
ธรรมะยามเย็น 
โดย 

พระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) 
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วัดใหม่ปลายห้วย 

ตําบลเนินปอ อําเภอสามงา่ม จังหวัดพิจิตร 

 



ในพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติอย่าหวังเอาอะไร

ให้เราปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความว่างอย่างเดียว  

ถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติมีความหวัง  

มันก็จะเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง  

ทำอย่างไรจะทำให้ใจของเราว่างบริสุทธิ์ได้ 

นั่นแหละเป็นสิ่งสำคัญ



คําอนุญาต  
  

หนังสือเล่มน้ีหลวงปู่ท่านประสงค์แจกให้เป็ธรรม

ทานแก่พุทธบริษัทและผู้สนใจอย่างแท้จริงทุกท่าน ฉะนั้น

หากท่านใดหรือคณะใดมีความประสงค์จะนําไปพิมพ์

เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดยไม่มีการเรียกร้องหรือรับ

ค่าตอบแทนไม่ว่าในรูปแบบใดท้ังสิ้น จะกระทําได้ต้อง

ได้รับอนุญาตจากหลวงปู่ท่านก่อน เช่นเดียวกับหนังสือ

เล่มอื่นๆ ทุกๆ เล่มที่ได้จัดพิมพ์แจกจ่ายไปแล้ว 

 แต่หากเป็นการพิมพ์เพื่อจําหน่ายหรือมีค่าตอบแทน

ใดๆ หลวงปู่ท่านขอสงวนสิทธิ์ในทุกๆ เล่ม 

 

 

 

 



บทนํา 
 

วิถีการดําเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน เป็นไปตามกฎ

ของการเปลี่ยนแปลง แต่ทว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตาม

ธรรมชาติอีกต่อไป สิ่งใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนทุกวันบนโลกใบน้ี 

เพื่อมาเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยู่เมื่อวาน เรามักเพลิดเพลิน

กับชีวิต เป็นทุกข์กับชีวิต แต่ไม่มีโอกาสคิดพิจารณาว่า 

ชีวิตน้ันดําเนินมาอย่างไร และจะดําเนินไปอย่างไร 

 หลวงปู่ท่านสอนว่า “ลองตั้งสติให้มั่น แล้วพิจารณา

ดูชีวิตจนเห็นความทุกข์ เห็นเหตุแห่งทุกข์ และหาวิธีแก้

ทุกข์ให้ได้ อันจะเป็นผลให้จิตใจสงบ ชีวิตสะอาด ไม่มีการ

ทําผิดทําบาปกับตัวเองและผู้อ่ืน จิตใจท่ีรู้ระงับ รู้พิจารณา 

ย่อมนําพาชีวิตให้เดินทางผ่านวันคืนไปได้อย่างราบรื่น

มั่นคง”  

หนังสือ “ธรรมะยามเย็น” เล่มน้ี ข้าพเจ้าได้รวบรวม

คําสอนของพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ท่ี

ได้เทศน์สอนลูกศิษย์ผ่านทางไลน์และส่วนหน่ึงจากการ



เทศน์สอนพันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ เพี่อแจกเป็น

ธรรมทาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้รับ

ประโยชน์บ้าง มากน้อยตามภูมิรู้ภูมิธรรมของแต่ละบุคคล 

และยังดํารงตนให้อยู่ด้วยสติ สัมปชัญญะ ละช่ัว สร้างแต่

กรรมดี 

 หากหนังสือเล่มน้ีมีข้อผิดพลาดในการรวบรวม

ประการใด โปรดอโหสิกรรมและขออย่าได้เป็นกรรมติดตัว

ข้าพเจ้าต่อไป 

 ความสําเร็จและคุณค่าของหนังสือเล่มน้ีมีข้ึนได้ 

ด้วยการได้รับความเมตตาจากพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวง

ปู่ทองดี อนีโฆ) พระครูวิวัฒน์วรสถิตย์ (พระอุดร ฐานุตฺต

โร) พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ และญาติธรรมหลายๆ 

ท่านที่ให้ความร่วมมือแบ่งเบาภาระในทุกๆ ด้าน 

  

นางอัมพร  ตระกูลทิวากร 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 



คําอุทิศ 
 

อานิสงส์ ท่ี เ กิดจากการสร้างและแจกหนังสือ 

“ธรรมะยามเย็น” เป็นธรรมทานในคร้ังน้ี ข้าพเจ้าขออุทิศ

ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ บูชาคุณของพระธรรม 

บูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลาย บูชาคุณของพระ

พิศาลญาณวงศ์ บูชาคุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์  

ผู้มีพระคุณทุกท่านท่ีมีมาในทุกภพทุกชาติ และขออานิสงส์น้ี

จงบังเกิดมีแด่สามี บุตรธิดา ญาติสนิทมิตรสหาย เทพบุตร

เทพธิดาผู้ปกป้องคุ้มครอง เปรต สัมภเวสี เจ้ากรรมนาย

เวรท้ังหลายของข้าพเจ้า และสรรพสัตว์ท้ังปวง จงอยู่เป็น

สุข มีจิตวิญญาณเป็นอิสระจากความพยาบาทเบียดเบียน

ซึ่งกันและกัน 

ข้าพเจ้าอธิษฐานเอาอานิสงส์จากทานน้ี เป็นพลว

ปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นธรรม เข้าถึงโลกุตตรธรรม 

สําเร็จมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบัน หากยังต้องเวียน



ตาย-เกิด ด้วยเหตุ-ปัจจัยยังไม่ถึงพร้อม ขอให้ข้าพเจ้าได้

เกิดเฉพาะในสุคติภูมิ  ได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบ

กัลยาณมิตร มีสัมมาทิฏฐิ มีดวงตาเห็นธรรม ตราบจนเข้า

สู่พระนิพพานเทอญ 

 

 

นางอัมพร  ตระกูลทิวากร 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 
 

หนังสือ “ธรรมะยามเย็น” ฉบับน้ีเกิดข้ึนจากการที่พระ

พิศาลญาณวงศ์ (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) ได้กรุณาเมตตา

โทรศัพท์มาอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าในช่วงเวลาเย็นหลังจากเลิก

ทํางานเป็นประจําเกือบทุกวัน โดยข้าพเจ้าได้บันทึกเสียงของ

หลวงปู่เอาไว้ แล้วนํามาเปิดฟังและพิมพ์ตามคําสั่งสอนของ

ท่านที่เมตตาอบรมสั่งสอนข้าพเจ้าแต่ละวันในภายหลัง แล้ว

ตั้งช่ือแต่ละบทตามเน้ือหาสาระสําคัญท่ีหลวงปู่ท่านอบรมส่ัง

สอนในแต่ละวัน โดยข้าพเจ้าได้พิมพ์ถอดตามคําพูดคําสอน

ของหลวงปู่ทุกคําโดยมิได้มีการเพิ่มเติมหรือตัดต่อแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตามเ น้ือหาบางส่วนข้าพเจ้าไม่ ไ ด้พิมพ์ลงไป

เนื่องจากเป็นบทสนทนาระหว่างข้าพเจ้ากับหลวงปู่ ซึ่ง

พิจารณาแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านและเพ่ือไม่ให้เนื้อหา

เย่ินเย้ือมากจนเกินไป จึงพิมพ์เฉพาะเน้ือหาคําสอนของหลวง

ปู่ท่ีสําคัญไว้เพียงเท่าน้ัน เน้ือหาบางบทบางตอนอาจจะมีนาม

ของข้าพเจ้าที่หลวงปู่เอ่ยถึงปรากฏไว้อยู่ด้วย ท้ังน้ีข้าพเจ้า

มิได้มีเจตนาที่จะยกตนข้ึนเพ่ือให้มีความสําคัญแต่อย่างใด 



และขอให้ท่านผู้อ่านคิดเสียว่าเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งหรือ

นามๆหนึ่ง ท่ีหลวงปู่ท่านยกข้ึนมาเป็นตัวอย่างในการแสดง

ธรรมอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาเท่านั้น ข้าพเจ้าก็ยังคงเป็น

เพียงปุถุชนคนธรรมดาเหมือนกับปุถุชนคนทั่วๆ ไปท้ังหลาย

นั่นเอง 

 ท้ังน้ีหวังว่าหนังสือเล่มน้ีคงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ี

สนใจใคร่ในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตาม

กําลังบุญวาสนาและบารมีของแต่ละบุคคล และหากเกิด

ข้อผิดพลาดประการใดก็ตาม ขอได้โปรดอโหสิกรรมกรรมอัน

นั้นให้แก่ข้าพเจ้า ขออย่าให้มีเวรกรรมติดตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป 

 สุดท้ายน้ีขอกราบนมัสการพระพิศาลญาณวงศ์ (หลวง

ปู่ทองดี อนีโฆ) เป็นอย่างสูง ในความเมตตาอันหาท่ีสุดและ

ประมาณมิได้ ท่ีได้เสียสละเวลาอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหา

ทุกชนช้ันและวรรณะให้เป็นคนดีด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ ซึ่งเต็ม

ด้วยความหวังดีและมีเมตตาธรรมอันสูงยิ่ง 

พันเอกรังสรรค์  ตันสิทธิแพทย ์

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

 



คําแผ่เมตตา 

 ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลน้ีให้แก่บิดามารดาของ

ข้าพเจ้า ให้แก่ญาติท้ังหลายของข้าพเจ้า ให้แก่ครูอุปัชฌาย์

อาจารย์ของข้าพเจ้า ให้แก่เทวดาทั้งหลายท้ังปวง ให้แก่เปรต

ท้ังหลายท้ังปวง ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรท้ังหลายท้ังปวง 

ให้แก่สัตว์ท้ังหลายท้ังปวง 

 ขอให้หลวงปู่ทองดี อนีโฆ โปรดจงมีสุขภาพแข็งแรง

ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เป็นร่มโพธ์ิร่มไทรให้ลูกหลานและ

สรรพสัตว์น้อยใหญ่ท้ังหลายท้ังปวงได้พึ่งพาอาศัย คอย

ช้ีแนะแนวทางแห่งแสงสว่างเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร

ตามกําลังบุญวาสนาของแต่ละบุคคล ในอนาคตกาล

อันใกล้นี้ด้วยเทอญ 

      

 

พันเอกรังสรรค์ ตันสิทธิแพทย์ 

 



สารบัญ 
 

๔ ประการที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้ ๑ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ ๓ 

ชีวิตเมื่อใกล้จะตาย ๑๐ 

รู้เท่าทันจิตดูวาระจิต ๑๔ 

สัมมาทิฏฐิ ๑๗ 

สติปัฏฐาน ๔ ๒๓ 

กรรมฐาน ๓๐ 

ความเพียร ๓๘ 

มรณานุสสติ ๔๐ 

พระโสดาบัน ๔๕ 

นิวรณ์ธรรม ๕ ๔๙ 

เร่งภาวนาก่อนตาย  ๕๓ 

ภาวนาพุทโธ ๖๐ 

กําหนดลมหายใจภาวนา ๖๗ 

กําหนดลมหายใจรู้อยู่ที่จิตทําให้เกิดปัญญา ๗๔ 

พิจารณาทุกข์  ๘๑ 

การตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง ๘๙ 



ใช้ปัญญาพิจารณาอริยสัจ ๔ ๙๙ 

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ๑๐๕ 

เห็นธรรมะได้ ใจจะมีธรรม ๑๐๙ 

ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง ๑๑๒ 

บุญ ๑๒๓ 

สติและอริยสัจ ๔ ๑๒๖ 

ทุกข์คืออะไร ๑๓๐ 

สะสมบุญ ๑๓๓ 

เห็นใจเห็นนิพพาน ๑๓๖ 

เวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไร ๑๔๐ 

การฝึกจิตเป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญทีสุ่ดในพระพุทธศาสนา ๑๔๓ 

ให้รู้อยู่กับปัจจุบัน ๑๔๖ 

รูป-นาม  ๑๕๐ 

ขันติธรรม  ๑๕๔ 

มาร ๑๕๙ 

ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท ๑๖๓ 

กรรมเป็นตวัจําแนกสัตว์ ๑๖๗ 

พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ ๑๗๒ 

ชีวิตกับธรรมชาติ ๑๗๖ 
 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑ 

๔ ประการที่พระพุทธเจ้าทําไม่ได้ 

ครั้งหนึ่งมีคนทูลถามพระพุทธองค์ว่า  “ในเม่ือ

ท่านเป็นผู้ที่มีความเมตตาและมีอิทธิฤทธ์ิแล้วทําไมยัง

มีคนที่ลําบากอยู่”   

พระพุทธองค์ทรงตอบว่า  “เราแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มาก  

แต่มี ๔ ประการที่เราทําไม่ได้   

ประการท่ี ๑  เราไม่สามารถเปล่ียนแปลงวิบากกรรม

ของใครได้  ใครสร้างกรรมอะไรเอาไว้  คนนั้นต้องรับเอง  

ไม่มีใครรับแทนกันได้ 

ประการท่ี ๒  ปัญญาให้กันไม่ได้  ต้องฝึกฝนเอาเอง  

ถึงจะเกิดปัญญาได้ 

ประการท่ี ๓  ความศิวิไลของธรรมะ  ไม่สามารถ

สื่อทางภาษาได้  ความจริงแท้ในจักรวาลต้องใช้ในการ

ประพฤติปฏิบัติหนทางเดียวเท่าน้ัน  เพื่อพิสูจน์ความจริง

ในธรรมะที่เราตถาคตได้เห็นแล้ว 
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ประการท่ี ๔  คนท่ีไม่มีวาสนาท่ีดีกับเรา  บุคคล 

เหล่านั้นจะฟังไม่เข้าถึงใจเขา  เราจึงโปรดคนเหล่านั้นไม่ได้” 

เพราะฉะนั้นแล้วอุปมาอุปไมยเหมือนบัว ๔ เหล่า  

บัว ๔ เหล่านั้นมันมี ๔ จําพวก  พวกเราเข้าใจแล้ว   

ก็ขอให้พวกเราทุกคนจงประพฤติปฏิบัติให้รู้เห็นตาม

ความเป็นจริงในสัจธรรมหรือในหลักธรรมท่ีองค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสรู้ดีแล้ว   

เมื่อเราประพฤติเราปฏิบัติเราย่อมเห็นผลเหล่านั้น

เกิดขึ้นภายในใจของพวกเราเอง   

ขอให้พวกเรานั้นจงยึดเอาหลักธรรมนั้นมาประพฤติ

ปฏิบัติ  เพื่อให้ออกจากวงจรคือปฏิจจสมุปบาท  เราไม่

ต้องการเกิด  เพราะเกิดแล้วมีสังขารมันย่อมมีทุกข์เป็น

ธรรมดา  มีความพอใจไม่พอใจเป็นธรรมดา   

ขอให้พวกเราจงประพฤติปฏิบัติในหลักธรรม  แล้วก็

ให้เห็นผลในธรรมเหล่านั้น  เพื่อประโยนช์ของตัวเราเอง 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๓ 

อริยมรรคมีองค์ ๘ 

วันน้ีจะสอนให้ถึงเส้นทางดับทุกข์  เส้นทางดับทุกข์

นั้นก็คืออริยมรรคมีองค์ ๘  มันเป็นธรรมแห่งความพ้นทุกข์   

พระพุทธองค์มิได้ตรัสรู้ธรรมมาเพียงเพื่ออบรมสั่ง

สอนคนให้เป็นเพียงคนดีเท่านั้น  พระองค์มิได้มีจิตปรารถนา

ให้ธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสรู้มาเพื่อบังเกิดผลเพียงความดี  

แต่ยิ่งใหญ่กว่าความดีคือการสามารถชําระจิตของตัวเราเอง  

แล้วเจริญในธรรม  อันมีศีล  สมาธิ  ปัญญายิ่งๆ ข้ึนไป   

จนแน่วแน่นําพาดวงจิตของเรานั้นให้เป็นผู้มีปัญญา เข้าถึง

ธรรมเพื่อความดับทุกข์ได้  ด้วยการเดินสายกลางท่ีเป็นองค์

แห่งมรรค  ท่ีเรียกกันว่า มรรคมีองค์ ๘   

มรรคมีองค์ ๘ นั้นประกอบด้วย    

สัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นชอบ  คือเห็นตามอริยสัจ ๔  

ความรู้ในทุกข์  ความรู้ในเหตุให้ทุกข์เกิด  ความรู้ในความ

ดับทุกข์  และความรู้ในข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  
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สัมมาสังกัปโป  คือการดําริชอบ  ดําริชอบคือ

ความคิด  ความดําริท่ีถูกต้อง  ทําใจของเราให้บริสุทธ์ิเป็น

อิสระจากอารมณ์  อารมณ์โลภ  โกรธ  หลง  เป็นไปเพื่อ

ความสุขความเมตตา ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ อ่ืนให้

เดือดร้อน 

สัมมาวาจา  คือการพูดชอบ  คือการงดเว้นจากการ

พูดเท็จ  พูดส่อเสียด  พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ  พูดในสิ่งที่

เป็นจริง  เป็นประโยชน์  ถูกกาลเทศะ  สุภาพและอ่อนโยน

ด้วยจิตเมตตาและหวังดี 

สัมมากัมมันโต  คือการงานชอบ  การงานชอบก็

คือมีเมตตา  ไม่ฆ่าสัตว์  ซื่อสัตย์  ไม่ลักทรัพย์  หมั่นให้

ทานอยู่เสมอ  ไม่ประพฤติผิดในกาม 

สัมมาอาชีโว  คือการเลี้ยงชีพชอบ  คือละการเลี้ยง

ชีพท่ีผิด สําเร็จด้วยการเลี้ยงชีพท่ีชอบ เมื่อเห็นถูกต้อง  

คิดถูกต้อง พูดถูกต้อง ทําถูกต้อง อาชีพย่อมบริสุทธ์ิ ไม่เป็น

โทษต่อตนเองและผู้อื่น 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๕ 

สัมมาวายาโม  คือความเพียรชอบ  คือเพียรในการ

ละอกุศลเก่าๆ  ระวังอกุศลใหม่ท่ีจะเข้ามา  เพียรสร้าง

กุศลให้ถึงพร้อม  และรักษากุศลที่สร้างไว้ไม่ให้เสื่อม 

สัมมาสติ  คือสติชอบ  สติคือความระลึกชอบ  ระลกึ

ถึงอริยสัจ ๔ ท้ังหมด  ว่าเป็นอย่างไร  ระลึกถึงความเพียร  

การดํารงตน  การประพฤติตน  วาจา  ความคิด  ความเห็น

ของตนในแต่ละวัน  ว่าเป็นอย่างไร  มุ่งสู่การดับทุกข์หรือไม่ 

สัมมาสมาธิ  คือสมาธิชอบ  เมื่อจิตของเราสงบดี

แล้ว  จิตตั้งมั่น  เมื่อจิตตั้งมั่น  ฌานคือผลจากการฝกึสมาธิ  

ญาณคือผลจากการฝึกวิปัสสนาจึงเกิดขึ้น  

เมื่อเราพิจารณาให้ครบท้ัง ๘ องค์แล้ว  จิตก็จะรู้  

เมื่อจิตรู้แล้วก็สามารถกําจัดเรื่องตัณหาและอุปาทานให้

หมดไปเมื่อนั้น  เมื่อเหตุเป็นทุกข์เบาบาง  เมื่อมันเบาบางก็

จะดับได้  เมื่อดับได้ก็ดับไปเป็นข้ันเป็นตอน  ตั้งแต่พระ

โสดาบันปฏิมรรคจนถึงพระอรหันต์ปฏิผล   

พวกเราท้ังหลายโชคดีท่ีได้เกิดในถิ่นอันอุดมด้วย

ธรรม  และได้เกิดในถิ่นที่สามารถสร้างกุศลได้มากมาย   
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เมื่อเรามีโอกาสครบถ้วนบริบูรณ์  เหลือสิ่งใดอีก

ที่จะเป็นอุปสรรค  นอกจากจิตของตัวเราเท่านั้น  ที่จะ

แน่วแน่  ที่จะมุ่งไปสู่ความเจริญอันยิ่ง  เพ่ือถึงที่สุดคือ

นิพพาน  

นิพพานเป็นที่สุดสังสารวัฏไม่มีอีกแล้ว  

ในสมัยพุทธกาลน้ันกว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัม-

พุทธเจ้าจะทรงสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าได้น้ัน  พระองค์ทรง

ทรมานพระวรกายคือไม่ให้กิน  กันลมหายใจไม่ให้หายใจเข้า  

ไม่ให้หายใจออก  กัดลิ้นตัวเองจนเลือดไหล  ทรมานทุกสิ่ง

ทุกอย่างก็ไม่สําเร็จมรรคผล  ยังไม่ถึงความตรัสรู้ชอบได้อีก  

พระองค์ก็ทรงหันมาดูว่าเมื่อเราทรมานร่างกายเราถึง

ขนาดน้ียังไม่สําเร็จเป็นพระโพธิญาณ  พระองค์เลยหันมา

ดูจิตของพระองค์เอง  เมื่อรู้เท่าทันจิต  ระงับจิตได้  ทําจิต

ให้สงบได้  ทําจิตให้ใสสว่างได้  พระองค์จึงบรรลุสิ้น 

อาสวักขยญาณ  คือสิ้นแห่งความทุกข์ไป  ไม่มีการเวียนว่าย

ตายเกิดในสังสารวัฏนี้อีกต่อไป   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๗ 

พวกเราก็เหมือนกัน  ถ้าเราฝึกดูจิตของเราตลอดเวลา  

ว่าจิตมันคิดอะไร  มันรับอะไร  จิตมันพิจารณาอยู่ติดกับ

โลภ  โกรธ  หลง  มีความโมโห  มีความเครียดอยู่ในจิตในใจ

ของเราหรือเปล่า  ให้เรารู้ให้เท่าทันจิตและพยายามใช้

สัมมาสติและสัมมาสมาธิระลึก  ทําให้จิตของเรานั้นผ่องใส  

อย่าทําให้จิตของเราเศร้าหมอง  หรือทําให้จิตของเราน้ัน

เป็นไปตามกิเลสท้ังหลาย  อันมีกามตัณหา  ภวตัณหา  

วิภวตัณหา  เป็นต้น   

ถ้าเราปล่อยไปตามสิ่งเหล่านั้นแล้ว  เราก็จะมีแต่

ความทุกข์หาความเจริญไม่ได้  

เพราะฉะนั้นแล้วเราเป็นนักปฏิบัติใหม่แม้จะฟังธรรม

มาก  ถ้าเราฟังธรรมมากแต่ถ้าเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ  

ไม่สามารถหักห้ามจิตตัวเราเองได้  ไม่หักห้ามความโลภ  

โกรธ  หลง  ตกอยู่ในกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  

ก็ได้ช่ือแต่ว่าเราได้ฟังธรรมะเท่านั้น  แต่เรายังไม่เข้าถึง

แก่นแท้ของธรรมะ   
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เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราน้อมฟังเรียกว่าปริยัติ  

ปริยัติคือการฟัง  เมื่อเราฟังแล้วให้น้อมเอามาปฏิบัติ  แล้ว

พิจารณาให้เกิดเป็นปฏิเวธ คือผลแห่งการปฏิบัติ ทําความ

สงบให้เกิดข้ึนภายในจิตในใจของเรา  วันหนึ่งเราฟังธรรมะ

สักหนึ่งช่ัวโมงหรือครึ่งช่ัวโมงก็แล้วแต่เวลาอันมีค่าอัน

สมควรแก่เวลาของเรา  แล้วเราก็ใช้สติสัมปชัญญะใช้

ปัญญาพิจารณาในหลักธรรมเหล่านั้น  ว่าธรรมเหล่านั้น

หลวงปู่สอนอะไรเราบ้าง หลวงปู่หลวงพ่อองค์อื่นสอนอะไร

เราบ้าง ก็ให้เราพิจารณาตามหลักธรรมนั้นไปเรื่อยๆ จนกว่า

ปัญญามันจะเกิดข้ึนจริงๆ เราอาจจะมีดวงตาบรรลุใน

ธรรมก็ได้   

ขอให้เรามีเมตตาความอ่อนน้อมอ่อนโยน   

ขอให้เรามีกรุณาคือความสงสารเพ่ือนร่วมโลก  

ว่าสัตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาแล้วล้วนแล้วแต่เกิด  แก่  

เจ็บ  ตาย  ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๙ 

มุทิตามีความยินดีกับลูกน้อง  มีความยินดีกับ

ผู้อื่นเม่ือผู้อื่นได้ดี  เราไม่ซ้ําเติมเขา  เราโมทนาและ

ยินดีกับเขา   

อุเบกขาเห็นคนอื่นได้ดีเราก็ไม่อิจฉาเขา  เราก็

ไม่เดือดร้อนใจ  เขาจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ว่าเขา  

ขอให้พิจารณาตามนี้แล้วปัญญาของเราจะเกิดขึ้น     
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ชีวิตเมื่อใกล้จะตาย 

คนเรารู้ตัวกันหรือเปล่าว่าเราตายทุกขณะจิต  ตาย

ทุกเวลา  ทุกนาที  จิตมันเกิดข้ึน  มันตั้งอยู่  แล้วมันก็ดับไป  

ไม่มีอะไรแน่นอน  

เพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องกําจัดรากเหง้าของตัณหา  

ตัณหาท่ีมันเกิดข้ึนเพราะอวิชชา  เพราะความท่ีมันไม่รู ้

เท่าทัน  กิเลสเลยเข้ามาครอบงํา    

ชีวิตคนเราครั้นเมื่อใกล้จะตาย  วิญญาณท่ีรับรู้ทาง

ตา  หู  จมูก  ลิ้น  ประสาทกายมันจะดับไปก่อน  เพราะว่า

เราใกล้จะตาย  ตาจะมองไม่เห็น  หูไม่ได้ยิน  จมูกไม่ได้

กลิ่น  ลิ้นไม่รู้รส  เรียกง่ายๆ ว่าประสาทกายไม่ตอบสนอง

ต่อความเจ็บปวด  อุปมาอุปไมยว่าเหมือนคนท่ีปวดเพราะ

เป็นโรคมะเร็งอย่างหนัก  แต่พอจะดับจิตร่างกายจะไม่

ตอบสนองต่อความเจ็บปวดเลย  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๑ 

ส่วนมโนวิญญาณ  มโนวิญญาณจะเกิดมารับรู้

เฉพาะความคิดท่ีตั้งใจจะคิดในขณะนั้นเท่านั้น  เช่นคิดว่า 

“พุทโธ”  เป็นต้น   

ท่ีสําคัญที่สุดนั้น  เราจะนึกถึงพระ  มีสติ  สมาธิและ

ปัญญา ถ้าเราฝึกปฏิบัติหรือเราฟังธรรมะฟังเทศน์บ่อยๆ นั้น  

ปัญญาจะมีความสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ตลอดเวลา   

เมื่อความคิดเกิดก็มีมโนวิญญาณเกิด  เมื่อความคิด

ดับมโนวิญญาณก็ดับ  เมื่อมีความคิดเกิดใหม่อีกก็มีมโน

วิญญาณเกิดอีก  เมื่อความคิดน้ันดับไปมโนวิญญาณนั้นก็

ดับไปอีก  จนกระท่ังความคิดสุดท้ายดับไปมโนวิญญาณที่

เกิดมารับรู้ความคิดอันสุดท้ายน้ันจะดับ  ดับไปพร้อมสติ  

สมาธิและปัญญา  เหมือนดั่งไฟเทียนดับหายไป  และจะไม่

มีจิตใจหรือวิญญาณท่ีเป็นตัวเราลอยออกจากร่างไปเกิด

ในที่ใดหรือไปเกิดเป็นอะไรอีกต่อไป   

สําหรับคนท่ีไม่มีความจําเป็นจะต้องคิดอะไรใน

ขณะนั้น  อีกท้ังความคิดท้ังหลายท่ีมันคิดฟุ้งซ่านใดๆ ก็ไม่มี  

ถ้าเราน่าจะรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกท่ีมันเริ่มอ่อนแรงไป
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เรื่อยๆ  รับรู้ลมหายใจนั้นก็ดับไปพร้อมกับสติ  สมาธิและ

ปัญญา   

ถ้าเราเป็นผู้พึงปฏิบัติขณะที่สติ  สมาธิและปัญญารู้

เห็นตามความเป็นจริง  เรามองโลกให้มันเป็นของเปล่าๆ อยู่

ตลอดเวลาอยู่แล้ว  ถ้าเรามองโลกให้เป็นของเปล่าๆ  เมื่อถึง

เวลาเราจะตาย  เราก็อยู่กับความรู้เปล่าๆ อยู่ตลอดเวลาจน

ดับไป   

เคยมีคนทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า  

“วิญญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและ

เหล่าพระอรหันต์สาวกทั้งหมด  หลังจากดับขันธ์เข้าสู่

ปรินิพพานแล้วจะมีเช่นไร”  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตรัสว่า  “วิญญาณดับไปเหมือนดังไฟที่มันสิ้นเชื้อคือ

ไม่มีติดอีก  จะไม่ต้องเกิดอีก”  

เพราะฉะนั้นแล้ว  เมื่อเรามีโอกาสมีวาสนาทําเป็น

ประจําคือฟังธรรมะ  ฟังธรรมะให้เป็นอารมณ์  เมื่อเรามี

ธรรมะเป็นอารมณ์แล้ว  ก็ใช้สติปัญญาไตร่ตรองในสิ่งท่ี

เราฟัง  เพื่อไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๓ 

พระพุทธเจ้าทรงยกว่าวิปัสสนาญาณ  ปัญญาคือ

ความหยั่งรู้  เรารู้  ถ้าเราฝึกไว้บ่อยๆ จะฝึกสมาธิหรือฝึก

การฟังเทศน์ไว้บ่อยๆ เกิดเรามีสติ  เกิดความว่างเปล่า

เกิดข้ึน  เราย่อมอาจจะถึงนิพพานก็ได้  ไม่จําเป็นต้องได้

ฌาน ๔  ฌาน ๕   

ให้ลองมองย้อนดู  หลวงปู่ก็เคยบอกแล้ว  พระเทวทัต

ได้ถึงฌานสมาบัติ ๘  สามารถเหาะเหินเดินอากาศแสดงฤทธิ์

ได้ยังไปนรก  ยังไปขุมนรกเพราะมีมิจฉาทิฏฐิ  มีความยึดมั่น

ในตัวตนมากจนเกินไป  คิดว่าตัวเองจะเป็นใหญ่แทน

พระพุทธเจ้า  ขนาดได้สมาบัติ ๘  แสดงฤทธ์ิได้ยังไปอเวจี

มหานรก   

เพราะฉะนั้นแล้วเรื่องตาทิพย์  หูทิพย์  อะไรก็

แล้วแต่ไม่สําคัญ  มันจะได้ก็ได้  ไม่ได้ก็เรื่องของมัน  สิ่งท่ี

สําคัญคือเราจะรู้จักทําใจของเราให้ว่างเปล่าได้อย่างไร   

ถ้าเรารู้จักทําใจของเราให้ว่างเปล่าได้  นั่นแหละคือ

พระนิพพานและคือความสุขจริงๆ  
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รู้เท่าทันจิตดูวาระจิต 

 ให้เรารู้ว่าเรารู้เท่าทันอารมณ์ของจิต  จิตมันเป็นตัว

คิด  เมื่อมันคิดมันส่งมาให้สังขารปรุงแต่ง  สังขารปรุงแต่งก็

ส่งให้เวทนาชอบไม่ชอบ  ถ้าเรารู้เท่าทัน  จิตมันก็จะไม่ส่งมา

ท่ีสังขารและไม่ส่งมาท่ีเวทนา  ถ้าเราอาศัยกําลังของสติ 

สัมปชัญญะคือดํารงสติอยู่ตลอดเวลา  รู้เท่าทันอารมณ์ของ

จิตท่ีมันเกิดข้ึน  มันย่อมตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปในท่ีสุด   

เพราะฉะนั้นแล้วเราฝึกใหม่ๆ นี่หลวงปู่อยากให้เรา

ฝึกดูจิตของตัวเองก่อน  ดูวาระอารมณ์ของจิต  ว่าจิตของ

เรานั้นมีโลภ  มีโกรธ  มีหลงเท่าไร   

ถ้าเรารู้ตัวเท่าทันจิตว่าเรามีโลภ  มีโกรธ  มีหลง

เท่าไร  เราจะได้สามารถท่ีจะตั้งป้อมปราการคือสติ  สู้กับ

อารมณ์ท้ังหลายเหล่านั้น  เราจะได้ไม่เป็นผู้แพ้    

เกิดมาชาติหนึ่งแล้ว  อย่างน้อยก็ขอให้ได้สร้างความดี

กลับไป  เพราะว่าเราจะละจากความช่ัวท้ังหลาย  เราจะ

บําเพ็ญบารมีสร้างความดีต่อไป  อย่างเอ็งนะมีโอกาสดีแล้ว



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๕ 

ท่ีขอรับใช้ชาติ  อันนี้แหละที่หลวงปู่ภูมิใจในตัวเอ็ง  เพราะ

เป็นผู้ประเสริฐทําตามแบบบรรพบุรุษไทยท่ีได้เสียสละเลือด

เนื้อ  ยอมตายพลีร่างกายเพื่อรักษาประเทศชาติเอาไว้ให้

ลูกหลานท่ีอยู่ภายหลังได้อยู่กันสุขสบาย  เหมือนกับเอ็ง

เหมือนกันเป็นรั้วของประเทศ  ถ้าประเทศไม่มีรั้วมันก ็

ฉิบหาย  แต่ประเทศท่ีมีรั้วมันก็สามารถป้องกันสิ่งท่ีจะเข้า

มาภายในบ้านได้  อันน้ีหลวงปู่ภูมิใจในตัวของเอ็งท่ีเอ็งรัก

ประเทศชาติ  และเอ็งก็ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา   

คําว่า “ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา” นั้นคือ  มีความ

เห็นชอบแล้ว  เห็นว่าทําดีได้ดี  ทําช่ัวได้ช่ัว  เช่ือในภพ  ตาย

แล้วเกิดเวียนว่ายอยู่อย่างน้ี  เลยไม่อยากเกิด  เช่ือว่าการ

ปฏิบัติมีจริง  เช่ือว่าพระนิพพานมีจริง  นี่แหละเรียกว่าทํานุ

บํารุงพระพุทธศาสนา  คือได้น้อมเอากาย  เอาใจ  เอาวาจา  

เข้ามาประพฤติเข้ามาปฏิบัติ  นี่แหละศาสนาจะตั้งอยู่ได้นั้นก็

ต้องอาศัยกําลังของพุทธบริษัท  กําลังของพุทธบริษัทท่ีน้อม

เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปประพฤติเข้าไปปฏิบัติ  

เมื่อมีพระสงฆ์  ตลอดจนอุบาสก  อุบาสิกา  คือโยมผู้ชาย  
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โยมผู้หญิง เมื่อได้ฟังธรรมแล้วน้อมเอาสิ่งเหล่าน้ีเข้าไป

ประพฤติปฏิบัติ   

ศาสนาจะตั้งอยู่ได้นั้น  ก็ต้องอาศัยกําลังของพุทธ

บริษัท คือการประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นสัมมาอาชีวะ

ข้ึนมา คือประกอบอาชีพชอบ และทํานุบํารุงคือการได้

สร้างถาวรวัตถุฝากไว้ในพระพุทธศาสนา   

แต่การที่จะฝากความดีไว้ในพระพุทธศาสนา คือ

การประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอันน้ีสําคัญมากกว่าส่ิงใดๆ 

ท้ังหมดท้ังสิ้น  เพราะถ้ายังมีผู้ปฏิบัติอยู่พระนิพพานก็

ยังคงตั้งอยู่  ความเป็นอริยเจ้าก็ยังตั้งอยู่   

ก็ขอให้เอ็งได้พบสัจธรรมท่ีแท้จริง  ขอให้เข้าถึง

ธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยพิจารณาจิต  รู้เท่าทันจิต  แล้ว

ก็พยายามดับจิตใจให้มันมั่นคงถาวร   

    

 

 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๗ 

สัมมาทิฏฐิ 

 ในเบ้ืองต้นน้ันเราต้องตั้งใจนอบน้อมนมัสการองค์

พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น  

เราตั้งใจถึงพระองค์  พร้อมท้ังพระธรรมและพระสงฆ์เป็น

สรณะ  ตั้งใจสํารวมกาย  วาจา  ใจให้เป็นศีล  ในขณะที่ฟัง

ทําสมาธิด้วยการฟัง  เพื่อให้เกิดเป็นปัญญาในธรรมในการ

ฟังธรรม   

วันน้ีจะพูดถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิ  พระเถราจารย์

ท้ังหลายนั้น  ได้ถามท่านพระสารีบุตรมาโดยลําดับว่า  

“ยังมีปริยายะคือทางแสดงอย่างอื่นแห่งข้อสัมมาทิฏฐิ

ต่อไปอีกหรือเปล่า”  

ท่านพระสารีบุตรก็กล่าวตอบว่า  “ยังมีปริยายะคือ

ทางแสดงอย่างอื่นต่อไปอีก” พระสารีบุตรนั้นท่านได้

แสดงอธิบายต่อไป หลวงปู่เคยสอนไปแล้วอันนับว่าเป็น
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หมวดท่ีไล่ให้ฟังเป็นคร่าวๆ คือสัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ  

สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ ก็คือ 

๑. ให้เรารู้จักอาสวะ   
๒. รู้จักเหตุเกิดแห่งอาสวะ   
๓. รู้จักความดับแห่งอาสวะ   
๔. รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะคือกิเลส

ท้ังหลาย   

เมื่อพระสารีบุตรให้หัวข้อไว้เป็น ๔ ข้อดังกล่าวแล้ว  

คําว่า  “รู้จักอาสวะ”  อาสวะนั้นมี ๓ อย่างด้วยกันคือ   

๑. กามาสวะ  อาสวะคือกาม   

๒. ภวาสวะ อาสวะคือภพ   

๓. อวิชชาสวะ  อาสวะคืออวิชชา  

รู้จักเหตุเกิดอาสวะ คือเพราะอวิชชาเกิด  อาสวะ

ท้ังหลายจึงเกิด   

ถ้ารู้จักความดับอาสวะ คือรู้จักว่าเพราะอวิชชาดับ  

อาสวะจึงดับ   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๙ 

รู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับอาสวะ ก็คือรู้จักมรรค  

คือธรรมมีองค์ ๘ ประการ เริ่มต้นต้ังแต่สัมมาทิฏฐิเป็นต้น

ไปจนถึงสัมมาสมาธิ  

อาสวะและอนุสัยนั้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาธรรมะหรือ

ไม่ได้ฟังมาก่อนมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างยิ่ง  เพราะ

อาสวะและอนุสัยนั้นเป็นกิเลสอย่างละเอียด  ยากยิ่งนิสัย

ของมนุษย์ปุถุชนนั้นจะพึงเข้าถึงหรือรู้ได้  กิเลสท่ีดองจิต

สันดานท่ีหมักหมมอยู่ในจิตสันดานได้ช่ือว่าอาสวะอันเป็น

กิเลสอย่างละเอียด  และกิเลสอย่างละเอียดนี้มีชื่อเรียกอีก

อย่างหนึ่งก็คืออนุสัยหรือสังโยชน์ ๑๐ คือกิเลสที่นอนจม

ติดตามไปอยู่เสมอ  

อนุสัยน้ีถ้าจะแจงให้ฟังเป็น ๓ อย่างอีกเหมือนกัน 

คือ  

๑. ราคานุสัย อนุสัยคือราคะ  

๒. ปฏิฆานุสัย  อนุสัยคือปฏิฆะ   

๓. อวิชชานุสัย  อนุสัยคืออวิชชา  เป็นกิเลสอย่าง

ละเอียดอีกเช่นเดียวกัน  
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คําว่า  “อาสวะหรืออนุสัย” น้ี  แม้ว่าจะมีช่ือเช่ือมกัน

อยู่ก็มีความหมายเป็นอย่างเดียวกัน  เมื่อแสดงถึงอาสวะ 

ก็หมายถึงอนุสัยรวมอยู่ด้วย  เมื่อแสดงถึงอนุสัยคือเมื่อยก 

อนุสัยข้ึนแสดงก็หมายถึงมีอาสวะรวมอยู่ด้วย  เพราะฉะนั้น

แล้วแม้จะแสดงที่ใดท่ีหนึ่งก็เป็นอันว่าหมายถึงท้ังสองอย่างน้ี

รวมอยู่ด้วยกัน  และก็กล่าวว่าอาสวะอนุสัยนั้นเป็นกิเลส

อย่างละเอียด  ก็ย่อมจะมีกิเลสอย่างหยาบ  และกิเลสอย่าง

กลางอีกด้วย  

กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูล  กิเลสอย่างหยาบนั้น

เรียกว่า “วีติกกมกิเลส”  คือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิด

ออกไปในทางไตรทวาร  สําเร็จเป็นกายกรรม  วจีกรรม  

มโนกรรม ได้แก่โลภะ  โทสะ  โมหะ  หรือราคะ  โทสะ 

โมหะอย่างแรงท่ีเป็นตัวอกุศลมูล คือเป็นรากเหง้าของ

อกุศลท้ังหลาย  ก็ได้แก่รากเหง้าของอกุศลกรรมดังท่ีคน

ท้ังหลายนั้นเรียกกันว่าอกุศลกรรมบท  ทางของกรรมท่ี

เป็นอกุศล  
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อกุศลกรรมบถนั้นแบ่งออกเป็น ๓ อย่างด้วยกันคือ 

กายกรรม ๓  วจีกรรม ๔  และมโนกรรม ๓    

กายกรรม ๓ ได้แก่  

๑. ทําผิดศีลปาณาติบาต  ทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป

คือฆ่าสัตว์ตัดชีวิต   

๒. อทินนาทาน  ถือเอาสิ่งของท่ีเจ้าของเขามิได้ให้

ด้วยจิตใจเป็นขโมย  คือจิตใจคิดจะลัก   

๓. กาเมสุมิจฉาจาร  ประพฤติผิดในกามท้ังหลาย  

ไม่มีผัวตัวเมียเลือกไม่เว้นหน้า  ท่ีคนสมัยน้ีเขาเรียกว่าก๊ิก  

ว่าอะไรอย่างนั้น  ถ้าผิดจากเมียจากผัวแล้วเป็นอันว่า

ประพฤติผิดทางกายกรรม ๓    

วจีกรรม ๔  คือมุสาวาท  

๑. พูดเท็จ   

๒. พูดส่อเสียด   

๓. พูดคําหยาบ   

๔. พูดเพ้อเจ้อเหลวไหล  

มโนกรรม ๓  คือ  
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๑. โลภเพ่งเล็งทรัพย์สิ่งของของผู้อื่นมาเป็นของตน   

๒. พยาบาทมุ่งร้ายปองร้ายหมายล้างผลาญ   

๓. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากทํานองคลองธรรม  คือ

เห็นตามความไม่จริง  เห็นว่าไม่เป็นอันทําหรือไม่มีการทํา

กรรม  คือกรรมท่ีกระทําแล้วไม่มีบุญไม่มีบาป  ไม่เชื่อ

อะไรท้ังหมดท้ังสิ้น  เห็นว่าสิ่งเหล่าน้ีไม่มีเหตุ  จะทําช่ัวทํา

อะไรก็ได้  เพราะบาปบุญกุศลท้ังหลายนั้นไม่มีจริง  นรก

สวรรค์ไม่มีจริง   
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สติปัฏฐาน ๔ 

 สติปัฏฐาน ๔ นั้นประกอบด้วย  กาย  เวทนา  จิต  

ธรรม    

สติปัฏฐาน ๔ คือสติ  ปัฏฐานแปลว่าท่ีตั้ง  ท่ีตั้งของ

สติ ๔ อย่าง  

ท่ีตั้งของสติ ๔ อย่างนั้นคือที่เรียกว่า “ร่างกาย”   

สําหรับบางคนน้ัน  ถ้าเรามีปัญญาก็อาจจะรู้จักคําว่า 

“ปล่อยวางการหลงยึดถือร่างกาย” ได้โดยไม่ยาก  บางคน

แค่เพียงเห็นคนแก่  คนเจ็บ  คนตาย  หรือเรานั้นไปงานเผา

หรือฝังศพอะไรก็แล้วแต่  ให้เราพิจารณาว่าเผาแล้วกาย

เรานั้นคงเหลือแต่เถ้ากระดูก  ก็อาจจะปลงใจได้ว่าร่างกาย

เป็นของไม่เที่ยง  ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนให้เรายึดมั่นถือ

มั่นได้  ให้เราปล่อยวางจากการหลงยึดถือ  หรือบางครั้ง

อาจจะมีวิธีการคิดอย่างใดให้รู้จักคําว่า  ให้ใจเรานั้นปล่อย

วางการหลงยึดถือร่างกายได้โดยไม่ยาก  หรือถึงเมื่อคราว

เราเจ็บป่วยอย่างหนัก  ถ้าเราต้องเข้าโรงพยาบาลเราก็
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อาจจะพิจารณาเห็นความจริงได้ทันทีว่า  ร่างกายของเรา

น้ีเปรียบเหมือนรถหรือเรือผุๆ  เมื่อเสียต้องเอาไปซ่อม  

ซ่อมได้ก็เอากลับมาใช้ใหม่  ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องท้ิงไป

เหมือนกับซากรถซากเรือ  จึงได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงว่า

ร่างกายหรือกายนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา  เพราะมันมีสภาพ

คงท่ีท่ีจะไม่แก่  ไม่เจ็บ  ไม่ตาย  ไม่ผุพังไป  ย่อมเป็นไป

ไม่ได้  เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรารู้จักให้ใจ  ใจก็จะปล่อยวาง

การหลงยึดถือร่างกายไปเสีย  อันนี้เรียกว่า “กาย”  

 “เวทนา”  เวทนายังมีเวทนาคือเรามีความรู้สึก

เป็นสุข  ความรู้สึกเป็นทุกข์   และความรู้สึกไม่ทุกข์ไม่สุข  

ซึ่งในขณะเจ็บป่วยนั้นก็คงมีแต่ความเจ็บปวดอย่างหนักซึ่ง

เป็นทุกขเวทนา  เราพึงต้องเร่งพิจารณาให้เห็นตามความ

เป็นจริงของเวทนาว่า  เวทนาซึ่งเป็นความรู้สึกเจ็บปวดไม่

สบายเนื้อสบายตัวนั้นเป็นเพียงแค่เจตสิกเท่านั้น คืออาการ

ท่ีเกิดพร้อมกับการเกิดวิญญาณธาตุข้ึนมารู้ รูป เสียง  

กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ  
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แล้วจะเกิดเวทนาอย่างใดอย่างหน่ึง ข้ึนมาพร้อมกับ

วิญญาณธาตุนั้นทุกครั้ง   

เวทนาทั้งหลายจะเกิดข้ึนมาตามลําพังหรือจะมี

เวทนาอยู่ลอยๆ โดยไม่มีวิญญาณธาตุเกิดข้ึนมารับรู้ รูป  

เสียง  กลิ่น รส  สัมผัส  ธรรมมารมณ์ไม่ได้  และวิญญาณ

ธาตุก็เช่นเดียวกันจะเกิดอยู่ลอยๆ โดยไม่มี  รูป  เสียง  

กลิ่น  รส  สัมผัส หรือธรรมารมณ์มากระทบกับตา หู  

จมูก  ลิ้น  กาย  ใจไม่ได้ท้ังนั้น   

เมื่อรูปดับไปจากตา  วิญญาณธาตุท่ีเกิดรู้รูปทางตา

ก็ต้องดับไป  เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย  เพราะจะ

เหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้   

เมื่อเสียงดับไปจากหู  วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้เสียง

ทางหูก็ต้องดับไป  เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย  

เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้   

เมื่อกลิ่นดับไปจากจมูก  วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้

กลิ่นทางจมูกก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไป

ด้วย  เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้   
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เมื่อรสดับไปจากลิ้น วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้รสทาง

ลิ้นก็ต้องดับไป เวทนาในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย เพราะจะ

เหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่างเดียวไม่ได้   

เมื่อสิ่งใดก็แล้วแต่ท่ีมากระทบประสาทตาดับไป  

วิญญาณธาตุท่ีเกิดมารู้สิ่งท่ีมากระทบก็ต้องดับไป  เวทนา

ในขณะนั้นก็ต้องดับไปด้วย  เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ 

เพียงอย่างเดียวไม่ได้   

เมื่อจิตหรือใจที่คิดนึกสิ่งใดดับไป  วิญญาณธาตุท่ี

เกิดมารู้ความคิดนึกน้ันก็ต้องดับไป  เวทนาในขณะนั้นก็

ต้องดับไปด้วย  เพราะจะเหลือแต่เวทนาลอยๆ เพียงอย่าง

เดียวไม่ได้   

เวทนาท้ังหมดไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนา  ทุกขเวทนา  

หรืออุเบกขาเวทนานั้นไม่เที่ยง  มันเกิดข้ึนตามเหตุตาม

ปัจจัยท่ีมากระทบกันทางตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  แล้ว

เกิดวิญญาณธาตุข้ึนมารับรู้สิ่งท่ีมากระทบนั้น  เมื่อเหตุ

ปัจจัยนั้นดับไปเวทนาท้ังหลายก็ต้องดับไป  ดังนั้นจะห้าม

ไม่ให้เกิดเวทนาไม่ได้ เกิดแล้วจะไม่ให้ดับก็ไม่ได้ และจะ
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เลือกเอาแต่เวทนาท่ีดีที่ถูกใจซึ่งเป็นอุเบกขาเวทนาหรือสุข

เวทนาโดยไม่ให้มีทุกขเวทนาเลยก็ไม่ได้   

เวทนาท้ังหลายเป็นเพียงนามท่ีมันมาสัมผัส  มีรู้สึก

ถึงความสุข  ทุกข์  ไม่สุขไม่ทุกข์  มันเป็นนามไม่มีตัวตน  

ไม่มีรูปร่าง  เกิดข้ึนเพราะมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิด  เมื่อเหตุ

ปัจจัยนั้นดับเวทนานั้นก็ต้องดับไป  จึงเป็นอนิจจังคือไม่เท่ียง  

ไม่มีใครเป็นเจ้าของ  เวทนาก็ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ของเรา  

เพราะมันเกิดขึ้นและดับตามเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ   

ดังนั้นไม่ใช่เรามีเวทนา  หรือเราอย่าไปหลงยึดถือว่า

เวทนาเป็นของเรา  เมื่อเราไม่ยึดถือเอามาเป็นของเราแล้ว

ก็จะไม่มีผู้ทุกข์กับเวทนา  เวทนาก็จะสักแต่ว่าเป็นเวทนาท่ี

เกิดดับตามเหตุปัจจัยอยู่ตลอดเวลา  จะห้ามไม่ให้เกิดก็

ไม่ได้  จะเลือกเอาแต่เวทนาดีๆ ท่ีเป็นความสุขหรือท่ีชอบ

ใจก็ไม่ได้  เมื่อมีเวทนาที่เป็นความทุกข์หรือไม่ชอบใจจะเร่ง

ให้ดับเร็วๆ ตามใจอยากก็ไม่ได้ ดับแล้วจะไม่อยากให้เกิด

อีกก็ไม่ได้เช่นเดียวกัน  เพราะเมื่อมีเหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิด
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เวทนา  เวทนาก็ต้องเกิดอีกไม่อยู่ในบังคับบัญชาของเรา 

จึงเรียกว่าเป็นอนัตตา   

และเมื่อยังไม่ตายก็ต้องมีรูป เสียง  กลิ่น รส สัมผัส  

ธรรมารมณ์มากระทบกับตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อยู่

ตลอดเวลา  จึงต้องมีสุขเวทนา  ทุกขเวทนา อุเบกขา

เวทนา  สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลาในชีวิต

ของเรา  ทําให้ต้องรับทุกขเวทนาด้วย  เราจะเลือกเอาแต่

สุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ได้  อันนี้จึง

เป็นทุกขัง   

ให้เรากําหนดรู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างน้ีไว้ในใจ

จนแยบคายอยู่ตลอดเวลา  จนกว่าใจของเรานั้นจะยอมรับ

ตามความเป็นจริง  แล้วปล่อยวางการหลงยึดถือเวทนา

ท้ังหมดไปเอง  เพราะเห็นว่าไม่สามารถจะเลือกเอาแต่สุข

เวทนาหรือ อุ เบกขาเวทนาท่ีชอบใจแล้วดันผลักไส

ทุกขเวทนาน้ีไปได้  เหมือนกับดิ้นรนจะให้พ้นทุกข์มันกลับ

ยิ่งทุกข์  หรือถ้ายังเกลียดทุกข์รักสุขก็ไม่พ้นจากทุกข์ได้   

เราต้องปล่อยวางทั้งสุขและทุกข์  ปล่อยวางให้ได้ 
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เสียเพราะเห็นว่าไม่อาจเลือกเอาได้  ก็จะพ้นจากทุกข์คือ

ไม่มีทุกข์ทางใจอีก  จะมีก็แต่ทุกข์ทางกายเท่านั้น  ความ

เจ็บปวดทางกายที่ยังมีอยู่เพราะเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิด

ความเจ็บปวดทางกายยังมีอยู่  ทุกขเวนาทางกายก็ย่อม

ยังมีอยู่ ต่อเมื่อเหตุปัจจัยท่ีทําให้เกิดทุกขเวทนาทางกายดับ

ไป  ทุกขเวทนานั้นก็ย่อมดับไป  อุปมาอุปไมยเหมือนว่า

หมอให้ยาแก้ปวดระบบประสาทกายตรงท่ีเจ็บปวดก็จะถูก

ตัดตอนจึงจะไม่เกิดความเจ็บปวดช่ัวคราว  หรือเมื่อหมอ

รักษาหายแล้ว  สิ่งท่ีมากระทบกับเส้นประสาททางกายก็

ไม่มี  ความเจ็บปวดจึงดับไป  หรือเพราะเหตุท่ีทําให้เกิด

ความเจ็บปวดดับไป  ความเจ็บปวดจึงดับไป  แต่ก็ต้องไป

เกิดทุกขเวทนาเพราะเหตุอ่ืนต่อไปอีก   

เนื่องจากเวทนาท้ังสุขเวทนา  ทุกขเวทนาและ

อุเบกขาเวทนาจะต้องเกิดดับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปอยู่

ตลอดเวลา  ดังนั้นเราจึงพยายามรักษาใจของตัวเราเองให้

รู้สึกเป็นกลางๆ  หรือรู้สึกเป็นปกติ  รู้สึกว่างๆ  ซึ่งเป็น

อุเบกขาเวทนาเพียงหน้าเดียว  ขอให้พิจารณากายก็ดี  

เวทนาก็ดี 
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กรรมฐาน 

 พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสสอนให้บุคคลปฏิบัติ

อบรมจิตท่ีเรียกว่า “เจริญจิตภาวนา”  หรือท่ีคนท่ัวไป

เรียกกันว่า “กรรมฐาน”  อันแปลว่าการงานทางจิตที่

ต้ังขึ้น  คือที่ปฏิบัติอันอาศัยข้อที่พึงถือเป็นที่ต้ังของการ

ปฏิบัติ  และก็ได้ตรัสแสดงถึงสิ่งน้ีว่า  “ดิ้นรน  กวัดแกว่ง  

กระสับกระส่าย  รักษายาก  ห้ามยาก  แต่ผู้มีปัญญา

ย่อมกระทําจิตของตนให้ตรงได้”  

อุปมาอุปไมยเหมือนอย่างนายช่างทําศร  ทําลูกศร

ให้ตรง  หรือว่าดัดลูกศรให้ตรงเท่านั้น  และข้อที่บอกว่าจิต

นั้นดิ้นรน กวัดแกว่ง  กระสับกระส่าย  ถ้าเราไม่กําหนดก็

อาจจะยังไม่ปรากฏแต่ความรู้  เพราะเป็นปกติของทุกคน  

ย่อมมีจิตใจไม่อยู่ท่ี  คิดกันถึงเรื่องนั้นถึงเรื่องนี้อยู่เป็นปกติ  

และก็เป็นเรื่องท่ีรักใคร่ปรารถนาพอใจ  อันทําใจให้อาลัย  

อันหน่วงใจไปให้คิดถึง  หรือว่าคิดไปถึงเรื่องท่ีขัดใจ  คิดไป

ถึงเรื่องท่ีหลงสยบติดอยู่  ย่อมเป็นไปดังน้ีอยู่เป็นประจํา  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๓๑ 

จนถึงไม่สํานึกรู้ในจิตของตนเองว่ามีอาการดังกล่าว  ดังท่ี

พระองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้   

แต่เมื่อคนเรามาจับทํากรรมฐาน  คือตั้งจิตกําหนดใน

สติปัฏฐาน  สติปัฏฐานคือท่ีตั้งของสติ  คือกาย  เวทนา  จิต

และธรรม  ข้อใดข้อหนึ่ง เช่นเรากําหนดในข้ออานาปานสติ  

คือกําหนดสติกําหนดรู้ลมหายใจเข้าออก  ให้จิตกําหนดรู้อยู่

ท่ีลมหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ให้มันรู้ หายใจออกก็ให้มันรู้  

จิตมักจะไม่ตั้งอยู่ในข้อท่ีตั้งใจ  จะให้จิตตั้งอยู่น้ีจิตจะออก

ไปสู่อารมณ์คือเรื่องท่ีเป็นท่ีอาลัยของจิตคือท่ีผูกจิต  ท้ังเป็น

เรื่องท่ีน่ารัก  ท้ังเป็นเรื่องท่ีน่าชังต่างๆ  เมื่อเรามีสตินําจิต

เข้ามาตั้งไว้ใหม่  ตั้งตรงไหน ตั้งอยู่ท่ีลมหายใจเข้าออกนี่

แหละ  ตั้งไว้ท่ีปลายจมูกหรือท่ีริมฝีปากเบ้ืองบน  คือให้เรา

กําหนดรู้เมื่อลมหายใจเข้า  ลมหายใจก็ย่อมจะมากระทบ

ตรงจุดตรงท่ีหลวงปู่บอกคือปลายจมูกหรือริมฝีปาก  

กําหนดจิตให้มีความรู้ในลมท่ีเป็นตัวโผฏฐัพพะคือที่มา

ถูกต้องกายจุดน้ี  ทําความรู้ว่านี่หายใจเข้า  นี่หายใจออก  

จิตมักจะไม่ตั้งอยู่ต้องนํากลับเข้ามาบ่อยๆ ดังกล่าวนั้น ก็
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เพราะจิตยังไม่ได้ความสุข  ยังไม่ได้ความเพลิดเพลินในสมาธิ  

ยังติดอยู่  ยังเพลิดเพลินอยู่ในอารมณ์ท่ีใคร่  ท่ีปรารถนา

ท้ังหลายอันเป็นเหตุดึงจิตออกไป  แต่ว่าถ้าเราทําบ่อยๆ ทํา

กรรมฐานบ่อยๆ มีสติ  เราก็จะได้ปติิ   

ปิติคืออะไร  ปิติคือความอ่ิมใจ  ได้สุขคือความสบาย

กายสบายใจอันเกิดจากสมาธิ  คือว่าจิตรวมเข้ามาตั้งไว้และ

ทําให้เป็นปิติสุข  ก็ย่อมจะทําให้จิตน้ีเริ่มตั้งอยู่ในอารมณ์ของ

สมาธิเพราะว่าได้ความสุข  ไม่ได้ความอึดอัดเดือดร้อน

รําคาญ   

ฉะนั้นอภินิหาริย์ท้ังหลาย  เราต้องรู้ด้วยตัวเราเองที่

เป็นปัจจัตตัง  เมื่อเราเกิดเป็นสมาธิแสงสว่างภายในจะ

เกิดข้ึน  เราไม่ต้องไปดูพระองค์โน้นพระองค์นี้มีปาฏิหาริย์

หรือเปล่า  เราทําปาฏิหาริย์ของเราให้เกิดข้ึนในตัวของเรา  ก็

ช่ือว่าถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานแล้วปติิท้ังหลายเกิดขึ้นกับตัวเรา  

เช่นนั่งแล้วมีแสงสว่างปรากฏอยู่ภายใน  อันน้ีแหละเรียกว่า

สมาธิย่อมเกิดขึ้นกับเรา  ปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นกับเราแล้ว   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๓๓ 

ฉะนั้นสมาธิน้ีจึงมีอานิสงส์ผลทําให้ได้ความสุขอยู่ใน

ปัจจุบัน  สามารถท่ีจะถอนจิตออกจากอารมณ์ภายนอกอัน

ทําให้วุ่นวายได้  แม้ว่าจะช่ัวขณะท่ีเร็วหรือช้า  สุดแต่ความ

เพียรของเราท่ีเราจะปฏิบัติ  ถ้าเราไม่ท้ิงความเพียรท่ี

ปฏิบัติแล้ว  ก็จะทําให้สามารถปฏิบั ติรักษาจิตอยู่ ใน

อารมณ์ของสมาธิได้นาน   

ความท่ีพรากจิตออกจากอารมณ์ภายนอกได้ มา

ตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิท่ีเป็นภายใน  ก็เป็นวิธีระงับ

ความทุกข์ต่างๆ อันเกิดจากอารมณ์ภายนอกได้ด้วย   

ถ้าหากว่าไม่สามารถท่ีจะทําการพรากจิตออกมาได้  

หากมีความทุกข์เพราะอารมณ์ภายนอกก็ย่อมจะต้องเป็น

ทุกข์อยู่นาน  น้อยหรือมากสุดแต่ว่าความผูกพันธ์ของจิต

อันเรียกว่าสังโยชน์น้ันมีน้อยหรือมากเพียงไร   

ก็เพราะว่าอันอารมณ์ภายนอกต่างๆ นั้น  เมื่อเป็น

ปิยสัมปโยคะ คือความประจวบกับสิ่งท่ีเป็นท่ีรัก  ก็ย่อมจะ

ทําให้ได้ความสุขความสําราญ  หากเป็นปิยวิปโยคะ คือ
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ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีเป็นท่ีรัก  ก็ย่อมจะทําให้เกิด

ความทุกข์ความโศกต่างๆ   

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อมิได้ปฏิบัติทางสมาธิ  จึงยากท่ี

จะพรากจิตออกได้ท้ังจากความสุข  ความเพลิดเพลิน  ท้ัง

ความทุกข์โศก  แต่ว่าเมื่อได้ความสุขความเพลิดเพลินก็

ย่อมจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เดือดร้อน  เป็นแต่เพียงว่ารักษาจิต

ไว้มิให้มัวเมาเพลิดเพลินเกินไปเท่านั้น  แต่ว่าจะได้ความสุข

ความเพลิดเพลินสมปรารถนาคือต้องการไปทุกเร่ืองทุกราว

ก็หาไม่  เราจะต้องพบกับความไม่สมปรารถนาควบคู่ไป

ด้วยตามธรรมดาของโลก  ซึ่งจะต้องมีท้ังส่วนที่สมปรารถนา

ท้ังส่วนท่ีไม่สมปรารถนา  คือท้ังส่วนท่ีได้มาและท้ังส่วนท่ี

จะต้องเสียไปเป็นไปตามคติธรรมดาของโลกของสังขารคือ

สิ่งท่ีผสมปรุงแต่งท้ังหลาย  จะเป็นไปตามคติของกรรมท่ี

ได้กระทําไว้   

เพราะฉะนั้นแล้วสุขมันจึงคู่กับทุกข์  จึงมีคู่กันอยู่ใน

โลกเป็นธรรมดาซึ่งทุกคนต้องประสบ   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๓๕ 

แต่ผู้ท่ีสามารถปฏิบัติอบรมจิตให้ตั้งอยู่ได้ในสมาธิ  

คือรู้จักท่ีจะพรากจิตออกได้จากอารมณ์ภายนอก  ย่อม

สามารถท่ีจะหนีทุกข์มาอยู่ในสมาธิอันทําให้ได้ความสุข

จากสมาธิ   

แต่คนท่ีไม่สามารถทําสมาธิได้  ย่อมไม่สามารถจะ

หลีกหนีจากความทุกข์ได้ ต้องเผชิญอยู่กับความทุกข์อยู่ร่ําไป   

เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทําสติคือความระลึกได้  

พร้อมท้ังปัญญาคือความรู้ดังน้ีมาหัดทําสมาธิ  พรากจิต

จากอารมณ์ภายนอกอันทําให้เกิดสุขก็ตามทําให้เกิดทุกข์ก็

ตาม  มาตั้งอยู่ในอารมณ์ของสมาธิ  และเมื่อพรากออกได้

ก็ย่อมจะทําให้ระงับทุกข์ได้  ทําให้ได้ความสุขได้นั้น  แต่ว่า

เมื่อออกจากสมาธิก็ย่อมจะต้องไปอยู่กับอารมณ์ภายนอก  

เพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องเจอกับลูกน้อง  เจอกับคน

หลายคน  ยากท่ีจะมีสติอยู่ได้ตลอดเวลา  หรือว่าจะให้

ทรงอารมณ์สมาธิได้นานๆ นั้น  บางครั้งมันเป็นเรื่องยาก  

มันก็อาจเป็นทุกข์ข้ึนมาอีก  แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดี  เพราะ

เมื่อเห็นว่าจะทุกข์ออกไป  ถ้าเรามีสติเราก็หลบเข้ามาสู่



 

๓๖  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

อารมณ์ของสมาธิเสีย  ก็จะทําให้ได้ความสุข  ทําให้จิตใจ

ได้กําลัง  ได้เรี่ยวแรงที่จะปฏิบัติกิจการงานท้ังหลาย   

แต่ว่าเพียงสมาธิอย่างเดียวยังไม่สามารถท่ีจะดับ

ทุกข์ได้จริง  จึงต้องปฏิบัติทางปัญญาประกอบไปด้วย  คือ

ใช้สติความระลึกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ได้คือ 

ปัญญา  ปัญญาคือความรู้ข้ึนรับรองว่าเป็นความจริง  คือ

ใช้สติระลึกไปตามที่พระองค์ทรงสั่งสอนว่าเรามีความเกิด

เป็นธรรมดา  ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความ

แก่ไปได้  เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บ

ไข้ไปได้  เรามีความตายเป็นธรรมดาเราไม่ล่วงพ้นความ

ตายไปได้  เรามีความพลัดพรากคือจะต้องพลัดพรากจาก

สิ่งท่ีเรารักท่ีพอใจเราต้องจากมันไปท้ังหมดท้ังสิ้น เรามี

กรรมท่ีกระทําทางกาย ทางวาจา ทางใจเป็นของๆ ตน  เป็น

ทายาทรับผลของกรรม เรามีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็น

เผ่าพันธ์ุ  มีกรรมเป็นท่ีพึ่งอาศัย  เราจะกระทํากรรมอันใด

อันใดไว้ดีหรือช่ัว  เราจะต้องเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรม

ท้ังหลายเหล่านั้นเอง  หลวงปู่ก็ดีใจว่าเอ็งนั้นเริ่มมาฝึกสมาธิ

แล้วก็ใจเย็นข้ึน   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๓๗ 

เพราะฉะนั้นแล้วปาฏิหาริย์ท่ีจะเกิดข้ึนนั้นมันเป็นของ

แต่ละบุคคล  บุคคลเท่านั้นท่ีจะรู้ด้วยตัวเอง  อุปมาอุปไมย

อย่างท่ีหลวงปู่บอกแล้วว่า  ถ้าเรานั่งกรรมฐานจนจิตมันดิ่ง

เข้าสู่ภวังค์ลงสู่ความสงบ  มันจะเกิดเป็นแสงรัศมีออกจาก

ภายใน  เมื่อแสงรัศมีออกจากภายในถ้าเราทําบ่อยๆ จน

เข้าถึงอารมณ์ฌานแล้ว  เราจะเห็นว่าแสงสว่างน้ันจะมาหา

เราเยอะแยะ เช่น เทวดา นางฟ้า ท่ีเรียกว่าพระอริยเจ้า

ท้ังหลายนั้น  จะได้สอนธรรมคือถอดจิตออกจากกายหยาบ

เป็นกายละเอียด  เมื่อมีกายละเอียดแล้วก็จะสามารถท่ีจะไป

สอนเทวดาสอนนางฟ้าบนสวรรค์ได้  บางครั้งเทพเทวา  

นางฟ้า นางสวรรค์อะไรต่างๆ นานาก็มาฟังเทศน์ไม่ต้องข้ึนไป 

ก็แล้วแต่ว่าอะไรมันจะเป็นเหตุเป็นผลอยู่ในความพิจารณา

ของพระอริยเจ้าท้ังหลาย  เพราะพระอริยเจ้าท้ังหลายนั้น

ไม่ได้ เทศน์โปรดเฉพาะมนุษย์อย่างเดียว พระอริยเจ้า

ท้ังหลายนั้นท่านเทศน์โปรดเทพเทวา  นางฟ้า  นางสวรรค์  

ตลอดจนคนเมืองลับแล  หรือว่าพญานาคท้ังหลาย  เหล่า

คนธรรพ์ท้ังหลาย  หรืออีกหลายๆ อย่างด้วยกัน  
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ความเพียร 

วิริเยน  ทุกฺขมจฺเจติ  เราจะสามารถล่วงความทุกข์

ได้ด้วยความเพียร   

ถ้าเราไม่มีความเพียร  ไม่มีกําลัง  อุปมาอุปไมยว่า

การปฏิบัตินี่เปรียบเหมือนเอาเหยื่อมาล่อ  ตกเบ็ดเปล่าๆ 

ปลาไม่กินเหยื่อ  ถ้าเอาเหยื่อใส่ไปในเบ็ดนะปลามันกิน  

อย่างจริตเอ็งนะเอ็งว่าเอ็งชอบปาฏิหาริย์   ชอบนู่น  ชอบนี่  

เอ็งก็คิดดีแต่ทําไม่ถูก  ปาฏิหาริย์นั้นมันเกิดข้ึนกับตัวเรา

เอง  ให้มันเกิดในใจเราเอง  ไม่ต้องไปดูคนอ่ืนเขาว่า

ปาฏิหาริย์นั้นเขาทําให้มันเกิดได้อย่างไร  ถ้าเราทําเราก็

เกิดข้ึนเองเข้าใจหรือเปล่า  ถ้าเอ็งอยากจะไปนิพพาน เอ็ง

อยู่กับปัจจุบันมีสติได้ตลอดเวลา ๒๔ ช่ัวโมง  พิจารณา

ถามใจตัวเองไม่ต้องถามคนอื่น   

     สุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือ   

ถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุกใส   

ถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจ   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๓๙ 

ถ้าเราอยากได้ความสุขเราจะไปหาทุกข์ทําไม   

พระพุทธเจ้าหาทางออกให้เราได้ในอริยสัจ ๔  คือ

ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  นี่แหละหนทางแห่งพระ

นิพพานจําเอาไว้เด้อ  
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มรณานุสสติ 

คนท่ีจะไปพระนิพพานได้นั้น  เราต้องรู้จักวิธีพิจารณา

ให้ได้  คือการตัดร่างกายของเรานี่แหละ  ขอให้เราเจริญ

มรณานุสสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานไว้  ให้เราระลึกหรือคิดไว้

เสมอว่าเราจะต้องตาย  ความตายเป็นของธรรมดา  เรามี

ความเกิดขึ้นในเบื้องต้น  แล้วก็มีความตายในท่ีสุด   

การท่ีเรายังมีชีวิตอยู่น้ี  เหมือนกับว่าเรากําลังพุ่งสู่

ความตาย  เราทรงอารมณ์ไว้ทุกวินาที  เราเดินเข้าไปหา

ความตาย  พิจารณาให้เห็นว่าความตายน้ีมันเป็นของ

ธรรมดาที่เราจะต้องเข้าใจและเข้าถึง   

ขณะท่ีเรายังมีชีวิตอยู่นั้นให้เราพิจารณาว่ามันเต็ม

ไปด้วยความทุกข์  ถ้าเราต้องการความเกิดอีก  เกิดเป็น

มนุษย์ก็รู้  สัตว์เดรัจฉานก็รู้  มนุษย์ก็ต้องคิดอยากรู้  เรา

ลองถามใจเราดูว่าเราจะเกิดมาเพื่ออะไรอีก  เราก็ต้อง

กําจัดความเกิด คือรู้จักชีวิตและร่างกาย  เราต้องพยายาม

เลิกมัวเมาในชีวิต  ขอให้เราคิดซะว่าร่างกายของเรานั้น



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๔๑ 

ประกอบด้วยธาตุท้ัง ๔ คือ ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  มันเป็นเรือน

ร่างท่ีเราอาศัยอยู่ ช่ัวคราว  มันเป็นแดนแห่งความทุกข์  

ร่างกายเป็นโรค  เป็นรังของโรค  สักวันหนึ่งมันจะต้องเน่า

เปื่อยเป็นของธรรมดา  

ให้เราคิดว่าตอนน้ีเราทุกข์หรือเปล่า  ถ้าเราเกิดมาอีก  

เราก็จะมีสภาพสภาวะแบบนี้แหละ  เราจะเกิดมาทําไม  ให้

ถามใจตัวเราเอง  วิญญาณท่ีเราจะต้องไปเกิดอีกต่อไปก็

คือพระนิพพาน   

ทําอย่างไรเราจะเข้าถึงพระนิพพานได้  เราก็ต้องตัด

ขันธ์ ๕  คือร่างกายโยนท้ิงไปเสีย  คําว่า “ตัด” ในท่ีน้ีก็

ไม่ใช่ฆ่าขันธ์ ๕  คือคิดไว้เสมอว่าร่างกายน้ีมันเป็นอนิจจัง

เป็นของไม่เที่ยง  ทุกขังเต็มไปด้วยความทุกข์  อนัตตาใน

ท่ีสุดมันก็สลาย   

เราเกิดมาเพราะอะไร  เพราะอํานาจของความโง่

เกิดจากใจ  เมื่อเรามีความโง่  เราจึงได้เกิด  แต่เวลาน้ีเรา

มีโอกาสดีแล้ว  ท่ีว่าเรามีโอกาสดีนั้น  คือเราได้เกิดมาพบ

ศาสนาขององค์สมเด็จพระสมณโคดมผู้ทรงชาญฉลาด  



 

๔๒  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้เรารู้จักเหตุสอน

ให้รู้จักผล  ว่าการเกิดท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถือว่ามันเป็นทุกข์  เราจะแสวงหาความสุขได้ก็คือตัดเหตุ

และตัดปัจจัย  คือตัดความเกิดไปได้   

เราจะไม่เกิดได้เพราะอะไร  เราจะไม่เกิดได้เพราะ

อาศัยอะไรเป็นปัจจัย  เพราะจริงๆ แล้วถ้าเราหาทางพ้น

จากกิเลสให้สิ้นไป  กิเลสใหญ่ๆ มี ๓ ข้อคือ โลภ  โกรธ  

หลง  คือความโลภเกินพอดี  การท่ีเรามีอารมณ์โกรธ  

โกรธเกินพอดี  มีความหลงเกินพอดี  คิดไอ้นั่นคิดไอ้นี่เป็น

ของเรา   

ความโลภเราตัดด้วยการให้   

โมโหเราก็ต้องตัดด้วยการทรงอารมณ์พรหมวิหาร 

๔  คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา   

ส่วนความหลงน้ันเรื่องน้ียากนักท่ีถึงจะเข้าและตัดได้   

โมหะเราต้องยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  ว่าอะไรมัน

เป็นธรรมดา  การเกิดข้ึนมันเป็นธรรมดา  การแก่  การเจ็บ  

การตายเป็นของธรรมดา  ถ้าเราคิดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๔๓ 

มันเป็นธรรมดานี่คืออาการของความทุกข์  ไม่ใช่อาการ

ของความสุข  เราไม่พบมันต่อไป   

เมื่อจิตใจของเรานั้นพยายามเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมัน

เป็นของธรรมดา  เพราะฉะนั้นแล้วเราอยากที่จะไปพระ

นิพพาน  เราก็ต้องทําอารมณ์ของเราไม่ให้หว่ันไหวคิดอยู่

เสมอว่าร่างกายไม่ใช่ของเรา  ร่างกายเป็นเพียงสักแต่ว่าเรา

ขอยืมโลกน้ีมาใช้  สักวันหนึ่งมันก็ต้องแตกดับ  เมื่อมัน

แตกดับแล้วเราไม่ต้องการเกิด  เพราะฉะนั้นแล้วให้เราระลึก

นึกถึงอารมณ์มรณานุสสติไว้ตลอดเวลาเพื่อความไม่

ประมาท   

เมื่อร่างกายในตัวตนของเรา  เราตั้งใจอยากจะบรรลุ

มรรคผลเข้าสู่การเป็นอริยบุคคลพระโสดาบัน  หลวงปู่ไม่

สามารถจะพาไปได้  แต่หลวงปู่สอนได้  ถ้าเราประพฤติ

ปฏิบัติตามในหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์สอนไว้แล้วเราเป็นผู้ปฏิบัติตาม  โอปนยิโก จงน้อม

เข้ามาใส่ตัวเป็นปัจจัตตัง  เรารู้ได้เฉพาะตัว  นั่นแหละเขา

เรียกว่าเราเข้าถึงกระแสธรรม  คือการติดตรึงในโลกน้ี   
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แล้วเราก็จะเข้าถึงการเป็นพระอริยบุคคล  ไม่ต้องกลับมา

เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏน้ีอีกต่อไป  

เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปนิพพานได้หรือไม่ได้นั้น

ไม่ได้อยู่ท่ีหลวงปู่  แต่อยู่ท่ีกําลังใจ  กําลังบารมี  วาสนา

ของเราเอง  ถ้าเราสร้างมันไม่ได้เราก็ทําเองไม่ได้  เราต้อง

ใช้กําลังใจต่อสู้กับสิ่งเหล่าน้ี  ถ้าเราไม่ใช้กําลังใจสู้กับสิ่ง

เหล่านี้แล้ว  เราก็ต้องเวียนว่ายอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๔๕ 

พระโสดาบัน 

ได้สอนไปแล้วว่าการเกิดข้ึนเป็นธรรมดา  ความแก่

เป็นธรรมดา  ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นของธรรมดา  

ความตายเป็นของธรรมดา  ให้คิดไว้ว่าธรรมดาน้ีมันเป็น

อาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุข  เราจะไม่

พบมันต่อไป  เมื่อจิตของเราทําไว้ดีแล้ว  เห็นว่าทุกสิ่งทุก

อย่างมันเป็นของธรรมดา  อาจกระทบกระท่ังกับวาจาการ

เสียดสี  หรือการกลั่นแกล้งของบุคคลอ่ืน  มันทําให้เรามี

อารมณ์ใจไม่หวั่นไหว  คิดว่าเรามีร่างกายไม่เท่าไร  สักพัก

หนึ่งร่างกายของเรานั้นย่อมผุพัง  เมื่อไรถ้าเรามีจิตนึกถึง

เรือนนิพพาน  เราก็ถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อนั้น   

ขอให้เราจงสร้างจิตใจของเราไม่ให้ยึดม่ันผูกพันใน

ขันธ์ ๕ ของร่างกายจนเกินไป ก็ให้เรานั้นอาศัยพื้นฐาน  

หลวงปู่เช่ือว่าเราอาศัยมีศีลบริสุทธ์ิอยู่แล้ว  ให้เราเอาศีล 

๕  น้ีแหละไม่ต้องเอาศีลอะไรมาก  จิตใจของคนเราหรือ

ตัวเราก็ดี  ถ้าจิตใจของเรานั้นนอบน้อม  มีความเคารพใน
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องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และมีปัญญาให้เห็นแจ้ง

แทงตลอด  ให้เราเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ของเรา  เราไม่มีใน

ร่างกาย  ร่างกายไม่มีในเรา  ร่างกายเป็นปัจจัยของความ

ทุกข์  ร่างกายเรานี่แหละเป็นบ่อเกิดของความทุกข์  เราไม่

ต้องการร่างกายคือการเกิดอีกต่อไป  ขอให้เราจงยึดมั่นและ

มั่นคงในคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และ

ขอให้เรานั้นจงยึดมั่นอยู่ในศีล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลท่ีมี

วาจาเป็นสําคัญ  เพราะศีลคือวาจา  ใจ   

วาจาคือคําพูดท่ีเรากล่าวไปนั้น  บางครั้งเราต้องมี

สติสํารวมระมัดระวัง  หรือการกระทําทางร่างกายเราต้อง

ระมัดระวังเหมือนกัน   

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่า  

ก่อนจะทํา  ก่อนจะพูดอะไร  ให้เราไคร่ครวญเสียก่อน  

อย่าไปคิดเห็นว่าบุคคลอ่ืนเขาเลว  การเห็นคนอ่ืนเลวน้ีเป็น

การสร้างความเลวให้เกิดข้ึนแก่ภายในใจของเรา  อัตตนา 

โจทยัตตานัง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์

สอนว่า  ให้เรากล่าวโทษโจทย์ตัวเองว่าตัวเราเองนี่แหละ

มันเลว  ให้เราคิดอย่างน้ีไว้เสมอ  ถ้าเราคิดอย่างน้ีได้  เรา



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๔๗ 

ก็หาจุดของความเลวของร่างกาย  หาจุดความเลวของใจ  

อย่าไปหาจุดความดี  ถ้าพบความเลวจุดไหน  ก็ให้เราจง

ทําลายความเลวจุดนั้นให้หมดไป  แล้วความดีมันก็จะ

บังเกิดปรากฏขึ้นมาเอง   

เมื่อเรามีจิตใจที่ดีแล้ว  เราสํารวมระมัดระวังอยู่และ

เราก็มั่นคง  และเราก็เช่ือในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้าว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เท่ียง  เป็นทุกขังเป็นทุกข์  

อนัตตา  คือความไม่ใช่ตัวตนร่างกายของเรา  แล้วจิตใจ

ของเราย่อมไม่ผูกพันในร่างกาย  หากเรามีศีลบริสุทธ์ิ  เรา

มีใจรักพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างน้ี  องค์สมเด็จพระ

บรมครูองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  พระองค์ทรง

เรียกว่า “พระโสดาบัน”   

ถ้าเราฟังอย่างน้ี  ถ้าเราเข้าใจง่ายๆ  เราจะเห็นว่าพระ

โสดาบันนั้นไม่มีอะไรยาก  คําว่า “พระโสดาบัน” ท่ีหลวงปู่

แปลความหมาย  ก็มีสภาวะเปรียบประดุจดังชาวบ้านช้ันดี

เท่านั้นเอง  คือการที่มีศีลบริสุทธ์ิ  เราสามารถตัดร่างกาย

อัตตาตัวตนของเราได้  เราไม่มีความลังเลสงสัยในคุณของ

พระพุทธ  คุณของพระธรรม  คุณของพระสงฆ์  เรามีใจ
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มั่นคงและมีศรัทธาเลื่อมใสในคําสอน  สมัยน้ีเอ็งบอกกะ

หลวงปูว่าเอ็งฟัง YouTube หลายครูบาอาจารย์  หลายครูบา

อาจารย์ก็สอนมุ่งเน้นก็เพื่อให้ทําลายตัดขันธ์ ๕  คือตัด

ร่างกายให้ได้  ถ้าตัดร่างกายได้นิพพานมันก็ไม่ไกลจากใจ

ของเรา  นิพพานย่อมอยู่ท่ีใจของเรา  พระโสดาบันย่อมเกิด

ขึ้นกับเอ็ง   

หลวงปู่เช่ือและมั่นใจ  ท่ีหลวงปู่บอกไว้ว่ามั่นใจว่าเอ็ง

มีศีลอันบริสุทธ์ิ  เราแค่เพียงยังตัดขันธ์ ๕  คือตัดร่างกาย  

ไม่ได้มีจิตอิจฉามีความลังเลสงสัยในการปฏิบัติ  เราไม่ต้อง

ลังเลสงสัยในการปฏิบัติ  มันจะถึงไม่ถึงก็ช่างมัน  ให้เรารู้

อย่างเดียวว่าทุกวันน้ีเราประพฤติดี  เราได้ทําดีแล้ว  แต่มัน

จะดีแค่ไหนปล่อยมัน  เหมือนที่หลวงปู่บอกกับเอ็งว่าให้เอ็ง

นั้นหาจุดเลวของตัวเอง  แล้วก็แก้จุดเลวของตัวเอง  ไม่ต้อง

ไปหาความดีของตัวเอง  เพราะความดีของตัวเองมันมีอยู่

แล้ว  เราไม่ต้องหาและไม่ต้องไปแก้ไข  แต่ถ้าเราสามารถหา

ความเลวและแก้ไขความเลวของตัวเราได้  นั่นแหละได้ช่ือว่า

เราเป็นอธิกัลยาณชน  คือเป็นผู้ประเสริฐท่ีเข้าใกล้แห่ง

อารมณ์ของพระโสดาบัน  ขอให้เราเข้าใจอย่างน้ี       



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๔๙ 

นิวรณ์ธรรม ๕ 

การท่ีเราปฏิบัติธรรมจะเป็นสมถภาวนาก็ดี พระพุทธเจ้า 

ของเรากล่าวว่าการฝึกสมถกรรมฐานนั้นเป็นเครื่องสงบจิต

สงบใจ  และเราจะต้องการให้จิตใจของเราสงบอย่างเดียว  

หมายความว่าสงบในท่ีน้ีคือสงบจากนิวรณ์ธรรมท้ัง ๕  

ประการ  อันได้แก่ 

๑. ความรักในรูป  เสียง  กลิ่น  รสและโผฎฐัพพะ  

คือเราหลงอยู่ในรูป  ในเสียง  ในกลิ่น  ในรส  ในสัมผัส  ใน

อารมณ์ต่างๆ 

๒. พยาบาท คือ ความโกรธ  ความจองล้างจอง

ผลาญซึ่งกันและกัน   

๓. ความง่วงหงาวหาวนอน   

๔. มีอารมณ์จิตฟุ้งซ่านและรําคาญ  เบ่ือหน่ายสิ่ง

ท้ังหลายท้ังปวง  

๕. มีความลังเลสงสัยในความดีท่ีองค์สมเด็จพระ-

สัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนตรัสรู้ดีแล้ว   
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นิวรณ์ธรรมท้ัง ๕ ประการน้ี พวกเราเรียกกันว่า 

“นิวรณ์” 

นิวรณ์ แปลว่าคุณธรรมอย่างหน่ึง  นิวรณ์เป็นเคร่ือง

กั้นความดีในการเจริญสมถภาวนา  วิปัสสนากรรมฐาน  

เพราะนิวรณ์ธรรมนั้นจะเป็นตัวกั้นไม่ให้เราเข้าถึงธรรมะของ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าน้ันพระองค์ให้

พวกเราจงพยายามระงับดับนิวรณ์ธรรมทั้ง ๕ ประการน้ี  

ถ้าเราทําได้ไม่ให้นิวรณ์ทั้ง ๕ มากวนใจเรา  จะเป็นข้อใด

ข้อหน่ึงก็แล้วแต่ใน ๕ ข้อ  นิวรณ์ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

จะเนื่องจากความรักก็ดี  ความโกรธก็ดี  ความง่วงนอนก็ดี  

อารมณ์จิตฟุ้งซ่านก็ดี  ความลังเลสงสัยก็ดี  ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่ง

ใดนั้นมันปรากฏหรือเกิดข้ึนมาในจิตของเรา  สมาธิก็จะไม่

เกิดจะไม่ปรากฏ  ท้ังน้ีก็เพราะว่าถูกนิวรณ์เข้าไปขวางกั้น

เสียก่อน   

การท่ีเราจะทําจิตให้เข้าถึงความเป็นสมาธิ  เราจง

พยายามทําจิตตัดนิวรณ์ธรรมท้ัง ๕ ประการนี้ให้ได้  จงคิด



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๕๑ 

ว่าช่ัวขณะเวลาเดียวเท่านั้น  ท่ีเราต้องการให้จิตของเรา

หลุดจากอารมณ์ท้ัง ๕ ประการ  ถ้าหากว่ามันหยุดไม่ได้

เราก็ยอมตายซะดีกว่า  เพราะเราตั้งใจว่าเรามาประพฤติ

ปฏิบัตินั้น  ก็เพื่อหวังความหลุดพ้นคือพระนิพพาน    

ให้เราตั้งใจให้ดี  ถ้าเราฝึกใหม่ๆ ก็เริ่มตั้งแต่ ๕ นาที 

๑๐ นาทีไปเรื่อยๆ จะยึดอารมณ์หรือยึดอะไรก็แล้วแต่เป็น

คําบริกรรมภาวนา จะเป็นพุทโธ ธัมโม สังโฆ ยุบหนอพอง

หนอ  อะไรก็ได้ท่ีมันสามารถเราทําแล้วใจหรือจิตของเรานั้น

อยู่เหนือนิวรณ์ธรรมทั้ง ๕ ประการนั้น  ถ้าเราสามารถยก

เมฆจิตของเรานั้นอยู่เหนือนิวรณ์ธรรม  เราฝึกสมาธิ  ฝึกสติ  

เพื่อให้กล้าแข็งและเข้มแข็งพอที่จะสู้กับนิวรณ์ท้ัง ๕ 

ประการน้ี  คือข้ามนิวรณ์ท้ัง ๕ ประการน้ีไปให้ได้  เราก็จะ

เป็นผู้พึงชนะนิวรณ์ธรรมท้ัง ๕ ประการท่ีมันเป็นธรรมะ  เป็น

เครื่องสกัดขวางก้ันเอาไว้ไม่ให้จิตของเราสงบ  ไม่ให้จิตให้ใจ

ของเรานั้นเข้าถึงสมาธิได้   

ในเมื่อเราก็รู้  เราก็ฟังมามาก  เราก็ต้องพยายามฝึก

ให้เกิดตัวรู้คือสติ ถ้าเราฝึกสติให้เกิดตัวรู้บ่อยๆ รู้ในโลภ   
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รู้ในโกรธ รู้ในหลง รู้ในพยาบาท รู้ในนิวรณ์ธรรมท้ัง ๕ ท่ีมัน

ปรากฏเกิดข้ึนภายในจิตภายในใจของเรา  ถ้าเรารู้เราก็

สามารถท่ีจะละออกจากนิวรณ์ธรรมท้ัง ๕ ประการ  ออก

จากกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  ได้โดยไม่ยาก   

แต่ถ้าเราเป็นผู้ไม่ฝึกสติ  เป็นผู้ไม่รู้ เท่าทันกิเลส

ท้ังหลายท้ังปวง  เราก็ยังตกเป็นขี้ข้าของมันอยู่ตลอดเวลา   
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เร่งภาวนาก่อนตาย  

ขอให้เราจงพยายามเตือนจิตเตือนใจดวงน้ีให้ตั้งข้ึนมา  

ให้เราระลึกนึกถึงว่าพระพุทธเจ้าน้ันพระองค์ทรงตรัสว่า 

มรณัง เม ภวิสสติ  เราต้องตาย  จนความรู้ความเห็นให้

มันเกิดข้ึนในจิตในใจของตัวเราเอง  ให้เราคิดอยู่เสมอว่า  

เราเกิดมาต้องตายแน่ๆ  ไม่มีทางหลบหลีก  มีอยู่ทางเดียว

คือพระนิพพานเท่านั้นที่จะไม่ตาย   

เรายังมีขันธ์ ๕  จึงยังมีชีวิตอยู่  ขอให้เราจงสร้าง

บารมีบําเพ็ญกุศลให้เต็มท่ี  บุญกุศลอะไรท่ีทําแล้วเป็นการดี  

บุญกุศลอันเกิดข้ึนจากภาวนา  เพราะพระพุทธองค์ตรัสว่า  

ภาวนามัย  บุญสําเร็จด้วยการภาวนา   

การเจริญภาวนาก็เพื่อเตือนจิตเตือนใจดวงนี้ให้มันมี

ความสงบ  ตั้งขึ้นมาสงบอยู่ในหลักปฏิบัติ  ในขณะที่เราฟัง

หลวงปู่อยู่ก็ขอให้เราตั้งใจสงบเวลาน้ี  อันน้ีแหละสําคัญ  

สําคัญกว่าสิ่งท้ังหลายท้ังปวง  เพราะว่าการภาวนานั้นจะ

เป็นท่ีพึ่งพาอาศัยได้ในดวงจิตดวงใจดวงน้ี  เมื่อความทุกข์
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ความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดข้ึนในร่างกายสังขารเรา  ก็ให้ใช้จิต  

ก็ให้มีสติเตือนตัวเองว่า  นี่มันแค่ความเจ็บมันยังไม่ถึง

ความตาย   

ความตายน้ันองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์กล่าวว่า  มันเป็นทุกข์อันยิ่งใหญ่  ความเจ็บไข้ได้

ป่วยธรรมดาน้ีมันยังมีเวลาเบาบางได้  ท่ีคนเราแม้จะเจ็บ

ไข้ได้ป่วย  เรียกว่าขนาดหนักก็ตามจนสลบไปก็ยังสู้คําว่า 

“ตาย” นี้ไม่ได้  เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยถึงเวลาตายน้ันมัน

ยิ่งใหญ่มาก  จนกระทั่งว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้ังแต่เกิดมาจน

ใกล้จะถึงความตาย  ก็ยังสู้ความตายนั้นไม่ได้  เมื่อความ

ตายมาถึงเราแล้ว  ความเจ็บป่วยทุกขเวทนานั้นเรียกว่า

แสนสาหัสจนอยู่ไม่ได้นั่นแหละ  ถ้าจะอุปมาอุปไมยว่าร้อน

มันก็ร้อนจนอยู่ไม่ได้  จะว่าเย็นว่าหนาวก็หนาวจนอยู่ไม่ได้  

จนจิตมันท้ิงสังขารร่างกายมันท้ิงไป  นี่แหละมันเป็นภัย

อันตรายมีอยู่อย่างนี้  

จิตมันคิดไปที่ไหนเราลองพยายามพิจารณาดู  ทําไม

ไม่มาเพียรดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญา  กิเลสโลเลพาจิตใจให้



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๕๕ 

โลเลไปมาท่ีไหนก็ตามแต่  กิเลสนั้นมันเอาเราทุกอิริยาบท  

นั่งแบบไหน  นอนแบบไหน  ยืนแบบไหน  มันไม่เลือกสถานท่ี  

เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้เราจะยืน  เดิน  นั่ง  นอน  เราก็

ภาวนาไว้  แต่เอ็งบอกกับหลวงปู่ว่า  เอ็งวิ่งตอนเช้าแล้วฟัง

พระเทศน์ไปด้วย  สวดมนต์ไปด้วย  อันนั้นแหละเรียกว่า

ภาวนา คําว่า “มรณัง เม ภวิสสติ” เดินไปเดินมา วิ่งไปวิ่งมา  

หรือนั่งอยู่  นอนอยู่  ก็ให้เราระลึกว่าทุกวันเวลาที่เหลืออยู่

นั้นไปท่ีไหนมันก็เดินไปสู่ความตายทุกขณะ  ยืนก็รอท่าตาย  

นั่งก็รอท่าตาย  นอนก็รอท่าตาย  เมื่อความตายเรียกว่า 

“มรณะหรือมรณานุสสติกรรมฐาน” มาถึงเข้า  เราจะไป

ร้องขอว่าข้าพเจ้ายังไม่ได้สั่งเสียอย่างนู้นอย่างน้ีไม่ได้  หรือ

ว่าคนท่ีเรารักเราชอบเราพอใจขอไว้ก่อนว่าอย่าพ่ึงตาย

ไม่ได้  

ดีแล้วที่เอ็งไม่มีลูกเอ็งไม่ต้องห่วงใคร  ถ้ามีการตาย

เกิดข้ึนก็ขอให้เราระลึกว่าเราพร้อมเสมอ  ถ้าความตายจะ

มาเยือน  ความตายจะมาเยือนน้ันถ้าเรามีสติสัมปชัญญะ  
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เราจะยังความไม่ประมาทให้เกิดข้ึนคือภาวนา  เมื่อนึกได้ก็

ให้เราภาวนา   

เพราะความประมาทน้ันไม่มีในน้ําพระทัยหรือในใจ

ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ความประมาทมัว

เมาไม่มีในพระปัจเจกพระพุทธเจ้า  ความประมาทมัวเมา

ไม่มีในพระอรหันต์เจ้าทั้งหลาย  เพราะบุคคลเหล่าน้ีท่าน

เลิก  ท่านละ  ท่านปลด  ท่านปล่อยจิตใจของท่านได้อย่าง

เด็ดขาด  แม้พระโสดาบัน  พระสกิทาคา  พระอนาคา  

พระอริยบุคคลเหล่าน้ีท่านก็ตัดกิเลส  ละกิเลสของท่านได้

โดยลําดับ  พระอริยบุคคลเหล่าน้ีจะไม่ถอยหลังเข้าคลอง  

ท่านท้ังหลายเหล่านี้จะเดินหน้าอยู่ตลอดเวลาถ้ายังไม่หมด

ไม่สิ้นไป   

พระโสดาบันท่านก็ภาวนามรณานุสสติกรรมฐาน

เรื่อยไปทุกลมหายใจเข้าออก  พยายามขัดเกลากิเลส  

ความโกรธ  ความโลภ  ความหลงใหลในดวงใจท่านให้

หมดไปโดยลําดับ  ผลท่ีสุดจิตใจของท่านท้ังหลายก็รู้สึก

สํานึกตัว  ตัดบ่วงห่วงอาลัยกิเลสตัณหา  กิเลสพันห้า



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๕๗ 

ตัณหาร้อนแปดออกไปได้หมดสิ้น  ได้ด้วยพละกําลัง

ปัญญาและพละกําลังแห่งจิตใจของท่านเหล่านั้น   

 ชีวิตของพระอริยเจ้าท้ังหลายนั้นท่านจะไม่ท้อแท้

อ่อนแอ  เพราะท่านมองเห็นมรณภัยคือความตายแจ้งชัดใน

จิตใจของท่าน  ไม่ใช่เห็นภายนอก  แต่เหล่าพระอริยเจ้า

ท้ังหลายนั้นท่านเห็นภายใน รู้ภายในไม่ ใช่รู้ภายนอก  

รู้ภายในคือรู้ด้วยปัญญา  แต่รู้ภายนอกคือรู้ด้วยสัญญามัน

จะต่างกัน  ขอให้เราจงพิจารณาอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ภายนอก 

ไล่ความหลงออกจากจิตใจให้มันหมดสิ้นไป   

คนเราทุกคนท่ีเกิดมาแล้วก็อย่ามาย่อท้อว่าเวลาเรา

ไม่ว่างบ้าง  เราไม่มีเวลาบ้าง  เราภาวนาไม่ได้  เป็นไปไม่ได้

อย่างโน้นอย่างน้ี  บางครั้งเราอาจจะคิดว่าตัวเรานั้นบุญ

น้อยวาสนาน้อยบุญบารมียังไม่แก่กล้า  นั่นแหละเขา

เรียกว่าตัวสังขารมาร  กิเลสมารท่ีมันคอยมากั้น  บุญบารมี

มันแก่อยู่ทุกคนนั่นแหละ  ทุกคนมีบารมีที่แก่กล้า  จะว่าไม่

แก่ได้อย่างไร แก่ไม่แก่มันก็รอวันตายอยู่ยังว่าไม่แก่ได้

อย่างไร  ไม่แก่มันจะตายหรือ  บุญบารมีมันแก่อยู่แล้ว   
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ถ้าเราไม่ภาวนาละในจิตใจปัจจุบัน  มันก็ไม่รู้ไม่เห็น  

จิตใจของเราก็ไม่สงบระงับ เราก็ไม่สามารถที่จะรวมจิตใจ

ของตัวเราเองได้  เราอย่ามัวพะวงวุ่นวายไปตามอํานาจ

ของกิเลสมืดมนอนธการ  ให้เราพยายามยกจิตของเรา

ออกจากความวุ่นวายท่ีอยู่ในกิเลสกาม วัตถุกาม  หรือ

อะไรต่างๆ นานา   

ความตายเมื่อมันตามมาทัน  เราจะร้องโวยร้องวาย

ไม่อยากตายว่าบารมียังไม่ถึงที่  ไม่อยากตายมันก็ต้องตาย  

เพราะถึงเวลาจะต้องตายแล้ว  

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราภาวนาเจริญกรรมฐาน  

หรือมีจิตท่ีว่าให้เราเตือนตัวเองด้วยตัวเอง  พระพุทธเจ้า

กล่าวว่า  อัตตาหิ  อัตโนนาโถ  ตนแลเป็นที่พ่ึงของตน  

เพราะฉะน้ันแล้วทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออก ไม่ว่าวันไหน  

คืนไหน  เวลาใดก็ตาม  ให้ถือว่าเป็นเวลาภาวนา  ทําความ

เพียรละกิเลสท้ังหลายสมกับคําท่ีว่า มรณัง เม ภวิสสติ  

เตือนจิตเตือนใจดวงนี้  คือเตือนตัวเราเองที่เป็นอาทิสมาน

กาย  ไม่ใช่ขันธ์ ๕ ท่ีเรามองเห็นเป็นอยู่อย่างน้ี  เพราะอาทิ



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๕๙ 

สมานกายเท่านั้นท่ีจะไปเกิด  แต่สังขารที่เราอาศัยร่างกาย

อยู่ น้ีสักวันหนึ่งนั้นมันต้องน้อมเข้าไปสู่ความตายอย่าง

แน่นอน   

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราได้ฟังหลวงปู่พูด  เราจะเกิด

ปัญญาหรือไม่เกิดปัญญาก็แล้วแต่ว่าเรานั้นจะใส่ใจและ

เข้าใจในสิ่งท่ีหลวงปู่สอนเราหรือเปล่า  ให้เราจงพิจารณา  

เมื่อเราพิจารณาได้แล้ว  เราจะได้น้อมความสุขให้เกิดข้ึน

ภายในจิตในใจของเรา   

คนจบด็อกเตอร์มันมีความโกรธมันก็เหมือนคนจบ 

ป.๔ ท่ีมันมีความโกรธ  คือมันโง่เหมือนกัน  ถึงจะจบระดับ

ดอกเตอร์หรือจบ ป.๔  ถ้ามีโกรธ  มีโลภ  มีหลงอยู่มันก็ได้

ช่ือว่าโง่เหมือนกัน  เพียงแต่ว่าเรียนต่ําหรือเรียนสูงเท่า

นั้นเอง  แต่มันก็ได้ชื่อว่าโง่เหมือนกัน    
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ภาวนาพุทโธ 

ในขณะน้ีให้เราพยายามตั้งจิตตั้งใจท่ีจะฟังธรรมะ

จากหลวงปู่  ก็ขอให้เรามีสติสัมปชัญญะน้อมเอา “พุทโธ” 

อยู่กับลมหายใจเข้าออก   

พุทโธเอามาจากไหน  ก็เอามาจากองค์สมเด็จ 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  บัดน้ีพระองค์ได้เสด็จดับขันธ์เข้าสู่

พระปรินิพพานแล้ว  ซึ่งนับได้ว่าเป็นเวลานานตั้ง ๒,๐๐๐ 

กว่าปีมาแล้ว  บัดน้ีให้เราจงพิจารณาใจของเรา  ว่าใจของ

เราที่จะสดับรับฟังพระธรรมคําสั่งสอนแล้วเราพยายาม

อย่าปล่อยให้จิตของเรารั่วไหลไปทางอ่ืน  เราจงน้อมจิต

น้อมใจเข้ามาอยู่ภายใน  และก็ขอให้เราน้ันจงจดจ่ออยู่กับ

การฟัง  หลวงปู่อาจจะพูดซ้ําแต่ในเรื่องเก่าๆ เราก็ทําใจ

ของเรานั้นให้เรานึกถึง “พุทโธ” ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก

ในขณะปฏิบัติ  จะมีอารมณ์อะไรท่ีมันปรุงแต่งข้ึนมาในจิต

ท่ีเป็นอารมณ์ไม่น่ิง ก็ขอให้เราละท้ิงพร้อมกันไปเลย ไม่

ต้องไปต่อเติมส่งเสริมสังขารมารกิเลสมารในหัวใจอันนั้น   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๖๑ 

ขอให้เราจงเอาใจของเรานั้นจงรวมเข้ามาสงบ  เข้า

มาสู่ดวงจิตดวงใจ  เข้ามานบน้อมเอา “พุทโธ” น้ีแหละ 

“พุทโธ” ท่ีหลวงปู่ให้เรานึกนั้นคือให้จิตใจของเรานั่นแหละ

เป็นผู้นึกถึง “พุทโธ”  ในขณะท่ีเรานึกถึง “พุทโธ”  ก็ขอให้

เราจงเพียรเพ่งลงไปท่ีได้ยินเสียงว่า “พุทโธ  พุทโธ”  ท่ีมัน

เกิดในใจของเรา  ให้รวมให้สงบดวงจิตดวงใจดวงน้ีเข้ามา

ภายใน  ในท่ีน้ีก็หมายถึงจิตใจดวงที่รู้อยู่นึก “พุทโธ” อยู่  

ได้ยินเสียง “พุทโธ” ในใจทีเ่ราจดจ่ออยู่นั่นแหละ   

จิตใจคนเรานั้นไม่ใช่ร่างกายท่ีคนเรามองเห็น  อันท่ี

เรามองเห็นนั้นเรียกว่า “รูปขันธ์”  ส่วน “นามขันธ์” นั้น

ได้แก่จิตใจที่คิดนึกปรุงแต่งอะไรต่อมิอะไร  แต่ในขณะน้ี

หลวงปู่บอกกับเราแล้วว่าพยายามไม่ให้ปรุงแต่งไปท่ีไหน  

ให้นึกอยู่ในบริกรรมภาวนา “พุทโธ” อยู่ในใจ  เราจงรวม

จิตรวมใจเข้ามาภายในให้จิตใจสงบระงับเย็นสบาย  เราไม่

ต้องให้วุ่นวายในสิ่งใดๆ ท้ังหมดท้ังสิ้น  เมื่อจิตใจของเรา

สงบระงับตั้งมั่นเย็นสบายอยู่  เราก็จะรู้ได้ด้วยดวงใจของ

เรานั่นเอง  คือจะรู้ว่าสบายในหัวใจ  ถ้าจิตของเราไม่สงบ  
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จิตของเราคิดวุ่นวายออกไปภายนอกนั้น  เราจะรู้สึกว่ามัน

จะร้อนภายในจิตในใจ  ร้อนด้วยความยุ่งยากภายในจิตใจ  

เราจงปล่อยวางอารมณ์ให้ลง  จิตฟุ้งซ่าน  ถ้าเราบริกรรม

ภาวนา “พุทโธ” รวมจิตรวมใจเข้าไปภายในได้จริงๆ แล้ว  

จิตใจจะเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องของพระนิพพาน “พุทโธ” 

คุณพระพุทธเจ้าจะมารวมจะมาสงบอยู่ในใจของเราเอง  

ใจของเราดวงท่ีมีความรู้อยู่นี่เอง เดี๋ยวน้ีสังขารหรือจิตคือ

จิตใจคนเรามันรู้ไป รู้ไปข้างหน้าเรื่อยไป คิดไปปรุงไปแต่งไป 

อันน้ีพระพุทธองค์ว่ามันเป็นสังขารมารกิเลสมาร  ไม่มีท่ี

สิ้นสุดยุติลงไปได้  ถ้าไม่ทบทวนกระแสเข้ามาสู่ดวงจิต

ดวงใจภายในที่เรานึก “พุทโธ” น้ี  ไม่มีที่จบได้   

ข้ึนชื่อว่าสังขาร  สังขารมันปรุงมันแต่งเรื่อยไปอะไร

ต่อมิอะไร  ถ้าเราหยุดเสียอยู่ท่ีไหน  ก็รวมจิตรวมใจของ

เรานี่แหละเข้าไปอยู่ท่ีความรู้สึกอยู่ในใจนั้นตลอดเวลา  

จนกระท่ังสัญญาอารมณ์ภายนอกดับไป  หมดไป  สิ้นไป  

เหลือแต่ดวงจิตดวงใจอันสงบแน่วแน่ท่ีเรียกว่า “สมาธิ”   

เราภาวนา “พุทโธ” อยู่ในใจอย่างเดียวก็ได้  เพราะว่าการ



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๖๓ 

ภาวนามันภาวนาที่ใจไม่ต้องภาวนาท่ีปาก  จิตใจจะเย็น

สบาย  นั่งก็สบาย  ยืนก็สบาย  นอนก็สบาย  เดินไปไหน

มาไหนก็สบาย  ถ้าจิตมันสงบตั้งมั่นแล้วเราก็จะมีแต่

ความสุข  เราก็จะมีแต่ความสบายในใจ   

ใครเล่าในโลกน้ีให้เราลองถามซิว่าใครในโลกน้ีไม่

อยากได้ความสุขบ้าง  ทุกคนย่อมต้องการความสุขด้วยกัน

ท้ังหมดท้ังสิ้น  เมื่อเราต้องการความสุขสงบเยือกเย็น  เรา

ก็ต้องรู้จักคําภาวนา  คือการรวมจิตใจเข้าไปอยู่ภายในจน

จิตใจของตัวเราเองสงบตั้งมั่น  เราก็จะเห็นได้ด้วยตัวของ

เราเอง  ว่าความสงบมันเป็นความสุขอยู่ในตัวในใจของเรา

เองนี่แหละ  เราไม่ได้เอามาจากที่อ่ืน  เพราะว่าดวงจิต

ดวงใจนั้นมันมีอยู่แล้ว  แต่เราไม่ได้มาสังวรระวังรักษา  เรา

ไม่ได้น้อมเอามาภาวนา  จิตอันน้ีมันเลยว้าวุ่นไปด้วย

อารมณ์ต่างๆ  หาเวลาสงบระงับเย็นสบายลงไปไม่ได้   

ขณะนี้เราฟังหลวงปู่อยู่  ในขณะที่เราฟังนี้เหมือนกับ

เราได้ปฏิบัติบูชาในทางพระพุทธศาสนา  เรามีสติจงเตือนตัว

ของเราเองว่าเราจะมีสติทุกเวลา  ความระลึกได้คิดเสมอว่า
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เดี๋ยวนี้ขณะนี้เราตั้งอกตั้งใจฟัง  แล้วถ้าเรามีปัญญา  เราก็

ภาวนาอยู่ในดวงจิตดวงใจ  จะมีอารมณ์อะไรก็ตามมาเก่ียว

เกาะกังวลใจเวลาน้ี ให้เราตัดออกไป ละออกไป ท้ิงไป ไม่

ต้องเก็บอารมณ์ท่ีไม่ดีเข้ามา ให้เราทําความรู้สึกอยู่ ใน  

“พุทโธ” คุณพระพุทธเจ้าท่ีเรารําลึกถึงนี่แหละ “พุทธะ พุทโธ” 

เมื่อผู้ใดก็แล้วแต่ทําได้มารวมเข้ามาสงบจิตใจแล้ว  คําว่า 

“พระพุทธเจ้า  พุทโธ” นั้น  จิตใจของเราก็จะสงบ  ระงับ  

แล้วจะปรากฏในจิตใจของเราเอง  ดวงพุทโธคือคุณแห่ง

พระพุทธเจ้า  ย่อมวิ่งเข้าสู่ดวงจิตดวงใจที่สงบ   

ถ้าดวงจิตดวงใจไม่สงบแล้ว “พุทโธ” ก็ไม่สามารถท่ี

จะเข้าไปอยู่ในใจของเราได้   

ถ้าเรามีความสงบต้ังมั่นได้แล้ว ท่ีสงบตั้งมั่นอยู่แล้วนั้น  

คุณพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงท่ีใจ  คุณพระธรรมก็อยู่ท่ีใจ  คุณ

พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าท้ังหลายก็อยู่ ท่ีใจของเรานี่แหละ  

จําเพาะดวงจิตดวงใจดวงที่รู้อยู่ ในปัจจุบันขณะน้ีเดี๋ยวน้ี 

นี่แหละ   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๖๕ 

ขอให้เราจงพยายามท่ีจะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ 

เข้าถึงกระแสมรรคผลนิพพานให้ได้  ให้เราพยายามตัด

ขันธ์ ๕  คือความยึดมั่นถือมั่นในแต่ละสิ่งในแต่ละอย่างให้

มันขาดหมดจด  เหมือนท่ีหลวงปู่สอนว่าไอ้ท่ีเลวเราต้อง

แก้ไข  ไอ้ท่ีดีเราก็ต้องรักษา  อย่างที่บอกแล้วว่าแม้แต่คน

จบด็อกเตอร์ถ้ายังมีความโกรธ  มันก็โง่เหมือนคนจบ ป.๔  

ฉะนั้นแล้วดีช่ัววัดกันที่คุณธรรม   

เพราะฉะนั้นแล้วเรามีจิตตั้งมั่นท่ีจะเข้าถึงมรรคผล

นิพพาน  ท่ีจะเข้าถึงกระแสธรรมขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้า  ก่อนอื่นนั้นขอให้เราจงสํารวจตัวของ

เราเอง  สํารวจจิตใจของเราเอง  ว่าเรายังตกอยู่ในโลภ  

โกรธ  หลง  เรายังอยู่ทางโลกน้ันเท่าไร  ไม่มีใครบอกเรา

ได้นอกจากตัวเราเท่าน้ันท่ีจะเป็นผู้บอกตัวเราเองได้ว่า  

โลภ  โกรธ  หลง  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  

กิเลสพันห้าตัณหาร้อยแปดท้ังหลายท้ังปวงนั้น  ถ้าเราไม่

ไขมันออก  มันก็จะขังอยู่ภายใน  เราก็จะต้องเวียนว่ายตาย
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เกิดในสังสารวัฏน้ีนับไม่ถ้วน  ฉะนั้นแล้วเราต้องให้รู้ตาม

ความเป็นจริง  คือรู้อยู่ภายในจิตใจของเราเอง  

เพราะฉะนั้นแล้วหลวงปู่ก็สอนแล้ว  แต่เราจะทําได้

หรือไม่ได้ไม่ได้อยู่ท่ีหลวงปู่  แต่อยู่ท่ีตัวของเรา  ว่าเราจะเอา

จริงเอาจังกับการประพฤติกับการปฏิบัติธรรมะแค่ไหน  เรา

ลองพิจารณาดูก็แล้วกัน  วันหนึ่งเรายุ่งกับการงานมาก  ยุ่ง

กับการทํางานกับการบริหารเพราะเป็น ผบ. แล้วก็ลองคิดว่า

เราอยู่กับความดี  อยู่กับพุทโธ  อยู่กับสติ  อยู่กับใจของ

ตัวเองนั้นแค่ไหน  เราลองพยายามคิดพิจารณาดู  เพื่อจะเป็น

หนทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานต่อไปในภายภาคหน้าของเรา   

ขอให้เรานั้นจงสร้างบารมีด้วยตัวของเราเอง  แล้ว

เราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งพาใคร  เพราะการท่ีเราจะไปนิพพาน

หรือเข้าสู่ เป็นอริยบุคคลนับตั้งแต่โสดาบัน  สกิทาคา  

อนาคา  อรหันต์  เราเป็นผู้ประพฤติเราย่อมเป็นผู้ปฏิบัติ

เองเท่านั้น  

หลวงปู่ก็ขออวยพรขอให้เราจงรักพระนิพพานและมี

สติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๖๗ 

กําหนดลมหายใจภาวนา 

การท่ีเรากําหนดลมหายใจ  ใครก็แล้วแต่ทุกๆ คน  

ถ้าเรารู้จักคําว่ากําหนดลมหายใจภาวนาก็ได้  เพราะว่าลม

หายใจน้ีเป็นธาตุละเอียด  เราไม่สามารถมองดูด้วยตาเนื้อไม่

เห็น  เหมือนกับมโนธาตุ  ธาตุจิตธาตุใจของคนเรา  มโนธาตุ  

ธาตุจิตน้ีเราก็มองตาเนื้อไม่เห็นเฉกเช่นเดียวกัน  แต่ถ้า

ผู้ใดมีดวงตา  ตาใจก็จะมองเห็นได้ว่าจิตใจมีอยู่ภายในเรา

นี่เอง  ลมหายใจเข้าออกน้ีเป็นท่ีสังเกตได้ง่ายๆ  เพราะว่า

ลมเข้าไป  ลมออกมา  ผ่านดวงจิตดวงใจของคนทุกคน  

“ลม” ต้องเข้าใจอย่างหน่ึงว่า “ลม” นั้นไม่ใช่จิต  

จิตนั้นเป็นผู้รู้ว่าลม  ลมนั้นเป็นธาตุ  ร่างกายของคนเรา

ทุกๆ คนนั้นก็มีธาตุดิน  ธาตุน้ํา  ธาตุลม  ธาตุไฟ  ธาตุท้ัง 

๔ ดิน  น้ํา  ลม  ไฟ  ประชุมกันอยู่  แต่ธาตุลมน้ีเป็นธาตุท่ี

เข้าออกอยู่เสมอ   

ถ้าเราเป็นผู้สังเกตก็จะรู้ฐานที่ตั้งของจิตในขณะที่ลม

เข้าไป  ให้เราพิจารณาว่าปอดมันสูดลมเข้าไป  ความรู้สึก
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ในจิตอยู่ท่ีไหนจึงรู้ว่าลม  นั่นแหละคือว่าดวงจิตอยู่ท่ีนี่เอง  

เวลาเราปล่อยลมออกมาผ่านมาจากปอดผ่านมาสู่ดวงจิต  

ดวงจิตก็มีความรู้สึกว่านี่เป็นลมออก  หรือเราฟังเสียง  หรือ

ขณะน้ีเราฟังธรรมได้ยินเสียงน้ันเข้าไปในทางโสตะคือหู  ดวง

จิตก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเรากําลังฟังธรรมได้ยินเสียงนั้น

เข้าไปในทางหู  ไปรู้ในจิต  จิตเป็นผู้รู้จักดีช่ัว  บาปบุญคุณ

โทษ  ประโยชน์และมิใช่ประโยชน์  ก็อาศัยดวงจิตดวงใจ

ของเราเองนี่แหละ   

ธาตุลม  เขาไม่รู้จักว่าเป็นธาตุลม  ใจมนุษย์คนเรา

สมมุติให้เองว่าธาตุท่ีพัดผ่านไปมาให้ช่ือว่าธาตุลม  จิตน้ี

เป็นผู้สมมุติ  แล้วจิตนี่แหละท่ีทําให้ตัวพวกเราหลงอยู่ใน

สมมุติ  ท่ีจิตใจคนเราหลงในสมมุติข้ึนมา  สมมุติคืออะไร  

สมมุติอะไร  แล้วให้เราจงเพียรเพ่งดูให้ดี  ในเรื่องของมนุษย์

ก็สมมุติกันไปเอง  เราอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นจริงเป็นจังอย่าง

ท่ีเขาสมมุติ  ขอให้เราจงรู้เท่าทันว่าจิตใจของคนเรามันไป

หลงอยู่ในโลกของความสมมุติ  แม้รูปขันธ์ร่างกายมนุษย์

สมมุติขึ้นมาเอง   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๖๙ 

เราต้องภาวนารวมจิตใจเข้าสู่ลมหายใจเข้าออกอยู่

ทุกเวลา  เมื่อสังเกตได้ว่าลมเข้าลมออก  จิตใจรู้อยู่ว่าลม

เข้าออกอยู่ท่ีนี่  ก็ให้เรานั้นจงน้อมจิตเข้ามาภายใน  เรื่อง

ภายนอกเอาออกไป  เราไม่ต้องการเรื่องภายนอก  เพราะ

เรื่องภายนอกนั้นมันไม่มีที่สิ้นสุด  คิดไปปรุงไปแต่งไปตาม

สังขาร  เมื่อเราปรุงแต่งไปได้ดีมีความสุขสนุกสนาน  ให้

เราคิดว่าความสุขก็ไม่เที่ยง  ความทุกข์ก็ไม่เที่ยง  มันไม่มี

อะไรเท่ียงแท้แน่นอน  ท่ีเท่ียงแท้แน่นอนนั้นก็ให้เรามารู้จัก  

รู้แจ้ง  รู้จริง  รู้อยู่ในดวงจิตของตัวเราเองน่ีแหละ  ให้เรา

จงเพียรเพ่งอยู่ในจิตดวงน้ี  จึงจะเห็นว่าจิตดวงน้ีเที่ยงแท้

แน่นอน   

สังขารจิตน้ีเป็นสังขารมาร  ท่ีมันปรุงแต่งคิดนึก

อะไรต่อมิอะไร  แล้วก็ส่ายไปในอารมณ์ภายนอก  เราต้อง

ตัดอารมณ์เหล่าน้ันท้ิง  แล้วก็ละท้ิงให้ได้  ใครตามไปกับ

สังขารมารกิเลสมารนั้นไม่มีท่ีสิ้นสุด  ตัณหาในจิตใจของ

สัตว์โลกท้ังหลายนั้นไม่มีที่อ่ิมที่พอ  ไม่มีที่ทึบที่เต็ม   
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พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า  นัตถิ ตัณหา 

สมา นที  แม่น้ําจะเสมอด้วยตัณหาไม่มี   

ตัณหาคือความอยาก  ความดิ้นรนในจิตใจมนุษย์

ปุถุชนคนเราไม่มีที่พอ  น้ํายังมีเวลาเต็มในฤดูฝน  แต่ความ

ดิ้นรนวุ่นวายไปตามอํานาจของตัณหาจะเป็นกามตัณหา  

ภวตัณหา  วิภวตัณหานั้นไม่มีที่จบท่ีสิ้น  ขอให้เราน้ันจง

ตามรู้เห็นอยู่ภายในว่า  มันเกิดข้ึนจากท่ีไหน  เราต้องรวม

ต้องสงบมาอยู่ท่ีนี่  ส่วนความคิดนึกปรุงแต่งไปนั่นไปนี่ไม่มี

ท่ีจบท่ีสิ้น  ได้อย่างน้ีแล้ว  ได้อย่างนู้นแล้ว  เป็นอย่างน้ี

แล้ว  อยากเป็นอย่างโน้นอย่างน้ีเรื่อยไป  อายุสักร้อยปี

ใครจะหามาให้  ความอยาก  ความต้องการในจิตใจนั้นก็

ไม่พอตายทิ้งเปล่าๆ   

เมื่อเป็นเช่นน้ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์จึงสอนสาวกในครั้งพุทธกาลว่า “อย่าดิ้นรน

วุ่นวายไปตามอํานาจของกิเลสตัณหา  จงละตัณหาเสีย  

อาศัยตัณหามาต้ังแต่อเนกชาติแล้ว  ขอให้จงละตัณหา

เสียเถิด”  คือพระองค์ทรงสอนให้เรารู้จักความสงบ  ให้

สงบ  ให้รวมมา  อย่าได้ทําไป  พูดไป  คิดไป  ตามอํานาจ



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๗๑ 

ของตัณหากิเลส  มันก็จะพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่มี

ท่ีจบสิ้น   

เมื่อจิตผู้ใดมากําหนดลม  กําหนดใจ  รวมจิตใจให้

สงบตั้งมั่นอยู่ภายในใจดวงท่ีรู้อยู่  เมื่อสงบระงับตั้งมั่นรวม

ดวงใจท่ีนี่แล้ว  เรื่องต่างๆ มันก็จะมาจบลงท่ีจิตใจของเรา

นี่แหละ  คือจบที่จิตใจของเราสงบตั้งขึ้นระงับนี่เอง   

เมื่อจิตน้ีสงบระงับตั้งมั่นแล้ว  จิตอันน้ีแหละจะเป็น

จิตท่ีมีสติ  คือความระลึกได้  ระลึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรอยู่

เสมอ  ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปอยู่ใต้อํานาจของกิเลสอย่าง

เดียว  เรียกว่าตั้งจิตให้มั่นคงลงไปในดวงจิตดวงใจอันนี้   

เมื่อสติน้ีมีเต็มท่ีแล้ว  มันก็จะเป็นมหาสติปัฏฐาน  

คือให้เราระลึกอยู่ในกาย ระลึกอยู่ในเวทนา ระลึกอยู่ในจิต  

ระลึกอยู่ในธรรม ก็คือให้เรานั้นระลึกอยู่ในกายกับจิต

นั่นเอง ผู้ระลึกก็จิต ผู้ตั้งมั่นก็จิต นั่นแหละผู้รู้จิต รู้แจ้ง  

รู้จริง ว่าสังขารท้ังหลายไม่เท่ียงแท้แน่นอน ก็จิตของเรา

เองนั่นแหละ   
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แต่ถ้าเราไม่ต้ังมั่นเสียก่อน  ไม่สงบมั่นคงเสียก่อน  

ก็ไม่สามารถท่ีจะรู้ได้เข้าใจว่าจิตมันก็จะดิ้นรนวุ่นวายไป

ตามอํานาจของกิเลสตัณหาไม่มีที่จบที่สิ้น   

วัฏสงสารนั้นพระองค์กล่าวว่า  เหมือนกับกงเกวียน

กงรถมันเป็นของกลมๆ  ก็ไอ้ของกลมๆ นั่นแหละ  มันหมุน

อยู่ในท่ีอันเก่า  ก็พารถพาล้อพาเกวียนวิ่งไปตามกําลังของ

มันไม่มีที่สิ้นสุดท่ีสิ้นฉันใด  สังขารจิตท่ีมันปรุงแต่งคิดนึก

อะไรข้ึนมาก็ดี  มันเป็นของกลมวนเวียนในอวิชชาหรือใน

วัฏสงสารอยู่อย่างนั้นแหละ   รูป   เสียง   กลิ่น   รส  

โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ์  มากระทบตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  

ใจ มันก็วนเวียนอยู่เท่าน้ีแหละ ถ้าเราพิจารณาง่ายๆ ว่า

อารมณ์เรื่องราวต่างๆ มันวนอยู่ในอาการอันน้ี  คือความ

ยินดี  พอใจ  ความยินดียินร้ายเกิดขึ้น  สุขก็เกิดขึ้น  ทุกข์ก็

เกิดขึ้น  มันวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุด   

เพราะฉะนั้นแล้วเราปรารถนาที่จะเข้าสู่มรรคผล

นิพพาน  เราไม่ต้องประพฤติปฏิบัติเพื่อจะหวังอภิญญา

อะไรท้ังหลาย  เพราะอภิญญาท้ังหลายนั้นไม่สามารถท่ีจะ



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๗๓ 

นําพาเราไปพระนิพพานได้  อุปมาอุปไมยเหมือนเทวทัต  

เทวทัตเขาก็เรียนอภิญญาเหมือนกันแต่ก็ลงในขุมนรก   

เพราะฉะนั้นแล้วเราปฏิบัติเราไม่ต้องดูภายนอก ดู

ภายในรู้เท่าทันจิต รู้เท่าทันใจ รู้เท่าทันกิเลสทั้งหลาย ท่ีมัน

เกิดข้ึนภายในของเรา ถ้าเรารู้เท่าทันและละมันได้ นั่น

แหละจึงจะเรียกว่าเราเดินทางสายกลาง  คือทางท่ี

พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนให้สรรพสัตว์ท้ังหลาย

ได้เดินตามทางนั้น  คือมหาสติปัฏฐาน ๔  ขอให้เราจง

ระลึกอยู่อย่างน้ีตลอดเวลา  แล้วสิ่งเหล่าน้ีแหละจะเป็นตัว

พานําเราเข้าสู่มรรคผลนิพพานในชาตินี้ได้   

ถ้าเรามีความเพียร  มีขันติเป็นท่ีตั้ง  สิ่งเหล่าน้ีอยู่ใน

ใจของเราเอง  สุดแล้วแต่ว่าเรานั้นจะเอาของที่อยู่ในใจของ

ตัวเราเองออกมาใช้หรือเปล่า  ถ้าเราเอาของในใจมันมีอยู่

ด้วยกันหมดทุกรูปทุกคน  เราก็มี  คนนู้นก็มี  คนน้ีก็มี  

เพราะนิพพานมันอยู่ท่ีใจ  กิเลสตัณหาท้ังหลายก็อยู่ท่ีใจ  

ถ้าเรารู้จักว่าเอาของที่ใจของดีออกมาใช้  เราก็จะพบแต่

ความสุข แต่ถ้าเราเอาของทุกข์  ของเสีย  ของบูด  ของเน่า  

ท่ีมันอยู่ในใจออกมาใช้  เราก็จะพบกับความทุกข์  
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กําหนดลมหายใจรู้อยู่ท่ีจิตทําให้เกิดปัญญา 

สิ่งท้ังหลายท้ังปวงท่ีหลวงปู่สอนไปนั้นเน้นเรื่อง

ปัญญาเจโตวิมุตติ  คือความหลุดพ้นด้วยปัญญา  ไม่ใช่ด้วย

สมาบัติ ๘  เพราะว่าเจโตวิมุตตินั้นเป็นการเจริญปัญญา

ล้วนๆ คือให้เรานั้นได้พิจารณาเห็นตามความเป็นจริง  ว่า

อะไรท้ังหมดท้ังสิ้นนั้นมันอยู่ในหลักอนิจจังท้ังนั้น  คนเรา

เกิดมาก็มีแก่เจ็บตายป่วยไข้นี่แหละก็อนิจจังคือความไม่

เท่ียงแท้ท้ังนั้นแหละ  ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์ท้ังหลาย  เมื่อ

เกิดมาแล้วก็มีอนิจจังมีความไม่เท่ียงอยู่อย่างน้ี  ทําไมเรา

ลองพิจารณาดูว่าคนเราจึงยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ก็เพราะหลัก

อนิจจัง  หนีหลักอนิจจังไม่ได้  เพราะมันไม่เท่ียงแท้แน่นอน

เช่นน้ี  เราลองตามเข้าไปดูให้รู้ถึงความเป็นจริง  เข้าให้ถึง

ดวงจิตดวงใจที่มันไม่ไปไม่มา  ไม่เข้าไม่ออก  จิตท่ีมันมีความ

สว่างรู้อยู่ในดวงจิตดวงใจตรงไหน  ก็รวมกําลังรวมกันท่ีตรง

นั้น  ไม่ให้มีอาการเข้าไม่ให้มีอาการออก  รวมกําลังให้อยู่ใน

หลักนี้  รวมไปในจิตใจของตัวเรา  ก็ตลอดเวลาที่จิตรู้มันมี



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๗๕ 

อยู่ตลอดเวลา  เราหลง  เราโกรธ  ก็เกิดจากจิตเผลอขาดสติ  

รู้ก็จิตนี่  ให้เรามีสติคือความระลึกรู้  มีสมาธิจิตตั้งมั่น  

มีดวงจิตดวงใจมีปัญญาท่ีรอบรู้ ในกองสังขาร อะไร

กระทบกระเทือนมาก็ไม่หลงใหลไป   

ขอให้เราจงกําหนดรู้อยู่ตลอดเวลา  เรียกว่ารู้อยู่ใน

จิตอยู่ในใจ คือรู้อยู่ในภายใน เมื่ออยู่ภายในแล้ว นั่งก็อยู่ได้  

ยืนก็อยู่ได้  เดินไปไหนมาไหนก็อยู่ได้  เราจะพูดอยู่ก็อยู่ได้ 

เพราะอะไร  ก็เพราะมันมีอยู่ในข้างในน้ีแล้ว  แม้เราจะไป

โยกย้ายไม่ให้จิตใจอยู่ท่ีรู้  ก็ลองดูพิจารณา  ไม่มีอะไรไป  

ไม่ให้มีมันก็มีอยู่แบบนี้แหละ  ให้มันดับมันก็ไม่ดับมันก็มีอยู่

อย่างนี้   

ฉะนั้นแล้วเวลาเรากําหนดจิตภาวนา  นักปราชญ์

ท้ังหลายจึงกล่าวว่าอย่าให้วิตกวิจารณ์  คือไม่ให้เราว้าวุ่น

ไปตามสังขารมารและกิเลสมาร อันมันมายั่วยุให้เราลุ่มหลง

มัวเมาเหล่านั้น  อย่าให้มันหลงไป  ขอให้เราจงสร้างและมี

สติระลึกรู้อยู่ทุกลมหายใจเข้าออก  ลมหายใจน้ีเป็นอุบาย

อันสําคัญ   แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
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พระองค์ก็ยังยกเอาลมหายใจมัดจิตมัดใจของพระองค์ได้  

ทรงได้ตรัสรู้ เ ป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย

อํานาจลมหายใจแท้ๆ   

เราทุกคนมีลมหายใจด้วยกันท้ังหมดท้ังสิ้น  แต่ไม่

เอาลมหายใจของตัวมาภาวนาจึงไม่เกิดมรรคเกิดผล  ของดี

ของจริงมันมีอยู่ทุกคน  ท่ีว่ามีอยู่ทุกคนน้ันก็คือมีลมหายใจ

เข้าลมหายใจออกมีด้วยกันหมดทุกคน  ขอให้รวมกําลัง

เอาลมหายใจเป็นท่ีตั้ง  คือเมื่อเรารู้ลมหายใจมันมีอยู่  แต่

เมื่อเราไม่มากําหนดรู้  เรามัวแต่ปล่อยให้มันหลงใหลไปที่อ่ืน  

ลมหายใจก็เลยไม่เกิดประโยชน์  เพราะจิตมันปล่อย

ออกไป  หลงไปตามอารมณ์ท้ังหลาย  รูป  รส  กลิ่น  เสียง  

โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ์  ถ้าเรานั่งนานๆ จิตเราอยู่กับการ

ทํางาน  อารมณ์อ่ืนมันก็จะเข้ามาไม่ได้  แต่ถ้าเราวิ่ง  เรา

ฟังยูทูป  ถ้าเราเอาอารมณ์หายใจมาบริกรรมภาวนาเข้า

ออกด้วย  เราจะรู้สึกว่าในท่ัวร่างกายของเรานั้นเย็นสบาย  

เมื่อลมเข้าไปก็เย็นสบาย  ลมออกมาจิตมันก็เย็นสบาย  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๗๗ 

ลมหายใจเรามีอยู่อย่างน้ี  ใครก็แล้วแต่ถ้าภาวนาทุกลม

หายใจไม่พลั้งเผลอผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ตัดใจ   

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเรามีความตั้งใจมั่นทําจริง  

ปฏิบัติจริง  ภาวนาจริง  ก็ย่อมเกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงข้ึนมา

ได้  มันเกิดขึ้นมีขึ้นในดวงจิตดวงใจของทุกคน   

ผู้มีความสงบระงับไม่ปล่อยปละละเลยเป็นผู้ไม่ขาดสติ  

มองเห็นตลอดสายทีเดียวว่าความเกิดมาจากไหน  เกิด

มาแล้วทําไมต้องแก่  ทําไมต้องเจ็บ  ทําไมต้องตาย  ทําไม

ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย  มันมาจากไหน  มันเกิดข้ึนมาแล้วทําไม

ไม่พ้นจากความตาย ความตายน้ันมาจากไหน ตัวตายตัว

เกิดก็คือจิตน้ีแหละ เป็นจิตท่ียังหลงอยู่ในวัฏสงสาร เมื่อ

เรามีจิตหลงมายึดมาถือเอาตัวกูของกู ตัวเราของเรา เมื่อ

มันเกิดข้ึนมามันก็แก่ชราเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยไปตามหน้าท่ี  

เพราะความไม่รู้แจ้งภายในดวงจิตดวงใจ   

ถ้าจะพูดให้ง่ายๆ แล้วอย่างกับท่ีหลวงปู่บอกใน

ตอนต้นว่าหลวงปู่สอนให้เกิดปัญญา  ถ้าเราไม่มีปัญญา

เราก็จะไม่รู้แจ้งภายในจิตใจของตัวเราเอง  ว่าทุกสิ่งทุก
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อย่างนั้นมันหนีไม่พ้น  จิตไม่ต้องหนี  จิตเรามีหน้าที่ต้องสู้

ด้วยความสงบต้ังมั่นไม่หวั่นไหว  มีความเพียรเป็นเบ้ืองหน้า  

ถ้าสงบจิตใจเป็นเครื่องอยู่ภายในแล้ว  เรานั่งภาวนา  ยืน  

เดิน  นั่ง  นอน  อะไรของเราก็แล้วแต่  ใจเราก็จะตั้งมั่นอยู่

ในภาวนา   

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราออกกําลังกายเราวิ่ง  จิตใจ

ของเราอยู่กับธรรมไหม  ถึงร่างกายเราจะว่ิงก็ขอให้เรา

กําหนดรู้เรื่อยๆ ไป  พยายามตั้งใจเรื่อยๆ ไป  ผลท่ีสุด

จิตใจของเราสักวันหนึ่งก็จะต้องสงบระงับ  และเราก็จะ

สามารถปล่อยวางความยึดหน้าถือตา  ยึดตัวยึดตน  ยึด

เรายึดของเรา  ในอกในใจก็จะโล่งโปร่งเย็นสบายอยู่ในใจ

ของตัวเราเอง  เพราะอะไร  เพราะว่าความสุขนั้นมันเกิดท่ีใจ  

ถ้าเราไม่มีความยึดมั่นถือมั่นแล้ว  เราก็จะเป็นผู้มีความสุข

เกิดข้ึนเป็นผู้อยู่ในใจเป็นผู้เจริญ  ผู้อยู่นอกใจคือมีแต่เรื่อง

รูป  รส  กลิ่น  เสียง  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ์  ตกเป็นขี้ข้า

ของตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๗๙ 

เมื่อเรารู้แจ้งรู้จริงอย่างน้ีแล้ว  เราย่อมไม่เลือกกาล

ไม่เลือกเวลา  เรามีสติตอนไหนเราก็ระลึกคือลมหายใจเข้า

ออกตอนนั้น  เพราะดวงจิตดวงใจของผู้รู้อยู่ในจิตใจของ

ตัวเราเอง  เราก็จงกําหนดจดจําเอาในจิตใจเด๋ียวน้ีของเราน่ี

แหละ  ดําเนินเดินไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ภัยในวัฏสงสาร

ได้ด้วยกําลังจิตใจที่เรามีความเพียรเพ่งอยู่ ณ ดวงจิตที่ยึด

อยู่ในร่างกาย  ในนามของพันเอกรังสรรค์  ตันสิทธิแพทย์  

มันเข้าไปสิงสู่อยู่ในร่างกายจิตใจ  แต่แท้ท่ีจริงแล้วรูปธาตุ  

นามธาตุ  ท้ังหลายนั้นมันมีช่ือว่า พันเอกรังสรรค์  ตันสิทธิ

แพทย์ ถ้าเราเข้าไปยึดรูปมันก็เป็นของเรา  ถ้าเราไม่เข้าไป

ยึดเพราะมันมีจิต  เมื่อเราดับจากธาตุพันเอกรังสรรค์   

ตันสิทธิแพทย์  เมื่อมันดับจากธาตุน้ีแล้วมันจะไปเกิดเป็น

อะไรอีกมันย่อมไม่รู้   

เพราะฉะนั้นแล้วการเจริญปัญญาจึงมีค่ามหาศาล  

ให้เรารู้เท่าทันสภาวะกิเลสจะเป็นกามตัณหา  ภวตัณหา  

วิภวตัณหาก็ดี  ถ้าเรามีปัญญารู้ เ ท่าทันมัน  มันก็ไม่

สามารถที่จะทําอะไรเราได้   
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เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราได้ประพฤติปฏิบัติวิ่งตอน

เช้าฟังธรรมะทุกวันนั้น  ก็ได้ช่ือว่าเราทําความสงบให้

เกิดข้ึนในระยะหนึ่งระยะหนึ่ง  แต่เมื่อเราทําบ่อยๆ เหมือน

เราสะสมความดีไปเรื่อยๆ เหมือนน้ําหยดใส่ตุ่ม ใส่ไห ใส่

หม้อ มันตกทีละเม็ดละเม็ด สักวันหนึ่งเมื่อเรามีบารมี

ครบถ้วนแล้ว  เราก็มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงแล้ว  

นิพพานน้ันย่อมอยู่ไม่ไกลจากผู้มีปัญญา  และเป็นผู้ยอมรับ

ความเป็นจริงว่า  ชีวิตของเรานั้นไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้   

สักวันหน่ึงต้องตาย  เราเกิดมาต้องตาย  ให้เราพิจารณาอยู่

อย่างน้ีตลอดเวลา  เพื่อให้ความเจริญในจิตในใจ  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๘๑ 

พิจารณาทุกข์  

วันน้ีจะพูดให้ฟังถึงว่า  เมื่อจิตใจของเราได้สมาธิ  

การท่ีเรานั่งภาวนา  เดินภาวนา แล้วเกิดจิตสงบตั้งมั่นได้ดี

แล้ว  องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็สอนให้

เจริญวิปัสสนาญาณ  มีอริยสัจ ๔ เป็นต้น  

อริยสัจ ๔ คือทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ให้เรา

พิจารณาให้เห็นทุกข์ท่ีมันเกิดขึ้นแก่ร่างกายและจิตใจ  โดย

อาศัยการเกิดเป็นปัจจัย  ให้เราพิจารณาไปให้มันรู้โดยใช้

ปัญญาพิจารณาให้เห็น  ไอ้เรื่องท่ีจะบอกให้ใครเขามาช้ีว่า

อะไรมันเป็นทุกข์นั่นไม่ใช่ภาระ  จนกระท่ังตัวของเราเองนี่

แหละใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นทุกข์   

ทุกข์เพียงใดก็ตามที่เราจําจะต้องทน  สิ่งนั้นเป็น

อาการของความทุกข์ท้ังหมด  พิจารณาง่ายๆ ความหิวก็

เป็นทุกข์  ความกระหายก็เป็นทุกข์  ความร้อนเกินไปก็เป็น

ทุกข์  ความหนาวเกินไปก็เป็นทุกข์  ความป่วยไข้ไม่สบายก็

เป็นทุกข์  ความปรารถนาท่ีไม่สมหวังก็เป็นทุกข์  ร่างกาย
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ของเรามีสภาวะเคลื่อนไป  มีการแก่การเฒ่า  ร่างกายไม่

สมประกอบเป็นทุกข์  อาการท่ีเราจะตายเป็นทุกข์  ทุกข์

ท้ังหลายเหล่าน้ีมันมีติดตามตัวเราอยู่เป็นประจําแล้ว  เรา

จะเกิดหรือจะไม่เกิดมันก็มีทุกข์อยู่แล้ว  รอเราแล้วในเบ้ือง

หน้า  แต่ว่าเราไม่พยายามจะคิดถึงมัน  

เพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ทรงเห็นว่าพวกเราโง่เกินไป  องค์สมเด็จพระจอม

ไตรจึงได้สอนให้รู้ว่า  การเกิดมันเป็นทุกข์  ชาติปิ  ทุกขา  

ความเกิดเป็นทุกข์  ชะราปิ  ทุกขา  ความแก่เป็นทุกข์  

มะระณัมปิ  ทุกขัง  ความตายเป็นทุกข์  เป็นอันว่าให้

เราเข้าใจว่าความเศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์  ความพลัด

พรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์   

ทีน้ีเป็นอันว่าเราเกิดมาแล้วมันก็พบแต่ความทุกข์

แล้ว  ไม่มีความสุข  แต่ว่าความทุกข์น้ันมีอยู่  บุคคลใดใคร่

เห็นทุกข์บ้าง  ก็ให้เรานี่แหละเห็นทุกข์เสียให้มันจริง  

คนเราไม่รู้ว่าเราเป็นทุกข์  ไอ้การท่ีเราได้ดีคือเราไม่รู้ว่าเรา

เป็นทุกข์  ก็เพราะอาศัยปัจจัยคือความโง่  คืออวิชชามัน
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เป็นปัจจัย  ตามที่พระบาลีกล่าวว่าอวิชชา  อวิชชาในที่น้ีไอ้

ความทุกข์ ท่ีมันจะเกิดข้ึนมันก็ ต้องมีเหตุ   เพราะว่า

พระพุทธศาสนานั้นย่อมแสดงเหตุออกมาว่า  พระองค์ทรง

สอนอาศัยเหตุกับผลเป็นปกติ  ไม่มีอะไรไร้เหตุไร้ผล  ทุกข์

ท่ีมันจะเกิดขึ้นกับเรา  ก็เพราะอาศัยใจเรา  อาศัยใจเราคบ

กับตัณหาหรือความอยาก  ทีน้ีตัณหาท่ีเราจะคิดว่ามันเป็น

ตัณหาและกิเลส  เราก็ต้องคิดดูพิจารณาว่า  อาการ

ต้องการของร่างกายคือความหิวก็ดี  ความกระหายก็ดี  

อากาศหนาวก็ดี  อากาศร้อนก็ดี  ถ้าความหนาวเกิดข้ึน

เราก็ต้องการเครื่องอบอุ่น  ถ้าความร้อนเกิดข้ึนเราก็

ต้องการความเย็น  ความหิวปรากฏเกิดข้ึนเราก็ต้องการ

อาหาร  ทรัพย์สินศฤงคารไม่มีจะใช้สอย  หามาพอดีพอใช้  

ความปรารถนาอย่างน้ีไม่เรียกว่าตัณหา  เพราะว่าเป็น

อาการท่ีเป็นปกติท่ีเราจะต้องปรนเปรอหล่อเลี้ยงร่างกาย

ของตัวเราเอง  แล้วความทะยานอยากเกินไปอันน้ีแหละ

เป็นตัณหา  ท่ีเรามีพอกินพอใช้แล้วก็ตะเกียกตะกายหา

ความพอไม่ได้  ความไม่พอคือความปรารถนาที่เกินกว่า
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ความพอดี  นี่เป็นอาการของตัณหา  จะเป็นการแสวงหา

ให้มีความลําบากหรือเปล่า  ก็ขอให้เราเข้าใจว่ากิเลสคือ

อะไร  อุปมาอุปไมยเหมือนท่ีพูดไว้ว่า  ร่างกายมันต้องกิน

ข้าวมันก็เป็นเรื่องปกติ  เราก็ต้องหาให้มันกิน   

เพราะฉะนั้นแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ตรัสว่า  ถ้าบุคคลใดต้องการจะพ้นทุกข์ก็จง

พยายามละตัณหาเสีย  คือสร้างความพอใจพอดีให้มัน

เกิดข้ึน  ทําความพอใจให้เป็นอยู่   พอตรงไหนกัน  การ

แสวงอาชีพพอกับท่ีอาศัยถือว่าเป็นการพอ  แต่คําว่า 

“พอ” จะถามว่ามีปริมาณเท่าไหร่นั้น  ก็ต้องอยู่แล้วแต่

ฐานะกับความจําเป็น  คือเราไม่ตะเกียกตะกายจนเกิน

พอดี  อย่างน้ีก็เรียกกันว่า “พอ”  เมื่อความพอปรากฏ

เกิดข้ึนแล้ว  ความสุขใจก็เกิดข้ึน  ทีน้ีการที่เราจะละซึ่ง

ตัณหา  กิเลสท้ังหลายท่ีมันอยู่ข้างในของตัวเรา  เราก็จะ

ละตัณหาได้จริงๆ   

คําว่า “ละตัณหาได้จริงๆ” นั้นก็คือ  ให้เราต้องใช้ใจ

และปัญญา  คือว่าเราแสวงหามากับความพอดีหรือเปล่า  
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หรือเราหาเกินพอดีหรือเปล่า  เราจะมานึกกันแค่พอๆ 

ตามกฎธรรมดามันก็เป็นไปไม่ได้  เพราะแม้แต่องค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ยังได้ทรงสอนต่อไปว่า  

ถ้าเราต้องการความพอของชีวิตก็ต้องให้จิตเกาะใน

คุณธรรม ๓ ประการ  ถ้าเราเอาจิตของเราเกาะอยู่ใน

คุณธรรม ๓ ประการ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ท่ีรวมเรียกว่า

อริยมรรค ๘ ในธรรมจักรกัปปวัตนสูตร  ท่ี เ รียกว่า

สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิ  ย่นย่อแล้วคือ ศีล สมาธิ  

ปัญญา   

ศีลก็เคยบอกไปแล้ว  หลวงปู่เช่ือว่าเมื่อเรามีศีล ๕ 

อันบริสุทธ์ิ  เรามีศีล ๕ เป็นปกตินิสัยของเราแล้ว  ส่วน

สมาธิหลวงปู่ก็เคยบอกแล้วว่า  ถ้าเราตั้งใจเอาแค่เราตั้งใจ

อย่างเดียว  เช่นตอนเช้าท่ีเราวิ่งทุกวันและเราฟังธรรมะทุก

วันนั้น  แม้เพียงเล็กน้อยก็ได้ช่ือว่าเราตั้งใจแล้ว  จิตเราก็

เกิดอยู่กับธรรมะ  เมื่อจิตอยู่กับธรรมะแล้ว  จิตของเราไม่

คิดแส่สายไปในเรื่องอื่น  เมื่อจิตมันไม่คิดเเส่สายไปในเรื่อง

อ่ืนแล้วนั่นแหละ  ได้ช่ือว่าเราทําสมาธิให้เกิดข้ึนทุกคราวๆ 
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แล้ว  เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องอาศัยปัญญา  ปัญญาท่ีจะ

เป็นตัวละจากตัณหาท้ังหลายท้ังปวงท่ีมันเกิดข้ึน  ถ้าเรามี

ปัญญาแล้วเราก็สามารถท่ีจะละความโลภ โกรธ หลงที่มีอยู่

ในใจของเราไม่ให้มันเกิดข้ึน เพราะว่าความหลงทั้งหลายนั้น

มันไม่ได้พาเราไปในที่เจริญ มันจะพาเราไปท่ีต่ํา   

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า มโน ปุพ

พังคมา ธัมมา มโน เสฏฐา มโน มยา  ธรรมทั้งหลายมี

ใจเป็นหัวหน้า  มีใจประเสริฐสุด  สําเร็จได้ด้วยใจ  นี่

แสดงว่าถ้าใจของเราบริสุทธ์ิ  กาย  วาจา มันก็บริสุทธ์ิ  

ความเลวเกิดจากกายและวาจาก็เพราะอาศัยใจของเรา

ดวงเดียวนี่แหละ  แต่ถ้าเราเอาศีลเข้ามาควบคุมใจไว้เสีย

แล้ว  ใจมันก็มีความดี  กาย วาจามันก็ดี  คนท่ีมีปากเสีย  

มีวาจาเสีย  มีร่างกายเสีย  ก็เพราะอาศัยใจเสีย  อยู่ท่ีไหน

เขาก็มีแต่ความทุกข์  หาความสุขไม่ได้   

เพราะฉะนั้นแล้วหลวงปู่เช่ือว่าในจิตท่ีมีธรรมนั้น  

สักวันหนึ่งย่อมต้องถึงฝั่งอย่างแน่นอน  ขอให้เราทําต่อไป  

ไม่ต้องการวิเศษ  ไม่ต้องการท่ีจะมีอภิญญาทั้งหลายทั้ง
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ปวง แต่สิ่งท่ีต้องการน้ันคือการตัดขาดละสมุจเฉทปหาน  

คือความทุกข์ ท้ังหลายอันมีกามตัณหา   ภวตัณหา  

วิภวตัณหา  เป็นตัวที่ทําให้เราตกไปยังเบื้องล่าง  

เมื่อเราได้เกิดมาเป็นคนได้เกิดมาเป็นมนุษย์กับเขา

ชาตินี้  และยังได้พบพระพุทธศาสนา  เพราะฉะนั้นแล้วเรา

พยายามอย่าหลงระเริงไปกับทางโลกจนลืมทางธรรม  

เพราะว่าโลกมันอาศัยแต่ปัจจุบัน  แต่ทางธรรมนั้นมันส่ง

ข้ามภพข้ามชาติไปทีเดียว ขอให้เราจงเจริญปัญญาและก็

เจริญมรณานุสสติกรรมฐานให้ได้อยู่ตลอดเวลาที่เรา

พอจะทําได้  เพราะว่าเราเจริญมรณานุสสติกรรมฐานแล้ว

มันเหมือนกับท่ีหลวงปู่สอนเรื่อยๆ ว่า  ถ้าเรานึกถึงความ

ตายเป็นอารมณ์  เราก็จะรู้จักคําว่าพอดีท่ีไม่ใช่ตัณหา  

เหมือนท่ีสอนไปเมื่อสักครู่น้ีว่าหนาวเราก็ต้องห่มผ้าเป็น

เรื่องปกติมันไม่ใช่ตัณหา  หิวมันก็ต้องกินเป็นเรื่องธรรมดา

มันไม่ใช่ตัณหา  ร้อนเราก็ต้องเปิดพัดลมหรือไม่ก็เปิดแอร์

หรือว่าเอาพัดโบกก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ตัณหา  เราไม่ได้
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แสวงหากิเลส  แต่เรารู้ด้วยสติว่ากาย  เวทนา  จิต ธรรม

มันเป็นเครื่องเกี่ยวพันกันเป็นความพอดีของเรา   

เพราะฉะนั้นแล้วหลวงปู่ก็หวังว่าจะได้ดีหรือได้ช่ัวไม่

อยู่ท่ีตัวของหลวงปู่  อยู่ท่ีเราประพฤติปฏิบัติเอง  แต่หลวง

ปู่ให้ปัญญาแล้ว  ถ้าเราเอาไปคิดเอาไปพิจารณา  หลวงปู่

ก็หวังว่าชาติน้ีเราก็อาจจะสําเร็จไปสู่มรรคผลท่ีมีพระ

โสดาบันเป็นแดนเกิด   
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การตัดความโลภ ความโกรธ ความหลง 

วันนี้หลวงปู่จะพูดง่ายๆ  การที่พระพุทธเจ้าพระองค์

ได้สอนให้พุทธบริษัทท้ังหลายบําเพ็ญบุญหรือกุศล  ความ

จริงแล้วการบําเพ็ญบุญในพระพุทธศาสนานั้น  ถ้าพูดให้

เข้าใจง่ายๆ มี ๓ ประการคือ  

๑. ทานมัย บุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน   

๒. สีลมัย บุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล   

๓. ภาวนามัย บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา  

การท่ีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงกําหนดการ

บําเพ็ญบุญกุศล ๓ ประการในพระพุทธศาสนาก็มีเท่านี้   

ถ้าเรารู้ว่าสิ่งต่างๆ นั้นรากเหง้าของกุศล  รากเหง้า

ของกุศลก็คือความดี  คือทาน  ศีล  ภาวนา  และรากเหง้า

ของอกุศล  เราจะต้องเกิดมีความสุขและความทุกข์  อย่างไร

ก็ตามเพราะเราอาศัยรากเหง้าของอกุศลเป็นสําคัญ  ถ้าเรา

ไม่สามารถชนะรากเหง้าของอกุศลได้  เราก็ไม่สามารถจะ

หลีกไปจากวัฏสงสารน้ีได้  ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ
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เป็นเช่นน้ี  ถ้าเราสามารถทําลายรากเหง้าของอกุศล ๓ 

ประการได้  ก็เท่ากับว่าเรามีหนทางไปนิพพานได้   

เพราะอะไร  เพราะพระพุทธองค์สอนหลายแบบ  

ก็เพราะว่าคนเรานั้นนิสัยของคนเราไม่เสมอเหมือนกัน   

มีปัญญาไม่เสมอกัน  อาศัยการบําเพ็ญบารมีเข้มข้นคนละจุด  

พระพุทธเจ้าจึงต้องพูดมากหลายแบบ  เพื่อให้ถูกกับนิสัย

หรือบุญบารมีเดิมของแต่ละบุคคล  

สําหรับรากเหง้าของอกุศลนั้น คือความโลภ ความ

โกรธ ความหลงท้ังหลาย ถือว่าเป็นรากเหง้าของอกุศล  

กิเลสจะมีกี่ประเภทก็ตาม ผลท่ีสุดก็รวมอยู่ท่ี ๓ อย่าง

ด้วยกัน ถ้าเราสามารถทําลายรากเหง้าอกุศล ๓ ประการ

นี้ได้ เราก็ไปนิพพานได้   

วิธีท่ีจะทําลายรากเหง้าของอกุศลได้ เราก็ต้องสร้าง

รากเหง้าของกุศลข้ึนมาแทน นั่นคือทานการให้ สีลมัยบุญ

สําเร็จด้วยการรักษาศีล ภาวนามัยบุญสําเร็จด้วยการ

เจริญภาวนา   

สําหรับทานน้ัน  บุญสําเร็จด้วยการบริจาคทาน  

เป็นการตัดความโลภโลภะต่างๆ  ซึ่งเป็นรากเหง้าใหญ่ส่วน
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หน่ึงของอกุศล  ถ้าการบริจาคทานมีอารมณ์ครบถ้วนในจิต  

เวลานั้นความโลภก็หมดไปจากจิตจากใจ   

สําหรับศีล  เป็นเครื่องตัดความโกรธหรือโทสะ  

เพราะว่าคนที่จะปฏิบัติศีลต้องมีพรหมวิหาร ๔ คือมี

เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา   

ภาวนามัย บุญสําเร็จด้วยการเจริญภาวนา  อันนี้ตัด

โมหะ คือความหลง ถ้าตัดตรงๆ จริงๆ ก็แค่ ๓ อย่างนี้  

ทีน้ีวิธีตัดเราจะตัดความโลภออกจากจิตจากใจองค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราใช้จาคานุสสติกรรมฐาน

เป็นกําลังหนุน  คําว่า “จาคานุสสติ” นี่ก็หมายความว่า คือ

ในใจของเราคิดไว้เสมอว่าเราจะสงเคราะห์สัตว์อ่ืนหรือ

บุคคลอ่ืนนอกจากตัวเราให้คนทั้งหลายให้เกิดมีความสุขตาม

กําลังท่ีเราจะพึงทําได้  ถ้ายังคิดอยู่ถือว่าเป็นจาคานุสสติ

กรรมฐาน  ถ้าอารมณ์ในธรรมถือว่าเป็นทานมัย  บุญสําเร็จ

ด้วยการบริจาคทาน  

ครั้งหนึ่งนั้นเอ็งเคยพูดกับหลวงปู่ท่ีนิมนต์หลวงปู่ไป

ทําบุญที่ศูนย์ของเอ็ง  เพราะว่าเอ็งว่าอยากให้บุคคลอื่นได้
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เจอหลวงปู่ ได้ทําบุญกับหลวงปู่  อันน้ีแหละเราได้สงเคราะห์

ทหารท่ีมาในวันนั้น  นับว่าเป็นบุญอย่างหน่ึงท่ีเรียกว่า 

จาคานุสสติ  คือปรารถนามีอารมณ์ท่ีจะให้คนเหล่านั้นได้

เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้า  ได้พบหลวงปู่   

วิธีตัดความโลภ  ความจริงถ้าเราไม่โง่เกินไปหรือไม่

ฉลาดเกินไป  เพราะว่าไอ้ตัวเกินๆ มันใช้อะไรไม่ได้  มัน

ใช้ได้เพียงแค่ตัวพอดี  เมื่อโง่เกินไปก็คือความรู้สึกแค่เพียง

ว่าทรัพย์สมบัติที่เราพึงหามาได้ด้วยชอบธรรม  เราหามา

ด้วยความเหนื่อยยาก  เราจะแบ่งให้ชาวบ้านกินให้สัตว์กิน

เพื่อประโยชน์อะไร  พวกน้ีไม่ได้ทําคุณประโยชน์อะไรให้แก่เรา  

อันน้ีเรียกว่าโง่เกินไป  ถ้าฉลาดเกินไปก็ให้จนกระท่ังตัวเอง

ลําบาก  คือเหลือไม่พอกิน  ฉลาดเกินไป  ท้ัง ๒ อย่างต้อง

ถือแค่พอดี  ท่ีหลวงปู่เคยสอนไว้ว่าตั้งแต่ถ้าหนาวเราก็ต้อง

ห่มผ้าให้พอดี  ถ้าร้อนก็เปิดพัดลม  ถ้าหิวก็ต้องกินให้มัน

พอดี  อันดับแรกนั้นจิตใจของเราคิดไว้เสมอว่า  การท่ีเรา

จะไปยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของบุคคลอ่ืนได้มาโดยไม่ชอบ

ธรรมจะด้วยวิธีไหนก็ตาม  ลักขโมยโกงเขาหรืออะไรก็

แล้วแต่  อันน้ีมันเป็นปัจจัยความทุกข์  มันทุกข์ในชาติน้ี
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แล้วก็ยังทุกข์ในชาติหน้า  แล้วก็ยังทุกข์ในชาติต่อๆ ไป  

ชาติน้ีเรามีศัตรู  คนท่ีมีศัตรูไม่มีใครมีความสุข  เมื่อตาย

จากชาติน้ีไปแล้ว  บุญบารมีมันสูงมาก  เราก็อย่าพึงว่า

ทานน้ันจะได้บุญน้อย  ทานท่ีเราให้มันก็จะทําให้เราได้

กลับมาเกิดเป็นมนุษย์  แต่ยังไม่เข้าถึงพระนิพพาน  ให้เรา

บําเพ็ญเพียรบารมีของเราไปเรื่อยๆ   

วิธีตัดความโกรธ  ทีน้ีถ้าหากว่าเรามีความโกรธเป็น

ประจํา  ไอ้ความโกรธมันเป็นการเผาผลาญให้เกิดอาการ 

เร่าร้อนในจิตในใจ  วิธีท่ีจะตัดความโกรธ  พระพุทธเจ้าให้

เราใช้สีลมัยคือบุญสําเร็จด้วยการรักษาศีล  ถ้าเราฟังแล้วจะ

รู้สึกว่า  ศีลไม่มีอํานาจระงับความโกรธได้เลย  แต่ถ้าเรา

เข้าใจพื้นฐานท่ีจะทําให้เกิดมีศีลได้  ต้องมีอารมณ์อย่างน้อย 

๒ อย่าง  คือเมตตาคือความรัก  กรุณาคือความสงสาร   

ถ้าอารมณ์ท้ัง ๒ ประการน้ีไม่มีอยู่ในจิตในใจของเราแล้ว  

ศีลก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ได้   

เวลาท่ีเราฟังพระให้ศีลหรือเราสมาทานศีลด้วยตัว

เราเอง  สักแต่ว่าบางคนถ้ารู้ จักศีลแต่ไม่ได้ปฏิบัติศีล  
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ความว่ารู้แค่สักแต่ว่ารู้ว่ามีศีล ๕  ศีลจะมีได้ต่อเมื่อเราละ

โอกาสที่สามารถจะละเมิดได้เราไม่ละเมิด  นั้นก็คือเราเป็น

คนมีศีล  ฉะนั้นแล้วคนท่ีจะมีศีลได้จริงนั้นก็ต้องมีเมตตา

คือความรัก  ถ้าเรามีความรักเราก็ฆ่าใครไม่ได้  คดโกง

ขโมยใครก็ไม่ได้  แย่งคนรักใครก็ไม่ได้  จะพูดมุสาโกหก

มดเท็จก็ไม่ได้  จะดื่มของมึนเมาไม่ได้  ท้ังน้ีเพราะเราเป็น

คนรักตัวเรา  รักครอบครัว  รักบุคคลอ่ืน  เพราะอะไร  

เพราะว่าสุราเมรัยเป็นปัจจัยแห่งความเป็นคนบ้า  ถ้าบ้า

แล้วมันก็ไม่คิดดี  มันก็จะทําช่ัวได้ทุกอย่าง  ฉะนั้นคนท่ีมี

ความรักซึ่งกันและกันก็ไม่บ้าเข้าหากัน  ฉะนั้นคนท่ีจะต้อง

มีศีลต้องมีเมตตาคือความรัก  กรุณาคือความสงสาร  ถ้า

ความรักความสงสารเกิดข้ึนในจิตในใจใครแล้วก็ตาม  

ความโกรธมันก็จะไม่เกิดข้ึน  ถ้าขณะใดความรักความ

สงสารมันขาดจากจิตจากใจไปความโกรธมันจะเกิดข้ึน  

เราต้องค่อยๆ ทํา ค่อยๆ ปฏิบัติ อาการท้ังหลายมันจะได้ชิน  

ถ้าอารมณ์เมตตาคือความรัก กรุณาคือความสงสาร ถ้า

เราทําให้มันเกิดข้ึนในใจจนเกิดความชิน  ศีลนี่แหละจะเป็น

ตัวยับยั้ง  หรือเราคิดจะฆ่าสัตว์เราก็ต้องคิดว่านี่เรารักสัตว์
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ทําไมเราจึงจะฆ่า  ถ้าเราคิดขโมยคดโกงใครเขา  คนท่ีรัก

เราเราจะคดโกงเขาทําไมมันทําไม่ได้  รวมความง่ายๆ การ

ตัดความโกรธคือต้องมีศีล  คือมีฐานคือเมตตากรุณาท้ัง 

๒ อย่าง  และประกอบด้วยมุทิตาและอุเบกขา  ท่ีเรียกว่า

พรหมวิหาร ๔  คราวน้ีตัวสําคัญท่ีสุด คือการตัดโมหะคือ

ความโง่  

การตัดโมหะคือความโง่  ความหลงเป็นรากเหง้าตัว

สําคัญ  พระพุทธองค์บอกใช้ภาวนา  บุญสําเร็จด้วยการ

เจริญภาวนา  คําว่า “ภาวนา” นั้นเขาไม่ได้หมายความว่า

ภาวนาพุทโธหรืออะไรก็แล้วแต่  แต่การภาวนาแปลว่าการ

เจริญ  การเจริญนั้นคือเราผูกจิตผูกใจของเราอยู่กับอะไร

ก็แล้วแต่  อย่างถ้าจิตเราผูกขณะเราวิ่งอยู่กับการสวดมนต์  

การฟังธรรม อันนั้นแหละเรียกว่าภาวนา  ภาวนามีอยู่ ๒ 

อย่าง คือสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา  

สมถภาวนาเป็นอุบายสงบใจ  ทําจิตใจให้สงบจาก

นิวรณ์ ๕ ประการ  มันก็จะสงบได้ชั่วคราว  ถือว่าเป็น

กําลังส่วนหนึ่งของจิตของใจ  ทําจิตใจให้มีความเข้มแข็งมี
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อารมณ์ทรงตัว  ถ้าเราสามารถทรงสมาธิคือไม่มีอารมณ์

ฟุ้งซ่านแส่ส่ายไปสู่อารมณ์อ่ืน  รักษาเฉพาะอย่างใดอย่าง

หนึ่งนั้นเพียงแค่ ๕ นาที ๒ นาที  ๓ นาที  ก็คือว่ากําลังจิต

ของเรานั้นมีกําลังจริงๆ ได้ ๕ นาที  ๒ นาที  ๓ นาทีก็

แล้วแต่  ในเมื่อจิตของเรานั้นทรงอารมณ์คือความสงบได้ 

๒ นาที  ๓ นาที  เวลานั้นถ้าเราฉลาดหน่อยเราก็ใช้ปัญญา

เข้ามาห้ําห่ันกับกิเลสที่เรียกว่า วิปัสสนาญาณ   

ฉะนั้นแล้วการเจริญภาวนาจะถือว่าอย่างใดอย่าง

หนึ่งโดยเฉพาะไม่ได้  ต้องใช้ควบคู่ไปท้ังสมถและวิปัสสนา

ภาวนา  ถ้าหากว่าเราทรงอารมณ์รากเหง้าของกุศล

ครบถ้วน  คือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะ  เราก็มีสิทธ์ิท่ี

จะเลิกกันไม่มีต่อไปอีก  ทํายังไงจึงจะครบ  เราจะไม่โกรธ

ใครให้เราท่องไว้  อยู่ ท่ีไหนมันจะไม่โกรธ  ถ้าเราไม่

ต้องการโกรธใครจริงๆ ไปอยู่บนยอดเขามันก็ยังโกรธอยู่

ถ้าเราคิดโกรธข้ึนมา  เราไปอยู่ในถ้ํามันก็ยังโกรธ  หรือว่า

ไปนอกโลกโกรธมันเกิดขึ้นได้เสมอ  

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราอยากจะระงับความโกรธได้

จริงๆ คือ ขอให้เราพิจารณาว่าถ้าเราตายไปแล้วได้รวม
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ความว่า  ถ้าเราจะไม่โกรธใครน้ีก็ยาก  เราจะไม่หลงน้ีก็ยาก  

ให้เราค่อยๆ คิด  ค่อยๆ ทํา  ท่ีหลวงปู่บอกให้เรารู้ยังไม่ถึง

ข้ันปฏิบัติ  คือเป็นเพียงข้อปริยัติเท่านั้น  ขอให้เรามานั่งคิด

ดูอีกทีว่าที่เราเกิดมาเสวยความทุกข์ก็ดี  ความสุขก็ดี  ให้เรา

คิดว่าโลกน้ีท่ีมันเต็มไปด้วยความทุกข์ทําไมเราจึงเกิด   

ก็ต้องตอบว่าเพราะเรามันอยากเกิดมันจึงเกิด   

เพราะฉะนั้นแล้วที่เราจะต้องเกิดมาเพราะความชั่ว

ของจิตของใจเราเอง  จิตใจของเรานั้นมันคบความช่ัว ๔ 

อย่าง คือ  

๑. กิเลส   

๒. ตัณหา   

๓. อุปาทาน   

๔. อกุศลกรรม   

เหตุท้ัง ๔ ประการน้ีเป็นปัจจัยให้เราเกิดข้ึนมาใน

โลกนี้   

เพราะฉะนั้นแล้วมันหวังผลไม่ได้ว่าตัดความโลภ  

ตัดความโกรธ  ตัดความหลง  ด้วยทานมัย  สีลมัย  
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ภาวนามัย  ฟังแล้วมันเหมือนง่าย  แต่ถ้าเราลองประพฤติ

ปฏิบัติดูเราจะรู้สึกว่ามันยาก  แต่ถ้าเราฝืนที่จะทํา  ไอ้เรื่อง

ท่ียากมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่าย   

หลวงปู่ก็หวังว่าคําสอนท่ีสอนไปเราจะเข้าใจหรือไม่

เข้าใจ  แต่หลวงปู่อยากจะพาเราเข้าสู่มรรคผลนิพพาน  

เพราะสรรพสัตว์ท้ังหลายในโลกนี้เกิดมาทุกข์กันพอได้แล้ว  

เลิกทุกข์สักทีหนึ่ง  ทําจิตทําใจของเราให้สะอาดผ่องใส   

มีความรู้แจ้งแทงอยู่ตลอดในหลักธรรมท่ีองค์สมเด็จพระ-

สัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้ว   

ก็ขออํานาจบารมีบุญเก่าของพวกเราและบุญใหม่

ของพวกเรา  และอนาคตท่ีเราจะสร้างอีกต่อไป  จงเป็น

ตบะ  เป็นเดช   เป็นเดชะ  เป็นบารมี  เป็นหนทางพาเรา

เข้าสู่มรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทอญ 

 

 

 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๙๙ 

ใช้ปัญญาพิจารณาอริยสัจ ๔ 

วันน้ีวันพระ วันพระสิ่งท่ีเราจะทําได้คือพยายามมี

สติมีศีล   

คนเรานั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ชี้แนะความจริงใน

สรรพสังขารท้ังหลายว่า  ทุกสิ่งทุกอย่างมีความจริงอย่างน้ี  

ให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาดูให้รู้  ให้เห็น  ให้เป็นไปตามกฎ

ของพระไตรลักษณ์  คืออนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  ธาตุ ๔ 

และขันธ์ ๕  ให้เราใช้สติปัญญาพิจารณาอยู่เสมอ  ถึงจิต

ของเราจะไม่ละ  ไม่ถอย  ไม่ปล่อยวางในสิ่งใดก็ตาม  ก็ให้ใช้

สติปัญญาพิจารณาอยู่บ่อยๆ จนเกิดความชํานาญ  วันหน่ึง

ข้างหน้าก็จะเกิดความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงได้   

เมื่อจิตรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้ว  จิตจะเปลี่ยน

ความเห็นผิดกลายเป็นความเห็นถูกต้องได้  แต่ก่อนเห็นว่า

เป็นของดีท่ีเท่ียงแท้แน่นอน  เมื่อเราพิจารณาให้รู้ให้เห็นด้วย

ปัญญาแล้ว  ไม่มีสิ่งใดเท่ียงแท้แน่นอนแต่อย่างใด  แต่ก่อน

จะเข้าใจว่ากามคุณกิเลสท้ังหลายเป็นความสุข  ทําให้ใจเกิด
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ความสนุกร่าเริง  เมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาให้รอบรู้แล้ว  

กามคุณกิเลสน้ีแหละเป็นบ่อเกิดแห่งความทุกข์ท้ังหลายท้ัง

ปวง  ท่ีเราเข้าใจกันว่าเป็นความสุขก็เพราะความหลงของใจ  

และความไม่รู้ทุกข์โทษภัยในกามคุณนั้นเอง   

แต่ก่อนเข้าใจกันว่าธาตุ ๔  ขันธ์ ๕  ป็นอัตตาตัวตน  

แต่ถ้าเราใช้สติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริง

แล้ว  ไม่มีสิ่งใดเป็นผัสสะตัวตนแต่อย่างใด  เมื่อใจท่ีรู้เห็น

ตามด้วยปัญญาอย่างน้ีเราจะมีความเชื่อมั่น  มีความรู้เห็น

ท่ีเกิดข้ึนก็เฉพาะตัวได้ชัดเจน  ความยึดมั่นถือมั่นในธาตุ

ขันธ์ว่าเป็นอัตตาตัวตนย่อมสลายตัวไปในท่ีสุด  เพราะจะ

เกิดความเข้าใจเป็นสัมมาทิฏฐิ  คือมีความเห็นท่ีถูกต้อง

ตามความเป็นจริง  

ฉะนั้นแล้วการใช้สติปัญญาพิจารณาเห็นไปตามกฎ

ของพระไตรลักษณ์  จะทําให้ใจของเราเกิดความเปลี่ยนแปลง

ในความเห็น  เปลี่ยนจากความเห็นผิดท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิมา

เป็นสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นถูกต้องนั้น  เราต้องใช้ปัญญา

พิจารณาให้เกิดความรู้เห็นละเอียดมากข้ึนกว่าน้ี  ก็จะมี



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๐๑ 

ความเปลี่ยนแปลงแบบปุถุชนก้าวขึ้นเป็นพระอริยบุคคลข้ัน

หนึ่งข้ันใดตามสุดแท้แต่วาสนาบารมี   

ถ้าเราได้ศึกษาประวัติของพระอริยเจ้าพระอริยบุคคล

แล้ว เราจะเกิดความมั่นใจว่า หลักของสัมมาสมาธิคือปัญญา  

คือความเห็นชอบเป็นจุดเริ่มในการปฏิบัติท่ีถูกต้อง เป็นไป

ตามคําสอนของพระพุทธเจ้าท่ีตรัสสอนไว้อย่างชัดเจน  ผู้ท่ี

ได้บรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลในคร้ังพุทธกาลน้ัน  

ท่านเหล่านั้นก็ปฏิบัติภาวนาคืออบรมจิตมาอย่างน้ี ในยุค

สมัยน้ีถ้าผู้ภาวนาปฏิบัติเป็นไปตามหลักเดิม  คือมีความรู้

เห็นเป็นไปตามท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัส

สอนไว้  พวกเราทุกคนไม่ว่าใครก็แล้วแต่  ก็มีสิทธ์ิบรรลุ

เป็นพระอริยเจ้าอริยบุคคลได้ในชาติน้ีก็ได้เช่นกัน  แม้แต่

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ประกาศศาสนา

เป็นเวลายาวนานถึง ๔๕ พรรษา  พระองค์มีเจตนาจะ

ประกาศให้บุรุษมนุษย์ท้ังหลายได้รู้เห็นตามความเป็นจริง   

เมื่อคนเรายังเพ้อฝันไปตามกระแสของโลกอยู่  

ความเห็นท่ีเป็นมิจฉาทิฏฐิย่อมเข้าใจผิดต่อหลักตามความ
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เป็นจริงตลอดไป  เมื่อใจมันยังไม่ยอมรับความจริง  แต่

อยากจะรู้ความจริง  มันเป็นไปตามนั้นไม่ได้  อย่างมากก็

เป็นเพียงรู้ตามความจริงไปตามตําราหรือท่ีฟังท่ีอ่าน

เท่านั้น  ส่วนความจริงที่รู้เห็นในสติปัญญาหารู้ไม่  เพราะ

เราไม่ฝึกสติปัญญาให้เกิดขึ้นที่ใจ  อย่างมากก็เพียงปัญญา

รู้ เห็นในสัญญาเท่าน้ัน  จึงเป็นปัญญาอยู่ในข้ันสุตมย

ปัญญา  ยังไม่ก้าวข้ึนสู่ความเป็นจริง  หรือเข้าสู่จินตามย

ปัญญาแต่อย่างใด   

คําว่า “จินตามยปัญญา” ก็คืออุบายวิธีจินตนาการ  

เ ป็นวิธีใ ช้ความคิดพินิจพิจารณา ตรึกตรองวิจารณ์

วิเคราะห์ใคร่ครวญ  เรียกว่าสัมมาสังกัปโป  สัมมาสังกัป

โปคือการดําริพิจารณาให้เข้าใจตามความเป็นจริงต่อสิ่ง

เหล่านั้นๆ  ถ้าพิจารณารู้เห็นความจริงสักเท่าไรก็แล้วแต่  

ความเข้าใจที่รู้เห็นจะมาหนุนสัมมาทิฏฐิ  คือความเห็นจริง

ตามความเป็นจริงมากข้ึน  การดําริพิจารณาในพระสัจ

ธรรมต่างๆ ต้องมีวิริยะคือความขยันหมั่นเพียร  ตรึกตรอง

อยู่เสมอ  ความรู้เห็นก็จะมีความกระจ่างชัดเจนมากข้ึน  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๐๓ 

ความเข้าใจตามหลักความเป็นจริงก็ยิ่งเห็นยิ่งมากข้ึน  

ความรู้จริงความเห็นจริงนี่เองจะทําให้เกิดความแยบคาย  

คือทําให้เกิดความลังเลสงสัยหายไปท้ังหมดท้ังสิ้น  เราไม่

มีการลูบคลําดังที่เคยเป็นมา  ใจก็เลยละจากมิจฉาทิฏฐิคือ

ความเห็นผิดเข้าใจผิดไปได้  เพราะความเป็นจริงก็จะเกิด

เป็นสัมมาทิฏฐิ  มีความเห็นชอบตามความเป็นจริงได้อย่าง

เต็มตัว  นี่จะเป็นการละเห็นผิดเบื้องต้น  

เพราะฉะนั้นแล้วสติและปัญญา  ขอให้เรานั้นไม่ว่า

จะฟังธรรมะของใครก็แล้วแต่  จะเป็นหลวงปู่  หลวงพ่อ

องค์หนึ่งองค์ใดก็แล้วแต่  เมื่อเราฟังแล้วให้เราใคร่ครวญ

เข้าใจถึงความเป็นจริง  ไม่ใช่ว่าฟังแล้วใคร่ครวญไม่ได้  ไม่

รู้จักใคร่ครวญ  ไม่ใคร่ครวญเพราะอะไร  เพราะว่าไม่ใช่ว่า

ใคร่ครวญแต่สัญญาอย่างท่ีเรารู้เราเห็น  เพราะสัญญามัน

เป็นตัวจํา  ปัญญาพิจารณาความจําอีกทีหนึ่ง  แต่ไม่รู้ไม่

เห็นด้วยปัญญาอย่างแท้จริง  และสิ่งเหล่าน้ีวันหนึ่งนั้นให้

เราพิจารณาว่า  เราต้องตกอยู่ในสภาพกฎแห่งพระไตร

ลักษณ์อย่างแน่นอน  ไม่มีใครในโลกน้ีท่ีจะวิ่งหนีสิ่งเหล่าน้ี
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พ้นไปได้  ทุกเช้ือชาติทุกศาสนาธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่าง

ให้มาเหมือนกันหมดท้ังโลกนี้   

เพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราจงใช้ปัญญาใคร่ครวญ

และไตร่ตรองถึงความเป็นจริง  เมื่อเราพิจารณาถึงความ

เป็นจริงได้  ให้เราหมั่นพิจารณาว่าเมื่อเราส่งจิตออกเป็น

สมุทัย  เมื่อเป็นสมุทัยย่อมเกิดให้มีแต่ความทุกข์เกิดข้ึน

ภายในใจของเรา  พระพุทธองค์สอนให้อยู่กับข้างในคือ

ปัจจุบัน  มีสติอยู่แต่ข้างใน  พยายามไม่ส่งจิตออกไปข้าง

นอกเพื่อหาทุกข์ท้ังหลายท้ังปวง  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๐๕ 

บุญกิริยาวัตถุ ๑๐  

วันน้ีวันท่ี ๓๑ สิงหาคม  จะขอพูดถึงเรื่องบุญใน

หลักพระพุทธศาสนา  บุญนั้นมีการทําบุญด้วยกัน ๑๐ 

ประการ  หรือที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ คือ 

๑. รู้จักให้ทาน  การให้ทานน้ันคือการแบ่งปันผู้อ่ืน

ด้วยสิ่งของ  ไม่ว่าจะให้ใครก็เป็นบุญ  ท่ีเรียกว่า ทานมัย  

การให้ทานเป็นการช่วยขัดเกลาความเห็นแก่ตัว  ความคับ

แคบ  ความตระหนี่ถี่เหนียวและความยึดติด  ติดยึดอยู่กับ

วัตถุ  นอกจากน้ีสิ่งของท่ีเราแบ่งปันออกไปนั้นก็จะเป็น

ประโยนช์กับบุคคลอื่นหรือชุมชนโดยส่วนรวม 

๒. รักษาศีล  ศีลก็เป็นบุญท่ีเรียกว่า สีลมัย  เป็น

การฝึกฝนท่ีจะลด  ละ  เลิก  ความช่ัว  ไม่ไปเบียดเบียนใคร  

มุ่งท่ีจะทําแต่ความดี  เอ้ือเฟื้อเผ่ือแผ่แก่ผู้อ่ืน  เป็นการ

หล่อเลี้ยงบ่มเพาะให้เกิดความดีงาม  และพัฒนาชีวิตของ

เรานั้นไม่ให้ตกต่ํา 
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๓. เจริญภาวนา  การเจริญภาวนาก็เป็นบุญท่ีเรียกว่า  

ภาวนามัย การภาวนาเป็นการพัฒนาจิตและปัญญา ทําให้

จิตใจของเรานั้นสงบไม่มีกิเลส  ไม่มีเรื่องเศร้าหมอง  เห็น

คุณค่าสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง  ผู้ท่ีภาวนาอยู่เสมอ

ย่อมเป็นหลักประกันว่าจิตจะมีความสงบ  ชี วิตจะมี

ความสุข  ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นจะดีขึ้นสูงขึ้น 

๔. การประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน  ผู้น้อยอ่อนน้อม

ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่  ผู้ใหญ่ก็แสดงออกในความมีเมตตาต่อ

ผู้น้อย  และต่างก็อ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรม  รวมถึงการให้

เกียรติให้ความเคารพในความแตกต่างซึ่งกันและกัน  ท้ังใน

ความคิด  ความเช่ือและวิธีประพฤติปฏิบัติของบุคคลและ

สังคมอื่น  เป็นการลดความยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน  

อันนี้ก็เป็นบุญเรียกว่า อปจายนมัย 

๕. รู้ จักช่วยเหลือสังคมรอบข้าง  ช่วยเหลือสละ

แรงกายเพ่ืองานส่วนรวม  เพ่ือช่วยงานเพ่ือนบ้านท่ีต้องการ

ความช่วยเหลือก็เป็นบุญ  อันน้ีเรียกว่า เวยยาวัจจมัย 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๐๗ 

๖. เปิดโอกาสให้คนอ่ืนมาร่วมทําบุญกับเรา  หรือใน

การทํางานก็เปิดโอกาสให้คนอ่ืนมีส่วนร่วมทํา  ร่วมแสดง

ความคิดเห็น  รวมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้มีพระคุณ

ท่ีล่วงลับไปแล้วด้วยก็เป็นบุญ  อันนี้เรียกว่า ปัตติทานมัย 

๗ . ยอมรับและยินดีในการทําความดีหรือการ

ทําบุญของผู้อ่ืน  คือการช่ืนชมยินดีคืออนุโมทนา  ไม่อิจฉา

หรือระแวงสงสัยในการกระทําความดีของผู้อ่ืน  อันน้ีก็เป็น

บุญ  เรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย 

๘. ฟังธรรม  เพราะว่าถ้าพวกเราทุกคนได้ฟังธรรม

กันบ่อยๆ  เหมือนเราได้บ่มเพาะสติปัญญาให้สว่างไสว  

ฟังธรรมะ  ฟังเรื่องท่ีดีมีประโยชน์ต่อสติและปัญญา  หรือ

มีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตท่ีดี  เป็นความจริง  ความดี  

ความงาม  ก็เป็นบุญอันนี้เรียกว่า ธัมมัสสวนมัย 

๙. แสดงธรรม  ถ้าเราให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้อ่ืน  

แสดงธรรมนําธรรมะไปบอกกล่าวเผ่ือแผ่ให้คนอ่ืนได้รับฟัง  
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ให้เขาได้รู้จักวิธีการดําเนินชีวิตท่ีดี  เป็นเรื่องของความจริง  

ความดี  ความงาม  ก็เป็นบุญอันน้ีเรียกว่า ธัมมเทสนามัย 

๑๐. ทําความเห็นให้ถูกต้องและเหมาะสม  มีการ

ปรับทิฏฐิแก้ไขปรับปรุงพัฒนาความคิดเห็น  ความเข้าใจ  

ให้ถูกต้องตามหลักธรรม  ให้เป็นสัมมาทัศนะอยู่เสมอ  

เป็นการพัฒนาปัญญาอย่างสําคัญก็เป็นบุญ  อันน้ีเรียกว่า 

ทิฏฐุชุกัมม์   

ทิฏฐุชุกัมม์หรือสัมมาทัศนะนั้นเป็นสิ่งท่ีขาดไม่ได้ใน

การทําบุญทุกชนิดและทุกโอกาส  เราจะต้องประกบและ

ประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุอ่ืนทุกข้อ  เพื่อให้งานบุญข้อ

นั้นๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและความมุ่ง

หมาย  พร้อมท้ังได้ผลถูกทาง   

ขอให้เราทุกคนนั้นจงเป็นผู้ขวนขวายในบุญ  เพราะ

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  สุโข  ปุญญัสสะ  อุจจะโย  การสั่ง

สมบุญย่อมนําความสุขมาให้  ถ้าเราเป็นผู้มีบุญเราก็จะ

เป็นผู้มีแต่ความสุข  เพราะฉะนั้นแล้วจงสร้างบารมีกัน 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๐๙ 

เห็นธรรมะได้  ใจจะมีธรรม 

วันน้ีวันท่ี ๑ กันยายน  ก็จะขอพูดธรรมะเล็กๆ 

น้อยๆ ให้พวกเราท้ังหลายได้ฟัง   

ขอให้ชีวิตของพวกเราน้ันจงอย่าตั้งอยู่ด้วยความ

ประมาท  จงอย่ามัวแต่ลุ่มหลงอยู่กับทางโลกจนเกินไป  

เพราะอะไร  เพราะในท่ีสุดแล้วเราก็จะต้องพลัดพรากจาก

สิ่งท้ังหลายท้ังปวงเหล่านั้นท่ีตั้งอยู่ทางโลก  ถ้าเมื่อเรา

ประสบความสําเร็จทางโลกแล้ว  ขอให้พวกเราทุกคนอย่า

ลืมแสวงหาทางธรรมะ  เพื่อจะได้ติดตามตัวเราไปทุกภพ

ทุกชาติ   เหมือนท่ีพระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ปุญญานิ   

ปรโลกัสมิง  ปติฏฐาโหนติ  ปาณินันติ  บุญเป็นที่พ่ึง

ของเราทั้งโลกนี้และโลกหน้า”   

ชีวิตของเราท่ีเกิดมาน้ันก็อาศัยบุญมาเกิด  และท่ีมี

ทุกข์สุขนั้นขอให้เราจงคิดว่า  ปุพเพกตปุญญตา  ทุกคนมี

บุญเก่ามาไม่เท่ากัน  บางคนจึงมีแต่ความสุข  บางคนจึงมี
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แต่ความทุกข์  บางคนรํ่ารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี  บาง

คนยากจนเหมือนยาจก  เพราะว่าบุญทํามาไม่เท่ากัน  

อุปมาอุปมัยก็เหมือนน้ิวท้ัง ๕ น้ิวของเราที่สูงต่ําไม่เท่ากัน

เช่นเดียวกัน   

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราหาหนทางธรรมะให้แก่ตัวเรา

เองนั้น  คนเห็นธรรมะได้ใจจะมีธรรม  ธรรมเกิดข้ึนท่ีจิต  

อันน้ีก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเราประพฤติปฏิบัติ  วันหนึ่งเรา

ปฏิบัติจริงจังสักครึ่งช่ัวโมง  ให้เราทําให้ได้ทุกวัน  ขอให้

พวกเราจงคิดว่าวันหนึ่ง ๒๔ ช่ัวโมงนั้น  เราอยู่กับธรรมะ

แค่ครึ่งช่ัวโมงเราทําได้รึยัง  เราอย่าไปอาศัยสิ่งอื่นมากมาย  

ให้เราประพฤติปฏิบัติให้รู้ด้วยตนเอง  เหมือนกาลามสูตร 

๑๐ ท่ีพระพุทธเจ้าตรัสไว้  เมื่อนั้นเราอยู่ด้วยความสงบ

จากทุกข์  อยู่ด้วยความว่าง  ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น  ให้

เราประพฤติปฏิบัติอย่างน้ี  วางอารมณ์ใจอย่างน้ีให้ได้

ตลอดเวลา  

 และขอให้เราจงคิดพิจารณาว่าเราพึ่งคนอื่นนั้นเรา

พึ่งได้เพียงช่ัวคราว  เพราะผลสุดท้ายเราก็ต้องจากกัน  ไม่



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๑๑ 

มีอยู่คู่กันได้ตลอดกาล  แต่อยากมีท่ีพึ่งยาวๆ  ขอให้เราจง

พึ่งตัวของเราเอง  อย่าไปยืมจมูกคนอ่ืนมาหายใจ  เราจง

หายใจ  เราจงยืนด้วยตัวของเราเอง  โดยการประพฤติโดย

การปฏิบัติ   

ขอให้เราพึงสําเหนียกว่าบัดน้ีหนออายุของพวกเรา

นั้นอายุเท่าไหร่แล้ว  จะอยู่ได้อีกสักกี่วัน  ในเมื่อเราไม่รู้วัน

ตาย  เราไม่รู้วันตายแล้วเราพร้อมจะตายหรือยัง  เรามี

บุญกุศลมีความดีพร้อมแล้วหรือยัง  อย่ามัวหลงระเริงทาง

โลกจนลืมทางธรรม   

ขอให้ทุกคนนั้นจงสนใจประพฤติปฏิบัติ  ขอให้ทุก

คนจงอย่าท้ิงธรรมะ  ขอให้เอาธรรมะนั้นไว้ในใจของเรา

เสมอ  แล้วเราจะเป็นผู้มีความสุขท้ังโลกนี้และโลกหน้า 
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ปฏิบัติพระกรรมฐานเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริง 

อุกาสะ  อุกาสะ  ณ โอกาสบัดน้ีข้าพระพุทธเจ้าขอ

น้อมมอบกายถวายชีวิตเป็นพุทธบูชา  ธรรมบูชา  สังฆบูชา  

ขอปฏิบัติพระกรรมฐาน  ขอขณิกสมาธิ  อุปจารสมาธิ  

อัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณ  จงพึงบังเกิดข้ึนมีในขันธ

สันดานของข้าพระพุทธเจ้าท้ังหลาย  จนกว่าจะถึงซึ่งพระ

นิพพานในอนาคตกาลเบ้ืองหน้าอันใกล้นี้เทอญ 

ต่อไปขอให้เราจงต้ังสติสัมปชัญญะ  ค่อยๆ ขยับกาย  

กายรู้ในกาย  เอาขวาทับซ้าย  มือขวาทับมือซ้าย  ตั้งกาย

ให้ตรง  ดํารงสติให้มั่น  แล้วซักซ้อมทีท่าให้ดี 

ถ้าพูดถึงง่ายๆ กรรมฐานนี่ใครก็นั่งได้  แค่เอาขวา

ทับซ้าย  มือขวาทับมือซ้าย  หายใจเข้า  หายใจออก  แค่นี้

กรรมฐานใครก็ทําได้  แต่ท่ีมันทําไม่ได้คือทําอย่างไรจะให้

ใจของเรานั้นติดอยู่กับความสงบ  โดยจิตของเรานั้นที่จะไม่

ส่งออกไปข้างนอก  จิตของเราจะไม่ส่งไปหาความทุกข์   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๑๓ 

ขณะท่ีเรานั่งประพฤติปฏิบัติน้ี  ก็ได้ช่ือว่าเราได้

ปฏิบัติพระกรรมฐานเหมือนกัน  พอเร่ิมต้นขวาทับซ้าย  

มือขวาทับมือซ้าย  ตั้งกายให้ตรง  หายใจเข้าก็รู้  หายใจ

ออกก็รู้  มันรู้ได้สัก ๔-๕ ครั้งมันไปแล้ว  มันเตลิดทันที  

เมื่อจิตของเราหรือใจของเรานั้นมันไม่มีเครื่องผูกเอาไว้  

มันก็เลยไปหาสุขก็ดี  ทุกข์ก็ดี  อดีตแม้เพียงหนึ่งวินาทีมัน

ผ่านมาแล้ว  อนาคตข้างหน้าอีกสักหนึ่งนาทีมันยังมาไม่ถึง  

ขอให้เรารู้อยู่ในปัจจุบัน  พิจารณาอารมณ์อยู่ในปัจจุบัน  ไม่

ไปน้อมเอาอดีต  ไม่ไปน้อมเอาอนาคตมาทําให้ใจมันเป็นทุกข์   

เพราะว่าการประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานน้ัน  องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า  ขอให้

เรานั้นมีอารมณ์อยู่กับปัจจุบัน  ถ้าคิดถึงอดีตแล้ว  ถ้าอดีต

นั้นเป็นเรื่องท่ีดีอนาคตมันก็ดี  แต่ถ้าเราไปคิดถึงอดีตท่ีมัน

เป็นความทุกข์ของใจเรา  ก็จะพลอยทุกข์โดยไม่ได้รับ

ความสุขจากการประพฤติจากการปฏิบัติพระกรรมฐาน   

เพราะฉะนั้นแล้วเราทุกคนท่ีมาประพฤติให้ทาน  

รักษาศีล  เจริญภาวนา  ก็เพื่อต้องการให้บุญเกิดข้ึนกับเรา   
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บุญคืออะไร  บุญคือเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่เราทํา

แล้วมีความสุข  เราทําแล้วมีความผ่องแผ้วเบิกบานในใจ  

เมื่อเราทําแล้วใจนั้นไม่เป็นทุกข์   

แต่ถ้าเราทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าทําแล้วใจเป็นทุกข์  นั่น

ได้ช่ือว่าเราได้สร้างบาปให้เกิดข้ึนภายในจิตภายในใจของเรา  

 ขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่า  ทําไมเราไม่ต้องคิดถึงอดีต  

ถ้าองค์คุลีมาลย์คิดถึงอดีตว่าตัวเองเคยฆ่าคนถึง ๙๙๙ คน  

จิตขององค์คุลีมาลย์นั้นย่อมเศร้าหมอง  แต่อีกประการหนึ่ง

นั้นพระองค์คุลีมาลย์คิดถึงอดีตว่า  “โอ้บัดนี้หนอเราไม่น่า

ทําความชั่ว  ไม่น่าทําความเลวให้มันเกิดข้ึน  คือฆ่าคน

ถึง ๙๙๙ คน” เพราะฉะนั้นแล้วองค์คุลีมาลย์จึงคิดได้ ๒ ด้าน  

คือด้านหนึ่งคิดให้เกิดเป็นปัญญา  อีกด้านหนึ่งคือไม่ยอมคิด

สิ่งท่ีผ่านมา  สิ่งที่องค์คุลีมาลย์คิดแล้วเกิดเป็นปัญญาน้ัน  

คือคิดว่าตัวเองไม่น่าฆ่าคนเลยหนอ  เพราะความหลงผิด  

เมื่อมีความหลงผิดแล้ว  ความหลงนั้นเช่ือในคําสอนของครู

บาอาจารย์  เพราะฉะนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงต้ังในกาลาม

สูตรว่า  ไม่ต้องเช่ือใครท้ังหมดท้ังสิ้น  ขอให้เช่ือในผลแห่ง



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๑๕ 

การประพฤติแห่งการปฏิบัติ  เมื่อเรารู้เห็นเองเป็นปัจจัตตัง  

นั่นแหละจึงจะเรียกว่าธรรมะเกิดข้ึนในใจของเราแล้ว   

เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องไปคํานึงคิดถึงเรื่องในอดีต  

ขอให้เราทุกคนนั้นจงจับอยู่ท่ีลมหายใจเข้ารู้  ลมหายใจออกรู้  

ภาวนาอย่างน้ีก็ได้  หรือเราจะภาวนาว่าเข้าพุท  ออกโธก็

แล้วแต่เรา  หรือจะภาวนาว่าเข้าก็รู้  ออกก็รู้  ถ้าภาวนาอยู่

กับตัวรู้อยู่ตลอดเวลา  จิตของเรานั้นประดุจดังจะมีเชือก

ผูกมัดเอาไว้  เม่ือจิตถูกเชือกมัดเอาไว้  เชือกนั้นคือสติ  สติ

ผูกเข้าไว้คือพุทโธ  หรือเข้าออกรู้  เข้ารู้ออกรู้  อยู่ท่ีกําลังใจ

ของแต่ละคน   

ญาติโยมท้ังหลายท่ีได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมใน

วันน้ีเพราะเรามีปุพเพกตปุญญตา  พวกเราทุกคนนั้นเคย

ได้สร้างกรรมเก่าในอดีตมา  คือเป็นผู้มีปัญญา  เป็นผู้มี

สัมมาทิฏฐิ  คือเป็นผู้มีความเห็นถูกต้องในหลักธรรม  เช่ือ

ในการปฏิบัติ  เมื่อเราปฏิบัติในอดีตแล้วผลย่อมส่งมาใน

อนาคต  ขอให้เราอธิษฐานว่าขอบุญบารมีท่ีพวกเราทุกคน
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นั้นได้เคยสะสมมาแล้วในอดีต  ขอให้มาสมทบกับบุญใน

ปัจจุบัน  ขอให้การเจริญพระกรรมฐานน้ันก้าวหน้า   

ขอให้เราจงปฏิบัติไปเรื่อยๆ วางไว้ซึ่ งอารมณ์

อุเบกขา  คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย  ขอให้เรา

จงพิจารณาว่ากายของเรานั้นตั้งอยู่  เมื่อกายของเราตั้งอยู่

ก็สักแต่ว่ากายอยู่  ให้เรารู้ลมหายใจเข้าถึงท้อง  ออกจาก

ท้องเข้าสู่ปลายจมูก  เมื่อเรากําหนดดูรู้ลมอย่างเดียวโดย

ไม่สนใจอาการของกาย  เพราะตอนน้ีพวกเราทุกคนน้ัน

กําลังประพฤติกําลังปฏิบัติภาวนาพระกรรมฐาน  สิ่งท่ี

ต้องการคือความรู้และความสงบ   

เมื่อมีความรู้ความสงบเกิดข้ึน  ถ้าเรามองลึกลงไปอีก  

เราจะเห็นได้ว่าลมท่ีมันหายใจเข้า  ลมท่ีมันหายใจออกนั้น  

ถ้าเรามองไปแล้วมันจะเหมือนกับว่ามีสิ่งหนึ่งวิ่งเข้าและวิ่ง

ออก  เมื่อมีสิ่งหนึ่งวิ่งเข้าและวิ่งออกนั้น  ขอให้เราจงเอาสติ

ของเรานั้นจับที่ตัววิ่งเข้าตัววิ่งออก  รู้เท่าทันลมหายใจเข้า  

รู้ เท่าทันลมหายใจออก  เมื่อเรามีความรู้อย่างน้ีแล้ว  

รับรองได้ว่าการประพฤติการปฏิบัติกรรมฐานของพวกเรา



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๑๗ 

ทุกคนนั้นย่อมก้าวหน้าเข้าสู่ความเป็นอริยกัลยาณชน  

และเตรียมเข้าสู่อริยบุคคล  

 ในพระพุทธศาสนาการที่พวกเราทุกคนนั้นประพฤติ

ปฏิบัติกรรมฐานเพื่ออะไร  เพื่อล้างกิเลส  เพื่อชําระล้างใจ

ของเรา  เพ่ือท่ีจะให้ใจของเรานั้นท่ีมันถูกอวิชชาคือความโง่

หุ้มห่อเอาไว้  ถูกราคะ  โทสะ  โมหะ  ความโลภ  โกรธ  หลง  

มันครอบงําดวงจิตดวงใจของเราเอาไว้  เมื่อเราถูกกิเลส

ท้ังหลายครอบงําเอาไว้  เราจึงไม่ได้เห็นของจริง   

ของจริงอยู่ตรงไหน  ของจริงอยู่ตรงใจของเรานี่

แหละ  ถ้าเรารู้เท่าทันสติ  รู้เท่าทันจิตท่ีมันกําลังปรุงแต่ง  

หรือมันกําลังคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่  นั่นมันเป็นนามธรรม  

เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่มีตัวตน   

แต่สิ่งท่ีไม่มีตัวตนนั้นย่อมทําให้เราทุกข์ได้  เพราะ

อะไร เพราะว่าเรารับเอาธรรมารมณ์  เมื่อเรารับเอา

ธรรมารมณ์เข้ามาอยู่ในจิตเข้ามาอยู่ในใจของเราแล้ว ก็

เหมือนเราอุปมาอุปมัยให้เราเข้าใจง่ายๆ ว่า  เหมือนเรานั่งอยู่

แล้วเราเปิดพัดลม  แรงลมน้ันถูกกายของเรา  เรารู้ว่าลมถูก  
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แต่เราไม่สามารถที่จะจับต้องลมได้  ก็เหมือนความรู้สึกโลภ  

โกรธ  หลง  ก็แล้วแต่สิ่งเหล่าน้ีอุปมาอุปมัยก็เหมือนเป็น

นามธรรม  มันมีแต่ความรู้สึกแต่เราไม่สามารถจับต้องสิ่ง

เหล่าน้ีได้   

การท่ีเราประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐานนั้น  ก็เพื่อ

เป็นแนวทางและเดินตามรอยแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าเพื่อจะเข้าให้ถึงซึ่งพระนิพพาน  คือการไม่มีการ

เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  พลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจ  เพราะ

เราปรารถนาที่จะทําให้ใจของเรานั้นหมดจดสะอาดด้วย

กิเลสธุลีท้ังหลายไม่ให้มันมีอยู่ภายใน   

ขอให้พวกเราทุกคนนั้น  เราทุกคนท่ีเคยสร้างบารมี

มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่จนมาถึงองค์สมณ

โคดมของพวกเราน้ี  ขอให้พวกเราท้ังหลายจงยินดีและดี

ใจท่ีเรายังได้ทันเกิดในยุคของพระพุทธเจ้าขององค์สมเด็จ

พระสมณโคดม  และเราประพฤติปฏิบัติธรรมก็เพื่อละจาก

โลภ  โกรธ  หลง  ให้ออกจากจิตจากใจของเราไปให้หมด  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๑๙ 

เพื่อให้ใจของเรานั้นใสเหมือนแก้ว  ให้ใจของเรานั้นได้ใส

สะอาดหมดจด   

เพราะฉะนั้ นแล้ ว เรามาพิ จารณาดู ถึ งความ

เปลี่ยนแปลงในร่างกายก็ดี  ในจิตใจของเราก็ดี  ไม่มีอะไร

แน่นอนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  คือ

ความเป็นทุกข์ ความไม่เที่ยง ความไม่ใช่ตัวตน  เพราะฉะนั้น

แล้วสักวันหนึ่งร่างกายเราก็ต้องดับสลายไปในท่ีสุด เมื่อกาย

ของเราดับไปแล้ว เราก็จะไปสู่ยังโลกจิตวิญญาณ   

โลกจิตวิญญานนั้นเสวยได้แค่บุญกับบาปท่ีเราทํา

เอาไว้ตอนท่ีเราเป็นมนุษย์  บุคคลใดก็แล้วแต่ท่ีได้เคยสร้าง

บุญบาปไว้ในสมัยท่ียังมีชีวิตอยู่  สร้างบุญอะไรเอาไว้  เมื่อ

เราละจากภพภูมินี้ไปแล้ว  จิตวิญญาณนั้นย่อมไปเสวย

บุญและเสวยบาปท่ีเราสร้างสะสมเอาไว้ในชาติท่ีเราได้เป็น

มนุษย์ในชาตินี้  

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้

ประพฤติเป็นผู้ปฏิบัติแล้วมีใจสะอาดผ่องแผ้วย่อมถึง

นิพพานได้ บางคนก็อาจจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่ง  
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บางคนก็อาจจะเกิดเป็นเทพเทวา  บางคนก็อาจจะเกิดเป็น

พรหม  เป็นอรูปพรหม  บางคนก็อาจจะเกิดเป็นสัตว์

เดรัจฉาน  เป็นเปรต  เป็นอสูรกาย  เป็นสัตว์นรก  ก็อาศัย

กําลังบุญและกําลังบาปท่ีเรายังมีลมหายใจท่ีเราสร้างเอาไว้  

เหมือนท่ีพวกเราทุกคนนั้นได้สวดกันว่า “กัลยาณัง วา ปา

ปะกัง วา  ตัสสะ ทายาทา  ภะวิสสันติ  แปลว่าเราจะทํา

กรรมดีหรือกรรมชั่วเอาไว้  เราจะต้องเป็นผู้ได้รับผล

แห่งกรรมเหล่านั้นเอง”   

เพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําดีเอาไว้หรือทําช่ัวเอาไว้  

เมื่อเราละภพภูมิจากการเป็นมนุษย์เข้าสู่โลกจิตวิญญาณ  

เราจะต้องไปเสวยความดีหรือความช่ัวที่เราสร้างเอาไว้   

การท่ีจะทําให้จิตทําให้ใจของเราสงบต้ังมั่นได้นั้น  ก็

ขอให้พวกเราท้ังหลายจงรู้เท่าทันอารมณ์  คืออารมณ์ท่ี

เกิดข้ึนกับใจของเรา  ถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์แล้ว  ถ้าเป็น

อารมณ์ท่ีมันผุดเกิดข้ึนมาโดยมันคิดไปต่างๆ นานา  ก็

ขอให้พวกเราจงภาวนาในใจไวๆ ว่า  พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  

พุทโธ  ธัมโม  สังโฆ  ภาวนาจนกว่าจิตของมันจะสงบ  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๒๑ 

ภาวนาจนกว่าจิตของมันนั้นจะสงบนิ่งโดยไม่หว่ันไหวไป

ตามกิเลสท้ังหลายท้ังปวง  ขอให้เราจงรู้เท่าทันอารมณ์ที่

มันเกิดข้ึน  ขอให้เราจงสํานึกสําเหนียกข้ึนมาว่าทําไมเรา

ต้องมาปฏิบัติกรรมฐาน   

ปฏิบัติกรรมฐานนั้นแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าพระองค์ก็ยังต้องทรงปฏิบัติพระกรรมฐาน  เพื่อให้

รู้แจ้งเห็นตามความเป็นจริงตามโลกน้ี  ถ้าไม่ประพฤติ

ปฏิบัติกรรมฐาน  เพื่ออะไร  เพื่อมาละอัตตา  อัตตาคือ

ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง  การยึดมั่นถือมั่นในตัวเองนั้น  

จะคิดอย่างเดียวว่าเราเป็นคนเก่งคนเดียว  คนอ่ืนไม่เก่ง  

คนอ่ืนไม่สามารถสู้เราได้  อันน้ีเรียกว่าพวกปัญญาหนา  

แต่นึกว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาด   

เพราะฉะนั้นแล้วการท่ีเรามานั่งกรรมฐานก็เพื่อมา

ละอัตตาตัวเอง  คือไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในร่างกาย

ตัวเอง  หรือในนามธรรมท่ีมันจะเกิดข้ึนภายในใจของเรา  

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงปฏิบัติ

กรรมฐานเพื่อละอัตตาตัวเอง  พระองค์ก็ดูลมหายใจเข้า
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ออกเหมือนกัน  เหมือนกับพวกเรานี่แหละ  แต่พระองค์นั้น

ทรงมีพระขันติอันยอดเยี่ยม   

ขันติอันยอดเยี่ยมของพระองค์นั้นคือพระองค์ฝึก

อย่างจริงจัง  โดยพระองค์นั้นมีสติอันแกร่งกล้าคือรู้เท่าทัน

ลมหายใจเข้าออกโดยไม่ส่งจิตออกไปข้างนอก  พิจารณา

ธรรมท้ังหลายที่มันเกิดขึ้น  ท่ีเรียกว่าปัญญา   

สิ่งไหนท่ีมันเกิดข้ึนในขณะท่ีเรานั่งกรรมฐานเราอย่า

ไปดูมันเฉยๆ  ลองพิจารณา  เอาปัญญาพิจารณาตามสิ่ง

เหล่านั้น  เพื่อให้เกิดเป็นปัญญากับตัวของเราเอง   

ขอให้เราคิดว่าสักวันหนึ่งเราต้องตาย  เมื่อเราต้อง

ตายน้ันเรามีเสบียงบุญพอแล้วหรือยัง  ถ้าเรายังไม่มี

เสบียงบุญพอก็ขอให้เรารีบทํา  และเริ่มทําตั้งแต่วันน้ีทําดี

ให้เกิดขึ้นภายในใจของพวกเราให้ได้    

ก็จะขอยุติใช้เสียง  และขอให้พวกเราได้น่ังประพฤติ

ปฏิบัติด้วยความสงบ  รู้เท่าทันลมหายใจเข้าออก  โดยไม่มี

ตัวคิดเกิดข้ึนภายในจิตภายในใจของเรา  ขอให้เราทุกคน

จงนั่งกรรมฐานไปอีกระยะหนึ่ง 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๒๓ 

บุญ 

วันน้ีวันท่ี ๔ กันยายน ก็จะขอพูดให้พวกเราได้ฟังสัก

เล็กน้อย  พูดถึงบุญ   

บุญคืออะไร   

บุญคือเครื่องชําระจิตใจของเราให้บริสุทธิ์สะอาด   

เมื่อใจของเราสะอาดแล้ว  บุญเป็นเครื่องจํากัดสิ่ง

เศร้าหมองทั้งหลายท้ังปวงที่เรียกว่า “กิเลส”   

ดังนั้นแล้วถ้าเราสร้างบุญให้เกิดข้ึน  บุญจึงเป็นการ

ช่วยลดละเลิกความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความมีใจคับแค้น  

มีความตระหนี่ถี่เหนียว  ยึดติดลุ่มหลงในวัตถุสิ่งของอัน

เป็นสาเหตุของความทุกข์ให้ออกไปจากใจ  ขอให้พวกเรา

ท้ังหลายจงพยายามทําใจของเราให้เป็นอิสระ  พร้อมจะ

ก้าวต่อไปในคุณความดี   

เมื่อเราสร้างบุญให้เกิดข้ึนแล้ว  ขณะเดียวกันบุญก็

เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะน่าบูชา  คนที่ชอบทําบุญมักเป็นคน

น่าบูชา  เพราะเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมมีความดี  เมื่อเรา
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ทําบุญทําให้เกิดภาวะน่าบูชาแก่ผู้ท่ีทําบุญสม่ําเสมอ  และ

เมื่อได้บุญแล้วจิตใจของเราก็จะอ่ิมเอิบเป็นสุขท่ีปราณีต

ลึกซึ้งข้ึนไป  เป็นความสุขท่ียั่งยืนยาวนานและเป็นความสุขท่ี

จะมีตลอดกาล  เหมือนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระองค์ตรัสว่า การสั่งสมบุญย่อมนําสุขมาให้ สุโข  

ปุญญัสสะ  อุจจะโย  นี่แหละแปลว่าการสั่งสมบุญย่อมนํา

สุขมาให้   

พวกเราทุกคนนั้นจงพยายามขวนขวายให้บุญนั้นมา

นั่งอยู่ภายในจิตใจของเราให้ได้  คนท่ีมีบุญนั้นมักมีน้ําใจ  

เป็นผู้ประเสริฐ  เป็นผู้ท่ีอยากอยู่ใกล้  เพราะว่าบุญเป็น

เครื่องกําจัดความเร่าร้อนท้ังหลายท้ังปวง  ความเร่าร้อน

คือความโกรธ  โลภ  หลงก็ดี   

ขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงมีสัจจะกับตัวเอง  ใครท่ีมี

สัจจะกับตัวเองนั้น  บุคคลนั้นได้ช่ือว่าเป็นผู้สร้างบารมี  

เพราะสัจจะก็เป็นบารมี ๑ ใน ๑๐ บารมี  ท่ีเรียกว่าสัจบารมี   

ถ้าเราทุกคนนั้นพยายามรู้ว่า  เรารู้อย่างน้ีว่าบุญ

เป็นเครื่องชําระล้างจิตใจให้ขาวสะอาด  บางคนเกิดมานั้น



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๒๕ 

ยังไม่เคยเห็นใจเห็นธรรมชาติท่ีแท้จริงของตัวเอง  ว่า

ตัวเองท่ีเรียกว่าใจน้ันอยู่ตรงไหน  ไม่ใช่อยู่ท่ีหัวใจ  ทําไม

เราต้องภาวนา  ภาวนาก็เพื่อให้เห็นใจ  ถ้าเราภาวนามากๆ 

แล้ว  จิตท่ีมันเกาะด้วยกิเลสทั้งหลายท้ังปวงมันสงบลงได้  

เมื่อมันสงบลงได้  เราก็จะเห็นใจของตัวเราเอง   

ขอให้เราจงประพฤติขอให้เราจงปฏิบัติในหลักธรรม  

เราอย่าท้ิงธรรมะ  เพราะธรรมะไม่เคยท้ิงพวกเราไปไหน  

ธรรมะนั้นอยู่กับเราตลอดเวลา  เพียงแต่ว่าพวกเรา

ท้ังหลายนั้นจะหยิบเอาธรรมะข้ึนมาประพฤติปฏิบัติหรือ

เปล่าเท่านั้นเอง  ถ้าเราเอาขึ้นมา  ธรรมะก็จะขึ้นมาทันที   

จงชนะกิเลสด้วยการสร้างกุศลผลบุญให้เกิดข้ึน

ภายในจิตใจของพวกเราทุกคน   

วันน้ีก็พูดให้ฟังเพียงแค่น้ี  ขอให้เธอทั้งหลายทุกคน

นั้นจงได้บุญนี้ด้วยกันหมดทุกคนเทอญ  
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สติและอริยสัจ ๔ 

วันนี้วันที่ ๕ กันยายน   

บุคคลใดก็แล้วแต่หรือพวกเราทุกคนนั้น  เรามีความ

ปรารถนาซึ่งสวรรค์และพระนิพพาน  ก็ขอให้พวกเราทุก

คนนั้นจงพากเพียรให้ถึงให้ได้ตั้ งแต่เรายังมี ชี วิตอยู่   

เพราะว่าสิ่งเหล่าน้ีมีอยู่ท่ีใจของเราทุกอย่าง  ถึงแม้ว่าเรา

จะมองว่าการท่ีเราจะเข้าสู่พระนิพพานนั้นเป็นการลําบาก

มากอยู่  ผู้ท่ีปรารถนาความสุขในพระนิพพานน้ัน  สอนทุก

คนให้เราทําตัวให้เหมือนคนตายแล้ว  คือให้เรารู้จักคําว่า 

“ปล่อยวางความสุขและความทุกข์” เสีย  คือให้พวก

เรานั้นมีขันติ  คือความอดทนอดกลั้น  ให้เรารู้จักระงับ

ยับยั้งช่ังใจ  ไม่เผลอเพลินใจไปกับรูป  เสียง  กลิ่น  รส  

สัมผัส ธรรมารมณ์ ท้ังไม่พยายามดิ้นรนผลักใสสิ่งท่ีไม่

ชอบใจ หรืออารมณ์ท่ีมันชอบใจ ไม่พยายามทําให้อารมณ์

ท่ีมันชอบใจท่ีเกิดข้ึนแล้วให้ดับไปเร็วๆ  ตามความอยาก



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๒๗ 

ของตัวเราเอง  และไม่พยายามที่จะสะกดหรือบังคับใจของ

เราให้นิ่งเฉย  เพื่อไม่ให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ   

วิธีปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอนนั้น  ความสําคัญอยู่

ท่ีสติ  คือรู้หรือรู้เท่าทัน  หรือมีสัมปชัญญะคือความระลึก

ได้  นึกได้  ความไม่เผลอ  การคุมใจไว้กับกิจหรือคุมจิตไว้

กับสิ่งที่เกี่ยวข้อง  เมื่อเราคุมจิตไว้กับสิ่งท่ีเกี่ยวข้องแล้ว  ก็

ให้เรากระทําและคําท่ีเราพยายามฝึกสติ  เราฝึกสติต้องมี

วัตถุประสงค์  คือเพื่อความพ้นทุกข์  หรือเพื่อความสิ้นการ

หลงยึดถือในร่างกายและจิตใจ  หรือท่ีเรียกว่ารูป  เวทนา  

สัญญา  สังขารและวิญญาณ  ว่าเป็นเราหรือเป็นของเรา  

หรือเป็นตัวเป็นตนของเรา  จึงจะเป็นสัมมาสติ  คือมีสติ

ชอบตามมรรคมีองค์ ๘ 

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราฝึกสติให้เรารู้อยู่ตลอดเวลา

ว่า  เรายืน  เดิน  นั่ง  นอน  เราก็รู้  เราคิดอะไรเราก็รู้  คือ

รู้อยู่กับปัจจุบันนั่นเอง  ขอให้เราจงอยู่กับปัจจุบัน  ถ้าเรา

อยู่กับปัจจุบันได้  เราจะไม่มีท้ังทุกข์ท้ังสุข  มันจะมีแค่

ความวางเฉย   
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แม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรง

ให้เราปฏิบัติมรรค   

มรรคคืออะไร   

มรรคคือหนทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์  คือมรรค

มีองค์ ๘  ว่าด้วยเรื่องเป็นข้อปฏิบัติ  ให้ถึงความดับทุกข์  

ซึ่งมีสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นข้อสําคัญ  โดยท่ีมี

มรรคท้ังหมดสนับสนุน  คือจะต้องมีมรรคท้ังอีก ๗ ข้อมา

รวมกันเป็นมรรคสมังคี   คือความพร้อมเพียงกันขององค์

มรรค  สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบ  จึงจะมีกําลังแก่กล้า

มองเห็นสัจจะ  สัจจะคือความจริงในอริยสัจ ๔ เหล่าน้ี  ท่ี

เราเรียกว่า  ทุกข์  สมุทัย  นิโรธ  มรรค  ท่ีจําแนกไปโดย

ลําดับตลอด   และเมื่อเ ป็นดั่ ง น้ีแล้ว   จึงจะได้ ช่ือว่า

สัมมาญาณะคือความหยั่งรู้ชอบ  สัมมาวิมุตติคือความ

หลุดพ้นชอบในที่สุด   

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราเห็นอริยสัจ ๔ คือความเป็น

จริงว่าเราต้องปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา และปฏิบัติพร้อม

ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เมื่อเราปฏิบัติทุกข์ สมุทัย นิโรธ  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๒๙ 

มรรคแล้ว เราเข้าใจว่า ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ 

สมุทัยคือเหตุก่อให้เกิดทุกข์  นิโรธคือความดับทุกข์  มรรค

คือหนทางที่จะให้เกิดนิโรธคือความดับทุกข์ได้   

ก็ลองประพฤติปฏิบัติ  ลองดูจิตดูใจของตัวของพวก

เราเอง  ว่าเรารู้เห็นเท่าทันจิตใจของเราแล้วหรือยัง   

ขอให้พวกเราทุกคนน้ันท่ีปรารถนาพระนิพพาน  อันน้ี

ก็น่าโมทนา  จะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไร  เพราะว่าเรานั้น

ปรารถนาแล้วซึ่งพระนิพพาน  โดยเห็นการเกิด  แก่  เจ็บ  

ตาย  สิ่งท้ังหลายท้ังปวงล้วนแล้วแต่เป็นของท่ีเป็นทุกข์  เรา

เลยไม่อยากกลับมาทุกข์อีกต่อไป 

เพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนจงมีขันติบารมี  วิริย

บารมี  คือความอดทนอดกลั้น  มีความเพียร  ขอให้เราจง

ประพฤติปฏิบัติแม้วันละเล็กละน้อยก็ไม่เป็นไร  ขอให้เรา

ประพฤติปฏิบัติทุกวันก็แล้วกัน   

ก็ขอพูดให้พวกเราฟังแค่นี้ 
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ทุกข์คืออะไร 

 วันน้ีวันท่ี ๖ กันยายน  ก็จะขอพูดธรรมะง่ายๆ  

ขอให้พวกเราทุกคนนั้นจะได้เข้าใจ   

วันนี้จะพูดว่า “ทุกข์คืออะไร”   

ทุกข์ท่ีว่าน้ีมีมาตั้งแต่เราเกิด  หรือยังไม่เกิดมันก็ตั้ง

ไว้แล้ว  เมื่อเราเกิดข้ึนมาก็เจอทุกข์  โตข้ึนมาก็อยู่กับทุกข์  

แก่ขึ้นมาก็เจอกับทุกข์  เจ็บป่วยเป็นอะไรก็เป็นทุกข์  อยาก

ได้ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์  ได้แล้วดีใจ  เมื่อได้แล้วดีใจเมื่อ

พลัดพรากจากไปก็เป็นทุกข์  มีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นทุกข์  

ไม่อยากตายก็เป็นทุกข์  ใกล้จะตายก็เป็นทุกข์  ตายแล้วยัง

เป็นทุกข์  เพราะว่าอะไร  เพราะว่าทุกข์มันวนเวียน  มัน

ผูกมัดรัดพวกเราท้ังหลายเอาไว้   

ทุกข์อันน้ีแหละท่ีพระพุทธองค์นั้นตรัสบอกว่า  ให้

พวกเราท้ังหลายกําจัดมันเสีย  กําจัดมันให้หมดไปจากท่ี

มันรัดรึงเราเอาไว้  เราออกจากบ่วงแห่งทุกข์ท้ังหลาย  

พระพุทธองค์ถือว่าคนใดก็ตามท่ีออกจากทุกข์ได้ น้ัน  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๓๑ 

บุคคลนั้นย่อมพบหนทางอันประเสริฐ  และสามารถ

ช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืน  เมื่อได้ช่วยเหลือตัวเองและผู้อ่ืน

ได้  ให้เราไปถึงปลายทาง  ไปถึงที่สุดของการเกิดมา 

เพราะฉะนั้นแล้วผู้มีปัญญาย่อมมีสติ  รู้เท่าทันกิเลส

ท้ังหลายท้ังปวง  เมื่อความโลภเกิดข้ึน  แม้มีสติรู้ความโลภ

เกิดแล้ว  ผู้ประมาทปัญญาอย่างยิ่งย่อมไม่ใช้ปัญญา

พยายามเอาชนะความโลภ  เมื่อเราไม่ได้ใช้ปัญญาพยายาม

เอาชนะความโลภ  ย่อมโดยดีให้ความโลภเป็นฝ่ายชนะ

ประชิดติดใจอยู่  ใจถึงไม่อาจไกลจากกิเลสได้ตามสมควร   

เมื่อความโลภ  โกรธ  หลง  เกิดข้ึนแล้ว  ผู้ไม่ประมาท

ปัญญาย่อมมีสติเกิดทัน  ย่อมใช้ปัญญาเต็มท่ี  พยายามหนี

ให้ไกลจากความโลภ  โกรธ  หลง  เพราะว่าส่ิงท้ังหลายนั้น

เป็นเครื่องเศร้าหมอง  ผู้มีปัญญาทุกคนรู้ว่าท้ังความโลภ  

ความโกรธและความหลงเป็นกิเลส  เป็นเครื่องเศร้าหมอง   

เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามหนีทุกข์เหล่าน้ีไป

ให้ได้โดยใช้สติ  เราอย่าให้ความโลภ  โกรธ  หลง  นั้นมา

อยู่เหนือจิตเหนือใจของพวกเราได้   
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ถ้าเราท้ังหลายนั้นรู้มีสติ  รู้ เท่าทันอารมณ์ท่ีมัน

เกิดข้ึน  รู้ว่าตอนน้ีมันโลภ  ตอนน้ีมันโกรธ  ตอนน้ีมันหลง  

เมื่อเรามีความคิดเท่าทันกับสิ่งเหล่านี้  เราดูสิ่งเหล่านี้  เรา

เห็นสิ่งเหล่าน้ี  เมื่อเราดูเราเห็นสิ่งเหล่าน้ีแล้ว  เราอย่า

กระโดดไปร่วมวงกับมัน  หรืออย่าไปกระโดดไปอยู่กับมัน  

เราต้องพิจารณาให้เห็นโทษท้ังหลาย  ท่ีโลภ  โกรธ  หลง  

มันครอบคลุมดวงจิตดวงใจเอาไว้  เหมือนอวิชชาที่มัน

ครอบงําจิตใจจนใจของเรามืดบอดสนิทไม่เห็นแสงสว่าง  

เพราะว่าปัญญาไม่เกิดข้ึน  แต่ถ้าพวกเราท้ังหลายมีดวง

ประทีปและปัญญาแล้วก็จะเกิดความสว่างไสว   ดับทุกข์

โศกโรคภัย  ดับเพลิงทุกข์ท่ีมันเร่าร้อนเปรียบประดุจดั่งไฟ

ท่ีมันเผาอยู่ภายใน   

ก็ขอให้พวกเราจงใช้สติและปัญญาดับความโลภ  

โกรธ  หลง  ให้ได้ทุกคน   

วันนี้ก็ขอพูดให้ฟังเพียงแค่นี้นะ 

 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๓๓ 

สะสมบุญ 

วันนี้วันที่ ๗  กันยายน   

ขอให้พวกเราท้ังหลายนั้นจงสะสมบุญเพื่อประโยชน์

ของตัวเราเองทั้งชาติน้ีและชาติหน้า  ผู้ท่ีทําบุญคือผู้มีบุญ  

ผู้มีบุญจึงทําให้บุญเกิดข้ึนมา  ผู้มีบุญนั้นเมื่อทําแล้วจึงอิ่ม

เอมในบุญ  เพราะบุญมันเกิดข้ึนท่ีใจของเรา  ใจจึงเย็น  ใจจึง

เป็นบุญ  ผู้มีบุญจะเป็นผู้ที่มีความสุขท้ังชาตินี้และชาติหน้า   

การทําบุญนั้นเราจะต้องทําด้วยใจที่บริสุทธิ์  จะต้อง

ทําด้วยความศรัทธา  ผลจะสะท้อนย้อนกลับมา  เมื่อผล

จะสะท้อนจึงจะเกิดข้ึนเกินความคาดหมาย  สิ่งท่ีเกิดข้ึน

เกินความคาดหมายได้น้ันคือได้เห็นธรรมได้เห็นใจแล้ว  

คือเห็นธรรมรู้ใจแล้ว  คือรู้ธรรมท้ังมวลถึงใจตัวเราเองคือ

ถึงพระนิพพาน  

 ขอให้เราประพฤติปฏิบัติสร้างบุญให้เกิดข้ึนกับตัว

เราให้ได้  แล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นผู้มีใจผูกพันอยู่กับการ
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ระวังรักษากายวาจาของตัวเราเอง  ให้รู้จักคําว่า “สุภาพ

อ่อนน้อม”  ต่อผู้ควรได้รับความอ่อนน้อม   

เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายนั้น  เราไม่รู้ว่าใน

อดีตชาติหรือบางคร้ังในปัจจุบันชาติน้ัน  บางทีเรานึกไม่ถึง

ว่าเรามีเจ้ากรรมนายเวรเป็นผู้ติดตามเรามา  เจ้ากรรม

นายเวรนั้นมี ท้ังฝ่ายดีและฝ่ายชั่วท่ีมันจะส่งผลให้เรา  

เพราะฉะนั้นแล้วเจ้ากรรมนายเวรของเราน้ันเปรียบประดุจ

ดั่งเจ้าหน้ีของเรา  ถ้าเราไม่ยอมใช้หน้ีของเรา  เราก็ทํา

อะไรก็มักจะมีแต่อุปสรรค   

ทําไมเราต้องสร้างบุญสร้างกุศลไว้ให้เยอะๆ  ก็เพื่อ

จะได้เอาไว้ใช้หน้ีให้เจ้ากรรมนายเวร  เมื่อเรามีบุญมีกุศล

แล้ว  เราก็อุทิศบุญกุศลเหล่านั้น  แผ่เมตตาให้เจ้ากรรม

นายเวร  เหมือนเราได้ใช้หน้ี  สักวันหนึ่งถ้าเราหมดหน้ี  

เราก็จะทําอะไรก็จะมีแต่ความสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ทํา

อะไรก็ดีทุกประการ   

ก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นอย่าท้อในการสร้างกุศล

บารมี  สร้างคุณงามความดี  ทําใหม่ๆ นั้นมันมักจะมี



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๓๕ 

อุปสรรคก็ช่างมัน  ขอให้เราผ่านมันไปให้ได้  เมื่อเราผ่าน

มันไปได้แล้วเราจะมีแต่ความสุข  ถ้าเราหมดหน้ีกรรม  

กรรมนี่แหละเป็นผู้ติดตามเรามาต้ังแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน   

ขอให้พวกเราทุกคนนั้นอย่าน้อยอกน้อยใจในวาสนา

ของตัวเราเอง ขอให้เรานั้นอย่าท้ิงความดี ถ้าเราไม่ท้ิงความดี  

สักวันหนึ่งพวกเราจะได้ดี  ขอให้เราจงประพฤติปฏิบัติใน

ทาน  ศีล  ภาวนา  ให้ได้ทุกวัน  ให้เกิดข้ึนเป็นบุญให้ได้   

วันน้ีก็ขอพูดให้พวกเราฟังแค่น้ี  ขอให้ทุกคนจง

เจริญในพระสัจธรรมขององค์สมเด็จพระอนุตตรสัมมาสัม

พุทธเจ้า  ฐาตุ จิรัง สะตัง ธัมโม  ขอพระสัจธรรมขององค์

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตั้งยั่งยืนยาวนานตลอดเวลา 
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เห็นใจเห็นนิพพาน 

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระองค์นั้น  ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส    ตรัสรู้ชอบได้โดย

พระองค์เอง  พร้อมท้ังพระธรรม  พระปัจเจกพุทธเจ้า  

พระอริยเจ้า  พระโพธิสัตว์  สมมุติสงฆ์ท้ังหลายด้วยความ

นอบน้อม   

วันน้ีวันท่ี ๙ กันยายน  ตรงกับวันพระ  ญาติโยม

ท้ังหลายได้มาประพฤติรักษาศีลอุโบสถศีล  คือมารักษา

ศีล ๘  นี่แสดงว่าญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้ไม่ประมาท  

พยายามสร้างบุญให้เกิดขึ้นกับพวกของเราเอง  

 เพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราพิจารณาว่า  ใจเป็นสิ่ง

สําคัญท่ีสุด  พึงให้ความดูแลสนใจรักษาใจของเรา  ดูแล

รักษาใจของตัวเราว่าใจของเรานั้นมันมีความสุขก็ดีความ

ทุกข์ก็ดี  ความดีความชั่ว  ความเย็นความร้อน  ความสงบ

ความวุ่นวาย  เกิดจากใจของเราท้ังสิ้น  ถ้าเราท้ังหลายนั้น

พยายามท่ีจะปฏิบัติจิตของเรา  เราต้องควรคํานึงนึกถึง
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ความจริงให้อย่างยิ่ง  คือควรให้ความสนใจดูแลรักษาใจ

ของตัวเราให้อย่างยิ่ง  เพื่อจะได้สามารถพาตัวเรานั้นให้

พ้นจากความทุกข์  จะได้พบกับความสุข  พ้นจากความชั่ว  

ถ้าเราพ้นจากความช่ัวได้มีความดี  พ้นจากความร้อน  ถ้า

เราพ้นจากความร้อนได้มีความเย็น  พ้นจากความวุ่นวาย

ได้มันก็มีความสงบ   

ผู้ใดก็แล้วแต่ท่ีเห็นทุกข์ในอริยสัจ  ว่าทุกข์ท่ีแท้จริง

นั้นก็คือทุกข์อันสืบเนื่องมาจากการเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  

พลัดพรากจากสิ่งอันเป็นท่ีรักท่ีพอใจ  และการเวียนว่าย

ตายเกิดของคนและสัตว์ท้ังหลายนั้น  ผู้ใดก็ตามท่ีรู้จักทุกข์

ในอริยสัจ  ผู้นั้นก็จะเข้าสู่ความเห็นชอบได้   

คนเราโลภมากก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ําไป  ถ้าพวก

เราทุกคนพยายามท่ีจะประพฤติปฏิบัติมีความเพียร  เราก็

สามารถที่จะเข้าสู่นิพพานได้  ขอให้พวกเราทุกคนนั้นทําให้

จริง  เราทําจริงเราก็ได้ของจริง   

ก่อนอ่ืนนั้นเราต้องมีความเห็นถูกต้องเสียก่อน  

ความเห็นถูกต้องก็คือ  เช่ือว่าทําดีได้ดี  ทําช่ัวได้ช่ัว  เช่ือบุญ
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บาปมีจริง  กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา  จะเป็นบุญเป็นบาปก็

ตามเราต้องเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมเหล่านั้นเอง   

การประพฤติปฏิบัติมีจริง  ก็ขอให้พวกเราเริ่มลงมือ

ปฏิบัติ  ไม่ต้องดูอะไร  ขอให้พวกเราดูใจของเรานี่แหละ  

เพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ท่ีใจของเรา  ขอให้เรามีความรู้ตัว

ตลอด  ว่ายืน  เดิน  นั่ง  นอน  ก็ให้มีสติรู้อยู่กับตัวของเรา

ตลอด   

สตินั้นสําคัญมาก  ขอให้เราจงพิจารณาเมื่อเรานั่ง

กรรมฐานนั้น  ขอให้เรารู้อารมณ์  แต่อย่าไปรับอารมณ์   

คําว่า “รู้อารมณ์” นั้น  คือรู้ ว่าบัดน้ีอารมณ์ท่ีมัน

เกิดข้ึนภายในใจของเรานั้น จะเป็นโลภก็ดี โกรธก็ดี หลงก็ดี  

เราอย่าเอามันมานั่งอยู่ในใจ  ถ้าเราเอามันมานั่งอยู่ในใจ  เรา

จะไม่รู้อะไรเลย  แต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะพยายามเพ่ง

พิจารณาว่า  อารมณ์ที่เกิดข้ึนนั้น  จะเป็นโลภก็ดี  โกรธก็ดี  

หลงก็ดี  เรามีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ท้ังหลายท้ังปวงท่ีเกิดข้ึน  

เหมือนเรานั่งดูอะไรสักอย่างหนึ่ง  แต่เราไม่รับสิ่งเหล่านั้นมา

ไว้ภายในจิตในใจของเรา   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๓๙ 

ถ้าเราหมั่นพิจารณามีสติสัมปชัญญะรู้ว่ามีกิเลส

ตัณหา จะเป็นกามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา หรือโลภ  

โกรธ  หลง ก็แล้วแต่  อารมณ์อะไรเกิดข้ึนก็ขอให้เรารู้ใน

อารมณ์เหล่านั้น แต่อย่าไปสนใจในอารมณ์เหล่านั้น สักวัน

หนึ่งถ้าเราทําอย่างน้ีเดี๋ยวใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธ์ิ  

เมื่อนั้นแหละเราเห็นใจของเราเมื่อไหร่ เราก็จะเห็นนิพพาน

เมื่อนั้น   

ก็ขอพูดให้พวกเราท้ังหลายได้ฟัง เพื่อเป็นเครื่อง

เตือนสติและปัญญา ขอให้พวกเราทุกคนนั้นจงเจริญ  

จงเจริญ ในทางธรรมทุกคนเทอญ 
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เวียนว่ายตายเกิดเพราะอะไร 

วันนี้วันที่ ๑๑ กันยายน   

พวกเราท้ังหลายท่ีเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏ

น้ีเพราะอะไร  เพราะเราถูกอวิชชาตัณหาครอบงําเอาไว้  

และเราก็แพ้กับตัณหาทั้งหลาย   

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดว่าการเวียนว่ายตายเกิด

เป็นทุกข์  เราจงพยายามหาหนทางดับทุกข์  และให้เรา

รู้จักคําว่า “ตัณหา” ท่ีแท้จริง   

คําว่า “ตัณหา” นั้นแปลว่าความทะยานอยาก  มี ๓ 

อย่างด้วยกันที่ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรได้กล่าวถึง  คือ  

๑. กามตัณหา  คือความทะยานอยากในกาม  คือ

ความรักใคร่ในกามคุณ ๕ มี  รูป  เสียง  กลิ่น  รส  

โผฏฐัพพะ  ซึ่งเป็นเหตุให้เข้าไปยึดถือว่าเป็นของเรา  แล้ว

จึงทําให้มีภพมีชาติต่อไป   

๒. ภวตัณหา  คือความทะยานอยากในภพ  คือการ

อยากมี  อยากเป็นนั่นเป็นนี่หาที่สุดไม่ได้   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๔๑ 

๓.  วิภวตัณหา  คือความทะยานอยากในการไม่

อยากมีไม่อยากเป็น  คืออาการท่ีจิตพอใจยินดีในสถานะ

ความไม่เป็นต่างๆ  หรือไม่พอใจความไม่เกิดในภพ  โดย

มองเห็นว่าสิ่งท้ังหลายเป็นของท่ีขาดสูญไม่มีการสืบต่ออย่าง

มีเหตุปัจจัย  โดยอาศัยความคิดที่เรียกว่าอุจเฉททิฏฐิ  คือ

อาการของความคิดในลักษณะอย่างน้ี  ช่ือว่าเป็นวิภวตัณหา   

ดังนั้นแล้วตัณหาทั้ง ๓ อย่างน้ี  เป็นส่ิงท่ีทําให้บุคคล

เข้าไปยึดมั่นถือมั่น  ทะยานอยาก  อยากได้ในสิ่งท้ังปวงคือ

กามคุณท้ัง ๕ สูงยิ่งขึ้นไป  ครั้นไม่ได้ตามความปรารถนาที่

ตัวประสงค์ไว้  หรือสิ่งท่ีได้มาแล้วเกิดพลัดพรากจากไปก็

คร่ําครวญเศร้าโศกพิไรรําพัน  จึงต้องเกิดใหม่ในภพต่อๆ ไป  

ย่อมประสบความทุกข์ทุกภพหรือทุกขณะท่ีเกิด  เพราะการ

เข้าไปยึดมั่นถือมั่น   

การท่ีเราเข้าไปยึดถือนั้น  มารคือผู้คอยล้างผลาญ

ความดี  หรือขัดขวางไม่ให้เราทํากุศลทําบุญ  ย่อมคอย

ติดตามไปตลอดเวลา   

เพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าให้อารมณ์มารท้ังหลายเข้า

มาครอบงํา  หรือมานั่งอยู่ในจิตในใจของเรา   
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ขอให้เราจงรู้เท่าทันกามคุณท้ังหลายท่ีอยู่ในธัมมจัก

กัปปวัตตนสูตร  หนทางดับทุกข์คือมรรคมีองค์ ๘  

เราทั้งหลายทุกวันน้ีพวกเราถูกมารมันครอบงําเอาไว้  

เราจึงไม่มีปัญญาเห็นแสงสว่างในธรรม  ถ้าเรามีปัญญาเห็น

แสงสว่างในธรรมแล้ว  ได้ ช่ือว่าเราเป็นผู้ชนะหมู่มาร

ท้ังหลายเหล่านั้น   

เกิดมาหน่ึงภพหน่ึงชาติแล้วขอให้เราทุกคนทําดีให้ได้  

เพราะเราไม่รู้ว่าอดีตท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร  ทําวันน้ีให้ดีท่ีสุด

เพื่ออนาคต  ถ้าเราไม่ทําดีเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าน้ัน  

เมื่อเราดับขันธ์ดับจิตดับใจไปแล้ว  เราไม่รู้ว่าเราจะได้เกิดมา

เป็นคนอีกรึเปล่า  ในเมื่อตอนน้ีเราเป็นคนเป็นมนุษย์  ก็ควร

ท่ีจะขวนขวายสร้างความดีติดตามตัวเราไปให้ได้ทุกๆ ภพ

ทุกๆ ชาติ  เพื่อให้ดับสนิท  เข้าถึงพระนิพพาน   

ก็ขอพูดให้เราฟังแค่น้ี  ขอให้พวกเราจงเป็นคนเป็น

มนุษย์ท่ีประเสริฐ  อย่าไปเป็นคนเป็นมนุษย์ท่ีหนาด้วยกิเลส  

ท่ีหนาด้วยกามตัณหา  ภวตัณหา  วิภวตัณหา  จงมองให้เกิด

หนทาง  มองให้เห็นความสว่างไสวคือปัญญา  ให้รู้เท่าทันสิ่ง

ท้ังหลายท้ังปวง  ขอให้พวกเราทุกคนจงเจริญในธรรม 
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การฝึกจิตเป็นขอ้ปฏิบัติที่สําคัญที่สุดใน

พระพุทธศาสนา 

วันน้ีวันท่ี ๑๒ กันยายน  ก็จะขอพูดธรรมะเล็กๆ 

น้อยๆ  ให้พวกเราทั้งหลายเป็นเครื่องเตือนสติเจริญ

ปัญญา   

ขอให้เราทุกคนนั้นจงภูมิใจจะยากดีมีจนอะไรก็

แล้วแต่  จงภูมิใจว่าเราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา  สิ่งนี้

แหละเป็นสิ่งที่ล้ําค่ามากที่สุดในชีวิตของเรา  

เ ร า ได้พบพระรั ตนตรั ยซึ่ งประกอบด้ วยคุณ

พระพุทธเจ้า  คุณพระธรรมเจ้า  คุณพระสังฆเจ้า  ขอให้

เราทุกคนนั้นจงตั้งจิตตั้งใจนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีพระองค์ทรงตรัสรู้ชอบ  หาหนทางพ้น

จากห้วงแห่งความทุกข์  คือพระนิพพาน   

เมื่อพระองค์รู้สัจธรรมแล้ว  พระองค์ก็เท่ียวสั่งสอน

เรียกว่าพระธรรม  พระสงฆ์เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติใน

หลักธรรมท่ีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้ 
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สั่งสอน  และเราทุกคนนั้นเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ  เราก็

ต้องมีศีล  มีสมาธิ  มีปัญญา   

ก็จะขอให้เราทั้งหลายนั้นจงเข้าใจว่า  การปฏิบัติ

กรรมฐานเรียกว่าการฝึกจิตเป็นข้อปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุดใน

พระพุทธศาสนา  เพราะอะไร  เพราะธรรมชาติจิตใจเป็น

สิ่งท่ีข่มได้ยาก  เบาและมักตกไปในอารมณ์ท่ีน่าใคร่  

อาการของจิตดังกล่าวหากปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติ  ก็จะ

เป็นอันตรายต่อตัวของเราเอง  เนื่องจากจะพัดพาไปสู่

ความเสื่อมเสียได้   

ฉะนั้นจึงต้องฝึกจิตฝึกใจให้อยู่ในอํานาจ  กล่าวคือ

ให้ตัวเรานั้นสามารถควบคุมจิตใจตัวเราเองได้  ไม่เกิด

ความยินดีหรือยินร้ายในเวลาประสบกับอิฏฐารมณ์

และอนิษฐารมณ์  ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน   

อนึ่งการฝึกจิตสําหรับผู้เจริญกรรมฐานนั้น  ท่าน

ต้องการให้เกิดสมาธิและเกิดปัญญา  ผู้ฝึกจิตดีแล้วจะไม่

ถูกนิวรณ์ท้ัง ๕ ครอบงํา  และสามารถรู้จักความจริงใน

กองสังขารได้  ดังพุทธภาษิตที่ว่า  สมาธี  ภิกฺขเว   ภาเวถ 

สมาหิโต  ยถาภูตํ  ปชานาติ  แปลว่าภิกษุทั้งหลาย
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ท่านทั้งหลายจงยังสมาธิให้เกิด  เพราะผู้มีจิตเป็น

สมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงดังนี้   

ประโยชน์ที่ผู้ฝึกจิตแล้วจะได้รับท่ีสําคัญอีกอันหนึ่งก็

คือความสุข  แต่ความสุขของผู้ฝึกจิตได้แล้วน้ันมีลักษณะ

เป็นนามธรรม  เกิดกับจิตใจทําให้จิตใจเย็นสงบไม่ฟุ้งซ่าน   

คนเราหากจิตใจเย็นสงบหรือจะพูดอีกนัยหนึ่งว่า  

คือมีความสุขทางใจแล้วก็จะส่งผลต่อสุขภาพทางกาย  

รวมถึงความราบรื่นแจ่มใสในด้านอื่นๆ ด้วย 

ฉะนั้นแล้วผู้หวังความสงบสุขท่ีแท้จริง  พึงยินดีใน

การฝึกจิตให้ปราศจากนิวรณ์ท้ังหลาย  ฝึกจิตให้มั่นคงไม่

หวั่นไหวต่ออารมณ์ต่างๆ   

หากปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอแล้ว  พวกเราทุกคนน้ัน

ย่อมจะเข้าถึงความสุขอย่างแน่นอน   

ขอให้เราจงประพฤติปฏิบัติพระกรรมฐาน  เพราะ

พระกรรมฐานนั้นเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลาย  นั่งดูใจ

ตัวเอง  ดูกิเลสตัวเอง   

ก็ขอพูดให้พวกเราได้ฟังเพียงเท่าน้ี  ขอให้ทุกคนจง

ปฏิบัติแล้วจะเห็นผลในสิ่งที่พวกเราทุกคนประพฤติปฏิบัติ 
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ให้รู้อยู่กับปัจจุบัน 

วันที่ ๑๔  กันยายน   

ขอให้พวกเราท้ังหลายจงตั้งใจฟัง  เพราะพระพุทธเจ้า 

ตรัสว่า  สุสูสัง ละภะเต ปัญญัง  ฟังด้วยดีย่อมเกิด

ปัญญา   

ถ้าเรามีปัญญา  เราก็สามารถรู้ เท่าทันอารมณ์

ท้ังหลายท่ีอายตนะคือตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  รับเอา

รูป  เสียง  กลิ่น  รส โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ์และมีจิตที่

เศร้าหมอง  มีจิตท่ีทุกข์อยู่  ทําให้เรานั้นจมอยู่กับความ

ทุกข์  เพราะอะไร   

อดีตที่ผ่านมาแล้ว  อนาคตยังมาไม่ถึง  ให้เรารู้อยู่

กับปัจจุบัน  สิ่งท่ีล่วงไปแล้วหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่ีผ่าน

ไปแล้ว  เราไม่สามารถท่ีจะดึงกลับมาได้  เมื่อบุคคล

ท้ังหลายเศร้าโศกรําพันถึงเรื่องท่ีเป็นอดีตคือสิ่งท่ีผ่านพ้น

ไปแล้ว  ก็เป็นผู้ท่ีเปล่าประโยชน์ทําอะไรไม่ได้  เพราะเศร้า

โศกครํ่าครวญถึงสิ่งท่ีล่วงไปแล้ว  และสิ่งท่ียังมาไม่ถึงก็ไม่
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ควรไปคํานึงใฝ่หาถึงสิ่งเหล่านั้น  เพราะสิ่งท่ีเป็นอนาคตท่ี

บุคคลท้ังหลายไปตั้งความหวังไว้  คอยนึกถึงหรือรอคอยอยู่  

เหตุการณ์นั้นมันอาจจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืนไปได้  

เพราะฉะนั้นแล้วบุคคลใดก็แล้วแต่ท่ีคํานึงถึงสิ่งท่ีล่วงไป

แล้ว  และใฝ่หาถึงสิ่งท่ียังมาไม่ถึง  ย่อมเป็นอยู่โดยเปล่า

ประโยชน์หาสาระอันใดไม่ได้   

แต่บุคคลผู้มี ปัญญาไม่ไปคํานึงนึกถึงสิ่ ง ท่ีล่วง

มาแล้ว  และไม่มุ่งหวังในสิ่งท่ียังมาไม่ถึง  เห็นแจ้งชัดซึ่งสิ่ง

ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ  พยายามระวังอย่าให้จิตของ

เรานั้นฟุ้งซ่าน  เพราะเราต้องพยายามว่าให้เราเห็นแจ้งใน

สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆ  คือไม่ให้จิตของเราไม่คอน

แคลนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า   

เมื่อเราได้รู้ความน้ันแล้ว  ก็เพียรพยายามเผากิเลส

และรีบกระทําในวันน้ีนี่แหละ  ไม่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านพ้น

ไปโดยเปล่าประโยชน์  เพราะว่าใครจะรู้ได้ว่าความตายจะ

มีในวันพรุ่งน้ี  ขอให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่า  เราตื่นเช้ามา

เรามีลมหายใจ  เมื่อเราตื่นเช้ามาเรามีลมหายใจ  สิ่งแรกท่ี
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เราควรจะคิดถึงก็คือให้เราคิดว่าเราได้มีโอกาสที่จะสร้าง

ความดีในวันน้ี  เพราะว่าใครไม่รู้ได้ว่าความตายจะเกิดแก่

เราวันไหน  เพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราจงพยายามมี

ความเพียรเผาซึ่งกิเลส  ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและ

กลางคืน   

นักปราชญ์ท้ังหลายย่อมสรรเสริญว่า  “ผู้อยู่ราตรี

เดียวย่อมเจริญ  บุคคลไม่เศร้าโศกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้ว

และไม่ใฝ่หาถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง  เพียรพยายามเผา

กิเลสกับสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า  ไม่เกียจคร้านทั้ง

กลางวันกลางคืน  มีความต่ืนตัวอยู่ เสมอกับสิ่งที่

เกิดขึ้นเฉพาะหน้า  ชื่อว่าเป็นบุคคลที่เจริญ”   

เมื่อกําจัดกิเลสได้แล้ว  เราจะรู้สึกว่าผิวพรรณย่อม

ผ่องใสเปล่งปลั่ง  เพราะว่าความไม่มีกิเลสอันเป็นเหตุให้

มัวหมอง  

 เพราะฉะนั้นแล้วขอให้เราดูว่าอย่างหลวงพ่อกบวัด

เขาสาลิกาก็ดี  หลวงพ่อโอภาสีก็ดี  ท่านเอาของโยนใส่ไฟ



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๔๙ 

ท้ังหมด  เพราะท่านได้ชื่อว่าท่านเผากิเลส  เอาไฟน่ีแหละ

เผากิเลสให้มันสิ้นไป   

เพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราที่ได้ฟังนั้น  จงเพียร

พยายามอยู่กับปัจจุบัน  อย่าพึ่งไปคิดใฝ่ฝันในอนาคต  เมื่อ

เรามีความสุข  สุขเพราะความสงบ  เมื่อสงบแล้วเราจะ

เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้า   

ขอให้พวกเราจงเจริญในธรรม  และมีความสุขทุก

คนเทอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๕๐  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

รูป-นาม 

วันน้ีวันท่ี ๑๗  กันยายน  ตรงกับวันพระพอดี  พวก

เราอาจจะเข้าใจกันบ้างหรือไม่เข้าใจกันบ้าง  ก็จะขอพูดให้

พวกเราได้ยินได้ฟังเพื่อเสริมสติและปัญญาให้กับทุกคน   

ขอให้เราประพฤติปฏิบัติว่า  ตาเห็นรูป  จิตเห็นนาม  

คําว่า “นาม รูป” นั้นแบ่งออกเป็น ๒ คําด้วยกัน  คือรูป

อย่างหนึ่ง  นามอย่างหนึ่ง 

คําว่า “รูป” นั้นคือสิ่งท่ีเราเห็นด้วยตา  ได้ยินด้วยหู  

สูดดมด้วยจมูก  สัมผัสด้วยลิ้น  ถูกต้องด้วยกาย 

สิ่งท่ีเรียกว่า “นาม”  ได้แก่สิ่งท่ีเรียกว่ารู้ด้วยใจ  

เช่นความสุข  ความทุกข์  ความรัก  ความเมตตา  ความ

กรุณา  เป็นต้น  นั้นเป็นนาม 

เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งใดท่ีเป็นรูป  เสียง  กลิ่น  รส  

เย็น  ร้อน  อ่อน  แข็ง  ซึ่งบุคคลท้ังหลายสัมผัสได้ด้วยตา  

หู  จมูก  ลิ้น  กาย  สรุปรวมเรียกว่าเป็น “รูป” 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๕๑ 

บุคคลผู้ใ ช้ ปัญญาพินิจพิจารณามองดูรูปนาม

เหล่านั้น  ในแง่ของความเป็นจริงตามหลักของสามัญ

ลักษณะ  คือลักษณะท่ีเสมอกันในสัตว์และสังขารท้ังหลาย  

ได้แก่ความเป็นของไม่เท่ียง  เพราะไม่ว่ารูปหรือนามก็ตาม

ล้วนแล้วแต่มีความเกิดข้ึนและมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  

ในขณะท่ีเกิดมาแล้วก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป

ตลอดเวลาไม่หยุดอยู่กับท่ี  สิ่งเหล่านั้นดํารงอยู่ได้เพียง

ช่ัวขณะช่ัวครั้งช่ัวคราวเท่านั้น  ดังนั้นแล้วรูปนามจึงหมด  

จึงตรงกันข้ามกับความเที่ยงแท้แน่นอน 

รูปนามช่ือว่าเป็นทุกข์   เพราะเกิดข้ึนจากเหตุปัจจัย  

มีการเบียดเบียนทั้งกายและจิต  ก่อให้เกิดความเร่าร้อน  

และตรงกันข้ามกับสิ่งท่ีเป็นสุข  มองให้เห็นในแง่ของความ

เป็นอนัตตา  คือความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเรา  เพราะว่าไม่

มีใครสามารถบังคับบัญชารูปนามให้เป็นไปตามท่ีตัวของ

เราต้องการได้ทุกอย่าง  ไม่มีใครเป็นเจ้าของรูปนาม

เหล่านั้นอย่างแท้จริง   
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เมื่อบุคคลได้นํารูปนามเหล่านั้นมาแยกย่อยออกไป  

ก็จะพบว่าไม่มีอยู่อย่างแท้จริง  เป็นเพียงการเกาะกลุ่มของ

สังขารท้ังหลายเท่านั้นเอง   

เมื่อใดก็แล้วแต่เมื่อผู้ใดพิจารณาเห็นรูปนามตาม

ความเป็นจริงแล้ว  ไม่ยึดถือรูปนามว่าเป็นของเราโดย

ประการท้ังปวง  หรือในเมื่อรูปนามแตกสลาย  เมื่อรูปนาม

แตกสลายไปย่อมไม่เศร้าโศก  พระพุทธองค์ตรัสเรียก

บุคคลเช่นน้ีว่า “ภิกษุ”  คือผู้เห็นภัยในวัฏสงสารแล้ว  คือ

เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  เป็น

ของธรรมชาติ  เรานั้นไม่สามารถท่ีจะบังคับบัญชาสิ่ง

เหล่านี้ได้   

ก็ขอให้เราทุกคนท่ีฟังธรรมะอยู่น้ีจงปลงสลด  ปลง

สังเวช  ว่าเราต้องมีความตายเป็นของธรรมดา  เราหนี

ความตายท้ังหลายเหล่านั้นไปไม่พ้น  เราไม่รู้ว่าความตาย

มาเยือนเราเมื่อไหร่   

ก็ขอให้ทุกคนจงประพฤติปฏิบัติก่อนที่เราจะหมดลม

หายใจไปในท่ีสุด  ให้เราประพฤติปฏิบัติรู้เท่าทันรูปนามท่ี



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๕๓ 

เกิดขึ้น  รู้ว่ารูป  รส  กลิ่น  เสียง  โผฏฐัพพะ  เรารู้หมดทุก

อย่าง  เรียกว่ารู้เท่าทัน   

วันน้ีก็ขอพูดธรรมะให้พวกเราฟังแค่น้ี  ขอให้ทุกคน

นั้นจงอย่าทิ้งการประพฤติการปฏิบัติ  จงให้ทาน  รักษาศีล  

เจริญภาวนา  สวดมนต์  แล้วทุกคนจะพบความสุขในจิต

ในใจของตัวเราเอง 
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ขันติธรรม 

วันน้ีวันท่ี ๑๙  กันยายน  ก็จะขอพูดธรรมะเล็กๆ 

น้อยๆ ให้พวกเราท้ังหลายได้ยินได้ฟัง 

คุณธรรมท่ีสําคัญซึ่งเป็นจุดหมายของการประพฤติ

ปฏิบัตินั้น  คือความบริสุทธ์ิความเป็นผู้ประเสริฐ  ความ

อดทน  ความสงบเสง่ียมและความเป็นผู้เย็นสนิท   

คุณธรรมเหล่าน้ีเป็นสิ่งท่ีอาจบําเพ็ญให้เต็มและ

บริบูรณ์ได้ด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  เช่น 

ความบริสุทธ์ิพึงทําให้เกิดข้ึนได้ด้วยศีล  สมาธิและ

ปัญญา   

ความอดทนเกิดข้ึนได้ด้วยการปรารถนาให้ตัวเรานั้น

พ้นจากสภาพที่เลวและเข้าถึงสภาพที่ดีกว่า 

ส่วนความสงบเสง่ียมจะเกิดข้ึนได้ก็ด้วยความเป็นผู้

คงที่ไม่หวั่นไหวต่อวิสภาคารมณ์   

และสําคัญความเป็นผู้เย็นสนิทนั้นจะเกิดมีได้ก็ด้วย

คุณธรรมแห่งความเป็นพระอรหันตผล  



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๕๕ 

คุณธรรมท่ีพูดให้พวกเราฟังท้ังหมดนั้น  บุคคลจะ

เข้าถึงได้น้ันล้วนแล้วแต่ต้องฝึกหัดปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ท้ังสิ้น   

ส่วนการกระทําเพื่อเข้าถึงคุณธรรมดังกล่าวด้วย

วิธีการอ่ืนๆ เช่น  การชําระล้างด้วยน้ํา  หรือวิธีบวงสรวง

อ้อนวอนอะ ไรก็ แล้ ว แ ต่   หา ใ ช่ เป็ นหลั กธรรม ใน

พระพุทธศาสนาไม่  เพราะไม่ใช่วิถีทางเข้าถึงคุณธรรม

เหล่านั้น  เนื่องจากการกระทําดังกล่าวเป็นประเพณีหรือ

เป็นข้อวัตรปฏิบัติของลัทธิอ่ืน  ซึ่งถือวัตถุภายนอกมาช่วย

ทําบุคคลให้เข้าถึงคุณธรรม  ซึ่งเป็นความสําคัญผิด   

สําหรับพระพุทธศาสนาของเรานั้นถือว่าความ

บริสุทธ์ิหรือไม่บริสุทธ์ิเป็นของจําเพาะตัว  ผู้อ่ืนจะทํา

บุคคลอื่นให้บริสุทธิ์หมดจดนั้นหาได้ไม่   

เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีความอดทน  ความอดทน

คืออาการท่ีไม่หวั่นไหวท้ังทางกายและจิตใจเมื่อประสบกับ

เรื่องรุนแรงท่ีเกิดข้ึน  เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีความ

อดทนอดกลั้น  มีความอดทนในการประพฤติปฏิบัติ  ถ้า
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จะพูดง่ายๆ ว่า  ความอดทนคือความอดทนต่อความ

เป็นไปของธรรมชาติคือหนาวร้อนเป็นต้น  อดทนต่อความ

เหนื่อยยากในการประกอบภารกิจการงาน  อดทนต่อ

ทุกขเวทนาเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้น  และอดทนต่อ

ความเจ็บใจที่เกิดจากคําใส่ร้ายป้ายสีเป็นต้น   

ส่วนเหตุผลท่ีบุคคลต้องอดทนนั้น  ก็มีอยู่ ๒ อย่าง

ด้วยกันคือ   

อดทนเพื่อให้พ้นจากสภาพที่เลว   

อดทนเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพที่ดี   

ความอดทนทุกประเภทนั้น  ถ้าเราจะมองในแง่

ธรรมะล้วนๆ แล้ว  ก็เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์คือ

ผู้รู้ท้ังหลาย  ถ้ามีความอดทนกํากับด้วยจะทําให้เกิดความ

น่าเคารพนับถือยิ่งขึ้น   

ในแง่ของความเพียร  ความอดทนคือคุณธรรมท่ีทํา

ให้บุคคลท้ังหลายพบกับความสําเร็จท่ีตั้งใจไว้  เพราะผู้

อดทนนั้นย่อมจะไม่ท้อแท้กับความยากลําบากใดๆ   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๕๗ 

สําหรับผู้บวชเป็นภิกษุ  หรือญาติโยมท้ังหลายท่ีถือ

ศีล ๘  ถือศีล ๑๐  เราก็ต้องบําเพ็ญบารมีข้อวัตรปฏิบัติ  

เพื่อขัดเกลาอุปนิสัยใจคอของตัวเราเองให้ดีข้ึน  ฉะนั้นแล้ว

ความอดทนอดกลั้นนั้นมันเป็นของคู่กับพระภิกษุและญาติ

โยมท้ังหลาย 

การปฏิบัติธรรมถือเป็นกําลังท่ีสําคัญของผู้ปฏิบัติ

ท้ังหลาย  เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะทําให้เรานั้นพบแต่

ความสุข  ผู้อดทนในตอนต้นจะพบกับความสุขในบ้ันปลาย

อย่างแน่นอน   

เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายหวังความเจริญ  

พึงยึดมั่นในขันติธรรมในท่ีทุกสถานในการณ์ทุกเมื่อเทอญ  

ขอให้เราจงมีความเพียรและความอดทนเป็นท่ีตั้ง  เพราะ

ความอดทนและความเพียรน้ันจะนํามาซึ่งความบริสุทธ์ิ  

ความบริสุทธิ์ของใจ  ความบริสุทธิ์ของศีล  สมาธิ  ปัญญา  

พวกเราจะได้ข้ามพ้นโอฆสงสาร  เข้าถึงความเป็นพระ

อริยบุคคลหรือพระอริยเจ้า   
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ในพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติอย่าหวังเอาอะไร  ให้

เราปฏิบัติเพื่อให้เกิดความว่างอย่างเดียว  ถ้าเราคิดว่าเรา

ปฏิบัติมีความหวัง  มันก็จะเป็นกิเลสอย่างหนึ่ง  ทําอย่างไร

จะทําให้ใจของเราว่างบริสุทธิ์ได้  นั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญ   

ก็ขอพูดให้พวกเราได้ฟังเพียงเท่าน้ี  ขอให้ทุกคนนั้น

จงมีปัญญารู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยกันหมดทุก

คนเทอญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๕๙ 

มาร 

วันน้ีวันเสาร์ท่ี ๒๒  กันยายน   ก็จะขอพูดธรรมะ

เพื่อเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาให้เรามีความเฉลียวฉลาด  

รู้เท่าทันกิเลสท้ังหลาย  รู้เท่าทันมารท้ังหลาย  ท่ีมันเกิดขึ้น

ภายในใจของเรา 

คําว่า “มาร” นั้น  มารก็คือสิ่งท่ีขัดขวางไม่ให้เรา

สร้างคุณงามความดี  ไม่ให้เราสร้างบุญบารมี  เป็นตัว

ขัดขวาง  เป็นกิเลสที่อยู่ภายในใจของเรา   

เพราะว่ามารในท่ีน้ีหมายถึงสิ่งท่ีฆ่าบุคคลให้ตาย

จากคุณงามความดี  หรือตายจากผลท่ีหมายอันประเสริฐ  

อีกอย่างหนึ่งหมายถึงตัวการที่กําจัดหรือขัดขวางคนไว้มิให้

บรรลุคุณงามความดี  พระพุทธองค์ท่านแบ่งมารไว้ ๕ 

อย่างคือ 

๑. กิเลสมาร  มารคือกิเลสภายในแต่ละคน  ทํา

หน้าที่ผูกมัดคนให้ตกอยู่ภายใต้อํานาจ 
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๒. ขันธมาร  มารคือเบญจขันธ์  ได้แก่รูปขันธ์  

เวทนาขันธ์  สัญญาขันธ์  สังขารขันธ์  และวิญญาณขันธ์ 

๓. อภิสังขารมาร  มารคืออภิสังขารท่ีปรุงแต่งกรรม

ท้ังหลายให้เกิดขึ้น 

๔. เทวปุตตมาร  มารคือเทพบุตร 

๕. มัจจุมาร  มารคือความตาย 

มารท้ัง ๕ นั้น  เมื่อเราแสวงหาช่องทางของปุถุชน

คนธรรมดาย่อมจะพบได้ง่าย  และสามารถจะควบคุมคน

นั้นให้ตกอยู่ใต้อํานาจของมารได้เสมอ   

แต่ถ้าเราพอมาค้นหาหนทางที่จะบังคับ  ควบคุม

หรือขัดขวาง  ผู้มีศีลอันสมบูรณ์ประพฤติปฏิบัติตามศีลท่ี

ตัวเองรักษาอย่างเคร่งครัด  ไม่พยายามล่วงละเมิดฝ่าฝืน

ในพระวินัย  จนเป็นเหตุให้ศีลขาดศีลทะลุหรือด่างพร้อย  

ไม่ให้บรรลุซึ่งคุณงามความดี  หรือผลอันสูงสุดนั้นย่อมจะ

ไม่มีทางพบ  เพราะเหตุว่าถ้าพวกเราทุกคนท่ีได้ฟังอยู่ใน

ขณะน้ีเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์นั้น  ถึงใครจะมาคอยจับผิด  

หรือคอยสืบสวนหาความบกพร่องผิดพลาดในเรื่องศีลของ
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เรานั้น  หาเท่าไหร่ก็ย่อมหาไม่พบแน่นอน  เปรียบเหมือน

การค้นหาร่องรอยของนกตัวที่บินไปในอากาศย่อมจะหาไม่

เจอฉะนั้น   

เพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากพวกเราทุกคนเป็นผู้มีศีล

สมบูรณ์  ย่อมจะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติถูกต้องตามหลักท่ี

พระองค์ทรงช้ีแนะนําสั่งสอน  ไม่ว่าพวกเราจะอยู่ในอิริยาบถ

ใด จะยืน เดิน นั่ง นอน ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาท จะทํา จะพูด  

จะคิดในเวลาใด  ในเรื่องใด  เราก็จะสามารถใช้ปัญญา

พิจารณาให้รอบคอบ  เมื่อเราพิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้ว

จึงพูด  จึงทําและคิดในเร่ืองท่ีตรงตามพระธรรมวินัย  คือให้

เรานึกว่าปัจจุบันน้ีพวกเราทุกคนนั้นเป็นผู้มีศีลอันบริสุทธ์ิ  

ไม่ประมาทในการประพฤติปฏิบัติธรรม  เพราะฉะนั้นแล้วถ้า

เราประพฤติศีล  สมาธิและปัญญา  เราก็ย่อมจะหลุดพ้น

จากอาสวกิเลส  คือพระนิพพาน  เพราะรู้ชอบด้วยปัญญา

อันแทงตลอดในอริยสัจ ๔ นั้น   

เพราะฉะนั้นแล้ววันหนึ่งๆนั้น  ก็ขอเตือนพวกเราทุก

คนว่าอย่าเป็นผู้ประมาท  พยายามทําใจให้อยู่กับศีล  



 

๑๖๒  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

ประพฤติกาย  วาจา  ใจให้เป็นปกติ  ถ้าเราประพฤติเรา

ปฏิบัติได้  ความสุขนั้นย่อมเกิดข้ึนกับเรา  เพราะเราไม่

เบียดเบียนใคร   

เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทุกคนเป็นผู้มีปัญญา  เรา

เอาศีลมาประพฤติเอามาปฏิบัติ  เรามานั่งภาวนาดูกิเลส

ภายในที่มันเกิดขึ้นกับใจของเรา   

ก็ขอพูดให้พวกเราได้ฟังธรรมะเล็กๆ น้อยๆ ในวันน้ี  

ก็ขอให้พวกเราจงตั้งหน้าตั้งตาท่ีจะประพฤติปฏิบัติในคุณ

งามความดี  อย่าท้ิงดีแล้วเราจะได้ดี  ถ้าคนไหนท้ิงดีแล้ว

คนนั้นจะไม่ได้ดี  ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกคนเทอญ 
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ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท 

 วันน้ีวันพุธท่ี ๒๖  กันยายน  ก็จะขอพูดว่าความ

ประมาท  ขอให้พวกเรานั้นอย่าตกอย่ามัวลุ่มหลงมัวเมา

กับชีวิต  อย่าผัดวันประกันพรุ่ง  เพราะเราไม่รู้ว่าความ

ตายจะมาเยือนเราเมื่อไหร่  เราอย่าให้เกิดอวิชชาทั้งหลาย

มาครอบงําดวงจิตดวงใจของเราเอาไว้   โดยไม่ได้เห็น

ความเป็นจริงในโลกน้ี  เราเป็นมนุษย์สุดประเสริฐแล้วก็ให้

พวกเราอย่าตกอยู่กับความประมาท  เพราะความประมาท

นั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าประดุจดั่งคนตายแล้ว  

อัปปมาทะคือความไม่ประมาท  คือความเป็นอยู่

อย่างไม่ขาดสติ  หรือมีความเพียรท่ีมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้า

และควบคุม  ได้แก่การดําเนินชีวิตของเราน้ันโดยมีสติเป็น

เครื่องกํากับ  มีความประพฤติปฏิบัติและการกระทําทุก

อย่างระมัดระวังตัวไม่ยอมถลําลงไปในทางเสื่อม 
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ไม่ประมาทเพราะอะไร  เพราะว่าชีวิตของสัตว์โลก

ท้ังหลายนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอน  ในเมื่อมันไม่มีอะไร

แน่นอน  จะตายพรุ่งนี้  ปีนี้หรือปีหน้าก็ไม่รู้   

เพราะฉะนั้นแล้วก็ขอให้พวกเราน้ันจงหมั่นทําทาน  

เพราะทานนั้นเป็นการชนะความโลภ  เป็นการละความ

ตระหนี่ถี่เหนียวออกจากจิตใจของเรา  เราจงพยายาม

หมั่นให้ทานอย่างสม่ําเสมอ  และขอให้พวกเรานั้นพยายาม

รักษาศีล ๕ ให้ได้  หรือว่าวันพระจะรักษาศีลอุโบสถคือศีล 

๘ นี่เรียกว่าสุดยอด  ตามกําลังความสามารถของพวกเรา

ท้ังหลาย  เพราะว่าทาน  ศีล  ภาวนาท้ังหลายเหล่านี้  เป็น

การกําจัดกิเลสออกจากเครื่องหรือออกจากภายในของเรา  

องค์เครื่องกําจัดกิเลสนั้น  ขอให้เราเจริญเมตตา  ท่ีพระ

พุทธองค์ตรัสว่า  เมตตาเจโตวิมุตติ  แล้วให้เราภาวนาตาม

ความสามารถของตัวพวกเราท้ังหลายท่ีได้ฟังหลวงปู่พูดน้ี  

เมื่อเราได้ภาวนาแล้วได้ช่ือว่าเป็นผู้ไม่ประมาท  เพราะพระ

พุทธองค์ทรงสอนให้เราให้ยินดีในความไม่ประมาท

ดังกล่าว  และทรงสอนให้คอยรักษาจิตใจของตัวเรานั้น  
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คือคนเรานั้นมีจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธาน  ถ้าพวกเราทุก

คนนั้นรักษาจิตได้  ช่ือว่ารักษาได้ท้ังกายและวาจา  เพราะ

การทําการพูดทุกอย่างนั้น  จิตเป็นผู้สั่ง  กายและวาจาก็

ประพฤติปฏิบัติตาม  เพราะถ้าเรารักษาจิตให้เป็นไปในทาง

ท่ีดีแล้ว  กายและวาจาก็จะดีตามไปด้วย 

คําว่า “รักษาจิต” นั้นก็คือขอให้พวกเราทุกคนหมั่น

อบรมบ่มจิตให้คิดถูกต้องตามทํานองครองธรรม  ให้ตั้งอยู่

ในกุศลธรรม ให้เป็นจิตท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิ คือมีความเห็นถูก  

เห็นว่าทําดีได้ดี  ทําช่ัวได้ช่ัว   

คําว่า “จงถอนตัวเราขึ้นจากหล่ม”  หล่มในที่น้ีก็

ได้แก่กิเลสเครื่องท่ีทําให้จิตใจของเราเศร้าหมอง  ได้แก่

โลภ  โกรธ  หลง  พระองค์ทรงสอนให้เราถอนจิตจาก

กิเลสเหล่าน้ี  ถึงแม้ว่ายังถอนไม่ได้ในวันเดียว  ก็ให้เรา

พยายามถอนทีละเล็กทีละน้อย  ในท่ีสุดเราก็จะถอนไปเอง  

เ ข้าสู่มรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขสุดยอดในทาง

พระพุทธศาสนา  ดุจช้างที่ตกหล่มถอนตนข้ึนจากหล่มได้  
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ได้รับความสุขนั้น  พระองค์ทรงสอนว่าให้เรายินดีในความ

ไม่ประมาท  คือให้เรามีสติอยู่เสมอ   

ส่วนความประมาทก็คือการปล่อยสติ  มีสติหลงมัว

เมาในลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุขมัวเมาในวัยและมัวเมาในชีวิต  

เป็นผู้ประมาทแล้ว  แม้มีชีวิตอยู่ก็สักแต่ว่ามีชีวิตอยู่ด้วยลม

หายใจออกเท่าน้ัน  หาทําประโยชน์แก่ตนเองและคนอ่ืนไม่ได้   

เพราะฉะนั้นแล้วเราอย่าเอากิเลสทั้งหลายมาอยู่

เหนือความดีได้  ไม่ใช่เราอยู่ไปมีลมหายใจวันหนึ่งวันหนึ่ง

โดยไม่ได้สร้างความดีเอากันไว้เลย  ขอบอกพวกเราทุกคน  

ขอให้ทุกคนจงเร่งพยายามสร้างความดี  สร้างบารมี ๑๐ 

ทัศเอาไว้  เพื่อมรรคผลนิพพาน  เพื่อความสุขสงบท่ีมัน

เกิดขึ้นในใจ   

ก็ขอให้ทุกคนนั้นจงมีแต่ความสุข  ความเจริญ  

ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม  มีปัญญาญาณเข้าสู่มรรคผล

นิพพานด้วยกันหมดทุกคนเทอญ 
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กรรมเป็นตัวจําแนกสัตว ์

 วันน้ีวันศุกร์ท่ี ๒๘  กันยายน  ก็จะขอพูดธรรมะให้

พวกเราได้ยินได้ฟัง   

เวรมณี คือเว้นจากการกระทํา  กรรมเป็นสิ่งท่ี

จําแนกสัตว์ท้ังหลายท่ีได้เกิดข้ึนมาในโลกน้ี  คนเราเกิด

ข้ึนมามีชีวิตดํารงอยู่ได้บนพื้นผิวโลกน้ี  ย่อมจะมีความ

เป็นอยู่ท่ีแตกต่างกัน  บางคนก็ร่ํารวย  บางคนก็ปานกลาง

พอมีอยู่กินไม่เดือดร้อน  บางคนก็ยากจนข้นแค้นเดือดร้อน

ท้ังท่ีอยู่อาศัยและอาหาร  หรืออะไรก็แล้วแต่  บางคนก็อยู่

อย่างสุขกายสบายกายสบายใจ  ตรงกันข้ามกับบางคนท่ี

อยู่อย่างเป็นทุกข์  ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม  ถ้าเราเข้าใจ

ทุกข์เราก็จะอยู่กับทุกข์ได้  แต่ถ้าเราไม่เข้าใจทุกข์เราก็จะ

เป็นทุกข์ตลอดไป   

อะไรคือสิ่ง ท่ีบันดาลให้คนทั้งหลายเป็นเช่นน้ัน  

บันดาลให้คนรวย  คนมีฐานะปานกลาง  คนจน  บางคน
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เกิดมาพิกลพิการ  ตาบอด  หูหนวก  ไม่มีอาการครบ ๓๒ 

ประการ   

องค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระองค์ตรัสว่า  กรรม

เป็นตัวจําแนกสัตว์ให้เป็นไปแตกต่างกัน  ใครทําความดีก็

ได้รับผลดีเป็นความสุข  ใครทําความช่ัวก็จะได้รับผลช่ัว

เป็นความทุกข์  หรือพูดอีกอย่างว่าการทํากรรมดีทํากรรม

ช่ัวนั่นเอง 

เรื่องความชนะและความพ่ายแพ้  มีสาเหตุมาจาก

การมัวเมาลุ่มหลง บางคนท่ีจนนั้น จนเพราะอะไร จน

เพราะติดการพนันหรือการแข่งขันกันของมนุษย์เรานั่นเอง  

แน่นอนเมื่อมีการแข่งขันหรือการพนันอะไรเกิดข้ึน  ย่อมจะ

มีฝ่ายชนะกับฝ่ายพ่ายแพ้เป็นธรรมดา  ฝ่ายชนะก็จะดีใจ  

ฝ่ายพ่ายแพ้ก็จะเสียใจ  เท่ากับฝ่ายชนะได้ทําเวร  ฝ่ายแพ้

ได้จองเวร  ผลัดกันไปเรื่อยเป็นดุจดั่งลูกโซ่  ฝ่ายพ่ายแพ้

นั้นเมื่อกลับไปบ้านย่อมนอนเป็นทุกข์  เพราะว่าสูญเสีย

ทรัพย์สินในการเล่นการพนัน  หากว่าสิ้นเนื้อหมดตัวจริงๆ  

บางคนอาจจะไปก่อความช่ัวร้ายต่างๆ  เพื่อให้ได้เงินทอง



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๖๙ 

หวังนําไปเล่นแก้แค้น  เป็นต้น  คนเหล่านั้นย่อมจะประสบ

กับความทุกข์ตลอดไป   

ตรงกันข้ามกับคนท่ีไม่มีหรือไม่มั่ วในอบายมุข

ท้ังหลายคือไม่ผิดศีล ๕ นั้น  หรือแข่งดีกับคนอื่นไม่ว่าด้าน

ใดก็ตาม  คําว่าพ่ายแพ้หรือชนะก็จะไม่มีแก่บุคคลนั้น  

เพราะบุคคลนั้นเป็นคนท่ีมีศีล  เป็นคนที่อยู่อย่างมีความสุข  

คนเหล่านั้นมีจิตใจสงบเยือกเย็น  ทําน้อยได้น้อย  ทํามากได้

มาก  ย่อมเป็นอยู่หลับนอนอย่างสุขกายสบายใจตลอดชีวิต   

พระพุทธเจ้าตรัสว่า  “ขอให้พวกเราคบบัณฑิต”  

เพราะว่าบัณฑิตคือสาธุชนคนดี  คือเป็นคนพูดทําพูดคิดแต่

ในสิ่งท่ีดีมีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน  เพราะประกอบด้วย

ธรรมะ ๗ ประการ คือเป็นผู้รู้เหตุ เป็นผู้รู้ผล  เป็นผู้รู้ตน  

เป็นผู้รู้ประมาณ  เป็นผู้รู้การ  เป็นผู้รู้ชุมชนและเป็นผู้รู้ตัว

บุคคลคือรู้ตัวเอง  ท่ีว่าบัณฑิตนั้นก็คือบุคคลท่ีเจริญใน 

พระศาสนา   

เมื่อเราทุกคนน้ันอยากท่ีเจริญ อยากท่ีจะได้ดี ก็

ขอให้พวกเรานั้นคบแต่บัณฑิต อย่าไปคบคนพาลสันดาน
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หยาบ และพยายามทําใจให้มีความสงบให้มีความสุข

เกิดข้ึน เราลองถามตัวเราเองว่า ถ้าใจเราสงบดีแล้ว ใจเรา

มีความสุขดีแล้ว  แล้วใครกันเล่าเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นแล้ว

นั้นบุคคลนั้นจะมีแต่ความสุข  ก็ตัวเราเองนี่แหละ   

เพราะฉะนั้นแล้วเราอย่ามัวหลงประมาทเพลิดเพลิน

ไปในกามคุณ  ช่ือเสียงเกียรติยศหรืออะไรก็แล้วแต่  เพราะ

ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความเสื่อมเป็นธรรมดา  ท่ีพระองค์ตรัส

ในโลกธรรม ๘  ก็คือมีสุขก็มีทุกข์  มีนินทาก็มีสรรเสริญ  

มีลาภก็เสื่อมลาภ  มียศก็เสื่อมยศเป็นธรรมดา   

เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเป็นผู้รู้อยู่ในโลกธรรม ๘ น้ี

แล้ว ก็ขอให้เราพิจารณาว่า สักวันหนึ่งนั้นเราต้องมีความ

เสื่อมเป็นธรรมดา  เราหนีความเสื่อมไปไม่พ้น   

เพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราทุกคนอย่าไปยึดมั่น

ถือมั่นจนเกินไป ว่าอะไรก็เป็นของกู ปรารถนาอะไรเกินไป  

คําว่า “ของกู” เกิดข้ึนกับใครก็แล้วแต่ บุคคลนั้นก็จะมีแต่

ความทุกข์ เพราะเป็นผู้ยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเป็นของกูอยู่

ตลอดเวลา   



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๗๑ 

จงพยายามพิจารณาและพยายามทําใจของตัวเราเอง 

ว่าเรานั้นมีหนทางมีความเสื่อมเป็นธรรมดา ก่อนที่มันจะ

เสื่อมสลายจากโลกน้ีไป ก็ขอให้เราจงปฏิบัติดี ทําความดี

ฝากไว้ในโลก  จงตั้งตนเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรม  

และมีความสุขกายสุขใจให้เกิดข้ึน  มีการให้ทาน  รักษาศีล  

เจริญภาวนา ตลอดจนทําบุญในกิริยาวัตถุ ๑๐ และมี

ความเห็นถูกต้อง เช่ือในเรื่องผลแห่งกรรม เพราะพระพุทธเจ้า 

ตรัสว่า “กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา จะเป็นกรรมดีก็ตาม

กรรมช่ัวก็ตาม  ใครทําไว้แล้วบุคคลนั้นต้องเป็นผู้รับเอง”   

หลวงปู่ก็ขอพูดให้พวกเราฟังพอเป็นเครื่องเสริม

สติปัญญา  หรือเป็นเครื่องเตือนให้พวกเราทุกคนนั้น

พยายามท่ีจะสร้างคุณงามความดีให้เกิดข้ึน  ก็ขอให้พวก

เราทุกคนนั้นจงตั้งใจเข้าสู่นิพพานทุกคน  นิพพานะ ปัจจะ

โย โหตุ  จงบังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเทอญ 
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พึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ 

วันน้ีวันจันทร์ ท่ี ๑ ตุลาคม  วันเวลาช่างไวนัก  

เพราะฉะนั้นแล้วพวกเราทั้งหลายท่ีเข้าถึงนิพพานหรือ

เข้าถึงความเป็นพระอริยบุคคลกันไม่ได้นั้นเพราะติดอยู่กับ

บ่วงกามคุณท้ังหลาย  ติดอยู่กับบ่วงราคะท้ังหลาย 

คําว่า “ราคะ”  ได้แก่ความรู้สึกท่ีเกิดความกําหนัด

รักใคร่ยินดี  ท่ีเกิดข้ึนจากการกําหนดอารมณ์ท่ีตัวเราเอง

นั้นได้ประสบว่าเห็นอะไร  รูปสวย  เสียงไพเราะ  กลิ่นหอม  

รสอร่อย  โผฏฐัพพะน่าจับต้อง  มีความมุ่งมาดปรารถนาที่

จะได้สิ่งเหล่านั้นมาไว้ภายในครอบครองของตัวเราเอง   

เมื่อเราทุกคนมีความรู้สึกแรงข้ึน  ก็จะกลายเป็น

ความเร่าร้อนภายในจิตในใจของเรา  เมื่อเรามีความเร่า

ร้อนภายในจิตในใจของเราแล้ว  จิตใจก็จะกระสับกระส่าย

เร่าร้อนเกิดเป็นโทสะ   

โทสะพวกเราก็รู้แล้วว่าคืออะไร  แต่จะขออธิบาย

เพิ่มเติมว่า โทสะได้แก่ความเร่าร้อนที่เกิดข้ึนเพราะความ



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๗๓ 

ไม่ยินดี  ไม่พอใจ  ความหงุดหงิด  ความโกรธ  คือความ

อาฆาตพยาบาท  โดยกําหนดรูปว่าไม่ดี  เสียงไม่ไพเราะ  

กลิ่นไม่หอม  รสไม่อร่อย  สิ่งท้ังหลายนั้นไม่น่าจับต้อง  

แล้วก็ติด้วยความไม่พอใจ  ไม่ยินดีในสิ่งเหล่านั้น   

พวกเราท้ังหลายถ้าจะปราศจากราคะและกําจัดโทสะ  

กิเลสท้ัง ๒ ดังท่ีพูดให้ฟังมาได้แล้วนั้น  ขอให้พวกเราทุกคน

จงพึงเจริญเมตตาจิตไม่มีประมาณ  ก็คือหมายความว่าให้

เราแผ่เมตตาไปในสัตว์ทุกประเภทโดยไม่จํากัด   

หลักการแผ่เมตตานั้นให้พวกเราท้ังหลายให้เริ่มแผ่

เริ่มต้นจากตัวเราเองก่อน  โดยปรารถนาให้ตัวเราเองอยู่

เป็นสุขท้ังกายและใจ  จากนั้นก็แผ่ให้กับคนใกล้ชิด  เช่น

พ่อแม่  ผัวเมีย  ลูกเต้า  ญาติพี่น้องของเราท้ังหลาย  แล้ว
ก็ให้เราขยายเรื่อยไปยังเพื่อนมนุษย์ร่วมบ้าน  ร่วมตําบล  

อําเภอ  จังหวัด  ร่วมประเทศ  จนกระท่ังท่ัวโลกท้ังท่ีรัก

และท่ีชัง  ตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานท้ังหลาย  โดยขอให้สัตว์

ท้ังหลายท่ีเป็นเพื่อนทุกข์  เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  ด้วยกัน
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ท้ังหมดท้ังสิ้นนั้นอย่าได้มี เวรซึ่ งกันและกัน   อย่าได้

เบียดเบียนซึ่งกันและกัน  อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจ   

เมื่อพวกเราท้ังหลายมีจิตท่ีแผ่เมตตาไปโดยไม่มี

ประมาณอย่างน้ี  ย่อมเป็นผู้งดอาชญาคือการเบียดเบียน

สัตว์โลก  เมื่อเราทําได้ดังน้ีแล้ว  เราย่อมไม่ถูกบัณฑิตติ

เตียน  เพราะเป็นสุขกายสุขใจทุกเมื่อ  ย่อมเข้าถึงฐานะอัน

ประเสริฐ  คือความเป็นผู้ใหญ่อยู่รอดปราศจากอันตราย

ท้ังปวง   

เพราะว่ากามตัณหาทั้งหลายนั้นคือความรัก  ความ

ใคร่หรือความชอบ  ตัณหากิเลสท้ังหลายท่ีมันเกิดข้ึนกับเรา  

เพราะเราท้ังหลายได้ปล่อยอารมณ์ไปตามความนึกคิด  

ปล่อยอารมณ์ตามท่ีอายตนะคือตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ 

ท่ีไปสัมผัสกับรูป  รส  กลิ่น  เสียง  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณ์

ให้เกิดข้ึน  เมื่อมันเกิดข้ึนแล้วถ้าเรามีสติยังไม่ดีพอ  เราทุก

คนก็ย่อมตกเป็นทาสของกิเลสอยู่ตลอดเวลา  เป็นทาสของ

ตา  เป็นทาสของหู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ อยู่ตลอดเวลา  แต่



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๗๕ 

ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันสิ่งท่ีเกิดข้ึนแล้ว  เราย่อมสามารถดับใน

สิ่งเหล่านั้นได้   

ขอให้พวกเราพึงเจริญเมตตาอยู่ตลอดเวลา  คือมี

ความรัก  มีความปรารถนาดี  มีจิตท่ีจะให้ทุกคนท้ังหลาย

พ้นจากความทุกข์ท้ังตัวเราเองและบุคคลอื่น  เมื่อเราทําได้

ดังนี้แล้ว  ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้ประเสริฐแล้วในทางธรรม   

วันน้ีก็ขอพูดธรรมะเล็กๆน้อยๆให้พวกเราได้ฟังแค่น้ี  

ขอให้พวกเราจงมีความสุข  ความเจริญในทางธรรมทุกคน

เทอญ 
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ชีวิตกับธรรมชาติ 

วันน้ีวันศุกร์ท่ี ๕ ตุลาคม  จะขอพูดธรรมะให้พวก

เราทุกคนได้ยินได้ฟัง   

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสว่า  

ยังกิญจิ  สมุทยธัมมัง  สัพพันตัง  นิโรธธัมมัง  แปล

ใจความได้ว่า  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา   

ทุกสิ่งบนโลกมนุษย์ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติ  มนุษย์

เราเกิดมาก็ต้องพบกับความเกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  เป็น

ธรรมชาติ  เมื่อมีความสุขหรือความทุกข์ก็แล้วแต่  หรือมีคน

เขาสรรเสริญเยินยอเรา  หรือคนท้ังหลายนินทาเรา  มันเป็น

ของคู่กันมา  บุญเราทํา  กรรมเราไม่สร้าง  ขอให้พวกเรา

พยายามสงบกาย  สงบวาจา  สงบใจ  และขอให้เราเข้าถึง

ความเป็นธรรมชาติ  เป็นสิ่งท่ีเราควรเรียนรู้และพิจารณา  

ควรเข้าใจกฎเกณฑ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน   

เพราะอะไร  เพราะชีวิตเรากับธรรมชาติท่ีแวดล้อม

ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าท่ีเท่าเทียมกัน  จึงควรสนใจศึกษาให้



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๗๗ 

ถ่องแท้  การฝึกจิตปฏิบัติธรรมภาวนานั้น  นอกจากเรา

ต้องมีสติแล้ว  เราจะต้องมีสัมปชัญญะด้วยกัน  คือการมี

ความรู้สึกตัวท่ัวถึง  ว่าในขณะนั้นๆ ว่าเรากําลังทําอะไร  

กําลังพูดหรือคิดอะไร  เป็นการรู้เท่าทัน  แล้วพิจารณาว่า

เราจะเอาไว้หรือสลัดออกไปจากจิตจากใจของเรา  การท่ี

เราดําเนินชีวิตต้องประพฤติปฏิบัติธรรมไปด้วย  เผ่ือเวลาท่ี

เราฟังอะไรจะได้ยิน  จะดูอะไรจะได้เห็น  ไม่ปล่อยจิตปล่อย

ใจให้ล่องลอยไปโดยขาดสติสัมปชัญญะ  ขอให้เราจงอยู่กับ

ความว่าง  อยู่กับธรรมชาติบ่อยๆ  เมื่อเราจะเกิดปัญญารู้จัก

เข้าใจชีวิตมากขึ้น  จนมีแนวทางดับทุกข์ทางใจได้   

เมื่อเรามีปัญหาชีวิต  จงน้อมจิตของเราเข้าสู่ความ

สงบ  เข้าสู่ความว่างคือปล่อยวาง  แล้วพิจารณาปัญหา

ด้วยปัญญา  แก้ไขให้ดี  ให้ถูกต้องท่ีสุด  พยายามทําจิตใจ

ของเราให้ว่าง  เมื่อเราทําจิตใจของเราให้ว่างแล้ว  เราก็

ปล่อยวางทุกสิ่ง   

สิ่งสูงสุดและความสําเร็จจะเกิดข้ึนภายในใจของ

พวกเราทุกคน  เมื่อเราฝึกปฏิบัติแล้วสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดนั้น  
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เหมือนท่ีพูดให้เราฟังว่าสติ  เพราะสติและสัมปชัญญะทํา

ให้เรารู้จักเฝ้ามองอารมณ์  ความรู้สึก  ความนึกคิดภายใน

ใจของตัวเราเอง  เข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนุษย์  

และรู้จักว่าสิ่งไหนเป็นกิเลส  เป็นตัณหา  เป็นอวิชชา  ซึ่ง

เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทางใจท้ังมวลของพวกเราทุกคน   

เพราะฉะนั้นแล้วร่างกายของเราเปรียบเหมือนบ้าน

เช่า  ห้องเช่า  สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งห้องเช่านี้ไป   

เพราะฉะนั้นแล้วขอให้พวกเราทั้งหลายจงประพฤติ

ปฏิบัติ  น้อมนําเอาพระธรรมของพระพุทธองค์มาศึกษาหา

ความรู้และทําใจให้สงบให้ว่าง  รู้จักปล่อยวางทุกสิ่งทุก

อย่างและตัวเราเองนั้นจะได้รับความสุขด้วยตัวเราเอง 

 

 

 

 

 
 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๗๙ 

รายชื่อผู้ร่วมพิมพ์หนังสือธรรมะยามเย็น 

๑. ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ๑๓,๐๒๐ 

๒. คุณแม่ชีศิวนาถ  พร้อมคณะลูกหลาน ๑๐,๐๐๐ 

๓. นายสุนยั -นางสุจรรยา-น.ส.สุขมาล- 

น.ส.สุพิชชา  สานตะพงษ์   ๑๐,๐๐๐ 

๔. คลินิกแพทย์แผนไทยเนตรดาว ๕,๑๒๐ 

๕. พ.อ.รังสรรค์ - คุณคนธรส  ตนัสิทธิแพทย ์ ๕,๐๐๐ 

๖. นายจิรายุฑธ  มหวานิช- 

น.ส.ณิชาภา  ศิวะมนตร ี ๕,๐๐๐ 

๗. นายยงยุทธ  ไชยพรและครอบครัว ๕,๐๐๐ 

๘. พนักงานบ.ลิ้มศิลป ์และเพ่ือนๆ ๔,๓๐๐ 

๙. คุณพัฒนา-ชูใจ  พิศกนกและครอบครัว ๓,๐๐๐ 

๑๐. แม่เหนียม  หรุ่นโพธิ ์ พร้อมลูกหลาน ๒,๒๐๐ 

๑๑. คุณนภดล  เล่ือมณรินทร์ ๒,๐๐๐ 

๑๒. คุณสุนทรี  จิรภาวสุทธิ์-ญาณิศา- 

 ภัทรภร  ตา่ยพูล ๒,๐๐๐ 

๑๓. คุณบษุกร-อาฮิม-ฟาเบียน-มิคาเอล เฮาก์ ๒,๐๐๐ 

๑๔. คุณณจิรี  ผลนิวาศ และครอบครัว ๒,๐๐๐ 

๑๕. คุณรศัมี  ธนัยธร ๒,๐๐๐ 

๑๖. คุณอุดมจิต  ล้ิมปติิ ๒,๐๐๐ 
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๑๗. คุณโรฮิต  เปาเรล ๒,๐๐๐ 

๑๘. คุณจิโรตถ์  บรูณะบุญวงศ์  และครอบครวั ๒,๐๐๐ 

๑๙. คุณเทพชัย  สนธยานนท ์ ๒,๐๐๐ 

๒๐. ครอบครัวเตชะจิรานุวัฒน์  ๑,๕๐๐ 

๒๑. คุณจิรายุทธ  มหวาณิชย ์ ๑,๕๐๐ 

๒๒. คุณณิชาภา  ศิวมนตร ี ๑,๕๐๐ 

๒๓. นายมานะ-นางวันเพ็ญ  สุขทัศน์ ๑,๑๐๐ 

๒๔. เด็กท้ายห้อง ๑,๑๐๐ 

๒๕. พระพงษ์ ๑,๐๐๔ 

๒๖. พระครูวิวัฒน์วรสถิตย ์ ๑,๐๐๐ 

๒๗. คุณภูมินทร์-อัมพร-กัญจน์ฉตัร- 

 ปวริศา  ตระกูลทิวากร ๑,๐๐๐ 

๒๘. นางกัลยา-นายเอกราช  ปนิตารักษ์ ๑,๐๐๐ 

๒๙. นายกฤตภาส  วงศ์สวัสดิ์ และครอบครัว ๑,๐๐๐ 

๓๐. นางฉตัรนภา  เศรษฐีกุล ๑,๐๐๐  

๓๑. นายบํารุง-นายเอกพัน-นางเบญจมาศ- 

 นายณฐัภูมิ-ด.ช.กวิน  จนัทร์หอม ๑,๐๐๐ 

๓๒. คุณชิต-แดง-ธนากูล- 

 สุชานาก  ห่านพงษ์ศักด์ิ ๑,๐๐๐ 

๓๓. คุณโกเมศ -ธนาภรณ์  แก้วผลึก ๑,๐๐๐ 

๓๔. น.ส.ศุภมาศ  ลีลือสาย ๑,๐๐๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๘๑ 

๓๕. นางสุณีย์  เจิดเมธาวุฒิ ๑,๐๐๐ 

๓๖. นายมาโนต-ประนอม-อนชุา- 

 วิไลรตัน์ เพชรพงศ์ ๑,๐๐๐ 

๓๗. ครอบครัวแก้วผลึก ๑,๐๐๐ 

๓๘. นางประไพ  ทิพย์โกศัย ๑,๐๐๐ 

๓๙. คุณสุรพงษ์-มาลี-ยุพา- 

 ธนัชชา  บรูณะบุญวงศ์ ๑,๐๐๐ 

๔๐. หจก.อ.ทองดี ๑,๐๐๐ 

๔๑. Bug Coffee ๑,๐๐๐ 

๔๒. นางนิธินาถ  สําลี  และครอบครัว ๑,๐๐๐ 

๔๓. คุณสุกัญญา  เอ่ียมสกุลรัตน ์ ๑,๐๐๐ 

๔๔. นางเตียง  แซ่ตั้ง ๑,๐๐๐ 

๔๕. คุณสุกัญญา-สินิภา  อริยวัฒนานนท ์ ๑,๐๐๐ 

๔๖. คุณธีษิณ  ทรงอุดมวัฒนา ๑,๐๐๐ 

๔๗. คุณเขมนภาสร  ทรงอุดมวัฒนา ๑,๐๐๐ 

๔๘. คุณสุรพงษ์-มาลี-ยุพา-ธนัชชา  

 บูรณะบุญวงศ์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ 

๔๙. ดร. พรต  ซอโสตถิกุล  และครอบครัว ๑,๐๐๐ 

๕๐. คุณนพวี  สุพรรณสมบูรณ์  และครอบครัว ๑,๐๐๐ 

๕๑. คุณปิน่อนงค์   วัสนริน-วัชรพล  วงศ์นารถ ๑,๐๐๐ 

๕๒. คุณเพลินใจ  ตังคณะกุล ๑,๐๐๐ 
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๕๓. ดร.เกศศิณี  ตระกูลทิวากร ๑,๐๐๐ 

๕๔. อจ.อดิศร- นภากร- ภูวดล  ทิพย์ทํา ๑,๐๐๐ 

๕๕. นายเพียว-นางกิมไซ  เวชพร –  

 นางนงนุช  สุจิมงคลและครอบครวั ๑,๐๐๐ 

๕๖. นายเจริญ-นางซิวเกียง-นายศราวุธ   

 โภชนะสมบัติ และครอบครวั   ๑,๐๐๐ 

๕๗. น.ส.จิตราพัขญ์  คงสวัสดิ-์ 

 นายชัยวัฒน์  พิมพ์พอน ๑,๐๐๐ 

๕๘. นายรุ่งพันธุ์ - นางพรรณทิพา  กลมดวง   ๑,๐๐๐  

๕๙. นางพนิดา อินจนัทร์   ๑,๐๐๐  

๖๐. นายกฤษฎา-  ด.ช.กรพัฒน์ อินจันทร์   ๑,๐๐๐  

๖๑. คุณสุวรรณ ี– คุณนัชชา ๘๐๐ 

๖๒. พระธนากร  จิรวฑฒฺโน ๖๐๐ 

๖๓. ไม่ประสงค์ออกนาม  ๕๒๐ 

๖๔. พระมเขม ๕๐๐ 

๖๕. พระต่าย ๕๐๐ 

๖๖. พระควร ๕๐๐ 

๖๗. นายอนุชิต-สมพร  เพชรพงศ์  และคอบครัว ๕๐๐ 

๖๘. ตาแม้น-ยายสายทอง  เพชรพงษ์ ๕๐๐ 

๖๙. คุณสําเนียง  บุญตา-อัครวงค์  ยอดทอง ๕๐๐ 

๗๐. คุณนิรัส-พิมทอง  อินทิศ และครอบครวั ๕๐๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๘๓ 

๗๑. นางสี  ศรีลาจันทร์ และครอบครัว ๕๐๐ 

๗๒. ผ.ญ.พล-ประยูร  ดํามินเศก  และครอบครัว ๕๐๐ 

๗๓. นางบุญชู  เทพมาศ ๕๐๐ 

๗๔. ทพญ.นวภรณ์  จิตตภิรมย์ศักด์ิ ๕๐๐ 

๗๕. น.ส.ขวัญดี  วงศ์นางรอง ๕๐๐ 

๗๖. นายสุชาต ิ แก้วสีขาว ๕๐๐ 

๗๗. ด.ช.ทินภัทร  แก้วสีขาว ๕๐๐ 

๗๘. ด.ญ.ธัญชนก  แก้วสีขาว ๕๐๐ 

๗๙. นายบุญส่ง  ศรีพุ่ม  และครอบครวั ๕๐๐ 

๘๐. คุณศุลีรกัษ์  พักกัด  และครอบครวั ๕๐๐ 

๘๑. น.ส.มาชิดา  ดินดํารงกุล ๕๐๐ 

๘๒. นางสงบ  ทองหลอม  และครอบครัว ๕๐๐ 

๘๓. นางวิภารัตน์  จิไธสง  และครอบครัว ๕๐๐ 

๘๔. นางรจนา  วงศ์ตาแสง  และครอบครัว ๕๐๐ 

๘๕. ครอบครัวสวัสดิพรรค ๕๐๐ 

๘๖. คุณณฏัฐิน ี การะพงศ์ ๕๐๐ 

๘๗. คุณพุทธิวัต  ภมรรตันกุล ๕๐๐ 

๘๘. คุณนิรันดร์ - เนตรภา  เพชรพงษ์ ๕๐๐ 

๘๙. นางสังวาลย์ แหลมหลัก -นายรัชตาณ- 

 นางนทิตรฎา  จันทร์ตนั   ๕๐๐ 

๙๐. นายอุดม-นางนุวอร-น.ส.ภวยา  เส็งพานิช ๕๐๐ 
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๙๑. คุณโอภาส-สุกัญรตัน์   น่วมบาง ๕๐๐ 

๙๒. นางอรวรรณ   ล้ีเกสร ๕๐๐ 

๙๓. น.ส.กนกวรรณ  จันทา   ๕๐๐  

๙๔. นางบุญเรือน - และนายวัชระ  นาควิโรจน์   ๕๐๐ 

๙๕. นายสุรชาติ นางช่อฟ้า  ฉตัรสุทธิพงษ ์ ๕๐๐  

๙๖. นายนิกร นางจําเรียง  อินจนัทร์   ๕๐๐  

๙๗. นายกิตติพงศ์ อินจนัทร์   ๕๐๐  

๙๘. นายนราธิป- นางขนิษฐา  อินจันทร์   ๕๐๐ 

๙๙. พระประสิทธิ ์ ๔๕๐ 

๑๐๐. พระอภิปาโล ๔๐๐ 

๑๐๑. ร.อ.หญิงส้มป่อย  แสนเตปนิ และ 

 ครอบครัว-ณตัชัย  เทีย่งอยู่ ๔๐๐ 

๑๐๒. พระไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ 

๑๐๓. พระสุรินทร์  (วัดทุ่งโคราช) ๓๐๐ 

๑๐๔. พระไม่ประสงค์ออกนาม ๓๐๐ 

๑๐๕. นายระเบียบ  การเที่ยง  และครอบครัว ๓๐๐ 

๑๐๖. นางไพร  ประทุมอ่อน ๓๐๐ 

๑๐๗. นางนนัทิชา  พัฒนานุสรณ์ ๓๐๐ 

๑๐๘. นางณฐัฐารกัษ์  เจริญจิตเกษม ๓๐๐ 

๑๐๙. คุณวีระนันท์  แย้มรตันกุล ๓๐๐ 

๑๑๐. คุณพรทิพย์  จันทน์เทศ ๓๐๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๘๕ 

๑๑๑. นายสมยศ-นางพรพรรณ- 

 น.ส.ฐิติพร  ยีโ่สตสาร ี ๓๐๐ 

๑๑๒. นายสมศักด์ิ  เชื้อดวงผูย  และครอบครัว ๓๐๐ 

๑๑๓. นายวุฒิพงษ์  เชื้อดวงผูย  และครอบครวั ๓๐๐ 

๑๑๔. นางปวีณา  เชื้อดวงผูย  และครอบครัว ๓๐๐ 

๑๑๕. น.ส.ณปภัช  บุญชู  และครอบครัว ๓๐๐ 

๑๑๖. คุณเรณู  องคนิกูล ๓๐๐ 

๑๑๗. คุณศรัญญา  พวงจําป ี ๓๐๐ 

๑๑๘. คุณสมเกียรติ-สุรีย์พร   แสงสุวรรณ ๓๐๐ 

๑๑๙. คุณสัญญา-สุวรรณี-พุทธคุณ  กีรติวาสี ๓๐๐ 

๑๒๐. คุณสิรินาถ แสงสุวรรณ-ศตพรรษ จัน่รอด ๓๐๐ 

๑๒๑. ครอบครัวศรีประดับ ๓๐๐ 

๑๒๒. ด.ช.ศุภรุจ -ด.ญ.ปุณย์นรี  น่วมบาง ๓๐๐ 

๑๒๓. คุณโชติวัฒน์-ภัทรตุม์-ภัทรินทร ์ น่วมบาง ๓๐๐ 

๑๒๔. นายนกุูล อินจันทร์   ๓๐๐  

๑๒๕. พระกฤตภัค   ขนฺติโก ๒๔๐ 

๑๒๖. พระสมบตัิ   ๒๐๐ 

๑๒๗. พระสมภาร  สุวรรณเกม    ๒๐๐ 

๑๒๘. พระสกิจ  ฐิตสีโล (วัดทับหมัน) ๒๐๐ 

๑๒๙. หลวงพี่กอล์ฟ ๒๐๐ 

๑๓๐. แม่ชีจิ๋ง ๒๐๐ 
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๑๓๑. นางสมพงษ์  บัวดี ๒๐๐ 

๑๓๒. นางทองเล่ือน  สระทองพร ๒๐๐ 

๑๓๓. นางพยายาม  ทองมา ๒๐๐ 

๑๓๔. นางวรทั  จนัทร์แรม ๒๐๐ 

๑๓๕. นางจอง  คงเมือง-สุวัลลี  พิมทองมาก   

 และครอบครวั  ๒๐๐ 

๑๓๖. นางประทุม  เจตเกษตรการณ ์ ๒๐๐ 

๑๓๗. นางสังเวย  ประฉิมมะ ๒๐๐ 

๑๓๘. น.ส.สมพร  โพธิ์ดง ๒๐๐ 

๑๓๙. คุณศิริวรรณ์  ลิขิตวรรณ และครอบครัว ๒๐๐ 

๑๔๐. คุณพิชชามณฐ์ - ธีรัชญาน์ นนท์บุญญาวัฒน์ ๒๐๐ 

๑๔๑. คุณสุวรรณ ี ฐานบัญชา ๒๐๐ 

๑๔๒. คุณกชกร  แสงอุ่น และครอบครัว ๒๐๐ 

๑๔๓. นางธีระนันท์  เทพมาศ  พร้อมบตุร ๒๐๐ 

๑๔๔. นางลําจวน  รอดเทิด  และครอบครัว ๒๐๐ 

๑๔๕. นายสราวุธ-นางน้ําผ้ึง  ศรีหะไกร ๒๐๐ 

๑๔๖. นางตงัเกียว  จันทโรทัย ๒๐๐ 

๑๔๗. นายอานนท ์ รัตนวิภูสิทธิ ์ ๒๐๐ 

๑๔๘. นายมทัรี  ดิษฐ์จ่อย ๒๐๐ 

๑๔๙. นายพิเชษฐ์-นางสมทรง  ฤกษ์รตันไพศาล ๒๐๐ 

๑๕๐. นายพน  ยาวุธ ๒๐๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๘๗ 

๑๕๑. คุณจีรุส  อินทิศ ๒๐๐ 

๑๕๒. คุณโศภิษฐ์  ทวิวรดิลก ๒๐๐ 

๑๕๓. คุณสุวรรณา  แซ่ล้ี ๒๐๐ 

๑๕๔. คุณแม่ชูกุน  แซ่ล้อ ๒๐๐ 

๑๕๕. คุณกนัต์กนิษฐ์  สิริวรเกษม ๒๐๐ 

๑๕๖. คุณพรทิพย์  หรรษาสิริ ๒๐๐ 

๑๕๗. คุณธนิต  หรรษาสิร ิ ๒๐๐ 

๑๕๘. อนุศักด์ิ-สุกญัญา   กีรติวาสี ๒๐๐ 

๑๕๙. สุกัญฑรีย์  เทีย่งอยู ่ ๒๐๐ 

๑๖๐. พุทธพร-กีรติ-สุศีล  ภิญโญสวัสดิ์สกุล ๒๐๐ 

๑๖๑. สิทธิพันธ์  แสงสุวรรณ- 

 อรสิรินทร์  เพิ่มพัชรพร ๒๐๐ 

๑๖๒. นายสุวิทย์ นาควิโรจน์   ๒๐๐  

๑๖๓. นายธนคม กลมดวง ๒๐๐  

๑๖๔. นางสุทิน  จุมพรม และน้องพิมพ์ ๑๒๐  

๑๖๕. นายพุทธา  สาแก้ว ๑๒๐ 

๑๖๖. พระโบ๊ท ๑๐๐ 

๑๖๗. พระสงัด  กตคุโณ  (วัดทับหมัน) ๑๐๐ 

๑๖๘. พระจักรพงษ์  อัจจาโร ๑๐๐ 

๑๖๙. หลวงตามาตร ๑๐๐ 

๑๗๐. แม่ชีพงษ ์ ๑๐๐ 



 

๑๘๘  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

๑๗๑. แม่ชีเรือน  รอดบัว ๑๐๐ 

๑๗๒. แม่ชีราญ ๑๐๐ 

๑๗๓. น.ส.ทองหล่อ  จนัทร์แรม ๑๐๐ 

๑๗๔. น.ส.อัมพัน  ลัดดาพล ๑๐๐ 

๑๗๕. นางมาลี  ลึกวิลัย ๑๐๐ 

๑๗๖. นายพ่วง  ศรีปาน ๑๐๐ 

๑๗๗. คุณสายน้ําผ้ึง  เอ่ียมศิริธํารง ๑๐๐ 

๑๗๘. คุณสําเริง  ดิษฐ์บ้านไร ่ ๑๐๐ 

๑๗๙. คุณวิษณุ  สิงหเดช ๑๐๐ 

๑๘๐. คุณกิมเฮียง  ศรีปาน ๑๐๐ 

๑๘๑. น.ส.น้ําเงิน  โพธิ์ดง ๑๐๐  

๑๘๒. น.ส.ยุพิน  เขียวเทียน ๑๐๐ 

๑๘๓. คุณสุนีย์  วรทรัพย์ไพศาล ๑๐๐ 

๑๘๔. คุณวันเพ็ญ  ฐานบัญชา ๑๐๐ 

๑๘๕. นางคําบง  นาเครือ และครอบครวั ๑๐๐ 

๑๘๖. นางเขมวิภา  ราโซ และครอบครัว ๑๐๐ 

๑๘๗. นางรตันา  ฤกษดี์ ๑๐๐ 

๑๘๘. นางประดิษฐ์  แก้วแย้ม ๑๐๐ 

๑๘๙. คุณนฤมล  ตปุิสุวรรณ ๑๐๐ 

๑๙๐. น.ส.จันทอน  พิมพิณ ๑๐๐ 

๑๙๑. นางจนัทร์  อินทมณี ๑๐๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๘๙ 

๑๙๒. น.ส.เลิศลักษณ์  ดํากร่ํา และครอบครัว ๑๐๐ 

๑๙๓. นางลํายอง  กองสมบตัิ และครอบครัว ๑๐๐ 

๑๙๔. นางประคอง  สติภพ ๑๐๐ 

๑๙๕. คุณพนม-ลําไย  คนใหญ่ ๑๐๐ 

๑๙๖. คุณชัยวัฒน์  คนใหญ่ ๑๐๐ 

๑๙๗. ด.ญ.วิลาวัลย์  สนิทพะเนา ๑๐๐ 

๑๙๘. นางกิมลุ้ย  ดวงสุดา  ๑๐๐ 

๑๙๙. ด.ช.คมเทพ-นายอํานาจ  รูปพรมราช ๑๐๐ 

๒๐๐. แม่บุญเรือง  โกบตุร  และครอบครัว ๑๐๐ 

๒๐๑. นางบุญเล้ียง  บางแดง ๑๐๐ 

๒๐๒. นางจํารัส-นายบําเพ็ญ  พรหมอยู ่ ๑๐๐ 

๒๐๓. นางประวิน  แก้วโผงผาง ๑๐๐ 

๒๐๔. นางมาลี  ลึกวิลัย ๑๐๐ 

๒๐๕. นายน้อย-สุดใจ- น.ส.รัตนาวดี  ป้านพูล ๑๐๐ 

๒๐๖. น.ส.ศศิกาญจน์ ศิริเข็มทอง และครอบครัว ๑๐๐ 

๒๐๗. คุณละมุด ๑๐๐ 

๒๐๘. นางเล็ก  ทิพย์กระโทก ๑๐๐ 

๒๐๙. นายบุญเลิศ  วงหลอด ๑๐๐ 

๒๑๐. นางเป้า  หมัน่หา ๑๐๐ 

๒๑๑. น.ส.เอ้ืองฟ้า  ปิ่นทอง ๑๐๐ 

๒๑๒. นางนิภา  บุญมา ๑๐๐ 



 

๑๙๐  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

๒๑๓. นายทวีชาติ-นางรุ่งนภา  สมประเสริฐ ๑๐๐ 

๒๑๔. นางสมร  ปิน่ทอง ๑๐๐ 

๒๑๕. นางสังเวียน-น.ส.รักเร่  สิงห์ลม ๑๐๐ 

๒๑๖. นางแอ๋ว ๑๐๐ 

๒๑๗. นางสุนนัทา  เหล่าเขตการณ์ ๑๐๐ 

๒๑๘. นางจรัสศรี  นิ่มสุด ๑๐๐ 

๒๑๙. น.ส.วรัทยา โตเทศ - นายภูวเดช สุขโพรง ๑๐๐ 

๒๒๐. นางบุญเกิด  สิริ  ๑๐๐ 

๒๒๑. นางบําเพ็ญ  มีบุญ ๑๐๐ 

๒๒๒. นางสาหร่าย  เมฆโต ๑๐๐ 

๒๒๓. นางสุรตัน์  คงสิบ ๑๐๐ 

๒๒๔. นางบุญเกิด  สงค์ประเสริฐ ๑๐๐ 

๒๒๕. นางบุญทนัจนัทรสุข ๑๐๐ 

๒๒๖. นางทเุรียน  คงมี ๑๐๐ 

๒๒๗. นางพุด  เสียงเพราะ ๑๐๐ 

๒๒๘. นางระยอง  ทรัพย์เมฆ ๑๐๐ 

๒๒๙. น.ส.ประเมิน  มีสายบัว ๑๐๐ 

๒๓๐. นางแหวน  ปิน่ทอง ๑๐๐ 

๒๓๑. นางสละ  ฟักศรี ๑๐๐ 

๒๓๒. นางยานี  รอดเกิด ๑๐๐ 

๒๓๓. นางนนัทิชา  พัฒนานุสรณ์  ๑๐๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๙๑ 

๒๓๔. นางขวัญเมือง  เนียมจิต ๑๐๐ 

๒๓๕. นางสิริทร  ยมจันทร์ ๑๐๐ 

๒๓๖. นางประนม  ทับเมฆ ๑๐๐ 

๒๓๗. นางสุชาดา  บุราคร ๑๐๐ 

๒๓๘. นางเจริญ  ทรัพย์เมฆ   ๑๐๐ 

๒๓๙. นางน้อย  แก้วกสิกรรม ๑๐๐ 

๒๔๐. นางมะนิตย์  สารชมพู ๑๐๐ 

๒๔๑. นางธนาวดี  ปานทอง ๑๐๐ 

๒๔๒. นางแหวน  จนัทร์โย ๑๐๐ 

๒๔๓. นางสุนนัท์  สุขทรัพย์ ๑๐๐ 

๒๔๔. น.ส.สุมาลี  สงประเสริฐ ๑๐๐ 

๒๔๕. นางบัว  ผุดดี ๑๐๐ 

๒๔๖. น.ส.อรอินท ์ นวลไข่ ๑๐๐ 

๒๔๗. นางนวลจันทร์  อินทรมณี ๑๐๐ 

๒๔๘. นายบุญ  สืบประยรู ๑๐๐ 

๒๔๙. นางแพล้ว  ปิน่ทอง ๑๐๐ 

๒๕๐. นางสังวาล  วีระพันธ์ ๑๐๐ 

๒๕๑. นางพิศวง  ทรัพย์เมฆ ๑๐๐ 

๒๕๒. นายทองอยู-่นางคํานึง  ทองมี ๑๐๐ 

๒๕๓. นางล่ันทม  คู่ควร และครอบครัว ๑๐๐ 

๒๕๔. นายวันชัย  สงวนดิษ ๑๐๐ 



 

๑๙๒  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

๒๕๕. นางสวาท  ดิษฐ์จ่อย ๑๐๐ 

๒๕๖. นางไสว  อ่อนดี ๑๐๐ 

๒๕๗. นางเล้ียง ๑๐๐ 

๒๕๘. นางชะลอ  สังฆ์น้อย ๑๐๐ 

๒๕๙. นางบุญมณี  หิริรัช ๑๐๐ 

๒๖๐. นางสมจิตร  เพชรยอด ๑๐๐ 

๒๖๑. นายสัมพันธ์  จิดมั่น ๑๐๐ 

๒๖๒. นางองุน่  ต่ายพูล ๑๐๐ 

๒๖๓. นางเฉล่ีย  จิดมั่น ๑๐๐ 

๒๖๔. คุณไพลิน  เจิมสิทธิประเสริฐ ๑๐๐ 

๒๖๕. นางไสว  โชติพรารกัษ์ ๑๐๐ 

๒๖๖. นายสุรัส  นิโครธะสวัสดิ ์ ๑๐๐ 

๒๖๗. นางลําเจียก  โสภา ๑๐๐ 

๒๖๘. น.ส.ณาตยา  จันทร์ชัยภูมิ ๑๐๐ 

๒๖๙. น.ส.วิลาวัณย์  เรืองศรี ๑๐๐ 

๒๗๐. นายบัญชา  ปลิดดอก ๑๐๐ 

๒๗๑. น.ส.ตะวันยอแสง  บุญชูเลิด ๑๐๐ 

๒๗๒. ด.ญ.นิภาพร  จันทร์เพ็ญ ๑๐๐ 

๒๗๓. น.ส.ทิตย์ติยา  บุญยง ๑๐๐ 

๒๗๔. นางปริญญา  โด่งดัง ๑๐๐ 

๒๗๕. นายทองสุข  ขันแก้ว ๑๐๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๙๓ 

๒๗๖. นายวันชัย  พิริยะศุภกิจ ๑๐๐ 

๒๗๗. น.ส.สนั่น โมนํา ๑๐๐ 

๒๗๘. น.ส.ณุศรี  ธนะจันทร์ ๑๐๐ 

๒๗๙. ครอบครัวชุ่มชมบุญ ๑๐๐ 

๒๘๐. นภัสสร  สุมาลี ๑๐๐ 

๒๘๑. น.ส.พรทิพย์  พงษ์พรรณเจริญ ๑๐๐ 

๒๘๒. คุณพุทธิพงษ ์ วงศ์เกียรติ์ขจร ๑๐๐ 

๒๘๓. คุณศยาไรวินท์  กาญจนพันธกุุล ๑๐๐ 

๒๘๔. คุณณรินทร์-นพรตัน์  เพชรพงษ์ ๑๐๐ 

๒๘๕. นางนงเยาว์  ปานพิม และครอบครัว ๑๐๐ 

๒๘๖. นางชุลีพร  มากกุญชร และครอบครัว ๑๐๐ 

๒๘๗. น.ส.จงกล  แย้มอุบล และครอบครัว ๑๐๐ 

๒๘๘. พระปีเตอร์ ๖๐ 

๒๘๙. ด.ช.อุ้มบุญ  ตุ้มสุวรรณ ๖๐ 

๒๙๐. นางประทุม  สว่างทิศ ๖๐ 

๒๙๑. นางศวิง  ศิริ ๖๐ 

๒๙๒. พระธนู  สันตะจิตโต ๕๐ 

๒๙๓. นางยอดกมล  ทองสุข ๕๐ 

๒๙๔. นายพากเพียร  ฤกษ์ดี และครอบครัว ๕๐ 

๒๙๕. สําเนียง  ดิษฐ์ทอง ๕๐ 

๒๙๖. คุณสมคิด  นิม่อ่ิม ๕๐ 



 

๑๙๔  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

๒๙๗. สมควร  บุญผ่อง ๕๐ 

๒๙๘. นางเงิน  บุญผ่อง ๕๐ 

๒๙๙. คุณสายหยุด ๕๐ 

๓๐๐. นางเล็ก  ทิพย์กระโทก ๕๐ 

๓๐๑. นางจกุ  บุญเทิด ๔๐ 

๓๐๒. นางเชิง  สารีหอม ๔๐ 

๓๐๓. ป้าน้อย  แม่พราหมณ์ ๔๐ 

๓๐๔. นางดอน  สนแก้ว ๔๐ 

๓๐๕. นางจรัสศรี  ฉิมสุด ๔๐ 

๓๐๖. นางย้อย  พุ่มพิธ ๔๐ 

๓๐๗. นางลําพึง  เพ็ญพรรณ ๔๐ 

๓๐๘. พระอเนก  กิตฺตปาโล ๒๐ 

๓๐๙. น.ส.กชกร  สิงห์ธีระ ๒๐ 

๓๑๐. นางพิทยา  ศรีธน ู ๒๐ 

๓๑๑. คุณสมบติั  เงินมงคล ๒๐ 

๓๑๒. ป้ายงค์  นรสิงห์ ๒๐ 

๓๑๓. ป้าชะออน  พูลทรัพย์ ๒๐ 

๓๑๔. ป้าละมูล  พินเขียว ๒๐ 

๓๑๕. คุณเล็ก  อาญาเมือง ๒๐ 

๓๑๖. นางมนชิชา  น้อยคง ๒๐ 

๓๑๗. นางประชุม ๒๐ 



 
 

ธรรมะ   ยามเย็น  ๑๙๕ 

๓๑๘. นางกิมเซียง ๒๐ 

๓๑๙. นายณรงค์  ขันทอง ๒๐ 

๓๒๐. นางสุนนัท์  สุขทรัพย์  ๒๐ 

๓๒๑. นางลําพูน  กาละวสุ ๒๐ 

๓๒๒. นางบงัอร  สีตา ๒๐  

๓๒๓. นางปทัวี  ไม้เล้ียง ๒๐ 

 

 

 

 

 

***หมายเหตุ  หากรายช่ือท่านผู้ร่วมพิมพ์ท่านใดขาดหายตกหล่นไป หรือพิมพ์ชื่อ

สกุลผิด  ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙๖  ¾Ãa¾iÈÒÅÒ³Ç§È � (ËÅÇ§»Ù�·o§´Õ o¹Õo¦) 

 

 

 

 

 

อนุโมทนาบุญ 

ขอบารมีกุศลความดี 

และความเป็นมหามงคลอันสูงสุด  

ท้ังทางโลกและทางธรรม 

จงบังเกิดมีแก่ผู้บริจาคทรัพย์ 

เพื่อจัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมะยามเย็น” 

และผู้ที่กําลังเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ทุกๆ ท่าน 

 

 

 

 

 


	ส่วนที่ 1 ส่วธรรมะยามเย็น
	ส่วนที่ 2 ส่วธรรมะยามเย็น



