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“ศีล สมาธิ ปญญา” 
 

  เราไมบํารุงรักษาสมบัติที่บกพรองของเรา ก็เราเปนผูจมเองนะ ไมมีใครจม ทั่ว
ประเทศเขตแดนไมมีใครจม มีคนไทยทั้งนั้นที่จะจมได ดวยความจืดชืดของชาติตัวเอง 
ตองใหเขมขนนะ อะไรที่เขมขนแลวมีรสทั้งนั้น ไมวาทางดีทางชั่ว ถาเขมขนแลวมีรส
ดวยกัน ทางช่ัวก็เอาใหฉิบหายไดไมสงสัย ทางดีก็ใหเลิศเลอไดไมสงสัยเชนเดียวกัน 
เพราะฉะนั้นจึงใหคิดทั้งสองแงนี้ ส่ิงใดท่ีเปนภัยใหปดออกทันที อยาสนิทติดจมกับมัน 
สิ่งใดที่ดีแลวใหตั้งหนาตั้งตา ตางคนตางขวนขวาย ตางคนตางบํารุงรักษา น่ีเรียกวา เรา
รักษาชาติของเรา ก็คือรักษาตัวของเราแตละราย ๆ น้ันแหละ 
 น่ีก็ไดพยายามเต็มกําลังแลวนะ อุตสาหเต็มที ่ ก็ไดเรียนพ่ีนองท้ังหลายทราบ 
เมื่อถึงจุดนี้แลวลมตูมเลยนะหลวงตา อุตสาหขนาดน้ันกับพ่ีนองท้ังหลาย เพราะฉะนั้น
จึงไดพากันอุตสาหพยายาม ทองคําเราก็ไดเริ่มแลว เริ่มมาได ๓ กิโล ๓๔ บาท ๔๘ 
สตางค ตั้งแตวันมอบมา วันน้ีวันท่ี ๑๓ ก็ ๓ วันมาน่ี ก็ไดวันละกิโล ดอลลารได ๑๑,
๗๗๔ ดอลล เรงเขา  (เชานี้ถายทอดสดไปเทกซัสครับ) พอดี ๘.๓๐ พอดี เชาน้ีสหรัฐ
ดูเหมือน ๒๐.๓๐ น.ละมั้ง ตรงกัน ๑๒ ช่ัวโมง ทางน้ีกลางวัน ของเขากลางคืน ทาง
สหรัฐนั้นพระเราก็ไปกองอยูนูนมากมายไมใชเหรอ 
 ครั้งพุทธกาลพระสงฆไปที่ไหน จิตใจของผูคนชุมเย็น ลดเรื่องลดราวตาง ๆ ซึ่ง
กิเลสเคยกอกวนใหไดรับความทุกขมาน้ันลงโดยลําดับ เรื่องราวสงบลง ๆ ถาธรรมไปที่
ไหน ในคร้ังพุทธกาลทานดําเนินมาอยางน้ัน พระพุทธเจาไปที่ไหนสัตวทั้งหลายเย็นกัน
ทุกหยอมหญา ตั้งแตทาวมหาพรหมลงมา เย็นไปหมด ตลอดประชาชน พระสงฆสาวก
ไปที่ไหน ประกาศศาสนาที่ไหน เราก็ทราบกันวาไดรับความรมเย็นเปนสุขท่ัวหนากัน 
นั่นหมายถึงธรรมแท ธรรมแท พระแท ไปไหนก็เปนอยางงั้น ผูฟงก็ไดรับผลประโยชน 
ถาของปลอมไปที่ไหนก็เปนไฟแฝงเขาไป ไมวาคนปลอมพระปลอม ไปที่ไหนกอฟนกอ
ไฟแทรกเขาไปในนั้น ๆ  

เรื่องของจริงกับของปลอมมันก็แทรกกันไปกันมาอยูตลอดมาแลว ตั้งกัปตั้ง
กัลป ถาพูดถึงเรื่องของจริงของปลอม ความดี ความชั่ว มันก็สับปนกันมาอยางง้ัน
ตลอด ถาอันใดท่ีมีมันก็แสดงออก ฝายไหนมีอํานาจมาก ฝายน้ันก็แสดงออก กิเลสฝาย
ชั่วซึ่งเปนฟนเปนไฟมีมาก มันก็เผาหัวใจสัตวโลก กอเร่ืองกอราวใหมากข้ึน กิเลสไป
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ไหนจะหาความสงบไมได จะมีตั้งแตเรื่องแตราว กอข้ึนมาเพือ่เผากันน่ันแหละ ถาธรรม
ไปที่ไหนเย็นไป ๆ ตางกันอยางน้ี 

แลวแตบรรดาพี่นองทั้งหลายจะคัดเลือกเอา หูมีทุกคน ตามีทุกคน ใจมีทุกคน 
ฟงดีชั่วมันจะเขาหูเรา เขาใจเรานี้แหละ แลวใหไปคัดเลือก อยาทําสุมส่ีสุมหา เสียตัว
ของเราเอง อยางศาสนาน้ีก็มีมานานเทาไร แลวไปแผกระจายทางนูน แผกระจายทางนี ้
มีแตลมปาก ส่ิงท่ีไมตองบอกกันน้ันก็คือ กิเลส มันแผกระจายทั่วโลกสงสาร ยนเขามา
หัวใจของเรานี้ก็มีตั้งแตกิเลส แผอํานาจกระจายจะวาอะไร เรามาวัดมาวาเขาใจวากิเลส
จะถูกมัดไวในบานในเรือนเหรอ มันมามัดคอเราอยูนี้เรารูไหม คําวา ความเศราหมอง
มืดตื้อ กอฟนกอไฟเผาสัตว มันก็ไมอยูที่ไหน ปลูกบานสรางเรือนใหอยู กิเลสไมยอม
อยู มันอยูท่ีหัวใจคน หัวใจสัตว  

เพราะฉะนั้น คนไปไหน สัตวไปไหน จึงมีแตเรื่องแตราว เพราะอํานาจของกิเลส
พาใหเปนไป ถามีธรรมในใจ อยูท่ีไหนสบาย อยูในบานก็สงบ ออกนอกบาน ไปที่ไหน
อิริยาบถทั้งสี่มีธรรม สติธรรม ปญญาธรรม คัดเลือกความดีความชั่วในตัวของเรา
ตลอดไปแลว มันก็มีสารประโยชนไดในตัวของเรา คนผูเชนนั้นไมคอยมีเรื่องราว ไปที่
ไหนสงบเย็น ธรรมอยูที่ไหนสงบเย็น ถากิเลสอยูท่ีไหนมีแตฟนแตไฟเผาไหมตลอด เรา
ก็ฟงมานานแลวเรือ่งศาสนา ควรจะเขาอกเขาใจกัน ย่ิงเวลาน้ีโกลาหลอลหมาน ไม
ทราบวาอะไรเปนธรรม อะไรเปนศาสนา ของใครก็เอาต้ังแตของดีออกอวด แตมีแตลม
ปาก ความดีจึงไมมีติดตัว  

เวลาแสดงออกเอาต้ังแตลมปากออกแสดง อวดด ี อวดเดน อวดรู อวดฉลาด 
อวดทุกส่ิงทุกอยาง ข้ึนช่ือวากิเลสแลวตองมีแตอวดท้ังน้ัน เลวขนาดไหนก็ปนขึ้นมา
อวดเปนของด ี คือกิเลส เพราะโคตรแซของกิเลสไมเคยมีของด ี มีแตของชั่วชาลามก 
เมื่อออกไปตรงไหนจึงมีแตเรื่องอยางนั้น แลวก็เสกความช่ัวชาลามกใหเปนของดี กองขี้
ทั้งกองจะไปเสกใหเปนทองคําไดยังไง เทานี้เราก็ทราบแลวไมใชเหรอ เสกใหเปนอะไร
มันก็ไมเปน ไมหนีจากความจริง ดีไมเสกก็ดี ช่ัวมันช่ัวอยูแลว เสกไมเสกมันก็ช่ัวของ
มัน ใหพากันพินิจพิจารณานะพ่ีนองท้ังหลาย 

หลวงตานี้เปนหวงจริง ๆ เวลานี้ ดูไปไหนจนจะดูไมได ไมไดดูถูกเหยียดหยาม
โลก เราเกิดอยูในทามกลางโลก หูเรามี ตาเรามี ใจเรามี อดด ูอดรู อดเห็น อดคิดไม
ได ตามสิ่งที่มีทั้งหลายทั้งดีและชั่ว เพราะฉะนั้นจึงนํามาพูดไดอยางนี้แหละ  ผูปฏิบัติ
ศาสนาทุกวันน้ี ก็เอากิเลสเขาไปปฏิบัติศาสนานะ ไมไดเอาธรรมเขาไปปฏิบัติศาสนา 
เอากิเลสเขาไปปฏิบัติศาสนา กิเลสเขาไปไหนนี่งายนิดเดียวเลย ถาวาปฏิบัติธรรมน่ัง
สมาธิ จะไปนั่งใหมันเสียเวล่ําเวลาอะไร เห็นไหมกิเลส ก็กิเลสไมเคยน่ังสมาธิ มันก็ตอง
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พูดไดถูกตองละซิวา จะไปน่ังใหเสียเวลํ่าเวลาทําไม น่ังสมาธิ นั่งอยูที่ไหนจิตก็เปนขึ้น
สมาธิข้ึนมา เปนงายมากนะ ผูท่ีมันหนาท่ีสุด หยาบท่ีสุด บอดที่สุด มืดที่สุด หนวกท่ีสุด 
มันจะพูดงายที่สุด พูดถึงเรือ่งธรรมแตมันไมเคยสนใจ 

อยางพระพุทธเจาทานทรงแสดงไวในตํารับตํารา พระนี้ไดฟงทุกองคใน
อนุศาสน ๘ นิสสัย ๔ อกรณียกิจ ๔ จะยกมาแสดงเพียงนิสสัย ๔ ที่พระองคทรงสั่งสอน 
แลวก็มาสรุปเอาตอนน้ีเลยวา ทานสอนพระในผลแหงการไปอยูตามปาตามเขา รุกขมูล
รมไมบําเพ็ญเพียรในปาในเขา ดวยธรรม ๓ ประเภท คือบําเพ็ญศีล สมาธิ ปญญา ให
เกิดใหมีในใจของตนจากสถานท่ีเหมาะสมเชนน้ัน เชน รุกฺขมูลเสนาสนํ ใหไปอยูในปา
ในเขาซึ่งเปนที่สงบงบเงียบ สะดวกแกการบําเพ็ญสมณธรรมไดเปนอยางดี  

และผลของการไปบําเพ็ญในที่เชนนั้น ทานก็ยกศีล สมาธิ ปญญาขึ้น ไปอยูในที่
เชนน้ันก็คือไปรักษาศีลใหสมบูรณบริบูรณ ไปบําเพ็ญสมาธิคือความสงบเย็นใจ ความ
แนนหนาม่ันคงท้ังหลายภายในใจ ปญญาความรูแจงแทงทะล ุ บุกเบิกกิเลสตัณหา ตัว
มืดตัวบอด ปดตันทางเดินของเราออก ใหมองเห็นบุญ เห็นบาป เห็นดี เห็นช่ัว ใหเห็น
ทั้งความฟุงซานที่กิเลสสรางขึ้นมา และความสงบซึ่งธรรมสรางขึ้นมาในตัวของเราแตละ
ราย ๆ ทานแสดงไวเปนอานิสงส คือผลประโยชนอันดีงาม ตลอดถึงผลประโยชนอันดี
งามถึงผลประโยชนอันสุดยอด ไววา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส ผู
มีความประพฤติปฏิบัติตอศีลของตนอยูแลวนั้น ใหตั้งหนาตั้งตาปฏิบัติใหศีลของตน
บริสุทธ์ิ  

เม่ือศีลมีความบริสุทธ์ิในตัวเองแลว ผูบําเพ็ญเชนน้ันแหละเปนผูสงบเย็น อยูใน
ปาในเขาก็เย็น ไมระแคะระคาย จิตใจไมสายแส ไมระแวงสงสัยตัวเองวาทําศีลใหดาง
พรอย หรือขาดทะลุไปที่ตรงไหนขอไหน จิตใจก็มีความสงบเย็น เมื่อเราบําเพ็ญทาง
สมาธิเพื่อตะลอมอารมณตาง ๆ ไมใหมันคิดในแงผิดพลาดประการตาง ๆ น้ัน ใหคิด
แตทางที่ด ีจิตเรารักษาดีแลวในเรื่องศีลเรื่องธรรม เราก็มีความอบอุน จิตจะแย็บไปถึง
ศีล ศีลก็บริสุทธ์ิแลว จิตใจมีความอบอุน น้ันแหละทานถึงเรียกวา สมาธิท่ีศีลอบรมแลว 
ยอมมีอานิสงสมาก ผลมาก 

เมื่อพูดใหตรงไปเลยก็คือวา สมาธิน้ันเมือ่ศีลเปนเคร่ืองหนุน เปนเครื่องหลอ
เลี้ยงไมใหจิตใจแสสายหาพิษหาภัยมาเผาตนเองแลว การบําเพ็ญสมาธิ จิตใจก็สงบรม
เย็นไดงาย นี่ทานเรียกวา สีลปริภาวิโต สมาธิ มหปฺผโล โหต ิมหานิสํโส สมาธิที่ศีล
หลอเล้ียงแลว ดวยความระเวียงระวัง หิริโอตตัปปะ รักษาศีลของตนใหบริสุทธ์ิแลว 
การบําเพ็ญสมณธรรม คือสมาธิธรรม ยอมมีความสงบรมเย็นไดงาย น่ีเปนขอแรก จิต
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ของผูที่บําเพ็ญศีล รักษาศีลดวยด ีศีลยอมเปนปุยอันดีงามหลอเลี้ยงจิตใจใหชุมชื่นเบิก
บาน ทําสมาธิภาวนาก็งายข้ึน นั่นขอแรก  

ขอท่ีสอง สมาธิปริภาวิตา ปฺญา มหปฺผลา โหต ิมหานิสํสา ปญญาที่สมาธิ
เปนเครื่องหนุนหลอเลี้ยงอยูเสมอ เพราะสมาธิคือความอ่ิมใจ อิ่มอารมณ ไมสายแส ไม
หิวโหย อยากรูอยากเห็น อยากไดยินไดฟง ท่ีเรียกวาความอยาก อยากไมมีประมาณ 
เม่ือสมาธิมีความสงบใจ ที่เรียกวาใจอ่ิมอารมณ ไมอยากคิดปรุงแตงตางๆ ในเรื่องที่
เปนภัยตอจิตใจ เพราะจิตใจอิ่มตัวดวยสมาธิธรรม มีความสงบเย็น มีธรรมเปนเครื่อง
หลอเล้ียง แลวปญญายอมเดินไดสะดวกคลองตัว ทานแปลไวทางปริยัติวา ปญญา
อันสมาธิอบรมแลวยอมมีผลมาก มีอานิสงสมาก แปลใหตรงเขาไปสูตัวเลยทีเดียว
ก็วา ปญญาเม่ือมีสมาธิเปนเคร่ืองหนุนแลว ยอมเดินคลองตัว คืออ่ิมอารมณ คิด
ทางปญญาก็เปนปญญาลวน ๆ ไปเลย 

เม่ือหิวอารมณคิดทางปญญา มันกลายเปนสัญญาอารมณไปกวานหากิเลส
ตัณหาไปเผาตัวเองเสีย เพราะฉะน้ัน จึงมีสมาธิ เคร่ืองอ่ิมอารมณเปนธรรมหลอ
เลี้ยงจิตใจดวยสมาธิแลว พิจารณาทางดานปญญา จะเปนแงใดมุมใด คําวาปญญา
น้ีกวางขวางมากทีเดียว ยอมเปนปญญาไปโดยลําดับลําดา ต้ังแตข้ันหยาบของ
ปญญา จนกระท่ังถึงข้ันละเอียดสุด วิมุตติหลุดพนไปจากปญญาน้ีท้ังน้ัน คือปญญา
จะกาวเดินสะดวกคลองตัว เม่ือมีสมาธิหนุนหลัง เรียกวา สมาธิคือความอ่ิมอารมณ
ของใจ เรียกวาใจสงบ ใจเย็น ไมหิวโหยในอารมณ พิจารณาทางดานปญญาก็เปน
ปญญาไปโดยลําดับลําดา 

ถาจิตไมเปนสมาธิ จิตยุงเหยิงวุนวาย จะพาพิจารณาทางดานปญญา มัน
กลายเปนสัญญาอารมณ เปนฝายสมุทัย เปนฝายกิเลสตัณหาไปเสีย โดยไมรูสึกตัว 
ทานจึงสอนใหมีศีลเปนท่ีอบอุนของสมาธิ ใหรักษาศีลของตนใหดี เชนนักบวชผูต้ัง
หนาตั้งตาปฏิบัติศีลโดยตรงอยูแลว ใหรักษาศีลใหดี บําเพ็ญสมาธิก็เกิดข้ึนไดงาย 
เม่ือสมาธิคือความสงบใจเกิดข้ึนแลว ปญญาก็เดินไดคลองตัว น่ีขอท่ีสองแลวนะ นี่
ทานแสดงเรียงลําดับลําดา 

ขอท่ีสาม ปฺญา ปริภาวิต ํ จิตฺต ํ สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจติ จิตที่ปญญาซัก
ฟอกเรียบรอยแลว ยอมหลุดพนจากกิเลสท้ังปวงโดยชอบ คือจิตนี้จะหลุดพนดวย
ปญญา ปญญาเปนเครื่องซักฟอกจิตใหหลุดพน ทานจึงวา ปฺญา ปริภาวิต ํ จิตฺตํ 
สมฺมเทว อาสเวหิ วิมุจฺจต ิจิตที่ปญญาซักฟอกเรียบรอยแลวยอมหลุดพนจากกิเลสทั้ง
ปวงโดยชอบ นี่ธรรม ๓ ประการ คือศีล สมาธิ ปญญา กาวเดินโดยลําดับ สําหรับนิสัยผู
อยูในข้ันท่ีควรจะพิจารณาโดยลําดับ แตทานผูที่เปน ขิปปาภิญญา น้ันมีนอยมาก คือ
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ศีล สมาธิ ปญญานี้ไปพรอม ๆ กัน เปนผูรวดเร็ว อุคฆฏิตัญ ูพวกนี้รวดเร็ว ไปเร็วๆ  
แตก็ไมเคยพนไปจากศีล สมาธิ ปญญานี้ไปได อันน้ีพรอมแลว หนุนผึงไปไดเลย นี่เปน
ขั้นเปนตอน ไมใชจะเปนขั้นเดียวตอนเดียว  

ดังที่สมัยปจจุบันนี้เรียนลัดกันก็มาก อาจารยก็อาจารยเรียนลัด ตอไปนี้อาจารย
นี้จะไมมีหัวติดตัว คอติดตัวนะ เพราะมันเรียนลัดตัดคอออกเลย ยังเหลือแตทอนตัว
กับขากล้ิงไปเลยอยางน้ีแหละ อาจารยอยางน้ีก็จะมีในปจจบัุนน้ีนะ สอนแบบเรียนลัดๆ  
ศีล สมาธิ ปญญาไมจําเปน การบําเพ็ญไมจาํเปนตองบําเพ็ญสมาธิ เดินปญญาไปเลย 
โคตรพอโคตรแมมันเคยเอาปญญามาจากไหนมาเดิน พระพุทธเจาเปนผูสอนศีล สมาธิ 
ปญญา เรียกวา ศาสดาองคเอกมาสอนศีล สมาธิ ปญญา มันไปเอาความรูมาจากโลก
ไหนมาอวดพระพุทธเจา มันไมนาหัวเราะจนฟงไมไดแลวเหรอ มันฟงไมไดนะ 

น่ีศาสดาองคเอกสอนไว ศีล สมาธิ ปญญา ก็พระพุทธเจาสอนไวเอง อุคฆฏิตัญ
ู ผูที่ตรัสรูเร็ว ทานก็ครบแบบแหงการตรัสรูเร็วของทาน ผูที่จะตรัสรูในขั้นใดตอนใด
ของธรรม ทานสมบูรณในธรรมข้ันน้ันตอนน้ันไปเหมือนกันหมด ไมใชอยู ๆ ตัดออก
ไปเลย แลวข้ึนนิพพานผึงเลย ไมเคยมีในพุทธศาสนาของเรา อยาพากันไปฟงนะแบบ
อุตรินั่น น่ีแหละตัวท่ีมันมืดบอดท่ีสุด มันสอนโลกแบบงายท่ีสุดเลย เรื่องการหลุดพนก็
ไมตองพิจารณา ไมตองสมาธิ เดินปญญาเลย ฟงซิ ผูที่ทานปฏิบัติทั้งศีล ท้ังสมาธิ ทั้ง
ปญญา ทานปฏิบัติอยูเต็มหัวใจของทาน ทานผานมาทุกแงทุกมุม รูทุกแงทุกมุม  

เราไมปฏิบัต ิหลับตาคุย หลับตาโม หลอกโลกสงสารใครจะเชื่อถือได คนดีมีใน
โลกนี้ คนชั่วม ี คนฉลาดยังมี ผูที่ทรงอรรถทรงธรรมอยางแทจริงยังม ี ผูทรงมรรคทรง
ผล ตามทางของศาสดาอยางแทจริงยังมี เราอยาดวนคุยดวนโม คําพูดเชนนี้ไมมีใน
หลักพุทธศาสนา นอกจากเปนขาศึกอันใหญหลวงตอพุทธศาสนา ตอประชาชนผูไดยิน
ไดฟงจากมหาภัยน้ีเทาน้ัน พากันฟงใหดีนะ ธรรมพระพุทธเจาสมบูรณทุกตอน จะเปน
ตอนเร็วก็พรอมแลวที่จะเร็วได  

ถายังไมพรอมก็หนุนกันเขามา เปนขั้น ๆ พรอมแลวไปดวยกันไดทั้งนั้น ไมวา
ตรัสรูเร็ว ตรัสรูชา ตองพรอมแลวถึงจะตรัสรูได อยู ๆ ก็ตรัสรูไปเลย เชน ศีล สมาธิ 
ปญญานี ้ เรื่องสมาธิไมจําเปน เดินปญญาเลย พรอมไปดวยปญญาอยางเดียวไมเคยมี
ในหลักพุทธศาสนา ศีล สมาธิ ปญญา ไปพรอมกัน เปนแตเพียงวา รวมกันเร็วและชา
เทานั้น ตองมีในสิ่งเหลานี ้รวมชารวมเร็วแตตองรวม ตองพรอม ไมพรอมพนไมได นี่
ใหพากันเขาใจ 

การปฏิบัติศาสนายกศาสดาองคเอกข้ึนมาเปนแบบเปนฉบับ ไมมีใครที่เปน
ศาสดาองคเอกไดในโลกน้ี มีพระพุทธเจาเทานั้น จึงตรัสรูไดเพียงพระองคเดียว ไมเคย
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มีสองมีสามเปนคูแขงกัน ถามีก็จะเปนสมัยปจจุบันน้ี ท่ีวาศาสดาตาเดียว ศาสดาตาเอก 
ตาหน่ึงมันบอดแลวยังเหลืออยูตาเดียว ถาตาน้ันบอดแลวก็เปนศาสดาตาบอด หลอก
โลกสงสารไปเทานั้น นอกจากน้ันไมมี น่ีพากันจําไว หลักของพุทธศาสนาเปนอยางน้ี 
พระพุทธเจาสอนไวไมบกพรองอะไร อยาไปตัดไปทอน อยาไปอวดเกงยิ่งกวาพระพุทธ
เจา ตัดน้ันออก ตัดน้ีออก ไมม ีศาสนาสมบูรณแบบมาเรียบรอยแลว ไปตัดตรงไหนผิด
ท้ังน้ันแหละ จะไปเพิ่มตรงไหนอีกก็ผิด จึงเรียกวา สวากขาตธรรม ตรัสไวชอบเรียบ
รอยแลว ใหพากันดําเนินแลวกาวเดินตามน้ีนะ 

เร่ืองในโลกน้ีมันมีท้ังคนโงคนฉลาด มีทั้งคนด ีคนชั่ว ใหเราคัดเลือกดวยดี อยา
เช่ือสุมส่ีสุมหาจะเสียในตัวของเราเอง วันนี้ก็พูดเพียงยอ ๆ เทานี ้ ใหทานท้ังหลายรูวิธี
ปฏิบัต ิยึดไปปฏิบัติก็แลวกันนะ เอาละพอ ตอไปนี้ใหพร 
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