย จงศกึษาจงด ีพจิารณาจงด ีและปฏบัิตอิยางตัง้ตน สังวรตน เปนสัมมาปณธิ ิกันทกุๆคน เทอญ

๗ ตลุาคม ๒๕๒๙

ชวีติ กค็อืตัวคณุคา่



ชวีติ คอืการศกึษา และ ชวีติ กค็อืตัวคณุคา ดังนัน้ ผูยังมชีวีติอยู จงึเปนชวีติ ที่จะตอง ดาํเนนิไป ดวยการศกึษาตลอดไป

แตการศกึษานัน้ ในศาสนาพทุธกาํหนดไววา ผูที่ได ศกึษา จนกระทัง่ละกเิลส ถอนอนสุัย อาสวะสิ้นแลว จะไดชื่อวา

เปนผูจบการศกึษา เรยีกวา อเสขบคุคล ผูไมตองศกึษาอกี เพราะ มนษุยควรรู ควรจะไดประสบสิ่งที่ตนควรได ควรเปน

สาํหรับตนนัน้ จะบกพรอง กเ็พราะไรการศกึษา และ จะเจรญิสดุ กเ็พราะ จบการศกึษา เพยีงเทานี้เทานัน้

แมแตมนษุย ที่ยังไมไดศกึษาอยางถกูตอง ตามทฤษฎทีางศาสนาพทุธ ไดกาํหนด ยนืยัน ใหมนษุยแลว กย็ังพยายาม

ที่จะทาํตน เปนผูมคีณุคา มปีระโยชน แตความไมรู ความหลงผดิ สวนมาก จงึทาํตนไมมปีระโยชน แตหลงตนวา มปีระโยชน

มคีณุคานอย หลงตนวา มคีณุคามาก เพราะอาํนาจความโลภ ความโกรธ ความหลง ที่ไมเขาใจ ความจรงิ

ที่เปนตัวเหตปุจจัยใหญ ทาํใหกระทาํกลับกัน หรอืผดิไป

ดังนัน้ การศกึษาที่ถกูตอง เปนสัมมาทฏิฐ ิการศกึษาที่มบีทปฏบัิต ิมผีลในการปฏบัิต ิใหเปนมนษุยผูเจรญิ เพราะไดลดละ

จางคลายในกเิลส ตัณหา อปุาทาน หรอืลดโลภ โกรธ หลง ไดอยางแทจรงิ จงึเปนชวีติที่มหีลักประกันในคณุคา

ในประโยชนของมนษุย ที่มชีวีติ ยิ่งลดความโลภ ความโกรธ ความหลง ไดมากเทาใด ตามทฤษฎขีองศาสนา พทุธแลว

คนผูนัน้ ยิ่งมคีณุคา ยิ่งมปีระโยชนทัง้ตอตน และตอสังคมมนษุยชาตใินโลกได อยางแทจรงิ มากขึ้นเทานัน้ๆ

คณุคา ประโยชนนัน้ เหลอืจะบรรยาย เพราะเปนคณุคา ที่จะรังสรรค ทัง้วัตถธุรรมชาต ิทกุสิ่งทกุอยาง

แมแตความเปนมนษุยสัมพันธ ความเปนพี่-นอง ความเปนสันตภิาพ ในโลก การศกึษาที่ศกึษาผดิ ทาํใหโลกฉบิหาย เสื่อม

และบรรลัย ลงไปทกุวัน ๆ การศกึษา ที่ไมมหีลักทางจรยิธรรมของวญิญาณ เปนการศกึษาที่ทาํลาย ดังที่เหน็ ประจักษ

อยูในทกุวันนี้ ดังนัน้ ผูใด ไดรูแทเหน็จรงิ วาเกดิมาเปนชวีติ จะตองศกึษา อยางจรงิจัง เมื่อยังไมจบ ยังไมเปนอเสขบคุคล

จงอยาได ป ร ะ ม า ท เลย

เมื่อเราเปนผูที่อยูในหลักการ มสีตปิฎฐาน ๔ มสีัมมัปปธาน ๔ มอีทิธบิาท ๔ พากเพยีร ปฏบัิต ิอยูในหลักโพชฌงค ๗ และ

มรรค องค ๘ อยางแทจรงิ สรางอนิทรยี ๕ พละ ๕ อยูเสมอๆ อยางถกูตองแลวไซร แมชาตนิี้ จะยังไมจบการศกึษา ผูนัน้

กช็ื่อวา เปนผูม ีคณุคา มปีระโยชนอยูในโลก ชวีติ ไมใชชวีติสญูเปลา เพยีงแตวา จะเปนผูที่มปีระโยชน มาก หรอื

มปีระโยชนนอยกเ็พราะ โลภ โกรธ หลงนอยลงๆได กจ็ะมปีระโยชนมาก ถาความโลภ โกรธ หลงยังมาก

กจ็ะมปีระโยชนนอย หรอื ไมมปีระโยชนเลย เปนผู ผลาญพรา อยูในโลกเทานัน้ จงศกึษาใหดีๆ เถดิ

เมื่อผูใด มทีฤษฎสีาํหรับตน ที่มชีวีติอยู จะไดศกึษาอยางถกูตอง นี้เปนความสาํคัญ ที่มนษุยจะตองรูอยางจรงิจัง

แมนไมรูแลว ยังไปหลงการศกึษาของโลก ผูนัน้จะมบีาป กับบาป เทานัน้ ที่จะสัง่สม ใหแกตนอยูในโลก นอยกวานอยนัก

ที่จะมบีญุ แมจะไดศกึษา ทางโลกสงูเทาใดกต็าม ยิ่งสงูยิ่งนาสลดใจ เพราะยิ่งสงู ยิ่งกอหนี้ กอเวร กอบาป ดวยความโลภ

ความโกรธ หรอื ความหลงตน หลงตัว มมีานะ มอีาํนาจ จงึกลายเปน ผูทาํลายตน ทาํลายสังคมอยูอยางนาสังเวช โลกนี้

มจีติวญิญาณที่มดืมัวกันอยูมาก ผูที่ไดมทีศิทาง ไดมคีวามเหน็ที่ถกูทาง ถกูตองแลว จงไดเมตตา สงสารเพื่อนมนษุย

ชาวโลกกันใหมาก เราสงสารเขามากเทาใด เรากจ็ะมคีวามอตุสาหะ มคีวามพากเพยีร ปฏบัิต ิประพฤติ



ดวยการเดนิโพธปิกขยิธรรมใหจรงิจัง มสีต ิมธีัมมวจัิย มวีริยิะ หรอื สตปิฏฐาน ๔ มสีัมมัปปธาน ๔ มอีทิธบิาท ๔

ใหละเอยีดลออ สังวรตนใหมาก ประหาร กเิลส ใหไดสม่ําเสมอ ใหเกดิผลแหงการปฏบัิตธิรรมอยู ใหถี่ ใหมากที่สดุเสมอๆ

รักษา ทรงไว ซึ่งผลของการปฏบัิต ิใหยัง่ยนื ถาวร แนนแฟน

เราทาํไดสงูสดุ เทาที่จะพากเพยีรไดเทาใดๆ นัน่คอื สิ่งสงูสดุของมนษุย ที่พงึกระทาํ อยางเจตนา และ พากเพยีร เทานัน้ๆ

มนษุยทัง้หลาย พงึชวยตนและชวยมนษุยชาต ิในโลก ดวยประการ ดัง่นี้ เทอญ

๙ ตลุาคม ๒๕๒๙

ฝึกตนเป็นคนดี

คนด ีไดฝกตนเปนคนด ีจะดยีิ่ง กเ็พราะเรารูวา เราไมหลงตน ไมหลงในด ีและ ไมทาํ กระดาง ไมทาํตนเบงขม ไมดถูกู

ดแูคลนผูอื่น แตยิ่งจะมคีวามเหน็จรงิ วาผูที่ไมดเีทาเรา นัน้ เปนผูที่นาสงสาร เปนผูที่จะตองไดรับความชวยเหลอื

เปนผูที่นาเหน็ใจ ไมใช เปนผูที่จะตองถกูขม ทวา เราจะตองมวีธิกีาร จะตองฉลาด รูวาจะทาํอยางไร จงึจะขม ความเลว

แตไมใชดถูกูคนเลว จะกระหนาบความเลว ไมใชกระหนาบคนเลว จะตองทาํ ใหความเลวนัน้ เกรงกลัวความดี

แตไมใชใหคนด ีไปขมคนเลว จนคนเลว เกลยีดชังคนด ีหรอื คนด ีไปขมคนเลว จนคนเลว ตอสูกับคนด ีไมกลัวคนดี

สิ่งเหลานี้ เปนสิ่งที่จะตองฝกปรอื จะตองหัดกระทาํ คนดจีะตองเปนคนออนนอม ถอมตน คาํวา "ถอมตน" ไมใชคาํวา "โกหก"

เราด ีเราไปบอกวาไมด ีเราดมีาก เราไปบอกวา เราไมดมีาก หรอืดนีอย ซึ่งเปนคาํโกหกนัน้ ไมใชคาํถอมตน ไมใชการถอมตน

คนแขง็แรง ไปแสดงความออนแอ กไ็มใชการถอมตน แตเปนการหลอกลวง หรอื โกหก คนทาํไดด ีกไ็มทาํ หยอนขอ

ทาํความไมด ีนัน่ ไมใชการถอมตน เปนการโกหก เปนการหลอกลวง การถอมตน หรอื การออนนอมนัน้ จงึจะตองศกึษา และ

จะตองฝกฝน ทาํใหถกูตรง ทาํใหดยีิ่ง แตไมดแูขง็กระดาง ไมด ูขมเบง ไมดอูวดเดน อวดดเีกนิไป ไมดทูาท ีทัง้กาย และวาจา

ที่มันมผีลกระทบ บาดเสยีด ซึ่งเปนอาการที่จะตองศกึษา จะตองฝกฝน ทดลองกระทาํ ดใูหพอเหมาะ พอดี

และจะตองประมาณ ผูที่จะไดรับสัมผัสนัน้ๆดวย วาสนทิอยางไร เลื่อมใสอยางไรกับเรา แลวเราจะทาํไดมากนอยแคใด

เหตผุลเหลานี้ เปนสิ่งเลก็นอย แตกจ็ะตองศกึษาใหดยีิ่ง และตองใชกระทาํ ยังมเีหตผุล และขอมลูอื่นๆ อกี ดังนี้ เปนตน

ดังนัน้ กวาจะเปนคนด ีที่ดสีมบรูณได จงึไมใชเรื่องงายๆเลย จงศกึษา ใหตนไดด ีอยาให ความดนัีน้ฆาตน

และไรประโยชนตอผูอื่นเลย

๑๑ ตลุาคม ๒๕๒๙

ผู้ท�ีมจีติสงบ จากกเิลส

ชมุชน ที่มสีามัคค ีจะตองมสีมรรถนะ มคีวามสามารถ มคีวามรู สามารถสรางสรร สามารถ กระทาํอะไรๆ



ที่เปนสิ่งที่มนษุยควรสรางสรร ควรจะไดกระทาํใหเจรญิ อดุมสมบรูณ อยูไดอยางด ีและ ชมุชนนัน้ จะตองมมีนษุยที่สภุาพ

รูจักภาวะอันด ีรูจักพฤตภิาพ พฤตกิรรม รูจักมารยาท กริยิามนษุย รูจักกายกรรมที่เปนกศุล วจกีรรมที่เปนกศุล มโนกรรม

ที่เปนกศุล หรอื รูจักกายกรรม วจกีรรม มโนกรรม ที่เปนสจุรติ เปนผูที่มจีติสงบ จากกเิลส เปนผูที่มจีติรูแจง รูสวาง

ในเรื่องของตน กเิลสของตน และ การยังมชีวีติอยู วาชวีติ คอือะไร อยูไปเพื่อความประเสรฐิอยางไร ที่สดุ เปนชวีติที่มจีติ

อันสะอาด จากกเิลส อยางแทจรงิ

สะอาด ชนดิที่แมจะถกูกวน ถกูคน ถกูกระทุง กระแทก ถกูยอน ถกูมอมเมา อยางไร ๆ จตินัน้ กย็ังสะอาดอยู ไมวาโลกยีะ

หรอื กเิลสในโลก จะยอม มอมเมา จะกระทุง กระเทอืน กระแทก จะพยายามดดู และผลักสดุแรง อยางไรกต็าม จตินัน้

กแ็ขง็แรง มัน่คง สภาพของจติ ดังกลาวนี้ เปนความสาํคัญมาก ที่จะกอใหเกดิสามัคค ีเพราะทัง้แขง็แรง ทัง้มคีวามรู

อยางรูแจงสวาง จตินัน้นิ่งสนทิอยู กอใหเกดิความสงบจากตนเอง จงึจะเชื่อมโยง ไปถงึผูอื่น ดวยการปรับกริยิา พฤตกิรรม

กาย วาจา ใจ ใหสภุาพ ใหด ีพรอมกันนัน้ กเ็ปนผูสรางสรร เปนผูกระทาํกจิการ อันมนษุยเจรญิ พงึกระทาํอยูได สามัคคี

ที่มคีวามพรอมดวย ๕ ส ดังกลาวนี้ จงึเปนสามัคค ีอันสมบรูณยิ่ง

๑๓ ตลุาคม ๒๕๒๙

ใจ อันสะอาด ผอ่งแผว้

ใจกด็ ีเปนของตน กายกด็ ีเปนของตน ผูศกึษาด ีเขาใจกาย เขาใจแมแตจติใจของตน และ

ไดพยายามขจัดสิ่งที่เราเรยีกวาอกศุล ทัง้กาย และใจออกไปไดอยางแทจรงิ ผูนัน้ กจ็ะสามารถมกีาย และมใีจ อันสะอาด

ผองแผว และเบกิบาน แจมใส ภาษาพระ เรยีกวา พนทกุข ภาษาคน เรยีกวา เปนสขุ

ผูไดจรงิ เปนจรงิ เกดิญาณทัสสนะ ตรัสรู เหน็แจง ความจรงินัน้เอง เทานัน้ จงึจะรูวา สขุนัน้เปนเชนไร เรยีกวา พนทกุขนัน้

เปนเชนไรแทๆ

๑๙ ตลุาคม ๒๕๒๙

ความสมานสามคัค ีกลมเกลยีว

ครอบครัว แตละครอบครัว มติรสหาย แตละคู หรอื มากกวานัน้ คนในสังคม ทัง้สังคม พลโลก ทัง้โลก

ลวนตองการความสมานสามัคค ีกลมเกลยีว ตองการความเขากันได อยางอบอุน ยิ้มแยม แจมใส ชวยเหลอื เกื้อกลูกัน แต

ความตองการ ที่ไมมวีธิทีาํ หรอื มวีธิทีาํ ที่ไมเปนไปได ไมถกูทางอันแทจรงิ กย็อมจะไมสมประสงค เมื่อคนสองคน หรอื

มากกวานัน้ หรอื แตละครอบครัว แตละสังคม รูทศิทาง รูวธิกีาร อันเลศิ ที่สามารถจะทาํ ความสามัคคี

ทาํความเปนภราดรภาพ ไดแลวไซร กจ็งไดพยายามพากเพยีร กระทาํ แตละคน แตละคน พากเพยีรกระทาํ



เพื่อใหเกดิสามัคค ีและ ความกลมเกลยีว ความเปนภราดรภาพ อันอบอุนนัน้ๆขึ้น ใหเปนตัวอยางแกสังคม แกโลกเทอญ

๒๐ ตลุาคม ๒๕๒๙

. *เน�ืองในวันครบรอบการบรรพชาของพอ่ทา่น

สมณะโพธรัิกษ ์๑๖ พรรษา*

คาถาธรรม ตัง้แตวันนัน้จวบจนวันนี้ ขาพเจายิ่งมคีวามรูสกึวา

ขาพเจาจะตองยิ่งพลชีวีติ เพื่อ ศ า ส น า ตราบนริันดรกาล

๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๙

ผู้ฉลาด ตลอดนรัินดร์

นักปฏบัิตธิรรม ที่จับสภาพปรับตนเอง ใหปฏบัิตธิรรม อยูอยางสขุาปฏปิทา คอื ปฏบัิตติน ทาํตน ใหอยูไดอยางพอสบาย

เปนสขุ ผูที่รูจดุ รูเคลด็ในการปฏบัิตธิรรม ไดดตูน รูตน และกท็าํใจของตน ใหปฏบัิตธิรรม ดวยความเบกิบาน แจมใส รูทรีับ

รูทรีกุ คลองแคลว ดวยโพชฌงค ผูที่มสีตริูตัว และ ปรับตนได ดังนัน้ จะเปนผูที่ปฏบัิตธิรรม ไมตองระเห เรรอน

ไมตองเดอืดรอน เปลี่ยนที่ เปลี่ยนผูคน เปลี่ยนเพื่อนฝงู เปลี่ยนครบูาอาจารย แต เปนผูที่ปฏบัิตธิรรม จะเปลี่ยนที่กไ็ด

จะเปลี่ยนเพื่อนฝงู เปลี่ยนครบูาอาจารยกไ็ด ผูที่รูวธิกีาร รูเคลด็ลับ ดังกลาวนัน้ ชื่อวา ผูฉลาด เปนเบื้องตน และ เปนผูฉลาด

ตลอดนริันดร ไปจนถงึที่สดุเอง แล

๑๐ พฤศจกิายน ๒๕๒๙

.ผู้หมดโลภ หมดโกรธ อยู่ทา่มกลางความโลภ ความโกรธ

นักปฏบัิตธิรรม พบอปุสรรค หรอื พบสัมผัส ที่กอใหเกดิความโกรธ กอใหเกดิความโลภ จะเหน็ และจะรูวา นัน่คอื

โจทยที่เราจะไดปฏบัิต ิอันแทจรงิ สวนคนในโลกนัน้ ถาไดรับ สัมผัส สิ่งที่กอใหเกดิโลภ กอใหเกดิโกรธ จะไมรูตัววา นัน่คอื

โจทย ที่ใหปฏบัิตธิรรม แตจะกลับเหน็วา นัน่คอื ตัวเหตปุจจัย ที่ทาํใหตนเองเปนทกุข แตกไ็มรูทกุข หรอื เปนสขุ แตกไ็มรูวา

นัน่คอืผรีาย เขากจ็ะกระโดด เขากระทาํการใหยิ่งโลภ กระทาํการใหยิ่งโกรธ เพิ่มเตมิยิ่งขึ้น ลักษณะธรรมดา

ดังกลาวสองอยางนี้ นักปฏบัิตธิรรม พงึสังวร และพงึรู ใหมัน่เถดิ วาเมื่อเราไดรับโจทย หรอืไดรับสัมผัส และ มสีตริูตัววา

เรากาํลังจะถกูลอ ใหโกรธ ถกูลอใหโลภ

ยิ่งมสีต ิมธีัมมวจัิย รูตัวทัว่พรอมชัดแท และสามารถไมใหเกดิโกรธ ไมใหเกดิโลภ ไดแตละขณะ แตละขณะ สม่ําเสมอ



เปนประจาํชวีติ พรอมกับรูตัววา โจทยที่หนักขึ้น สัมผัสที่ซับซอน ลกึซึ้ง กระทาํใหโกรธ อยางแนบเนยีน หรอื รนุแรงยิ่งขึ้น

แตเราก ็วางใจ ได ไมใหเกดิความโกรธ ไมใหเกดิความโลภ ไดอยางแทจรงิ นัน่คอื แบบฝกหัด ที่แทจรงิ

จะมอียูในชวีติประจาํวัน มอียูในโลก อันไมหายจางไปเลย เราไดปฏบัิตธิรรม ที่มผีลจรงิ หรอืไมจรงิ กอ็ยูที่ความจรงิของเรา

วาเราจะรูเทาทัน และลดโกรธ ละโลภไดจรงิ รูจักความโกรธ ความโลภจรงิ และ รูจักความหมด อยางลกึซึ้ง

ละเอยีดออนบาง สลับซับซอน ไดจรงิหรอืไม

จงพยายามรูใหยิ่ง เปนใหจรงิ ใหเปนผูหมดโลภ หมดโกรธ อยูทามกลางความโลภ ความโกรธ ของโลกนัน้เทอญ

๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๒๙

สามคัค ีในหมู่สังคมมนษุย

ความเปนสามัคค ีในหมูสังคมมนษุย ทกุหมู กค็งพระสงฆ และ ปรารถนาจะใหเปน เชนนัน้ แตถา สมาชกิในสังคมนัน้

สังคมนัน้ แตละคน ไมลดพยาบาท ไมลดอาฆาต ไมลดจติถอืสา หรอืแมความชงิชัง ความไมชอบใจของตนของตนเอง

แลวละก ็สามัคค ีจะเกดิไมไดเลย จะทาํดวยวธิใีดๆในโลก กไ็มเกดิสามัคค ีที่แทจรงิได

แตถาสมาชกิของสังคมนัน้ ลดพยาบาท ลดอาฆาต ลดความถอืสา ลดความไมชอบใจ หรอื ความชงิชัง ออกจากจติ

อยางแทจรงิใหได ยิ่งสมาชกิแตละคน แตละคน รูจรงิ เขาใจจรงิ และ ทาํการลดโทสมลูจติ ดังกลาวนัน้ ไดลงอยางจรงิจัง

แลวละก ็สามัคค ีในสังคมนัน้ สังคมนัน้ จะตองเกดิได อยางจรงิจังที่สดุ

๑๗ พฤศจกิายน ๒๕๒๙

ความสามคัคี

ความสามัคคนัีน้ เปนที่ปรารถนาของมนษุย และ ของสังคมทกุเหลา แต ความสามัคค ีจะเกดิไมไดเลย

ถาคนยังมคีวามโกรธ ความพยาบาท ชงิชัง แมความไมชอบใจ โดย เฉพาะ ความโกรธ ความพยาบาทนัน้

คนกเ็ขาใจกันดวีา ยอมจะทาํใหเกดิ ความสามัคค ีไมได แต ความโลภ หรอื ราคะของมนษุย

กท็าํใหเกดิความสามัคคไีมไดอยางยิ่งยวด เชนเดยีวกัน เพราะความโลภ หรอื ราคะนัน้ เปนตัวความเหน็แกตัวโดยตรง

โดยแท หากเกดิในคน เกดิในหมูผูที่อยูรวมกันแลวละก ็ความเหน็แกตัว ยอมทาํการประสาน ทาํการเกี่ยวเกาะ

ใหเปนสัมพันธอันด ีเปนสามัคคสีมบรูณไมไดอยางแนนอน ดังนัน้ มนษุย ผูที่ไดศกึษาด ีเรยีนรูอารมณ เรยีนรูกเิลส

ละโทสมลู ละโลภะ หรอื ราคมลู ใหสิ้นซาก มแีตความปรารถนาด ีมแีตความเสยีสละ ละลางความไมเหน็แกตัวออก

สิ้นซากได ความสามัคค ีจงึจะเกดิในมนษุย ในสังคมนัน้นัน้

๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๒๙ .






