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กองทุนลักษณา  ลีฬหาชีวะ
๑/๓ ถนนแก้วนวรัฐ ซอย ๓
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๑ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุญาตน�ำโอวาทและบทความธรรมะในหนังสือบูรพาจารย์ลงตีพิมพ์ในหนังสือ
ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓
กราบนมัสการ พระราชวิสุทธินายก
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สารบัญหนังสือเรื่อง ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ (เล่ม ๑, ๒, ๓)
๒. ข้อคิดจากธรรมะที่พิมพ์ลงในหนังสือเรื่อง ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓
เนื่องด้วยกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง
ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑) เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ในโอกาสที่ข้าพเจ้า
(ประธานกองทุนลักษณาฯ) เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ในวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
กองทุนลักษณาฯ มีความประสงค์จะน�ำบทความบางเรื่องที่เป็นเทศนาธรรมและ
ลิขิตธรรมของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ลงตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่
๑. เรื่องภูริทตฺตธมฺโมวาท หน้า ๖๕-๘๑
๒. โอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (บันทึกธรรมโดยหลวงปู่หลุย
จนฺทสาโร) หน้า ๘๓-๘๔
๓. โอวาทธรรมของท่ า นพระอาจารย์ มั่ น ภู ริ ท ตฺ ต เถร ที่ ใ ห้ ไว้ แ ก่ ศิ ษ ยานุ ศิ ษ ย์
(บั น ทึ ก โดยหลวงปู ่ ห ลุ ย จนฺ ท สาโร) จากสถานที่ ป ฏิ บั ติ ธ รรมหลายแห่ ง
หน้า ๘๕-๙๙)
๔. ธรรมคติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร หน้า ๑๐๐-๑๐๑
๕. เรื่องขันธวิมุติสะมังคีธรรมะ หน้า ๑๐๗-๑๒๔
๖. เรื่อง มุตโตทัย ซึ่งพระญาณวิริยาจารย์ (พระอาจารย์วิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาส
วัดธรรมมงคล เขียนบันทึกมุตโตทัยจากธรรมเทศนาของท่านพระอาจารย์มั่น
ที่ได้ฟังขณะอยู่ปฏิบัติกับท่าน เป็นพระอุปัฏฐาก หน้า ๑๒๕-๑๔๑
๗. เรื่อง ธรรมเทศนาของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร หน้า ๑๔๒-๑๕๗

๘. บทธรรมะบรรยายของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (๒๔ หัวข้อ)
หน้า ๑๕๘-๑๙๐
๙. ประวัติอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ หน้า ๑๙๑-๒๐๐
๑๐. ข้อความบนปกหลังหนังสือบูรพาจารย์
๑๑. ข้อความด้านในปกหน้าหนังสือบูรพาจารย์
๑๒. ข้อความด้านหลังปกหน้าหนังสือบูรพาจารย์
เพื่อแจกให้ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่มีคุณค่าในการปฏิบัติตน
เพือ่ เป็นหนทางไปสูก่ ารพ้นทุกข์ ทางกองทุนฯจึงขออนุญาตน�ำเทศนาธรรมและลิขติ ธรรมของ
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ลงตีพิมพ์ในหนังสือ ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓
ทางกองทุนฯหวังว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นมัสการมาด้วยความเคารพ

(นาง ชัชวดี คุณารักษ์)
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กองทุนลักษณา  ลีฬหาชีวะ
๑/๓ ถนนแก้วนวรัฐ ซอย ๓
ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐
๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
เรื่อง ขออนุญาตนําธรรมะบรรยายและบทความธรรมะในหนังสือปัญญาปทีปธรรมลงตีพิมพ์ใน
หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓
กราบนมัสการ พระครูธรรมวิวัฒนคุณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ภาพหน้าปกหนังสือเรื่อง ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ (ภาพร่าง)
เนื่องด้วยกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง
ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑) เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสที่ข้าพเจ้า
(ประธานกองทุนลักษณาฯ) เป็นเจ้าภาพจัดงานทอดกฐินที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ในวันที่
๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
กองทุนลักษณาฯ มีความประสงค์จะนําบทความบางเรื่องที่เป็นคําเทศนา และ
ข้อเขียนของหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ลงตีพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ ได้แก่
เล่ม ๑  เรื่อง อริยทรัพย์ ๗ ประการ
เล่ม ๒  เรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
เล่ม ๓  เรื่อง ๓.๑ สติปัฏฐาน ๔
๓.๒ พัฒนาตนให้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุข
๓.๓ หลักการปฏิบัติภาวนาและการทําสมาธิ
๓.๔ การชําระกิเลส
เล่ม ๔  เรื่อง ๔.๑ ทางปฏิบัติไปสู่ความสงบ
๔.๒ ทางปฏิบัติไปสู่ความสว่าง
๔.๓ มรรค ๘ ขันธ์ ๕ ไตรลักษณ์
๔.๔ กายวิเวก จิตตวิเวก อุปธิวิเวก
เล่ม ปุจฉา-วิสัชนา ในหมวดต่างๆ ดังนี้
๑. หมวดพระพุทธศาสนา ศีลธรรม และคุณธรรม เรื่อง
๑.๑ ทําไมพระพุทธรูปซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า
จึงมีชื่อเรียกต่างๆ

๒.

๓.
๔.

๕.

๑.๒ พระโสดาบัน พระทรงอภิญญา พระอรหันต์แตกต่างกัน
อย่างไร
๑.๓ ที่สุดของโลกมีอยู่ที่ไหน
หมวดกรรม ศีล เรื่อง
๒.๑ การทําชั่วโดยไม่ได้ตั้งใจจะผิดไหม และถ้ารู้ตัวแล้วสามารถ
แก้ไขได้หรือไม่
๒.๒ วิบากกรรมทางกายและทางใจต่างกันอย่างไร
๒.๓ ทําความดีลบล้างความชั่วได้หรือไม่
๒.๔ ปฏิบัติธรรมเพื่อตัดกรรม เพื่อลบล้างกรรมได้จริงหรือ
๒.๕ การฆ่าสัตว์เพื่อท�ำงานวิจัยเป็นบาปหรือไม่
หมวดความตาย ภพภูมิ เรื่อง
๓.๑ ดวงจิตมากมายจากไหน มาเกิดเป็นประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น
อยู่ทุกวัน
หมวดทางโลก ทางธรรม เรื่อง
๔.๑ การปฏิบตั ธิ รรมทําควบคูก่ บั การทําหน้าทีท่ างโลกได้หรือไม่
๔.๒ ต้องละทิง้ ภาระทางโลกทุกอย่างจึงจะได้พบความสุขแท้หรือ
๔.๓ ความรักทําให้ทุกข์จริงหรือ
๔.๔ ทําไมผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่อยากมีคู่ครอง
๔.๕ การมีคู่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมหรือไม่
๔.๖ ผู้ชายยอมรับที่จะไม่แต่งงานกับเพื่อนหญิงที่ปฏิบัติธรรมได้
สูงกว่า และทั้งคู่ยังคงปฏิบัติธรรมต่อไปจะได้หรือไม่
๔.๗ สามีภรรยาที่ปริญญาทางโลกเสมอกัน แต่ปัญญาทางธรรม
แตกต่างกันจะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่
๔.๘ การขอแยกทางกันโดยสามีหรือภรรยาที่ปฏิบัติธรรมได้
ไม่เสมอกัน จะเป็นการเบียดเบียนอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่
๔.๙ ใช้วิธีธรรมแก้ไขบุคคลที่สามซึ่งทําให้คู่มีปัญหาได้อย่างไร
หมวดการปฏิบัติต่อพระสงฆ์ เรื่อง
๕.๑ พระสงฆ์ควรจะปฏิบตั ทิ างธรรมเพียงอย่างเดียวหรือสามารถ
ติดตามข่าวสารและรับรู้เรื่องราวทางโลกได้ด้วย
๕.๒ การประเคนสิง่ ของทีน่ าํ ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ให้ถกู ต้องตาม
กาลเวลา

๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖

วิธีการประเคนสิ่งของแก่พระภิกษุสงฆ์
น�้ำปานะที่จะถวายพระภิกษุสงฆ์ได้
เวลาทาํ บุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ตอ้ งถอดรองเท้าหรือไม่
คนทีเ่ ป็นกระเทย ตุด๊ เกย์ สามารถทีจ่ ะบวชเป็นพระภิกษุได้
หรือไม่
๖. หมวดการปฏิบัติภาวนา ทุกเรื่อง
๗. หมวดการทําบุญ ทุกเรื่อง
เพื่อแจกให้ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ได้มีโอกาสอ่านหนังสือที่มีคุณค่าในการปฏิบัติตน
เพื่อเป็นหนทางไปสู่การพ้นทุกข์ ทางกองทุนฯจึงขออนุญาตนําธรรมะบรรยายและบทความ
ธรรมะเหล่านี้ ลงตีพิมพ์ในหนังสือ ธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓
ทางกองทุนฯหวังว่า คงจะได้รับความอนุเคราะห์ด้วยดี ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
นมัสการมาด้วยความเคารพ

(นางชัชวดี คุณารักษ์)
ประธานกองทุน ลักษณา ลีฬหาชีวะ
โทร. ๐๘๑-๕๑๓-๕๑๔๘

ค�ำน�ำ
ในโอกาสที่ นางชัชวดี คุณารักษ์ ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ และประธานองค์กฐิน
จัดงานท�ำบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี ณ วัดเกตการาม ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวัน
อาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ วัดเกตการามเป็นวัดเก่าแก่ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำปิง สร้างเมื่อ
ปี พ.ศ. ๑๙๗๑ ได้รับพระราชวิสุงคามสีมาในปี พ.ศ. ๑๙๘๑ ในสมัยพระญาสามฝั่งแกน (๑๙๔๕๑๙๘๔) กษัตริย์ล�ำดับที่ ๘ ราชวงศ์มังราย อาณาจักรล้านนา และยังเป็นที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์
เกษแก้วจุฬามณี ซึง่ เป็นพระเจดียป์ ระจ�ำปีเกิดของผูท้ เี่ กิดปีจอ แทนองค์จริงทีป่ ระดิษฐานบนสวรรค์
ชั้นดาวดึงษ์ เป็นที่สักการบูชาของศรัทธาทั่วไป อีกทั้งยังมีพระวิหาร พระอุโบสถหอไตร ศาลาบาตร
และเสนาสนะ ถาวรวัตถุต่างๆ ภายในวัด ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์
อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านที่เก็บรวบรวมของเก่า จัดแสดงเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส�ำหรับ
นักศึกษา เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป บัดนี้สิ่งต่างๆ ได้ช�ำรุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลา กองทุน
ลักษณาฯ จึงจัดงานทอดกฐินเพื่อหารายได้สมทบทุนการบูรณะปฏิสังขรณ์สิ่งต่างๆ ภายในวัด
ในโอกาสนี้ กองทุนลักษณาฯ จึงจัดพิมพ์หนังสือธรรมะเพื่อชีวิตพ้นทุกข์ ๓ เพื่อแจกในงาน
ทอดกฐินครั้งนี้ โดยรวบรวมบทความธรรมะที่น�ำมาจากโอวาท ธรรมเทศนา และลิขิตธรรมของ
พระอริยสงฆ์ ๒ รูป คือ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ] บ้าน
หนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร พระอาจารย์เปลีย่ น ปญฺญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก ต.อิน
ทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ และของพระอริยสงฆ์
เนื่องจากกองทุนฯ เห็นว่าบทความในหนังสือที่พิมพ์แจกครั้งนี้ ผู้ที่มีความสนใจในการอ่าน
ก็ จ ะสามารถน� ำ ไปเป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ใ นการด� ำ รงชี วิ ต ให้ มี ค วามสุ ข การน� ำ โอวาทธรรมจาก
พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามพระวินัยอย่างเคร่งครัด ถ้าหากเราได้น�ำมาปฏิบัติก็จะ
ท�ำให้หลุดพ้นทุกข์ได้
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบพระคุณ พระราชวิสุทธินายก เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาส
และพระครูธรรมวิวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดอรัญญวิเวก ที่อนุญาตให้กองทุนลักษณาฯ น�ำโอวาทธรรม
ธรรมเทศนา และลิขติ ธรรม ของพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตมหาเถร และพระอาจารย์เปลีย่ น ปญฺญาปทีโป
ลงตีพิมพ์ในหนังสือธรรมะเล่มนี้ เพื่อเป็นธรรมทานแก่บุคคลทั่วไป

(นางชัชวดี คุณารักษ์)
ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ
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โอวาทธรรมของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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มุตโตทัย		
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ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
บันทึกธรรมโดยหลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
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บันทึกโดยพระอาจารย์วัน อุตฺตโม และพระอาจารย์ทองค�ำ ญาโณ ภาโส
การถามตอบระหว่าง พระธรรมเจดีย์ (ผู้ถาม) และท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร (ผู้ตอบ)
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คติธรรมค�ำสอนของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์มั่น
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พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
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พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
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๓๒๒
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๓๔๒
๓๕๓

พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป

พระอาจารย์เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป

ประวัติพระพุทธรูป
พระพุทธรูป หรือ “พระพุทธปฏิมา” ตามภาษาบาลี หมายถึง พระรูปทีใ่ ช้แทนองค์พระพุทธเจ้า
ผู้เป็นพระศาสดาในพระพุทธศาสนา
มูลเหตุที่เกิดการสร้างพระพุทธรูปขึ้นนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด�ำรง
ราชานุภาพ ผู้ทรงนิพนธ์หนังสือเรื่อง “ต�ำนานพระพุทธเจดีย์” ประทานความเห็นว่า การสร้าง
พระพุทธรูปนั้น ปรากฏอยู่ในต�ำนานพระแก่นจันทน์ ซึ่งได้กล่าวถึงพุทธประวัติ ตอนที่พระพุทธองค์
ได้เสด็จขึ้นไปเทศนา โปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และทรงค้างอยู่ที่ดาวดึงส์สวรรค์
นั้น ๑ พรรษา พระเจ้าปเสนทิแห่งกรุงโกศลเมื่อมิได้เห็นพระพุทธองค์มาช้านาน ก็มีความร�ำลึกถึง
จึงทรงรับสัง่ ให้ชา่ งท�ำพระพุทธรูปด้วยไม้แก่นจันทน์แดงขึน้ ประดิษฐานไว้เหนืออาสนะทีพ่ ระพุทธองค์
เคยประทับ ครั้นเมื่อพระพุทธองค์เสด็จกลับจากดาวดึงส์มาถึงที่ประทับ พระแก่นจันทน์ลุกขึ้น
ปฏิสันถารกับพระพุทธองค์ด้วยปาฏิหาริย์ แต่พระพุทธองค์ตรัสสั่งให้พระแก่นจันทน์กลับไปยัง
ที่ประทับ เพื่อรักษาไว้เป็นตัวอย่างพระพุทธรูป ซึ่งสาธุชนจะได้ใช้เป็นแบบอย่างสร้างพระพุทธรูป
เมื่อพระพุทธองค์ทรงล่วงลับไปแล้ว ความที่กล่าวไว้ในต�ำนานประสงค์ที่จะอ้างว่า พระพุทธรูป
แก่นจันทน์องค์นั้น เป็นแบบอย่างของพระพุทธรูป ซึ่งสร้างกันต่อมาภายหลัง หรืออีกนัยหนึ่ง
คือ อ้างว่า พระพุทธรูปมีขึ้น โดยพระบรมพุทธานุญาต และเหมือนพระพุทธองค์ เพราะตัวอย่าง
สร้างขึ้นตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล อย่างไรก็ตาม ที่กล่าวนี้เป็นเพียงต�ำนานที่น่าจะเขียนขึ้นภายหลัง
เมื่อมีการสร้างพระพุทธรูปกันแพร่หลายแล้ว
จากหลักฐานทางศิลปกรรม การสร้างรูปเคารพของพระพุทธเจ้าที่เป็นรูปมนุษย์ ปรากฏ
เป็นครั้งแรกในศิลปะอินเดีย สมัยคันธารราฐ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๖ - ๗ หลังจากที่พระพุทธองค์
เสด็จสู่ปรินิพพานแล้วประมาณ ๗๐๐ ปี โดยปรากฏหลักฐานว่า ในอินเดียโบราณสมัยก่อนหน้านั้น
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๓ - ๖ ในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราช ยังไม่มีการสร้างรูปเคารพของ
พระพุทธเจ้าในรูปที่เป็นมนุษย์ แต่จะใช้รูปที่เป็นสัญลักษณ์แทน โดยเฉพาะพุทธประวัติที่ปรากฏอยู่
ตามศาสนสถาน เช่น ที่สถูปสาญจีและตามเจติยสถานต่างๆ หากเป็นรูปตอนประสูติจะแสดงด้วย
รูปพระนางสิริมหามายาทรงยืนเหนี่ยวกิ่งไม้ รูปตอนตรัสรู้แสดงด้วยต้นโพธิ์ และบัลลังก์ และรูป
ตอนปฐมเทศนาแสดงด้วยธรรมจักรกับกวางหมอบ แสดงให้เห็นว่า ยังไม่มีประเพณีการสร้าง
พระพุทธรูป หรืออาจยังเป็นข้อห้ามอยู่
หลักฐานการสร้างพระพุทธรูปที่เก่าแก่ที่สุดในอินเดียปรากฏขึ้นราวๆ พุทธศตวรรษที่ ๗
โดยเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้ากนิษกะ แห่งราชวงศ์กุษาณะ ที่แคว้นคันธารราฐ ราวๆ พ.ศ. ๖๖๓ ๗๐๕ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช กษัตริย์แห่งอาณาจักรมาซิโดเนีย
ทางตอนเหนือของประเทศกรีซ ได้สร้างจักรวรรดิอันยิ่งใหญ่ ครอบคลุมคาบสมุทรบอลข่าน
ใ น ห ล ว ง ร. ๙ ท ร ง ปุ จ ฉ า ถ า ม ห ล ว ง ต า ม ห า บั ว 1

อียิปต์ ตุรกี และเปอร์เซีย จนมาถึงดินแดนภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดีย ที่แคว้นคันธารราฐ
ในพุทธศตวรรษที่ ๓ คติการสร้างรูปเคารพเป็นพระพุทธรูปจึงน่าจะได้แรงบันดาลใจจากอิทธิพล
ของชาวกรีก ที่แพร่หลายตั้งแต่ในครั้งนั้น และน�ำเอาคติ ความเชื่อต่างๆ เข้ามาผสมผสานกับ
ความเชื่อเดิมของชาวพื้นเมือง ส่งผลให้น�ำความนิยม ในการสร้างรูปเคารพเทพเจ้าของชาวกรีก
มาสร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้น ดังนั้น พระพุทธรูป สมัยคันธารราฐ ซึ่งเป็นสมัยแรกสุดที่มีการสร้าง
พระพุทธรูป จึงมีลกั ษณะเป็นแบบชาวกรีกค่อนข้างมาก ทัง้ รูปร่าง หน้าตา และลักษณะการครองจีวร
การสร้างพระพุทธรูปไม่ใช่การสร้างรูปเหมือนของพระพุทธเจ้า แต่เป็นสัญลักษณ์ แทน
พระพุทธองค์ ดังนั้น ลักษณะของพระพุทธรูปในแต่ละสกุลช่าง และแต่ละสมัยจึงแตกต่างกัน
ออกไป อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าพระพุทธรูปจะมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ในการสร้างพระพุทธรูป
จะมีสัญลักษณ์ส�ำคัญ ที่บ่งบอกว่า รูปนั้นเป็นพระพุทธองค์ เรียกว่า มหาปุริสลักษณะ หรือลักษณะ
ของมหาบุรุษรวม ๓๒ ประการ เช่น มีขนระหว่างคิ้ว เรียกว่า อุณาโลม มีส่วนบนของศีรษะนูนสูงขึ้น
คล้ายสวมมงกุฎ เรียกว่า อุณหิส หรือ อุษณีษะ หรือพระเกตุมาลา นอกจากนี้ ยังมีพระรัศมี
ที่เปล่งออกมาจากพระเศียรของ พระพุทธรูป ท�ำเป็นตุ่มกลมคล้ายดอกบัวตูม หรือชูสูงขึ้นคล้าย
เปลวไฟ

ที่มา: http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=29&chap=2&page=
t29-2-infodetail01.html

2 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๑ )

พระพุทธรูปปางต่างๆ
ปางลีลา
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนยกส้นพระบาทขวาสูงขึ้นจากพื้น
ปลายพระบาทยังจดอยู่กับพื้น ในท่าจะก้าว เพื่อทรงพระด�ำเนิน พระหัตถ์
ขวาห้อยอยู่ในท่าไกว พระหัตถ์ซ้ายยกเสมอ พระอุระ ตั้งฝ่าพระหัตถ์ป้อง
ไปเบื้องหน้าเป็นกิริยาเดิน
ความเป็นมา เมื่อครั้งที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจาก
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์พร้อมด้วยเหล่าเทวดาและพรหมที่ตามมาส่งเสด็จนั้น
ขบวนเสด็จมาหยุด ณ ประตูสังกัสสาคร เมืองที่พระสารีบุตรจ�ำพรรษาอยู่
พระพุทธองค์ทรงมีพุทธลีลาและพระสิริงดงามยิ่ง ครอบง�ำรัศมีของเหล่า
เทวดาและพรหมทั้งหลาย เป็นภาพที่งามเหนือค�ำบรรยาย เป็นที่ชื่นชม
โสมนัสแก่พุทธบริษัทที่เฝ้ารับเสด็จ

ปางประทานพร (นั่ง)
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิและพระหัตถ์ซ้ายวางบน
พระเพลา พระหัตถ์ขวาแบฝ่าพระหัตถ์ ยื่นออกไปวางที่พระชานุ
ความเป็นมา เมื่อครั้งพระอานนท์ถูกสงฆ์เลือกให้ท�ำหน้าที่เป็นพุทธ
อุปัฏฐาก ท่านได้ขอพร ๘ ประการจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร ๔ ข้อแรก
ได้แก่
ไม่ประทานให้ท่านอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธองค์
ไม่ทรงพาท่านไปในที่นิมนต์
ไม่ประทานจีวรอันประณีต
ไม่ประทานบิณฑบาต อันประณีต
ส่วน ๔ ข้อหลังนั้น ได้แก่ ขอให้พระพุทธองค์ไปในที่นิมนต์ที่ท่าน
รับไว้ ถ้าท่านน�ำพุทธบริษัทมาจากแดนไกล ขอให้ได้เข้าเฝ้าทันที ถ้าท่านมี
ความสงสัย ขอให้ถามทันที และข้อสุดท้ายคือ ถ้าพระพุทธองค์ไปแสดงธรรม
ที่ไหน ถ้าท่านไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง
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ปางประทานพร (ยืน)
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ขวาเสมอพระอุระ
แบฝ่าพระหัตถ์ออกไปข้างหน้า พระหัตถ์ซา้ ยห้อยลง แบฝ่าพระหัตถ์ออกไป
ข้างหน้า บางแบบยกพระหัตถ์ซ้ายขึ้น ห้อยพระหัตถ์ขวา
ความเป็นมา มหาอุบาสิกาวิสาขา บุตรีของธนัญชัยเศรษฐี เป็นหญิง
ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเบญจกัลยาณี ได้แก่ มีผมงาม เนื้องาม ฟันงาม
ผิวงาม วัยงาม นางมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาก และเป็น
พระโสดาบันบุคคลตัง้ แต่อายุ ๗ ขวบ ในช่วงฤดูฝนในพรรษาหนึง่ นางวิสาขา
ให้นางทาสีของนางมานิมนต์พระภิกษุ พอดีฝนตก พระภิกษุเปลือยกาย
อาบน�้ำฝนอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร นางทาสีเข้าใจว่าเป็นนักบวชลัทธิ
ชีเปลือย จึงกลับไปบอกนางวิสาขา หลังจากถวายภัตตาหารและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงท�ำภัตกิจเสร็จแล้ว นางวิสาขาจึงกราบทูลขอประทานพร
จากพระพุทธองค์เพื่อถวายสิ่งของต่างๆ แก่ภิกษุ ภิกษุณี ได้แก่
(๑) ผ้าอาบน�้ำฝน (๒) อาหารส�ำหรับภิกษุอาคันตุกะ (๓) อาหาร
ส�ำหรับภิกษุผเู้ ตรียมจะไป (๔) อาหารส�ำหรับภิกษุปว่ ยไข้ (๕) อาหารส�ำหรับ
ภิกษุผู้พยาบาลภิกษุ (๖) ยาส�ำหรับภิกษุผู้ป่วยไข้ (๗) ขอให้ได้ถวายข้าว
ยาคู (๘) ผ้าอาบน�้ำส�ำหรับภิกษุณี พระพุทธองค์ทรงประทานพรทั้ง ๘ ข้อ
แก่นางวิสาขา

ปางปฐมเทศนาหรือปางแสดงธรรมจักร
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับนั่งนั่งขัดสมาธิ บางแห่งสร้าง
เป็นพระอิริยาบถนั่งห้อยพระบาท พระหัตถ์ขวายกขึ้นจีบนิ้วพระหัตถ์เป็น
วงกลม เป็นเครื่องหมายธรรมจักร พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระเพลา
บางแบบพระหัตถ์ซา้ ยประคองพระหัตถ์ขวา หรือพระหัตถ์ซา้ ยยกขึน้
ถือชายจีวร
ความเป็นมา ในวันขึ้น ๑๕ ค�ำ 
่ เดือน ๘ หรือวันเพ็ญเดือนอาสาฬหปุณมี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตร อันเป็น
ปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ มีใจความส�ำคัญดังนี้ คือ ทรงให้งดเว้นทาง
สุดโต่ง ๒ สาย คือ กามสุขขัลลิกานุโยค อันได้แก่ การประกอบตนให้หมกมุน่
ในกาม และ อัตตกิลมถานุโยค คือ ท�ำตนเองให้ล�ำบาก ทรงแสดง มัชฌิมา
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ปฏิปทา หรือ ทางสายกลาง ได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ อันเป็นข้อปฏิบัติให้ถึง
ทางดับทุกข์ และ อริยสัจ ๔ หรือความจริงอันประเสริฐ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย
นิโรธ มรรค

ปางปฐมเทศนา
องค์นี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นในยุคสมัยคุปตะ (Gupta Period)
ประมาณปี พ.ศ. ๘๐๐-๑๒๐๐ ยุคนี้ นับว่าเป็นยุคที่มีความเจริญสูงสุด
แห่งพุทธศิลป์
พระพุทธรูป ทีถ่ กู ค้นพบ ณ ป่าอิสปิ ตนมฤคทายวัน ปางปฐมเทศนานี้
ถือกันว่า เป็นพุทธปฏิมาที่งดงามมาก แต่ก่อนนี้อินเดียมีการประกวด
พุทธปฏิมา หากส่งพระพุทธรูปองค์นเี้ ข้าประกวด ก็จกั ได้รบั การคัดเลือกว่า
เป็นพุทธรูปที่งดงามที่สุดทุกครั้งไป นับว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยงามที่สุด
ในโลกองค์หนึ่งก็ว่าได้
องค์พระสร้างจากหินทรายเมืองจูนาร์ มีความสูงจากฐานถึงพระรัศมี
๑.๖ เมตร หน้าตักกว้าง ๐.๗๙ เมตร ประทับนัง่ ในท่าขัดสมาธิเพชรบนพระแท่น  
พระหัตถ์อยู่ในท่าทรงแสดงธรรม สื่อความหมายถึงการไขปริศนาธรรม
ที่ถูกปกปิดมานาน ด้านบนมีพระรัศมีแผ่เป็นวงกลม ปรากฎเป็นรูปเทวดา
๒ ตน ก�ำลังโปรยดอกไม้บูชาพระพุทธองค์ ตรงกลางฐานพระพุทธรูป
แกะสลักเป็นวงล้ อพระธรรมจั ก รอยู ่ บ นแท่ น มี ก วางสองตั วหมอบอยู่
ทั้งสองข้าง มีรูปพระปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ขนาบสองข้าง ด้านซ้ายมีรูปสลักสตรี
และเด็ก สันนิษฐานว่า เป็นเจ้าภาพผู้สร้างองค์พระพร้อมบุตร ปัจจุบันองค์
พระพุทธรูปนี้ ประดิษฐานอยู่ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถ

ปางห้ามสมุทร
เป็นพระพุทธรูปอยู่ในอริยาบถยืน ยกพระหัตถ์ทั้งสองแบบตั้งขึ้น
ยื่นออกไปข้างหน้าเสมอพระอุระ (อก) เป็นกิริยาห้าม บางแบบเป็น
พระทรงเครื่อง
ความเป็นมา ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปประกาศพระศาสนายัง
ต�ำบลอุรเุ วลาเสนานิคม แคว้นมคธ ของพระเจ้าพิมพิสาร ทรงขอประทับแรม
อยู่ในส�ำนักของอุรุเวลกัสสปะ ผู้เป็นหัวหน้าชฎิล (ฤษี ผู้บูชาไฟ) ซึ่งเป็นที่
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เลือ่ มใสของประชาชนในแคว้นมคธ ทรงแสดงอิทธิปาฏิหาริยน์ านัปการเพือ่
ทรมาน ฤษีอุรุเวลกัสสปะให้คลายความพยศลง ในครั้งที่น�้ำท่วม พระองค์
ทรงท�ำปาฏิหาริย์ห้ามน�้ำที่ไหลบ่ามาจากทุกสารทิศมิให้เข้ามาในที่ประทับ
และเสด็จจงกรมภายในวงล้อมทีม่ นี ำ�้ เป็นก�ำแพง พวกเหล่าชฎิลพายเรือมาดู
เห็นเป็นอัศจรรย์ จึงยอมรับในอานุภาพของพระพุทธองค์ และขออุปสมบท
เป็นพระภิกษุ

ปางปาลิไลยก์
เป็นพระพุทธรูปอยู่อิริยาบถประทับนั่งบนก้อนศิลา พระบาททั้งสอง
วางอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายขวาวางคว�่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ขวา
วางหงายบนพระชานุ มีรปู ช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน�ำ 
้ และอีกด้านหนึง่
มีลิงถือรวงผึ้งถวาย
ความเป็ น มา ครั้ ง หนึ่ ง พระภิ ก ษุ ใ นวั ด โฆสิ ต าราม กรุ ง โกสั ม พี
ทะเลาะวิวาทกัน ประพฤติตนเป็นผูส้ อนยาก พระพุทธเจ้าทรงระอาพระทัย
จึงเสด็จไปจ�ำพรรษาอยู่ในป่าแถบหมู่บ้านปาลิเลยยกะ โดยมีพญาช้าง
ปาลิเลยยกะและลิงตัวหนึ่งเป็นอุปัฏฐาก ครั้นออกพรรษาพระอานนท์
พร้อมด้วยคณะพระภิกษุได้มากราบทูลาราธนาพระพุทธองค์ให้เสด็จกลับ
พระเชตวันมหาวิหาร หลังจากพระพุทธองค์เสด็จกลับ พญาช้างเสียใจล้มลง
ขาดใจตาย บรรดาพระภิกษุผู้ว่ายากเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จกลับ
มายังพระเชตวันมหาวิหาร ก็รีบเดินทางมาเข้าเฝ้าเพื่อแสดงความส�ำนึกผิด

ปางมารวิชัย (สะดุ้งมาร)
พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในอิริยาบถประทับนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้าย
หงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานะ (เข่า) นิ้วพระหัตถ์
ชี้ลงพื้นธรณี บางแห่งนิยมท�ำรูปแม่พระธรณีที่นั่งบีบมวยผมประกอบนิยม
ท�ำเป็นประธานในพระอุโบสถ
ความเป็ น มา ขณะที่ พ ระบรมโพธิ สั ต ว์ ป ระทั บ ณ โพธิ บั ล ลั ง ก์
พญามารสวัตตีประทับบนหลังช้างคีรีเมขล์ ๑๕๐ โยชน์ ยกทัพมาหมาย
จะท�ำลายความเพียรของพระองค์ พญามารเนรมิตร่างสูงใหญ่มีมือนับพัน
ถือศัสตราวุธพร้อมน�ำเหล่าเสนามารมากมายมืดฟ้ามั่วดิน เหล่าเทวดา
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ทั้ ง หลายหนี ไ ปหมด แต่ พ ระบรมโพธิ สั ต ว์ มิ ไ ด้ ห วาดกลั ว พวกมารซั ด
ศัสตราวุธเข้าใส่พระบรมโพธิสตั ว์ แต่ศสั ตราวุธเหล่านัน้ กลายเป็นบุปผามาลัย
ไปสิน้ พญามารยังกล่าวทึกทักว่า รัตนบัลลังก์เป็นของตน พระบรมโพธิสตั ว์
ทรงกล่าวว่า รัตนบัลลังก์นี้เกิดมาด้วยบุญที่พระองค์สั่งสมมาแต่ปางก่อน
โดยอาศัยแม่พระธรณีเป็นพยาน แม่พระธรณีได้ปล่อยมวยผมบีบน�้ำกรวด
อุทิศผลบุญจากการท�ำทานของพระบรมโพธิสัตว์ให้ไหลพัดพาเหล่ามาร
ไปจนสิ้น

ปางสมาธิ
เป็นพระพุทธรูปลักษณะนัง่ สมาธิ นัง่ ล�ำพระองค์ตงั้ ตรงพระบาท (เท้า)
ทั้งสองซ้อนกัน โดยพระบาทขวาซ้อนทับอยู่บนพระบาทซ้าย พระหัตถ์
ทั้งสองวางซ้อนหงายกันบนพระเพลา (ตัก) โดยวางพระหัตถ์ขวาซ้อนหงาย
อยู่บนพระหัตถ์ซ้าย (ท่าสมาธิราบ ขาขวาทับขาซ้าย) จัดเป็น “ปฐมปาง”
หรือปางที่ให้ก�ำเนิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยพระองค์ทรง
อยู่ในพระอิริยาบถนี้ในคืนวันตรัสรู้ เรียกได้อีกอย่างว่าปางตรัสรู้ หรือเป็น
พระพุทธรูปในอิรยิ าบถประทับนัง่ สมาธิโดยใช้ขอ้ พระบาททัง้ สองข้างขัดกัน
ซึ่งเรียกว่า (ปางขัดสมาธิเพชร)
ความเป็ น มา เป็ น ท่ า นั่ ง สมาธิ ห ลั ง จากพระพุ ท ธเจ้ า ทรงก� ำ จั ด
พระยามาร และเสนามารให้ปราชัยไปแล้ว ด้วยพระบารมีตั้งแต่เวลาเย็น
ก่อนพระอาทิตย์ตก (ปางมารวิชยั ) ทรงเจริญสมาธิภาวนาด้วยท่านัง่ สมาธินี้
จนท�ำจิตให้ปราศจากอุปกิเลส บรรลุปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ
จตุถฌาน ซึ่งเป็นส่วนของรูปสมาบัติ ที่เรียกว่า “เข้าฌานสมาบัติ” จากนั้น
ก็ใช้ฌานสมาธิที่แน่วแน่นั้น เจริญปัญญา หรือองค์วิปัสสนา จนได้บรรลุ
“ญาณ” (คือ ความรู้แจ้ง) ที่เรียกว่า “อภิญญาญาณ” (ความรู้แจ้งอัน
ประเสริฐสุด) ทั้งสามประการคือ ทรงบรรลุญาณที่หนึ่ง ในตอนปฐมยาม
(ประมาณ ๓ ทุ่ม) ญาณนี้เรียกว่า “บุพเพนิวาสานุสติญาณ” หมายถึง
ความรู้แจ้งถึงอดีตชาติหนหลังทั้งของตนและของคนอื่น พอถึงมัชฌิมยาม
(ประมาณเที่ยงคืน) ก็ได้บรรลุญาณที่สอง ที่เรียกว่า “จุตูปปาตญาณ”
หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความจุติ คือ ดับและเกิดของสัตว์โลก ตลอดจนถึง
ความต่างกันที่เรียกว่า “กรรม” พอถึงปัจฉิมยาม (หลังเที่ยงคืนล่วงแล้ว)
ทรงบรรลุญาณที่สาม คือ “อาสวักขยญาณ” หมายถึง ความรู้แจ้งถึงความ
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สิ้นไปของกิเลส และอริยสัจสี่ คือความทุกข์ (ทุกข์) เหตุเกิดของความทุกข์
(สมุทัย) ความดับทุกข์ (นิโรธ) วิธีดับทุกข์ (มรรค) และก�ำจัดอวิชชาไป
จนสิ้นจากกมลสันดาน

ปางปรินิพพาน
พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนอนตะแคงข้างขวา หลับพระเนตร
พระเศียรหนุนพระเขนย พระหัตถ์ซ้ายทอดทาบไปตามพระกาย พระหัตถ์
ขวาหงายวางอยู่ที่พื้นข้างพระเขนย พระบาทซ้ายทับซ้อนพระบาทขวา
ความเป็นมา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินพิ พานในวันเพ็ญ
เดือนวิสาขะ (เดือน ๖) ก่อนพุทธศักราช ๑ ปี (ส�ำหรับประเทศไทย)
ณ สาลวโนทยาน ของมัลลกษัตริย์กุสินารา การถวายพระเพลิงได้จัดขึ้น
ณ มกุฎพันธเจดีย์ กรุงกุสินารา แคว้นมัลละ ในวันแรม ๘ ค�่ำ  เดือน ๖
(วันอัฏฐมีบูชา) หลังจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว ๓ เดือน คณะสงฆ์ได้
สังคายนาพระไตรปิฎก การท�ำปฐมสังคายนาใช้เวลา ๗ เดือน

ปางเรือนแก้ว
พระพุทธรูปอยูใ่ นพระอิรยิ าบถประทับขัดสมาธิในเรือนแก้ว พระหัตถ์
ซ้ายวางหงายบนพระเพลา
พระหัตถ์ขวาวางคว�่ำที่พระชานุบางแบบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกัน
บนพระเพลา บางแบบอยู่ในพระอิริยาบถขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว
ความเป็นมา ในสัปดาห์ที่ ๔ จากวันตรัสรู้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จขึ้นประทับ (นั่ง) ขัดสมาธิ ณ เรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตถวายทาง
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นศรีมหาโพธิ์ ทรงพิจารณาธรรมตลอดเวลา
๗ วัน สถานที่นั้นเรียกว่า “รัตนฆรเจดีย์” ในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถา
กล่าวว่าในสัปดาห์ที่ ๑ - ๓ พระฉัพพรรณรังสี (รัศมี ๖ ประการ) ยังมิได้
โอภาสออกจากพระวรกาย จนในสัปดาห์ที่ ๔ เมื่อเสด็จประทับ (นั่ง)
ขัดสมาธิ ทรงพิจารณาธรรมในเรือนแก้วแล้ว พระฉัพพรรณรังสีจึงมีโอภาส
ออกมาจากพระวรกาย
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ปางประสูติ
เป็นลักษณะรูปของพระโพธิสตั ว์ขณะประสูติ มีลกั ษณะเป็นภาพสตรี
ประทับยืนเหนี่ยวกิ่งต้นไม้ (พระนางสิริมหามายา) มีพระโพธิสัตว์ประสูติ
ออกทางด้านข้างของพระวรกายของพระนาง
ความเป็นมา พระโพธิสัตว์จุติจากดุสิตเทวโลก เสด็จปฏิสนธิใน
พระครรภ์พระนางสิริมหามายา อัครมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะแห่ง
กรุงกบิลพัสดุ์ แคว้นสักกะ เมื่อพระนางทรงพระครรภ์แก่ได้เสด็จกลับไป
คลอดที่กรุงเทวหะ ซึ่งเป็นบ้านเกิด เมื่อเสด็จถึงลุมพินีวันซึ่งอยู่ระหว่าง
กรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวหะ ในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ วันศุกร์ ขึ้น ๑๕ ค�่ำ 
เดือน ๖ ปีจอ ก่อนพระพุทธศักราช ๘๐ ปี ในเวลาใกล้เที่ยง พระนางก็
ประสูติพระราชโอรส ณ โคนต้นสาละ ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวา
เหนี่ยวกิ่งสาละ เมื่อประสูติพระราชกุมารก็อยู่ในอิริยาบถยืนหันพระพักตร์
ไปทางทิศเหนือ เสด็จย่างพระบาทไป ๗ ก้าว มีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับ
๗ ดอก แล้วทรงกล่าววาจาว่า “เราเป็นผู้เลิศในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุด
ในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก ชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้การ
เกิดใหม่มิได้มี”

ปางบ�ำเพ็ญทุกรกิริยา
พระพุทธรูปอยู่ในลักษณะอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ทั้งสอง
ซ้อนกันบนพระเพลา (ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซา้ ย มองเห็นพระวรกาย
ซูบผอมจนพระอัฐิ (กระดูก) และพระนหารุ (เส้นเอ็น) ปรากฏ
ความเป็นมา พระบรมโพธิสัตว์ทรงศึกษาจนส�ำเร็จสมาบัติ ๗ จาก
ส�ำนักอาฬารดาบสและสมาบัติ ๘ จากส�ำนักอุทกดาบส อุทกดาบสได้ตั้ง
พระบรมโพธิสตั ว์ไว้ในต�ำแหน่งอาจารย์เสมอด้วยตนเอง แต่พระบรมโพธิสตั ว์
เห็นว่าวิชาที่ศึกษามายังมิใช่หนทางแห่งโพธิญาณ จึงอ�ำลาออกจากส�ำนัก
ทรงแสวงหาหนทาง ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง ณ ต�ำบลอุรุเวลาเสนานิคม
มีปัญจวัคคีย์ ทั้ง ๕ ได้แก่ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะ อัสสชิ
เป็นอุปัฏฐาก พระบรมโพธิสัตว์ทรงกระท�ำทุกรกิริยา เช่น ลดอาหารลง
ทีละน้อยจนถึงงดเสวย ร่างกายซูบผอม พระโลมา (ขน) มีรากเน่าหลุดออกมา
แลเห็นพระอัฐิได้ชัดเจน ไปทั่วพระวรกาย จะลุกขึ้นก็เซล้มลงไปแทบ
สิ้นพระชนม์

พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ป า ง ต่ า ง ๆ 9

อริยสัจ ๔ โดยย่อเพื่อประชาชน
คุณเคยทุกข์ไหม หรือว่าความจริงไม่มีใครทุกข์ ขอเชิญพบความจริง
เมื่อ ๔๕ ปีก่อนพุทธศักราชในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ พระพุทธองค์ได้ทรงค้นพบความจริงที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่มวลมนุษย์และสัตว์โลกอันไม่มีใครเคยรู้มาก่อน ทรงตั้งปณิธานเพื่อจะ
ช่วยให้สัตว์โลกเห็นทางออกจากทุกข์ได้โดยสิ้นเชิง ไม่ต้องเวียนว่ายในความไม่สบายกายไม่สบายใจ
โศกเศร้าคร�ำ่ ครวญ คับแค้นใจไม่สิ้นสุด การพยายามบ�ำเรอตนด้วยความสุขทางกามคุณ ๕ ไม่ว่าจะ
ปราณีตหรือมากมายเท่าไรก็ไม่อาจหนีทุกข์ได้ เพราะความสุขเป็นของไม่เที่ยงอยู่ได้เพียงชั่วคราว
ก็ตอ้ งแสวงหาสุขไม่หยุดหย่อน นัน่ กลับเป็นการเพิม่ ทุกข์ เป็นกับดักของมารทีเ่ พิม่ กิเลสให้ตดิ หลงใหล
ก�ำหนัดในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัสกาย อันไม่คงที่ แล้วก็ต้องวิ่งหาใหม่เรื่อยไป ทุกข์จึงกลับเพิ่มขึ้น
อย่างไม่สนิ้ สุด การบีบบังคับกาย บังคับใจหรือทรมานตนก็เป็นความเห็นผิดสุดโต่งไม่ใช่ทางสายกลาง
ทางสายกลางคือเห็นถูกตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้อยู่ได้เพียงชั่วคราว
ทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้น ต้องแปรปรวนแล้วดับไปในที่สุด การยึดติดหลงมัวเมาในสิ่งที่อยู่ได้
ชั่วคราว ย่อมก่อทุกข์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเวลาเดียวกันยังมีวงจรความทุกข์จากความเสื่อมที่
รออยู่คือ การแก่ การเจ็บป่วย การตาย การพลัดพรากจากสิ่งที่รัก การไม่ได้มีสิ่งที่หวัง การประสบ
กับสิ่งที่ไม่ปรารถนา ตราบใดที่มีการเกิดย่อมต้องวนเวียนในทุกข์เหล่านี้และต้องตายในที่สุด
แล้วอะไรเป็นเหตุให้ต้อง “เกิด” กันแน่
ด้วยพระปัญญาญาณและพระบารมีที่สั่งสมมาดีแล้ว ทรงบ�ำเพ็ญภาวนาเพื่อค้นหาความจริง
สูงสุดจนได้บรรลุพระโพธิญาณตรัสรูเ้ ป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนนัน้ ทรงพบความจริงว่า “ทุกข์นนั้
มีอยู่ แต่ไม่มีผู้ทุกข์” ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากการยึดมั่นผิดๆ ว่าร่างกายและใจนี้เป็นเรา เป็นของเรา
ว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ ๕ เป็นทุกข์ การยึดมั่นว่าร่างกาย ความรู้สึก ความจ�ำ  ความคิดปรุงแต่ง
การรับรูว้ า่ เป็นเรา เป็นของเรา นัน่ แหละเป็นทุกข์ เพราะทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงสิง่ ผสมปรุงแต่ง มีความ
เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย ไม่เป็นของใครจริง อยู่ได้ชั่วคราวและย่อมดับไปในที่สุด กล่าวคือ
๑. ยึดมั่นวาทะว่าเป็นตัวตน มีฐานะ เชื้อชาติ ตระกูล บทบาทต�ำแหน่งเป็นนี่ เป็นนั่น
จริงๆ จังๆ จนเลยเถิด
๒. หลงยึดมั่นถือมั่นในความคิดเห็นเป็นของตนอย่างสุดโต่ง
๓. ยึดมั่นความสุขจากสัมผัสทั้ง ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสกาย และอารมณ์ทางใจว่า
เป็นของเรา แต่สิ่งเหล่านั้นหาเป็นของเราจริงไม่ มันไม่ถาวร
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๔. การยึดมั่นถือมั่นในแบบแผน ศีลพรตตลอดจนพิธีกรรมต่างๆ อย่างงมงาย ซึ่งไม่ใช่
ทางพ้นทุกข์ เพราะไม่สามารดับกิเลสได้
แล้วอะไรคือเหตุแห่งทุกข์ ต้นเหตุของความยึดมั่นของเหล่านั้นคือ ความอยากนั่นเอง อยาก
ให้เป็นอย่างนั้น อยากไม่ให้เป็นอย่างนี้ อยากให้ได้สิ่งที่ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่หยุดหย่อน ทางออกคือ
เห็นถูกตามความเป็นจริงว่า สรรพสิ่งในโลกล้วนเกิดได้ เพราะมีเหตุปัจจัย ไม่ใช่เพราะสัตว์ บุคคล
ตั ว ตน เรา เขา ทั้ ง หมดเป็ น เพี ย งกระแสพลั ง งานซึ่ ง อาศั ย กั น และกั น เกิ ด ขึ้ น ไม่ มี ตั ว ตนด้ ว ย
ตนเอง เป็ น เพี ย งธรรมธาตุ ซึ่ ง ผลั ก ดั น ตั ว เองให้ มี ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลงไปตามเหตุ ป ั จ จั ย
ตลอดเวลา ทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างไม่สิ้นสุด เพราะความไม่รู้และความอยากเป็นเหตุในการ
ปรุงแต่ง ไม่ใช่เพราะเรา ไม่ใช่เพราะเขาแต่อย่างใด เรียกว่าปฏิจจสมุปบาท ธรรมอันอาศัยกันและกัน
เกิดขึ้น จึงไม่มีตัวตนด้วยตนเอง เพราะมีความไม่รู้ตามความเป็นจริง จึงเป็นเหตุให้เกิดความคิด
ปรุงแต่ง เพราะมีความคิดปรุงแต่ง จึงเป็นเหตุให้เกิดการรับรู้ เพราะมีการรับรู้จึงมีอารมณ์และ
บุคลิกภาพ เพราะมีบคุ ลิกภาพจึงมีเครือ่ งมือรับรูท้ งั้ ๖ เพราะมีเครือ่ งมือรับรูจ้ งึ รับรูก้ ารกระทบภายใน
ภายนอก เพราะมีการกระทบต่อจึงมีความรู้สึกสุข ทุกข์ เฉยๆ เพราะมีความรู้สึกจึงมีความอยากได้
หรือผลักไส เพราะมีความอยากจึงมีความยึดในสิ่งที่อยาก เพราะมีความยึดมั่นจึงก่อเจตนากรรม
เพราะมีเจตนากรรมจึงมีการเกิด เพราะมีการเกิดจึงมีความเสื่อมความสลายไป กองทุกข์ทั้งหลาย
จึงเกิดขึ้นพร้อม ไปหล่อเลี้ยงความไม่รู้อย่างไม่สิ้นสุด
“เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้จึงดับไป” ทั้งหมดจึงเป็นวงจรที่หมุนเวียน
เป็นลูกโซ่ เกิดดับในปัจจุบันขณะตลอดเวลา ทางออกจากทุกข์ก็คือ การดับเหตุปัจจัยด้วยปัญญา
เห็นถูก เมือ่ เห็นถูกตามความเป็นจริงว่า สรรพสิง่ เหล่านีไ้ ม่ใช่ตวั ตน แม้กระทัง่ ความสุขหรือทุกข์ ไม่ใช่
เกิดจากผู้อื่นหรือเราท�ำเอง ล้วนยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เพราะอยู่ได้เพียงชั่วคราว ต้องเกิดดับ เมื่อคิดได้
อย่างนี้แล้ว ความชอบชัง และทะยานอยากอย่างสุดโต่งจึงหมดไปได้
ร่างกายก็มาจากดิน น�้ำ ลม ไฟ อันเป็นการประกอบกันขึ้นของธาตุทั้ง ๔ ไม่มีเจ้าของถาวร
จึงอยู่แค่ชั่วคราว สังเกตได้จากอาหารเข้าออก ลมเข้าออก น�้ำเข้าออก ไฟเป็นพลังงานที่หมุนเวียน
เข้าออก จึงเกิดความพร่องเป็นธรรมดา ต้องคอยเติมเต็มเสมอ แต่ธาตุ ๔ นี้ก็ไหลเวียนไปทั่ว
ทั้งจักรวาล เปลี่ยนรูปร่างจากสภาวะหนึ่งไปสู่อีกสภาวะหนึ่ง เกิดดับต่อเนื่องไม่เป็นของใครคนใด
คนหนึ่ง ไม่ต่างจาก สายลม แสงแดด ท้องฟ้า และสายน�้ำ
ใจก็ไม่ใช่ของเราจริงเพราะประกอบด้วยความรู้สึก ความจ�ำ  ความคิด และการรับรู้นั้น
ซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยคือการกระทบ ๖ ทาง มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันเป็นธาตุที่ไม่คงที่ ต้อง
เปลีย่ นแปลงและเกิดดับตลอดเวลา “เพราะสิง่ ใดสิง่ หนึง่ มีความเกิดขึน้ เป็นธรรมดา สิง่ นัน้ ทัง้ ปวง
ย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดา” จึงไม่ใช่ตัวตนของเรา ของเขาถาวร
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เมือ่ เห็นถูกตามความเป็นจริงแล้วคือ มีสมั มาทิฏฐิวา่ นัน่ ไม่ใช่ตวั ตนเราเขาอย่างถาวร จึงพึงมีสติ
ระลึกรู้กายใจ เพื่อให้ประจักษ์ความจริงที่มีอยู่ก่อนหน้านี้เสมอ ย่อมเข้าสู่ทางแห่งมรรคอันประเสริฐ
สู่กระแสแห่งอริยชน เป็นผู้คิดดี พูดดี ท�ำดีประกอบอาชีพสุจริต โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
มีสติอยู่เสมอในการเพียรละอกุศล เจริญกุศล สมาธิจึงตั้งมั่นเป็นกลาง จิตเดิมแท้อันประภัสสร
จึงปลอดโปร่งโล่งผ่องใส เบิกบานอยู่เป็นปกติ เมื่อเจริญยิ่งในทางแห่งมรรค ความโลภ ความโกรธ
ความหลง จะค่อยๆ หมดไป ความยึดมั่นถือมั่นอย่างเอาเป็นเอาตาย จะค่อยๆ คลายลงสู่ความ
เป็นกลาง ตื่นออกมาจากความหลงฝันใฝ่ในความชอบชัง เพราะประจักษ์ในความจริงว่าไม่มีผู้ได้
หรือผูเ้ สีย สันติสขุ เดิมแท้ทมี่ อี ยูแ่ ล้ว จึงปรากฏขึน้ ต่อหน้าในปัจจุบนั นีเ้ อง เป็นความสงบสุขทีจ่ ริงแท้
ที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งที่ปรุงแต่งอันไม่จีรัง ทางสู่นิพพานอันเป็นอมตะ ไม่ต้องกลับมาสู่วงจรแห่ง
ทุกข์อีก จึงถูกประกาศให้โลกได้รู้ตั้งแต่นั้นมา
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อันว่าสังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่าน
ทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงอันเป็นประโยชน์ของตน และประโยชน์ของผู้อื่นให้บริบูรณ์ ด้วยความ
ไม่ประมาทเถิด” ความหมายโดยละเอียดคือ สรรพสิง่ ทัง้ หลายในโลกล้วนเป็นสิง่ ปรุงแต่งขึน้ ชัว่ คราว
เป็นเพียงสมมติทไี่ ม่มแี ก่นสารถาวร ย่อมมีความเกิดขึน้ แปรปรวนและแตกสลายในทีส่ ดุ จงท�ำหน้าที่
อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ตนและส่วนรวมให้สมบูรณ์ ด้วยการอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะ ระลึกรู้
กายใจว่าทุกสิ่งไม่มีตัวตนถาวร ไม่ประมาทมัวเมา เผลอเพลินในสิ่งกระทบทั้ง ๖ อันมี รูป รส กลิ่น
เสียง สัมผัสกาย และอารมณ์ทางใจ เพียรละอกุศล เจริญกุศลคิดดี พูดดี ท�ำดี จิตจึงปลอดโปร่งโล่ง
ผ่องใสสู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน อย่างแท้จริง
สันติสุขจึงเริ่มจากภายในเสมอ แล้วแผ่ขยายไปเป็นเมตตาต่อสรรพชีวิตทั้งปวง เพื่อความ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด้วยกิจต่ออริยสัจจ์ ๔ อันเป็นความจริงสูงสุดนี้คือ รู้ทุกข์ ละเหตุแห่งทุกข์
แจ้งในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ เจริญในวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์
ขอให้ทกุ ท่านเกิดดวงตาเห็นธรรม เจริญในหนทางแห่งมรรคอันประเสริฐให้สมกับทีพ่ ระพุทธองค์
ได้ทรงบ�ำเพ็ญเพียรมาอย่างยาวนาน เพื่อประทานให้กับชาวโลกได้พบความดับทุกข์สู่อมตะสุข
โดยทั่วหน้ากันเถิด

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=yz6TSShCCBI
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คิริมานนทสูตร
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
“ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น”
เป็นธรรมอันประเสริฐ อันพระผูม้ พี ระภาคเจ้าตรัสเพือ่ โปรดอนุเคราะห์แก่ทา่ นพระคิรมิ านนท์
ผู้มีอาพาธ ดังข้อความ...
ดูกรอานนท์ ถ้าเธอเข้าไปหา แล้วกล่าวสัญญา ๑๐ ประการ แก่คิริมานันทภิกษุไซร้
ข้อที่อาพาธของคิริมานันทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา ๑๐ ประการนั้น
เป็นฐานะที่จะมีได้
สัญญา ๑๐ ประการเป็นไฉน คือ อนิจจสัญญา ๑ อนัตตสัญญา ๑ อสุภสัญญา ๑ อาทีนว
สัญญา ๑ ปหานสัญญา ๑ วิราคสัญญา ๑ นิโรธสัญญา ๑ สัพพโลเกอนภิรต สัญญา ๑ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา ๑ อนาปานัสสติ ๑ฯ
อันโบราณอาจารย์เจ้าอาจก�ำหนดไว้ว่า คิริมานนทสูตร อ้างเนื้อความว่าครั้งปฐมสังคายนา
พระมหาสังฆาหกเถรเจ้าทั้งหลาย ๕๐๐ องค์ หย่อนโอกาสไว้ให้พระอานนท์องค์หนึ่ง ได้เข้ามาสู่
ที่ ป ระชุ ม พร้ อ มแล้ ว คอยพระอานนท์ อ งค์ เ ดี ย ว ก� ำ ลั ง เจริ ญ สมถวิ ป ั ส สนาอยู ่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ส�ำ เร็ จ
พระอรหันต์ ครั้นพระอานนท์เถระเจ้าได้ส�ำเร็จพระอรหันต์แล้ว ก็เข้าจตุตถฌานเอาปฐวีกสิณเป็น
อารมณ์ไปปรากฏบนอาสนะท่ามกลางสงฆ์ ให้พระสงฆ์สิ้นความสงสัยในอรหัตตคุณ ที่ถ�้ำสัตบรรณ
คูหา ปฏิญาณตนเสขภูมิด้วยประการฉะนี้แล้ว พระมหาสังฆาหกเถรเจ้าทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะ
เป็นประธาน จึงได้อาราธนาเชื้อเชิญให้พระอานนท์ขึ้นนั่งเหนือธรรมาสน์ แสดงพระสุตตันตปิฎก
ยกคิริมานนทสูตรนี้ ขึ้นเป็นที่ตั้งล�ำดับไว้อย่างนี้ พระมหากัสสปเถรเจ้าจึงถามพระอานนท์ว่า
“อานนทะ ดูกรอานนท์ พระสูตรอันชื่อว่าคิริมานนนทสูตรนั้น พระพุทธเจ้าแสดงแก่บุคคล
ผู้ใด และตรัสเทศนา ณ ที่ไหน ปรารภอะไรให้เป็นเหตุจึงได้ตรัสเทศนา มีวิตถารพิสดารอย่างไร
ขอให้พระอานนท์เจ้า จงแสดงต่อไปในกาลบัดนี้ อะถะโข อายัสมา อานันโท” ล�ำดับนัน้ พระอานนท์
เถระเจ้าผู้นั่งอยู่บนธรรมาสน์อยู่ ได้โอกาสแต่พระสงฆ์แล้ว จึงจะวิสัชนาพระสูตรนี้ มีค�ำปฏิญญา
ในเบื้องต้นว่า เอวัม เม สุตัง ดังนี้ “ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ หากได้สดับมาแต่พระโอษฐ์แก้ว
กล่าวคือพระโอษฐ์แห่งพระพุทธเจ้าด�ำเนินความว่า เอกัง สะมะยัง”
สมัยกาลคาบหนึ่ง พระผู้มีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จส�ำราญพระอิริยาบถ อยู่ ณ
พระเชตวันวิหาร อันเป็นอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี สร้างถวาย ใกล้กรุงสาวัตถี ในกาลนั้น
พระผู้เป็นเจ้าชื่อว่า คิริมานนทเถระ ผู้มีอายุอาพาธิโก เกิดอาพาธหนัก เหลือก�ำลังที่จะอดกลั้น
พระผู้เป็นเจ้าจึงให้เชิญข้าพเจ้าผู้มีชื่อว่า อานนท์ เข้าไปยังส�ำนักแห่งตนแล้วจึงกล่าวว่า อานันทะ
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“อานันทะ ดูกรอานนท์ ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าคิริมานนท์นี้ บังเกิดอาพาธหนักเหลือก�ำลังที่จะ
พึงอดกลั้น ไม่สามารถไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ ขอนิมนต์ท่านอานนท์ น�ำเอาอาการอาพาธอัน
ร้ายแรงแห่งข้าพเจ้าไปกราบทูลให้สมเด็จพระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงทราบ เพือ่ ทรงมหากรุณาสงเคราะห์
ให้ทุกขเวทนาเจ็บปวด ซึ่งเบียดเบียนอยู่ในร่างกายแห่งข้าพเจ้าชื่อว่าคิริมานนท์นี้ ระงับ อันตรธาน
หายเถิด” ข้าพเจ้าผู้ชื่อว่าอานนท์ไปรับเถรวาทีแล้ว ก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลอาการ
แห่งอาพาธแลทุกขเวทนาตามค�ำสั่งของพระคิริมานนท์ให้ทรงทราบทุกประการ
อะถะโข ในกาลครั้งนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อได้ทรงทราบอาการของพระผู้เป็นเจ้า
คิริมานนท์แล้ว จึงตรัสแก่ข้า อานนท์ว่า “อานันทะ ดูกรอานนท์ ท่านจงกลับคืนไปสู่ส�ำนัก
ท่านคิริมานนท์โดยเร็ว” แล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่า” “วิสุทฺธจิตเต อานันทะ ทะเว สัญญา สุตตะ
วาโส อาพาโธ ฐานะโส ปฏิบัติสัมพายะ” ดังนี้ “ดูกรอานนท์ เมื่อท่านไปถึงส�ำนักพระคิริมานนท์
แล้ว ท่านจงบอกสัญญา ๒ ประการ คือ รูปสัญญา ๑ นามสัญญา ๑ คือว่ารูปร่างกายตัวตนทั้งสิ้น
ก็ดี คือนาม ได้แก่ จิต เจตสิก ทัง้ หลายก็ดี ให้ปลงธุระเสีย อย่าถือว่ารูปร่างกาย จิต เจตสิก เป็นตัวตน
และอย่าเข้าใจว่าเป็นของของตนทุกสิ่งทุกอย่าง ความจริง หากเป็นของภายนอกซึ่งทั้งนั้น
ดูกรอานนท์ ถ้าหากว่ารูปร่างกายเป็นตัวตนเราแท้ เมื่อเขาแก่เฒ่าชรา ตามัว หูหนวก
เนือ้ หนังเหีย่ วแห้ง ฟันโยกคลอน เจ็บปวดเหล่านัน้ เราก็จะบังคับได้ตามประสงค์ ว่าอย่าเป็นอย่างนัน้
อย่าเป็นอย่างนี้ นีเ่ ราบังคับไม่ได้ตามประสงค์ เขาจะเจ็บ จะไข้ จะแก่ จะตาย เขาก็เป็นไป ตามหน้าที่
ของเขา เราหมดอ�ำนาจที่จะบังคับบัญชาได้ เมื่อตายเราจะพาเอาไปสักสิ่งสักอันก็ไม่ได้ ถ้าเป็นตัวตน
ของเราแล้วเราก็คงจะพาไปได้ตามความปรารถนา
ดูกรอานนท์ ถึงเจตสิกก็ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่ของของตน หากว่า จิต เจตสิก เป็นของเราหรือ
เป็นของของเรา ก็จกั บังคับได้ตามประสงค์วา่ จิตของเราจงเป็นอย่างนี้ จงเป็นอย่างนัน้ จงสุขส�ำราญ
ทุกเมื่อ อย่าทุกข์ อย่าร้อนเลยดังนี้ ก็จักพึงได้ตามปรารถนา นี่หาเป็นเช่นนั้นไม่ เขาจะคิดอะไร
ก็คิดไป เขาจะอยู่ จะไปก็ตามเรื่องของเขา เพราะเหตุร่างกายจิตใจเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่
ของของตน ให้ปลงธุระเสีย อย่าเข้าใจถือเอาว่า เป็นตัวตนแลของของตนเถิด ดูกรอานนท์ ท่านจง
ไปบอกซึ่งสัญญาทั้งสองประการ คือรูปแลนามนี้โดยเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตน แลไม่ใช่ของของตน
ให้พระคิริมานนท์แจ้งทุกประการ
เมือ่ พระคิรมิ านนท์แจ้งแล้ว อาพาธความเจ็บปวด แลทุกขเวทนา ก็มกั จะหายจากสรีระร่างกาย
แห่งพระคิริมานนท์ สิ้นเสร็จ หาเศษบ่มิได้ จะหายโดยรวดเร็ว ด้วย ภันเต อาระยะ กัสสปะ”
ข้าแต่พระอริยะกัสสปะผู้เป็นประธานในสงฆ์ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแก่ข้าผู้มีชื่อว่า
อานนท์ ด้วยประการดังนี้แล
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ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาแก่ข้าสืบต่อไปว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ ตัวตนเราก็ดี ตัวตนแห่งผู้อื่นก็ดี ตัวตนแห่งสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย
ก็ดี ก็มีอยู่แต่กองกระดูกสิ้นด้วยกัน เสมอกัน ทุกตัวคนแลตัวสัตว์ จะหาสิ่งใดเป็นแก้วเป็นแหวน
เป็นแท่งเงิน แท่งทองแม้สักสิ่งสักอันก็หาไม่ได้ จะหาเอาอันใดเป็นตัว เป็นตน เป็นจิต เป็นเจตสิก
แห่งบุคคลผู้ใดสักอันหนึ่งก็ไม่มี ล้วนเป็นอนัตตา หาแก่นสารไม่ได้ บุคคลหญิงชาย คฤหัสถ์นักบวช
ทั้งหลาย มาพิจารณาเห็นแจ้งชัดในรูปนาม จิต เจตสิก โดยเป็นอนัตตาดังนี้แล้ว ก็จะมีอานิสงส์ ไม่มี
ส่วนที่จะพึงประมาณได้ เหมือนดังสุภัททสามเณร ท่านพิจารณาแต่คำ� ว่า อัฐิมิญชัง เยื่อในกระดูก
เท่านั้น ท่านถือเอาอัฐิกับสัญญาอย่างเดียวเป็นอารมณ์ ก็ผ่องใสรุ่งเรืองเห็นแจ้งในร่างกายของตน
จนได้บรรลุธรรมะวิเศษ เหตุถือเอาอัฏฐิกสัญญาเป็นอารมณ์ เห็นอนัตตาแจ่มแจ้ง ด้วยประการดังนี้
ดูกรอานนท์ มรณสัญญาพิจารณาความตายก็ดี อัฏฐิกสัญญาพิจารณากองกระดูกก็ดี
ปฏิกูลสัญญาพิจารณาร่างกายนี้ โดยเป็นของพึงน่าเกลียดสะอิดสะเอียน เต็มไปด้วยหมู่หนอน และ
สัตว์ทั้งหลายมีประการเป็นอันมาก ตามล�ำไส้น้อย ล�ำไส้ใหญ่ ตามเส้นเอ็นทั่วไปในร่างกาย แลเต็ม
ไปด้วยเครื่องเน่าเหม็นมีอยู่ในร่างกายนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างร่างกายนี้ นับว่าเป็นของเปล่า ไม่มีอะไร
เป็นของเราสักสิ่งสักอัน เกิดมาส�ำคัญว่าเป็นสุข ความจริงก็หาสุขอย่างนั้นเอง ถ้าจะให้ถูกแท้ต้อง
กล่าวว่า เกิดมาเพื่อทุกข์ เกิดมาเจ็บ เกิดมาไข้ เกิดมาเป็นพยาธิเจ็บป่วย เกิดมาแก่ เกิดมาตาย
เกิดมาพลัดพรากจากกัน เกิดมาหาความสุขไม่ได้ ความสุขนั้นถ้าพิจารณาดูให้ละเอียดแล้ว มีน้อย
เหลือประมาณ ไม่พอแก่ความทุกข์ นอนหลับนั้นแลนับว่าเป็นความสุข แต่เมื่อมาพิจารณาดูให้
ละเอียดแล้ว ซ�ำ้ เป็นทุกข์ไปเสียอีก ถ้าผูใ้ ดพิจารณาเห็นตามดังเราตถาคตแสดงมานี้ เป็นนิมติ อันหนึง่
ครั้นจดจ�ำได้แน่นอนในตนแล้ว ก็เป็นเหตุให้ได้มรรคผลนิพพานในปัจจุบันนี้ โดยไม่ต้องสงสัย
ดูกรอานนท์ นักปราชญ์ทั้งหลาย ผู้ฉลาดด้วยปัญญา ท่านบ�ำเพ็ญอสุภานุสติกรรมฐาน
ปรารถนาเอาพระนิพพานเป็นทีต่ งั้ นัน้ ท่านยังถือเอาอสุภะในตัวเป็นอารมณ์ของกรรมฐาน ถ้ายังเอา
อสุภะภายนอกเป็นอารมณ์อยูแ่ ล้ว ยังไม่เป็นทางปัญญา เพราะยังอาศัยสัญญา เพราะยังอาศัยสัญญา
อยู่ ถ้าเอาอสุภะในตัวอารมณ์ของกรรมฐานได้ จึงเป็นทีส่ ดุ แห่งทางปัญญา เป็นตัววิปสั สนาญาณได้
ดูกรอานนท์ แลบุคคลผู้ใดปรารถนาพระนิพพาน จะยังอสุภกรรมฐานในตนให้แจ้งชัดเถิด
ครัน้ ไม่เห็นก็พจิ ารณาปฏิกลู สัญญาลงในตนว่า แม้ตวั ของเรานีถ้ งึ ยังมีชวี ติ อยู่ ก็อาจเป็นของน่าเกลียด
พึงเบือ่ หน่ายยิง่ นัก ถ้าหากว่าไม่มหี นังหุม้ ห่อไว้แล้ว ก็จะพึง่ เป็นของน่าเกลียดเหมือนอสุภะแท้ หากมี
หนังหุ้มไว้จึงพอดูได้ อันที่แท้ ตัวตนแห่งเรานี้จะตั้งอยู่ได้ ก็ด้วยลมอัสสาสะ ปัสสาสะเท่านั้น ถ้าขาด
ลมหายใจเข้าออกแล้ว ตัวตนนีก้ จ็ กั เน่าเปือ่ ยผุพงั ไป แต่นน้ั ก็จกั เป็นอาหารของสัตว์ทงั้ หลาย มีหนอน
เป็นต้น จะมาชอนไชกิน ส่วนลมหายใจเข้าออกซึง่ เป็นเจ้าชีวติ นัน้ เล่าก็เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ของ
ของตัว เขาอยากอยู่ เขาก็อยู่  เขาอยากดับ เขาก็ดับ เราจะบังคับบัญชาไม่ได้ตามปรารถนา ถ้าขาด
ลมหายใจเข้าออกแล้ว ความสวยความงามในตัวตน แลความสวยความงามในภายนอก คือบุตรภรรยา
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แลข้าวของเงินทอง แลเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งปวง ก็ย่อมหายไปสิ้นด้วยกันทั้งนั้น เหลียวซ้าย
แลขวา ก็จะได้เห็นบุตรภรรยา แลนัดดาหามิได้ ต้องอยู่คนเดียวในป่าช้า หาผู้ใดเป็นเพื่อนสองไม่ได้
ดูกรอานนท์ บุคคลผู้ใดมาพิจารณาเห็นอสุภกรรมฐาน ๓๒ โกฏธาตุ เห็นซากผีดิบในตน
ชื่อว่า ได้ถือเอาความสุขในทางพระนิพพาน
วิธีเจริญอสุภกรรมฐานตามล�ำดับ คือให้ปลงจิตลงในเกสา ให้เห็นอสุภะแล้ว ให้ส�ำคัญในเกสา
นั้นว่า เป็นอนัตตา แล้วให้เอาโลมาตั้งลงปลงจิต ให้เห็นเป็นอสุภะ เป็นอนัตตา เดี๋ยวเอานขา ทันตา
ตั้งลงปลงจิตให้เห็นเป็นอสุภะ เป็นอนัตตา แล้วให้เอาตโจตั้งลงตามล�ำดับไป จนถึงมัตถเกมัตถลุงคัง
เป็นที่สุด พิจารณาให้เห็นเป็นอสุภะ เป็นอนัตตาโดยนัยเดียวกัน
ดูกรอานนท์ เราตถาคตแสดงมานี้โดยพิสดาร ให้กว้างขวางทั้งเบื้องต้น แลเบื้องปลาย
แท้จริงบุคคลผู้มีปัญญา รู้แล้ว ก็ให้สงเคราะห์ในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เท่านั้น บุคคลผู้มีปัญญา
จะเจริญอสุภกรรมฐาน ท่านไม่ได้เจริญแต่ต้นล�ำดับไปถึงปลาย เพราะเป็นการเนิ่นช้า ท่านยกอาการ
อันใดอันหนึง่ ขึน้ มาพิจารณา สงเคราะห์ลงในอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ท่านก็ยอ่ มได้ถงึ มรรคผลนิพพาน
โดยสรุป การทีเ่ จริญอสุภกรรมฐานนี้ ก็เพือ่ จะให้เบือ่ หน่ายในร่างกายของตน อันเห็นว่าเป็นของสวย
ของงาม ทัง้ วัตถุภายในแลภายนอก ให้เห็นว่าเป็นของเปือ่ ยเน่าผุพงั จะได้ยกตนให้พน้ จากกิเลสตันหา
ผู้มีปัญญารู้แล้ว ไม่ควรชื่นชมยินดีในรูปตน แลรูปผู้อื่น ทั้งรูปหญิง รูปชาย ทั้งข้าวของดีงาม ประณีต
บรรจงอย่างใดอย่างหนึ่งเลย เพราะว่า ความรักทั้งปวงนั้นเป็นกองกิเลสทั้งสิ้น ถ้าห้ามใจให้ห่างจาก
กองกิเลสได้ จึงจะได้รับความสุข ทั้งชาตินี้แลชาติหน้า ถ้าหากใจยังพัวพันอยู่ในกองกิเลสแล้ว ถึงแม้
จะได้รับความสุขสบาย ก็เพียงแต่ชาตินี้เท่านั้น เบื้องหน้าต่อไป ไม่มีทางที่จะเสวยสุข มีแต่เสวยทุกข์
โดยฝ่ายเดียว ผู้มีปัญญาเมื่อได้เจริญอสุภานุสติกรรมฐาน เอาทวัตติงสาการ ๓๒ เป็นอารมณ์ ก็ควร
ละกองกิเลสตันหาให้ขาดศูนย์ เมื่อรู้แล้วปฏิบัติตามจึงจะเป็นผลเป็นกุศลต่อไป เมื่อรู้แล้วไม่ปฏิบัติ
ตาม ก็หาผลอานิสงส์ไม่ได้ เพราะละกิเลสตันหาไม่ได้ เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตกเข้าไปในกองเพลิง
เมื่อรู้ว่าเป็นกองเพลิงก็รีบหนีออก จึงจะพ้นจากความร้อน ถ้ารู้ว่าตัวตกอยู่ในกองเพลิง แต่ไม่ได้
พยายามที่จะหลีกหนีออก จะพ้นจากความร้อน ความไหม้อย่างไรได้ ข้ออุปมานี้แล้ว ฉันใด บุคคล
ผู้รู้แล้วว่าสิ่งที่เป็นโทษ แต่ไม่ได้ละเสียไป ก็มิได้พ้นจากโทษ เหมือนกับผู้ไม่พ้นจากกองเพลิงฉันนั้น
ดูกรอานนท์ ผู้รู้แล้วแลไม่ได้ท�ำตามนั้น จะนับว่าเป็นคนรู้ไม่ได้ เพราะไม่เกิดมรรค เกิดผล
สิ่งหนึ่งสิ่งใดเลย เราตถาคตอนุญาต ตั้งศาสนธรรมค�ำสั่งสอนไว้นี้ ก็เพื่อว่า เมื่อรู้แล้วว่าสิ่งใดเป็นโทษ
ให้ละเสีย มิใช่ตั้งไว้เพื่ออ่านเล่น ฟังเล่น พูดเล่นเท่านั้น บุคคลทั้งหลายได้เมื่อเสวยทุกข์ อบายมุขใน
อบายภูมินั้น ไม่ใช่สิ่งอื่นเลย เป็นเพราะกิเลส และราคะ ตัณหา นั้นอย่างเดียว ถ้าบุคคลผู้ยังไม่พ้น
จากกิเลส ราคะ ตัณหาได้ตราบใด ก็ยังไม่เป็นผู้พ้นอบายทุกข์ได้จนตราบนั้น บุคคลผู้ไม่ได้พ้นจาก
กิเลส ราคะ ตัณหานั้น จะท�ำบุญ ให้ทาน สร้างกุศลอย่างแข็งแรง เท่าไหร่ก็ดี ก็จะได้เสวยความสุข
เพียงมนุษย์โลกและเทวดาโลกเพียงเท่านั้น ที่จะได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้นเป็นอันไม่ได้เลย
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ถ้าประสงค์ต่อพระนิพพานแท้ ให้โกนเกล้า เข้าบวชในพระศาสนา ไม่ว่าบุรุษ หญิง ชาย ถ้าท�ำได้
อย่างนี้ ชือ่ ว่า ปฏิบตั ใิ กล้ตอ่ พระนิพพาน เพราะว่าเมืองนิพพานนัน้ ปราศจากกิเลสตัณหา เมืองมนุษย์
แลเมืองสวรรค์เป็นที่ทรงไว้ซึ่งกิเลสตัณหา ไม่เหมือนเมืองพระนิพพาน ผู้มีปัญญา เมื่อปรารถนา
ความสุขในพระนิพพาน จงออกบวชในพระพุทธศาสนา แล้วตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนา อย่าให้
หลงโลก หลงทาง ถ้าไม่รู้ทางพระนิพพาน มีแต่ตั้งหน้าปรารถนาเอาเท่านั้น ก็จะหลงขึ้นไปใน
อรูปพรหม ชื่อว่า หลงโลก หลงทางไปในภพต่างๆ ให้ห่างจากพระนิพพานไป
การท�ำบุญกุศลทั้งหลายนั้น ไม่ใช่ว่าจะท�ำให้บุญนั้นพาไปในที่อื่น ท�ำเพื่อระงับดับกิเลส
อย่างเดียว อย่าเข้าใจว่า ท�ำบุญกุศลแล้ว บุญกุศลนัน้ จักยกเอาตัวน�ำไปสูพ่ ระนิพพานเช่นนัน้ หามิได้
ท�ำเพื่อระงับกิเลส ตัณหาแล้ว จึงจะไปพระนิพานได้ กิเลสตัณหานั้นมีอยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราไม่ท�ำให้ดับ
ใครจะมาช่วยดับให้ ต้นเหง้าเค้ามูลของกิเลสตัณหามันอยู่ที่เรา ถ้าเราดับไม่ได้ ก็ไม่ถึงซึ่งความสุข
ในพระนิพพานเท่านั้น”
ตะทะ นันตะรัง ในล�ำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ นิพพานัง นักขะรังนามะ อันชื่อว่าเมืองนิพพาน ย่อมตั้งอยู่ในที่สุด
แห่งโลก โลกมีที่สุดเพียงใด พระนิพพานก็ตั้งอยู่ที่สุดนั้น พระนิพพานเป็นพระมหานครอันใหญ่
เป็นที่บรมสุขหาที่เปรียบมิได้ ค�ำที่ว่าที่สุดแห่งโลกนั้น จะถือเอาอากาศโลกหรือจักรวาลโลก
เป็นประมาณนั้นไม่ได้ อากาศโลกและจักรวาลโลก มีที่สุดเบื้องต�่ำก็เพียงใต้แผ่นดิน แผ่นดินนี้มี
น�ำ้ รอง ลมนั้นหนาได้ ๙๔๐,๐๐๐ โยชน์ ส�ำหรับรองน�้ำไว้ ใต้ลมนั้นลงไป เป็นอากาศหาที่สุดไม่ได้
ทีส่ ดุ โลกเบือ้ งต�ำ่ ก็เพียงลมเท่านัน้ อันว่าทีส่ ดุ แห่งจักรวาลโลกเบือ้ งขวางนัน้ มีอนันตจักรวาลเป็นเขต
นอกอนันตจักรวาลออกไป ก็เป็นอากาศว่างๆ อยู่ จึงว่าโดยขวางมีอนันตจักรวาลเป็นที่สุด อันว่า
ที่สุดแห่งจักรวาลโลกเบื้องบนนั้น มีอรูปพรหมเป็นเขต ก็อรูปพรหมสี่ชั้นนั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า
เป็นนิพพานพรหม หรือนิพพานโลก นิพพานโลกนี้เป็นที่ไม่สิ้นสุด ส่วนว่านิพพานของพระพุทธเจ้า
ซึ่งมีนามว่าโลกุตระนิพพานที่สุดที่แล้ว ต่อเอารูปพรหมสี่ชั้นขึ้นไป ก็เป็นแต่อากาศว่างๆ จึงว่า
ที่สุดเบื้องบนเพียงอรูปพรหมนั้นจะเข้าใจเอาเองว่า ลมรองน�้ำ  แลอนันตจักรวาล และอรูปพรหม
เป็นที่สุดของโลก เมืองพระนิพพานคงตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้น ดังนี้ พระพุทธเจ้าห้ามเสียว่า
อย่าพึ่งเข้าใจอย่างนั้นเลย ที่ทั้งหลายเหล่านั้น ใครๆ ก็ไม่สามารถจะไปถึงได้ด้วยก�ำลังกาย หรือด้วย
ก�ำลังพาหนะ มีญาณช้าง ญาณม้าได้ อย่าเข้าใจว่าเมืองนิพพาน ตั้งอยู่ในที่สุดของโลกเหล่านั้น หรือ
ตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นแห่งนี้ อย่าเข้าใจว่าตั้งอยู่ในที่ใดที่หนึ่งเลย แต่ว่าพระนิพพานนั้น หากมีอยู่ในที่สุด
ของโลกเป็นของจริง ไม่ต้องสงสัย ให้ท่านทั้งหลายศึกษาให้เห็นโลก รู้โลกเสียให้ชัดเจน ก็จะเห็น
พระนิพพาน พระนิพพานก็อาจตั้งอยู่ในที่สุดแห่งโลกนั่นเอง
ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลายถึงที่สุดโลก ออกจากโลกได้แล้ว จึงชื่อว่าถึงพระนิพพาน แล
รู้ตนว่าเป็นผู้พ้นทุกข์แล้ว แลอยู่สุขส�ำราญบานใจทุกเมื่อ หาความเร่าร้อน โศกเศร้า เสียใจ ไม่ได้
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ถ้าผู้ใดยังไม่ถึงที่สุดโลก ยังออกจากโลกไม่ได้ตราบใด ก็ชื่อว่ายังไม่ถึงพระนิพพาน จะต้องทนทุกข์
น้อยใหญ่ทั้งหลายเกิดๆ ตายๆ กลับไปกลับมาหาที่สุดไม่ได้ตราบนั้น บุคคลทั้งหลายเป็นผู้ต้องการ
พระนิพพาน แต่หารู้ไม่ว่าพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน ชั้นแต่ทานศีล สมาธิ ปัญญา อันเป็น
ทางจะไปสู่พระนิพพาน ก็ไม่เข้าใจ เมื่อไม่รู้ ไม่เห็น ไม่เข้าใจแล้ว จะไปสู่พระนิพพานนั้นก็เป็นการ
ล�ำบากยิ่งนัก เปรียบเหมือนคนสองคน ผู้หนึ่งตาบอด ผู้หนึ่งตาดี จะว่ายข้ามน�้ำมหานทีอันกว้างใหญ่
ในคนทั้งสองนั้น ผู้ใดจะถึงฝั่งข้างโน้นก่อน ผู้ตาดีก็ถึงก่อน ส่วนคนผู้ตาบอดนั้นจะว่ายข้ามไปฝั่ง
ฟากโน้นนั้นก็แสนยากล�ำบาก บางทีจะตายในท่ามกลางแม่น�้ำเพราะไม่รู้ ไม่เห็นว่าฝั่งอยู่ที่ไหน
ข้ออุปมานี้ฉันใด คนไม่รู้ไม่แจ้งว่าพระนิพพานอยู่ที่ไหน เป็นอย่างไร ชั้นแต่ทางจะไปก็ไม่เข้าใจ
เป็นแต่อยากได้ อยากถึง อยากไปพระนิพพาน เมื่อเป็นเช่นนี้การได้การถึงของผู้นั้นก็ต้องเป็นของ
ล�ำบากยากแค้นอยู่เป็นธรรมดา บางทีก็ตายเสียเปล่า จักไม่ได้เห็นเงื่อนเค้าของพระนิพพานเลย
ผู้ศึกษาพึงเข้าใจว่าพระนิพพานอยู่ที่สุดของโลก ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นทางไปพระนิพพาน
ถ้ารู้อย่างนี้ ยังมีทางที่จะถึงพระนิพพานได้บ้าง แม้เมื่อรู้แล้วอย่างนั้น ก็จ�ำต้องพากเพียรพยายาม
เต็มที่ จึงจะถึงเหมือนคนตาดีว่ายข้ามน�้ำ  ก็ต้องพยายามจนสุดก�ำลังจึงจะข้ามพ้นได้ มีอุปมัย
เหมือนกัน ฉะนั้น
ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาพระนิพพานควรศึกษาให้รู้แจ้ง ครั้นรู้แจ้งแล้วจะถึง
ก็ตาม ไม่ถึงก็ตาม ก็ไม่เป็นทุกข์แก่ใจ ถ้าไม่รู้แต่อยากได้ย่อมเป็นทุกข์มากนัก เปรียบเหมือนบุคคล
อยากได้วัตถุสิ่งหนึ่ง แต่หากไม่รู้จักวัตถุส่ิงนั้น ถึงวัตถุสิ่งนั้นจะมีอยู่ที่เฉพาะหน้า ก็ไม่อาจถือเอาได้
เพราะไม่รู้ถึง จะมีอยู่ก็มีเปล่าๆ ส่วนตัวก็ไม่หายความอยากได้ จึงเป็นทุกข์ยิ่งนัก ผู้ปรารถนา
พระนิพพานแต่ไม่รู้พระนิพพาน ก็เป็นทุกข์เช่นนั้น จะถือซะว่าไม่รู้ก็ช่างเถอะ เราปรารถนาเอา
คงจะได้ คิดอย่างนี้ก็ผิดไป ใช้ไม่ได้ แม้แต่ผู้รู้แล้ว ตั้งหน้าบากบั่นขวนขวาย จะให้ได้ให้ถึงก็เป็นการ
ยากล�ำบากอย่างยิ่ง บุคคลผู้ไม่รู้ไม่เห็นพระนิพพาน แลจะถึงพระนิพพานจักมีมาแต่ไหน อย่าว่าแต่
พระนิพพานเลย แม้จะกระท�ำการสิ่งใดก็ดี เป็นต้นว่า ช่างเงิน ช่างทอง ช่างเหล็ก ช่างไม้ ช่างวาด
เขียน ช่างต่างๆ เป็นต้น ต้องรูด้ ว้ ยใจ หรือเห็นด้วยตาเสียก่อน จึงจะท�ำสิง่ นัน้ ให้สำ� เร็จได้ ผูป้ รารถนา
พระนิพพาน ก็ต้องศึกษาให้รู้จักพระนิพพานไว้ก่อน จึงจะได้ มาตั้งหน้าปรารถนาเอาด้วยความไม่รู้
นั้น จะมีทางได้มาแต่ที่ไหน
ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลายควรจะศึกษาให้รู้แจ้งคลองแห่งพระนิพพาน ไว้ให้ชัดเจน แล้ว
ไม่ควรประมาท แม้ปรารถนาจะไปก็ไป แม้ไม่ปรารถนาจะไปก็อย่าไป ครัน้ เห็นดีแล้ว จิตประสงค์แล้ว
ก็ให้ปฏิบัติในคลองแห่งพระนิพพาน ด้วยจิตอันเลื่อมใส ก็อาจจะส�ำเร็จ ไม่ส�ำเร็จก็จะเป็นอุปนิสัย
ปัจจัยต่อไป ผู้ที่ไม่รู้แม้ปรารถนาจะไป หรือไม่ไป อยู่ใกล้ที่นั้นบ่อยๆ ก็ไม่อาจถึง เพราะเข้าใจผิด
คิดว่า อยูท่ นี่ นั้ ทีน่ ี้ ก็เลยผิดไปตามจิตทีค่ ดิ หลงไปหลงมา อยูใ่ นวัฏสงสาร ไม่มวี นั ทีจ่ ะถึงพระนิพพานได้
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ดูกรอานนท์ บุคคลผู้ไม่รู้ ไม่แจ้ง ไม่เข้าใจในพระนิพพาน ไม่ควรจะสั่งสอนพระนิพพาน
แก่ท่านผู้อื่น ถ้าขืนสั่งสอน ก็จะพาท่านหลงหนทาง จักเป็นบาปเป็นกรรมแก่ตน ควรจะสั่งสอน
แต่เพียงคลองแห่งทาง มนุษย์สุคติ สวรรค์สุคติ เป็นต้นว่า สอนให้รู้จักทาน ให้รู้จักศีล ๕ ศีล ๘
ให้รู้คลองแห่งกุศลกรรมบถ ให้รู้จักปฏิบัติมารดาบิดา ให้รู้จักอุปัชฌาย์ อาจารย์ ให้รู้จักก่อสร้าง
ประโยชน์ต่างๆ ที่เป็นกุศล แก่ตน และแก่ผู้อื่น เพียงเท่านี้ก็อาจจะได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ
พอสมควรดีแล้ว ส่วนความสุขในโลกุตระนิพพานนั้น ผู้ใดต้องการจริง ต้องรักษาศีล ๕ ศีล ๑๐
ศีลพระปาติโมกข์เสียก่อน จึงชื่อว่าเข้าใกล้ทาง มีโอกาสที่จะได้ถึงโลกุตระนิพพานโดยแท้ แม้ผู้จะ
เจริญคลองพระนิพพานนั้น เพื่อให้รู้จักท่านผู้เป็นครูว่า รู้แจ้งทางพระนิพพานจริง จึงไปอยู่เล่าเรียน
ถ้าไปอยู่เล่าเรียนในส�ำนักของท่านผู้ไม่รู้แจ้ง ก็จะไม่ส�ำเร็จโลกุตระนิพพานได้ เพราะว่าคลอง
แห่งโลกุตระนิพพานนี้ เล่าเรียนได้ด้วยยากยิ่ง ด้วยเหตุสัตว์ยินดีอยู่ในกามคุณ อันเป็นข้าศึกกับ
พระนิพพานโดยมาก”
ภันเต อริยะ กัสสปะ ข้าแต่พระอริยะกัสสปะผูม้ อี ายุ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ขา้ อานนท์
ด้วยประการดังนี้ ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายจงทราบด้วยพละญาณแห่งตน ดังแสดงมานี้เถิด
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้า จึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ อันว่าบุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาซึ่งพระนิพพาน ควรแสวงหาซึ่ง
ครูที่ดี ที่อยู่เป็นสุขส�ำราญโดยไม่ประมาท เพราะพระนิพพานไม่เหมือนของสิ่งอื่น อันของสิ่งอื่นนั้น
เมื่อผิดไปแล้ว จะมีทางแก้ตัวได้ หรือไม่สู้เป็นอะไรนัก เพราะไม่ละเอียดสุขุมมาก ส่วนพระนิพพานนี้
ละเอียดสุขุมที่สุด ถ้าผิดแล้วก็เป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์เป็นนักหนา ท�ำให้หลงโลก หลงทางห่าง
ความสุข ท�ำให้เสียประโยชน์ เพราะอาจารย์ ถ้าได้อาจารย์ที่ถูกที่ดี ก็จะได้รับผลที่ถูกที่ดี ถ้าได้
อาจารย์ที่ไม่รู้ ไม่ดี ไม่ถูก ไม่ต้อง ก็จะได้รับผลที่ผิดเป็นทุกข์ พาให้หลงโลกหลงทาง พาให้เวียนว่าย
ตายเกิดในวัฏสงสาร สิ้นกาลนาน เปรียบเหมือนผู้ที่จะพาเราไปในที่ต�ำบลใดต�ำบลหนึ่ง แต่ผู้นั้น
ไม่รู้จักต�ำบลนั้น แม้เราเองก็ไม่รู้ เมื่อกระนั้น ไฉนเค้าจึงจะพาเราไปให้ถึงต�ำบลนั้นได้เล่า ข้ออุปมานี้
ฉันใด อาจารย์ผู้ไม่รู้พระนิพพาน และจะพาเราไปพระนิพพานนั้น ก็จะพาเราหลงโลกหลงทางไปๆ
มาๆ ตายๆ เกิดๆ อยูใ่ นวัฏสงสาร ไม่อาจจะถึงพระนิพพานได้ เหมือนคนทีไ่ ม่รจู้ กั ต�ำบลทีไ่ ปและเป็นผู้
พาไป ก็ไม่อาจจะถึงได้ มีอุปมัยฉะนั้น ผู้คบครูอาจารย์ที่ไม่รู้ดี แลได้ผลที่ไม่ดี มีในโลกไม่ใช่น้อย
เหมือนดังพระองคุลีมารเถระ ไปเรียนวิชาในส�ำนักครูผู้มีทิฏฐิอันผิด ก็ได้รับผลที่ผิด คือเป็นมหาโจร
ฆ่าคนล้มตายเสียนับพัน หากเราตถาคตรู้เห็น มีความสงสารเวทนามาพร่องอยู่ในกายสยัมภูญาณ
จึงได้ไปโปรดทรมานให้ได้ละเสียซึ่งพยศอันร้าย เป็นการล�ำบากไม่ใช่น้อย ถ้าไม่ได้พระตถาคตแล้ว
พระองคุลีมาลก็จะได้เสวยทุกข์อยู่ในวัฏสงสารสิ้นชาติเป็นอันมาก
ดูกรอานนท์ บุคคลผูไ้ ม่รพู้ ระนิพพาน ไม่ควรเป็นครูสงั่ สอนท่านผูอ้ นื่ ในทางพระนิพพานเลย
หากว่าจะสั่งสอนเขา จะสั่งสอนว่ากระไร เพราะตัวไม่รู้ เปรียบเหมือนบุคคลไม่เคยเป็นช่างเขียน
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หรือช่างต่างๆ มาก่อนแล้ว แต่อยากจะเป็นครูสั่งสอนเขา จะบอกแก่เขาว่ากระไร เพราะตัวเองก็ไม่รู้
ไม่เข้าใจ จะเอาอะไรไปบอก ไปสอนเขา จะเอาแต่ค�ำพูดเป็นครู ท�ำตัวอย่างให้เขาเห็น เช่นนั้นไม่ได้
จะให้เค้าเล่าเรียนอย่างไร เพราะไม่มีตัวอย่างให้เขาเห็นด้วยตา ให้รู้ด้วยใจ เขาจะท�ำตามอย่างไรได้
ตัวผูเ้ ป็นครูนนั้ แลต้องท�ำก่อน ถ้าท�ำไม่ได้กไ็ ม่ควรเป็นครูสอนเขา ถ้าขืนเป็นครู ก็จะพาคนอืน่ หลงโลก
หลงทาง เป็นบาปเป็นกรรม แก่ตัวหนักหนาทีเดียว” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ในล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ อันว่าบุคคลผูจ้ ะสอนพระนิพพานนัน้ จะต้องให้รแู้ จ้งประจักษ์ชดั เจน
ว่าพระนิพพานมีอยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ มีลกั ษณะอาการอย่างนัน้ ๆ ต้องรูใ้ ห้แจ้งชัด จะกล่าวแต่เพียงวาจาว่า
นิพพาน นิพพานด้วยปาก แต่ใจไม่รู้จักแจ้งชัดเช่นนั้น ไม่ควรเชื่อถือเลย ต้องให้รู้แจ้งเห็นชัดในใจ
ก่อน จึงควรเป็นครูเป็นอาจารย์ สอนท่านผู้อื่นต่อไป จะเป็นเด็กก็ตาม เป็นผู้ใหญ่ก็ตาม ถ้ารู้แจ้งชัด
ซึง่ นิพพานแล้ว ก็ควรเป็นครูเป็นอาจารย์ แลควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์ได้ แม้จะเป็นผูใ้ หญ่สงู ศักดิ์
สักปานใดก็ตาม ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจแล้ว ไม่ควรนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เลย
ดูกรอานนท์ ถ้าอยากได้สุขอันใด ก็ควรรู้จักสุขอันนั้นก่อนถึงจะได้ เมื่ออยากได้สุขใน
พระนิพพาน ก็ควรรู้จักสุขในพระนิพพาน อยากได้สุขในมนุษย์ แลสวรรค์ ก็ให้รู้จักสุขในมนุษย์
แลสวรรค์นั้นเสียก่อน จึงจะได้ ถ้าไม่รู้จักสุขอันใด ก็ไม่อาจยังสุขอันนั้นให้เกิดขึ้นได้ ไม่เหมือนทุกข์
ในนรก อันทุกข์ในนรกนัน้ จะรูก้ ต็ ามไม่รกู้ ต็ าม ถ้าท�ำกรรมทีเ่ ป็นบาปแล้ว ผูท้ รี่ หู้ รือผูท้ ไี่ ม่รกู้ ต็ กนรก
เหมือนกัน ถ้าไม่รจู้ กั นรก ก็ยงิ่ ไม่มเี วลาพ้นนรกได้ ถึงจะท�ำบุญให้ทานสักปานใด ก็ไม่อาจพ้นจาก
ุ ความสุขทีไ่ ด้แต่การท�ำบุญนัน้ มีอยู่ แต่วา่ เป็นความสุข
นรกได้ แต่ไม่ใช่วา่ ท�ำบุญให้ทานไม่ได้บญ
ทีย่ งั ไม่พน้ ทุกข์ในนรก เมือ่ ยังไม่รไู้ ม่เห็นนรกตราบใด ก็ยงั ไม่พน้ จากนรกอยูต่ ราบนัน้ ครัน้ ได้เข้าถึง
นรกแล้ว เมื่อได้รู้ทางออกจากนรกได้แล้ว ปรารถนาจะพ้นจากนรกก็พ้นได้ เมื่อไม่อยากพ้น ก็ไม่อาจ
พ้นได้ ต้องรู้จักแจ้งชัดว่านรกอยู่ในที่นั้นๆ มีลักษณะอาการอย่างนั้นๆ และควรรู้จักทางออกนรก
ให้แจ้งชัด ทางออกจากนรกนั้นก็คือ ศีล ๕ ศีล ๑๐ ศีลพระปาฏิโมกนั่นเอง เมื่อรู้แล้วอยากจะออก
ให้พ้นก็ออกได้ ไม่อยากจะออกให้พ้น ก็พ้นไม่ได้ ผู้ที่รู้กับผู้ที่ไม่รู้ ย่อมได้รับทุกข์ในนรกเหมือนกัน
ส่วนความสุขในมนุษย์ในสวรรค์แลพระนิพพานนั้น ต้องรู้จักจึงจะได้ ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่ได้เลย
มีอาการต่างกันอย่างนี้
ดูกรอานนท์ เมื่ออยากรู้จักนรกแลสวรรค์แลพระนิพพาน ก็ควรรู้เสียในเวลาก่อนที่ยังมี
ชีวิตอยู่ เมื่ออยากพ้นทุกข์ในนรก ก็รีบออกให้พ้นเสียแต่เมื่อยังไม่ตาย เมื่ออยากได้สุขในมนุษย์หรือ
ในสวรรค์หรือในนิพพาน ก็ให้รีบขวนขวายหาสุขเหล่านั้นไว้ แต่เมื่อยังไม่ตาย อย่าถือว่าตายแล้วจึง
จะพ้นทุกข์ในนรก ตายแล้วจึงจะไปสวรรค์ ไปพระนิพพานดังนี้ เป็นอันใช้ไม่ได้ เสียประโยชน์เปล่า
อย่าเข้าใจว่า เมื่อมีชวี ิตอยู่ สุขอย่างหนึง่ เมื่อตายไปแล้วมีสขุ อีกอย่างหนึง่ เช่นนี้เป็นความทีเ่ ข้าใจผิด
โดยแท้ เพราะจิตมีดวงเดียว เมื่อมีชีวิตอยู่ก็จิตดวงนี้ เมื่อตายไปแล้ว ก็จิตดวงนี้ เมื่อยังมีชีวิตอยู่
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ได้รับความทุกข์ฉันใด แม้เมื่อตายไปแล้ว ก็ได้รับทุกข์ฉันนั้น เมื่อยังมีชีวิตอยู่มีความสุขฉันใด แม้
เมื่อตายไปแล้วก็ได้รับความสุขฉันนั้น ไม่ต้องสงสัย เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ยังไม่รู้ไม่เห็นซึ่งความทุกข์แล
ความสุข มีสภาวะตามดังนี้
เมื่อตายไปแล้วยิ่งจะซ�้ำร้าย จะมีทางรู้ ทางเห็นด้วยกันอย่างไร” พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนา
แก่ข้าอานนท์ ด้วยประการดังนี้
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ บุคคลผูใ้ ด มิได้ทำ� บุญให้ทานรักษาศีลเป็นต้นไว้สำ� หรับตัวเสียก่อน
แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใด อยากได้ความสุขแต่ไม่ได้กระท�ำตนให้ได้รับ
ความสุขไว้ก่อนแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ เข้าใจเสียว่า ตายไปแล้ว ภายหน้าจึงจะได้รับความสุขเช่นนี้
ผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใดอยากให้ตนพ้นจากทุกข์ แต่ไม่ได้กระท�ำตนให้พ้นทุกข์เสีย แต่เมื่อยังมี
ชีวิตอยู่ เข้าใจเสียว่าเมื่อตายไปแล้ว จึงจะพ้นทุกข์ดังนี้ ผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลใดที่ทำ� ความเข้าใจ
เมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นอย่างหนึ่ง ตายไปแล้วเป็นอีกอย่างหนึ่ง บุคคลผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใด
เข้าใจเสียว่า เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ ไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ไม่เป็นก็ช่างเถิดไม่เป็นไร ตายไปแล้วภายหน้า
หากจะรู้ จะเห็น จะได้ จะเป็น ผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใดเข้าใจเสียว่า เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่นี้
สุขก็ช่างเถิด ตายไปแล้ว หากจะได้สุข ผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใดถือเสียว่า เมื่อยังมีชีวิตอยู่นี้
ทุกข์ก็ช่างเถิดไม่เป็นไร ตายไปแล้ว หากจะได้สุข ผู้นั้นก็เป็นคนหลง บุคคลผู้ใดถือเสียว่า เมื่อยัง
เป็นคนมีชีวิตอยู่นี้ จะทุกข์ก็ดี จะสุขก็ดี จะชั่ว จะดี ก็ช่างเถิด ตายไปแล้วจะไปเป็นอะไรก็ช่างเถิด
ใครจะตามไปรู้ไปเห็น ผู้นั้นก็เป็นคนหลง
ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลายปรารถนาอยากพ้นทุกข์ หรือปรารถนาอยากได้สุขประเภทใด
ก็ควรให้ได้ ให้ถึงเสียแต่ในชาตินี้ ถ้าถือเอาภายหน้าเป็นประมาณแล้ว ชื่อว่าเป็นคนหลง สิ้นทั้งนั้น
แม้ความสุขอย่างสูง คือ พระนิพพาน ผู้ปรารถนาก็พึงรีบขวนขวายให้ได้ ให้ถึง เสียตั้งแต่เมื่อยัง
เป็นคนมีชีวิตอยู่นี้
ดูกรอานนท์ อันว่าความสุขในพระนิพพานนั้น มี ๒ ประเภท คือ ดิบ ๑ สุข ๑ ได้ความว่า
เมื่อยังเป็นคนมีชีวิตอยู่ ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้น ได้ชื่อว่าพระนิพพานดิบ เมื่อตายไปแล้ว
ได้เสวยสุขในพระนิพพานนั้น ชื่อว่า พระนิพพานสุก พระนิพพานมี ๒ ประเภทเท่านี้ นิพพานโลกีย์
นิพพานพรหม เป็นนิพพานหลง ไม่นับเข้าในที่นี้ พระนิพพานดิบนั้นเป็นของส�ำคัญ ควรให้รู้ ให้เห็น
ให้ได้ ให้ถึง ไว้เสียก่อนตาย ถ้าไม่ได้พระนิพพานดิบนี้ ตายไปก็จักได้พระนิพพานสุกนั้น ไม่มีเลย
ถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็ยิ่งไม่มีทางได้ แต่รู้แล้วเห็นแล้ว พยายามจะให้ได้ให้ถึง ก็แสนยากแสนล�ำบากยิ่ง
นักหนา ผูใ้ ดเห็นว่าพระนิพพานมีอย่างเดียว ตายแล้วจึงจะได้ ผูน้ นั้ ชือ่ ว่าเป็นคนหลง ส่วนพระนิพพาน
ดิบนั้น จักจัดเอาความสุขอย่างละเอียดเหมือนอย่างพระนิพพานสุกนั้นไม่ได้ แต่ก็เป็นความสุข
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อันละเอียดสุขมุ หาสิง่ เปรียบไม่ได้อยูแ่ ล้ว แต่หากยังมีกลิน่ รสของทุกข์กระทบถูกต้องอยู่ จึงไม่ละเอียด
เหมือนพระนิพพานสุก เพราะพระนิพพานสุกไม่มกี ลิน่ รสแห่งทุกข์จะมากล�ำ้ กราย ปราศจากสรรพสิง่
ทั้งปวง แต่พระนิพพานดิบนั้นต้องให้ได้ก่อนตาย
ดูกรอานนท์ อันว่าพระนิพพานนั้น พึงให้ดูอย่างแผ่นพระธรณี มีลักษณะอาการฉันใด ก็ให้
ตัวเรามีลักษณะอาการฉันนั้น ถ้าท�ำได้เช่นนั้น ก็ได้ชื่อว่าถึงพระนิพพานดิบ ถ้าท�ำไม่ได้ แต่พูดว่า
อยากได้ จะพูดมากมายเท่าไรๆ ก็ตาม ก็ไม่อาจที่จะได้ จะถึงเลย ถ้าปรารถนาจะถึงพระนิพพานแล้ว
ต้องท�ำจิตท�ำใจของตนให้เป็นเหมือนแผ่นดินเสียก่อน ไม่ใช่เป็นของท�ำได้ด้วยง่าย ต้องพากเพียร
ล�ำบากยากยิ่งนัก จึงจักได้ จะเข้าใจว่า ปรารถนาเอาด้วยปาก ก็คงจักได้ อย่างนี้เป็นคนหลงไปใช้
ไม่ได้ ต้องท�ำใจให้เป็นเหมือนแผ่นดิน ให้จงได้ ลักษณะของแผ่นดินนัน้ คนแลสัตว์ทงั้ หลายจะท�ำร้าย
ท�ำดี กล่าวร้าย กล่าวดีประการใด มหาปฐพีนั้น ก็ไม่ได้รู้โกรธ รู้เคือง ที่ว่าท�ำใจให้เหมือนแผ่นดินนั้น
คือว่าให้วางใจเสีย อย่าเอื้อเฟื้ออาลัยว่าใจของตน ให้ระลึกอยู่ว่า ตัวมาอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้น
เขาจะนึกคิดอะไร ก็อย่าตามเขาไป ให้เข้าใจอยู่ว่าเราอยู่ไปรอวันตายเท่านั้น ประโยชน์อะไรกับวัตถุ
ข้าวของ แลตัวตนอันเป็นของภายนอก แต่ใจซึ่งเป็นของภายใน แลเป็นของส�ำคัญ ก็ยังต้องให้ปล่อย
ให้วาง อย่าถือเอาว่าเป็นของของตัว กล่าวไว้แต่พอให้เข้าใจเพียงเท่านี้โดยสังเขป
ดูกรอานนท์ ค�ำที่ว่าให้ปล่อยวางจิตใจนั้น คือว่า ให้ละความโลภ ความโกรธ ความหลง
ปลงเสีย ซึ่งการณ์ร้าย และการณ์ดี ที่บุคคลน�ำมากล่าว มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ นินทา
สรรเสริญ สุขทุกข์ อย่ายินดี อย่ายินร้าย แม้ปัจจัยเครื่องบริโภคเป็นต้นว่า อาหารการกิน ผ้าอาภรณ์
เครื่องนุ่งห่ม แลที่อยู่ ที่นอน เภสัชส�ำหรับแก้โรค ก็ให้ละความโลภ ความหลงในปัจจัยเหล่านั้นเสีย
ให้มคี วามมักน้อยในปัจจัย แต่ไม่ใช่วา่ จะห้ามเสีย ว่าไม่ให้กนิ ไม่ให้นงุ่ ห่ม ไม่ให้อาศัยในสถานที่ ไม่ให้
กินหยูกกินยา เช่นนั้นก็หามิได้ คือให้ละความโลเลในปัจจัยเท่านั้น คือว่าเมื่อได้อย่างดี อย่างประณีต
ก็ให้บริโภคอย่างดี อย่างประณีต ได้อย่างเลวทรามต�่ำช้า ก็ให้บริโภคอย่างเลวทรามต�่ำช้าตามมี
ตามได้ ไม่ให้ใจขุ่นมัวด้วย ความโลภ ความโกรธ ความหลง อย่างนี้แลชื่อว่า ปล่อยวางใจเสียได้
ถ้ายังโลภปัจจัยอยู่ คือปล่อยให้ความโลภ ความโกรธ ความหลง เข้าครอบง�ำ เพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่
อย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ ชื่อว่า ยังถือจิตถือใจอยู่ ยังไม่ถึงพระนิพพานได้เลย ถ้าละความโลภ โกรธ หลง
ในปัจจัยนั้นได้แล้ว จึงชื่อว่าท�ำตัวให้เป็น เหมือนแผ่นดิน เป็นอันถึงพระนิพพานได้โดยแท้
มีค�ำสอนเข้ามาในที่นี้ว่า เหตุไฉนจึงไม่ให้ถือใจ เมื่อไม่ให้ถือเช่นนั้น จะให้เอาใจไปไว้ท่ีไหน
เพราะไม่ใช่ใจของคนอื่น เป็นใจของตัวแท้ๆ ที่จะเป็นอยู่ได้ทุกวันนี้ ก็เพราะมีใจนี่เอง ถ้าไม่มีใจ
นีแ้ ล้ว ก็ตายเท่านัน้ จะให้วางใจเสียแล้ว จะรูจ้ ะเห็นอะไร มีคำ� วิสชั นาไว้วา่ ผูท้ เี่ ข้าใจว่า ใจนัน้ เป็นของ
ของตัวจริง ผู้นั้นก็เป็นคนหลง ความจริงไม่ใช่จิตของเราแท้ ถ้าหากเป็นจิตใจของเราแท้ ก็คงบังคับ
ได้ตามประสงค์ว่า อย่าให้แก่ อย่าให้ตาย ก็คงจะได้สักอย่าง เพราะเป็นของตัว อันที่แท้จิตใจนั้น
หากเป็นลมอันเกิดอยู่ส�ำหรับโลก ไม่ใช่จิตใจของเรา โลกเค้าตั้งแต่งไว้ก่อนเรา เราจึงเข้ามาอาศัย
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อยู่กับด้วยลมจิตใจ ณ กาลภายหลัง ถ้าหากเป็นจิตใจของเรา เราพามาเกิด ครั้นเกิดขึ้นแล้ว
จิตใจนัน้ ก็หมดไป ใครจะเกิดขึน้ มาได้อกี นีไ่ ม่ใช่จติ ใจของใครสักคน เป็นของมีอยูส่ ำ� หรับโลก ผูใ้ ด
จะเกิดก็ถือเอาลมนั้นเกิดขึ้น ครั้นได้แล้วเป็นจิตของตน ที่จริง เป็นของส�ำหรับโลกทั้งสิ้น ที่ว่าจิตใจ
ของตนนั้นก็เพียรให้รู้ซึ่งการบุญ การกุศล การบาป การอกุศล และเพียงให้รู้ทุกข์ สุข สวรรค์
แลนิพพาน ถือไว้ให้ถึงที่สุดเพียงพระนิพพานเท่านั้น ถ้าถึงพระนิพพานแล้วต้องวางจิตใจคืนไว้
แก่โลกตามเดิมเสียก่อน ถ้าวางไม่ได้เป็นโทษ ไม่อาจถึงพระนิพพานได้มีค�ำแก้ไว้อย่างนี้”
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลายที่หลงขึ้น ไปบังเกิดในอรูปพรหม อันปราศจาก
ความรูน้ นั้ ก็ลว้ นแต่บคุ คลผูป้ รารถนาพระนิพพาน แต่ไม่รจู้ กั วางใจให้สนิ้ ให้หมดทุกข์นนั่ เอง ไม่รจู้ กั
วางจิตวิญญาณอันตนเข้ามาอาศัยอยู่ กับด้วยลมของโลก ท�ำความเข้าใจว่าเป็นจิตของตัว แลเข้าใจว่า
พระนิพพานมีอยู่ในเบื้องบนนั้น ตัวก็นึก เข้าใจเอาจิตของตัวขึ้น ไปเป็นสุขอยู่ในที่นั้น ครั้นตายแล้ว
ก็เลยพาเอาตัวไปอยู่ในที่อันไม่มีรูปตามที่จิตตนนึกไว้นั้น
ดูกรอานนท์ ผู้ที่หลงขึ้นไปอยู่ในอรูปพรหมแล้ว แลจะได้ถึงโลกุตระนิพพานนั้น ช้านาน
ยิ่งนัก เพราะว่าอายุของอรูปพรหมนั้นยืนนัก จะนับว่าเท่านั้น เท่านี้ มิอาจนับได้ จึงชื่อว่า นิพพาน
โลกีย์ ต่างกันแต่ไม่ได้ดับวิญญาณเท่านั้น ถ้าหากดับวิญญาณก็เป็นพระนิพพานโลกุตระได้ ส่วน
ความสุขความส�ำราญในพระนิพพานทั้งสองนั้น ก็ประเสริฐเลิศโลกเสมอกันไม่ต่างกัน แต่นิพพาน
โลกีย์ เป็นนิพพานที่ไม่สิ้นสุดเท่านั้น เมื่อสิ้นอ�ำนาจของฌานแล้ว ยังต้องมีเกิด มีแก่ เจ็บ ตาย ร้าย
แลดี คุณแลโทษ แลสุขทุกข์ ก็ยังมีอยู่เต็มที่ เพราะเหตุนั้นผู้ใดผู้หนึ่งจะปรารถนานิพพานพรหม
ไม่มีเลย ย่อมมุ่งต่อโลกุตระนิพพานทั้งนั้น แต่ไม่รู้จักปล่อยวางวิญญาณ จึงหลงเกิดเป็นอรูปพรหม
ส่วนโลกุตระนิพพานนัน้ ปราศจากวิญญาณ วิญญาณยังมีในทีใ่ ด ความเกิด แก่เจ็บตาย ก็มอี ยูใ่ นทีน่ นั้
โลกุตระนิพพานปราศจากวิญญาณจึงไม่มีเกิด ไม่มีแก่ ไม่มีเจ็บ ไม่มีตาย มีแต่ความสุขสบาย
ปราศจากอามิส หาความสุขอันใดจะมาเปรียบได้ ด้วยพระนิพพานไม่มี ขึน้ ชือ่ ว่า ความเกิด ความตาย
ความร้าย ความดี บาปบุญ คุณโทษ สุขทุกข์ ความทุกข์ยากล�ำบาก เข็ญใจ ทุกข์โศก โรคภัย ไข้เจ็บ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่มีในพระนิพพานเลย” พระพุทธเจ้าตรัสแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล
ตะทะ นันตะรัง ล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ บุคคลผูป้ รารถนาพระนิพพาน แต่ยงั วางใจไม่ได้ ยังอาลัยถึงความสุข
อยู่ คิดว่าพระนิพพานอยู่ในที่นั้นที่นี้ จะเอาจิตแห่งตนเข้าไปเป็นสุขในที่นั้น ครั้นจะปล่อยวางใจเสีย
ก็กลัวว่าจะไม่มีอันใดน�ำไปให้เป็นที่สุข ถือใจอาลัยสุข เหตุนั้นจึงไม่ได้พ้นพระนิพพานพรหม
ดูกรอานนท์ เราตถาคตแสดงว่า ให้ปลงใจ ให้วางใจนั้น เราชี้ข้อส�ำคัญที่สุดมาแสดง เพื่อ
ให้รู้ ให้เข้าใจได้งา่ ย การวางใจปลงใจนัน้ คือ วางสุข วางทุกข์ วางบาปบุญคุณโทษ วางโลภ โกรธ หลง
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วางลาภยศ นินทา สรรเสริญ หมดสิ้น เหมือนดังไม่มีหัวใจ จึงชื่อว่า ท�ำให้เหมือนแผ่นดิน ถ้ายัง
ท�ำไม่ได้ อย่าหวังว่าจะได้โลกุตรนิพพานเลย ถ้าท�ำตัวให้เหมือนแผ่นดินได้ในกาลใด พึงหวังเถิด
ซึ่งโลกุตรนิพพาน คงได้ คงถึงในกาลนั้นโดยไม่ต้องสงสัย พระนิพพานเป็นของได้ด้วยยากยิ่งนัก
๑๐๐,๐๐๐ คน จะได้แต่ละคนก็ทั้งยาก
ดูกรอานนท์ ผู้ไม่ได้ท�ำอริยมรรคปฏิปทาให้เต็มที่ ยังเป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลส หาปัญญา
มิได้ แลจักวางใจท�ำตัวให้เป็นเหมือนแผ่นดินนั้น ไม่อาจท�ำได้เลย เหตุที่เขาวางใจไม่ได้ เขายังถือตัว
ถือใจอยูว่ า่ เป็นของของตัวแท้ จึงต้องทรมานทนทุกข์อยูใ่ นโลก เวียนว่ายตายเกิดแล้วๆ เล่าๆ ไม่สนิ้ สุด
ดูกรอานนท์ ผู้ที่วางใจท�ำตัวให้เป็นดั่งแผ่นดินนั้น มีแต่บุคคลผู้เป็นนักปราชญ์ และเป็น
สัตบุรุษจ�ำพวกเดียวเท่านั้น เพราะท่านไม่ถือตนถือตัว ท่านวางใจให้เป็นเหมือนแผ่นดินได้ ท่านจึง
ได้ถึงพระนิพพาน ส่วนผู้ที่ถือตัว ถือใจปล่อยวางไม่ได้นั้น ล้วนเป็นคนโง่เขลาทั้งนั้น บุคคลที่เป็น
สัตบุรุษ ท่านเห็นแจ้งชัดซึ่งอนัตตา ท่านถือใจของท่านไว้ก็เพียงแต่ให้รู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์
แลใช่ประโยชน์ รู้ทางสุข ทางทุกข์ ในมนุษย์ ในสวรรค์ แลพระนิพพานเท่านั้น ครั้นถึงที่สุดท่าน
ก็ปล่อยวางเสียตามสภาวะอนัตตา ส่วนคนโง่เขลานั้นถือตนถือตัว ถือว่าร่างกายเป็นอัตตาตัวตน
จึงปล่อยวางมิได้
ดูกรอานนท์ อันว่าบุคคลที่ถือใจนั้น ย่อมเป็นคนมักโลภ มักโกรธ มักหลง บุคคลจ�ำพวกใด
ที่ตกอยู่ในอ�ำนาจแห่งความโลภความโกรธความหลงนั้น จะเป็นนักบวชก็ตาม เป็นคฤหัสถ์ก็ตาม
ก็หาความสุขไม่ได้ เบื้องหน้าเมื่อตายไป ก็หาความสุขในมนุษย์และสวรรค์ไม่ได้เลย ย่อมมีอบาย
เป็นที่ไป ณ เบื้องหน้าโดยแท้
ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลายผู้ปรารถนาเข้าสู่พระนิพพาน จงวางเสียซึ่งใจ อย่าอาลัยเลย
ความสุข การวางใจก็คือวางสุข วางทุกข์แลบาปบุญคุณโทษ ร้ายดี ซึ่งเป็นของส�ำหรับโลกนี้
เสียให้สิ้น สิ่งเหล่านี้สร้างไว้ส�ำหรับโลกนี้เท่านั้น เมื่อต้องการพระนิพพานแลต้องปล่อยวางไว้
ในโลกนี้เพียงเท่านั้น จึงจะได้ความสุขในนิพพาน ซึ่งเป็นความสุขอย่างยิ่ง เป็นความสุขอันหาส่วน
เปรียบไม่ได้
ดูกรอานนท์ เมื่อจะถือเอาความสุขในพระนิพพานแล้ว ก็ให้วางใจในโลกีย์นี้เสียให้หมดสิ้น
อันว่าความสุขในโลกีย์ก็มีอยู่แต่ในอินทรีย์ทั้ง ๖ นี้เท่านั้น ในอินทรีย์ทั้ง ๖ นั้น ยกเอาใจไว้เป็นเจ้า
เอาประสาททั้ง ๕ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กายนั้น เป็นกามคุณทั้ง ๕ ประสาททั้ง ๕ นี้เอง เป็นผู้แต่ง
ความสุข ให้แก่เจ้าพญาจิตราช ประสาทตานั้น เขาได้เห็นได้ดูรูปวัตถุสิ่งของอันดีงามต่างๆ ก็น�ำ
ความสุขไปให้แก่เจ้าพญาจิตราช ประสาทหูนนั้ เมือ่ เขาได้ยนิ ได้ฟงั ศัพท์สำ� เนียงทีไ่ พเราะ เป็นทีช่ นื่ ชม
ทั้งปวง ก็น�ำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพญาจิตราช ประสาทจมูกนั้น เมื่อเขาได้จูบชม ดมกลิ่น
สุคนั ธรสของหอมต่างๆ ก็นำ� ความสุขไปให้แก่เจ้าพญาจิตราช ประสาทลิน้ นัน้ เมือ่ เขาได้บริโภคอาหาร
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อันโอชารสวิเศษต่างๆ ก็น�ำความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพญาจิตราช ประสาทกายนั้น เมื่อเขา
ได้ถูกต้องฟูกเบาะ เมาะหมอน และนุ่งห่มประดับเครื่องอันสวยงาม และบริโภคกามคุณ ก็น�ำ
ความสุขสนุกสนานไปให้แก่เจ้าพญาจิตราช เจ้าพญาจิตราชนั้นก็คือใจนั่นเอง ส่วนใจนั้นเป็นใหญ่
เป็นผู้คอยรับความสนุกสนานอย่างเดียวเท่านั้น ส่วนประสาททั้ง ๕ เป็นผู้ส�ำหรับน�ำความสุขไปให้
แก่ใจประสาททั้ง ๕ จึงชื่อว่า กามคุณ ส่วนความสุขในโลกนี้มีแต่กามคุณ ๕ เท่านั้น จะเป็น
เจ้าประเทศราชในเมืองน้อยเมืองใหญ่ ตลอดขึ้นไปจนถึงเทวโลก ก็มีแต่กามคุณทั้ง ๕ เท่านั้น
ดูกรอานนท์ ผู้ที่จะน�ำต้นไปให้เป็นสุขในพระนิพพาน ต้องวางเสียซึ่งความสุขในโลกีย์ ถ้า
วางไม่ได้ก็ไม่ได้ความสุขในพระนิพพานเลย ถ้าวางสุขในโลกีย์ไม่ได้ ก็ไม่พ้นทุกข์ ด้วยความสุขใน
โลกีย์เป็นความสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ ครั้นเมื่อถือเอาสุขก็คือถือเอาทุกข์นั่นเอง ครั้นไม่ว่างสุขก็คือ
ไม่วางทุกข์นั่นเอง จะเข้าใจว่าเราถือแต่สุข ทุกข์ไม่ต้องการดังนี้ไม่ได้เลย เพราะสุขทุกข์เป็นของ
เนื่องอยู่ด้วยกัน ถ้าไม่วางสุขเสียก็เป็นอันไม่พ้นทุกข์
ดูกรอานนท์ บุคคลทั้งหลายผู้ที่จะรู้ว่า สุขทุกข์ติดกันอยู่นั้น หายากยิ่ง มีแต่เราตถาคต
ผู้ประกอบด้วยทศพลญาณนี้เท่านั้น บุคคลทั้งหลายที่ยังเป็นปุถุชนคนโง่เขลานั้น ท�ำความเข้าใจว่า
สุขก็มีอยู่ต่างหาก ทุกข์ก็มีอยู่ต่างหาก ครั้นเราถือเอาสุขเราก็ได้สุข เราไม่ถือเอาทุกข์ ทุกข์ก็ไม่มี ดังนี้
เพราะเหตุที่เขาไม่รู้ว่าสุขกับทุกข์ติดกันอยู่ เขาจึงไม่พ้นทุกข์ เมื่อผู้ใดอยากพ้นทุกข์ให้วางสุขเสีย
ก็เป็นอันละทุกข์วางทุกข์ด้วยเหมือนกัน ใครเล่าจะมีความสามารถพรากสุขทุกข์ ออกจากกันได้
ถ้าหากเราตถาคตพรากสุขทุกข์ออกจากกันได้ เราจะปรารถนาเข้าสู่พระนิพพานท�ำไม เราจะถือเอา
แต่สุขอย่างเดียว เสวยเอาแต่ความสุขอยู่ในโลกเท่านี้ ก็เป็นอันสุขสบายพออยู่แล้ว นี่ไม่เป็นเช่นนั้น
เราแสวงหาความสุขโดยส่วนเดียว ไม่มีทางที่จะพึงได้ เราจึงวางสุขเสีย ครั้นวางสุขแล้ว ทุกข์ไม่ต้อง
วางก็หายไปเอง อยู่กับเราไม่ได้ เราจึงส�ำเร็จพระนิพพาน พ้นจากกองทุกข์ด้วยประการดังนี้
ดูกรอานนท์ อันสุขในโลกียน์ นั้ ถ้าตรวจตรองให้แน่นอนแล้ว ก็อาจเป็นกองแห่งทุกข์นนั่ เอง
เขาอาจเกิดมาเป็นมิตรติดกันอยู่ ไม่มีผู้ใดจะพรากออกจากกันได้ เราตถาคตกลัวทุกข์เป็นอย่างยิ่ง
หาทางชนะทุกข์มิได้ จึงปรารถนาเข้าพระนิพพาน เพราะเหตุกลัวทุกข์นั้นอย่างเดียว” พระพุทธเจ้า
ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ กุศลธรรม และอกุศลธรรมนั้น ได้แก่กองกิเลส ๑,๕๐๐ นั่นเอง
อัพยากฤต ธรรมนั้นคือองค์พระนิพพาน ครั้นพ้นจากกองกุศลธรรม และอกุศลธรรมแล้ว จึงเป็น
องค์แห่งพระอรหันต์ และพระนิพพานโดยแท้ แต่ยังไม่พ้นจากกุศลและอกุศลตราบใด ก็ยังไม่เป็น
อัพยากฤตตราบนั้น คือยังไม่เป็นองค์พระอรหันต์ ยังไม่เป็นองค์พระนิพพานได้
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ดูกรอานนท์ การที่รักษาแก้วไม่ดี ไม่มีราคา แม้จะรักษามากมายหลาย ๑,๐๐๐ ดวง ก็สู้ผู้ที่
รักษาแก้วที่ดีมีราคาดวงเดียวไม่ได้ แก้วที่ไม่ดี ไม่มีราคา จะขายไปก็ไม่ได้ จะเก็บไว้ก็ไม่มี
ประโยชน์ ตกลงต้องรักษาไปเปล่าๆ ส่วนแก้วทีม่ รี าคานัน้ จะขายก็ได้เงินมาก หากจะเก็บไว้กเ็ ป็นคุณ
เป็นประโยชน์แก่ตน แลการเรียนมนต์ เรียนคาถาทีไ่ ม่ดี ไม่ขลังดี แม้จะเรียนตัง้ ๑๐๐ ตัง้ ๑,๐๐๐ บท
ก็สู้คาถาที่ดีบทเดียวไม่ได้ แม้การที่รักษาพระวินัยบัญญัติแลข้อวัตรก็เหมือนกันเช่นนั้น เมื่อรู้
ประโยชน์แห่งศีลและข้อวัตรแล้ว ก็ไม่ต้องรักษามาก เมื่อไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็รักษาให้พร�่ำเพรื่อไปจน
ไม่มีเขตแดน จึงต้องได้รับความล�ำบากเหมือนผู้ที่ไม่รู้การงาน ต้องแบกเอาไม้ ทั้งเปลือก ทั้งกระพี้
ทัง้ ส่วนยาวไปเปล่าๆ เพราะฉันนัน้ ผูม้ ปี รีชา ท่านรักษาวินยั และข้อวัตรไม่มาก แต่หากได้รบั อานิสงส์
ที่เพียงพอเหมือนอย่างผู้รักษาแก้วดีดวงเดียว หรือผู้ที่เรียนมนต์ดีมีคาถาบทเดียวเท่านั้น ก็ให้ส�ำเร็จ
ประโยชน์ได้เต็มที่เช่นนั้น
ดูกรอานนท์ การที่เราตถาคตต้องการให้บวชนั้น ก็เพื่อที่จะให้ได้บุญแลกุศล อะไรชื่อว่า
เป็นตัวบุญตัวกุศล ตัวบุญตัวกุศลนั้นไม่ใช่สิ่งอื่น คือความดับเสียซึ่งกิเลส การรักษากิจวัตรและ
พระวินยั อย่างไรก็ตาม ถ้าดับกิเลสได้มากก็เป็นบุญมาก ถ้าดับกิเลสได้นอ้ ยก็เป็นบุญน้อย ถ้าดับกิเลส
ไม่ได้กไ็ ม่เป็นบุญเลย บาปอกุศลนัน้ ก็ไม่ใช่อนื่ คือตัวกิเลสนัน่ เอง กิเลสก็คอื ตัวตัณหานัน่ เอง ดับกิเลส
ตัณหาได้เท่าไหร่ ก็เป็นบุญเท่านั้น ถ้าดับกิเลสตัณหาไม่ได้ก็เป็นอันไม่ได้บุญ ได้กุศลเลย ผู้ที่ไม่รู้จัก
บุญแลบาปนั้นมักท�ำความเข้าใจว่า บวชรักษาข้อวัตร ข้อศีล เอาบุญ บุญนั้นมีอยู่นอกตนนอกตัว
มี อ ยู ่ ที่ ดิ น ฟ้ า อากาศ เมื่ อ บวชและรั ก ษากิ จ วั ต รแล้ ว บุ ญ นั้ น จะเลื่ อ นลอยมาจากสถานที่ ต ่ า งๆ
มีนภาลัย เวหา อากาศ เป็นต้น มาน�ำเอาตัวขึ้นไป สู่สวรรค์แลพระนิพพาน เห็นไปโดยผิดทางเช่นนี้
ล้วนแต่เป็นคนหลงสิ้นทั้งนั้น
ดูกรอานนท์ ผู้ที่ไม่รู้จักบาป เข้าใจว่าบาปนั้นอยู่นอกตน นอกตัว เมื่อท�ำบาปแล้ว บาปนั้น
ก็จะลุกมาแต่นรกใต้พื้นดิน มาจับกุม คุมเอาตัวลงไปสู่นรก การท�ำความเข้าใจอย่างนี้ยอมเป็น
คนหลงสิ้นทั้งนั้น
ดูกรอานนท์ สุขก็ดี ทุกข์ก็ดี บาปบุญคุณโทษก็ดี ย่อมอยู่ที่เรา จะเข้าใจว่า บาปบุญอยู่
ภายนอกตัว ท�ำบุญแล้วคอยบุญ จะมาน�ำเอาตัวไปสู่สุคติ คิดอย่างนี้ ร้อยชาติ แสนชาติ ก็ไม่อาจได้
อันว่า บุญ บาป ทุกข์ ย่อมไม่มภี ายนอกตัว บุญกุศลแลสุขนัน้ ก็คอื ดวงจิต ส่วนบาปกรรมทุกข์โทษนัน้
คือหมูแ่ ห่งตัณหา ตัณหานัน้ จะมีหน้าทีอ่ นื่ นอกจากตัวตนของเราแล้วไม่มี ตัวบุญ แลตัวบาปก็อยูท่ ใี่ จ
ของเรา เมือ่ ตัวไม่ชอบทุกข์ อยากได้ความสุข ก็จงพยายามแก้ใจของเรานัน้ เถิด ถ้าเราไม่เป็นผูแ้ สวงหา
ความสุขและให้พ้นจากทุกข์ แล้วใครจะมาช่วยตัวเราให้พ้นจากทุกข์ให้ได้รับความสุขได้เล่า เพราะ
สุขทุกข์อยู่ที่ตัวของเรา เมื่อเราหาไม่ได้แล้วใครคนอื่นที่ไหนเขาจะมาหาให้เรา
ดูกรอานนท์ บุคคลผูท้ เี่ ข้าใจว่าบุญกุศล สวรรค์และพระนิพพานมีผนู้ ำ� มาให้ บาปกรรม ทุกข์
โทษ นรก และสัตว์เดรัจฉาน ก็มีผู้พาไปทั้งสิ้น บุคคลที่เข้าใจอย่างนี้ชื่อว่า เป็นผู้หลงโลก หลงทาง
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หลงสงสาร บุคคลจ�ำพวกนั้น แม้จะท�ำบุญให้ทานสร้างการกุศลใดๆ ที่สุดจนออกบวชในพระพุทธศาสนา ก็หาความสุขมิได้ จะได้เสวยความทุกข์โดยฝ่ายเดียว
ดูกรอานนท์ บุญกับสุขหากเป็นอันเดียวกัน เมื่อมีบุญก็ชื่อว่ามีความสุข บาปกับทุกข์ก็เป็น
อันเดียวกัน เมื่อมีบาปก็ได้ชื่อว่ามีทุกข์ ถ้าไม่รู้บาปก็ละบาปไม่ได้ ถ้าไม่รู้จักบุญก็หาบุญไม่ได้
เปรียบเหมือนเราอยากได้ทองค�ำ  แต่เราหารู้ไม่ว่า ทองค�ำนั้นมีรูปพรรณสัณฐานอย่างไร ถึงทองค�ำ
นั้นมีอยู่ แลเห็นอยู่เต็มตา ก็ไม่อาจถือเอาได้ โดยเหตุที่ไม่รู้จัก แม้บุญก็เหมือนกัน ถ้าไม่รู้จักบุญ
ก็หาบุญไม่ได้ อย่าว่าแต่บญ
ุ ซึง่ เป็นของทีไ่ ม่มรี ปู ร่างเลย แม้แต่สงิ่ ของอืน่ ๆ ทีม่ รี ปู มีรา่ ง ถ้าหากว่าเรา
ไม่รู้จักก็ถือเอาไม่ได้
ดูกรอานนท์ บุคคลที่ไม่รู้จักบุญแลไม่รู้จักสุข ท�ำบุญไม่ได้ บุญท�ำสุขไม่ได้สุขเสียเลยเช่นนั้น
ตถาคตก็หากล่าวปฏิเสธไม่ ท�ำบุญก็คงได้บญ
ุ และได้สขุ อยูน่ นั่ แล แต่ทว่าตัวหากไม่รไู้ ม่เข้าใจบุญ และ
ความสุขก็ยังเกิดอยู่ที่ตัวนั่นเอง แต่ตัวหากไม่รู้ไม่เข้าใจจึงเป็นอันมีสุขแลมีบุญไว้เปล่าๆ
ดูกรอานนท์ บุคคลจ�ำพวกที่ไม่รู้จักบุญคือความสุข เมื่อท�ำบุญแล้วปรารถนาเอาความสุข
น่าสมเพชเวทนานักหนา ตัวท�ำบุญก็ได้บุญในทันใดนั้นเอง มิใช่ว่าเมื่อท�ำแล้วนั้นนานๆ จึงจะได้
ท�ำเวลาใด ก็ได้เวลานั้น แต่ตัวไม่รู้ นั่งทับ นอนทับบุญอยู่เปล่าๆ ตัวก็ไม่ได้รับบุญคือความสุข เพราะ
ตัวไม่รู้ จึงว่าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา” พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์
ด้วยประการฉะนี้
ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุ พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ บุคคลทีเ่ ข้าใจว่าท�ำบุญไว้มากๆ แล้ว จะรูแ้ ลไม่รกู้ ไ็ ม่เป็นไร บุญหาก
จะพาไปให้ได้รับความสุขเอง เช่นนี้ชื่อว่าเป็นคนหลงโดยแท้ เพราะเหตุใดบุญจึงจะจับพาตัวไปให้
ได้รับความสุข เพราะบุญกับความสุขเป็นอันเดียวกัน เมื่อไม่รู้สุขก็คือไม่รู้จักบุญ เมื่อเรารู้สุขเห็นสุข
ก็คือเรารู้บุญเห็นบุญนั่นเอง จะให้ใครพาไปหาใครที่ไหน
ดูกรอานนท์ สุขทุกข์นใี้ ครจักช่วยใครไม่ได้ ใครจะพาใครไปนรก ไปสวรรค์แลพระนิพพานนัน้
ไม่ได้ จะไปนรก ไปสวรรค์ หรือไปพระนิพพานต้องไปด้วยตนเอง จะพาเอาคนอื่นไปด้วยไม่ได้
เป็นอันขาด ก็แลผูใ้ ดอยากพ้นนรกสุกในเมืองผี ก็จงท�ำตนให้พน้ จากนรกดิบในเมืองคนเรานีเ้ สียก่อน
จึงจะพ้นนรกสุกในเมืองผีได้ ถ้าอยากได้ความสุขในภายหน้า ก็จงท�ำตนให้ได้ ให้ถงึ สวรรค์ดบิ ในเมือง
คนเรานีเ้ สียก่อน ถ้าไม่ได้สวรรค์ดบิ ในเมืองคนนี้ แม้เมือ่ ตายไปแล้ว ก็ไม่อาจได้สวรรค์สกุ เลย ถ้าไม่ได้
สวรรค์ดิบไปก่อนแล้ว ตายไป ก็มีนรกเป็นที่อยู่โดยแท้ แม้ความสุขในสวรรค์ ก็ยังไม่ปราศจากทุกข์
มิใช่แต่มีทุกข์ แต่สวรรค์ดิบในเมืองคนเราเท่านั้น ก็หามิได้ ถึงสวรรค์สุขในชั้นฟ้าชั้นใดๆ ก็ดี สุขกับ
ทุกข์กม็ อี ยูเ่ สมอกัน เป็นความสุขทีย่ งั ไม่ปราศจากทุกข์ ไม่เหมือนพระนิพพาน ซึง่ เป็น เอกันตบรมสุข
มีแต่สุขโดยส่วนเดียว ไม่ได้เจือปนด้วยทุกข์เลย
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ดูกรอานนท์ อันว่าสวรรค์ดิบในเมืองคนเรานี้ ก็คือความได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่ ได้สมบัติ
ข้าวของ แพรเกียรติยศ และบริวารยศ แลนามยศ เมื่อบุคคลผู้ใดได้เป็นเจ้าเป็นใหญ่เช่นนั้นได้ชื่อว่า
เป็นผู้ได้เสวยสุขในสวรรค์ดิบ ผู้ปรารถนาความสุขในภายภาคหน้า ก็จงให้ได้รับความสุข แต่เมื่อยังมี
ชีวติ อยู่ อย่าเห็นแก่ความล�ำบากยากแค้นในสวรรค์ชน้ั ใดๆ จะเป็นสวรรค์ดบิ ในเมืองคน หรือสวรรค์สขุ
ในเมืองฟ้า ทุกชั้นย่อมเจือปนด้วยทุกข์ทั้งนั้น ไม่แตกต่างกัน และไม่มากไม่น้อยกว่ากัน ความสุข
ในสวรรค์ ก็หาเป็นความสุขจริง จะว่าไม่สุขนั้นไม่ได้ แต่ว่าเป็นสุขที่เจืออยู่ด้วยทุกข์ แม้ถึงกระนั้น
ก็คงดีกว่าตกอยู่ในนรกโดยแท้
ดูกรอานนท์ สวรรค์ดบิ ในชาตินกี้ บั สวรรค์สกุ ในชาติหน้า อย่าสงสัยว่าจะต่างกัน ถึงจะต่างบ้าง
ก็เพียงเล็กน้อย เมื่อต้องการความสุขเพียงใดก็จงพากเพียรให้ได้เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ในเมืองคนนี้ จะนั่ง
จะนอนคอย ให้สขุ มาหานัน้ ไม่ได้ ไม่เหมือนพระนิพพาน ความสุขในพระนิพพานนัน้ ไม่ตอ้ งขวานขวาย
เมื่อจับถูกที่แล้ว นั่งสุข นอนสุข ได้ทีเดียว ความสุขในพระนิพพานจะว่ายากก็เหมือนง่าย จะว่าง่าย
ก็เหมือนยาก ที่ว่ายากนั้น ยากเพราะไม่รู้ ไม่เห็น พาลปุถุชน คนตามืดทั้งหลาย รู้ไม่ถูกที่ เห็นไม่ถูกที่
จ�ำไม่ถูกที่ จึงต้องพากเพียรพยายามหลายอย่างหลายประการ และเป็นการเปล่าประโยชน์ด้วย
ส่วนถ้าจะมีปัญญาพิจารณาทุกที่ จับถูกที่แล้ว ไม่ต้องท�ำอะไรให้ยากหลายสิ่งหลายอย่างนั่งๆ นอนๆ
อยูเ่ ปล่าๆ เท่านัน้ ความสุขในพระนิพพานก็มาบังเกิดขึน้ แก่ทา่ นได้เสมอนะ เพราะเหตุฉะนัน้ กล่าวว่า
ความสุขในพระนิพพาน ไม่เป็นสุขที่เจือปนไปด้วยทุกข์
ดูกรอานนท์ เมื่ออยากรู้ว่าเราจะได้รับความสุขในสวรรค์ หรือจะได้รับความทุกข์ในนรก
ก็จงสังเกตดูใจของเราในเวลาที่ยังไม่ตายนี้ ใจของเรามีสุขมากหรือมีทุกข์มาก ทุกข์เป็นส่วนนรกดิบ
เมื่อตายแล้วก็ต้องไปตกนรกสุก สุขเป็นส่วนสวรรค์ดิบ เมื่อตายแล้วก็ได้ขึ้นสวรรค์สุก เมื่อยังเป็นคน
อยู่ มีสุข มีทุกข์มากเท่าใดแม้เมื่อตายไป ก็คงมีสุขและมีทุกข์มากกว่านั้น ไม่มีพิเศษกว่ากัน บุคคล
ผูป้ รารถนาความสุขในภพนีแ้ ละภพหน้าแล้ว จงรักษาใจให้ได้รบั ความสุข ส่วนตัวตนร่างกายข้างนอก
นั้นไม่ส�ำคัญ จะได้รับความสุขความทุกข์ประการใดก็ช่างเถิด เมื่อตายแล้วก็ทิ้งอยู่บนแผ่นดิน
หาประโยชน์ไม่ได้ ส่วนใจนั้นเป็นของติดตามตนไปในอนาคตเบื้องหน้าได้ เพราะจิตใจเป็นของ
ไม่ตาย ที่ว่าตายนั้นตายแต่รูปร่างและกายธาตุแตกขันธ์ดับเท่านั้น ถ้าจิตใจตายแล้วก็ไม่ต้องเกิด
ไม่ต้องตายต่อไปอีก กล่าวคือ ถึงพระนิพพาน
ดูกรอานนท์ ในอดีตชาติเราตถาคตเคยท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏนี้ช้านาน นับด้วย ร้อยด้วย
พันแห่งชาติเป็นอันมาก ท�ำบุญ ท�ำกุศล ก็ปรารถนาแต่จกั ให้พน้ ทุกข์ ให้เสวยสุขในเบือ้ งหน้า เข้าใจว่า
ตายแล้วจึงจะพ้นจากทุกข์ ครั้นเมื่อตายจริง ก็ตายแต่ธาตุแต่ขันธ์เท่านั้น ส่วนใจนั้นไม่ตาย จึงต้อง
ไปเกิดอีก เมื่อไปเกิดอีกก็ต้องตายอีก เมื่อเช่นนี้จะพ้นทุกข์ได้อย่างไร ที่นิยมกันว่าตาย ก็คือตายเน่า
ตายเหม็นกันอยูอ่ ย่างทุกวันนี้ ชือ่ ว่าตายเล่น ตายไม่แท้ ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย หาต้น หาปลายมิได้
ที่ตายแท้ตายจริงคือ ตายทั้งรูปแตกขันธ์ดับ ตายทั้งจิตทั้งใจ มีแต่พระพุทธเจ้ากับเหล่าพระอรหันต์
ขีณาสพเท่านั้น ท่านเหล่านี้ไม่กลับมาเกิดอีก
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ดูกรอานนท์ ในอดีตชาติเมื่อเรายังไม่รู้ เข้าใจว่า ตายแล้วจึงจะพ้นทุกข์ ท�ำบุญท�ำกุศล
ก็มุ่งเอาแต่ความสุขในเบื้องหน้า ครั้นตายไป ก็หาได้จากทุกข์ตามความประสงค์ไม่ มาปัจฉิมชาตินี้
เราจึงรูว้ า่ สวรรค์แลพระนิพพานมีอยูท่ ตี่ วั นีเ้ อง เราจึงได้รบี เร่งปฏิบตั ใิ ห้ได้ ให้ถงึ แต่เมือ่ ยังเป็นคนอยู่
จึงพ้นจากทุกข์ และได้เสวยสุขอันปราศจากอามิส เป็นพระบรมครู สั่งสอนเวไนยสัตว์อยู่ทุกวันนี้”
ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุ พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ ความทุกข์ในนรก แลความสุขในสวรรค์ แลพระนิพพานนั้น ใคร
จะช่วยใครมิได้ เมื่อใครชอบอย่างใดก็ทำ� อย่างนั้น วันนี้เราตถาคตก็ช่วยใครให้พ้นทุกข์ และช่วยใคร
ให้ได้สวรรค์และพระนิพพานไม่ได้ ได้แต่เพียงสั่งสอนชี้แจงให้รู้สุข รู้ทุกข์ ให้รู้พระนิพพานด้วยวาจา
เท่านัน้ อันกองทุกข์โทษบาปกรรมทัง้ กองนัน้ ก็คอื ตัวกิเลสตัณหา ครัน้ ดับกิเลสตัณหาได้แล้ว ก็ไม่ตอ้ ง
ตกนรก ถ้าดับกิเลสตัณหาได้มากก็ขึ้นไปเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ ถ้าดับกิเลสตัณหาได้สิ้นเชิง หาเศษ
ไม่ได้แล้ว ก็ได้เสวยสุขพระนิพพานทีเดียว เราตถาคตบอกให้รู้แต่ทางไปเท่านั้น ถ้าผู้รู้ความสุข แล้ว
ประพฤติปฏิบตั ติ ามได้ ก็ประสบสุขตามประสงค์ อย่าว่าแต่เราตถาคตเลย แม้พระพุทธเจ้าทัง้ หลายที่
ล่วงลับไปแล้ว นับไม่ถ้วนก็ดี และจะมาตรัสรู้ในการภายหน้าก็ดี จะมาช่วยพาเอาสัตว์ทั้งหลายไปให้
สมใจ แล้วให้ได้เสวยสุขเช่นนั้น ไม่มี มีแต่มาแนะน�ำสั่งสอนให้รู้สุข รู้ทุกข์ รู้สวรรค์อย่างเดียวกับเรา
ตถาคตนี้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ทรงไว้ซึ่งทศพลญาณ มีอาการเหมือนอย่างเราตถาคตนี้ทุกๆ องค์
บุคคลจ�ำพวกใดเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าต่างกันด้วยศีล ด้วยฌาน ด้วยญาณ ด้วยอิทธิ บุคคลจ�ำพวกนั้น
เป็นคนหลง ผู้ที่ได้นามว่าพระพุทธเจ้านั้น ต้องได้ทศพลญาณ ส�ำหรับขับขี่เข้าสู่พระนิพพานด้วยกัน
ทุกพระองค์ จะได้เป็นพระพุทธเจ้า แต่เราพระองค์เดียวนั้นหามิได้ ผู้ใดมีทศพลญาณ ผู้นั้นได้ชื่อว่า
พระพุทธเจ้าด้วยกันทุกองค์ ไม่ควรจะมีการสงสัย ญาณ ๑๐ ประการนั้นเป็นเครื่องหมายของ
พระพุทธเจ้า ถ้าไม่มญ
ี าณ ๑๐ ประการแล้ว จะรูด้ มี อี ทิ ธิ ด�ำดิน บินบนได้อย่างไรๆ ก็ตาม ก็ไม่เรียกว่า
พระพุทธเจ้า ถ้ามีญาณ ๑๐ ประการแล้ว จะไม่มีอิทธาศักดานุภาพใดๆ ก็ตาม ก็ให้เรียกท่านผู้นั้นว่า
พระพุทธเจ้า เพราะทศพลญาณ ๑๐ ประการนัน้ เป็นเครือ่ งหมายของพระพุทธเจ้า ถ้าไม่มเี ครือ่ งหมาย
อย่างนี้ ผู้ใดมีฤทธิ มีเดชขึ้น ก็จับต้องตัวเป็นพระพุทธเจ้าเต็มบ้านเต็มเมือง ก็จะเป็นทางแห่งความ
เสียหายวายโลกเท่านั้น ดูกรอานนท์ ทศพลญาณ ๑๐ ประการนั้น เป็นของส�ำคัญส�ำหรับโลก ไม่มี
ผูใ้ ดแต่งตัง้ ขึน้ เป็นแต่เราตถาคตเป็นผูร้ ู้ ผูเ้ ห็นก่อน แล้วยกออกตีแผ่ให้โลกเห็น พระพุทธเจ้าทัง้ หลาย
บ�ำเพ็ญญาณ ๑๐ ประการได้แล้ว ก็ขับขี่เข้าสู่พระนิพพาน เมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ปล่อยวาง
ญาณนั้นไว้ให้แก่โลกตามเดิม หาได้เอาตัวตนจิตใจเข้าสู่พระนิพพานด้วยไม่ เอาจิตใจไปได้เพียงนรก
แลสวรรค์ แลพรหมโลกเท่านั้น ส่วนพระนิพพานนั้นถ้าดับจิตใจไม่ได้ แล้วก็ไปไม่ได้ ถ้าเข้าใจว่า
จะเอาจิตไปเป็นสุขในพระนิพพานแล้ว ต้องหลงขึ้นไปเป็นอรูปพรหมเป็นแน่”
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ดูกรอานนท์ การตกนรกแลขึน้ สวรรค์จะเอาตัวไปไม่ได้ เอาแต่จติ ไป จิตนัน้ ใครจับต้องลูบคล�ำ
ไม่ได้ เป็นแต่ลมเท่านั้น เพราะจิตเป็นของละเอียดใครจะจับถือไม่ได้ เมื่อจิตไปตกนรกใครจะไปช่วย
ยกขึ้นไม่ได้ ถ้าจิตนั้นเป็นตัวเป็นตนก็พลอยช่วยกันได้ บุคคลจ�ำพวกใดคอยท่าให้บุคคลอื่นมาช่วย
ยกตัวให้พน้ ทุกข์ น�ำตัวไปให้ได้เสวยสุข บุคคลจ�ำพวกนัน้ เป็นคนโง่เขลาหาปัญญาไม่ได้ แต่เราตถาคต
รูน้ รกสวรรค์ทกุ ข์สขุ อยูแ่ ล้ว แลหาอุบายทีจ่ ะพ้นจากทุกข์ให้ได้ เสวยสุขก็เป็นการแสนยาก แสนล�ำบาก
จะไปพาจิตใจของท่านผู้อื่นให้พ้นจากทุกข์ไปได้อย่างไร ถึงแม้พระพุทธเจ้าองค์จะตรัสรู้ในเบื้องหน้า
ก็เหมือนกัน มีแต่จะแนะน�ำสั่งสอนให้รู้สุขทุกข์สวรรค์แลพระนิพพานเท่านั้น ผู้ที่จะต้องการสุขทุกข์
อย่างใดนัน้ แล้วแต่อธั ยาศัย แต่วา่ ต้องศึกษาให้รแู้ ท้แน่นอนแก่ใจเสียก่อนว่า ทุกข์ในนรกเป็นแบบนัน้
สุขในสวรรค์เป็นอย่างนั้น สุขในพระนิพพานเป็นอย่างนั้น เมื่อรู้แล้วยังจะมีทางได้ถึงบ้าง คงจะ
ไม่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเนิ่นนานเท่าไรนัก ถ้าไม่รู้แจ้ง แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่ ก็ไม่อาจจะพ้นได้เลย
แลได้ชื่อว่าเป็นผู้เกิดมาเสียชาติเกิด มนุษย์เสียความปรารถนาเดิม ซึ่งหมายว่าจะเป็นผู้เกิดมาเพื่อ
ความสุข ครั้นเกิดมาแล้วก็พลอยให้ตนไม่ได้รับความสุข ซ�้ำยังพาตนให้จมอยู่ในนรก ท�ำให้เสียซึ่ง
ความปรารถนาแห่งตน น่าสังเวชสลดใจยิง่ นัก ข้าแต่พระมหากัสสปะผูม้ อี ายุ พระพุทธเจ้าตรัสเทศนา
แก่ข้าอานนท์ดังนี้แล
อิโต ปะรัง คิริมานันทะสุตตัง อะนุสันทิง คะเหตวา เทสิสสามีติ เบื้องหน้าแต่นี้จะแสดง
คิริมานนทสูตรสืบต่อไป มีค�ำพระอานนท์ปฏิญญาว่าดังนี้ ภันเต อริยกัสสปะ ข้าแต่พระพระอริยเจ้า
ทั้งหลาย มีพระมหากัสสปะเป็นประธาน ภะคะวา อันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า เทเสสิ ก็ตรัสเทศนา
แก่ข้าอานนท์สืบต่อไปว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ อันว่าความทุกข์และความสุขนั้นก็มีอยู่แต่นรกแลสวรรค์เท่านั้น
ส่วนพระนิพพานมีอยู่นอกสวรรค์แลนรกต่างหาก วันนี้จะแสดงทุกข์แลสุขในนรก แลสวรรค์ให้
แจ้งก่อน จิตใจของเรานี้เมื่อมีทุกข์หรือมีสุขแล้ว ใครจะสามารถมาช่วยยกออกจากจิตใจของเราได้
อย่าว่าแต่ตวั เราเลย แม้ทา่ นผูอ้ นื่ เราก็ไม่สามารถจะช่วยยกออกได้ มีอาการเหมือนกันทุกรูป ทุกนาม
ทุกตัวตนสัตว์บุคคล อนึ่ง เมื่อท่านมีทุกข์แล้ว จะน�ำทุกข์ของท่านมาให้เราก็ไม่ได้ เรามีทุกข์แล้ว
จะน�ำทุกข์ไปให้ท่านผู้อื่นก็ไม่ได้ แม้ความสุขก็มีอาการเช่นกัน สุขแลทุกข์ไม่มีใครจะช่วยกันได้
สิ่งที่จะช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้ มีแต่อ�ำนาจแห่งกุศลผลบุญ มีการให้ทานแลรักษาศีลเป็นต้นเท่านั้น
ที่จะเป็นผู้ช่วยให้พ้นจากทุกข์ได้ มนุษย์แลเทวดาอินทร์พรหมแลใครๆ จะมาช่วยให้พ้นทุกข์แล
ให้ได้เสวยสุขนั้นไม่ได้ ที่สุดแม้เราตถาคตผู้ทรงไว้ซึ่งทศพลญาณ เห็นซึ่งปานนี้ก็ไม่อาจช่วยใครได้
ได้แต่เป็นผู้ช่วยแนะน�ำตักเตือน ให้รู้สุขทุกข์แลสวรรค์นรกเท่านั้น ตัวต้องยกตัวเอง ถ้ารู้ว่านรกแล
สวรรค์อยู่ท่ีตัวแล้วยกตัวให้ขึ้นสวรรค์ไม่ได้ ก็ชื่อว่าเกิดมาเสียชาติ แลเสียเวลาที่ได้เกิดมาพบ
พระพุทธศาสนา น่าเสียดายชาติที่ได้เกิดเป็นรูปร่างกาย มีอวัยวะพรักพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่าง
ทั้งได้พบพระพุทธศาสนาด้วย สมควรจะได้สวรรค์แลพระนิพพานโดยแท้ เหตุไฉนจึงเหยียบย�่ำ
ตัวเองให้จมอยู่ในนรกเช่นนั้นน่าสังเวชนัก
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ดูกรอานนท์ สุขทุกข์นั้นให้หมายเอาที่จิต จิตสุขเป็นสวรรค์ จิตทุกข์เป็นนรก จะเข้าใจว่า
นรกแลสวรรค์มีอยู่นอกจิตนอกใจเช่นนั้น ได้ชื่อว่าเป็นคนหลง นรกแลสวรรค์บาปบุญคุณโทษ
ย่อมมีอยูใ่ นอกในใจทัง้ สิน้ อยากพ้นทุกข์กใ็ ห้รกั ษาจิตใจจากสิง่ ทีเ่ ป็นทุกข์เสีย ถ้าต้องการสวรรค์กท็ ำ�
การงานทีห่ าโทษไม่ได้ เพราะการบุญการกุศลเมือ่ ท�ำก็ไม่เดือดร้อน แลเมือ่ ท�ำแล้วระลึกถึง ก่อให้เกิด
ความสุขส�ำราญบานใจทุกเมื่อเช่นนี้ ชื่อว่าเราได้ขึ้นสวรรค์ แลถ้าอยากได้สุขในพระนิพพานก็ให้
วางเสียซึ่งสุขและทุกข์ คือว่างจิตใจ อย่าถือว่าเป็นของของตน ก็ชื่อว่าได้ถึงพระนิพพาน เพราะว่า
ใจเป็นใหญ่ เป็นประธานสุขทุกข์ทั้งสวรรค์แลพระนิพพานส�ำเร็จแล้วด้วยใจ คือว่ามีอยู่ที่จิตที่ใจ
ของเราทัง้ สิน้ บุคคลจ�ำพวกใดไม่รวู้ า่ ของเหล่านีม้ ใี นตนแล้ว ไปเทีย่ วค้นคว้าหาในทีอ่ นื่ บุคคลจ�ำพวกนัน้
ชื่อว่าเป็นคนหลง คนเมา เป็นผู้หนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหา มืดมนอยู่ด้วยมลทินแห่งนรก
ดูกรอานนท์ สัตว์ที่ตกอยู่ในนรกมากมายนับไม่ได้ แน่นอัดยัดเยียดกันอยู่ในนรกดังข้าวสาร
หรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาในกระสอบ แต่ก็ไม่เห็นกันได้ ด้วยเขาไม่รู้ไม่เห็นซึ่งในนรก ไม่รู้สุขทุกข์บาปบุญ
คุณโทษ ไม่รู้ว่าจิตของตนเป็นทุกข์เป็นสุข มีแต่มัวเมาอยู่ด้วยตัณหา กามราคะกิเลส จึงชื่อว่าตกอยู่
ในนรก ยัดเยียดกันดังข้าวสารหรือเมล็ดถัว่ เมล็ดงาในกระสอบ ร้องเรียกหากันก็ไม่เห็นกันคือ ไม่เห็น
ทุกข์ไม่เห็นสุขแห่งกันแลกันเท่านั้นเอง
ดูกรอานนท์ จิตใจนั้นใครไม่แลเห็นของกันและกันได้ ผู้ที่รู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้นั้น มีแต่
พระพุทธเจ้าแลพระอรหันต์เท่านั้น พระพุทธเจ้าที่จะรู้เห็นจิตใจของผู้อื่นได้ ก็ด้วยญาณแห่ง
พระอรหันต์ ถ้าละกิเลสตัวร้ายไม่ได้คุณความเป็นแห่งพระอรหันต์ก็ไม่มาตั้งอยู่ในสันดาน จึงไม่อาจ
หยั่งรู้วาระจิตของสัตว์ทั้งปวงได้ แม้พระตถาคตจะหยั่งรู้วาระจิตของสัตว์ทั้งปวงได้ ก็เพราะละกิเลส
คือ ความเป็นไปแห่งพระอรหันต์ บุคคลผูท้ ไี่ ม่พน้ กิเลสคือไม่ได้สำ� เร็จพระอรหันต์ แลจะมาปฏิญญาว่า
รู้เห็นจิตแห่งบุคคลอื่น จะควรเชื่อฟังได้ด้วยเหตุใด ถึงแม้จะรู้ด้วยวิชาคุณอย่างอื่น ก็รู้ด้วยสมาธิคุณ
เป็นต้น ก็รู้ไปไม่ถึงไหน แม้จะรู้ก็รู้ผิดๆ ถูกๆ ไปอย่างนั้น จะรู้จริงแจ้งชัดดังที่รู้ด้วยอรหันตคุณนั้น
ไม่ได้ ถ้าบุคคลที่ยังไม่พ้นกิเลสมีความรู้ดียิ่งกว่าเราตถาคตผู้เป็นพระอรหันต์แล้ว การที่เราตถาคต
สละบุตรภรรยาทรัพย์สมบัติ อันเป็นเครื่องเจริญแห่งความสุข ออกมาบวชนี้ ก็ชื่อว่าเป็นคนที่โง่เขลา
กว่าบุคคลจ�ำพวกนั้น เพราะเขายังจมอยู่ในกิเลสแต่มีความรู้ดียิ่งกว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์
ผูไ้ กลจากกิเลส ข้อทีล่ ะกิเลสไม่ได้คอื ไม่ได้สำ� เร็จพระอรหันต์แล้ว จะมีปญ
ั ญารูจ้ ติ ใจแห่งสัตว์ทงั้ หลาย
ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์หรือจะมีปัญญารู้เสมอกันนั้นไม่มีเลย ผู้ที่ยังละกิเลสไม่ได้คือ
ยังไม่ได้ส�ำเร็จพระอรหันต์มากล่าวว่าตนรู้เห็นจิตใจของสัตว์ทั้งหลายนั้น กล่าวอวดเปล่าๆ ความรู้
เพียงนั้นยังพ้นนรกไม่ได้ ไม่ควรจะเชื่อถือ ถ้าใครเชื่อถือ ก็มีชื่อว่าเป็นนอกพระศาสนา ไม่ใช่ลูกศิษย์
ของเราตถาคต แท้ทจี่ ริงหากเอาศาสนธรรมอันวิเศษของเรานี้ บังหน้าไว้สำ� หรับหลอกลวงโลกเท่านัน้
บุคคลจ�ำพวกนี้แม้จะท�ำบุญกุศลเท่าไรก็ไม่พ้นนรก แม้ผู้ที่มาเชื่อถือบุคคลจ�ำพวกนี้ ก็มีทุคติเป็นไป
ในเบื้องหน้าเหมือนกัน
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ดูก่อนอานนท์ บุคคลจ�ำพวกที่อวดรู้อวดดีอย่างนี้แหละ จะเป็นผู้เบียดเบียนศาสนาของเรา
ให้เศร้าหมองเสือ่ มทรามลงไป เมือ่ เขาเกิดมาแล้ว ก็จะมาเบียดเบียนพระมหาเถระ และสามเณรน้อย
ด้วยถ้อยค�ำอันไม่เจริญใจ ผู้มีปัญญาน้อย ใจเบา ก็จะพากันแตกตื่นสิกขาลาเพศออกจากศาสนา
พระศาสนาของเราก็จะเสื่อมถอยลงไป
ดูกรอานนท์ บุคคลจ�ำพวกใด หากเบียดเบียน เสียดสี หมิ่นประมาทใจ พระสังฆเถระ
แลภิกษุสามเณรทีเ่ ป็นศิษย์ของพระตถาคต โดยทีท่ า่ นทัง้ หลายเหล่านัน้ ไม่มโี ทษปราชิก แลบังคับ
ให้สึกออกจากเพศพรหมจรรย์ หรือกระท�ำปัพพาชนียกรรมไปเสียก็ดี บุคคลจ�ำพวกนั้นเป็นบาป
ยิง่ นักไม่อาจพ้นนรกได้ บุคคลจ�ำพวกใดมีความความเชือ่ เลือ่ มใสในพระธรรมค�ำสัง่ สอนของเราตถาคต
แล้วเชิดชูยกย่องไว้ให้ดี มิได้ดูถูกดูหมิ่น บุคคลจ�ำพวกนั้นก็จะมีความเจริญด้วยความสุข ทั้งโลกนี้
แลโลกหน้า แม้ปรารถนาสุขอันใด ซึ่งไม่เหลือวิสัย ก็อาจส�ำเร็จสุขอันนั้นได้ตามปรารถนา บุคคลที่
ท�ำร้ายพระพุทธรูป พระสถูป พระเจดีย์ แลตัดไม้ศรีมหาโพธิ์ แลบุคคลจ�ำพวกที่กล่าวหมิ่นประมาท
เย้ยหยันแก่สานุศษิ ย์ของเราตถาคต และทีม่ โี ทษไม่ถงึ ปราชิก บุคคลจ�ำพวกนีม้ โี ทษหนักยิง่ กว่าจ�ำพวก
ที่ท�ำลายพระพุทธรูปและพระสถูปพระเจดีย์นั้นหลายเท่า บุคคลที่ท�ำลายพระพุทธรูปเป็นต้นนั้น
เป็นบาปมากก็จริงอยู่ แต่ยังไม่นับถือว่าเป็นการท�ำลายพระพุทธศาสนา  ผู้ที่กล่าวหมิ่นประมาทนั้น
ได้ชอื่ ว่าท�ำลายศาสนาของพระตถาคต เพราะว่าผูท้ ม่ี คี วามผิดโทษไม่ถงึ ปราชิก นัน้ ยังนับว่าเป็นลูกศิษย์
ของเราตถาคตอยู่ ต่อเมื่อเป็นปราชิกแล้วจึงขาดจากความเป็นลูกศิษย์ของเรา ถ้าเป็นโทษเช่นนั้น
แม้จะลงโทษหรือกระท�ำปัพพานียกรรมก็หาโทษไม่ได้ แลได้ชื่อว่าช่วยพระศาสนาของเราด้วย
การท�ำลายพระพุทธรูปหรือพระสถูปเจดีย์นั้นยังมีทางเป็นกุศลได้อยู่ ดังพระพุทธรูปไม่ดีไม่งาม
แล้วท�ำลายเสีย แก้ไขให้งามให้ดีขึ้น แม้พระเจดีย์แลไม้ศรีมหาโพธิ์ก็เช่นกัน ต้นโพธิ์ที่ตั้งอยู่ในที่
ไม่สมควร เช่นตัง้ อยูใ่ นทีใ่ กล้ถาวรวัตถุ อาจท�ำร้ายถาวรวัตถุนนั้ ได้ จะตัดเสีย ก็หาโทษไม่ได้ ถ้าท�ำลาย
เพื่อหาประโยชน์แก่ตน หรือท�ำลายด้วยความอิจฉาริษยา เช่นนั้น ย่อมเป็นบาปเป็นกรรมโดยแท้
แม้ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เชื่อว่าเป็นการท�ำลายศาสนา พวกที่หมิ่นประมาทท�ำให้สงฆ์ที่มีโทษยังไม่ถึง
อันติมะให้ได้รับความเดือดร้อน ถึงแก่เสื่อมจากพรหมจรรย์ได้ชื่อว่าท�ำลายพระพุทธศาสนาโดยแท้”  
ข้าแต่พระมหากัสสปะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ขา้ อานนท์ดงั นีแ้ ล้ว จึงตรัสเทศนาแก่ขา้ อานนท์
สืบต่อไปอีกว่า
“ดูกรอานนท์ กุศลนัน้ ได้แก่กองสุข อกุศลนัน้ ได้แก่กองทุกข์ กองสุขแลกองทุกข์นนั้ หากเป็น
ของเกิดติดเนื่องอยู่ด้วยกัน ไม่มีใครจับพรากให้แตกออกจากกันได้ ครั้นถือเอากุศลคือกองสุขแล้ว
ส่วนอกุศลคือกองทุกข์นั้น แม้ไม่ถือเอาก็เป็นอันได้อยู่เอง
ดูกรอานนท์ เมื่อบุคคลต้องการพระนิพพาน ก็ให้วางเสียซึ่งความสุขนั้นก่อน ความสุขใน
โลกีย์นั่นเองชื่อว่ากุศล จึงจะถึงพระนิพพาน ถ้าหากว่าไม่มีความสามารถคือ ไม่อาจท�ำพระนิพพาน
ให้แจ้งได้ ก็ยึดเอากุศลนั้นไว้ก่อน พอให้ได้ความสุขในมนุษย์แลสวรรค์ แต่จะให้พ้นทุกข์นั้นไม่ได้
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ถ้าแลเมื่อรู้อยู่ว่าตนจะพ้นทุกข์ไม่ได้ ก็ให้ยึดเอากุศลนั้นไว้เป็นสะพานส�ำหรับไต่ไปสู่ความสุข ถ้ารู้ว่า
ตนยังไม่พน้ ทุกข์ ซ�ำ้ มาวางกุศลเสียก็ยงิ่ ซ�ำ้ ร้ายเพราะเมือ่ วางกุศลเสียแล้ว ตนก็จะเข้าไปหากองอกุศล
คือกองบาปเท่านั้น เมื่อตกเข้าไปในกองอกุศล อกุศลนั้นจะน�ำตัวไปทนทุกขเวทนาในอบายภูมิทั้ง ๔
หาความสุขในโลกมิได้เลย เพราะเหตุนั้นเมื่อตนยังไม่ถึงพระนิพพาน ก็ให้บ�ำเพ็ญกุศลไว้พอจะได้
อาศัยให้สุขสบายไปในชาตินี้ในชาติหน้า” ภันเต ข้าแต่พระอริยกัสสปะพระพุทธเจ้าตรัสเทศนา
แก่ข้าอานนท์ดังนี้
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ เราตถาคตจะแสดงในข้ออันเป็นที่สุดแต่โดยย่อๆ พอให้เข้าใจง่าย
ที่สุด นั่นก็คือจิตกับตัณหา จิตนั้นจ�ำแนกออกไปเรียกว่ากองกุศล คือกองสุข ตัณหานั้นจ�ำแนก
ออกไปเรียกว่ากองอกุศลคือกองทุกข์ ต้นเหง้าเค้ามูลแห่งทุกข์นั้น ก็คือจิตแลตัณหานี้เอง จิตเป็น
ผู้คิดให้ได้ดีมีสุขขึ้น ส่วนตัณหานั้นก็ให้เกิดตามเห็นตามจิตมีความสุขมากขึ้นเท่าใด ตัณหานั้น
ก่อให้เกิดทุกข์ตามมากขึ้นไปเท่านั้น
ดูกรอานนท์ แต่เบื้องต้นเมื่อเราตถาคตยังไม่รู้แจ้งว่า สุขแลทุกข์อยู่ติดด้วยกัน เราก็ถือเอา
กุศลจิตอันเดียว หมายจะให้เป็นสุขอยู่ทุกเมื่อ ส่วนทุกข์จะไม่ให้มา ก็ตั้งหน้าบ�ำเพ็ญกุศลจิตเรื่อยไป
ั ญา แลเห็นแจ้ง
เมือ่ ได้สขุ เท่าใดทุกข์กพ็ ลอยเกิดมีเท่านัน้ ครัน้ ภายหลังเราพิจารณาด้วยญาณจักษุปญ
ชัดว่าสุข แลทุกข์ติดอยู่ด้วยกัน ครั้นรู้แจ้งแล้วก็ตรึกตรองหาอุบายที่จะก�ำจัดสุขและทุกข์ให้พราก
ออกจากกันนัน้ แสนยากล�ำบากเหลือก�ำลังจนสิน้ ปัญญา หาทางไปทางมาไม่ได้ เราตถาคตจึงวางเสีย
ซึ่งสุข คืนให้แก่ทุกข์ คือวางใจให้แก่ตัณหาครั้นเราวางใจให้แก่ตัณหาแล้ว ความสุขในพระนิพพาน
ก็เลยเข้ามารับเราให้ถึงนิพพานดิบในขณะนั้น พร้อมกับด้วยเราวางใจไว้ให้แก่ตัณหา
ดูกรอานนท์ เมื่อวางใจได้จึงเป็นอัพยากฤต จึงเรียกชื่อว่า ถือเอาอัพยากฤตเป็นอารมณ์
เป็นองค์พระอรหันต์ คือได้เข้าตัง้ อยูใ่ นพระนิพพานในอาการดังนี”้ ล�ำดับนัน้ พระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนา
แก่ข้าอานนท์สืบต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ อันว่าอรหันต์นนั้ จะได้มเี ฉพาะแต่เราตถาคตองค์เดียวก็ไม่ได้ ย่อมมี
เป็นของส�ำหรับโลก ส�ำหรับไว้โปรดสัตว์โลกทั่วไป ไม่ใช่ของแห่งเราตถาคตแลของผู้อื่นผู้ใดเลย
ดูกรอานนท์ เราตถาคตเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้ว จึงได้ซึ่งพระอรหันต์ บุคคลผู้ใดปราศจาก
กิเลสแล้ว บุคคลผู้นั้นก็เป็นผู้ได้พระอรหันต์เสมอทุกคน บุคคลผู้ใดที่ยังไม่ได้ปราศจากกิเลส
ถึงแม้จะอ้อนวอนเราตถาคตว่า อรหัง อรหัง ดังนี้ จนถึงวันตาย ก็ไม่อาจได้ซึ่งพระอรหันต์เลย
เป็นแต่กล่าวด้วยปากเปล่าๆ เท่านัน้ แลมาเข้าใจว่าการละกิเลสได้หรือไม่ได้นนั้ ไม่เป็นประมาณ เมือ่ ได้
อ้อนวอนหาซึง่ องค์พระอรหันต์เจ้า ด้วยปากด้วยใจแล้ว พระอรหันต์เจ้าก็จะน�ำตนให้เข้าสูพ่ ระนิพพาน
เข้าใจเสียอย่างนี้ ชื่อว่าเป็นคนหลงแท้ แม้เมื่อตนยังไม่พ้นลามกมลทินแห่งกิเลสแล้ว ไปอ้อนวอน
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พระอรหันต์ที่หมดมลทินกิเลส ให้มาตั้งอยู่ในตัวตนอันแปดเปื้อนไปด้วยลามกมลทินแห่งกิเลส
จะมีทางได้มาแต่ไหน เปรียบเหมือนดังมีสระอยูส่ ระหนึง่ เต็มไปด้วยของเน่าของเหม็นสารพัดทัง้ ปวง
ในสระมีนำ�้ เน่า เหม็นสาบ เหม็นคาว น่าเกลียดยิง่ นัก และมีบรุ ษุ คนหนึง่ ตกอยูใ่ นสระนัน้ หากว่าบุรษุ
คนนั้นร้องเรียกให้อานนท์ลงไปอยู่ในสระน�ำ้ เน่ากับเขาด้วย อานนท์จะไปอยู่ด้วยกับเขาหรือ
ดูกรอานนท์ เราจะบอกให้สิ้นเชิง ถ้าอานนท์ลงไปอยู่ในสระด้วยกับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วย
น�้ำเน่าได้ ดังนั้นองค์พระอรหันต์เจ้าก็อาจไปตั้งอยู่ด้วยกับบุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสได้ด้วย
เหมือนกัน ถ้าอานนท์ลงไปอยู่ด้วยกับบุรุษแปดเปื้อนไม่ได้ องค์อรหันต์เจ้าก็ไม่อาจไปตั้งอยู่ด้วยกับ
บุรุษผู้แปดเปื้อนด้วยราคะกิเลสได้เหมือนกันเช่นนั้น
“ดูกรอานนท์ ท่านอยากจะลงไปอยูก่ บั พวกบุรษุ แปดเปือ้ นด้วยหรือไม่” มีพทุ ธฎีกาตรัสถาม
ไว้เช่นนี้ ข้าอานนท์จึงกราบทูลว่า ลงไปอยู่ด้วยไม่ได้ “ถ้าท่านไม่ลงไป บุรุษผู้นั้นก็กล่าววิงวอนท่าน
อยู่ร�่ำไป จะส�ำเร็จหรือไม่” ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าข้าพระองค์ไม่ลงไป บุรุษผู้น้ันก็ท�ำอะไรแก่
ข้าพระองค์ไม่ได้ ความปรารถนาก็ไม่ส�ำเร็จ เป็นแต่วิงวอนอยู่เปล่าเปล่าเท่านั้นเอง
ดูกรอานนท์ ข้ออุปมานี้ฉันใด บุรุษผู้จมอยู่ในน�้ำนั้น เปรียบเหมือนบุคคลผู้ไม่ปราศจาก
มลทินลามกและกิเลส พระอรหันต์นั้นเปรียบเหมือนตัวของอานนท์ อานนท์ไม่ลงไปอยู่กับด้วยบุรุษ
แปดเปื้อนฉันใด พระอรหันต์ท่านก็ไม่ไปอยู่กับบุคคลผู้แปดเปื้อนด้วยกิเลสฉันนั้น แม้นจะวิงวอน
ด้วยปาก ด้วยใจสักเท่าไหร่ก็ไม่ส�ำเร็จ พระอรหันต์ท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ เป็นผู้พ้นทุกข์แล้ว ท่านไม่น้อม
เข้าไปหาบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งเลย ครั้นบุคคลผู้ใดปรารถนาความสุขแล้วจงน้อมตัวเข้าไปหาท่าน ท่าน
ก็โปรดให้ได้ความสุขทุกคน จะเข้าใจว่าพระอรหันต์ท่านเลือกหน้า เลือกบุคคล จะติเตียนอย่างนั้น
ไม่ควร ถ้าแลผู้ใดพ้นจากกิเลสกามและพัสดุกามได้แล้ว ชื่อว่าน้อมตัวเข้าไปหาท่าน ท่านก็โปรด
น�ำเข้าสู่พระนิพพานเสวยสุขอยู่ด้วย ท่านไม่เลือกหน้าบุคคลเลย เป็นแต่พูด จมอยู่ด้วยกิเลสลามก
ละกิเลสไม่ได้ชื่อว่าไม่น้อมตัวเข้าไปหาท่านเอง
ดูกรอานนท์ ถึงตัวเราตถาคต ก็ตอ้ งน้อมตัวเข้าไปหาท่าน ท่านจึงให้ตถาคตนีไ้ ด้เป็นครูแก่โลก
เห็นตามดังนี้ เพราะว่าพระอรหันต์ท่านเป็นผู้ดี แลจะให้ท่านเข้าไปคบหาคนชั่วนั้นเป็นไปไม่ได้
แลผิดธรรมเนียมด้วย สมควรแต่ผู้เลวทรามต�่ำช้า จะเข้าไปหาท่านผู้ดี ผู้สูงศักดิ์โดยส่วนเดียว”
ข้าแต่พระมหากัสสปะ ผู้มีอายุพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้น พระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาสืบไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ บุคคลผูใ้ ดปรารถนาซึง่ พระอรหันต์ ก็พงึ ยกตัว แลห้ามใจให้หา่ งไกล
จากกองกิเลส เพราะพระอรหันต์ทา่ นเป็นผูไ้ กลจากกิเลส จะบริกรรมแต่ดว้ ยปาก ด้วยใจว่า อรหันต์
อรหันต์ แล้วเข้าใจว่าตนได้เป็นพระอรหันต์ เห็นว่าเป็นบุญเป็นกุศล จักได้ความสุขในมนุษย์ ในสวรรค์
และในนิพพาน จะท�ำความเข้าใจอย่างนี้ไม่สมควร เพราะนามชื่อว่าพระอรหันต์นี้ เราบอกไว้ให้รู้ว่า
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ผู้ไกลจากกิเลส จะถือเอาแต่พระนามว่า อรหัง อรหัง แล้วเข้าใจว่าตนได้สำ� เร็จเช่นนี้ ไม่ควร เพราะ
ค�ำที่ว่าอรหัง ใครๆ ก็กล่าวได้ จะมิเป็นพระอรหันต์กันเต็มโลกหรือ
ดูกรอานนท์ พระอรหันต์ก็คือเราตถาคตนี้เอง เหตุที่เราปราศจากกิเลส ละกิเลสสิ้นแล้ว
เราจึงได้ถึงที่สุดแห่งพระอรหันต์ องค์พระอรหันต์ กับเราตถาคตก็หากเป็นองค์เดียวกัน จะร้องเรียก
พระอรหันต์ว่าเป็นเราตถาคตก็ไม่ผิด หรือจะร้องเรียกเราเป็นพระตถาคตเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ผิด
ผู้ใดละกิเลสได้สิ้นเชิงแล้วผู้นั้นก็มีชื่อว่าถึงที่สุดแห่งพระอรหันต์ซึ่งด้วยกัน จะได้ถึงพระอรหันต์
แต่เราตถาคตองค์เดียวหามิได้ จงเข้าใจองค์แห่งพระอรหันต์ดังเราตถาคตแสดงมานี้เถิด” ข้าแต่
พระมหากัสสปะ ผู้มีอายุ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ ดังนี้แล
ตทนนฺตรํ ล�ำดับนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเทศนาต่อไปว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ สิง่ ทีใ่ ห้สตั ว์โลกเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นวัฏสงสาร ทรมานทุกข์ อยูใ่ น
นรก แลก�ำเนิดสัตว์เดรัจฉานแล้วๆ เล่าๆ ไม่รู้สิ้นสุด นี้ไม่ใช่สิ่งอื่น คือตัวกิเลสและตัณหา ล่อลวง
ให้ดวงจิตของสัตว์ทั้งหลายมิให้พ้นทุกข์ภัยในวัฏสงสาร และไม่ได้ถึงพระนิพพานได้ ถ้าผู้ใดมิได้รู้
กองแห่งกิเลสแล้ว ผู้นั้นก็จะประสบภัย ได้รับทุกข์ในอบายภูมิทั้ง ๔ มิได้มีเวลาสิ้นสุด
ดูกรอานนท์ จงจับตัวตัณหาให้ได้ ถ้าจับได้แล้วเมื่อตัวต้องทุกข์ก็จะเห็นได้ว่า ตัวเป็น
อนัตตา ถ้าจับไม่ได้กเ็ ห็นตัวเป็นอนัตตาไม่ได้ บุคคลทัง้ หลายทีม่ าเป็นสานุศษิ ย์แห่งพระตถาคตนี้ ก็มี
ความประสงค์ด้วยพระนิพพาน การที่จะรู้ว่าดีหรือชั่วกว่ากัน ก็แล้วแต่กิเลสเป็นผู้ตัดสิน ด้วยว่า
พระนิพพาน เป็นที่ปราศจากกิเลสตัณหา ถ้าผู้ใดเบาบางจากกิเลสตัณหา ผู้นั้นก็เป็นผู้ดียิ่งกว่าผู้ยัง
หนาอยู่ด้วยกิเลสตัณหา ผู้ใดตั้งอยู่ในนิจศีลคือ ศีล ๕ ผู้นั้นชื่อว่ายังหนาอยู่ด้วยกิเลส แต่ได้ชื่อว่าเป็น
ผู้บางจากกิเลสได้ชั้นหนึ่ง ถ้าตั้งอยู่ในอุโบสถศีลคือ ศีล ๘ ได้ชื่อว่า บางจากกิเลสได้สองชั้น ถ้ามา
ตั้งอยู่ในทศศีลคือ ศีล ๑๐ ผู้นั้นได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้สามชั้น ผู้เข้ามาตั้งอยู่ในศีลพระปาฏิโมกข์
คือศีล ๒๒๗ ผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าบางจากกิเลสได้ ๔ ชั้น ผลอานิสงส์ก็มีเป็นล�ำดับกันไปตามศีลนั้น ผู้ที่มี
ศีลน้อยอานิสงส์ก็น้อย ผู้ที่มีศีลมากอานิสงส์ก็มากขึ้นไปตามส่วนของศีล บุคคลที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในศีล ๕
ถึงจะมีความรู้ความฉลาดมากมายสักเท่าไหร่ก็ดี ก็ไม่ควรจะกล่าวค�ำประมาทแก่ผู้ที่มีศีล ๕ ผู้ที่มี
ศีล ๕ ก็ควรจะยินดีแต่เพียงฉันศีลของตน ไม่ควรที่จะกล่าวค�ำปรามาสในท่านผู้ที่มีศีล ๘ ผู้ที่มีศีล ๘
ก็ควรจะยินดีแต่เพียงศีลของตน ไม่ควรที่จะกล่าวค�ำปรามาสในท่านที่มีศีล ๑๐ ผู้ที่มีศีล ๑๐ ก็ควร
ยินดีอยู่ในฉันศีลของตน ไม่ควรจะกล่าวค�ำปรามาสในท่านที่มีศีลพระปาฏิโมกข์ ถ้าแลขืนกล่าวโทษ
ติเตียนท่านที่มีศีลยิ่งกว่าตน ชื่อว่าเป็นคนหลง เป็นคนห่างจากทางสุข แลมนุษย์ แลสวรรค์ และ
พระนิพพานแท้
ดูกรอานนท์ บุคคลผูไ้ ม่มศี ลี ปราศจากการรักษาศีล ไม่ควรกล่าวซึง่ ค�ำประมาทแก่ทา่ นผูม้ ศี ลี
ตั้งตัวอยู่ภายนอกศีลแล้ว มาเข้าใจว่า ตัวเป็นผู้ดีกว่าท่านผู้มีศีล และกล่าวค�ำสบประมาทในท่าน
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ผู้มีศีล บุคคลผู้นั้น ชื่อว่าเป็นเจ้ามิจฉาทิฐิใหญ่ ชื่อว่าเป็นคนหลงทาง เป็นผู้ห่างจากความสุขใน
มนุษย์และสวรรค์
ดูกรอานนท์ บุคคลผู้ตั้งอยู่ภายนอกศีลนั้น ได้ชื่อว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในระหว่างแห่งกิเลส ยังเป็น
ผู้หนาแน่นอยู่ด้วยกิเลส แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความฉลาดมากมายสักปานใดก็ตาม ก็ไม่ควรจะถือตัว
ว่าเป็นผู้ยิ่งกว่าผู้มีศีล ด้วยเหตุว่าผู้ที่ไม่มีศีลนั้นยังห่างจากพระนิพพานมาก ผู้ที่มีศีลชื่อว่าใกล้ต่อ
พระนิพพานอยู่แล้ว ถึงจะไม่รู้อะไร รู้แต่เพียงศีลเท่านั้น ก็ยังดีกว่าผู้ไม่มีศีลอยู่นั่นเอง แต่เพราะท่าน
เป็นผูบ้ างจากกิเลส บุคคลผูท้ หี่ นาแน่นไปด้วยกิเลส แม้จะเป็นผูร้ มู้ าก แตกฉานในข้ออรรถแลข้อธรรม
ใดก็ตาม ก็ควรจะท�ำความเคารพย�ำเกรงในท่านที่มีศีลจึงจะถูกต้องตามครองธรรมที่เป็นทางแห่ง
พระนิพพาน ถ้าให้ผู้มีศีลเคารพย�ำเกรงในผู้ที่ไม่มีศีลและเป็นผู้หนาแน่นด้วยกิเลส เป็นความผิด
ห่างจากทางพระนิพพานยิ่งนัก
ดูกรอานนท์ จะถือเอาความรูแ้ ละความไม่รเู้ ป็นประมาณทีเดียวไม่ได้ ต้องถือเอาการละกิเลส
ได้เป็นประมาณ เพราะว่าผูจ้ กั ถึงพระนิพพานต้องอาศัยการละกิเลสโดยส่วนเดียว เมือ่ ละกิเลสได้แล้ว
แม้ไม่มีความรู้มาก รู้แต่เพียงการละกิเลสได้เท่านั้นก็อาจถึงพระนิพพานได้ อันจะพ้นทุกข์ในนรก
แลได้เสวยสุขในสวรรค์แลนิพพานได้ก็เพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอย่างเดียว สิ่งที่ให้คนเราได้รับสุขและ
รับทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกิเลส ครั้นระงับดับกิเลสได้แล้ว เป็นเหตุให้ได้ประสบสุขและพ้นจากทุกข์
เมื่อละกิเลสไม่ได้สุขก็ไม่ได้ ทุกข์ก็ไม่พ้น
ดูกรอานนท์ การทีจ่ ะได้ประสบสุข ก็เพราะละกิเลสต่างหาก ทีม่ คี วามรูแ้ ต่ไม่ได้ละเสียซึง่ กิเลส
ย่อมไม่เป็นประโยชน์แม้แต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง แก่ผู้มีความรู้นั้นแม้จะรู้มากแสนพระคัมภีร์หรือมีความรู้
หาที่สุดไม่ได้ก็ตาม ก็รู้อยู่เปล่าๆ จะเอาประโยชน์อันใดอันหนึ่งไม่ได้ แลจะให้เป็นบุญ เป็นกุศล
แลได้เสวยความสุขเพราะความรู้นั้นไม่มี เราตถาคตไม่สรรเสริญผู้ที่มีความรู้มากแต่ไม่มีศีล ผู้มี
ความรู้น้อยแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีล เราสรรเสริญ และนับถือผู้นั้นว่าเป็นคนดี ถ้าผู้ใดนับถือผู้ที่มีกิเลส
ว่าดีกว่าผู้ไม่มีกิเลส บุคคลผู้นั้นชื่อว่า ถือศีลเอาต้นเป็นปลาย เอาปลายเป็นต้น เอาสูงเป็นต�่ำ เอาต�่ำ
เป็นสูง ถ้าถืออย่างนี้ผิดทางพระนิพพาน เป็นคนมิจฉาทิฐิ การที่นับถือบุคคลผู้ที่หนาไปด้วยกิเลส
ว่าดีกว่าผู้ปราศจากกิเลส เราตถาคตไม่สรรเสริญเลย บุคคลจ�ำพวกที่บางเบาจากกิเลส ใกล้ต่อ
พระนิพพาน เราตถาคตสรรเสริญ แลอนุญาตให้เคารพนับถือ การทีท่ ำ� บุญ ท�ำทาน ท�ำกุศล ปรารถนา
เพื่อจะให้บุญกุศลนั้นพาตนเข้าสู่พระนิพพาน ถ้าไม่รู้ว่าบ�ำเพ็ญบุญกุศลเพื่อให้ช่วยระงับดับกิเลส
ก็เป็นอันบ�ำเพ็ญเสียเปล่า ได้ชอื่ ว่าเป็นคนหลงโลกหลงทางแห่งพระนิพพาน การทีจ่ ะถึงพระนิพพาน
ต้องละกิเลสเสียให้สิ้น ถ้ายังละไม่ได้ ก็ไม่ถึงพระนิพพาน ถึงจะรู้มากสักเท่าใดก็ตาม ถ้ายังละกิเลส
ไม่ได้ก็รู้เสียเปล่าๆ เราตถาคตตั้งศาสนาไว้ ไม่ได้หวังเพื่อให้บุคคลผู้ใดผู้หนึ่งบ�ำเพ็ญหาประโยชน์
อย่างอื่น ตั้งไว้เพื่อประสงค์จะให้บุคคลบ�ำเพ็ญภาวนาเพื่อให้ระงับดับกิเลสตัณหาเท่านั้น แต่การ
บ�ำเพ็ญภาวนา เมื่อไม่คิดว่าจะให้ระงับดับกิเลสตัณหาแห่งตน ก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหลงโลกหลงทาง
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ส่วนกุศลที่เกิดจากการบ�ำเพ็ญภาวนานั้น จะว่าไม่ได้ ไม่มีเช่นนั้นก็ไม่ปฏิเสธ อันที่จริงก็หากเป็นบุญ
เป็นกุศลโดยแท้ แต่ว่าเป็นทางหลงจากพระนิพพานเท่านั้น การกระท�ำความเพียร บ�ำเพ็ญภาวนา
ท�ำบุญท�ำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง มากน้อยเท่าใดก็ตาม ก็ให้รู้ว่าบ�ำเพ็ญบุญกุศลและเจริญภาวนาเพื่อ
ระงับดับกิเลสตัณหาของตนให้นอ้ ยลง ให้พน้ จากกองกิเลสนัน้ เช่นนีช้ อื่ ว่าเดินถูกทางพระนิพพานแท้
ดูกรอานนท์ จงพากันประพฤติตามค�ำสอนที่เราแสดงไว้นี้ ถ้าผู้ใดไม่ได้ประพฤติตาม ก็พึง
เข้าใจว่าผูน้ นั้ เป็นคนนอกพระพุทธศาสนา” พระพุทธเจ้าได้ตรัสแก่ขา้ อานนท์ดงั นีแ้ ล้ว จึงทรงแสดง
ต่อไปอีกว่า
“ดูกรอานนท์ เราตถาคตบัญญัติศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีลพระปาฏิโมกข์ไว้หลายประเภทนั้น
ก็เพื่ออยากให้สัตว์ยกตนออกจากกองกิเลส ถ้าบุคคลจ�ำพวกใดตั้งอยู่ในศีล ๕ บุคคลจ�ำพวกนั้น
ก็บางจากกิเลส ๑ ชั้น ตั้งอยู่ในศีล ๘ ก็บางจากกิเลส ๒ ชั้น ตั้งอยู่ในศีล ๑๐ ก็บางจากกิเลส ๓ ชั้น
ตั้งอยู่ในศีลพระปาฏิโมกข์ก็บางจากกิเลส ๔ ชั้น
ดูกรอานนท์ บุคคลผู้บ�ำเพ็ญศีลน้อยศีลมาก ประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็เพื่อให้รู้ซึ่งการละ
กิเลส แลยกตนให้พ้นจากกิเลส เมื่อไม่รู้เช่นนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนหลง ส่วนผลอานิสงส์ที่ได้จากการ
บ�ำเพ็ญศีลนัน้ เราตถาคตได้กล่าวอยูว่ า่ มีอานิสงส์จริง แต่วา่ มีอานิสงส์นอ้ ยแลผิดจากทางพระนิพพาน
ถ้าเข้าใจว่าการรักษาศีลเพือ่ จะยกตนให้ผลจากกิเลสรักษาศีล ๕ ได้แล้ว จงเพียรพยายามรักษาศีล ๘
ศีล ๑๐ ศีลพระปาฏิโมกข์เป็นล�ำดับไป เพือ่ จะยกตนให้ผลจากกองกิเลสทีละเล็กทีละน้อยตามล�ำดับ
เมื่อเราตั้งอยู่ในศีลประเภทใดก็ตั้งใจรักษาด้วยเต็มความสามารถ รู้ดังนี้จึงมีผลอานิสงส์มาก ไม่เป็น
คนหลงและตรงต่อทางพระนิพพานโดยแท้
ดูกรอานนท์ กุลบุตรผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา เป็นศิษย์แห่งเราตถาคตนี้ ก็หวังเพื่อ
ความระงับดับกิเลส ไม่อยากเกิดในโลกสืบต่อไป เพราะกิเลสนัน้ เป็นเชือ้ สาย สืบโลก มันดลบันดาลใจ
ให้ยินดีไปในทางโลก ครั้นเกิดมาแล้วก็ให้เจ็บ ให้แก่ตาย และให้พลัดพรากจากกัน แลให้รัก ให้ชัง
ให้อด ให้ตี ให้ด่า ให้อยาก ให้ทุกข์ ให้ยากเข็ญใจ อาการกิริยาแห่งกิเลสเป็นเช่นนี้ เราตถาคตจึงทรง
อนุญาตให้บวชเพื่อระงับดับกิเลส ไม่ให้เกิดมีเป็นเชื้อสาย สืบโลกต่อไป เมื่อรู้อย่างนี้แล้วตั้งใจ
รักษาศีล เพือ่ ให้ดบั กิเลสและตรึกตรองหาอุบาย เพือ่ ท�ำลายกิเลสอันเป็นต้นเค้าให้ขาดสูญ การรักษา
ศีลพระปาฏิโมกข์กด็ ี การรักษาข้อวัตรในธุดงค์ ๑๓ ก็ดี ก็เป็นอันประมวลลงในศีลนัน้ ทุกอย่าง ไม่ใช่วา่
จะรักษามากมายหลายสิ่งหลายอย่าง จนสิ้นจนหมดหามิได้ รักษาศีลพระปาฏิโมกข์ก็ดี รักษา
ธุดงควัตร ๑๓ ก็ดี ก็ไม่มีเพื่อประโยชน์อย่างอื่น เพื่อความระงับดับกิเลสอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อรู้ว่า
กิเลสเป็นเค้าเงื่อนแห่งกองทุกข์ กองบาป กองกรรม เช่นนี้แล้ว ข้อวัตรอันใดเป็นไปเพื่อจะยกต้น
ออกจากกิเลสได้ ก็จงก็ท�ำข้อวัตรนั้นบริบูรณ์เถิด การรักษาศีลพระปาฏิโมกข์และรักษาธุดงควัตร
ทุกอย่าง เมื่อไม่ได้เข้าใจว่าเพื่อความระงับดับกิเลส ก็ชื่อว่าเป็นการรักษาเปล่าๆ เมื่อเรารู้ว่า รักษา
เพื่อระงับกิเลสไม่ได้รักษาเพื่ออย่างอื่นแล้ว แม้จะรักษาแต่เล็ก แต่น้อย โดยเอกเทศไม่ครบตาม
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จ�ำนวนในพระปาฏิโมกข์ ในจ�ำนวนแห่งธุดงควัตร ก็ได้ชื่อว่าเป็นอันรักษาครบทุกอย่าง เพราะจับต้น
จับรากเหง้าแห่งกิเลสได้แล้ว เปรียบดังบุรษุ ตัดต้นไม้ ถ้าตัดเหง้า ตัดรากแก้วขาดแล้ว กิง่ ก้านสาขาแม่
ไม่ต้องตัดก็ตายเอง ถ้าไปตัดรอนแต่กิ่งก้านสาขา รากเหง้าไม่ได้ตัด ต้นไม้นั้นก็อาจงอกงามขึ้นมาอีก
ดูกรอานนท์ บุคคลที่บวชในพระพุทธศาสนานี้มีก็เปรียบเหมือนบุคคลผู้ตัดต้นไม้ ฉะนั้น
การบวชไม่ใช่วา่ มุง่ ประโยชน์อย่างอืน่ บวชเพือ่ ระงับดับกิเลสเท่านัน้ ถ้าไม่หวังเพือ่ ความดับกิเลสแล้ว
ไม่ต้องบวชดีกว่า การที่บวชโดยไม่ได้พึงหวังให้ดับกิเลส แม้จะมีความรู้พิเศษสักปานใด ก็ได้ชื่อว่า
รู้เปล่าๆ แต่ว่าการที่เป็นผู้รู้ ผู้ฉลาดนั้น เราไม่ได้ติว่าเป็นไม่รู้ ไม่ดี ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นกุศล ก็คง
เป็นอันรู้กันดี เป็นบุญ เป็นกุศล นั่นเอง แต่ว่าเป็นความรู้ผิดๆ จากทางพระนิพพาน
ดูกรอานนท์ เราตถาคต เทศนาไว้โดยอเนกปริยายนั้น ก็เพื่อจะให้หมู่ปุถุชนคนเขลานั้น
เห็นเป็นอัศจรรย์และเพื่อให้ได้รับความเชื่อความเลื่อมใส เมื่อพาลชนทั้งหลายไม่เห็นเป็นอัศจรรย์
แล้ว ก็จะไม่มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณของพระตถาคต ถ้ากล่าวแต่น้อยพอเป็นสังเขปก็ไม่เข้าใจ
ไม่เหมือนผู้ที่มีบุญมีวาสนา แม้จะกล่าวแต่เพียงเล็กน้อยก็เข้าใจได้มากมายหลายอย่างหลายนัย
ั ญาแท้ ไม่ตอ้ งกล่าวอะไรเลยก็รไู้ ด้ดว้ ยปัญญาของตนเอง ไม่ตอ้ งให้กล่าวให้เป็นการ
ธรรมชาติผทู้ มี่ ปี ญ
ล�ำบาก เราตถาคตได้รับความล�ำบากเพราะพาลปุถุชนเท่านั้น ว่ากล่าวสั่งสอนได้เพียงเล็กน้อย
ก็ไม่เข้าใจ เพราะเขาถือว่าเขาดีเสียแล้ว แท้ที่จริงความรู้ของเราพาลชน จะรู้ดีไปสักเท่าไรก็ดีอยู่
แต่เพียงมีลมอัสสาสะ ปัสสาสะเท่านั้น ถ้าลมอัสสาสะ ปัสสาสะขาดแล้ว ก็มีแต่เน่าเป็นเหยื่อหนอน
นอนกลิ้งเหนือแผ่นดิน จะหาสาระสิ่งใดไม่มีเลย มีแต่เครื่องอสุจิเต็มไปสิ้นทั้งนั้นแหละ จะถือแต่ว่า
ตัวมีความรู้ดี เมื่อมีความรู้ความดีแล้วจะไม่ตายหรือ จะมีความรู้มากมายเท่าไหร่ก็คงไม่พ้นตาย
ไปได้ จะมีความรู้ดีวิเศษไปเท่าใด ก็รู้ไปหาตาย จะมีความรู้ความดีไปเท่าไหร่ ก็รู้อยู่บนแผ่นดิน จะรู้
จะดีให้พน้ แผ่นดินไปไม่ได้ เมือ่ ลมยังมีกอ็ ยูเ่ หนือแผ่นดิน เมือ่ ลมออกแล้วก็คงอยูเ่ หนือแผ่นดินนัน่ เอง
จะพ้นจากแผ่นดินไปไม่ได้ และจะมาถือตัวถือตนอยู่นั้นเพื่อประโยชน์อะไร ส่วนของเน่าของเหม็น
ก็มีอยู่เต็มตัว ก็ไม่รู้ไม่เห็น เห็นแต่ว่าตัวรู้ ตัวดี ถือเนื้อถือตัวอยู่ เราตถาคต เบื่อหน่ายความรู้ ความดี
ของพาลปุถุชนมากนัก
ดูกรอานนท์ ธรรมดาบุคคลทีเ่ ป็นนักปราชญ์มปี รีชาทัง้ หลาย ย่อมไม่ถอื เนือ้ ถือตัวว่า เรารู้ เราดี
อย่างนั้นอย่างนี้ ท่านที่มีความรู้มากมายเท่าไร ก็ไม่ได้ถือเนื้อถือตัวเหมือนอย่างพาลปุถุชนและ
พวกพาลปุถุชนผู้ที่เขาห่างไกลจากพระนิพพาน ก็เพราะเหตุที่เขาถือเนื้อถือตัว การถือเนื้อถือตัว
มีมากเท่าใด ก็ยิ่งท�ำให้ห่างไกลจากพระนิพพานมากเท่านั้น เหตุว่าประตูเมืองพระนิพพานนั้นแคบ
นักหนา ผมเส้นเดียวผ่าออกเป็นสามเสีย้ ว เอาแต่เสีย้ วเดียวไปแยงเข้าทีป่ ระตูพระนิพานก็ยงั คับแคบ
เข้าไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านต้องการพระนิพพานแล้ว ไม่ควรจะถือว่าตัวรู้ตัวดี เป็นผู้ใหญ่เป็น
ผู้สูงศักดิ์กว่าท่าน จะยิ่งถือตนถือตัวขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งจะคับประตูพระนิพพานมากเท่านั้น จึงว่า
พาลปุถุชนทั้งหลายเป็นผู้ห่างไกลจากพระนิพพาน ด้วยเหตุที่เขามัวถือเนื้อถือตัวว่า ตัวรู้ ตัวดีอยู่
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ดูกรอานนท์ บุคคลที่เข้ามาบวชเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตแล้ว ยังปล่อยตนให้ได้รับ
ความทุกข์อยู่ ผู้นั้นเรากล่าวว่าเป็นพาลปุถุชน คือเป็นคนโง่เขลาผู้ที่ไร้ปัญญาเช่นนั้น จะเรียกว่า
เป็นศิษย์ของพระตถาคตยังไม่ได้ เมือ่ บวชแล้วประพฤติตวั ให้เป็นสุขอยูท่ กุ เมือ่ นัน่ แลจึงจะเป็นลูกศิษย์
ของพระตถาคตแท้ เราตถาคตหวังเพื่อความสุขจึงได้ออกบวช เมื่อบวชแล้วก็มาท�ำตนของตนให้
ั ญา แล้วไม่ทำ� ตัว
เป็นทุกข์ บุคคลผูน้ นั้ ชือ่ ว่าเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา หาทีเ่ ปรียบมิได้ ถ้าบุคคลผูม้ ปี ญ
ให้เป็นทุกข์เลย บุคคลผูไ้ ม่มปี ญ
ั ญา จึงท�ำตัวให้เป็นทุกข์ ไม่เฉพาะแต่นกั บวชจ�ำพวกเดียว แม้คฤหัสถ์
ถ้าหาปัญญาไม่ได้ ก็ได้รับความทุกข์ยากล�ำบากเหมือนกัน ปราชญ์ผู้มีปรีชาเมื่อออกบวชแล้ว ท่าน
ย่อมพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งประโยชน์และเห็นซึ่งมิใช่ประโยชน์ ท่านพิจารณาเห็นแจ้งซึ่งศีลแลข้อวัตร
ทีห่ นักแลเบาแล้ว ท่านไม่ตอ้ งรักษามากมาย หลายอย่าง หลายประการนักเลือกรักษาแต่เล็ก แต่นอ้ ย
ก็ยอ่ มได้รบั ความสุขกายสบายใจ ผูท้ โ่ี ง่เขลาเบาปัญญานัน้ ย่อมรักษามากมายหลายอย่างต่างๆ นานา
เพราะเหตุที่ต้องรักษามากเกินไป จึงเป็นทุกข์ ผู้ที่มีปัญญาแล้วย่อมเลือกรักษาแต่สิ่งที่จริง ที่แท้
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และย่อมน�ำมาซึ่งความสุข เปรียบเหมือนบุคคลผู้ฉลาด ไปตัดไม้ในป่ามาท�ำ
กิจอย่างหนึ่ง เมื่อตัดได้แล้วก็ถากเปลือกแกะกระพี้ทิ้งเสีย เหลือไว้แต่ที่ต้องการ แล้ววัดตัดเอาแต่
พอแก่การงานของตัวเท่านั้นไม่ต้องล�ำบากแก่การแบกการหาม ส่วนบุคคลที่ไม่ฉลาด ไม่รู้เท่าต่อ
การงานทีพ่ งึ กระท�ำ เมือ่ ไปตัดไม้ได้แล้ว จะถากเอาแต่ทตี่ อ้ งการก็กลัวจะเสีย เพราะตัวไม่เข้าใจการงาน
ต้องแบกมาทั้งเปลือก ทั้งกระพี้ ทั้งส่วนยาวได้รับความเหนื่อยหนักอย่างทวีคูณก็เพราะความที่ตัว
เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญา
อานันทะ ดูกรอานนท์ บุคคลทีป่ รารถนาซึง่ สวรรค์และนิพพาน ก็จงรีบพากเพียรกระท�ำให้ได้
ให้ถึงแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่เพราะมีอยู่ที่ใจของเราทุกอย่าง จะเป็นการล�ำบากมากอยู่ก็แต่พระนิพพาน
ผู้ท่ีปรารถนาความสุขในพระนิพพานก็จงท�ำตัวให้เหมือนแผ่นดิน หรือเหมือนดังคนตายแล้ว คือให้
ปล่อยความสุขแลความทุกข์เสีย ข้อส�ำคัญก็คือให้ดับกิเลส ๑,๕๐๐ นั้นเสีย ดับกิเลส ๑,๕๐๐ นั้น
เมื่อย่นลงให้สั้นแล้ว ก็เหลืออยู่ ๕ เท่านั้นคือโลภะ ๑ โทสะ ๑ โมหะ ๑ มานะ ๑ ทิฏฐิ ๑ โลภะนั้น คือ
ความทะเยอทะยาน มุ่งหวังอยากได้กิเลสกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฐัพพะ ๑ อยากได้วัตถุกาม
คือสมบัติข้าวของซึ่งมีวิญญาณแลหาวิญญาณมิได้ ๑ เหล่านี้ ชื่อว่า โลภะ โทสะนั้นได้แก่ความ
เคืองแค้นประทุษร้ายเบียดเบียนท่านผู้อื่น ชื่อว่า โทสะ โมหะนั้นคือความหลง มีหลงรัก หลงชัง
หลงลาภ หลงยศ เป็นต้น ชื่อว่า โมหะ มานะนั้นคือความถือตัว ถือตน ดูถูก ดูหมิ่น ท่านผู้อื่น ชื่อว่า
มานะ ทิฏฐินั้นคือความถือมั่นในลัทธิอันผิด เห็นเป็นอุจเฉททิฏฐิ และสัสสตทิฏฐิไป ปล่อยวาง
ความเห็นผิดไม่ได้ ชื่อว่า ทิฏฐิ ถ้าดับกิเลสทั้ง ๕ นี้ได้แล้ว ก็ชื่อว่าดับกิเลสได้ทั้งสิ้น ๑,๕๐๐ ถ้าดับ
กิเลสทั้ง ๕ นี้ไม่ได้ ก็ชื่อว่าดับกิเลสไม่ได้เลย
ดูกรอานนท์ ปุถุชนคนหนาทั้งหลายที่ปรารถนาพระนิพพานได้ด้วยยากนั้น ก็เพราะเหตุที่
ไม่รจู้ กั ดับกิเลสตัณหา เข้าใจเสียว่าท�ำบุญท�ำกุศลให้มาก แล้วบุญกุศลนัน้ จะเลือ่ นลอยมาจากอากาศ
คิ ริ ม า น น ท สู ต ร 39

เวหา น�ำตัวขึ้นไปสู่พระนิพพาน ส่วนว่าพระนิพพานนั้นจะอยู่แห่งหนต�ำบลใดก็หารู้ไม่ เป็นแต่
คาดคะเนเอาอย่างนั้นจึงได้พระนิพพานด้วยยาก แท้ท่ีจริงพระนิพพานนั้นไม่มีอยู่ในที่อื่นไกลเลย
หากมีอยู่ที่จิตใจนั้นเอง ครั้นดับโลภะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ ได้ขาดแล้วก็ถึงพระนิพพานเท่านั้น
ถ้าไม่รู้และดับกิเลสตัณหายังไม่ได้ เป็นแต่ปรารถนาว่าขอให้ได้พระนิพพาน พระนิพพานดังนี้แม้สิ้น
หมื่นชาติ แสนชาติ ก็ไม่ได้พบปะเลย เพราะกิเลสตัณหาทั้งหลายย่อมมีอยู่ที่ตัวตนของเราทั้งสิ้น
เมื่อตัวไม่รู้จักระงับกิเลสปัญหาที่มีอยู่ให้หมดไป ก็ไม่ได้ไม่ถึงเท่านั้น จะคอยท่าให้บุญกุศล มาช่วย
ระงับดับกิเลสของตนเช่นนี้ ไม่ใช่ฐานะทีพ่ งึ ได้พงึ คิด บุญกุศลนัน้ ก็คอื ตัวเรานีเ้ อง เราแลจะเป็นผูร้ ะงับ
ดับกิเลสให้สิ้นไปหมดไป จึงจะส�ำเร็จได้สมประสงค์
ดูกรอานนท์ ปุถุชนคนเขลาทั้งหลายที่ได้ถึงพระนิพพานด้วยยากนั้น เพราะเขาปรารถนา
เปล่าๆ จึงไม่ได้ ไม่ถึง เขาไม่รู้ว่าพระนิพพานอยู่ที่ในใจของเรา มีแต่คิดในใจว่า จะไปเอาในชาติหน้า
หารู้ไม่ว่านรกแลสวรรค์แลพระนิพพานมีอยู่ในตน เหตุฉะนั้นจึงพากันตกทุกข์ได้ยากล�ำบากยิ่งนัก
พากันเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้ ถือเอาก�ำเนิดในภพน้อยพบใหญ่อยู่ไม่มีที่สิ้นสุด” ข้าแต่
พระมหากัสสปะ พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ ด้วยประการดังนี้ แล้วจึงตรัสเทศนาต่อไป
อีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ บุคคลผู้มีปัญญาพึงคิดถึงตนแล้ว ปราบใจของตนให้พ้นจากทุกข์
แลความล�ำบาก แลให้ออกจากบ่วงกิเลสมารให้ได้เทอญ ถ้าไม่คิดอย่างนี้ แม้จะมีปัญญา ก็มี
เสียเปล่า ไม่นับเข้าในจ�ำนวนที่มีปัญญาพาพ้นทุกข์พ้นยาก แลพ้นออกจากกิเลสมารได้ ก็คือ
พ้นจากกิเลสตัณหาของเรา เมือ่ พ้นจากกิเลสตัณหาได้เช่นนัน้ ก็ได้ชอื่ ว่าพ้นจากความทุกข์ ความยาก
โดยสิ้นเชิง ถ้ายังไม่พ้นก็ได้ชื่อว่ายังไม่พ้นจากความทุกข์ความยาก เมื่อตนยังไม่หลุดไม่พ้น ก็ไม่ควร
สั่งสอนผู้อื่นเพราะตัวยังไม่พ้น จะสั่งสอนผู้อื่นให้พ้นได้ด้วยอาการอย่างไร เปรียบเหมือนบุคคลจะ
ข้ามแม่น�้ำ  ถ้าตัวของเราข้ามไปถึงฝั่งฟากโน้นแล้ว จึงร้องบอกให้ท่านผู้อื่นข้ามมาตามตนเช่นนี้
สมควรแท้ เมื่อเราร้องบอกเขาแล้วเขาจะพอใจไปหรือหาไม่ก็แล้วแต่ใจเขา ส่วนตัวของเราข้ามไปได้
สมประสงค์แล้ว ข้ออุปมานี้ฉันใด ผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ก็ต้องท�ำตัว
ให้พ้นทุกข์เสียก่อน จึงสมควรจะสอนคนอื่น มีอุปมัยก็เหมือนผู้ที่จะพาข้ามแม่น�้ำเช่นนั้น บุคคลที่
เปลื้องตัวให้พ้นออกจากกองกิเลสยังไม่ได้ แลจะไปเปลื้องปลดสัตว์ในป่าช้า ผีทั้งหลายก็จะหัวเราะ
เยาะเย้ยว่า อะโห โอหนอ! ตัวของท่านก็ยังไม่พ้นทุกข์ แล้วจะมาพาพวกข้าพเจ้าออกจากทุกข์
ได้อย่างไร ตัวของท่านและพวกข้าพเจ้าก็ยังไม่พ้นนรกอยู่เหมือนกัน จะมาพาพวกข้าพเจ้าให้พ้นจาก
นรกได้ด้วยอาการอย่างไร
ดูกรอานนท์ บุคคลจ�ำพวกใด ที่ให้ผีในป่าช้าหัวเราะเยาะเย้ยเล่นเช่นนั้น บุคคลจ�ำพวกนั้น
ถ้ามีขึ้นก็เป็นเหตุให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆ หาความสุขความเจริญไม่ได้
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ดูกรอานนท์ คฤหัสถ์ก็ดีนักบวชก็ดีมากล่าวว่า ตัวรู้ตัวเห็นแลได้พูดจากับผีด้วยดังนี้ ก็พึง
ให้รวู้ า่ คนจ�ำพวกนัน้ ไม่ใช่ลกู ศิษย์ของตถาคต เป็นพวกมิจฉาทิฐภิ ายนอกพระศาสนา ไม่ควรเชือ่ ถือ
เอาเป็นครูเป็นอาจารย์ เพราะเขาเป็นคนเจ้าอุบาย เจ้าเล่ห์ เจ้ากลเท่านั้น ที่มีความรู้จริง เห็นจริง
พูดจาสนทนากับผีได้ มีแต่พระพุทธเจ้ากับพระอรหันต์เท่านั้น นอกนั้นไม่มีใครรู้จริง เห็นจริง
เป็นคนอุตริทั้งนั้น
ดูกรอานนท์ เราจะท�ำนายไว้ให้เห็นในอนาคตกาลเบือ้ งหน้า จะเกิดมีพวกมิจฉาทิฐภิ ายนอก
ศาสนาอวดอ้างว่าตัวรู้ ตัวเห็นผี ได้พดู จากับด้วยผี ครัน้ บุคคลจ�ำพวกนัน้ เกิดขึน้ แล้ว ก็จะเบียดเบียน
พระศาสนาของเราให้เสื่อมถอยลงไป ด้วยวาทะถ้อยค�ำเสียดสีต่างๆ พระสงฆ์สามเณรก็จะเกิดการ
ระส�่ำระสาย หาความสบายไม่ได้ เขาจะสอนทิฏฐิวัตรอย่างเคร่งครัด คืออรัญญิกกาธุดงค์อย่าง
พระเทวทัต ภายหลังก็จะเกิดพระบ้าน พระป่ากันขึ้นแล้ว ก็จะแบ่งกันออกและพวกๆ ไม่สามัคคีกัน
ต่างพวกก็ถือแต่ตัวดี ศาสนาของเราก็จะเสื่อมถอยลงไปเพราะพวกมิจฉาทิฐิเห็นแก่ลาภ แก่ยศ
หาความสุขไม่ได้ มรรคผลธรรมะวิเศษก็จะไม่เกิดขึ้นแก่เขา เขาจะเรียนเอาแต่วิชาศีลธรรมอันพวก
มิจฉาทิฐิสอนให้ รู้อะไรกันขึ้นเล็กน้อยก็อวดดีกันไป แท้ที่จริงความรู้เหล่านั้นล้วนแต่รู้ดีส�ำหรับ
ไปสู่นรก เขาจะไม่พ้นจตุราบายได้เลย
ดูกรอานนท์ ในอนาคตการภายหน้า จะมีอย่างนี้ไม่ต้องสงสัย ถ้าผู้ใดรู้ลัทธิทิฏฐิอย่างนี้
ไว้แล้ว เมื่อได้เห็นก็จงเพียรพยายามละเว้น ก็จะได้ประสบความสุข การที่จะระงับดับกิเลส ก็ให้
รับบริโภค ๒ ประการ ให้เบาบางลง บริโภค ๒ นั้น คือ จีวรปัจจัย และเสนาสนะ ปัจจัย ๒ อย่างนี้
ชื่อว่า บริโภคภายนอก นับเป็น ๑ บิณฑบาตปัจจัย และคิลานปัจจัย ๒ อย่างนี้ชื่อว่า บริโภคภายใน
นับเป็นอย่าง ๑ บริโภคทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นตัวกิเลส ตัวทุกข์ ตัวสุขสิ้นทั้งนั้น ถ้าหากบริโภคสองนี้
มากขึ้นเท่าใด ทุกข์ก็มากขึ้นไปตามเท่านั้น ถ้าบริโภค ๒ นี้น้อยลง ทุกข์ก็น้อยลง ความสุขก็มากขึ้น
คือว่า บาปน้อยลงเท่าใด บุญกุศลก็มากขึ้นเท่านั้น อันบุญกุศลก็มีอยู่ที่ตัวบุคคลทั้งสิ้น ผู้ที่ละบริโภค
๒ นั้นได้แล้ว นรกก็พ้น สวรรค์และพระนิพพานสิ่งใดๆ ก็ได้ในที่นั้น
ดูกรอานนท์ บุคคลที่บวชเข้าแล้วไม่รู้จักระงับดับกิเลสคือ บริโภค ๒ ให้เบาบาง เข้าใจว่าบวช
รักษาศีลถือครองวัตรเอาบุญ ไม่หาอุบายระงับดับกิเลสแลบริโภค ๒ จะได้บญ
ุ ได้ความสุขมาแต่ทไี่ หน
ถ้าคิดอย่างนั้น แม้จะรักษาศีลตลอดพระปาติโมกข์และธุดงควัตร ก็หากเป็นอันรักษาเปล่า รักษาให้
เหนื่อยยากล�ำบากกายเปล่าไม่อาจเป็นบุญกุศลได้ พระปาติโมกข์ธุดงควัตรทั้งหลายที่ทรงบัญญัติ
แต่งตั้งไว้นั้นก็เพื่อให้เป็นเครื่องระงับดับกิเลสตัณหา คือบริโภคทั้ง ๒ ถ้าระงับไม่ได้ก็ไม่เป็นบุญ
เป็นกุศล ผูท้ ที่ ำ� ความเข้าใจว่าพระปาติโมกข์และธุดงควัตรจะช่วยยกตัวให้ขนึ้ ไปสวรรค์แลพระนิพพาน
เช่นนี้ เป็นความเห็นของคนทีโ่ ง่เขลาเบาปัญญา จะไม่พน้ ทุกข์เลย บริโภคทัง้ ๒ นัน้ ได้ชอื่ ว่าปลิโพธ ๒
ที่แปลว่า ความกังวล การรักษาพระปาฏิโมกข์และธุดงควัตรก็เพื่อจะตัดปลิโพธ (ความกังวล) ให้
เบาบางลงได้เท่าใด ก็จะเป็นบุญ เป็นกุศล เป็นสวรรค์ แลพระนิพพานขึ้นไปเท่านั้น พระพุทธเจ้า
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ย่นโอวาทค�ำสั่งสอน ลงสู่ปลิโพธ ๒ ตัวว่า เป็นที่สุดโดยสิ้นเชิง คือว่านรก สวรรค์ แลพระนิพพาน
มีอยูท่ ปี่ ลิโพธ ๒ ครบบริบรู ณ์ ผูศ้ กึ ษาเล่าเรียนจะรูม้ าก รูน้ อ้ ยเท่าไรไม่นยิ ม รูม้ ากหรือรูน้ อ้ ย ถ้าระงับ
ปลิโพธนั้นได้ก็เป็นดี จะอยู่วัดบ้านหรือวัดป่าประการใดก็ตาม ถ้าระงับปลิโพธ ๒ นั้นได้ ย่อมเป็น
ความดีความชอบทั้งสิ้น ถ้าระงับปลิโพธ ๒ นั้นไม่ได้ แม้จะรู้มากมายแลอยู่วัดบ้านวัดป่าประการ
ใดย่อมไม่ดีทั้งสิ้น” พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาเป็นใจความอย่างนี้ อันดับนั้นจึงตรัสเทศนาต่อไปอีกว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ ธรรมนี้ชื่อว่า พระยาธรรมมิกราชเพราะเป็นใหญ่กว่าธรรมหลาย
ข้อที่เราตถาคตได้ตรัสไปแล้วในธรรมบทนี้ คือได้ชี้นรกสวรรค์แลพระนิพพานกิเลสตัณหา โดยแจ้ง
สิ้นเชิงเมื่อผู้ใดได้ฟังแล้วปรารถนาสุขทุกประการใด ก็จงเลือกประพฤติตามความปรารถนา” เมื่อ
พระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้แล้วจึงซ�้ำตรัสอนุญาตปัจฉิมบรรพชาไว้แก่อานนท์ว่า
“อานันทะ ดูกรอานนท์ แม้ในปัจฉิมกาล เมื่อหาพระสงฆ์ครบคณะบรรพชาไม่ได้ โดยที่สุด
แม้ภิกษุองค์เดียว เมื่อกุลบุตรมีศรัทธาเลื่อมใสในเรา ตถาคตอยากจะบวชเป็นภิกษุ ในส�ำนักแห่ง
ภิกษุองค์เดียวก็จงบวชเถิด โดยทีส่ ดุ ลงไปแล้วแม้จะหาพระภิกษุองค์เดียวไม่ได้ กุลบุตรผูม้ ศี รัทธา
ใคร่จะบวชสืบศาสนาแห่งเราตถาคต ก็ให้ศึกษาจตุตถปาราชิกกัณฑ์แลปลิโพธ ๒ นั้นให้เข้าใจ แล้ว
เข้าสูเ่ ฉพาะพระพุทธรูป หรือพระสถูป หรือพระเจดีย์ หรือแม้หาคนทีเ่ คารพเช่นนัน้ ไม่ได้ ก็ให้ระลึกถึง
เราตถาคตแล้วบวชเป็นภิกษุเถิด ให้ตั้งใจสมาทานว่า อิมัง ปัพพัชชัง สมาทิยามิ ทุติยัมปิ ตะติยัมปิ
อิมัง ปัพพัชชัง สมาทิยามิ แล้วให้สมาทานจตุตถปาราชิกว่า ปฐมัง ปราชิกัง สมาทิ ยามิ ทุติยัง
จะตุตถัง ปราชิกัง สมาทิ ยามิ แล้วบวชเป็นภิกษุเถิด ถ้าหากพระสงฆ์ยังมีอยู่อย่างน้อยเพียง
องค์เดียวแล้ว จะบวชโดยล�ำพังไม่ได้ ถ้าคนบวชชื่อว่า ดูถูกดูหมิ่นพระศาสนา เป็นบาปยิ่งนัก
อย่าท�ำเลยเมื่อบวชด้วยวิธีนี้ผู้ใดคัดค้านว่าไม่ควรจะเป็นบาปเป็นกรรมยิ่งนัก เราอนุญาตไว้ส�ำหรับ
คราวอันตรธานต่างหาก”   
ข้าแต่พระมหากัสสปะ พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่ข้าอานนท์ดังนี้ ขอพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย
จงทราบด้วยพลญาณของตน โดยนัยข้าพเจ้าอานนท์แสดงมานี้เถิด แล้วพระองค์ก็หยุดไม่ทรงตรัส
เทศนาอีกต่อไป ข้าพเจ้ากราบถวายบังคมแล้ว ก็กลับไปสู่ส�ำนักท่านคิริมานนท์ แสดงสัญญาทั้ง
๒ ประการคือ รูปสัญญา นามสัญญา ให้พระผูเ้ ป็นเจ้าฟังโดยพุทธะบริหารทุกประการ ท่านคิรมิ านนท์
ก�ำหนดตามพระเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหันตผล ในขณะที่วางธุระในรูป ในนาม โรคภัยของท่าน
ที่เจ็บปวดเวทนาก็อันตรธานหายในขณะนั้น ข้าแต่พระมหากัสสปะผู้มีอายุ พระสูตรนี้จะได้ชื่อว่า
พระยาธรรมมิกสูตร ตามรับสั่งนั้นก็จะเสียนิมิตไป เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้าคิริมานนท์นิมิต
พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสเทศนาที่วัดเชตวนาราม ปรารภพระคิริมานนท์ เกิดอาพาธ
ให้เป็นเหตุ จึงได้ชื่อว่า คิริมานนทสูตรนี้ มีเนื้อความดังแสดงมานี้แล
ที่มา: พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔, พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๖, อังคุตตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต ข้อที่ ๖๐
ในชื่อพระสูตรว่า “อาพาธสูตร”
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ภูริทตฺตธมฺโมวาท
บรรดาสานุศิษย์ที่อยู่ร่วมส�ำนักและได้รับคติธรรมค�ำสอนขององค์ท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร ต่างยกย่องเชิดชูองค์ท่านเหนือเกล้าว่าเป็น “พระบูรพาจารย์” ผู้ขจัดความมืดมน
เป็นดุจผู้ยังประทีปให้สว่างไสวในที่มืด ได้ยึดหลักปฏิปทาและหลักธรรมองค์ท่านให้ไว้เป็นเนติ
แบบอย่างด�ำเนินรอยตาม และยอมรับโดยดุษฎีด้วยหลักเหตุผลอันงดงามที่ต่างเคยสัมผัสองค์ท่าน
พระบูรพาจารย์ว่า
สํวาเสน สีลํ เวทิตพฺพํ
สํโวหาเรน โสเจยฺยํ เวทิตพฺพํ
สากจฺฉาย ปญฺญา เวทิตพฺพา

ศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกัน
ความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการงาน
ปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา

ปัญญาธรรมขององค์ท่านพระอาจารย์มั่น เธอเป็นอมตานุสสรณียธรรม มูลมรดกชิ้นเอกที่หา
ผู้แสดงได้ยากในปรัตยุบัน
กุลบุตรกุลธิดาผู้มาสุดท้ายภายหลัง พึงน้อมรับสารธรรมนี้มาประพฤติปฏิบัติให้สมกับได้
อัตภาพฐานะความเป็นมนุษย์ ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นพระบูรพาจารย์ผู้ให้เมตตาธรรมโดยแท้
สมกับนามมคธฉายาขององค์ท่านว่า
“ภูริทตฺต : ผู้ให้ปัญญาประดุจดั่งแผ่นดิน”

ภูริทตฺตธมฺโมวาท
		 ดีใดไม่มีโทษ
ได้สมบัติทั้งปวง
เพราะตัวตน

ดีนั้นชื่อว่าดีเลิศ
ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
เป็นบ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง

จงมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
ผู้ใดมาถือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ผู้นั้นย่อมชนะได้ซึ่งความร้อน
สรณะทัง้ ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ มิได้เสือ่ มสูญอันตรธานไปไหน ยังปรากฏอยูแ่ ก่ผปู้ ฏิบตั ิ
เข้าถึงอยู่เสมอ ผู้ใดมายึดถือเป็นที่พึ่งของตนแล้ว ผู้นั้นจะอยู่ในกลางป่า หรือเรือนว่างก็ตาม สรณะ
ทั้ง ๓ จริงๆ แล้วจะแคล้วคลาดจากภัยทั้งหลาย อันก่อให้เกิดความร้อนใจได้แน่นอนทีเดียว
รวบรวมและเรียบเรียงโดย ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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ทาน ศีล ภาวนา
ทานเป็นเครื่องแสดงน�้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูงและช่วยหนุนโลกให้ชุ่มเย็น
ทาน คือ เครื่องแสดงน�้ำใจของมนุษย์ผู้มีจิตใจสูง มีเมตตาจิตต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ ด้วย
การให้ การเสียสละแบ่งปัน มากน้อยตามก�ำลังของวัตถุเครื่องสงเคราะห์ที่มีอยู่จะเป็นวัตถุทาน
ธรรมทาน หรือวิทยาทาน เพื่อสงเคราะห์ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ นอกจากกุศล คือ
ความดีที่ได้จากทานนั้น เป็นสิ่งตอบแทนที่เจ้าของทานได้รับอยู่โดยดีเท่านั้น
อภัยทาน ควรให้แก่กัน เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งผิดพลาดหรือล่วงเกิน
คนมีทานเป็นผู้สง่าผ่าเผยและเด่นในปวงชน เป็นที่เคารพรักในหมู่ชน จะตกอยู่ทิศใดย่อม
ไม่อดอยากขาดแคลน จะมีสิ่งหรือผู้อุปถัมภ์จนได้ ไม่อับจนทนทุกข์ ผู้มีทานประดับตนย่อมไม่เป็น
คนล้าสมัย บุคคลทุกชั้นไม่รังเกียจ ผู้มีทานย่อมเป็นผู้อบอุ่นหนุนโลกให้ชุ่มเย็น การเสียสละจึงเป็น
เครื่องค�้ำจุนหนุนโลก
การสงเคราะห์กันท�ำให้โลกมีความหมายตลอดไป ไม่เป็นโลกที่ไร้ชาติขาดกระเจิง เหลือแต่
ซากแผ่นดิน ไม่แห้งแล้งแข่งกับทุกข์ตลอดไป
ศีลเป็นพืชแห่งความดีอันยอดเยี่ยมที่ควรมีประจ�ำชาติมนุษย์
ศีล คือ รั้วกั้นความเบียดเบียนและท�ำลายสมบัติร่างกายและจิตใจของกันและกัน พืชแห่ง
ความดีอันยอดเยี่ยม ที่ควรมีประจ�ำชาติมนุษย์ ไม่ปล่อยให้สูญหายไปเพราะมนุษย์ไม่มีศีล
เป็นรั้วกั้น เป็นเครื่องประดับตัว จะไม่มีที่ให้ซุกหัวนอนหลับสนิทได้โดยปลอดภัย แม้โลกเจริญด้วย
วัตถุจนกองสูงกว่าพระอาทิตย์ แต่ความรุ่มร้อนแผดเผาจะทวีคูณยิ่งกว่าพระอาทิตย์ ถ้ามัวคิดว่า
วัตถุมีค่ามากกว่าศีลธรรม
ศีลธรรมเป็นเพียงสมบัติของมนุษย์ พระพุทธเจ้าผู้ค้นพบและน�ำมาประดับโลกที่ก�ำลัง
มืดมิดให้สว่างไสวร่มเย็น ด้วยอ�ำนาจศีลธรรม เป็นเครื่องปัดเป่าความคิดของมนุษย์ผู้มีกิเลส ที่ผลิต
อะไรออกมาท�ำให้โลกร้อนจะบรรลัยอยู่แล้ว ยิ่งปล่อยให้ความคิดตามอ�ำนาจโดยไม่มีศีลธรรมช่วย
เป็นยาชโลมไว้บ้าง จะผลิตยักษ์ใหญ่ทรงพิษขึ้นมากว้านกินมนุษย์จนไม่มีอะไรเหลืออยู่บ้างเลย
ความคิดของคนสิ้นกิเลสที่ทรงคุณอย่างสูงคือ พระพุทธเจ้า มีผลให้โลกได้รับความร่มเย็น
ซาบซึ้ง กับความคิดที่เป็นกิเลส มีผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนจนคาดไม่ถึง ผิดกัน
อยูม่ าก ควรหาทางแก้ไข ผ่อนหนักให้เบาลงบ้าง ก่อนจะหมดทางแก้ไข ศีลจึงเป็นเหมือนยาปราบโรค
ทั้งโรคระบาดและเรื้อรั้ง
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ภาวนาอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรง หักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดี
ภาวนา คือ การอบรมใจให้ฉลาดเที่ยงตรงต่อเหตุผลอรรถธรรม รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตัวเองและ
สิง่ ทัง้ หลาย ยึดการภาวนาเป็นรัว้ กัน้ ความคิดฟุง้ ของใจให้อยูใ่ นเหตุผล อันจะเป็นทางแห่งความสงบสุข
ใจที่ยังมิได้รับการอบรมจากภาวนา จึงเปรียบเหมือนสัตว์ที่ยังมิได้รับการฝึกหัด ยังมิได้รับประโยชน์
จากมันเท่าที่ควร จ�ำต้องฝึกหัดให้ท�ำประโยชน์ถึงจะได้รับประโยชน์ตามควร ใจจึงควรได้รับการ
อบรมให้รู้เรื่องของตัว จะเป็นผู้ควรแก่การงานทั้งหลาย ทั้งส่วนเล็กส่วนใหญ่ ภายนอกภายใน
ผู้มีภาวนาเป็นหลักใจ จะท�ำอะไรชอบใช้ความคิดอ่านเสมอ ไม่เสี่ยงและไม่เกิดความเสียหาย
แก่ตนและผู้เกี่ยวข้อง การภาวนาจึงเป็นงานเพื่อผลในปัจจุบันและอนาคต การงานทุกชนิดที่ท�ำ
ด้วยใจของผู้มีภาวนา จะส�ำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย ท�ำด้วยความใคร่ครวญ เล็งถึงประโยชน์
ที่จะได้รับ เป็นผู้มีหลักมีเหตุผล ถือหลักความถูกต้องเป็นเข็มทิศทางเดินของกาย วาจา ใจ
ไม่เปิดช่องให้ความอยากอันไม่มขี อบเขตเข้ามาเกีย่ วข้อง เพราะความอยากดัง้ เดิมเป็นไปตามอ�ำนาจ
ของกิเลสตัณหา ซึ่งไม่เคยสนใจต่อความผิด ถูก ดี ชั่ว พาเราเสียไปจนนับไม่ถ้วน ประมาณไม่ถูก
จะเอาโทษมันก็ไม่ได้ ยอมให้เสียไปอย่างน่าเสียดายถ้าไม่มีสติระลึกบ้างเลย แล้วของเก่าก็เสียไป
ของใหม่ก็พลอยจมไปด้วยไม่มีวันฟื้นคืนตัวได้ ฉะนั้น
การภาวนาจึงเป็นเครื่องหักล้างความไม่มีเหตุผลของตนได้ดี
วิธีการภาวนาคือการสังเกตจิตที่อยู่ไม่เป็นสุข ด้วยสติตามรู้การเคลื่อนไหวของจิต โดย
บริกรรมธรรมบทที่ให้ผลดี
วิธภี าวนานัน้ ล�ำบากอยูบ่ า้ ง เพราะเป็นวิธบี งั คับใจ วิธกี ารภาวนาก็คอื วิธสี งั เกตตัวเอง สังเกต
จิตที่มีนิสัยหลุกหลิก ไม่อยู่เป็นปกติสุข ด้วยมีสติตามระลึกรู้ความเคลื่อนไหวของจิต โดยมีธรรม
บทใดบทหนึ่งเป็นค�ำบริกรรม เพื่อเป็นยารักษาจิตให้ทรงตัวอยู่ได้ด้วยความสงบสุขในขณะภาวนา
ทีใ่ ห้ผลดีกม็ ี อานาปานสติ คือ ก�ำหนดจิตตามลมหายใจเข้าออกด้วยค�ำภาวนา พุทโธ พยายามบังคับใจ
ให้อยูก่ บั อารมณ์แห่งธรรมบททีน่ ำ� มาบริกรรมขณะภาวนา พยายามท�ำอย่างนีเ้ สมอด้วยความไม่ลดละ
ความเพียร จิตทีเ่ คยท�ำบาปหาบทุกข์อยูเ่ สมอจะค่อยรูส้ กึ ตัวและปล่อยวางไปเป็นล�ำดับ มีความสนใจ
หนักแน่นในหน้าที่ของตนเป็นประจ�ำ  จิตที่สงบตัวลงเป็นสมาธิเป็นจิตที่มีความสุขเย็นใจมากและ
จ�ำไม่ลืม ปลุกใจให้ตื่นตัวและตื่นใจได้อย่างน่าประหลาด
การภาวนาแก้ไขปัญหาใจทุกประเภท ผู้เป็นหัวหน้างานหรือมีภารกิจมากควรหันมาฝึกใจ
อย่างยิ่ง
เมือ่ พูดถึงการภาวนา บางท่านรูส้ กึ เหงาหงอยน้อยใจว่า ตนมีวาสนาน้อยท�ำไม่ไหว เพราะกิจการ
ยุ่งยากทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน ตลอดงานสังคมต่างๆ ที่ต้องเป็นธุระจะมานั่งหลับตาภาวนาอยู่
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เห็นจะไม่ทันอยู่ทันกินกับโลกเขา ท�ำให้ไม่อยากท�ำ  ประโยชน์ที่ควรได้จึงเลยผ่านไป ควรพยายาม
แก้ไขเสียบัดนี้
แท้จริง การภาวนาคือวิธีแก้ความยุ่งยากล�ำบากใจทุกประเภทที่เป็นภาระหนักให้เบาและ
หมดสิ้นไป ได้อุบายมาแก้ไขไล่ทุกข์ออกจากตัว การอบรมใจด้วยการภาวนาก็เป็นวิธีหนึ่งแห่ง
การรักษาตัว เป็นวิธีที่เกี่ยวกับจิตใจผู้เป็นหัวหน้างานทุกด้าน
ใจ คือ นักต่อสู้จนไม่รู้จักตาย หากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับ
ความสุขแม้จะมีสมบัติก่ายกอง
จิ ต จ� ำ ต้ อ งเป็ น ตั ว การรั บ ภาระแบกหาม โดยไม่ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความหนั ก เบา ว่ า ชนิ ด ใดพอ
ยกไหวไหม จิตต้องรับภาระทันที ดี ชั่ว ผิด ถูก หนัก เบา เศร้าโศกเพียงใด บางเรื่องแทบเอาชีวิต
ไปด้วย ขณะนัน้ จิตใจยังกล้าเอาตัวเข้าเสีย่ งแบกหามจนได้ มิหน�ำซ�ำ้ ยังหอบเอามาคิดเป็นการบ้านอีก  
จนนอนไม่หลับ รับประทานไม่ได้ก็มี ค�ำว่าหนักเกินไป ยกไม่ไหว เกินก�ำลังใจจะคิดและต้านทานนั้น
ไม่มี
งานทางกาย ยังมีเวลาพักผ่อนนอนหลับ และยังรู้ประมาณว่าควรหรือไม่ควรแก่ก�ำลังของตน
เพียงใด ส่วนงานทางใจไม่มีเวลาได้พักผ่อนเอาเลย พักได้เล็กน้อยขณะนอนหลับเท่านั้น แม้เช่นนั้น
จิตยังอุตส่าห์ท�ำงานด้วยการละเมอเพ้อฝันต่อไปอีก ไม่รู้จักประมาณว่าเรื่องต่างๆ นั้นควรแก่ก�ำลัง
ของใจเพียงใด เมื่อเกิดอะไรขึ้น ทราบแต่ว่าทุกข์เหลือทน ไม่ทราบว่าทุกข์เพราะงานหนักและเรื่อง
เผ็ดร้อนเหลือก�ำลังใจจะสูไ้ หว ใจคือนักต่อสู้ ดีกส็ ู้ ชัว่ ก็สู้ สูจ้ นไม่รจู้ กั หยุดยัง้ ไตร่ตรอง สูจ้ นไม่รจู้ กั ตาย
หากปล่อยไปโดยไม่มีธรรมเป็นเครื่องยับยั้ง คงไม่ได้รับความสุข แม้จะมีสมบัติก่ายกอง
ธรรม เป็นเครื่องปกครองสมบัติและปกครองใจ ถ้าขาดธรรมเพียงอย่างเดียว ความอยาก
ของใจ จะพยายามหาทรัพย์ได้กองเท่าภูเขา ก็ยังหาความสุขไม่เจอ ไม่มีธรรมในใจเพียงอย่างเดียว
จะอยู่ในโลกใด กองสมบัติใด ก็เป็นเพียงโลกเศษเดนและกองสมบัติเดนเท่านั้น ไม่มีประโยชน์อะไร
แก่จิตใจแม้แต่นิด ความทุกข์ทรมาน ความอดทน ทนทานต่อสิ่งกระทบกระทั่งต่างๆ ไม่มีอะไร
จะแข็งแกร่งเท่าใจ ถ้าได้รับความช่วยเหลือที่ถูกทาง ใจจะกลายเป็นของประเสริฐให้เจ้าของได้ชม
อย่างภูมิใจต่อเรื่องทั้งหลายทันที
จิต เป็นสมบัตสิ ำ� คัญมากในตัวเราทีค่ วรได้รบั การเหลียวแล ด้วยวิธเี ก็บรักษาให้ดี ควรสนใจ
รับผิดชอบต่อจิตอันเป็นสมบัตทิ มี่ คี า่ ยิง่ ของตน วิธที คี่ วรกับจิตโดยเฉพาะก็คอื ภาวนา ฝึกหัดภาวนา
ในโอกาสอันควร ตรวจดูจติ ว่ามีอะไรบกพร่องและเสียไป จะได้ซอ่ มสุขภาพจิต คือนัง่ พินจิ พิจารณา
ดูสังขารภายใน คือความคิดปรุงแต่งของจิตว่าคิดอะไรบ้าง ในวันและเวลาที่นั่ง นั่งมีสารประโยชน์
ไหม คิดแส่หาเรื่อง หาโทษขนทุกข์มาเผาตนอยู่นั้น พอรู้ผิดถูกของตัวบ้างไหม

46 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๑ )

พิจารณาสังขารภายนอกว่ามีความเจริญขึ้นหรือเจริญลง สังขารร่างกายมีอะไรใหม่หรือ
มีความเก่าแก่ชราหลุดลงไป พยายามเตรียมตัวเตรียมใจเสียแต่เวลาที่พอจะท�ำได้ตายแล้วจะ
เสียการ ให้ท่องอยู่ในใจเสมอว่า เรามีความแก่ เจ็บ ตาย อยู่ประจ�ำตัวทั่วหน้ากัน ป่าช้าอันเป็นที่
เผาศพภายนอก และป่าช้าที่ฝังศพภายในคือตัวเราเอง เป็นป่าช้าร้อยแปดพันเก้าแห่งศพที่น�ำมาฝัง
หรือบรรจุ จะอยู่ในตัวเราตลอดเวลา ทั้งศพเก่าศพใหม่ทุกวัน
พิจารณาธรรมสังเวช พิจารณาความตายเป็นอารมณ์ ย่อมมีทางถอดถอนความเผลอ
เย่อหยิ่งในวัน ในชีวิต และวิทยฐานะต่างๆ ออกได้ จะเห็นโทษแห่งความบกพร่องของตัวและ
พยายามแก้ไขได้เป็นล�ำดับ มากกว่าจะไปเห็นโทษของคนอื่นแล้วมานินทาเขา ซึ่งเป็นความไม่ดี
ใส่ตน
นี่คือการภาวนา คือ วิธีเตือนตน สั่งสอนตน ตรวจตราดูความบกพร่องของตนว่าควรแก้ไข
จุดใด ตรงไหนบ้าง ใช้ความพิจารณาอยู่ท�ำนองนี้เรื่อยๆ ด้วยวิธีสมาธิภาวนาบ้าง ด้วยการร�ำพึง
ในอิริยาบถต่างๆ บ้าง ใจจะสงบเย็น ไม่ล�ำพองผยองตัวและความทุกข์มาเผาลนตัวเอง เป็นผู้รู้จัก
ประมาณในหน้าที่การงานที่พอเหมาะพอดีแก่ตัว ทั้งทางกายและทางใจ ไม่ลืมตัวมั่วสุมในสิ่งที่เป็น
หายนะต่างๆ
คุณสมบัติของผู้ภาวนานี้มีมากมาย ไม่อาจพรรณนาให้จบสิ้นได้
ทาน ศีล ภาวนา ธรรมทั้ง ๓ นี้ เป็นรากแก้วของความเป็นมนุษย์ และเป็นรากเหง้าของ
พระศาสนา ผู้เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องเป็นผู้เคยสั่งสมธรรมเหล่านี้มาอยู่ในนิสัยของผู้จะมาสวมร่าง
เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติอย่างแท้จริง

คนดีมีศีลธรรม
คนดีมีศีลธรรม หายากยิ่งกว่าเพชรนิลจินดา ท�ำให้โลกร่มเย็นและยั่งยืน
หาคนดีมศี ลี ธรรมในใจ หายากยิง่ กว่าเพชรนิลจินดา ได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคณ
ุ ค่า
มากกว่าเงินเป็นล้านๆ เพราะเงินล้านไม่สามารถท�ำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจ เหมือนได้
คนดีมาท�ำประโยชน์ คนดีแม้เพียงคนเดียวยังสามารถท�ำความเย็นให้แก่โลกได้มากมายและยัง่ ยืน
เช่นพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่าง คนดีแต่ละคนมีคุณค่ามากกว่าเงินเป็นก่ายกอง
เป็นคุณค่าแห่งความดีของตนที่จะท�ำต่อไปมากกว่าเงิน แม้จะจนก็ยอมจน ขอแต่ให้ตัวดีและโลก
มีความสุข แต่คนโง่ชอบเงินมากกว่าคนดีและความดี ขอแต่ได้เงิน แม้ตัวจะเป็นอย่างไรไม่สนใจคิด
ไม่สนใจดู ถึงจะชั่วช้าลามกหรือแสนโสมมเพียงไรไม่หลีกห่าง ขนาดยมบาลเกลียดกลัวไม่ยอมนับ
เข้าบัญชี ผู้ต้องหา กลัวจะไปท�ำลายสัตว์นรกด้วยกันให้เดือดร้อน ขอแต่ได้เงินก็เป็นที่พอใจ ส่วนจะ
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ผิดถูกประการใดเขาไม่ยุ่งเกี่ยว คนดีกับคนชั่ว สมบัติเงิ นทองกับธรรมะคือคุณความดีผิดกัน
อย่างนี้แล ใครมีหูมีตาก็คิดแก้ไขเสียแต่บัดนี้ อย่าให้สายเกินแก้ ฉะนั้น สัตว์โลกจึงต่างกัน ทั้งภพ
ก�ำเนิด รูปร่างลักษณะ จริตนิสัย ดีชั่ว สุขทุกข์ เพราะกฎของกรรมหรือกฎของตัวเองที่ท�ำขึ้น
มิใช่กฎของใครไปท�ำให้ ตัวท�ำเอาเอง

ของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคน
ให้พากันปฏิบัติก่อนตาย อย่าประมาท
ของดีมีอยู่กับตัวเราทุกคน ก็พากันปฏิบัติเอา ท�ำเอา เมื่อเวลาตายแล้วจึงวุ่นวาย หานิมนต์
พระมากุสลามาติกา ไม่ใช่เกาถูกที่คัน ต้องรีบแก้เสียบัดนี้ คือ เร่งท�ำความดีแต่บัดนี้ จะได้หายห่วง
อะไรๆ ที่เป็นสมบัติของโลก มิใช่สมบัติอันแท้จริงของเรา ตัวจริงไม่มีใครเหลียวแล สมบัติในโลกเรา
แสวงหามา หามาทุจริตก็เป็นไฟเผา เผาตัวท�ำให้ฉบิ หายได้จริงๆ ข้อนีข้ นึ้ อยูก่ บั ความฉลาดและความ
โง่เขลาของผู้แสวงหาแต่ละราย ท่านผู้พ้นทุกข์ไปด้วยความอุตส่าห์สร้างความดีใส่ตนจนกลายเป็น
สรณะของพวกเรา ท่านไม่เคยมีสมบัติเงินทองเครื่องหวงแหน เป็นคนร�่ำรวยสวยงามเฉพาะสมัย
จึงพากันรักพากันห่วงจนไม่รู้จักเป็นรู้จักตาย ส�ำคัญตนว่าจะไม่ตายและพากันประมาทจนลืมตัว
เพลิดเพลิน ตักตวงเอาแต่สิ่งไม่เป็นท่าใส่ตนแทบหาบไม่ไหว อย่าส�ำคัญว่าตนเองเก่งกาจสามารถ
ฉลาดรูก้ ว่าเขาเลย ถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเองจนไม่มวี นั สร่างซา เมือ่ ถึงเวลาจนตรอก
อาจจนยิ่งกว่าสัตว์ ถ้าไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ซึ่งอยู่ในฐานะอันควร อาตมาขออภัยด้วย
ถ้าพูดหยาบคายไป แต่ค�ำพูดที่สั่งสอนคนให้ละชั่ว ท�ำความดี จัดเป็นหยาบคายอยู่แล้ว โลกเราก็
จะถึงคราวหมดสิ้นศาสนา เพราะไม่มีผู้ยอมรับความจริง การท�ำบาป หยาบคายมีมาประจ�ำแทบ
ทุกคน ทั้งให้ผลเป็นทุกข์ ตนยังไม่อาจรู้ได้และต�ำหนิมันบ้าง พอมีทางคิดแก้ไข แต่กลับต�ำหนิ
ค�ำสั่งสอนหยาบคาย ก็นับเป็นโรคที่หมดหวัง
เมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรมค�ำสอน จะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุผล ไม่ท�ำตาม
ความอยาก เมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ได้ จะประสบผลคือความสุข
ในปัจจุบันทันตา แม้จะมิได้เป็นเจ้าของเงินล้าน แต่มีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความ
ประพฤติดีของตน
คนฉลาดปกครองตนให้มคี วามสุขและปลอดภัย ไม่จำ� ต้องเทีย่ วแสวงหาทรัพย์มากมาย หรือ
เที่ยวกอบโกยเงินเป็นล้านๆ มาเป็นเครื่องบ�ำรุงจึงมีความสุข ผู้มีสมบัติ พอประมาณในทางที่ชอบ
มีความสุขมากกว่าผู้ได้มาในทางมิชอบเสียอีก เพราะนั่นไม่ใช่สมบัติของตนอย่างแท้จริง ทั้งๆ ที่อยู่
ในกรรมสิทธิ์ แต่กฎความจริง คือ กรรม สาปแช่งไม่เห็นด้วยและให้ผลเป็นทุกข์ไม่สิ้นสุด นักปราชญ์
ท่านจึงกลัวกันนักหนา แต่คนโง่อย่างพวกเรา ผู้ชอบสุกเอาเผากิน และชอบเห็นแก่ตัว ไม่มีวันอิ่มพอ
ไม่ประสบผลคือความสุขดังใจหมาย
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คนหิวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ จึงวิ่งหาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่ส�ำนึกว่าผิด
หรือถูก ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็มาเผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลง
ก็ไม่ตอ้ งหาจะหาไปให้ลำ� บากท�ำไม อะไรๆ ก็มอี ยูก่ บั ตัวเองอย่างสมบูรณ์อยูแ่ ล้ว จะตืน่ เงาตะครุบเงา
ไปท�ำไม เพราะรูแ้ ล้วว่าเงาไม่ใช่ตวั จริง ตัวจริงคือสัจจะทัง้ สีท่ มี่ อี ยูใ่ นกายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว
ความมั่งมีศรีสุขจะไม่บังเกิดแก่ผู้ทุจริต สร้างกรรมชั่ว มีมากเท่าไรย่อมหมดไป พ่อแม่ ปู่ย่า
ตายาย ที่สร้างบาปกรรมไว้ ผลกรรมนั้นย่อมตกอยู่กับลูกหลานรุ่นหลัง ให้มีอันเป็นไป ผู้ทุจริต
เบียดเบียนรังแกผู้อื่น จะหาความสุขความเจริญไม่ได้เลย

วิธีปฏิบัติของผู้เล่าเรียนมาก
ผู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก มีอุบายมากเป็นปริยายกว้างขวาง ครั้นมาปฏิบัติทางจิต
จิตไม่คอ่ ยจะรวมง่าย ฉะนัน้ ต้องให้เข้าใจว่า ความรูท้ ไี่ ด้ศกึ ษามาแล้ว ต้องเก็บใส่ตู้ ใส่หบี ไว้เสียก่อน
ต้องมาหัดผู้รู้คือจิตนี้ หัดสติให้เป็นมหาสติ หัดปัญญาให้เป็นมหาปัญญา ก�ำหนดรู้เท่ามหาสมมติ
มหานิยมอันเอาออกไปตั้งไว้ว่า อันนั้นเป็นอันนั้น เป็นวันคืนเดือนปี เป็นดินฟ้าอากาศกลางหาว
ดาวนักขัตฤกษ์ สารพัดสิง่ ทัง้ ปวง อันเจ้าสังขาร คืออาการจิต หากออกไปตัง้ ไว้ บัญญัตไิ ว้วา่ เขาเป็นนัน้
เป็นนี้ จนรู้เท่าแล้วเรียกว่า ก�ำหนดรู้ทุกข์ สมุทัย เมื่อท�ำให้มาก เจริญให้มาก รู้เท่าเอาทันแล้ว
จิตก็จะรวมลงได้ เมื่อก�ำหนดอยู่ ก็ช่ือว่าเจริญมรรค หากมรรคพอแล้ว นิโรธก็ไม่ต้องกล่าวถึง
หากจะปรากฏชัดแก่ผู้ปฏิบัติเอง
เพราะศีลก็มีอยู่ สมาธิก็มีอยู่ ปัญญาก็มีอยู่ ในกาย วาจา จิตนี้ ที่เรียกว่า อกาลิโก ของมีอยู่
ทุกเมื่อ โอปนยิโก เมื่อผู้ปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู่ ปจฺจตฺตํ จึงจะรู้เฉพาะตัวคือมาพิจารณา
กายอันนี้ให้เป็นของอสุภะ เปื่อยเน่า แตกพังลงไป ตามสภาพความจริงของ ภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ
ธมฺเมสุ ในธรรมอันมีมาแต่เก่าก่อน สว่างโร่อยูท่ งั้ กลางวันและกลางคืน ผูม้ าปฏิบตั พิ จิ ารณาพึงรูอ้ ปุ มา
รูปเปรียบดังนี้
อันบุคคลผู้ท�ำนาก็ต้องท�ำลงไปในแผ่นดิน ลุยตมลุยโคลนตากแดดกร�ำฝน จึงจะเห็น
ข้าวเปลือก ข้าวสาร ข้าวสุกมาได้ และได้บริโภคดื่มสบาย ก็ล้วนท�ำมาจากของมีอยู่ทั้งสิ้น ฉันใด
ผู้ปฏิบัติก็ฉันนั้น เพราะศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีอยู่ในกาย วาจา จิตของทุกคน
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สติปัญญา...เป็นอาวุธ
ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลก
เขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่และไปโดยไม่มีเครื่องป้องกันตัว ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตราย
ทั้งภายนอก ภายใน
เครื่องป้องกันตัวคือหลักธรรม มีสติปัญญาเป็นอาวุธส�ำคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคง ไม่สะทก
สะท้าน มีสติปัญญาแฝงอยู่กับตัวทุกอิริยาบถ จะคิดพูดท�ำ  อะไรๆ ไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญา
สอดแทรกอยู่ด้วย ทั้งภายในและภายนอก มีความเข้มแข็งอดทน มีความเพียรที่จะประกอบคุณงาม
ความดี
คนอ่อนแอโง่เง่าเต่าตุ่น วุ่นวายอยู่กับอารมณ์เครื่องผูกพันด้วยความนอนใจ และเกียจคร้าน
ในกิจการที่จะยกตัวให้พ้นภัย

ใจ : ธรรม
การบ�ำรุงรักษาตนคือใจเป็นเยี่ยม เยี่ยมยอดของโลกคือใจ ควรบ�ำรุงรักษาด้วยดีได้ใจดีคือ
ได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รู้ใจตนแล้วคือรู้ธรรมทั้งมวล
ใจคือสมบัติอันล�้ำค่า คนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้จะผิดจะพลาด
อยู่นั่นเอง
เมื่อรู้ว่าใจเป็นสิ่งประเสริฐในตัวเรา ซึ่งไม่ควรให้พลาด อย่าให้เป็นมนุษย์ทั้งคน โง่เต็มตัวและ
เลวเต็มทน จะหาความสุขไม่เจอ
ใครผิดถูกชั่วดีก็ตัวเขา ใจของเราเพียรระวังตั้งถนอม อย่าใช้อกุศลวนมาตอม ควรถึงพร้อม
บุญกุศล ผลสบาย

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม
เราทั้งหลายต่างเกิดมาด้วยวาสนา มีบุญพอเป็นมนุษย์ได้อย่างเต็มภูมิ ดังที่ทราบอยู่แก่ใจ
อย่าลืมตัวลืมวาสนา โดยลืมสร้างคุณงามความดีเสริมต่อ ภพชาติของเราที่เคยเป็นมนุษย์จะ
เปลี่ยนแปลงและกลับกลายหายไป เป็นชาติที่ต�่ำทราม ไม่ปรารถนาจะกลายมาเป็นตัวเราเข้าแล้ว
แก้ไม่ตก ความสูงศักดิ์ ความต�่ำทราม ความสุขทุกขั้นจนถึง บรมสุข และความทุกข์จนเข้าขั้น
มหันตทุกข์ เหล่านีม้ ไี ด้กบั ทุกคนตลอดสัตว์ ถ้าตนเองท�ำให้มี อย่าเข้าใจว่ามีได้เฉพาะผูก้ ำ� ลังเสวยอยู่
เท่านั้นโดยผู้อื่นไม่มี เพราะสิ่งเหล่านี้เป็น สมบัติกลาง แต่กลับกลายมาเป็นสมบัติจ�ำเพาะของผู้ผลิต
ผู้ท�ำเองได้ ท่านจึงสอนไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามกัน
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เมื่อเห็นเขาตกทุกข์หรือก�ำลังจน จนน่าทุเรศ เราอาจมีเวลาเป็นเช่นนั้นหรือยิ่งกว่านั้นก็ได้
เมื่อถึงวาระเข้าจริงๆ ไม่มีใครมีอ�ำนาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะกรรมดีกรรมชั่วเรามีทางสร้างได้เช่นเดียว
กับผู้อื่น จึงมีทางเป็นได้เช่นเดียวกับผู้อื่น และผู้อื่นก็มีทางเป็นได้เช่นเดียวกับที่เราเคยเป็น ศาสนา
เป็นหลักวิชาตรวจตราดูตัวเองและผู้อื่นได้อย่างแม่นย�ำไม่มีวิชาใดในโลกเสมอเหมือน สิ่งดีชั่ว
ที่มีและเกิดอยู่กับตนทุกระยะ มีใจเป็นตัวการพาให้สร้างกรรมประเภทต่างๆ จนเห็นได้ชัดว่ากรรม
มีอยู่กับผู้ทำ 
� มีใจเป็นเหตุของกรรมทั้งมวล
กรรม เป็นของลึกลับและมีอ�ำนาจมาก ไม่มีผู้ใดหนีกฎแห่งกรรมได้เลย ถ้าเราสามารถรู้เห็น
กรรมดีกรรมชั่วที่ตนและผู้อื่นท�ำขึ้นเหมือนเห็นวัตถุต่างๆ จะไม่กล้าท�ำบาป แต่จะกระตือรือร้น
ท�ำแต่ความดีซึ่งเป็นของเย็นเหมือนน�้ำ  ความเดือดร้อนในโลกก็จะลดน้อยลง เพราะต่างก็รักษาตัว
กลัวบาปอันตราย
ท่านว่า ดี ชั่ว มิได้เกิดขึ้นมาเอง แต่อาศัยการท�ำบ่อยก็ชินไปเอง เมื่อชินแล้วก็กลายเป็น
นิสัย ถ้าเป็น ฝ่ายชั่ว ก็แก้ไขยาก คอยแต่จะไหลลงไปตามนิสัยที่เคยท�ำอยู่เสมอ ถ้าเป็น ฝ่ายดี
ก็นับว่าคล่องแคล่วกล้าขึ้นเป็นล�ำดับ
เราเกิดเป็นมนุษย์ มีความสูงศักดิ์มาก อย่าน�ำเรื่องของสัตว์มาประพฤติ มนุษย์เราจะ
ต�่ำลงกว่าสัตว์และจะเลวกว่าสัตว์อีกมากมาย อย่าพากันท�ำ ให้พากันละบาปบ�ำเพ็ญบุญ ท�ำแต่
ความดี อย่าให้เสียชีวิตเปล่าที่มีวาสนาเกิดมาเป็นมนุษย์
การท�ำความเข้าใจเรื่องของกรรม เป็นการศึกษาธรรมะเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับภาวะของ
ตัวเราเอง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามกรรมที่ได้ท�ำไว้ ตามพุทธภาษิตที่มีว่า “กรรมจ�ำแนกสัตว์ให้ทราม
และประณีตต่างกัน”
ผู้สงสัยกรรม หรือไม่เชื่อกรรมว่ามีผล คือลืมตนจนกลายเป็นผู้มืดบอดอย่างช่วยไม่ได้ แม้เขา
จะเกิดและได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่มาเป็นอย่างดีเหมือนโลกทั้งหลายก็ตาม เขาก็มองไม่เห็นคุณ
ของพ่อแม่ว่าได้ให้ก�ำเนิดและเลี้ยงดูตนมาอย่างไรบ้าง แต่เขาจะมองเห็นเฉพาะร่างกายเขา ที่เป็น
คนหนึ่งก�ำลังรกโลกอยู่โดยเจ้าตัวไม่รู้เท่านั้น ไม่สนใจคิดว่าเขาเติบโตมาจากท่านทั้งสอง ซึ่งเป็น
แรงหนุนร่างกายชีวิตจิตใจเขา ให้เจริญเติบโตมาจนถึงปัจจุบัน
การดื่มกินเป็นการสร้างสุขภาพความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย ไม่จัดว่าเป็นกรรม กรรม คือ
การกระท�ำ ดี ชั่ว ทางกาย วาจา ใจ ต่างหาก ผลจริง คือ ความสุข ทุกข์ ที่ได้รับกันอยู่ทั่วโลก
กระทัง่ สัตว์ผไู้ ม่รจู้ กั กรรม รูแ้ ต่กระท�ำคือหากินอยู่ ทางศาสนาเรียกว่ากรรมของสัตว์ ของบุคคล และ
ผลกรรมของสัตว์ ของบุคคล
ควรมีเมตตาสงสารในสัตว์ทั้งหลาย ซึ่งมีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เช่นเดียวกับเรา ไม่มีอะไร
ยิ่งหย่อนกว่ากัน
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ความยิง่ หย่อนแห่งวาสนาบารมีนนั้ มีได้ทงั้ คนและสัตว์ สัตว์บางตัวมีวาสนาบารมีและอัธยาศัย
ดีกว่ามนุษย์บางคน แต่เขาตกอยู่ในภาวะความเป็นสัตว์ ก็จ�ำต้องทนรับเสวยไป สัตว์เดรัจฉานก็ยังมี
และเสวยกรรมไปตามวิบากของมัน มิให้ประมาทเขาว่าเป็นสัตว์ท่ีเกิดในก�ำเนิดต�่ำทราม ความจริง
เขาเพียงเสวยกรรมตามวาระที่เวียนมาถึงเท่านั้น เช่นเดียวกับมนุษย์ ขณะที่ตกอยู่ในความทุกข์จน
ข้นแค้น ก็จ�ำต้องทนเอาจนกว่าจะสิ้นกรรม เมื่อมนุษย์เราเกิดเสวยชาติเป็นคน มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง
ตามวาระของกรรมที่อำ� นวย
มนุษย์ก็มีกรรมชนิดหนึ่งที่พาให้มาเป็นอย่างนี้ ซึ่งล้วนผ่านก�ำเนิดต่างๆ จนนับไม่ถ้วน
ให้ตระหนักในกรรมของสัตว์ว่ามีต่างๆ กัน เพราะฉะนั้น ไม่ให้ดูถูกเหยียดหยามในชาติก�ำเนิด
ความเป็นอยู่ของกันและกัน และสอนให้รู้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมดี กรรมชั่วเป็นของๆ ตน

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
ค�ำว่า ศีล ได้แก่สภาพเช่นไร ศีลอย่างแท้จริงเป็นไปด้วยความมีสติ รู้สิ่งที่ควรคิดหรือไม่ควร
ระวังการระบายออกทางทวารทั้งสาม คอยบังคับกาย วาจา ใจ ให้เป็นไปตามขอบเขตของศีลที่
เป็นสภาพปกติ ศีลที่เกิดจากการรักษามีสภาพปกติไม่คะนองทางกาย วาจา ใจ ให้เป็นที่น่าเกลียด
นอกจากความปกติงดงามทางกาย วาจา ใจ ของผู้มีศีลว่าเป็น ศีล เป็นธรรม
เราควรรักษาศีล ๕
๑. สิ่งที่มีชีวิต เป็นสิ่งที่มีคุณค่า จึงไม่ควรเบียดเบียน ข่มเหงและท�ำลายคุณค่าแห่งความ
เป็นอยู่ของเขาให้ตกไป
๒. สิ่งของของใคร ใครก็รักและสงวน ไม่ควรท�ำลาย ฉก ลัก ปล้น จี้ เป็นต้น อันเป็นการ
ท�ำลายสมบัติและท�ำลายจิตใจกัน
๓. ลูก หลาน สามี ภรรยา ใครๆ ก็รักสงวนอย่างยิ่ง ไม่ปรารถนาให้ใครมาอาจเอื้อมล่วงเกิน
เป็นการท�ำลายจิตใจของผู้อื่นอย่างหนัก และเป็นบาปไม่มีประมาณ
๔. มุสา การโกหกพกลม เป็นสิ่งที่ท�ำลายความเชื่อถือของผู้อื่นให้ขาดสะบั้นลงอย่างไม่มีดี
แม้เดรัจฉานก็ไม่พอใจค�ำหลอกลวง จึงไม่ควรโกหกหลอกลวงให้ผู้อื่นเสียหาย
๕. สุรา ยาเสพติด เป็นของมึนเมาและให้โทษ ดื่มเข้าไปย่อมท�ำให้คนดีๆ กลายเป็นคนบ้าได้
ลดคุณค่าลงโดยล�ำดับ ผู้ต้องการเป็นคนดีมีสติปกครองตัวอย่างมนุษย์ จึงไม่ควรดื่มสุรา เครื่อง
ท�ำลายสุขภาพทางร่างกายและใจอย่างยิ่ง เป็นการท�ำลายตัวเองและผู้อื่นไปด้วยในขณะเดียวกัน
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อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕
๑. ท�ำให้อายุยืน ปราศจากโรคภัยเบียดเบียน
๒. ทรัพย์สมบัตทิ อี่ ยูใ่ นความปกครอง มีความปลอดภัยจากโจรผูร้ า้ ย มาราวีเบียดเบียนท�ำลาย
๓. ระหว่างลูก หลาน สามี ภริยา อยู่ด้วยกันเป็นผาสุข ไม่มีผู้คอยล่วงล�้ำกล�้ำกราย ต่าง
ครองกันอยู่ด้วยความเป็นสุข
๔. พูดอะไรมีผู้เคารพเชื่อถือ ค�ำพูดมีเสน่ห์เป็นที่จับใจไพเราะ ด้วยสัตย์ ด้วยศีล
๕. เป็นผู้มีสติปัญญาดีและเฉลียวฉลาด ไม่หลงหน้าหลงหลัง จับโน่นชนนี่เหมือนคนบ้าคนบอ
หาสติไม่ได้ ผูม้ ศี ลี เป็นผูป้ ลูกและส่งเสริมสุขบนหัวใจคนและสัตว์ทวั่ โลก ให้มแี ต่ความอบอุน่ ใจไม่เป็น
ที่ระแวงสงสัย ผู้ไม่มีศีลเป็นผู้ทำ� ลายหัวใจคนและสัตว์ ให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า
ศีลนั้นอยู่ที่ไหน มีตัวตนเป็นอย่างไร ใครเป็นผู้รักษา แล้วก็รู้ว่าผู้นั้นเป็นตัวศีล ศีลก็อยู่ที่ตนนี้
เจตนาเป็นตัวศีล เจตนาคือจิตใจ คนเราถ้าจิตใจไม่มี ก็ไม่เรียกว่าตน มีแต่กายจะท�ำอะไรได้ ร่างกาย
กับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อจิตไม่เป็นศีล กายก็ประพฤติไปต่างๆ ผู้มีศีลแล้วไม่มีโทษ จะเป็น
ปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหว ไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอ คนที่หา คนที่ขอ ต้องเป็นทุกข์ ขอเท่าไรยิ่งไม่มี
ยิ่งอดอยากยากเข็ญยิ่งไม่มี
กายกับจิตเราได้มาแล้ว มีอยูแ่ ล้ว ได้จากบิดามารดาพร้อมบริบรู ณ์แล้ว จะท�ำให้เป็นศีลก็รบี ท�ำ 
ศีลมีอยู่ที่เรานี้แล้ว รักษาได้ไม่มีกาล ได้ผลไม่มีกาล
ผู้มีศีลย่อมเป็นผู้องอาจกล้าหาญ ผู้มีศีลย่อมมีความสุข ผู้จักมั่งคั่งบริบูรณ์สมบูรณ์ ไม่อด
ไม่อยาก ไม่จน ก็เพราะรักษาศีลได้สมบูรณ์ จิตดวงเดียว เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา
ผู้มีศีลแท้ เป็นผู้หมดเวร หมดภัย

ต้นหาย ก�ำไรสูญ*
ต้นหาย ก�ำไรสูญ เปรียบเสมือนคนเราบางคนที่ตั้งอกตั้งใจท�ำการท�ำงาน จะประกอบการ
ค้าขาย หรือท�ำกิจการงานอะไรก็ดี ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งเป็นหนุ่มเป็นสาวและแก่เฒ่าแก่ชรา
ในที่สุด และถึงพร้อมด้วยความร�่ำรวยสมบูรณ์พูนสุข สร้างบ้านสร้างเรือน สร้างหลักฐานได้อย่าง
มัน่ คง ตลอดจนสร้างเกียรติยศ สร้างชือ่ เสียง จนได้ลาภได้ยศ ได้สรรเสริญ ประสบความส�ำเร็จในชีวติ
ทางโลก ทุกสิ่งทุกอย่าง
*จากการเรียบเรียงในหนังสือ รวมพระธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ์ จัดพิมพ์โดย ชมรมพุทธศาสตร์ เอสโซ่
  พ.ศ. ๒๕๒๕
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แต่คนบางคนที่กล่าวถึงเหล่านี้ เมื่อถึงกาลเวลาอันสมควร ซึ่งที่จริงก็เป็นการเพียงพอแล้ว
ส�ำหรับทรัพย์สมบัติในทางโลกที่ได้สร้างสมมามากแล้ว ก็ควรจะหยุด เพื่อรีบสร้างสมสิ่งที่เป็น
“อริยทรัพย์” ในบั้นปลายของชีวิตให้มากที่สุดเท่าที่จะกระท�ำได้บ้าง
แต่เขาเหล่านั้นก็หาได้มีความหยุด ความยั้ง ความละ ความปล่อย ความวาง ในทรัพย์สมบัติ
ที่หามาได้เหล่านั้นไม่ มุ่งหน้าที่จะคิดอ่านประกอบกิจการงาน ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป
เรื่อยๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงว่า สักวันหนึ่งไม่ชา้ ก็เร็ว “ความตาย” ก็จะต้องมาถึงเข้าอย่างแน่นอน
ในที่สุดร่างกายของเขาก็ถึงซึ่งความแตกดับจริงๆ และย่อยยับสูญหายไป ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่าง
ที่ตนหามาได้ไว้ในโลกนี้ให้กับคนอื่นทั้งหมด ไม่สามารถที่จะน�ำเอาทรัพย์สมบัติเหล่านั้นติดตาม
ตนไปด้วยได้แม้แต่นิดเดียว โดยที่ตนเองมิได้ประกอบคุณงามความดีในทางสร้างสมในสิ่งที่เป็น
อริยทรัพย์ให้มากเท่าทีค่ วรเลย ซึ่งตนเองก็มีโอกาสและโชคดีอย่างดีที่สุดแล้ว แต่ก็มิได้กระท�ำลงไป
จึงเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตของเขา จึงเปรียบเสมือน “ต้นหาย ก�ำไรสูญ”
“ต้น” ก็คือร่างกายและทรัพย์สมบัติที่หามาได้ทั้งหมด
“ก�ำไร” ก็คือบุญกุศลหรือสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์
แทนที่จะได้ก็ไม่ได้ และถ้าใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นไปในทางที่ไม่ดี ผิดศีลผิดธรรมอีกด้วย
แล้ว หรือยึดในทรัพย์สมบัติที่หามาได้นั้นมากเกินไป ก็ยิ่งจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ต้นก็หาย
ก�ำไรก็สูญ ชีวิตนี้ก็ขาดทุน
- “คนเราใหญ่แต่กาย ใหญ่แต่ชาติ ใหญ่แต่ชื่อ ใหญ่แต่ยศ ใหญ่แต่ความส�ำคัญตน แต่ความรู้
ความฉลาดเท่านัน้ ทีจ่ ะท�ำตนให้รม่ เย็นเป็นสุข ทัง้ ทางกายและทางใจโดยถูกทาง ตลอดจนผูอ้ นื่ ก็ได้รบั
ความร่มเย็นเป็นสุขด้วยนั้น ไม่ค่อยเจริญเติบโตด้วย และไม่สนใจบ�ำรุงให้เติบโตอีกด้วย จึงเกิด
ความเดือดร้อนกันอยู่ทุกหนทุกแห่ง โดยไม่เลือกเพศวัยและชาติชั้นวรรณะ อะไรเลย”
- การต�ำหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริง ก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเองใช้ขุ่นมัว ด้วยความ
เดือดร้อน วุน่ วาย ใจทีค่ ดิ แต่ตำ� หนิผอู้ นื่ จนอยูไ่ ม่เป็นสุขนัน้ นักปราชญ์ถอื เป็นความผิดและบาปกรรม
ไม่ดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่าง ไม่คาดฝัน
- การกล่าวโทษผู้อื่นโดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับ
ความทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อความผิดของตน งดความเห็นที่เป็นบาปภัยต่อตนเสีย ความทุกข์
เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว แต่สาเหตุที่ทำ� ให้เกิดทุกข์ ท�ำไมพอใจสร้างขึ้นเอง
- เมื่อเกิดมาอาภัพชาติแล้ว อย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพ
คิดแต่ผลิตโทษท�ำบาปอกุศลเผาผลาญตนให้ได้ทุกข์เป็นบาปกรรมอีกเลย
- คนชั่ว ท�ำชั่วได้ง่ายและติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี
- คนดี ท�ำดีได้ง่ายและติดใจ กลายเป็นคนรักธรรมตลอดไป
54 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๑ )

- เราต้องการคนดี ก็จ�ำต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นการฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น
ฝึกงาน ฝึกคน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก ค�ำว่า ดี จะเป็นสมบัติของผู้ฝึก
ดีแล้วแน่นอน
- ผู้เห็นคุณค่าของตัว จึงควรเห็นคุณค่าของผู้อื่น ว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกัน ไม่เบียดเบียน
ท�ำลายกัน ผู้มีศีลสัตย์เมื่อท�ำลายขันธ์ ไปในสุคติในโลกสวรรค์ไม่ตกต�่ำเพราะอ�ำนาจศีลคุ้มครอง
รักษาและสนับสนุน จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาใช้บริบูรณ์ธรรมก็สั่งสอนแล้ว ควรจดจ�ำให้ดี
ปฏิบัติให้มั่นคง จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน
- ท�ำตามค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ทรงตรัสสอนเรื่องกาย วาจา จิต มิได้สอนเรื่องอื่น
ทรงสอนให้ปฏิบตั ฝิ กึ หัดจิตใจ ให้เอาจิตพิจารณากาย เรียกว่า กายานุปสั สนาสติปฏั ฐาน หัดสติให้มาก
ในการค้นคว้า เรียกว่า ธัมมวิจยะ พิจารณาให้พอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเป็นสติสัมโพชฌงค์
จิตจึงจะเป็นสมาธิรวมลงเอง การประกอบความพากเพียรท�ำจิตให้นิ่ง เป็นการปฏิบัติตามค�ำสั่งสอน
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
- คุณธรรม ยังมีผู้เข้าถึงให้เป็นผู้ฉลาดปราดเปรื่องเลื่องระบือ มีความฉลาดกว้างขวางใน
อุบายวิธี ไม่มีคับแค้นจนมุม
- ความไม่ยั่งยืน เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน
- ความยิง่ ใหญ่คอื ความไม่ยงั่ ยืน ชีวติ ทีย่ งิ่ ใหญ่ คือชีวติ ทีอ่ ยูด่ ว้ ยทาน ศีล เมตตาและกตัญญู
ชีวิตที่มีความดีอาจมิใช่ความยิ่งใหญ่ ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น
- วาสนานั้นเป็นไปตามอัธยาศัย
- คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้ว แต่คบ “คนพาล” วาสนาก็อาจเป็นคนพาลได้ บางคน
วาสนายังอ่อน เมื่อคบ “บัณฑิต” วาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิต ฉะนั้น บุคคลควรพยายามคบแต่
บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น
- ผู้มีปัญญา ไม่ควรให้สิ่งที่ล่วงแล้วตามมา ไม่ควรหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึง
- ผู้มีปัญญาได้เห็นในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบัน ควรเจริญความเห็นนั้นไว้เนืองๆ ควรรีบท�ำเสีย
- ผู้มีปัญญา ซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีความเพียรแยกกิเลสให้หมดไป จะไม่เกียจคร้าน
ขยันหมั่นเพียรทั้งกลางวันและกลางคืน
- สมณะไปทีใ่ ด อยูท่ ใี่ ด ไม่พงึ ก่อความเป็นภัยแก่ตวั เองและผูอ้ นื่ คือไม่สงั่ สมกิเลสทีน่ า่ กลัวแก่
ตัวเอง และระบาดสาดกระจายไป ค�ำว่า กิเลส ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่ง พึงใช้ความระมัดระวัง
ด้วยความจงใจ ไม่ประมาทต่อกระแสของกิเลสทุกๆกระแส เพราะเป็นเสมือนไฟที่สังหารหรือ
ท�ำลายได้ทุกกระแสไป การยืน เดิน นั่ง นอน การขบฉัน การขับถ่าย การพูดจาปราศรัยกับผู้มา
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เกี่ยวข้องทุกๆ ราย และทุกๆ ครั้ง ด้วยความส�ำรวม นี้แลคือ อริยธรรม พระอริยบุคคลทุกประเภท
ท่านด�ำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้น
- การบ�ำรุงรักษาสิง่ ใดๆ ในโลก การบ�ำรุงรักษาตนคือ ใจเป็นเยีย่ ม จุดทีย่ อดเยีย่ มของโลกคือ
ใจ การบ�ำรุงรักษาด้วยดี ได้ใจแล้วคือได้ธรรม เห็นใจตนแล้วคือเห็นธรรม รูใ้ จแล้วคือรูธ้ รรมทัง้ มวล
ถึงใจตนแล้วคือถึงนิพพาน ใจนีแ่ ลคือสมบัตอิ นั ล้นค่า จึงไม่ควรอย่างยิง่ ทีจ่ ะมองข้ามไป คนพลาดใจ
คือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้ แม้จะเกิดร้อยชาติหรือพันชาติ ก็คือผู้พลาดนั่นเอง
- ใจนี่แลเป็นผู้ทรงบุญ ทรงกุศล ทรงมรรค ทรงผล ทรงสวรรค์นิพพาน และใจนี่แลเป็นผู้ไปสู่
สวรรค์ นิพพาน นอกจากใจไม่มีอะไรจะไป
- กาลใดที่ ขาดสติ กาลนั้นเรียกว่า ขาดความเพียร แม้ก�ำลังเดินจงกรมหรือ นั่งสมาธิอยู่
สักแต่วา่ เท่านัน้ แต่มไิ ด้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบ ดังนัน้ ท่านจึงสอนเน้นลงในความมี สติ มากกว่า
� จนกลายเป็น
ธรรมอืน่ ๆ เพราะสติเป็นรากฐานส�ำคัญของความเพียรทุกประเภทและทุกประโยคทีท่ ำ 
มหาสติขึ้นมาและผลิตปัญญาให้เป็นไปตามๆ กัน ภูมิต้นเพื่อความสงบต้องใช้สติให้มาก ภูมิต่อไป
สติกับปัญญาควรเป็นธรรมควบคู่กันไปตลอดสาย
- สิ่งที่ล่วงไปแล้วไม่ควรไปท�ำความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้กระท�ำ
ความผูกพันและหมายมั่นให้สิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบันก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ท�ำความส�ำคัญมั่นหมายนั้น
เป็นทุกข์แต่ผู้เดียว โดยความไม่สมหวังตลอดไป อนาคตที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยว
เกี่ยวข้องเช่นกัน อดีต ควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคต ควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน ปัจจุบัน เท่านั้น
จะส�ำเร็จประโยชน์ได้ เพราะอยู่ในฐานะที่คนท�ำได้ไม่สุดวิสัย
- อย่างไรอย่าหนีจากรากฐานคือผูร้ ภู้ ายในใจ เมือ่ จิตมีความรูแ้ ปลกๆ ซึง่ จะเกิดความเสียหาย
ถ้าเราไม่สามารถพิจารณาความรู้ประเภทนั้นได้ ให้ย้อนเข้าสู่ภายในเสียอย่างไรก็ไม่เสียหาย...
- การปฏิบัติเป็นเครื่องยังพระสัทธรรมให้บริสุทธิ์ เมื่อรู้ปริยัติ ต้องปฏิบัติจิตใจจึงส�ำเร็จ
ประโยชน์เต็มที่

จากหนังสือ
		
		
		
		

-

ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
มุตโตทัย ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
จิตตภาวนา มรดกล�้ำค่าทางพระพุทธศาสนา โดย มูลนิธิหลวงปู่มั่น
ธมฺมรโส “ธรรมรส” รวบรวมโดย พระธมฺมสตฺติโก (พลเอก ดร.สมศักดิ์ ศัลยก�ำธร)
รวมพระธรรมเทศนา ๑๐๘ กัณฑ์ โดย ชมรมพุทธศาสตร์ เอสโซ่ พ.ศ. ๒๕๒๕
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ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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ในโลกนี้เป็นธาตุทั้งนั้น ให้รู้เท่าทันกับธาตุ อย่าหลงตามธาตุ
ให้เห็นปัจจุบันธรรม อย่าส่งจิตอนาคตและอดีต
ธาตุ ๘๔,๐๐๐ ธาตุออกมาจากจิตหมด
นิโรธเป็นของดับ เพราะรู้เท่าแล้วจิตไม่เกิดยินดียินร้าย ดับไปเช่นนี้ ชื่อว่านิโรธ
แสดงฌานเป็นที่พักชั่วคราวแล้วเจริญต่อๆ ไป
ให้เอากาย วาจา ใจ นี้ยกขึ้นพิจารณา อย่าเพิ่มอย่าเอาออก ให้เห็นเป็นปรกติ
มรรค ๘ นั้น สมาธิมรรคเป็นองค์ ๑ นอกนั้นเป็นปริยาย
ให้รู้ธรรมะและอาการของธรรมถึงขั้นละเอียด แล้วก็จะรู้เองเห็นเอง
ถ้าส่งจิตรู้เห็นนอกกายเป็นมิจฉาทิฐิ ให้รู้เห็นอยู่ในกายกับจิตนั้นเป็นสัมมาทิฐิ
นักปฏิบัติใจต้องเด็ดเดี่ยวกล้าหาญที่สุดจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรม
เกิดตาย เกิดแล้วตาย ชมแต่หนังของเก่า ไม่หันไปหาที่จะพ้นทุกข์
ท�ำจิตให้เสมอ อย่าขึ้นอย่าลง อย่าไปอย่ามา ให้รู้เฉพาะปรกติของจิต
แสดงฐานของธรรมะเป็นบ่อเกิดอริยสัจจ์ของจริง
แสดงตนดูถูกท่านว่าท่านเป็นคนโกรธ เพราะผู้ฟังไม่เห็นตามความเป็นจริงเพราะยุ่งแต่จิตของตัว
เท่านั้น
เกิดความรู้อย่างพิเศษแล้วย่อมหาอานิสงส์ประมาณไม่ได้
อัตตาหิ...ฯลฯ เป็นของลึกลับเหลือที่สุด
ให้รู้ธาตุเห็นธาตุ จิตจึงไม่ติดทางราคะ
คนเราจะดีจะชั่วต้องเกิดวิบัติเสียก่อน
ท่านแสดงไม่อ้างสวรรค์ นิพพาน ไม่อ้างทุคติ อ้างความเป็นไปทางปัจจุบันอย่างเดียว เพราะชั่วดี
ก็ปัจจุบันที่ยังเป็นชาติมนุษย์
ความรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นอนันตนัย มากมายยิ่งกว่า ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์เป็นอุบายที่จะ
ทรมานสัตว์ พ้นวิสัยของสาวกที่จะรู้ตามเห็นตามได้ สาวกก�ำหนดรู้แต่เพียง ๘๔,๐๐๐ เท่านั้น
ก็เป็นอัศจรรย์
ท่านก�ำชับว่าอย่าให้จิตเพ่งนอก ให้รู้ในตัวเห็นในตัว เมื่อรู้ในตัวแล้วรู้ทั่วไปเพราะตัวเป็นต้นเหตุ

บันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร ณ วัดป่าโนนนิเวศน์ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ๒๕๕๓
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❀

❀

ให้แก้ปัจจุบัน เมื่อแก้ปัจจุบันได้แล้ว ภพ ๓ นั้นหลุดหมด ไม่ต้องส่งอดีต อนาคต ให้ลบอารมณ์
ภายนอกให้หมดจึงจะเข้าอารมณ์ภายในได้ เพ่งนอกเป็นตัวสมุทัย เป็นทุกข์ และเป็นตัวมิจฉาทิฐิ
เพ่งในเป็นตัวสัมมาทิฐิ เพ่งในตัวเป็นสัมมาทิฐิ
เล่นนิมิตก็ดี ยินดียินร้ายก็ดี เรียกว่าตะครุบคุ้มเงาตน เชื่อนิมิตเป็นบ้า
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ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ที่ให้ไว้แก่ศิษยานุศิษย์
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ธัมมะ ธัมโม เรียนมาจากธรรมชาติ เห็นความเกิดความแปรปรวนของสังขารประกอบด้วย
ไตรลักษณ์
อย่าเชื่อหมอมากนัก ให้เชื่อธรรมมากจึงดี เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรม
อรหันต์ก็เป็นคุณอนันต์ นับหาประมาณมิได้ พระอรหันต์ตรัสรู้ในตัว เห็นในตัว มีญาณแจ่มแจ้งดี
ล้วนแต่เล่าเรียนธรรมชาติทั้งนั้นฯ
ธรรมะชี้เข้ากายกับจิตเป็นคัมภีร์เดิม
ภูเขาสูงทีก่ ลิง้ มาบดสัตว์ให้เป็นจุณไปนัน้ อายุ ๗๐ ปีแล้วไม่เคยเห็นภูเขา เห็นแต่ชาติทกุ ข์ ชราทุกข์
พยาธิทุกข์ มรณทุกข์ เท่านั้นแล ทิฐิมานะเป็นภูเขาสูงหาที่ประมาณมิได้
ธรรมะเป็นต้น เอโก มีอันเดียว แต่แสดงอาการโดยนัย ๘๔,๐๐๐ ธาตุ ๔ ธาตุ ๖ ธาตุ ๑๘
ให้เห็นด้วยจักษุด้วย ให้เห็นด้วยญาณคือปัญญาด้วย นโม ดิน น�้ำ บิดา มารดา ปั้นขึ้นมา
๘๔,๐๐๐ เป็นอุบายที่ให้พระองค์ทรมานสัตว์ สัตว์ย่อมรู้แต่ ๘๔,๐๐๐ เท่านั้น จะรู้ยิ่งไปกว่านั้น
เป็นไม่มี เว้นแต่นิสัยพุทธภูมิฯ รู้อนันตนัยหาประมาณมิได้ พ้นจากนิสัยของสาวก สาวกรู้แต่
๘๔,๐๐๐ เท่านั้น จะรู้ยิ่งไปกว่านั้นมิได้
ให้รู้ นโม นะ น�้ำ  โม ดิน (อิ อะ) อิติปิโสฯ อรหํ  เมื่อรู้แล้วความรู้หาประมาณมิได้ อะ อิ
ส�ำคัญนัก เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ฯ
ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ นี้เองท�ำให้บุคคลเป็นพระอรหันต์
ญาณ ของพระพุทธเจ้า ท่านหมายเอาสกนธ์กาย เช่น นิมิตธาตุไฟ ธาตุลม ธาตุน�้ำ  ธาตุดิน และ
อาการ ๓๒ เป็นนิมิต ท่านบอกว่ารู้เห็นเช่นนี้ บรรดาท่านเจ้าคุณทั้งหลายไม่คัดค้านเลยฯ
สัตว์เกิดในท้องมารดาทุกข์แสน กามเป็นของต�่ำช้า เป็นของที่น�ำทุกข์เดือดร้อนฯ
โลกสันนิวาส มีความแปรปรวนตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แต่จิตของเรารักษาไว้ให้ดี อย่าให้ติด ถ้าไม่ติด
ก็ได้ชื่อว่าเป็นสุข ในตอนนี้ท่านแสดงทบไปทบมาเพื่อให้ศิษย์รู้
พิจารณาค้นกาย ตรวจกายถูกดีแล้ว ไม่เป็นปัญหาขึ้นมาได้ ถ้าไม่ถูกย่อมเป็นปัญหาขึ้นมา
ค้นดูกายถึงหลัก และเห็นอริยสัจจ์ของจริงแล้ว เดินตามมรรค เห็นตัวสมุทัย เห็นทุกขสัจจ์
ต้องท�ำจิตให้เป็นเอก ต้องสงเคราะห์ธรรมให้เป็นเอกเสมอฯ

บันทึกธรรมโดย หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร จากสถานที่ปฏิบัติธรรมหลายแห่ง
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อริยสัจจ์ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค คือ กาย วาจา ใจ เป็นมรรค เข้าไป ดับทุกข์ ดับสมุทัย
ดับนิโรธ นิโรธดับไม่เอา เอาที่ไม่ดับ คือดับนั้นยังเป็นตัวมรรค เอาสิ่งที่ไม่ดับ สิ่งที่ตั้งอยู่นั้นแหละ
เป็นตัวให้สิ้นทุกข์
ปฏิภาค นั้นอาศัยผู้ที่มีวาสนา ซึ่งจะบังเกิดขึ้นได้ อุคหนิมิต นั้นเป็นของที่ไม่ถาวร พิจารณา
ให้ช�ำนาญแล้วเป็นปฏิภาคนิมิต ช�ำนาญทาง ปฏิภาค แล้วทวนเข้ามา เป็นตน ปฏิภาคนั้น
เป็นส่วนวิปัสสนาฯ
ท่านพิจารณาร่างกระดูกได้ ๕๐๐ ชาติมาแล้ว ตั้งแต่เกิดเป็นเสนาบดีเมืองกุรุราช เป็นอุบาสก
ถึงพระรัตนตรัย
เจริญทางจิตอย่างเดียว ตั้งแต่ อุปจารสมาธิ รู้วาระจิตของผู้อื่นได้ แก้นิวรณ์ได้ แต่โมหะคุมจิต
ถ้าเจริญวิปสั สนาถึง อัปปนาสมาธิ ท่านอาจารย์บอกเช่นนัน้ และบอกว่า ท�ำความรูใ้ ห้พอเสียก่อน
จึงไม่หวั่นไหว
ให้รู้ที่จะแก้จิตของตน ให้รู้จักภพของตนที่จะไปเกิดฯ ท่านอาจารย์ได้พิจารณาวัฏฏะ ๕๐๐ ชาติ
ต้องผ่านความผิดมาเสียก่อนจึงปฏิบัติถูก ความผิดเป็นเหตุความถูกเป็นผลของความดีทั้งหลาย
ต้องเดินมรรค ๘ ให้ถูกจึงจะแก้ได้ เดินตามสายหนทางของพระอริยเจ้า ใช้ตบะอย่างยิ่งคือ
ความเพียร จึงจะสอนตนได้ โลกีย์ โลกุตตระ ๒ อย่างประจ�ำอยู่ในโลก ๓ ภพ
ปัญญามีสัมปยุตทุกๆ ภูมิ กามาวจร รูปาวจร อรูปาวจร โลกุตระเหล่านี้ล้วนแต่มีปัญญา
ประกอบ ควรที่เป็นเสียมก็เป็น ควรที่เป็นขวานก็เป็น ส่วนที่เฉยๆ เรื่อยๆ นั้น เช่น เหล็กเป็นแท่ง
กลม จะเอามาใช้อะไรก็ไม่ได้ นี้ฉันใด
จะบอกการด�ำเนิน วิปัสสนา และ สมถะ โดยเฉพาะนั้นมิได้ เพราะมันไปหน้าเดียว จริตของ
คนต่างๆ กัน แล้วแต่ความฉลาดไหวพริบของใคร เพราะด�ำเนินจิตหลายแง่แล้วแต่ความสะดวก
อย่าให้จิตเพ่งนอก ให้รู้ในตัว เห็นในตัว เมื่อรู้ในตัวแล้วรู้ทั่วไป เพราะตัวเป็นต้นเหตุ
เทศน์เรื่องมงคลวิเสส ที่มนุษย์ เทวดามีความสงสัย มิได้แก้อัตถะแปลได้เหมือนพระพุทธองค์
มนุษย์เป็นสถานกลาง อะไรดีหรือชั่วก็ต้องกลั่นออกไปจากมนุษย์นี้ทั้งนั้น ท�ำให้เป็นดีก็มนุษย์
ท�ำให้ชั่วก็มนุษย์ จะเป็นปุถุชนก็มนุษย์ จะเป็นพระพุทธเจ้าก็มนุษย์
ท่านเทศน์ให้สงเคราะห์เข้าตนทั้งนั้น สุภะ เป็นธาตุบูดเน่า เป็นธรรมชาติของเขา ร้ายแต่มนุษย์
จิตติดสุภะ ดื่มสุรา ท่านยกพระโพธิสัตว์ยกเป็นกษัตริย์ มีเมีย ๖ หมื่น บุตรราหุล ท่านก็ไม่เมา
ไหนเรามีเมียตาเปียกคนเดียวติดกันจนตาย ธาตุเมาอันนี้เป็น ธรรมชาติไม่ให้คนสิ้นทุกข์ไปได้
บุคคลรักษาจิต ได้แล้วทั้งศีล แม้รักษาทางปัญญา ได้แล้วทั้ง ศีล สมาธิ ปัญญา ดุจข้าวสุก
ที่สำ� เร็จแล้ว เราจะตวงกิน ไม่ต้องไปกังวลท�ำนาเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือก ข้าวสารเลย กินข้าวสุก
แล้วก็เป็นพอ นี้ก็ฉันนั้น เป็นสถานที่ส�ำรวม
ภายนอกให้ละเอียดเสียก่อน แล้วภายในจึงละเอียด
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ครั้งพุทธกาล บางองค์ติดทางสมาธิ ๕๐ ปีจึงได้ส�ำเร็จก็มี
พระอานนท์เป็นคลังแห่งพระธรรม อะไรท่านรูห้ มด ท�ำเนิน่ ช้า เพราะท่านติดพระสูตร พระอภิธรรม
ไม่น้อมลงมาปฏิบัติ จึงส�ำเร็จช้า อายุ ๘๐ ปี หลังพุทธปรินิพพาน ๓ เดือน
พระอานนท์ทำ� ความเพียรในกายวิปัสสนา ก�ำหนดจิตโดยมิได้ละ จนขาตรงทีเดียวจึงได้ทอดกาย
ด้วยสติ หัวยังไม่ถึงหมอนจิตก็เข้าสู่ภวังค์ ภวังค์หายไป เกิดความรู้ เญยธรรม ทั้งหลายฯ
พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร ล้วนแต่เกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ โมคคัลลาน์สั่งสอนแม่ไม่ได้เลยทีเดียวฯ
เหตุปจฺจโย โหติ ธรรมทั้งหลายเกิดเพราะเหตุ ดับเพราะเหตุฯ
อย่าเชื่ออภิญญาฯ ปฏิบัติเพื่อลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นอาบัติทุกกฎ
ธรรมเป็นของเย็น พระกัมมัฏฐานอยู่ที่ไหน สัตว์ป่าต้องอาศัยอยู่ หมูป่าเห็นคฤหัสถ์เป็นยักษ์
เป็นมาร เบียดเบียนสัตว์ ยิงจนไม่มีเหลือ เสือภูวัว ท่านพระอาจารย์ท�ำอุโบสถ มันมาร้อง
เมือ่ ฟังปาฏิโมกข์จบแล้วมันก็หายไป ท่านอาจารย์มน่ั คุน้ เคยสัตว์เหล่านี้ ท่านรูว้ าระจิตสัตว์เหล่านี้
เป็นมิตรสหายกันด้วยธรรมเครื่องเย็นใจ
สัตว์เดรัจฉานเขาก็มีสัญญา ปัญญา นามธรรม รู้เหมือนกับมนุษย์ แต่เขาพูดไม่ได้
ธรรมทั้ ง หลายเกิ ด ขึ้ น นั้ น อย่ า ย้ า ย มั น เต็ ม แล้ ว มั น ย้ า ยเอง ท่ า นเตื อ นท่ า นมหาบั ว ฉะนั้ น
พระโยคาวจรเจ้าละกิเลสส่วนใดได้แล้วท่านไม่กลับมาละอีก เพราะมรรคประหารสิ้นไปแล้ว
เดินหน้าแก้กิเลสใหม่เรื่อยไป จนละกิเลสรอบ ไม่เกิดอีก นี้ก็เป็นอัศจรรย์
ให้ม้างกายเป็นนิจนั้นดี อย่าใช้มันหุ้ม
สถานที่เข็ดขวาง ท่านบอกว่าเป็นพวกเปรต ต้องท�ำบุญให้ทานอุทิศถึง เขาได้รับอนุโมทนา
หายไปเกิด ณ ที่อื่นๆ
ท่านไม่ชอบฤทธิ์ ชอบภาวนาให้ส้ินกิเลส ฤทธิ์ทั้งหลายเกิดด้วยก�ำลังสมถะ ฌานสมาบัติทั้งนั้น
ใช้วิปัสสนาอย่างเดียวไม่มีฤทธิ์ ส�ำเร็จอรหันต์
ฝึกหัดจิตดีแล้ว จิตเข้มแข็งมีอ�ำนาจมาก ย่อมกระท�ำจิตสารพัดได้ทุกอย่าง เมื่อเห็นอ�ำนาจของ
จิตแล้ว แลเห็นกายเป็นของอ่อน จิตบังคับกายได้ฯ
เขาโกรธเรา แต่เราอย่าตอบ ให้พิจารณาความบริสุทธิ์ละลาย แล้วยกธงชัยขึ้น และมีอะไร
ก็สงเคราะห์เขาผู้ประมาท ไม่นานเขากลับคืนดี ไม่กลับคืนดีก็วิบัติถึงตายทีเดียว
ใครจะไปบังคับจิตนั้นไม่ได้เลย ต้องสอนจิตให้อยู่ด้วยอุบาย แม้คำ� สั่งสอนของพระองค์ ล้วนแต่
เป็นนโยบายทั้งนั้น เหตุนั้นท่านจึงไม่ชี้อุบายตรงๆ ลงไปที่เดียว จึงชักอื่นมาเปรียบเทียบฯ
นิมติ ทัง้ หลายเกิดด้วยปีตสิ มาธิอย่างเดียว ทีแ่ สดงเป็นนิมติ ออกมา อย่าหลงตามนิมติ ให้ทวนกระแส
เข้าจิตเดิม เพราะนิมิตเป็นของไม่เที่ยง หลงเชื่อนิมิต ประเดี๋ยวเป็นบ้า
ปฏิภาคนิมิตเกิดเฉพาะผู้ที่มีวาสนาอย่างเดียว การภาวนาอย่าให้ทิ้งกายกับจิต นี้เป็นกัมมัฏฐาน
เดิม แต่ให้จิตเด็ดเดี่ยวอย่างที่สุดจึงเป็นผู้ที่รู้ธรรมในธรรมฯ
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ให้เป็นมหาสติ มหาปัญญา รอบกาย รอบจิต มรณะร้ายมาถึงแล้ว ต้องเข้าแย่งกันในช่องแคบ
แม้โพธิสัตว์ชนะมาร ชนะในช่องแคบ
สนิมมันเกิดในเนื้อเหล็ก กิเลสมันเกิดในดวงจิต ต้องประหารจิตให้เป็นธรรม
ในโลกนี้เป็นอนัตตาหมด ไม่มีต้นไม้และภูเขา วิปัสสนาลบล้างหมด ไม่มีเชื้อโรคอยู่ในโลกชื่อว่า
โลกุตตระ
เรื่อง กัมมัฏฐาน ๕ ภาวนาให้มาก ในร่างกาย เห็นอสุภะเป็นยาปรมัตถ์แก้จิต พระเณรที่บรรพชา
อุปสมบท ล้วนแต่พระอุปัชฌายะให้กัมมัฏฐาน ๕ มาทั้งนั้น เป็นหลักส�ำคัญที่กุลบุตรจะภาวนา
รู้แจ้งในรูปธรรม เป็น สนฺทิฏฺฐิโก เห็นเอง เบื่อหน่ายรูปธรรม อรูปธรรม แลเห็นนามธรรมไป
พร้อมกัน
การนอน การสงบเข้าฌาน เป็นอาหารของจิตและร่างกายอย่างหนึง่ สมถะ ต้องพักจิตสอบอารมณ์
ส่วน วิปัสสนา จิตเดินไตรลักษณ์ให้รู้อริยสัจจ์ เหนื่อยแล้วเข้าพักจิต พักจิตหายเหนื่อยแล้ว
จิ ต ตรวจอริ ย สั จ จ์ อี ก ดั ง นี้ ฉะนั้ น ให้ ฉ ลาดการพั ก จิ ต การเดิ น จิ ต ทั้ ง วิ ป ั ส สนาและสมถะ
พระโยคาวจรเจ้าทิ้งไม่ได้ ช�ำนิช�ำนาญทั้งสองวิธี จึงเอาตัวพ้นจากกิเลสทั้งหลายไปได้ เป็น
มหาศีล เป็นมหาสมาธิ เป็นมหาปัญญา มีศีลทั้งอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด พร้อมทั้ง
จิตเจตสิก พร้อมทั้งกรรมบถ ๑๐ ไม่กระท�ำผิดในที่ลับและที่แจ้ง สว่างทั้งภายในและภายนอก
มีมหาสติรอบคอบหมด วิโมกข์ วิมตุ ติ อกุปธรรม จิตบริสทุ ธิ์ จิตปกติ เป็นจิตพระอรหันต์ สว่างแจ้ง
ทัง้ ภายนอกภายในสว่างโร่ ปุถชุ นติเตียนเกิดบาป เพราะพระอรหันต์บริสทุ ธิ์ กายเป็นชาตินพิ พาน
วาจา ใจ เป็นชาตินิพพาน นิพพานมี ๒ อย่าง นิพพานยังมีชีวิตอยู่ ๑ นิพพานตายแล้ว ๑
พระอรหันต์ รอขึ้นเรือไปนิพพานฉะนั้น
สุทโธทนะห้ามพระองค์ไม่ให้ไปบิณฑบาต กรุงกบิลพัสดุ์ เราไม่อด พระองค์ตอบว่า ไปตาม
ประเพณีพระพุทธเจ้า สุทโธทนะฟังโอวาทแล้วได้โสดาบัน
ปัญญากับสติให้รู้เท่าทันกัน พิจารณากาย จิต ความไม่เที่ยงของสังขารเป็นธรรมะสื่อให้เห็น
เรื่อยๆ ทําความรู้ในนั้น เห็นในนั้นฯ
มหาสติเรียนกายจิตให้มากๆ ให้เห็นจริง ธรรมะจริง สมมุติ อย่าหลงรูป เสียง กลิ่น รส ของอันนี้
เต็มโลกอยู่เช่นนั้นฯ
พระอานนท์ทรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมว่าเป็นของภายนอก ต่อหันเข้ามาปฏิบัติภายในจึงส�ำเร็จฯ
หนัง คนในโลกยินดีในหนังและเครื่องอุปโภคบริโภค หนังอันนี้ท�ำให้มนุษย์หลงยินดี พากัน
ตกทุกข์กันมากฯ
ธรรมธาตุ สัตว์หลงธาตุ ชมธาตุ ยินดีธาตุ ยินร้ายธาตุ จึงได้ท�ำกรรมไปต่างๆฯ
เรียนแบบต�ำราเป็นของที่ไม่แน่นอน สู้เรียนทางกายและจิตให้เป็นธรรมชาติไม่ได้ ฉะนั้น ผู้เรียน
กายวาจาจิตไม่ใคร่สึก ปฏิบัติแต่ธรรมที่รู้ยิ่งเห็นจริงฯ
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ปัจจุบันให้รู้ทางจิตฯ
ปฏิภาคเป็นเรื่องของปัญญาฯ
ให้เรียนทางจิตทวนกระแส ตัดรากเหง้าเครื่องผูกดุจรื้อเครื่องฟัก
ปฏิภาคนิมิต เป็นปาฏิหาริย์ของจิต มีอ�ำนาจท�ำให้เป็นอากาศว่างเปล่าได้ อันเป็นอัศจรรย์
ใหญ่หลวงฯ
ผู้มีราคะ ย่อมเศร้าโศกเสียใจเพราะราคะฯ
ธรรมที่ลึกลับ ไม่ควรพูดให้คนอื่นรู้ เพราะคนอื่นไม่เห็นตามธรรมจะเสีย ต้องพูดต่อผู้ปฏิบัติ
เหมือนกัน
ให้ถือตามมีตามได้ หันหาธรรมชาติ อย่าก่อความกังวลนั้นดีมาก เมื่อปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ดีใจ เสียใจ
มรรค โลกีย์ เทวทูต ชาติ ชรา มรณะ พยาธิ ให้โพธิสัตว์ออกบวช พระองค์บวชแล้วท�ำทุกรกิริยา
ในวันทีต่ รัสรู้ ปฐมยามราคะเกิดในดวงจิตของพระองค์ปว่ นปัน่ พระองค์ทวนกระแสว่า เราเห็นแล้ว
ไม่ใช่หรือ ที่เราออกบวชเราจะไม่กลับแน่ ต่อนั้นท�ำจิตเข้าสู่ภวังค์ สงบอยู่ในอัปปนาสมาธิ
ต่อนั้นถึงเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมา ระลึกถึงชาติก่อนๆ ได้ ในมัชฌิมสมัย ต่อนั้นพระองค์ตรวจ
ปฏิจจสมุปบาท ทวนไปทานมาด้วยปัญญาอันยิง่ จิตลงสูภ่ วังค์ เกิดความรูข้ นึ้ มา ตรัสรู้ ดับอวิชชา
ตัณหา เป็นสยมภูพุทธปัจฉิมสมัยกาลครั้งนั้น
เพ่งนอกนั้นไม่สิ้นสงสัย เพราะยังหมายนอกหมายในอยู่ ตกอยู่ในกระแสของสมุทัย
ให้ระงับสังโยชน์ที่ละเอียดสิงอยู่ในดวงจิตนั้นฯ
บริจาคทาน โลภนั้นคือปรารถนา เมื่อได้แล้วปรารถนาอยากได้มาก พระเวสสันดรท่านไม่เป็น
เช่นนั้น พระองค์ท่านปรารถนาโพธิญาณ เป็นปรมัตถบารมี
มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดีแล้ว แก้โลกธรรม ๘ ประการ ฉะนั้น จิตท่านอรหันต์ไม่หวั่นไหวด้วย
โลกธรรม ๘ ประการ มีไตรลักษณ์บงั คับ แม้โลกียท์ งั้ หลาย มีไตรลักษณ์บงั คับอยูเ่ สมอ ไตรลักษณ์
บังคับไม่ได้นั้น มีโลกุตตระเท่านั้น โลกุตตระอันนี้อยู่เหนือไตรลักษณ์ สถานที่เกษมบุคคลที่จะพ้น
โลกโลกีย์ไปถึงโลกุตตระ ต้องสร้างพระบารมีเป็นการใหญ่ บุคคล ๓ จ�ำพวก คือ พระพุทธเจ้า ๑
พระปัจเจก ๑ พระอรหันต์ ๑ พระพุทธเจ้าสร้างบารมี ๓ ชนิด ปัญญาบารมี ๔ อสงไขย แสนก�ำไร
มหากัป ศรัทธาบารมี ๘ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป วิริยบารมี ๑๖ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป
พระปัจเจกสร้างบารมี ๒ อสงไขย แสนก�ำไรมหากัป พระอรหันต์สร้างบารมี ๑ อสงไขย
แสนก�ำไรมหากัป ดังนี้ สร้างพระบารมีมิใช่น้อย กว่าจะส�ำเร็จพระนิพพานได้ดังนี้ ช�ำนาญ
มากทีส่ ดุ ๑ อสงไขย เหลือทีจ่ ะนับนัน้ ประการหนึง่ เอาสวรรค์ เอานรกเป็นเรือนอยูส่ ร้างพระบารมี
พระนิพพานเป็นของแพงที่สุด ต้องสร้างบารมีแลกเปลี่ยนเอาจึงจะได้พระนิพพาน
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ชีวิตและนิพพาน ธาตุขันธ์มีจิตสิงอยู่เรียกว่า ชีวิต เมื่อพิจารณาวางตามสภาพได้แล้ว จิตหด
หาจิตเดิมเข้ารู้เห็นในปัจจุบัน เจริญมหาสติรอบในสติ มหาปัญญารอบในปัญญา แล้วเห็นปกติฯ
อคฺคํ มนุสฺเสสุ (มาจากประโยคเต็ม ซึ่งปรากฏในหนังสือ มุตโตทัย ว่า อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ
สตฺตวิสุทธิยา) มนุษย์เลิศมนุษย์น�้ำใจสูง มีทุกข์ มีสมุทัย มีมรรค มีนิโรธ ครบทุกอย่าง จึงส�ำเร็จ
นิพพานได้ พระอินทร์ พระพรหม เป็นต้น บวชเป็นพระเป็นเณรไม่ได้เหมือนมนุษย์ มนุษย์เป็น
ธาตุพอ ดุจแม่ครัวแกงช่างเอร็ดอร่อย มันพอพริกพอเกลือ จึงให้ส�ำเร็จมรรคผลได้ ไม่ขัดข้องด้วย
ประการใดๆ ฉะนั้น มนุษย์ไม่ควรน้อยเนื้อต�่ำใจ ปฏิบัติให้ได้สวรรค์ นิพพาน ได้ธาตุพอเป็นชนิด
ที่สูงสุด
นิพพาน นั้นคือจิตหดโดยเห็นธาตุ รู้แจ้งธาตุ จิตฐีติภูตํ รู้อยู่นั้นเป็นตัวนิพพานฯ
วิชชา ๓ ของพระพุทธเจ้าลึกลับสุขุมมาก ในยามที่ ๑ พระองค์ท�ำความรู้เท่าอย่างนั้น ยามที่ ๒
พระองค์ท�ำความรู้เท่านั้น ยามที่ ๓ พระองค์ท�ำความรู้เท่าคือแก้อวิชชาและปฏิจจสมุปบาท
ในของจิตในช่องแคบมารแย่งไม่ได้ มีความรู้อันพิเศษขึ้นมาว่า พระองค์เป็นสยมภู ความที่ท่าน
แก้อวิชชาเป็นของขั้นละเอียดยิ่งนัก บุคคลจะรู้เห็นตามนั้นน้อยที่สุด สุดอ�ำนาจของจิต เมื่อ
ก�ำหนดรู้ลงไปเป็นของว่างหมด ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลเราเขา ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชาย ธาตุสุญฺโญ เป็น
ธาตุสูญ แล้วก�ำหนดจิต รู้จิต ตั้งอยู่ใน ฐีติธรรม
ธาตุกับจิตติดกัน จึงวนเวียนแก่ เจ็บ ตาย อยู่ทุกชาติหาที่สิ้นสุดมิได้ ธาตุเป็นของที่มีอยู่เช่นนั้น
ตั้งแต่ดั้งเดิมมา และแปรปรวนอยู่เช่นนั้น จิตของคนไม่ไปยึดไปถือ ก็เป็นจิตสิ้นทุกข์ได้ฯ
อายตนะภายในนอกแปรปรวนอยู่เป็นนิจ สว่างโร่ทั้งภายนอกและภายในไม่ขาดระยะของ
ทุกฺขํ อนิจฺจํ อนตฺตา ฟังเทศน์ธรรมชาติแสดงเรื่อยๆ พระโยคาวจรฟังเทศน์ในตอนนี้ ฉลาด
ในตอนนี้ สิ้นกิเลสในตอนนี้ เป็น ปจฺจตฺตํ ความเพียร มรรคผล ถือสมถะพอ วิปัสสนาพอ
มันผลักกิเลสมันเอง
บรรพชิตจะต้องปฏิบัติตรงต่อพระนิพพาน
พุทธองค์เกิดในป่าลุมพินวี นั ปลงสังขารในป่า ให้โอวาทปาฏิโมกข์ในป่า ตรัสรูใ้ นป่าเปลีย่ ว นิพพาน
ในป่าเปลี่ยว วิจัยธรรมในป่า ชนะมารในป่า ธรรมทั้งหลายล้วนแต่เกิดในป่า เป็นธรรมราคาสูง
ธรรมโลกุตตระเหนือโลกีย์
จิตตั้งจิตมิได้ ตั้งจิต ตั้งธาตุ จึงแสดงรู้เห็นด้วยกันได้ เพราะจิตมันเป็นนามธรรม
อย่าถอนท�ำความเพียร มันจะเคยตัว ให้ท�ำจนชิน ให้ได้เนื้อหรือคุ้นเคยจึงจะเห็นมรรคเห็นผล
ปัญจวัคคีย์นั้น ทางปรมัตถ์ว่า หัว ๑ แขน ๒ ขา ๒ เป็นห้า ภิกษุ แปลว่า คนต่อยกิเลส
ปัญจวัคคีย์ก็เป็นภิกษุเหมือนกะเราฯ
วาจาของท่านเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา ไม่มีลาภ ยศ อามิสเจือวาจาของท่าน
เทศน์จึงขลังดี พูดถูกธรรม ตรงไปตรงมา ไม่เห็นแก่หน้าบุคคลและอามิส
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ท่านไม่ให้ศีลแก่โยมที่รู้ศีล อ้างว่าแม้พระภิกษุที่บวชนั้นก็ไม่ให้ศีล ๒๒๗ เลย ให้แต่เพียงศีล
๑๐ ชั้นสามเณรเท่านั้น ต่อนั้นประกาศสงฆ์ตั้งสมมติให้กันเอง แล้วก็พากันรักษาพระปาฏิโมกข์
นี้ฉันใด เพียงศีล ๕ ให้เจตนารักษาแต่เฉพาะตนเองเท่านั้นก็เป็นพอ
จิตนัน้ เมา สุราไม่ได้เมา สุราไม่ตดิ คน คนติดสุราต่างหาก เมือ่ คนดืม่ ไปแล้วท�ำให้เป็นบ้าไปต่างๆฯ
เรื่องของโลกย่อมมีการยุ่งอยู่เรื่อยๆ มาตั้งแต่ไหนๆ
วิธีละกิเลสฝังแน่นอยู่ในสันดานนั้น ตีลิ่มใหม่ใส่ลงไปลิ่มเก่ากระดอนออกนี้ฉันใด มรรค เข้าไป
ฟอกกิเลสเก่าออกมาแล้วจึงเห็นความบริสุทธิ์
จิตเสวยเวทนาอย่างละเอียดนั้น ให้ละลายเวทนาเข้าไปอีก เอามรรคเข้าไปฟอกแล้วท�ำความรู้
ตั้งอยู่แทนเวทนา จึงจะเห็นตน เห็นธรรม เห็นความบริสุทธิ์ฯ
สมณพราหมณ์มีการเพ่งอยู่เป็นนิจ มันไม่รู้ไม่ฉลาดแล้ว จะไปอยู่ ณ ที่ไหนอาพาธก็หาย บุญก็ได้
ด้วย พระองค์ตรัสให้พระสารีบุตรท�ำเช่นนั้น แท้ที่จริงพระสารีบุตรก็ท�ำช�ำนาญแล้ว แล้วท�ำอีก
อาพาธก็หายฯ
ให้พิจารณาธาตุ เมื่อเห็นธาตุแปรปรวนอยู่เป็นนิจ เรียกว่า สัมมาทิฐิ เห็นชอบ
ภุมเทวดา อยากดื้อ ทดลองเสมอทีเดียว ไปอยู่ที่เข็ดขวางต้องระวัง ต้องตรวจจิตเสมอฯ
มนุษย์เป็นสัตว์เลิศ เป็นที่ตั้งพระพุทธศาสนา ทวีปทั้ง ๓ ก็เป็นมนุษย์ เช่น อุดร กุรุทวีป
แต่ไม่สมบูรณ์ พระองค์ไม่โปรดตั้งศาสนา เทวดาก็เหมือนกัน มนุษย์ที่มาเกิดในชมพูทวีปเป็น
มนุษย์วิเศษ รับรัชทายาทฯ
อารมณ์ภายนอกและภายในเป็นของทีต่ งั้ อยูเ่ ป็นธรรมดา แต่จติ เป็นของทีร่ บั รู้ ฉะนัน้ ต้องทรมาน
ทางจิตให้มากๆ แก้อวิชชา แก้อาสวะ แก้ทุกข์ แก้สมุทัย นิโรธ เกิดญาณตั้งอยู่เป็นอมตธรรม
ที่ไม่ตายฯ
แก้โทษคือแก้อาบัติ ให้แก้ปัจจุบันจิต อย่าส่งจิตอดีต อนาคต แล้วบอกจิตว่าไม่มีโทษ เมื่อท่าน
ไปจ�ำพรรษาอยู่เทือกเขาใหญ่ ท่านเกิดอาบัติจนฉันอาหารเข้าไปก็เป็นอันนั้นออกมา เพราะ
จิตวิบัติแล้ว ธาตุก็วิบัติด้วย ต่อนั้นแก้จิตได้แล้ว อาพาธ ๓ วันหายเป็นปกติดี การอาบัติ เช่น
อาบัติอุกฤษฏ์ อย่าพึงล่วงง่ายๆ เพราะมันเคยตัวฯ
อจินไตย เกิดความรู้ ความฉลาด นั้นหาประมาณมิได้ฯ
ปฏิบัติผิดนั้น ลบสังขารด้วยไตรลักษณ์ไม่ได้ ประพฤติไปตามสังขาร ปฏิบัติถูกนั้นคือลบสังขาร
ด้วยไตรลักษณ์ได้
พวกสุทธาวาสทั้งหลาย คือ เจริญฌานและวิปัสสนาต่อไป จึงส�ำเร็จได้ในที่นั้น
ผู้ที่รู้ธรรมแล้วเป็นผู้วิเศษ อานิสงส์หาประมาณมิได้
สกนธ์กายอันเดียวนี้แหละเป็นตัวธรรม
ละกิเลสด้วยสติ สติฟอกอาสวะกิเลสเอง
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ธรรมเป็นฐีติธรรม ตั้งเที่ยงอยู่เช่นนั้น แปรปรวนอยู่เช่นนั้น ให้รู้ให้เห็นเฉพาะที่เกิดกับจิต
คณาจารย์บางองค์แสดงอริยสัจจ์ มีลาภ ยศ เจืออริยสัจจ์ เป็นส่วนมาก
จิตเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ หมดจดทุกอย่าง มนุษย์ เทวดา ไม่มีที่ครหาเลย
บรรดานักปฏิบัติให้เฉลียวฉลาดรู้เท่าทันโจร เมื่อรู้เท่าทันโจรแล้ว โจรย่อมไม่มีโอกาสลักสิ่งของ
ไปได้ แม้ฉันใด ปฏิบัติให้มีสติและปัญญารักษาตน กิเลสมิอาจเข้าถึงได้ฯ
ทีแ่ ผ่นดินย่อมเป็นฝุน่ ผีทงั้ สิน้ ให้จติ พิจารณาตกลงถึงฐานฯ จิตจึงไม่กงั วลฟุง้ ซ่านกระสับกระส่ายฯ
มนุษย์ตายจะเอาไปกินและเอาไปใช้ไม่ได้ ไม่เหมือนวัวควาย วัวควายเอาเนื้อกินได้
ในขณะทีม่ ชี วี ติ นัน้ ท�ำบุญดีมาก การท�ำศพถึงผูต้ ายนัน้ ไม่ได้เป็นส่วนมาก แต่ทำ� ตามประเพณีเท่านัน้
พระอรหันต์นิพพาน ภูเขาถ�้ำต่างๆ ใครท�ำศพให้ท่านเล่า ท่านท�ำไมถึงนิพพาน
ใช้ไหวพริบเป็นอาชาไนยอยู่เนืองนิจฯ
ธรรมทั้งหลาย จิตประกอบกายยกขึ้นแสดง ปราศจากกายแล้วจะยกนามธรรมขึ้นแสดงไม่ได้เลย
เหตุเกิดก่อน ปัจจัยเกิดทีหลังฯ
จิตเป็นคนเรียกสมมุติเอง จิตเป็นเหตุที่กระสับกระส่าย จิตปกติดีแล้วก็เป็นอันได้รับความสุขฯ
ท�ำจิตให้สว่างโพลง ก�ำหนดรู้ฐีติธรรม นั้นเรียกว่าปัญญาโดยแท้
ให้แก้อวิชชา แก้อนุสัยความไม่รู้ไม่ฉลาดนั้นให้กลับกลายเป็นคนฉลาดฯ
พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร พระองค์เกิดในตระกูลมิจฉาทิฐิ ดุจดอกบัวย่อมเกิดในตมฉันใด
ต้องเจริญทุกข์ให้พอเสียก่อน ดับต้องอยู่ในที่นั้น ดุจตีลิ่มลงไป ลิ่มเก่าถอนลิ่มใหม่เข้าแทน คือ
กิเลสออก ความบริสุทธ์เข้าแทน ดุจของดีอยู่ในของชั่ว คืออวิชชาออกวิชชาเข้าแทนฯ
เดินมรรคให้เห็นทุกข์ ให้เดินมรรคเห็นสมุทัย ให้ยิ่งในมรรค ให้ยิ่งในนิโรธจึงจะพ้นทุกข์ฯ
โลกียสัจจะคือโพธิสัตว์เห็นเทวทูต โลกุตตรสัจจะคือโพธิสัตว์ตรัสรู้ฯ
ข้อเปรียบเทียบชั้นนิพพาน คือ นับ ๑ ไปถึง ๐ ๐ (สูญ) โลกเขาแปลว่าไม่มี แต่สูญมีอยู่นี้ฉันใด
นิพพานเป็นของที่มีอยู่ฯ
ความรู้ความฉลาดมีอยู่ในสถานที่ไม่รู้ฯ
ธรรมทั้งหลายมาจากเหตุ คือจิตออกจากจิตเรียกเจตสิก ต่อนอกนั้นเป็นอาการทั้งหมด ดุจสัน
หรือคมของดาบมาจากเหล็กฉะนั้นฯ
มีแต่จิต รูปไม่มี แสดงไม่ได้ ต้องอาศัยกันไปจึงแสดงได้ฯ
พระอรหันต์ทั้งหลาย จิตไม่มี มีแต่สติ เพราะจิตสังขารมันเป็นตัวสังขาร สังขารไม่มีในจิตของ
พระอรหันต์
เอกมูลา เหตุผลมาจากความที่เป็นหนึ่งของจิต เป็นเหตุเป็นปัจจัย (เหตุปจฺจโย) ประกอบกัน
จึงตั้งเป็นบทบาทคาถาฯ
มีนัยหลายนัย ถึงแปดหมื่นสี่พันประการฯ
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มนุษย์วนเวียนเกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิด ติดของเก่า กามาวจรสวรรค์ ๑ สัตว์เดรัจฉาน ๑
มนุษย์ ๑ ท่านพวกนี้ติดของเก่า พระไตรปิฎก มีกิน ๑ มีนอน ๑ สืบพันธุ์ ๑ แม้ปู่ย่าตายายของเรา
ล้วนแต่ติดของเก่า พระพุทธเจ้าก็ดี พระปัจเจกก็ดี พระอรหันต์ก็ดี เมื่อท่านยังไม่ตรัสรู้ก็ติด
ของเก่า เพลิดเพลินของเก่า ในรูป เสียง กลิ่น รสของเก่า ทั้งนี้ ไม่มีฝั่งไม่มีแดน ไม่มีต้น ไม่มี
ปลาย ย่อมปรากฏอยู่เช่นนั้น ตื่นเต้นกับของเก่า ติดรสชาติของเก่า ใช้มรรค ๘ ให้ถอนของเก่า
ให้อิทธิบาท ๔ ตีลิ่มสะเทือนใหญ่ปังๆ ลิ่มเก่าถอนคืออวิชชา ลิ่มใหม่คือวิชชาเข้าแทน ดังนี้
ท่านพระอาจารย์มนั่ ท่านพูด ใช้ตบะความเพียรอย่างยิง่ ทีจ่ ะถอนได้ตอ้ งสร้างพระบารมีนมนาน
จึงจะถอนได้ เพราะของเก่ามันบัดกรีกันได้เนื้อเชื้อสายของกิเลสมาพอแล้ว ย่อมเป็นอัศจรรย์
ของโลกนั้นทีเดียว
แก้บ้านั้น ให้ทวนกระแสเข้าจิตเดิม แก้ได้ เสือมาเฝ้าเราที่เป็นพระโยคาวจรเจ้า เป็นเทพ
โดยมาก ถ้าเป็นเสือ มันเอาไปกินแล้ว
ธรรมแสดงอยู่เรื่อยๆ เว้นแต่นอนหลับโดยมีได้กำ� หนด จะไม่รู้ไม่เห็นขณะนั้น
ส่งจิตออกนอกกาย ท�ำให้เผลอสติฯ
มัคโคหนทางด�ำเนินมีที่สุด ส่วนหนทางเดินเท้าไม่มีที่สิ้นสุดฯ
น�้ำใจของสัตว์ยุ่งด้วยธาตุ ระคนอยู่ด้วยธาตุ ธาตุไม่มีที่สิ้นสุด แม้จิตก็ไม่มีสิ้นสุดฯ
จิตรับธุระหมดทุกอย่าง จิตเป็นแดนเกิด รู้เท่าอาการของจิตได้แล้ว รู้ปกติของธาตุฯ
เอโก มคฺโค หนทางอันเอก วิสุทฺธิยา เป็นหนทางอันบริสุทธิ์ มีทางเดียวเท่านี้ มโน ปุพฺพํ จิตเป็น
บุพภาคทีจ่ ะได้เป็นใหญ่ จิตถึงก่อนส�ำเร็จด้วยจิตฯ (มโน ปุพพฺ งฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา)
จิตเป็นเครื่องบังคับกายกับวาจาให้พูดและให้ท�ำการงานฯ
จิตที่ไม่ติดพัวพันในอารมณ์ทั้งปวง เรียกว่า บริสุทธิ์
มีแป้น (ไม้กระดาน) แล้วก็มีบ้าน มีบ้านแล้วก็มีแป้น พูดอย่างนี้จึงแจ่มแจ้งดี
พระองค์แสดงอนุปุพพิกถาไปโดยล�ำดับ ยกทานขึ้นก่อนดุจบันไดขั้นต้น แม้ฉันใดโลกุตตระ
โลกีย์ก็ดี ก็ต้องเจริญต้นขึ้นไปก่อน ไม่เจริญขั้นต้นไปก่อนเป็นผิด จะกระโดดขึ้นสูงทีเดียวไม่ได้
ตายกัน
ธรรมเป็นของธรรมดาตั้งอยู่อย่างนั้น คือตั้งอยู่ด้วยความแก่ ความเจ็บ ความตาย จึงได้ชื่อว่า
ธรรมของจริง ไม่มีอาการไป ไม่มีอาการมา ไม่มีขึ้น ไม่มีลง เป็นสภาพที่ตั้งไว้  ดุจกล่าวไว้ข้างต้นฯ
ไม่อ้างสวรรค์ นิพพาน ไม่อ้างทุคติ อ้างความเป็นไปทางปัจจุบันอย่างเดียว เพราะชั่วดีก็ปัจจุบัน
ที่ยังเป็นชาติมนุษย์
เอาธรรมชิ้นเดียวนี้เอง คือกายนี้เองไปแก่ กายชิ้นเดียวนี้เองไปตาย เมื่อตายแล้วก็ไปเกิดอีก
ล้วนแต่ตื่นเต้นอยู่ด้วยธาตุอันนี้เอง หาที่จะจบไม่ได้ และสิ้นสุดมิได้ฯ
เรื่องของโลกธาตุนั้น กระทบกระเทือนถึงกันหมด ก�ำหนดรู้เฉพาะจิต ก็รู้สิ้นทางอื่นหมด
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พระธรรมแสดงทั้งกลางวันและกลางคืน อกาลิโก ก�ำหนดกาลเวลามิได้ แสดงทั้งภายนอกและ
ภายใน
ให้กำ� หนดจิตให้กล้าแข็ง เรียนมรรคให้แข็งแรง จึงจะเห็นทางสิ้นทุกข์ไปได้
ให้ปล่อยจิต อย่ากดจิต เหตุผลเคลื่อนคลื่นอยู่ใน ให้พิจารณาความรักความชัง พิจารณานิสัย
ของตน จิตดื้อ บริษัทมาก พึ่งนิสัยเดิมมิได้ ตะครุบจิตจึงมีก�ำลังฯ
คนในโลก หลงของเก่า คือหลงธาตุนั้นเองแหละ ชังแล้วมารัก รักแล้วมาชัง หาที่สิ้นสุดมิได้
พระองค์ไม่หลง
ธาตุมนุษย์เป็นธาตุตายตัว ไม่เป็นอื่นเหมือนนาค เทวดาทั้งหลาย ที่เปลี่ยนเป็นอื่นได้ มนุษย์มี
นิสัยภาวนาให้ส�ำเร็จง่ายกว่าภพอื่น อคฺคํ ฐานํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา มนุษย์มีปัญญา
เฉียบแหลมคม คอยประดิษฐ์ กุศล อกุศล ส�ำเร็จอกุศล...มหาอเวจีเป็นทีส่ ดุ ฝ่ายกุศลมีพระนิพพาน
ให้ส�ำเร็จได้ ภพอื่นไม่เลิศเหมือนมนุษย์ เพราะมีธาตุที่บกพร่อง ไม่เฉียบขาดเหมือนชาติมนุษย์
ไม่มปี ญ
ั ญากว้างขวางพิสดารเหมือนมนุษย์ มนุษย์ธาตุพอหยุดทุกอย่าง สวรรค์ไม่พอ อบายภูมธิ าตุ
ไม่พอ มนุษย์มีทุกข์ สมุทัย...ฝ่ายชั่ว ฝ่ายดี...กุศลมรรคแปด นิโรธ รวมเป็น ๔ อย่าง มนุษย์จึง
ท�ำอะไรส�ำเร็จดังนี้ ไม่อาภัพเหมือนภพอื่น
สติปัฏฐานเป็นความรู้อนันตนัย หาประมาณมิได้ ไม่เหมือนความรู้ชนิดอื่น สนฺทิฏฺฐิโก เห็นด้วย
เฉพาะนักปฏิบัติ ปจฺจตฺตํ รู้เฉพาะในดวงจิต รู้ธรรมลึกลับสุขุมคัมภีรภาพ
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ธรรมคติทา่ นพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
ไม้ซกงก
กะปอมก่าแล่นขึ้น
กะปอมน้อยแล่นขึ้น
ตัวใด๋มาบ่ทัน

หกพันง่า
มื้อละฮ้อย
มื้อละพัน
แล่นขึ้นน�ำคู่มื้อๆ

เหลือแต่เว้า
เดินบ่ไปตามทาง

บ่เห็นบ่อนเบาหนัก
สิถืกดงเสือฮ้าย

หวายซาววาหยั่งลง
ลึกบ่ตื้นค�ำข้าว

บ่เห็นส้น
หย่อนลงกะเถิง

ต้นดี
ครั้นผิดมาแต่ต้น

ปลายก็ดี
ปลายก็ไม่ดี

บันทึกบน หินแกรนิต ในกุฏิหลวงปู่มั่น ภูริทตฺตเถร ที่วัดนาคนิมิตร จ.สกลนคร
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กล้วย ๔ หวี
จัวน้อย     นั่งเฝ้า
พระเจ้านั่งฉัน
แก้ให้ตกเน้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้
แก้บ่พันคาก้นย่างยาย
เวียนเอาก�ำเนิดในภพทั้งสาม

แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง
คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด
ภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่

หินล้านนั้นหนักหน่วงเสมอจิต
บัดเอาตาซ้ายเน็ง (เบิ่ง)

เอาสโนมาติด คือ สิซังซากันได้
คือสิหนักไปทางสโน

ฝนตกบ่ชอบ
คนบ่ย�ำนักบวช
เมื่อหน้าหากชิมีแลฯ

เมื่อนักปราชญ์เบื่อครองธรรม
เพราะนักบวชละสิกขาวินัย

ดีใดไม่มีโทษ
ได้สมบัติทั้งปวง
เพราะตัวตน

ดีนั้นชื่อว่าเลิศ
ไม่ประเสริฐเท่าได้ตน
บ่อเกิดแห่งสมบัติทั้งปวง
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ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
ท่านพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอรัญวาสี

ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ

ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
“ขันธะวิมตุ สิ ะมังคีธรรมะ” เป็นลิขติ ธรรมทีท่ า่ นพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร ลิขติ ไว้เมือ่ คราว
พ�ำนัก ณ วัดสระปทุม เขตปทุมวัน พระนคร
ลิขิตธรรมบทนี้ ท่านพระอาจารย์มั่นประจงจารึกธรรมอักษรด้วยลายมือแห่งองค์ท่านเอง
นับเป็นเมตตาธรรมอันมากล้นแห่งองค์ท่าน ที่ได้กระท�ำเป็นผลงานให้ไว้แก่ชนผู้เกิดสุดท้ายภายหลัง
จะพึงได้พบเห็นและเป็นเครื่องอนุสรณบูชา ถึงบทธรรมที่ประกอบด้วยลายมือนี้
ย่อมอาจถือได้ว่าลิขิตธรรมนี้งามหมดจดเป็น “ธรรมวิลาส” มีถ้อยค�ำส�ำนวนจับใจ มีความ
ไพเราะแห่งลีลาวจนธรรมที่ผูกแต่งไว้อย่างงดงาม สมกับเป็นลิขิตธรรมของจอมปราชญ์อย่างแท้จริง
กุลบุตรกุลธิดาผูม้ อี ธั ยาศัยใคร่ตอ่ การศึกษา พึงน้อมน�ำมาพินจิ พิเคราะห์เป็นอุบายช�ำระกิเลสภายใน
จิตใจให้มีความผ่องแผ้ว ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ได้สรุปบทธรรมบทนี้ไว้ว่า “ขันธะวิมุติ
สะมังคีธรรมะ ประจ�ำอยู่กับที่ ไม่มีอาการไป ไม่มีอาการมา สภาวธรรมที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้น
และไม่มีเรื่องจะแวะเวียน”

ลิขิตธรรม

ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร

(ลิขิตเมื่อครั้งอยู่วัดปทุมวนาราม กรุงเทพฯ)

ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะ
นมตฺถุ สุคตสฺส ปญฺจ ธมฺมขนฺธานิ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคต บรมศาสดาสักยมุนี
สัมมาสัมพุทธเจ้า แลพระนวโลกุตตรธรรม ๙ ประการ แลอริยสงฆ์สาวก บัดนี้ ข้าพเจ้าจักกล่าว
ซึ่งธรรมขันธ์โดยสังเขปตามสติปัญญาฯ
ยังมีท่านคนหนึ่งรักตัวคิดกลัวทุกข์ อยากได้สุขพ้นภัยเที่ยวผายผัน เขาบอกว่าสุขมีที่ไหน
ก็อยากไป แต่เที่ยวหมั่นไปมาอยู่ช้านาน นิสัยท่านนั้นรักตัวกลัวตายมาก อยากจะพ้นแท้ๆ เรื่อง
แก่ตาย วันหนึ่ง ท่านรู้จริงทิ้งสมุทัยพวกสังขาร ท่านก็ปะถ�้ำสนุกสุขไม่หาย เปรียบเหมือนดังกาย
นีเ้ อง ชะโงกดูถำ�้ สนุกทุกข์ทลาย แสนสบายรูต้ วั เรือ่ งกลัวนัน้ เบา ทําเมิน*ไปเมินมาอยูห่ น้าเขา จะกลับ
ไปป่าวร้องซึง่ พวกพ้องเล่า ก็กลัวเขาเหมาว่าเป็นบ้าบอ สูอ้ ยูผ่ เู้ ดียวหาเรือ่ งเครือ่ งสงบ เป็นอันจบเรือ่ ง
คิดไม่ติดต่อ ดีกว่าเที่ยวรุ่มร่ามทําสอพลอ เดี๋ยวถูกยอถูกติเป็นเรื่องเครื่องรําคาญฯ
ยังมีบุรุษคนหนึ่งอีกกลัวตายน�้ำใจฝ่อ มาหาแล้วพูดตรงๆ น่าสงสาร ถามว่าท่านพากเพียร
มาช้านาน เห็นธรรมทีจ่ ริงแล้วหรือยังทีใ่ จหวัง เอ๊ะทาํ ไมจึงรูใ้ จฉัน บุรษุ ผูน้ นั้ ก็อยากอยูอ่ าศัย ท่านว่าดีๆ
ฉันอนุโมทนา จะพาดูเขาใหญ่ถ�้ำสนุกทุกข์ไม่มี คือกายะคะตาสติภาวนา ชมเล่นให้เย็นใจหาย
เดือดร้อน หนทางจรอริยวงศ์ จะไปหรือไม่ไปฉันไม่เกณฑ์ ใช่หลอกเล่นบอกความให้ตามจริง
แล้วกล่าวปฤษณา** ท้าให้ตอบ ปฤษณานั้นว่า ระวึง คืออะไร ตอบว่าวิ่งเร็วคือวิญญาณ
อาการไว เดินเป็นแถวตามแนวกัน สัญญาตรงไม่สงสัย ใจอยู่ในวิ่งไปมา สัญญาเหนี่ยวภายนอก
หลอกลวงจิต ทําให้คิดวุ่นวายเที่ยวส่ายหา หลอกเป็นธรรมต่าง ๆ อย่างมายา
ถามว่า ห้าขันธ์ใครพ้นจนทั้งปวง แก้ว่า ใจซิพ้นอยู่คนเดียว ไม่เกาะเกี่ยวพัวพันติดสิ้น พิษหวง
หมดที่หลงอยู่เดียวดวง สัญญาลวงไม่ได้หมายหลงตามไป
แต่งโดย พระภูริทัตโต (หมั่น***) วัดสระประทุมวัน
*เมิน หมายถึง มอง
**ปฤษณา หมายถึง ปริศนา
***“หมั่น” เป็นการเขียนตามภาษาส�ำเนียงภาคอีสาน แปลว่า มั่นคง เหนียวแน่น พากเพียร บากบั่น มุมานะ
ส�ำเนียงภาคกลาง ใช้คำ� ว่า “มั่น”
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ถามว่า ที่ว่าตายใครเขาตายที่ไหนกัน แก้ว่า สังขารเขาตายทําลายผล ถามว่า สิ่งใดก่อให้
ต่อวน แก้ว่า กลสัญญาพาให้เวียน เชื่อสัญญาจึงผิดคิดยินดี ออกจากภพนี้ไปภพนั้นเที่ยวหันเหียน
เลยลืมจิตจําปิดสนิทเนียน ถึงจะเพียรหาธรรมก็ไม่เห็น
ถามว่า ใครกําหนดใครหมายเป็นธรรม แก้ว่า ใจกําหนดใจหมายเรื่องหาเจ้าสัญญานั้นเอง
คือว่าดี คว้าชั่ว ผลัก ติด รัก ชัง
ถามว่ า กินหนเดียวไม่เที่ยวกิน แก้ ว ่ า สิ้น อยากดู รู ้ ไ ม่ ห วั ง ในเรื่ องเห็ น ต่ อไปหายรุ งรัง
ใจก็นั่งแท่นนิ่งทิ้งอาลัย
ถามว่า สระสี่เหลี่ยมเปี่ยมด้วยน�้ำ  แก้ว่า ธรรมสิ้นอยากจากสงสัย สะอาดหมดราคีไม่มีภัย
สัญญาในนั้นพราก สังขารขันธ์นั้นไม่กวน ใจจึงเปี่ยมเต็มที่ไม่มีพร่อง เงียบระงับดวงจิตไม่คิดครวญ
เป็นของควรชมชื่นทุกคืนวัน
แม้ได้สมบัติทิพย์สักสิบแสน ก็ไม่เหมือนรู้จริงทิ้งสังขาร หมดความอยากเป็นยิ่งสิ่งสําคัญ
จําอยู่ส่วนจํา ไม่ก�้ำเกิน ใจไม่เพลินทั้งสิ้นหายดิ้นรน เหมือนดังว่ากระจกส่องเงาหน้าแล้ว อย่าคิด
ติดสัญญา เพราะว่าสัญญานัน้ เหมือนดังเงา อย่าได้เมาไปตามเรือ่ งเครือ่ งสังขาร ใจขยับ จับใจทีไ่ ม่ปน
ไหวส่วนตนรู้แน่เพราะแปรไป ใจไม่เที่ยงของใจใช่ต้องว่า รู้ขันธ์ห้าต่างชนิดเมื่อจิตไหว แต่ก่อนนั้น
หลงสัญญาว่าเป็นใจ สําคัญว่าในว่านอกจึงหลอกลวง
คราวนี้ใจเป็นใหญ่ไม่หมายพึ่ง สัญญาหนึ่งสัญญาใดมิได้หวง เกิดก็ตามดับก็ตามสิ่งทั้งปวง
ไม่ต้องหวงไม่ต้องกันหมู่สัญญา เปรียบเหมือนขึ้นยอดเขาสูงแท้แลเห็นดิน แลเห็นสิ้นทุกตัวสัตว์
สูงยิ่งนัก แลเห็นเรื่องของตนแต่ต้นมา เป็นมรรคาทั้งนั้นเช่นบันได
ถามว่า น�้ำขึ้นลงตรงสัจจังนั้นหรือ ตอบว่า สังขารแปรแก้ไม่ได้ ธรรมดากรรมแต่งไม่ แกล้งใคร
ขืนผลักไสจับต้องก็หมองมัวชั่วในจิต ไม่ต้องคิดขัดธรรมดา สภาวะสิ่งเป็นจริงฯ ดีชั่วตามแต่เรื่องของ
เรื่องเปลื้องแต่ตัว ไม่พัวพันสังขารเป็นการเย็น รู้จักจริงต้องทิ้งสังขารที่ผันแปรเมื่อแลเห็น เบื่อแล้ว
ปล่อยได้คล่องไม่ต้องเกณฑ์ ธรรมก็เย็นใจระงับรับอาการ
ถามว่า ห้าหน้าที่ มีครบกัน ตอบว่า ขันธ์แบ่งแจกแยกห้าฐาน เรื่องสังขารต่างกองรับหน้าที่มี
กิจการ จะรับงานอื่นไม่ได้เต็มในตัว แม้ลาภยศสรรเสริญเจริญสุข นินทาทุกข์เสื่อมยศหมดลาภทั่ว
รวมลงตามสภาพตามเป็นจริง ทั้งแปดอย่างใจไม่หันไปพัวพัน เพราะว่ารูปขันธ์ก็ทํา แก่ไข้มิได้เว้น
นามก็มิได้พักเหมือนจักรยนต์ เพราะรับผลของกรรมที่ทํามา เรื่องดีพาเพลิดเพลินเจริญใจ เรื่องชั่ว
ขุ่นวุ่นจิตคิดไม่หยุด เหมือนไฟจุดจิตหมองไม่ผ่องใส นึกขึ้นเองทั้งรักทั้งโกรธไปโทษใคร อยากไม่แก่
ไม่ตายได้หรือคน เป็นของพ้นวิสัยจะได้เชย เช่น ไม่อยากให้จิตเที่ยวคิดรู้ อยากให้อยู่เป็นหนึ่งหวัง
พึ่งเฉย จิตเป็นของผันแปรไม่แน่เลย สัญญาเคยอยู่ได้บ้างเป็นครั้งคราว
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ถ้ารู้เท่าธรรมดาทั้งห้าขันธ์ ใจนั้นก็ขาวสะอาดหมดมลทินสิ้นเรื่องราว ถ้ารู้ได้อย่างนี้จึงดียิ่ง
เพราะเห็นจริงถอนหลุดสุดวิถี ไม่ฝา่ ฝืนธรรมดาตามเป็นจริง จะจนจะมีตามเรือ่ งเครือ่ งนอกใน ดีหรือ
ชั่วต้องดับเลื่อนลับไป ยึดสิ่งใดไม่ได้ตามใจหมาย ใจไม่เที่ยงของใจไหววิบวับ สังเกตจับรู้ได้ สบายยิ่ง
เล็กบังใหญ่รไู้ ม่ทนั ขันธ์บงั ธรรมมิดผิดทีน่ ี่ มัวดูขนั ธ์ ธรรมไม่เห็นเป็นธุลไี ป ส่วนธรรม มีใหญ่กว่าขันธ์
นั้นไม่แล
ถามว่า มีไม่มี ไม่มีมี นี้คืออะไร ที่นี้ติดหมดคิดแก้ไม่ไหว เชิญชี้ให้ชัดทั้งอรรถแปล โปรดแก้เถิด
ที่ว่าเกิดมีต่างๆ ทั้งเหตุผล แล้วดับไม่มีชัดใช่สัตว์คน นี้ข้อต้นมีไม่มีอย่างนี้ตรง ข้อปลายไม่มีมี นี้เป็น
ธรรม ที่ลึกล�้ำใครพบจบประสงค์ ไม่มีสังขารมีธรรมที่มั่นคง นั้นแลองค์ธรรมเอกวิเวกจริง
ธรรมเป็นหนึ่งไม่แปรผัน เลิศภพสงบยิ่ง เป็นอารมณ์ของใจไม่ไหวติง ระงับนิ่งเงียบสงัด
ชัดกับใจ ใจก็สร่างจากเมาหายเร่าร้อน ความอยากถอนได้หมดปลดสงสัย เรื่องพัวพันขันธ์ห้า
ซาสิ้นไป เครื่องหมุนในไตรจักรก็หักลง ความอยากใหญ่ยิ่งก็ทิ้งหลุด ความรักหยุดหายสนิทสิ้น
พิษหวง ร้อนทั้งปวงก็หายหมดดังใจจง
เชิญโปรดชี้อีกอย่างหนทางใจ สมุทัยของจิตที่ปิดธรรม แก้ว่า สมุทัยกว้างใหญ่นัก ย่อลงก็คือ
ความรักบีบใจอาลัยขันธ์ ถ้าธรรมมีกับจิตเป็นนิจนิรันดร์ เป็นเลิกกันสมุทัยมิได้มี
จงจําไว้อย่างนี้วิถีจิต ไม่ต้องคิดเวียนวนจนป่นปี้ ธรรมไม่มีอยู่เป็นนิจติดยินดี ใจตกที่ สมุทัย
อาลัยตัว ว่าอย่างย่อ ทุกข์กับธรรมประจําจิต เอาจนคิดรู้เห็นจริงจึงเย็นทั่ว จะสุขทุกข์เท่าไร
มิได้กลัว สร่างจากเครื่องตัวคือสมุทัยไปที่ดี รู้เท่านี้ก็คลายหายร้อน พอพักผ่อนเสาะแสวงหา
ทางหนี จิตรู้ธรรมลืมจิตที่ติดธุลี ใจรู้ธรรมที่เป็นสุขขันธ์ทุกข์แท้แน่ประจํา ธรรมคงธรรม ขันธ์
คงขันธ์เท่านั้น
และคาํ ว่าเย็นสบายหายเดือดร้อน หมายจิตถอนจากผิดทีต่ ดิ แท้ แต่สว่ นสังขารขันธ์ ปราศจาก
สุขเป็นทุกข์แท้ เพราะต้องแก่ไข้ตายไม่วายเว้น จิตรูธ้ รรมทีล่ ำ�้ เลิศ จิตก็ถอนจากผิด เครือ่ งเศร้าหมอง
ของแสลง ผิดเป็นโทษของใจอย่างร้ายแรง เห็นธรรมแจ้งถอนผิดหมดพิษใจ
จิตเห็นธรรมดีลน้ ทีพ่ น้ ผิด พบปะธรรมเปลือ้ งเครือ่ งกระสัน มีสติอยูใ่ นตัวไม่พวั พัน เรือ่ งรักขันธ์
ขาดสิน้ หายยินดี สิน้ ธุลที งั้ ปวงหมดห่วงใย ถึงจะคิดก็ไม่หา้ มตามนิสยั เมือ่ ไม่หา้ ม กลับไม่ฟงุ้ พ้นยุง่ ไป
พึงรู้ได้ว่าบาปมีขึ้นเพราะขืนจริง ตอบว่า บาปเกิดได้เพราะไม่รู้ ถ้าปิดประตูเขลาได้สบายยิ่ง
ชั่วทั้งปวงเงียบหายไม่ไหวติง ขันธ์ทุกสิ่งย่อมทุกข์ไม่สุขเลย
แต่ก่อนข้าพเจ้ามืดเขลาเหมือนเข้าถ�้ำ  อยากเห็นธรรมยึดใจจะให้เฉย ยึดความจําว่าเป็นใจ
หมายจนเคย เลยเพลินเชยชมจําทํามานาน ความจําผิดปิดไว้ไม่ให้เห็น จึงหลงเล่นขันธ์ห้าน่าสงสาร
ให้ยกตัวอวดตนพ้นประมาณ เที่ยวระรานติคนอื่นเป็นพื้นไปไม่เป็นผล เที่ยวดูโทษคนอื่นนั้นขึ้นใจ
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เหมือนก่อไฟเผาตัวต้องมัวมอม ใครผิดถูกดีชั่วก็ตัวเขา ใจของเราเพียรระวังตั้งถนอม อย่าให้
อกุศลวนมาตอม ควรถึงพร้อมบุญกุศลผลสบาย เห็นคนอืน่ เขาชัว่ ตัวก็ดี เป็นราคียดึ ขันธ์ทมี่ นั หมาย
ยึดขันธ์ต้องร้อนแท้เพราะแก่ตาย เลยซ�้ำร้ายกิเลสกลุ้มเข้ารุมกวน เต็มทั้งรักทั้งโกรธโทษ ประจักษ์
ทั้งกลัวนักหนักจิตคิดโหยหวน ซ�ำ้ อารมณ์กามห้าก็มาชวน ยกกระบวนทุกอย่างต่างๆ ไป เพราะยึด
ขันธ์ทั้งห้าว่าของตน จึงไม่พ้นทุกข์ภัยไปได้นา
ถ้ารู้โทษของตัวแล้วอย่าชาเฉย ดูอาการสังขารที่ไม่เที่ยงร�่ำไปให้ใจเคย คงได้เชยชมธรรมะ
อันเอกวิเวกจิต ไม่เที่ยงนั้นหมายใจไหวจากจํา เห็นแล้วซ�้ำดูๆ อยู่ที่ไหว พออารมณ์นอกดับระงับ
ไปหมดปรากฏธรรม เห็นธรรมแล้วย่อมหายวุ่นวายจิต จิตนั้นไม่ติดคู่ จริงเท่านี้หมดประตู รู้ไม่รู้
อย่างนี้วิถีใจ รู้เท่าที่ไม่เที่ยง จิตต้นพ้นริเริ่ม คงจิตเดิมอย่างเที่ยงแท้ รู้ต้นจิตพ้นจากผิดทั้งปวงไม่ห่วง
ถ้าออกไปปลายจิตผิดทันที คําที่ว่ามืดนั้นเพราะจิตคิดหวงดี จิตหวงนี้ปลายจิตคิดออกไป จิตต้นดี
เมื่อธรรมะปรากฎหมดสงสัย เห็นธรรมะอันเลิศล�้ำโลกา เรื่องคิดค้นวุ่นหามาแต่ก่อน ก็เลิกถอน
เปลื้องปลดได้หมดสิ้น ยังมีทุกข์ต้องหลับนอนกับกินไปตามเรื่อง ใจเชื่องชิดต้นจิตคิดไม่ครวญ
ธรรมดาของจิตก็ตอ้ งคิดนึก พอรูส้ กึ จิตต้นพ้นโหยหวน เงียบสงัดจากเรือ่ งเครือ่ งรบกวน ธรรมดา
สังขารปรากฏหมดด้วยกัน เสื่อมทั้งนั้นคงที่ไม่มีเลย ระวังใจเมื่อจําทําละเอียด มักจะเบียดให้จิต
ไปติดเฉย ใจไม่เที่ยงของใจซ�้ำให้เคย เมื่อถึงเอยหากรู้เองเพลงของใจ เหมือนดังมายาที่หลอกลวง
ท่านว่าวิปัสสนูปกิเลส จําแลงเพศเหมือนดังจริงที่แท้ไม่ใช่จริง รู้ขึ้นเองหมายนามว่าความเห็น ไม่ใช่
เช่นฟังเข้าใจชั้นไต่ถาม ทั้งตรึกตรองแยกแยะแกะรูปนาม ก็ใช่ความเห็นเองจงเล็งดู
รู้ขึ้นเองใช่เพลงคิด รู้ต้นจิตๆ จิตต้นพ้นโหยหวน ต้นจิตรู้ตัวแน่ว่าสังขารเรื่องแปรปรวน
ใช่กระบวนไปดูหรือรู้อะไร รู้อยู่เพราะหมายคู่ก็ไม่ใช่ จิตคงรู้จิตเองเพราะเพลงไหว จิตรู้ไหวๆ
สงสัย ขาดค้นคว้าหาเรื่องไปจาก เรื่องใจอยากก็หยุดได้ ก็จิตติดกันไป แยกไม่ได้ตามจริงสิ่งเดียวกัน
จิตเป็นสองอาการเรียกว่าสัญญาพาพัวพันไม่เที่ยงนั้น ก็ตัวเองไปเล็งใคร ใจรู้เสื่อมของตัวก็พ้นมัวมืด
ใจก็จืดสิ้นรสหมดสงสัย ขาดค้นคว้าหาเรื่อง เครื่องนอกใน ความอาลัยทั้งปวงก็ร่วงโรย ทั้งโกรธรัก
เครื่องหนักใจก็ไปจาก เรื่องใจอยากก็หยุดได้ หายหวนโหย พ้นหนักใจทั้งหลายโอดโอย เหมือนฝน
โปรยใจ ใจเย็นเห็นด้วยใจ ใจเย็นเพราะไม่ต้องเที่ยวมองคน
รู้จิตต้นปัจจุบันพ้นหวั่นไหว ดีหรือชั่วทั้งปวงไม่ห่วงใย ต้องดับไปทั้งเรื่องเครื่องรุงรัง อยู่เงียบๆ
ต้นจิตไม่คิดอ่าน ตามแต่การของจิตสิ้นคิดหวัง ไม่ต้องวุ่นต้องวายหายระวัง นอนหรือนั่งนึกพันอยู่
ต้นจิต ท่านชี้มรรคฟังหลักแหลม ช่างต่อแต้มกว้างขวางสว่างไสว ยังอีกอย่างทางใจ ไม่หลุดสมุทัย
ขอจงโปรดชี้ให้พิสดารเป็นการดี
ตอบว่า สมุทัยคืออาลัยรัก เพลินยิ่งนักทําภพใหม่ไม่หน่ายหนี ว่าอย่างต�่ำกามคุณห้า
เป็นราคี อย่างสูงชี้สมุทัยอาลัยฌาน ถ้าจะจับตามวิถีมีในจิต ก็เรื่องคิดเพลินไปในสังขาร เพลิน
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ทั้งปวงเคยมาเสียช้านาน กลับเป็นการดีไปให้เจริญจิตไปในส่วนที่ผิด ก็เลยแตกกิ่งก้านฟุ้งซ่านใหญ่
เทีย่ วเพลินไปในผิดไม่คดิ เขิน สิง่ ได้ชอบอารมณ์กช็ มเพลิน เพลินจนเกินลืมตัวไม่กลัวภัย เพลินดูโทษ
คนอืน่ ดืน่ ด้วยชัว่ โทษของตัวไม่เห็นเป็นไฉน โทษคนอืน่ เขามากสักเท่าไร ไม่ทําให้เราตกนรกเลยฯ
โทษของเราเศร้าหมองไม่ต้องมาก ส่งวิบากไปตกนรกแสนสาหัส หมั่นดูโทษตนไว้ให้ใจเคย
เว้นเสียซึ่งโทษนั้น คงได้เชยชมสุขพ้นทุกข์ภัย เมื่อเห็นโทษตนชัดรีบตัดทิ้ง ทําอ้อยอิ่งคิดมาก
จากไม่ได้ เรื่องอยากดีไม่หยุดคือตัวสมุทัย เป็นโทษใหญ่กลัวจะไม่ดีนี้ก็แรง ดีแลไม่ดีนี้เป็นพิษ
ของจิตนัก เหมือนไข้หนักถูกต้องของแสลง กําเริบโรคด้วยพิษผิดสําแลง ธรรมไม่แจ้งเพราะ
อยากดีนี้เป็นเดิม
ความอยากดีมีมากมักลากจิต ให้เที่ยวคิดวุ่นไปจนใจเหิม สรรพชั่วมัวหมองก็ต้องเติม ผิดยิ่ง
เพิ่มไปร�่ำไปไกลจากธรรม ที่จริงชี้สมุทัยนี้ใจฉันคร้าม ฟังเนื้อความไปข้างนุงทางยุ่งยิ่ง เมื่อชี้มรรค
ฟังใจไม่ไหวติง ระงับนิ่งใจสงบจบกันทีฯ
อันนี้ชื่อว่า ขันธะวิมุติสะมังคีธรรมะประจําอยู่กับที่ ไม่มีอาการไปไม่มีอาการมา สภาวธรรม
ที่เป็นจริงสิ่งเดียวเท่านั้นและไม่มีเรื่องจะแวะเวียน สิ้นเนื้อความแต่เพียงเท่านี้ฯ
ผิดหรือถูกจงใช้ปัญญาตรองดูให้รู้เถิดฯ
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มุตโตทัย*

(แนวทางปฏิบัติให้ถึงความหลุดพ้น)
โอวาท ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๑. การปฏิบัติ เปนเครื่องยังพระสัทธรรมใหบริสุทธิ์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงวา ธรรมของพระตถาคต เมื่อเขาไปประดิษฐาน
ในสันดานของปุถชุ นแลว ยอ มกลายเปน ของปลอม (สัทธรรมปฏิรปู ) ไป แตถ าเขาไปประดิษฐาน
ในจิตสันดานของพระอริยเจาแลวไซร ยอมเปนของบริสุทธิ์แทจริง และเปนของไมลบเลือนดวย
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ยังเพียรแตเ รียนพระปริยตั ถิ า ยเดียว จึงยังใชการไมไดดี ตอเมือ่ มาฝกหัดปฏิบตั ิ
จิตใจกําจัดเหลากะปอมกา คือ อุปกิเลส แลวนั่นแหละ จึงจะยังประโยชนใหสําเร็จเต็มที่ และทําให
พระสัทธรรมบริสุทธิ์ ไมวิปลาสคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมดวย

๒. ฝกตนดีแลวจึงฝกผูอื่น ชื่อวาทําตามพระพุทธเจา
ปุริสทมฺมสารถิ สตฺถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ
สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ทรงทรมานฝกหัด พระองคจนไดตรัสรูพระอนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณ เปน พุทฺโธ ผูรูกอน แลวจึงเปน ภควา ผูทรงจําแนกแจกธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว 
สตฺถา จึง เปนครูของเทวดาและมนุษย เปนผูฝกบุรุษผูมีอุปนิสัยบารมีควรแกการทรมานในภายหลัง
จึงทรงพระคุณปรากฏวา กลฺยาโณ กิตฺติสทฺโท อพฺภุคฺคโต ชื่อเสียงเกียรติศัพทอันดีงามของ
พระองคยอมฟุงเฟองไปในจตุรทิศจนตราบเทาทุกวันนี้ แมพระอริยสงฆสาวกเจาทั้งหลายที่ลวงลับ
ไปแลวก็เชนเดียวกัน ปรากฏวาทานฝกฝนทรมานตนไดดีแลว จึงชวยพระบรมศาสดาจําแนก
แจกธรรม สัง่ สอนประชุมชนในภายหลัง ทานจึงมีเกียรติคณ
ุ ปรากฏเชนเดียวกับพระผูม พี ระภาคเจา
ถาบุคคลใดไมทรมานตนใหดีกอนแลว และทําการจําแนกแจกธรรมสั่งสอนไซร  ก็จักเปนผูมีโทษ
ปรากฏวา ปาปโก สทฺโท โหติ คือเปนผูมีชื่อเสียงชั่วฟุงไปในจตุรทิศ เพราะโทษที่ไมทําตาม
พระสัมมาสัมพุทธเจา และพระอริยสงฆสาวกเจาในกอนทั้งหลาย

บันทึกโดย พระอาจารยวิริยังค สิรินฺธโร* ณ วัดปาบานนามน กิ่ง อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร พ.ศ. ๒๔๘๖
*พระญาณวิรยิ าจารย์ (พระอาจารย์วริ ยิ งั ค์ สิรนิ ธฺ โร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เขียนบันทึกมุตโตทัยจากธรรมเทศนา
ของท่านพระอาจารย์มั่น ที่ได้ฟังขณะอยู่ปฏิบัติกับท่าน เป็นพระอุปัฏฐาก มีความซาบซึ้งตรึงใจและคิดว่าผู้อื่น
ก็ควรได้ฟังธรรมเทศนาอย่างนี้บ้าง
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๓. มูลมรดกอันเปนตนทุนทําการฝกฝนตน
เหตุใดหนอ ปราชญทั้งหลาย จะสวดก็ดี จะรับศีลก็ดี หรือจะทําการกุศล ใดๆ ก็ดี จึงตอง
ตั้ง “นโม” กอน จะทิ้ง “นโม” ไมไดเลย เมื่อเปนเชนนี้ “นโม” ก็ตองเปนสิ่งสําคัญ
จึงยกขึ้นพิจารณา ไดความวา น คือธาตุน�้ำ โม คือ ธาตุดิน พรอมกับบาทพระคาถา ปรากฏ
ขึ้นมาวา มาตาเปติกสฺมภโว โอ ทนกุมฺมาสปจฺจโย สัมภวธาตุของมารดาบิดาผสมกัน จึงเปนตัวตน
ขึ้นมา เมื่อคลอดจากครรภ์มารดาแล้ว ก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุมมาสเป็นเครื่องเลี้ยงจึงเจริญเติบโต
ขึ้นมาได้
น เปนธาตุของ มารดา โม เปนธาตุของ บิดา ฉะนั้นเมื่อธาตุทั้ง ๒ ผสมกันเขาไป ไฟธาตุของ
มารดาเคี่ยวเขาจนไดนามวา กลละ คือ น�้ำมัน หยดเดียว ณ ที่นี้เอง ปฏิสนธิวิญญาณเขาถือปฏิสนธิ
ได จิตจึงไดถือปฏิสนธิในธาตุ นโม นั้น เมื่อจิตเขาไปอาศัยแลว กลละ ก็คอยเจริญขึ้น เปน อัมพุชะ
คือเปนกอนเลือด เจริญจากกอนเลือดมาเปน ฆนะ คือเปน แทง และ เปสี คือชิ้นเนื้อ แลวขยายตัว
ออกคลายรูปจิ้งเหลน จึงเปนปญจสาขา คือ แขน ๒ ขา ๒ หัว ๑
สวนธาตุ พ คือลม ธ คือไฟ นั้นเปนธาตุเขามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไมถือ เมื่อละจาก กลละ
นั้นแลว กลละ ก็ตองทิ้งเปลาหรือสูญเปลา ลมและไฟก็ไมมี คนตาย ลมและไฟก็ดับหาย สาบสูญไป
จึงวาเปนธาตุอาศัย ขอสําคัญจึงอยูที่ธาตุทั้ง ๒ คือ นโม เปนดังเดิม
ในกาลตอ มาเมือ่ คลอดออกมาแลว ก็ตอ งอาศัย น มารดา โม บิดา เปนผูท ะนุถนอมกลอมเกลีย้ ง
เลี้ยงมาดวยการใหขาวสุกและขนมกุมมาส เปนตน ตลอดจนการแนะนําสั่งสอนความดีทุกอยาง
ทานจึงเรียก มารดาบิดาวา “บุพพาจารย” เปนผูสอนกอนใครๆ ทั้งสิ้น
มารดาบิดาเปน ผูม เี มตตาจิตตอ บุตรธิดา จะนับจะประมาณมิได มรดกทีท่ าํ ใหกลาวคือ รูปกาย
นี้แลเปนมรดกดั้งเดิม ทรัพยสินเงินทองอันเปนของภายนอกก็เปนไปจากรูปกายนี้เอง ถารูปกายนี้
ไมมีแลวก็ทําอะไรไมได  ชื่อวาไมมีอะไรเลย เพราะเหตุนั้น ตัวของเราทั้งตัวนี้เปน “มูลมรดก”
ของมารดาบิดาทั้งสิ้น จึงวาคุณทานจะนับจะประมาณมิไดเลย ปราชญทั้งหลายจึงหาไดละทิ้งไม 
เราตองเอาตัวเราคือ “นโม” ตั้งขึ้นกอน แลวจึงทํากิริยานอมไหวลงภายหลัง “นโม” ทานแปลวา
“นอบนอม” นั้นเปนการแปลเพียงกิริยา หาไดแปลตนกิริยาไม  มูลมรดกนี้แลเปนตนทุนทําการ
ฝกหัดปฏิบัติตนไมตองเปนคนจนทรัพยสําหรับทําทุนปฏิบัติ

๔. มูลฐานสําหรับทําการปฏิบัติ
นโม นี้ เมื่อกลาวเพียง ๒ ธาตุเทานั้น ยังไมสมประกอบหรือยังไมเต็มสวน ตองพลิกสระ
พยัญชนะดังนี้ คือ เอาสระอะจากตัว น มาใสตัว ม เอาสระโอจากตัว ม มาใสตัว น แลวกลับ
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ตัว มะ มาไวหนาตัว โน เปน “มโน” แปลวา ใจ เมื่อเปนเชนนี้ จึงไดทั้งกายทั้งใจเต็มตามสวน
สมควรแกการใชเปนมูลฐานแหงการปฏิบัติได  มโนคือใจนี้ เปนดั้งเดิม เปนมหาฐานใหญ จะทํา
จะพูดอะไรก็ยอมเปนไปจากใจนี้ทั้งหมด ไดในพระพุทธพจนวา มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา
มโนมยา ธรรมทั้งหลายมีใจถึงกอน มีใจเปนใหญ สําเร็จแลวดวยใจ พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติ
พระธรรมวินัย ก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจคือมหาฐานนี้ทั้งสิ้น
เหตุนี้ เมื่อพระสาวกผูไดมาพิจารณาตามจนถึงรูจัก นโม แจมแจงแลว มโน ก็สุดบัญญัติ
คือพนจากบัญญัติทั้งสิ้น สมมติทั้งหลายในโลกนี้ตองออกไปจากมโนทั้งสิ้น ของใครก็กอน
ั ญัตติ ามกระแสแหง น�ำ้ โอฆะ จนเปน อวิชชา
ของใคร ตา งคนตา งถือเอากอ นอันนี้ ถือเอาเปน สมมติบญ
ตัวกอภพกอชาติ ดวยการไมรูเทา ดวยการหลง หลงถือวาเปนตัวเรา เปนของเราไปหมด

๕. มูลเหตุแหงสิ่งทั้งหลายในสากลโลกธาตุ
พระอภิธรรม ๗ คัมภีร  เวนมหาปฏฐาน มีนัยประมาณเทานั้นเทานี้ สวนคัมภีรมหาปฏฐาน
มีนัยหาประมาณมิได เปน “อนันตนัย” เปนวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาเทานั้นที่จะรอบรูได 
เมื่อพิจารณาพระบาลีที่วา เหตุปจฺจโย นั้น ไดความวา เหตุซึ่งเปนปจจัยดั้งเดิมของสิ่ง
ทั้งหลายในสากลโลกธาตุนั้นไดแกมโนนั่นเอง มโนเปนตัวมหาเหตุ เปนตัวเดิม เปนสิ่งสําคัญ
นอกนั้นเปนแตอาการเทานั้น อารมฺมณ จนถึง อวิคฺคต จะเปนปจจัยไดก็เพราะมหาธาตุคือใจ
เปนเดิมโดยแท 
ฉะนั้น มโนซึ่งกลาวไวในขอ ๔ ก็ดี ฐีติ ภูตํ ซึ่งจะกลาวในขอ ๖ ก็ดี และมหาเหตุซึ่งกลาวใน
ขอนี้ก็ดี ยอมมีเนื้อความเปนอันเดียวกัน พระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินัยก็ดี รูอะไรๆ
ไดดวย ทศพลญาณก็ดี รอบรูสรรพเญยยธรรมทั้งปวงก็ดี ก็เพราะมีมหาเหตุนั้นเปนดั้งเดิมทีเดียว
จึงทรงรอบรูไดเปนอนันตนัย แมสาวกทั้งหลายก็มีมหาเหตุนี้แลเปนเดิม จึงสามารถรูตามคําสอน
ของพระองคไดดวย
เหตุ นี้ แ ล พระอั ส สชิ เ ถระผู  เ ป  น ที่ ๕ ของพระป ญ จวั ค คี ย   จึ ง แสดงธรรมแก  อุ ป ติ ส สะ
(พระสารีบุตร) วา เย ธมฺมา เหตุปภวา เตสํ เหตุํ ตถาคโต เตสฺ จ โย นิโรโธ จ เอวํ วาที มหาสมโณ
ความว  า ธรรมทั้ ง หลายเกิ ด แต  เ หตุ เพราะว า มหาเหตุ นี้ เ ป น ตั ว สํ า คั ญ เป น ตั ว เดิ ม เมื่ อ ท า น
พระอัสสชิเถระ กลาวถึงที่นี้ (คือมหาธาตุ) ทานพระสารีบุตรจะไมหยั่งจิตลงถึงกระแสธรรม
อยางไรเลา เพราะอะไร ทุกสิ่งในโลกก็ตองเปนไปแตมหาเหตุ ถึงโลกุตตรธรรมก็คือมหาเหตุ ฉะนั้น
มหาปฏฐานทานจึงวาเปนอนันตนัย ผูมาปฏิบัติใจ คือตัวมหาเหตุ จนแจมกระจางสวางโรแลว
ยอมสามารถรูอะไรๆ ทั้งภายในและภายนอก ทุกสิ่งทุกประการ สุดจะนับจะประมาณได  ดวย
ประการฉะนี้
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๖. มูลการของสังสารวัฏฏ*
ฐีติ ภูตํ อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา อุปาทานํ ภโว ชาติ
คนเราทุกรูปนามที่ไดกําเนิดเกิดมาเปนมนุษยลวนแลวแตมีที่เกิดทั้งสิ้น กลาวคือ มีบิดา
มารดาเปนแดนเกิด ก็แลเหตุใดทานจึงบัญญัติปจจยาการแตเพียงวา อวิชฺชา ปจฺจยา ฯลฯ เทานั้น
อวิชชาเกิดมาจากอะไร ทานหาไดบัญญัติไวไม พวกเราก็ยังมีบิดามารดา อวิชชาก็ตองมีพอแม
เหมือนกัน ไดความตามบาทพระคาถาเบื้องตนวา ี ติภูตํ นั่นเองเปนพอแมของอวิชชา ี ติภูตํ
ไดแก จิตดั้งเดิม เมื่อ ี ติภูตํ ประกอบไปดวย ความหลง จึงมีเครื่องตอ กลาวคือ อาการของอวิชชา
ขึ้น เมื่อมีอวิชชาแลวจึงเปนปจจัยใหปรุงแตงเปนสังขาร พรอมกับความเขาไปยึดถือจึงเปนภพชาติ
คือตองเกิดกอตอกันไป ทานจึงเรียกปจจยาการ เพราะเปนอาการสืบตอกัน
วิชชาและอวิชชาก็ตองมาจาก ี ติภูตํ เชนเดียวกัน เพราะเมื่อ ีติภูตํ กอปรดวยอวิชชา
จึงไม่รูเทาอาการทั้งหลาย แต่เมื่อ ีติภูตํ กอปรด้วยวิชชา จึงรู้เท่าอาการทั้งหลายตามความ
เปนจริง นี่พิจารณาดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนา รวมใจความวา ีติภูตํ เปนตัวการดั้งเดิมของ
สังสารวัฏ (การเวียนวายตายเกิด) ทานจึงเรียกชื่อวา “มูลตันไตร”**
เพราะฉะนั้น เมื่อจะตัดสังสารวัฏใหขาดสูญ จึงตองอบรมบมตัวการดั้งเดิมใหมีวิชชา
รูเทาทันอาการทั้งหลายตามความเปนจริง ก็จะหายหลง แลวไมกออาการทั้งหลายใดๆ อีก
ีติภูตํ อันเปนมูลการ ก็หยุดหมุน หมดการเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ ดวยประการฉะนี้

๗. อรรคฐาน เปนที่ตั้งแหงมรรค ผล นิพพาน
อคฺคํ านํ มนุสฺเสสุ มคฺคํ สตฺตวิสุทฺธิยา
ฐานะอันเลิศมีอยูในมนุษย ฐานะอันดีเลิศนั้นเปนทางดําเนินไปเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว
อธิบายวา เราไดรับมรดกมาแลวจากนโมคือบิดามารดา กลาวคือ ตัวของเรานี้แล อันไดกําเนิด
เกิดมาเปน มนุษย ซึง่ เปน ชาติสงู สุด เปน ผูเ ลิศตัง้ อยูใ นฐานะอันเลิศดว ยดี คือ มีกายสมบัติ วจีสมบัติ
และมโนสมบัติ บริบรู ณ จะสรางสมเอาสมบัตภิ ายนอกคือทรัพยส นิ เงินทองอยางไรก็ได จะสรางสม
เอาสมบัติภายใน คือ มรรค ผล นิพพานธรรมวิเศษก็ได พระพุทธองคทรงบัญญัติพระธรรมวินัย
ก็ทรงบัญญัติแกมนุษยเรานี้เอง มิไดทรงบัญญัติแก ชาง ม้า โค กระบือ ฯลฯ ที่ไหนเลย มนุษยนี้เอง
จะเปนผูปฏิบัติถึงซึ่งความบริสุทธิ์ได
*ต้นฉบับใช้ “วัฏฏ์” เพื่อความเข้าใจภาษาปัจจุบัน ในเนื้อหาใช้คำ 
� “วัฏ”
**มูลตันไตร หมายถึง ไตรลักษณ์
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ฉะนั้น จึงไมควรนอยเนื้อต�่ำใจวาตนมีบุญวาสนานอย เพราะมนุษยทําได  เมื่อไมมีทําใหมีได 
เมื่อมีแลวทําใหยิ่งได  สมดวยเทศนานัยอันมาในเวสสันดรชาดก วา ทานํ เทติ สีลํ รกฺขติ ภาวนํ
ภาเวตฺวา เอกจฺโจ สคฺคํ คจฺฉติ เอกจฺโจ โมกขํ คจฺฉติ นิสฺสํสยํ เมื่อไดทํากองการกุศล คือ ใหทาน
รักษาศีล เจริญภาวนา ตามคําสอนของพระบรมศาสดาจารยเจาแลว บางพวกทํานอยก็ตองไปสู
สวรรค  บางพวกทํามากและขยันท�ำจริงพรอมทั้งวาสนาบารมีแตหนหลังประกอบกัน ก็สามารถ
เขาสูพระนิพพานโดยไมตองสงสัยเลย พวกสัตวดิรัจฉานทานมิไดกลาววาเลิศ เพราะจะมาทํา
เหมือนพวกมนุษยไมได  จึงสมกับคําวา มนุษยนี้ตั้งอยูในฐานะอันเลิศดวยดี สามารถนําตนเขาสู
มรรคผล เขาสูพระนิพพานอันบริสุทธิ์ไดแล

๘. มหาสติปัฏฐานคือชัยภูมิ อันเป็นสนามฝึกคน
พระบรมศาสดาจารยเจา ทรงตั้งชัยภูมิไวในธรรมขอไหน? เมื่อพิจารณาปญหานี้ไดความ
ขึ้นวา พระองคทรงตั้งมหาสติปฏฐานเปนชัยภูมิ
อุปมาในทางโลก การรบทัพชิงชัย มุงหมายชัยชนะ จําตองหาชัยภูมิ ถาไดชัยภูมิที่ดีแลวยอม
สามารถปองกันอาวุธของขาศึกไดดี ณ ที่นั้น สามารถรวบรวมกําลังใหญเขาฆาฟนขาศึกใหปราชัย
พายแพไปได ที่เชนนั้นทานจึงเรียกวา ชัยภูมิ คือที่ที่ประกอบไปดวยคายคูประตูและหอรบอันมั่นคง
ฉันใด
อุปไมยในทางธรรมก็ฉนั นัน้ ทีเ่ อา มหาสติปฏ ฐานเปนชัยภูมิ ก็โดยผูท จี่ ะเขาสูส งครามรบขาศึก
คือกิเลส ตอ งพิจารณากายานุปส สนาสติปฏ ฐานเปน ตน กอ น เพราะคนเราทีจ่ ะเกิดกามราคะเปน ตน
ขึน้ ก็เกิดทีก่ ายและใจ เพราะตาแลไปเห็นกายทําใหใจกําเริบ เหตุนนั้ จึงไดความวากายเปนเครือ่ ง
กอ เหตุ จึงตอ งพิจารณากายนีก้ อ น จะไดเปนเครือ่ งดับนิวรณ ทําใหใจสงบได ณ ทีน่ ี้ พึงทําใหมาก
เจริญใหมาก คือ พิจารณาไมตองถอยเลยทีเดียว
ในเมื่ออุคคหนิมิตปรากฏ จะปรากฏกายสวนไหนก็ตาม ใหพึงถือเอากายสวนที่ไดเห็นนั้น
พิจารณาใหเ ปน หลักไว ไมต อ งยายไปพิจารณาทีอ่ นื่ จะคิดวาทีน่ เี่ ราเห็นแลว ทีอ่ นื่ ยังไมเ ห็นก็ตอ ง
ไปพิจารณาที่อื่นซิ เชนนี้หาควรไม ถึงแมจะพิจารณาจนแยกกายออกมาเปนสวนๆ ทุกๆ อาการ
อันเปนธาตุดิน น�้ำ ลม ไฟ ไดอยางละเอียด ที่เรียกวาปฏิภาคก็ตาม ก็ใหพิจารณากายที่เราเห็น
ทีแรกดวยอุคคหนิมิตนั้นจนชํานาญ ที่จะชํานาญไดก็ตองพิจารณาซ�้ำแลวซ�้ำอีก ณ ที่เดียว
นั้นเอง เหมือนสวดมนตฉะนั้น
อันการสวดมนต  เมื่อเราทองสูตรนี้ไดแลว ทิ้งเสียไมเลาไมสวดไวอีก ก็จะลืมเสีย ไมสําเร็จ
ประโยชนอะไรเลย เพราะไมทําใหชํานาญ ดวยความประมาท ฉันใด การพิจารณากายก็ฉันนั้น
เหมือนกัน เมื่อไดอุคคหนิมิตในที่ใดแลว ไมพิจารณาในที่นั้นใหมาก ปลอยทิ้งเสียดวยความ
ประมาท ก็ไมสําเร็จประโยชนอะไรอยางเดียวกัน
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การพิจารณากายนี้มีที่อางมาก ดั่งในการบวชทุกวันนี้ เบื้องตนตองบอกกรรมฐาน ๕ ก็คือ
กายนี้เอง กอนอื่นหมด เพราะเปนของสําคัญ ทานกลาวไวในคัมภีรพระธรรมบทขุททกนิกายวา
อาจารยผูไมฉลาด ไมบอกซึ่งการพิจารณากาย อาจทําลายอุปนิสัยแหงพระอรหันตของกุลบุตรได 
เพราะฉะนั้นในทุกวันนี้จึงตองบอกกรรมฐาน ๕ กอน
อีกแหงหนึ่ง ทานกลาววา พระพุทธเจาทั้งหลาย พระขีณาสวเจาทั้งหลาย ชื่อวาจะไมกําหนด
กายในสวนแหงโกฏฐาส* ใดโกฏฐาสหนึ่งมิไดมีเลย จึงตรัสแกภิกษุ ๕๐๐ รูป ผูกลาวถึงแผนดินวา
บานโนนมีดินดําดินแดง เปนตนนั้น วานั่นชื่อวา พหิทฺธา แผนดินภายนอก ใหพวกทานทั้งหลาย
มาพิจารณา อัชฌัตติกา แผนดินภายใน กลาวคืออัตตภาพรางกายนี้ จงพิจารณาไตรตรอง
ให้แยบคาย กระทําใหแจงแทงใหตลอด เมื่อจบการวิสัชชนาปญหานี้ ภิกษุทั้ง ๕๐๐ รูป ก็บรรลุ
พระอรหัตตผล
เหตุนั้น การพิจารณากายนี้จึงเปนของสําคัญ ผูที่จะพนทุกข์ทั้งหมดลวนแตตองพิจารณา
กายนี้ทั้งสิ้น จะรวบรวมกําลังใหญไดตองรวบรวมดวยการพิจารณากาย
แมพระพุทธเจาจะไดตรัสรูทีแรกก็ทรงพิจารณาลม ลมจะไมใชกายอยางไร? เพราะฉะนั้น
มหาสติปฏฐาน มีกายานุปสสนาเปนตน จึงชื่อวา “ชัยภูมิ” เมื่อเราไดชัยภูมิดีแลว กลาวคือ
ปฏิบัติตามหลักมหาสติปฏฐานจนชํานาญแลว ก็จงพิจารณาความเปนจริงตามสภาพแหงธาตุ
ทั้งหลาย ดวยอุบายวิปสสนาซึ่งจะกลาวขางหนา

๙. อุบายแหงวิปสสนา อันเปนเครื่องถายถอนกิเลส
ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ยอมเกิดมาแตของไมดี อุปมาดั่งดอกปทุมชาติอันสวยๆ งามๆ
ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเปนของสกปรก ปฏิกูล นาเกลียด แตวาดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพนโคลนตม
แลว ยอมเปนสิ่งที่สะอาด เปนที่ทัดทรงของพระราชา อุปราช อํามาตย และเสนาบดี เปนตน และ
ดอกบัวนั้นก็มิไดกลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลย
ขอนี้เปรียบเหมือน พระโยคาวจรเจาผูประพฤติพากเพียรประโยคพยายาม ยอมพิจารณา
ซึ่งสิ่งสกปรกนาเกลียด จิตจึงพ้นจากสิ่งสกปรกน่าเกลียดได้ สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นก็คือตัวเรา
นี้เอง รางกายนี้เปนที่ประชุมแหงของโสโครก คือ อุจจาระ ปสสาวะ (มูตร คูถ) ทั้งปวง สิ่งที่ออก
จาก ผม ขน เล็บ ฟน หนัง เปนตน ก็เรียกวาขี้ทั้งหมด เชน ขี้หัว ขี้เล็บ ขี้ฟน ขี้ไคล เปนตน เมื่อสิ่ง
เหลานี้รวงหลนลงสูอาหาร มีแกงกับเปนตน ก็รังเกียจ ตองเททิ้ง กินไมได และรางกายนี้ตองชําระ
ขัดสีอยูเสมอ จึงพอเปนของดูได ถาหาไมก็จะมีกลิ่นเหม็นสาบ เขาใกลใครก็ไมได ของทั้งปวงมี
*โกฏฐาส คือการพิจารณาแยกออกเป็นส่วนๆ
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ผาแพรเครื่องใชตางๆ เมื่ออยูนอกกายของเราก็เปนของสะอาดนาดู แตเมื่อมาถึงกายนี้แลวก็กลาย
เปนของสกปรกไป เมื่อปลอยไวนานๆ เขาไมซกั ฟอก ก็จะเขาใกลใครไมไดเลย เพราะเหม็นสาบ ดังนี้
จึงไดความวา รางกายของเรานี้เปนเรือนมูตรเรือนคูถ เปนอสุภะของไมงาม ปฏิกูลนาเกลียด เมื่อยัง
มีชีวิตอยูก็เปนถึงปานนี้ เมื่อชีวิตหาไมแลวยิ่งจะสกปรกหาอะไรเปรียบเทียบมิไดเลย
เพราะฉะนั้น พระโยคาวจรเจาทั้งหลายจึงพิจารณารางกายอันนี้ใหชํานิชํานาญดวย
โยนิโสมนสิการตั้งแตตนมาทีเดียว คือขณะเมื่อยังเห็นไมชัดเจน ก็พิจารณาสวนใดสวนหนึ่ง
แหงกายอันเปนที่สบายแกจริต จนกระทั่งปรากฏเปนอุคคหนิมิต คือปรากฏสวนแหงรางกาย
สวนใดสวนหนึ่ง แลวก็กําหนดสวนนั้นใหมาก เจริญใหมาก ทําใหมาก
การเจริญทําใหมากนั้น พึงทราบอยางนี้ อันชาวนาเขาทํานา เขาก็ทําที่แผนดิน ไถที่แผนดิน
ดํ า ลงไปในดิ น ป  ต  อ ไปเขาก็ ทํ า ที่ ดิ น นั่ น เอง เขาไม ไ ด ทํ า ในอากาศกลางหาว คงทํ า แต ที่ ดิ น
อยางเดียว ขาวเขาก็ไดเต็มยุงเต็มฉางเอง เมื่อทําใหมากในที่ดินนั้นแลว ไมตองรองเรียกวา
ขาวเอยขาว จงมาเต็มยุงเนอ ขาวก็จะหลั่งไหลมาเอง และจะหามวา ข้าวเอยขาว จงอยามาเต็มยุง
เต็มฉางเราเนอ ถาทํานาในที่ดินนั้นเองจนสําเร็จแลว ขาวก็มาเต็มยุงเต็มฉางโดยไม่ต้องสงสัยเลย
ฉันใดก็ดี พระโยคาวจรเจาก็ฉันนั้น คงพิจารณากายในที่เคยพิจารณาอันถูกนิสัย หรือที่ปรากฏมา
ใหเห็นครั้งแรก อยาละทิ้งเลยเปนอันขาด
การทําใหมากนั้นมิใชหมายแตการเดินจงกรมเทานั้น ใหมีสติหรือพิจารณาในที่ทุกสถาน
ในกาลทุกเมื่อ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทํา พูด คิด ก็ใหมีสติรอบคอบในกายอยูเสมอจึงจะ
ชื่อวาทําใหมาก
เมื่อพิจารณาในรางกายนั้นจนชัดเจนแลว ใหพิจารณาแบงสวนแยกสวนออกเปนสวนๆ
ตามโยนิโสมนสิการของตนกระจายออกเปนธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุลม ธาตุไฟ และพิจารณา
ใหเห็นไปตามนั้นจริงๆ อุบายตอนนี้ตามแตตนจะใครครวญออกอุบายตามที่ถูกจริตนิสัยของตน
แตอยาละทิ้งหลักเดิมที่ตนไดรูครั้งแรกนั่นเทียว
พระโยคาวจรเจา เมื่อพิจารณาในที่นี้ พึงเจริญใหมาก ทําใหมาก อยาพิจารณาครั้งเดียว
แลวปลอยทิ้งตั้งครึ่งเดือน ตั้งเดือน ใหพิจารณากาวเขาไป ถอยออกมา เปนอนุโลม ปฏิโลม คือ
เขาไปสงบในจิตแลว ถอยออกมาพิจารณากาย อยาพิจารณากายอยางเดียว หรือสงบที่จิต
แตอยางเดียว
พระโยคาวจรเจาพิจารณาอยางนี้ชํานาญแลว หรือ ชํานาญอยางยิ่งแลว คราวนี้แลเปน
สวนที่จะเปนเอง คือจิตยอมจะรวมใหญ เมื่อรวมพับลง ยอมปรากฏวาทุกสิ่งรวมลงเปน
อันเดียวกัน คือหมดทั้งโลกยอมเปนธาตุทั้งสิ้น นิมิตจะปรากฏขึ้นพรอมกันวา โลกนี้ราบเหมือน
หนากลอง เพราะมีสภาพเปนอันเดียวกัน ไมวาปาไม ภูเขา มนุษย สัตว แมที่สุดตัวของเราก็ตอง
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ล้มราบเปนที่สุดอยางเดียวกัน พรอมกับ “ญาณสัมปยุต คือรูขึ้นมาพรอมกัน” ในที่นี้ตัดความ
สนเทหในใจไดเลย จึงชื่อวา “ยถาภูตญาณทัสสนวิปสสนา คือทั้งเห็นทั้งรูตามความเปนจริง”
ขั้นนี้เปนเบื้องตนในอันที่จะดําเนินตอไป ไมใชที่สุด อันพระโยคาวจรเจาจะพึงเจริญใหมาก
ทําใหมาก จึงจะเปนไปเพื่อความรูยิ่งอีก จนรอบ จนชํานาญ เห็นแจงชัดวา สังขารความ
ปรุงแตง อันเปน ความสมมติวา โนน เปน ของของเรา นัน่ เปน เรา เปน ความไมเ ทีย่ ง อาศัยอุปาทาน
ความยึดถือจึงเปนทุกข
ก็แลธาตุทั้งหลายเขาหากมีหากเปนอยูอยางนี้ตั้งแตไหนแตไรมา เกิด แก เจ็บ ตาย เกิดขึ้น
เสื่อมไป อยูอยางนี้มากอนเราเกิด ตั้งแตดึกดําบรรพก็เปนอยูอยางนี้ อาศัยอาการของจิต ของ
ขันธ ๕ ไดแก รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไปปรุงแตง สําคัญมั่นหมาย ทุกภพทุกชาติ
นับเปนอเนกชาติเหลือประมาณ มาจนถึงปจจุบันชาติ จึงทําใหจิตหลงอยูตามสมมติ ไมใชสมมติ
มาติดเอาเรา เพราะธรรมชาติทั้งหลายทั้งหมดในโลกนี้ จะเปนของมีวิญญาณหรือไมก็ตาม เมื่อวา
ตามความจริงแลว เขาหากมีหากเปน เกิดขึ้นเสื่อมไป มีอยูอยางนั้นทีเดียว โดยไมตองสงสัยเลย
จึงรูขึ้นวา ปุพฺเพสุ อนสุสฺเตสุ ธมฺเมสุ ธรรมดาเหลานี้หากมีมาแตกอน ถึงวาจะไมไดยินไดฟง
มาจากใครก็มีอยูอยางนั้นทีเดียว ฉะนั้น ในความขอนี้ พระพุทธเจาจึงทรงปฏิญาณพระองควา
เราไมไดฟงมาแตใครเลย มิไดเรียนมาแตใครเลย เพราะของเหลานี้มีอยู  มีมาแตกอนพระองคดังนี้
ไดความวา ธรรมดาธาตุทั้งหลายยอมเปนยอมมีอยูอยางนั้น อาศัยอาการของจิตเขาไปยึดถือเอาสิ่ง
ทั้งปวงเหลานั้นมาหลายภพหลายชาติ จึงเปนเหตุใหเป็นไปตามสมมตินั้น เป็นเหตุให้อนุสัยครอบงํา
จิตจนหลงเชื่อไปตาม จึงเปนเหตุใหกอภพกอชาติดวยอาการของจิตเขาไปยึด
ฉะนั้น พระโยคาวจรเจาจึงมาพิจารณาโดยแยบคายลงไปตามสภาพวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา
สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา สังขารความเขาไปปรุงแตง คือ อาการของจิตนั่นแล ไมเที่ยง โลกสัตว
เขาเที่ยงคือมีอยูเปนอยูอยางนั้น ใหพิจารณาโดยอริยสัจจธรรมทั้งสี่ เปนเครื่องแกอาการของ
จิตใหเห็นแนแทโดยปจจักขสิทธิวา ตัวอาการของจิตนี้เองมันไมเที่ยง เปนทุกข เพราะเหตุที่
ไม่เห็นโดยปัจจักขสิทธิวา่ ไม่เทีย่ ง เป็นทุกข์ จึงหลงตามสังขาร เมือ่ เห็นจริงลงไปแลวก็เปนเครือ่ ง
แกอาการของจิต จึงปรากฏขึ้นวา สงฺขารา สสฺสตา นตฺถิ สังขารทั้งหลายที่เที่ยงแทไมมี สังขาร
เปนอาการของจิตตางหาก เปรียบเหมือนพยับแดด สวนสัตวเขาก็อยูประจําโลกแตไหนแตไรมา
เมื่อรูโดยเงื่อน ๒ ประการ คือรูวาสัตวก็มีอยูอยางนั้น สังขารก็เปนอาการของจิตเขาไป
สมมติเขาเทานั้น ีติภูตํ จิตตั้งอยูเดิมไมมีอาการเปนผูหลุดพน ไดความวา ธรรมดาหรือธรรม
ทั้งหลายไมใชตน จะใชตนอยางไร ของเขาหากเกิดมีอยางนั้น ทานจึงวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
ธรรมทั้งหลายไมใชตน
ใหพ ระโยคาวจรเจา พึงพิจารณาใหเ ห็นแจง ประจักษต ามนี้ จนทาํ ใหจ ติ รวมพับลงไป ใหเ ห็นจริง
แจงชัดตามนั้น โดยปจจักขสิทธิ พรอมกับญาณสัมปยุตปรากฏขึ้นมาพร้อมกัน จึงชื่อว่า วุฏฐาน-
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คามินวี ปิ สั สนา ท�ำในทีน่ จี้ นช�ำนาญเห็นจริงแจ้งประจักษ์ พร้อมกับการรวมใหญ่และญาณสัมปยุต
รวมทวนกระแสแกอนุสัยสมมติเปนวิมุตติ หรือรวมลงฐีติจิต อันเปนอยูมีอยูอยางนั้นจนแจง
ประจักษในที่นั้นดวยญาณสัมปยุตวา ขีณา ชาติ ญาณํ โหติ ดังนี้
ในที่นี้ไมใชสมมุติ ไมใชของแตงเอาเดาเอา ไมใชของอันบุคคลพึงปรารถนาเอาได เปนของ
ที่เกิดเองเปนเองรูเองโดยสวนเดียวเทานั้น เพราะดวยการปฏิบัติอันเขมแข็งไมทอถอย พิจารณา
โดยแยบคายดวยตนเอง จึงจะเปนขึ้นมาเอง ทานเปรียบเหมือนตนไมตางๆ มีตนขาวเปนตน
เมื่อบํารุงรักษาตนมันใหดีแลว ผลคือรวงขาวไมใชสิ่งอันบุคคลพึงปรารถนาเอาเลย เปนขึ้นมาเอง
ถาแลบุคคลมาปรารถนาเอาแตรวงขาว แตหาไดรักษาตนขาวไม  เปนผูเกียจคราน จะปรารถนาจน
วันตาย รวงขาวก็จะไมมีขึ้นมาใหฉันใด วิมุตติธรรมก็ฉันนั้นนั่นแล มิใชสิ่งอันบุคคลจะพึงปรารถนา
เอาได คนผูปรารถนาวิมุตติธรรม แตปฏิบัติไมถูก หรือไมปฏิบัติมัวเกียจครานจนวันตาย
จะประสบวิมุตติธรรมไมไดเลย ดวยประการฉะนี้

๑๐. จิตเดิมเปนธรรมชาติใสสวาง แตมืดมัวไปเพราะอุปกิเลส
ปภสฺสรมิทํ ภิกฺขเว จิตฺตํ ตฺจ โข อาคนฺตุเกหิ อุปกิเลเสหิ อุปกฺกิลิฏฺํ
ภิกษุทั้งหลาย จิตนี้เลื่อมปภัสสรแจงสวางมาเดิม แตอาศัยอุปกิเลสเครื่องเศราหมองเปน
อาคันตุกะสัญจรมาปกคลุมหุมหอ จึงทําใหจิตมิสองแสงสวางได  ทานเปรียบไวในบทกลอนหนึ่งวา
“ไมชะงกหกพันงา (กิ่ง) กะปอมกา (กิ้งก่า) ขึ้นมือฮอย กะปอมนอยขึ้นมื้อพัน ครั้นตัวมาบทัน ขึ้นนํา
คูม้ือๆ” โดยอธิบายวา คําวาไม้ชะงก ๖,๐๐๐ งานั้น เมื่อตัดศูนย  ๓ ศูนยออกเสียเหลือแค  ๖
คงไดความวา ทวารทั้ง ๖ เปนที่มาแหงกะปอมกาคือของปลอม ไมใชของจริง
กิเลสทั้งหลายไมใชของจริง เปนสิ่งสัญจรเขามาในทวารทั้ง ๖ นับรอยนับพัน มิใชแต
เทานั้น กิเลสทั้งหลายที่ยังไมเกิดมีขึ้น ก็จะมีทวียิ่งๆ ขึ้นทุกๆ วัน ในเมื่อไมแสวงหาทางแก
ธรรมชาติของจิตเปนของผองใสยิ่งกวาอะไรทั้งหมด แตอาศัยของปลอม กลาวคือ อุปกิเลสที่
สัญจรเขามาปกคลุมจึงทําใหหมดรัศมี ดุจพระอาทิตยเมื่อเมฆบดบัง ฉะนั้น อยาพึงเขาใจวา
พระอาทิตยเขาไปหาเมฆ เมฆไหลมาบดบังพระอาทิตยตางหาก
ฉะนั้น ผูบําเพ็ญเพียรทั้งหลาย เมื่อรูโดยปริยายนี้แลว พึงกําจัดของปลอมดวยการพิจารณา
โดยแยบคาย ตามที่อธิบายแลวในอุบายแหงวิปสสนาขอ ๙ นั้นเถิด เมื่อทําจิตใหถึงขั้นฐีติจิตแลว
ชื่อวายอมทําลายของปลอมไดหมดสิ้น หรือวาของปลอมยอมไม่เขาไปถึงฐีติจิต เพราะสะพาน
เชื่อมตอถูกทําลายขาดสะบั้นลงแลว แมยังตองเกี่ยวของกับอารมณของโลกอยู ก็ยอมเปนดุจ
น�้ำกลิ้งบนใบบัว ฉะนั้น
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๑๑. การทรมานตนของผูบําเพ็ญเพียร ตองใหพอเหมาะกับอุปนิสัย
นายสารถีผูฝกมามีชื่อเสียงคนหนึ่งมาเฝาพระพุทธเจา ทูลถามถึงวิธีทรมานเวไนย พระองค
ทรงยอนถามนายสารถีกอนถึงการทรมาณมา เขาทูลวา มีมา ๔ ชนิด คือ ๑. ทรมานงาย ๒. ทรมาน
อยางกลาง ๓. ทรมานยากแท ๔. ทรมานไมไดเลยตองฆาเสีย พระองคจึงตรัสวาเราก็เหมือนกัน
๑. ผูทรมานงาย คือผูปฏิบัติทําจิตรวมงาย ก็ใหกินอาหารเพียงพอ เพื่อบํารุงรางกาย
๒. ผูทรมานอยางกลาง คือผูปฏิบัติทําจิตไมคอยจะลง ก็ใหกินอาหารแตนอยอยาใหมาก
๓. ทรมานยากแท คือผูปฏิบัติทําจิตลงยากแท ไมตองใหกินอาหารเลย แตตองเปน อตฺตฺู
รูกําลังของตนวาจะทนทาน ไดเพียงไร แคไหน
๔. ทรมานไมไ ดเ ลย ตอ งฆา เสีย คือ ผูป ฏิบตั ทิ าํ จิตไมได เปน ปทปรมะ พระองคทรงชักสะพาน
เสีย กลาวคือ ไมทรงสั่งสอน อุปมาเหมือนฆาทิ้งเสีย ฉะนั้น

๑๒. มูลติกสูตร
ติก แปลวา ๓ มูล แปลวา เคามูลรากเหงา รวมความวา สิ่งซึ่งเปนรากเหงาเคามูลอยางละ ๓
คือ ราคะ โทสะ โมหะ ก็ ๓ เรียกว่า อกุศลมูล
ตัณหา ก็มี ๓ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา
โอฆะและอาสวะ ก็มีอยางละ ๓ คือ กามะ ภวะ อวิชชา
ถาบุคคลมาเปนไปกับดวย ๓ เชนนี้ ติปริวตฺตํ ก็ตองเวียนไปเปน ๓-๓ ก็ตองเปนโลก ๓ คือ
กามโลก รูปโลก อรูปโลก อยูอยางนี้แล
เพราะ ๓ นั้นเปนเคามูล โลก ๓ เครื่องแกก็มี ๓ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เมื่อบุคคลดําเนิน
ตนตาม ศีล สมาธิ ปญญา อันเปนเครื่องแก น ติปริวตฺตํ ก็ไมตองเวียนไปเปน ๓-๓ ก็ไมเปนโลก ๓
ชื่อวาพนจากโลก ๓ แล

๑๓. วิสุทธิเทวาเทานั้นเปนสันตบุคคลแท
อกุปฺป สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต
บุคคลผูมีจิตไมกําเริบในกิเลสทั้งปวง รูธรรมทั้งหลายทั้งที่เปนพหิทธาธรรม ทั้งที่เปน
อัชฌัตติกาธรรม สนฺโต จึงเปนผูสงบระงับ สันตบุคคลเชนนี้แล ที่จะบริบูรณดวยหิริโอตตัปปะ
มีธรรมบริสุทธิ์สะอาด มีใจมั่นคง เปนสัตบุรุษผูทรงเทวธรรม ตามความในพระคาถาวา
หิริโอตฺตปฺปสมฺปนฺนา สุกฺกธมฺมสมาหิตา สนฺโต สปฺปุริสา โลเก เทวธมฺมาติ วุจฺจเร อุปตติเทวา
เป็นผูพ รัง่ พรอ มดว ยกามคุณ วุน วายอยูด ว ยกิเลส เหตุไฉนจึงจะเปนสันตบุคคลได ความในพระคาถา
นี้ยอมตองหมายถึงวิสุทธิเทวา คือพระอรหันตแนนอน ทานผูเชนนั้นเปนสันตบุคคลแท  สมควร
จะเปนผูบริบูรณดวยหิริโอตตัปปะ และ สุกกธรรม คือความบริสุทธิ์แทจริง
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๑๔. อกิริยา เปนที่สุดโลก - สุดสมมติบัญญัติ
สจฺจานํ จตุโร ปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา
สัจธรรมทั้ง ๔ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ยังเปนกิริยา เพราะแตละสัจจะๆ ยอมมีอาการ
ตองทํา คือ ทุกข ตองท�ำการกําหนดรู สมุทัย ตองละ นิโรธ ตองทําใหแจง มรรค ตองเจริญ
ใหมาก ดังนี้ ลวนเปนอาการที่จะตองทําทั้งหมด ถาเปนอาการที่จะตองทํา ก็ตองเปนกิริยา
เพราะเหตุนั้น จึงรวมความไดวา สัจจะทั้ง ๔ เปนกิริยา จึงสมกับบาทคาถาขางตนนั้น ความวา
สัจจะทั้ง ๔ เปนเทาหรือเปนเครื่องเหยียบกาวขึ้นไป หรือกาวขึ้นไป ๔ พักจึงจะเสร็จกิจ
ตอจากนั้นไปจึงเรียกวา อกิริยา
อุปมาดังเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ แลวลบ ๑ ถึง ๙ ทิ้งเสีย เหลือแต ๐ (ศูนย) ไมเขียน
อีกตอไป คงอานวาศูนย แตไมมีคาอะไรเลย จะนําไปบวก ลบ คูณ หาร กับเลขจํานวนใดๆ ไมได
ทั้งสิ้น แตจะปฏิเสธวาไมมีหาไดไม  เพราะปรากฏอยูวา ๐ (ศูนย) นี่แหละคือ ปญญารูรอบเพราะ
ท�ำลายกิริยาคือความสมมติ หรือวาลบสมมติลงเสียจนหมดสิ้น ไมเขาไปยึดถือสมมติทั้งหลาย คําวา
ลบ คือทําลายกิริยา กลาวคือ ความสมมติ
มีปญหาสอดขึ้นมาวา เมื่อทําลายสมมติหมดแลว จะไปอยูที่ไหน? แกวาไปอยูในที่ไมมี
สมมติ คืออกิริยานั่นเอง เนื้อความตอนนี้เปนความอธิบายตามอาการของความจริง ซึ่งประจักษแก
ผูปฏิบัติโดยเฉพาะอันผูไมปฏิบัติหาอาจรูไดไม  ตอเมื่อไรฟงแลวทําตามจนรูเองเห็นเองนั่นแหละ
จึงจะเขาใจได
ความแหง ๒ บาทคาถาตอไปวา พระขีณาสวเจาทั้งหลายดับโลกสามรุงโรจนอยู คือ ทําการ
พิจารณาบําเพ็ญเพียรเปน ภาวิโต พหุลีกโต คือทําใหมาก เจริญใหมาก จนจิตมีกําลังสามารถ
พิจารณาสมมติทั้งหลาย ทําลายสมมติทั้งหลายลงไปได จนเปนอกิริยา ก็ยอมพ้นโลกสามได
การดับโลกสามนั้น ทานขีณาสวเจาทั้งหลายมิไดเหาะขึ้นไปในกามโลก รูปโลก อรูปโลก
เลยทีเดียว คงอยูกับที่นั่นเอง แมพระบรมศาสดาของเราก็เชนเดียวกัน พระองคประทับนั่งอยู 
ณ ควงไมโพธิพฤกษแหงเดียว เมื่อจะดับโลกสามก็มิไดเหาะขึ้นไปในโลกสาม คงดับอยูที่จิต ที่จิต
นั่นเองเปนโลกสาม ฉะนั้น ทานผูตองการดับโลกสามแล้ว พึงดับที่จิตของตน ตนจึงทําลายกิริยา
คือตัวสมมติหมดสิ้นจากจิต ยังเหลือแตอกิริยา เปนฐีติจิต ฐีติธรรม อันไมรจู ักตาย ฉะนี้แล

๑๕. สัตตาวาส ๙
คือ เทวาพิภพ มนุสสโลก อบายโลก จัดเปนกามโลก ที่อยูอาศัยของสัตวเสพกามรวมเปน ๑
รูปโลก ที่อยูอาศัยของสัตวผูสําเร็จรูปฌาน มี ๔ อรูปโลก ที่อยูอาศัยของสัตวผูสําเร็จอรูปฌาน มี ๔
รวมทั้งสิ้น ๙ เปนที่อยูอาศัยของสัตว  ผูมารูเทาสัตตาวาส ๙ กลาวคือ พระขีณาสวเจาทั้งหลาย
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ย  อ มจากที่ อ ยู  ข องสั ต ว  ไม  ต  อ งอยู  ใ นที่ ๙ แห ง นี้ แ ล ปรากฏในสามเณรป ญ หาข อ สุ ด ท า ยว า
ทส นาม กึ อะไรชื่อวา ๑๐ แกวา ทสหิ องฺเคหิ สมนฺนาคโต พระขีณาสวเจาผูประกอบดวยองค ๑๐
ยอมพนจากสัตตาวาส ๙
ความขอนี้คงเปรียบไดกับการเขียนเลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ นั่นเอง ๑ ถึง ๙ เปน
จํานวนที่นับไดอานได  บวกลบคูณหารกันได  สวน ๑๐ ก็คือ เลข ๑ กับ ๐ (ศูนย) เมื่อลบเลข ๑
ออกเสียเพราะซ�้ำกัน ก็เหลือแต่ ๐ (ศูนย) ไปบวกลบคูณหารกับเลขจํานวนใดๆ ก็ไมทําใหเลข
จํานวนนั้นมีคาสูงขึ้น และ ๐ (ศูนย) นี้เมื่ออยูโดยลําพังก็ไมมีคาอะไร แตจะวาไมมีก็ไมได  เพราะ
เปนสิ่งปรากฏอยู ความเปรียบนี้ฉันใด จิตใจก็ฉันนั้น เปนธรรมชาติ มีลักษณะเหมือน ๐ (ศูนย) เมื่อ
นําไปตอเขากับเลขตัวใด ยอมทําใหเลขตัวนั้นเพิ่มคาขึ้นอีกมาก เชน เลข ๑ เมื่อเอา ๐ (ศูนย) ตอเขา
ก็กลายเปน ๑๐ (สิบ) จิตใจเรานีก้ เ็ หมือนกัน เมือ่ ตอเขากับสิง่ ทัง้ หลายก็เปนของวิจติ รพิสดารมากมาย
ขึ้นทันที แตเมื่อไดรับการฝกฝนอบรมจนฉลาด รอบรูสรรพเญยฺยธรรมแลว ยอมกลับคืนสูสภาพ
๐ (ศูนย) คือ วางโปรง พนจากการนับการอานแลว มิไดอยูในที่ ๙ แหงอันเปนที่อยูของสัตว แตอยู
ในที่หมดสมมติบัญญัติ คือ สภาพ ๐ (ศูนย) หรืออกิริยา ดังกลาวในขอ ๑๔ นั่นเอง

๑๖. ความสําคัญของปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปจฉิมเทศนา
พระธรรมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาใน ๓ กาล มีความสําคัญยิ่ง อันพุทธบริษัท
ควรสนใจพิจารณาเปนพิเศษ คือ
ก. ปฐมโพธิกาล ไดทรงแสดงธรรมแกพระปญจวัคคีย  ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมือง
พาราณสี เปนครั้งแรก เปนปฐมเทศนา เรียกวา “ธรรมจักร” เบื้องตนทรงยกสวนที่สุด ๒ อยาง
อันบรรพชิตไมควรเสพขึ้นแสดงวา “เทวฺ เม ภิกฺขเว อนฺตา ปพฺพชิเตน น เสวิตพฺพา ภิกษุทั้งหลาย
สว นทีส่ ดุ ๒ อยา ง อันบรรพชิตไมพ งึ เสพ คือ กามสุขลั ลิกา และอัตตกิลมถา” อธิบายวา กามสุขลั ลิกา
เปนสวนแหงความรัก อัตตกิลมถาเปนสวนแหงความชัง ทั้ง ๒ สวนนี้เปนตัวสมุทัย
เมื่อผูบําเพ็ญตบธรรมทั้งหลายโดยอยูซึ่งสวนทั้ง ๒ นี้ ชื่อวายังไมเขาทางกลาง เพราะเมื่อ
บําเพ็ญเพียรพยายามทําสมาธิจิตสงบสบายดีเต็มที่ก็ดีใจ ครั้นเมื่อจิตนึกคิดให้ฟุงซานรําคาญก็เสียใจ
ความดีใจนัน้ แลคือกามสุขลั ลิกา ความเสียใจนัน้ แลคืออัตตกิลมถา ความดีใจก็เปนราคะ ความเสียใจ
เปนโทสะ ความไมรูเทาราคะโทสะทั้ง ๒ นี้เปนโมหะ
ฉะนั้น ผูที่พยายามประกอบความเพียร ในเบื้องแรกก็ตองกระทบสวนสุดทั้ง ๒ นั้น
แลกอน ถาเมื่อกระทบสวน ๒ นั้นอยู ชื่อวาผิดอยู แตเปนธรรมดาแททีเดียว ตองผิดเสียกอน
จึงถูก แมพระบรมศาสดา แตกอนนั้นพระองคก็ผิดมาเต็มที่เหมือนกัน แมพระอัครสาวก
ทั้งสองก็ซ�้ำเปนมิจฉาทิฐิมากอนแลวทั้งสิ้น แมสาวกทั้งหลายเหลาอื่นๆ ก็ลวนแตผิดมาแลว
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ทั้งนั้น ตอเมื่อพระองคมาดําเนินทางกลาง ทําจิตอยูภายใตรมโพธิพฤกษ  ไดญาณ ๒ ใน ๒ ยาม
เบื้องตนในราตรี ไดญาณที่ ๓ กลาวคือ อาสวักขยญาณ ในยามใกลรงุ จึงไดถูกทางกลางอันแทจริง
ทําจิตของพระองคใหพนจากความผิด กลาวคือ สวนสุดทั้ง ๒ นั้น พนจากสมมติโคตร สมมติชาติ
สมมติวาส สมมติวงศ และสมมติประเพณี ถึงความเปนอริยโคตร อริยชาติ อริยวาส อริยวงศ และ
อริยประเพณี สวนอริยสาวกทั้งหลายนั้นเลา ก็มารูตามพระองค  ทําใหไดอาสวักขยญาณ พนจาก
ความผิดตามพระองคไป
สวนเราผูปฏิบัติอยูในระยะแรกๆ ก็ตองผิดเปนธรรมดา แตเมื่อผิดก็ตองรูเทาแลวทําใหถูก
เมื่อยังมีดีใจเสียใจในการบําเพ็ญอยู  ก็ตกอยูในโลกธรรม เมื่อตกอยูในโลกธรรม จึงเปนผูหวั่นไหว
เพราะความดีใจเสียใจนั่นแหละ ชื่อวาความหวั่นไหวไปมา
อุปฺปนฺโน โขเม โลกธรรมจะเกิดที่ไหน เกิดที่เรา โลกธรรมมี ๘ มรรคเครื่องแกก็มี ๘
มรรค ๘ เป็นเครื่องแกโลกธรรม ๘ ฉะนั้น พระองคจึงทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาแกสวน ๒
เมื่อแกสวน ๒ ไดแลว ก็เขาสูอริยมรรค ตัดกระแสโลก ทําใจใหเปน จาโค ปฏินิสฺสคฺโค มุตฺติ
อนาลโย (สละสลัดตัดขาด วางใจหายหวง) รวมความวา เมื่อสวน ๒ ยังมีอยูในใจผูใดแลว ผูนั้น
ก็ยังไมถูกทาง เมื่อผูมีใจพนจากสวนทั้ง ๒ แลว ก็ไมหวั่นไหวหมดธุลีเกษมจากโอฆะ จึงวา
เนื้อความแหงธรรมจักรสําคัญมาก พระองคทรงแสดงธรรมจักรนี้ยังโลกธาตุใหหวั่นไหว จะไม
หวั่นไหวอยางไร เพราะมีใจความสําคัญอยางนี้ โลกธาตุก็ไม่ใชอะไรอื่น คือตัวเรานี้เอง ตัวเราก็คือ
ธาตุของโลก หวั่นไหว เพราะเห็นในของที่ไมเคยเห็น เพราะจิตพนจากสวน ๒ ธาตุของโลกจึง
หวั่นไหว หวั่นไหวเพราะจะไมมากอธาตุของโลกอีกแล
ข. มั ช ฌิ ม โพธิ ก าล ทรงแสดงโอวาทปาติ โ มกข  ใ นชุ ม นุ ม พระอรหั น ต  ๑,๒๕๐ องค 
ณ พระราชอุทยานเวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน กรุงราชคฤห ใจความสําคัญตอนหนึ่งวา อธิจิตฺเต จ
อาโยโค เอตํ พุทฺธาน สาสนํ พึงเปนผูทําจิตใหยิ่ง การที่จะทําจิตใหยิ่งไดตองเปนผูสงบระงับ
อิจฺฉาโลภสมาปนฺโน สมโณ กึ ภวิสฺสติ เมื่อประกอบดวยความอยากดิ้นรนโลภหลงอยูแลว จักเปน
ผูสงบระงับไดอยางไร? ตองเปนผูปฏิบัติ คือปฏิบัติพระวินัยเปนเบื้องตน และเจริญกรรมฐาน
ตั้งตนแตการเดินจงกรม นั่งสมาธิ ทําใหมาก เจริญใหมาก
ในการพิจารณามหาสติปฏฐาน มีกายานุปสสนาสติปฏฐานเปนเบื้องแรก พึงพิจารณา
สวนแหงรางกายโดยอาการแหงบริกรรมสวนะ คือพิจารณาโดยอาการคาดคะเนวาสวนนั้น
เปนอยางนั้น ดวยการมีสติสัมปชัญญะไปเสียกอ น เพราะเมื่อพิจารณาเชนนี้ ใจไมหางจากกาย
ทําใหรวมงาย
เมื่ อ ทําให  ม ากในการบริ ก รรมสวนะแล  ว จั ก เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง อุ ค คหนิ มิ ต ให  ชํานาญในที่ นั้ น
จนเปนปฏิภาค ชํานาญในปฏิภาคโดยยิ่งแลวจักเปนวิปสสนา เจริญวิปสสนาจนเปนวิปสสนา
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อยางอุกฤษฏ ทําจิตเขาถึง ีติภูตํ ดังกลาวแลวในอุบายแหงวิปสสนา ชื่อวาปฏิบัติ เมื่อ
ปฏิบัติแลว โมกฺขํ จึงจะขามพน เพราะอาศัยข้อปฏิบัติอันตนท�ำเต็มที่แล้วจึงข้ามพ้น คือ
พ้นจากโลก ชื่อวา โลกุตตรธรรม เขมํ จึงเกษมจากโยคะ (เครื่องรอย) ฉะนั้น เนื้อความใน
มัชฌิมเทศนาจึงสําคัญ เพราะเล็งถึงวิมุตติธรรม ดวยประการฉะนี้แลฯ
ค. ปจฉิมโพธิกาล ทรงแสดงปจฉิมเทศนาในที่ชุมนุมพระอริยสาวก ณ พระราชอุทยาน
สาลวัน ของมัลลกษัตริยก รุงกุสนิ ารา ในเวลาจวนจะปรินพิ พานวา หนฺททานิ อามนฺตยามิ โว ภิกขฺ เว
ปฏิเวทยามิ โว ภิกฺขเว ขยวยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ เราบอกทานทั้งหลายวา
จงเปนผูไมประมาท พิจารณาสังขารที่เกิดขึ้นแลวเสื่อมไป เมื่อทานทั้งหลายพิจารณาเชนนั้น
จักเปนผูแทงตลอด พระองคตรัสพระธรรมเทศนาเพียงเทานี้ก็ปดพระโอษฐ  มิไดตรัสอะไรตอไป
อีกเลย จึงเรียกวาปจฉิมเทศนา
อธิบายความตอ ไปวา สังขารมันเกิดขึน้ ทีไ่ หน มันอยูท่ ไี่ หน อะไรเปนสังขาร สังขารมันก็เกิดขึน้
ที่จิตของเราเอง เปนอาการของจิตพาใหเกิดขึ้นซึ่งสมมติทั้งหลาย สังขารนี้แลเปนตัวการสมมติ
บัญญัติสิ่งทั้งหลายในโลก ความจริงของในโลกทั้งหลาย หรือธรรมธาตุทั้งหลาย เขามีเขาเปนอยู
อยางนั้น แผนดิน ตนไม ภูเขา ฟา แดด เขาไมไดวาเขาเปนอะไรเลย ตลอดจนตัวตนมนุษย์ก็เป็นธาตุ
ของโลก เขาไม่ได้ว่าเขาเป็นนั้นเป็นนี้เลย เจาสังขารตัวการนี้เขาไปปรุงแตงวาเขาเปนนั้นเปนนี้
จนหลงกันวาเปนจริง ถือเอาวาเปนเราเปนของๆ เราเสียสิ้น จึงมีราคะ โทสะ โมหะ เกิดขึ้น
ทําจิตตัวเดิมใหหลงไปตาม เกิด แก เจ็บ ตาย เวียนวายไปไมมีที่สิ้นสุด เปนอเนกภพอเนกชาติ
เพราะเจาตัวสังขารนั่นแลเปนตัวเหตุ
จึงทรงสอนใหพิจารณาสังขารวา สพฺเพ สงฺขารา อนิจฺจา สพฺเพ สงฺขารา ทุกฺขา ใหเปน
ปรีชาญาณชัดแจง เกิดจากผลแหง การเจริญปฏิภาคเปน สว นเบือ้ งตน จนทาํ จิตใหเ ขา ภวังค เมือ่ กระแส
แหงภวังคหายไป มีญาณเกิดขึ้นวา “นั้นเปนอยางนั้น เปนสภาพไมเที่ยง เปนทุกข” เกิดขึ้นในจิต
จริงๆ จนชํานาญเห็นจริงแจงประจักษ ก็รูเทาสังขารได สังขารก็จะมาปรุงแตงจิตใหกําเริบอีก
ไมได ไดในคาถาวา อกุปฺป สพฺพธมฺเมสุ เญยฺยธมฺมา ปเวสฺสนฺโต เมื่อสังขารปรุงแตงจิตไมได 
แลวก็ไมกําเริบ รูเทาธรรมทั้งปวง สนฺโต ก็เปนผูสงบระงับถึงซึ่งวิมุตติธรรม ดวยประการฉะนี้
ปจฉิมเทศนานี้เปนคําสําคัญแท ทําใหผูพิจารณารูแจงถึงที่สุด พระองคจึงไดปดพระโอษฐ
แตเพียงนี้
พระธรรมเทศนาใน ๓ กาลนี้ ยอ มมีความสําคัญเหนือความสําคัญในทุกๆ กาล ปฐมเทศนา
ก็เล็งถึงวิมุตติธรรม มัชฌิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม ปจฉิมเทศนาก็เล็งถึงวิมุตติธรรม รวมทั้ง
๓ กาล ลวนแตเล็งถึงวิมุตติธรรมทั้งสิ้น ดวยประการฉะนี้
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๑๗. พระอรหันตทุกประเภท บรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปญญาวิมุตติ
อนาสวํ เจโตวิมุตฺตึ ปฺญาวิมุตฺตึ ทิฏฺเว ธมฺเม สุขํ อภิฺญา สจฺฉิกตฺวา อุปฺสมฺปชฺช วิหรติ
พระบาลีนแี้ สดงวา พระอรหันตท งั้ หลาย ไมวาประเภทใด ยอมบรรลุทงั้ เจโตวิมตุ ติ ทัง้ ปญญา
วิมตุ ติ ทีป่ ราศจากอาสวะในปจ จุบนั หาไดแ บง แยกไวว า ประเภทนัน้ บรรลุแตเ จโตวิมตุ ติ หรือปญ
 ญา
วิมตุ ติไม ทเี่ กจิอาจารยแ ตง อธิบายไวว า เจโตวิมตุ ติเปนของพระอรหันตผไู ดสมาธิมากอน สวนปญญา
วิมุตติเปนของพระอรหันตสุกขวิปสสกะผูเจริญวิปสสนาลวนๆ นั้นยอมขัดแยงตอมรรค มรรค
ประกอบดวยองค ๘ มีท้ังสัมมาทิฏฐิ ทั้งสัมมาสมาธิ ผูจะบรรลุวิมุตติธรรม จําตองบําเพ็ญ
มรรค ๘ บริบูรณ มิฉะนั้นก็บรรลุวิมุตติธรรมไมได
ไตรสิกขา มีทั้งสมาธิ ทั้งปญญา อันผูจะไดอาสวักขยญาณจําตองบําเพ็ญไตรสิกขา
ใหบริบูรณทั้ง ๓ สวน ฉะนั้น จึงวาพระอรหันตทุกประเภทตองบรรลุทั้งเจโตวิมุตติ ทั้งปญญา
วิมุตติ ดวยประการฉะนี้แลฯ
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ธรรมเทศนา*

ของ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
๑. เรื่อง มูลกัมมัฏฐาน
กุลบุตรผูบรรพชาอุปสมบทเขามาในพระพุทธศาสนานี้แลว ใครเลาไมเคยเรียนกัมมัฏฐาน
บอกไดทีเดียววาไมเคยมี พระอุปชฌายทุกองค  เมื่อบวชกุลบุตรจะไมสอนกัมมัฏฐานกอนแลว
จึงใหผาภายหลังไมมี ถาอุปชฌายองคใดไมสอนกัมมัฏฐานกอน อุปชฌายองคนั้นดํารงความเปน
อุปชฌายะตอไปไมได  ฉะนั้น กุลบุตรผูบวชมาแลวจึงไดชื่อวาเรียนกัมมัฏฐานมาแลว ไมตองสงสัย
วาไมไดเรียน
พระอุปชฌายะสอนกัมมัฏฐาน ๕ คือ เกสา ผม โลมา ขน นขา เล็บ ทันตา ฟน ตโจ หนัง
ในกัมมัฏฐานทั้ง ๕ นี้ มีหนังเปนที่สุด ทําไมจึงสอนถึงหนังเทานั้น? เพราะเหตุวา หนัง มันเปน
อาการใหญ คนเราทุกคนตองมีหนังหุมหอ ถาไมมีหนัง ผม ขน เล็บ ฟน ก็อยูไมได ตองหลุดหลน
ทําลายไป เนื้อ กระดูก เอ็น และอาการทั้งหมดในรางกายนี้ ก็จะอยูไมได  ตองแตกตองทําลายไป
คนเราจะหลงรูปก็มาหลงหนัง หมายความสวยๆ งามๆ เกิดความรักใครแลวก็ปรารถนา เพราะ
มาหมายอยูที่หนัง เมื่อเห็นแลวก็สําคัญเอาผิวพรรณของมัน คือ ผิวดํา-ขาว-แดง-ดําแดง-ขาวแดง
ผิวอะไรตออะไร ก็เพราะหมายสีหนัง ถาไมมีหนังแลว ใครเลาจะหมายวาสวยงาม? ใครเลาจะรัก
จะชอบ จะปรารถนา? มีแตจะเกลียด หนาย ไมปรารถนา ถาหนังไมหุมหออยูแลว เนื้อ เอ็น และ
อาการอื่นๆ ก็จะอยูไมได  ทั้งจะประกอบกิจการอะไรก็ไมได  จึงวาหนังเปนของสําคัญนัก จะเปน
อยูไดก็เพราะหนัง จะเกิดความหลงสวยหลงงามก็เพราะมีหนัง ฉะนั้นพระอุปชฌายะทานจึงสอนถึง
แตหนังเปนที่สุด
ถาเรามาตั้งใจพิจารณาจนใหเห็นความเปอยเนา เกิดอสุภนิมิตปรากฏแนแกใจแลว ยอมจะ
เห็นอนิจจสัจจธรรม ทุกขสัจจธรรม อนัตตาสัจจธรรม จึงจะแกความหลงสวยหลงงามอันมั่นหมาย
อยูที่หนัง ยอมไมสําคัญหมาย และไมชอบใจ ไมปรารถนาเอา เพราะเห็นตามความเปนจริง เมื่อใด
เชื่อคําสอนของพระอุปชฌายะ ไมประมาทแลว จึงจะไดเห็นสัจจธรรม ถาไมเชื่อคําสอนของ

*ธรรมเทศนาของท่านอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร ที่พระภิกษุทองค�ำ  ญาโณภาโส กับ พระภิกษุวัน อุตฺตโม ได้จด
บันทึกไว้ในปัจฉิมสมัย ยังมิได้รวบรวมขึ้นพิมพ์เผยแพร่ สมควรรวบรวมพิมพ์ขึ้นไว้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นสมบัติมรดก
ชิ้นสุดท้ายแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั่วกัน
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พระอุปชฌายะ ยอมแกความหลงของตนไมได  ยอมตกอยูในบวงแหง รัชชนียารมณ1 ตกอยูใน
วัฏจักร เพราะฉะนั้น คําสอนที่พระอุปชฌายะไดสอนแลวแตกอนบวชนั้นเปนคําสอนที่จริงที่ดีแลว
เราไมตองไปหาทางอื่นอีก ถายังสงสัย ยังหาไปทางอื่นอีก ชื่อวายังหลงยังงมงาย ถาไมหลงจะไปหา
ทําไม คนไมหลงก็ไมมีการหา คนที่หลงจึงมีการหา หาเทาไรยิ่งหลงไปไกลเทานั้น ใครเปนผูไมหา
มาพิจารณาอยูในของที่มีอยูนี้ ก็จะเห็นแจงซึ่ง ภูตธรรม ฐีติธรรม อันเกษมจากโยคาสวะทั้งหลาย
ความในเรื่องนี้ ไมใชมติของพระอุปชฌายะทั้งหลายคิดไดแลวสอนกุลบุตรตามมติของใคร
ของมั น เนื่ อ งด  ว ยพุ ท ธพจน  แ ห  ง พระพุ ท ธองค เจ า ได ท รงบั ญ ญั ติ ไว  ให อุ ป  ช ฌายะเป น ผู  ส อน
กุลบุตรผูบวชใหมใหกัมมัฏฐานประจําตน ถามิฉะนั้นก็ไมสมกับการออกบวชที่ไดสละบานเรือน
ครอบครัวออกมาบําเพ็ญเนกขัมมธรรม หวังโมกขธรรม การบวชก็จะเทากับการทําเลน พระองค
ไดทรงบัญญัตมิ าแลว พระอุปช ฌายะทัง้ หลายจึงดาํ รงประเพณีนสี้ บื มาตราบเทา ทุกวันนี้ พระอุปช ฌายะ
สอนไมผิด สอนจริงแทๆ เปนแตกุลบุตรผูรับเอาคําสอนไว้ไมตั้งใจ มัวประมาทลุมหลงเอง ฉะนั้น
ความในเรื่องนี้ วิญู ชนจึงไดรับรองทีเดียววา เปนวิสุทธิมรรคเที่ยงแท.

๒. เรื่อง ศีล
สีลํ สิลา วิย ศีล คือความปกติ อุปมาไดเทากับหิน ซึง่ เปนของหนักและเปนแกนของดิน แมจะ
มีวาตธาตุมาเปาสักเทาใดก็ไมมีการสะเทือนหวั่นไหวเลย
แตวาเราจะสําคัญถือแตเพียงคําวาศีลเทานั้น ก็จะทําใหเรางมงายอีก ตองใหรูจักเสียวาศีลนั้น
อยูที่ไหน? มีตัวตนเปนอยางไร? อะไรเลาเปนตัวศีล? ใครเปนผูรักษา? ถารูจักวาใครเปนผูรักษาแลว
ก็จะรูจักวาผูนั้นเปนตัวศีล ถาไมเขาใจเรื่องศีลก็จะงมงายไป ถือศีลเพียงนอกๆ เดี๋ยวก็ไปหาเอาที่นั้น
ที่นี้จึงจะมีศีล ไปขอเอาที่นั่นที่นี่จึงมี เมื่อยังเที่ยวหาเที่ยวขออยู ไมใชหลงศีลดอกหรือ? ไมใชสีลัพพต
ปรามาสถือนอกๆ ลูบๆ คลําๆ อยูหรือ?
อิทํ สจฺจาภินิเวสทิฏฺฐิ จะเห็นความงมงายของตนวาเปนของจริงเที่ยงแท ผูไมหลงยอมไมไป
เที่ยวขอ เที่ยวหา เพราะเขาใจแลววา ศีลก็อยูที่ตนนี้ จะรักษาโทษทั้งหลายก็ตนเปนผูรักษา ดังที่วา
“เจตนาหํ ภิกขฺเว สีลํ วทามิ” เจตนาเปนตัวศีล เจตนาคืออะไร? เจตนานี้ตองแปลงอีกจึงจะได
ความ ตองเอาสระ เอ มาเปน อิ เอา ต สะกดเขาไป เรียกวา จิตฺตํ  คือจิตใจ คนเราถาจิตใจไมมี
ก็ไมเ รียกวา คน มีแตก ายจะสาํ เร็จการทาํ อะไรได? รางกายกับจิตใจตองอาศัยซึง่ กันและกัน เมือ่ จิตใจ
ค�ำ “รัชชนียารมณ์” ตัดบทออกเป็น “รัชชนีย” แปลว่า ที่ก่อเกิดความก�ำหนัด “อารมณ์” แปลว่า สิ่งที่ปรากฏ
แก่ทวาร ๖ (เช่นรูปเป็นต้น) สนธิเข้ากัน เป็น “รัชชนียารมณ์” แปลว่า อารมณ์เป็นที่ก�ำเนิดความก�ำหนัด ได้แก่
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมะ (เรื่องที่ใจคิด) อันน่ารักใคร่ พึงใจยียวนชวนก�ำหนัด
1
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ไมเปนศีล กายก็ประพฤติไปตางๆ จึงกลาวไดวาศีลมีตัวเดียว นอกนั้นเปนแตเรื่องโทษที่ควรละเวน
โทษ ๕ โทษ ๘ โทษ ๑๐ โทษ ๒๒๗ รักษาไมใหมีโทษตางๆ ก็สําเร็จเปนศีลตัวเดียว รักษาผูเดียวนั้น
ไดแลว มันก็ไมมีโทษเทานั้นเอง ก็จะเปนปกติแนบเนียนไมหวั่นไหว ไมมีเรื่องหลงหาหลงขอ คนที่
หาขอตองเปนคนทุกข ไมมีอะไรจึงเที่ยวหาขอ เดี๋ยวก็กลาว ยาจามิๆ ขอแลวขอเลา ขอเทาไรยิ่งไมมี
ยิ่งอดอยากยากเข็ญ เราไดมาแลว มีอยูแลวซึ่งกายกับจิต รูปกายก็เอามาแลวจากบิดามารดาของเรา
จิตก็มอี ยูแ ลว ชือ่ วา ของเรามีพรอ มบริบรู ณแลว จะทําใหเปนศีลก็ทาํ เสีย ไมตอ งกลาววาศีลมีอยูท โี่ นน
ที่นี้ กาลนั้นจึงจะมี กาลนี้จึงจะมี ศีลมีอยูที่เรานี้แลว อกาลิโก รักษาไดไมมีกาล ไดผลก็ไมมีกาล
เรือ่ งนีต้ อ งมีหลักฐานพรอ มอีก เมือ่ ครัง้ พุทธกาลนัน้ พวกปญจวัคคียก ด็ ี พระยสและบิดามารดา
ภรรยาเกาของทานก็ดี ภัททวัคคียก็ดี ชฎิลทั้งบริวารก็ดี พระเจาพิมพิสารและราชบริพาร ๑๒ นหุต
ก็ดี ฯลฯ กอนจะฟงพระธรรมเทศนาของพระผูม ีพระภาคเจา ไมปรากฏวาไดสมาทานศีลเสียกอน
จึงฟงเทศนา พระองคเทศนาไปทีเดียว ทําไมทานเหลานั้นจึงไดสําเร็จมรรคผล ศีล สมาธิ ปญญา
ของทานเหลานั้นมาแตไหน ไมเห็นพระองคตรัสบอกใหทานเหลานั้นขอเอาศีล สมาธิ ปญญา จาก
พระองค เมื่อไดลิ้มรสธรรมเทศนาของพระองคแลว ศีล สมาธิ ปญญา ยอมมีขึ้นในทานเหลานั้นเอง
โดยไมมีการขอและไมมีการเอาให มัคคสามัคคีไมมีใครหยิบยกให้กัน จิตดวงเดียวเปนศีล เปนสมาธิ
เปนปญญา ฉะนั้น เราไมหลงศีล จึงจะเปนวิญู ชนอันแทจริง.

๓. เรื่อง ปาฏิโมกขสังวรศีล
พระวินัย ๕ พระคัมภีร  สงเคราะหลงมาในปาฏิโมกขุทเทส เมื่อปฏิบัติไมถูกตองตามวินัย
ยอมข้ามไมได  ผูปฏิบัติถูกตามพระวินัยแลว โมกฺขํ ชื่อวาเปนทางขามพนวัฏฏะได  ปาฏิโมกขนี้ก็ยัง
สงเคราะหเขาไปหาวิสุทธิมรรคอีก เรียกวา ปาฏิโมกขสังวรศีล ในสีลนิเทศ
สีลนิเทศนั้น กลาวถึงเรื่องศีลทั้งหลาย คือ ปาฏิโมกขสังวรศีล ๑ อินทรียสังวรศีล ๑ ปจจัยสันนิสสิตศีล ๑ อาชีวปาริสุทธิศีล ๑ สวนอีก ๒ คัมภีรนั้น คือ สมาธินิเทศ และปญญานิเทศ
วิสุทธิมรรคทั้ง ๓ พระคัมภีรนี้ สงเคราะหเขาในมรรคทั้ง ๘ มรรค ๘ สงเคราะหลงมาในสิกขาทั้ง ๓
คือ ศีล สมาธิ ปญญา
เมื่อจะกลาวถึงเรื่องมรรคแลว ความประโยคพยายามปฏิบัติดัดตนอยู  ชื่อวา เดินมรรค
สติปฏฐานทั้ง ๔ ก็เรียกวา มรรค อริยสัจจ  ๔ ก็ชื่อวามรรค เพราะเปนกิริยาที่ยังทําอยู  ยังมีการ
ดําเนินอยู  ดังภาษิตวา “สจฺจานํ จตุโร ปทา ขีณาสวา ชุติมนฺโต เต โลเก ปรินิพฺพุตา” สําหรับ
เทาตองมีการเดิน คนเราตองไปดวยเทาทั้งนั้น ฉะนั้น สัจจะทั้ง ๔ ก็ยังเปนกิริยาอยู  เปนจรณะ
เครื่องพาไปถึงวิสุทธิธรรม วิสุทธิธรรมนั้นจะอยูท ี่ไหน? มรรคสัจจะอยูที่ไหน? วิสุทธิธรรมก็ตองอยู
ที่นั่น! มรรคสัจจะไมมีอยูที่อื่น มโน เปนมหาฐาน มหาเหตุ วิสุทธิธรรมจึงตองอยูที่ใจของเรานี่เอง
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ผูเ จริญมรรคตอ งทาํ อยูท นี่ ี้ ไมต อ งไปหาทีอ่ นื่ การหาทีอ่ นื่ อยูช อื่ วายังหลง ทําไมจึงหลงไปหาทีอ่ นื่ เลา?
ผูไมหลงก็ไมตองหาทางอื่น ไมตองหากับบุคคลอื่น ศีลก็มีในตน สมาธิก็มีในตน ปญญาก็มีอยูกับตน
ดังบาลีวา เจตนาหํ ภิกฺขเว สีลํ วทามิ เปนตน กายกับจิตเทานี้ประพฤติปฏิบัติเป็นศีลได ถาไมมีกาย
กับจิต จะเอาอะไรมาพูดออกวาศีลได คําที่วาเจตนานั้นเราตองเปลี่ยนเอาสระ เอ ขึ้นบน เป็น สระอิ
เอาตัว ต สะกดเขาไป ก็พูดไดวา จิตฺตํ เปนจิต จิตเปนผูคิดงดเวน เปนผูระวังรักษา เปนผูประพฤติ
ปฏิบัติซึ่งมรรคและผลใหเปนไปได พระพุทธเจาก็ดี พระสาวกขีณาสวเจาก็ดี จะชําระตนใหหมดจด
จากกิเลสทั้งหลายได  ทานก็มีกายกับจิตทั้งนั้น เมื่อทานจะทํามรรคและผลใหเกิดมีไดก็ทําอยูที่นี่
(คือที่กายกับจิต) ฉะนั้น จึงกลาวไดวา มรรค มีอยูที่ตนของตนนี้เอง เมื่อเราจะเจริญซึ่งสมถะหรือ
วิปสสนาก็ไมตองหนีจากกายกับจิต ไมตองสงนอก ใหพิจารณาอยูในตนของตนเปน “โอปนยิโก”
แมจะเปนของมีอยูภายนอก เชน รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เปนตน ก็ไมตองสงออกเปนนอกไป
ตองกําหนดเขามาเทียบเคียงตนของตน พิจารณาอยูที่นี้ ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ วิฺู หิ เมื่อรูก็ตอง
รูเ ฉพาะตน รูอ ยูใ นตน ไมไ ดร มู าแตน อก เกิดขึน้ กับตน มีขนึ้ กับตน ไมไ ดห ามาจากทีอ่ นื่ ไมม ใี ครเอาให 
ไมไดขอมาจากผูอื่น จึงไดชื่อวา ญาณทสฺสนํ สุวิสุทฺธํ อโหสิ ฯลฯ เปนความรูเห็นที่บริสุทธิ์แท ฯลฯ.

๔. เรื่อง ธรรมคติวิมุตติ
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจานั้น มิใชวาพระองคจะมีปญญาพิจารณาเอาวิมุตติธรรมใหได
วันหนึ่งวันเดียว พระองคทรงพิจารณามาแตยังเปนฆราวาสอยูหลายป  นับแตครั้งที่พระองคได
ราชาภิเษกเปนกษัตริย๒ พวกพระญาติพระวงศไดแตงตั้งพระองคเป็นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าปกครอง
ดู แ ลบ่ า วไพร่ ประชาราษฎร เมื่ อ พระองค์ ไ ด้ เ ป  น เช  น นี้ แ ล  ว ย  อ มเป  น ผู  ไ ม  น อนใจ จํ า เป  น ที่
พระองคจะตองคิด ใชปญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอยางในการปกครองปองกันราษฎรทั้งขอบเขต และ
การรักษาครอบครัว ตลอดถึงพระองคก็จะตองทรงคิดรอบคอบเสมอ ถาไมทรงคิด ไมมีพระปญญา
ไฉนจะปกครองบานเมืองบ่าวไพรใหผาสุกสบายได  แมพระองค์เองก็จะด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ของ
พระองค์ไว้ไม่ได้ เมือ่ พระองคท รงคิดในเรือ่ งของผูอ นื่ และเรือ่ งของพระองคเ องเสมอ แลว ปญ
 ญาวิวฏั ฏ
ของพระองคจึงเกิดขึ้นวา เราปกครองบังคับบัญชาไดก็แตการบานเมืองเทานี้ สวนการเกิด แก เจ็บ
ตาย เลา เราบังคับบัญชาไมไดเสียแลว จะบังคับบัญชาไมใหสัตวทั้งหลายเกิดก็ไมได  เมื่อเกิดแลว
จะบังคับไมใหแกชราก็ไมได จะบังคับไมใหเจ็บป่วยไข้เป็นโรคาพาธก็ไม่ได้ จะบังคับไม่ให้ตายก็ไมได 
เราจะบังคับความเกิด ความแกความเจ็บ ความตาย ของผูอื่นก็ไมได แมแตตัวของเราเองเลาก็บังคับ
ไมได ทรงพิจารณาเปนอนุโลมและปฏิโลม กลับไปกลับมา พิจารณาเทาไร ก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวช
พระพุทธเจ้าเมือ่ ตอนออกผนวช เป็นเพียงเจ้าชายรัชทายาท พระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาของพระองค์เป็นกษัตริย์
กรุงกบิลพัสดุ์
๒
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และทอพระทัยในการจะอยูเปนผูปกครองราชสมบัติตอไป การที่อยูในฆราวาสรักษาสมบัติเชนนี้
เพื่อตองการอะไร? เปนผูมีอํานาจเทานี้ มีสมบัติขาวของเชนนี้ จะบังคับหรือจะซื้อ หรือประกัน
ซึ่งความเกิด แก  เจ็บ ตาย ก็ไมได  จึงทรงใครครวญไปอีกวา เราจะทําอยางไรจึงจะหาทางพนจาก
ความเกิด แก  เจ็บ ตาย นี้ได  จึงไดความอุปมาขึ้นวา ถามีรอนแลวก็ยังมีเย็นเปนเครื่องแกกันได 
มีมืดแลวก็ยังมีสวางแกกัน ถามีเกิด แก เจ็บ ตายแลว อยางไรก็คงมีทางไมเกิด ไมแก ไม่เจ็บ ไมตาย
เปนแน จึงไดทรงพยายามใครครวญหาทางจะแก เกิด แก เจ็บ ตาย ใหจงได แตวาการจะแก เกิด
แก เจ็บ ตายนี้ เราอยูใ นฆราวาสเชน นี้ คงจะทาํ ไมไ ด เพราะฆราวาสนีเ้ ปน ทีค่ บั แคบใจยิง่ นัก มีแตก าร
ที่ออกหนีเสียจากการครองราชสมบัตินี้ออกไปผนวชจึงจะสามารถทําได
ครั้นทรงคิดเชนนี้แลว ตอมาวันหนึ่ง พอถึงเวลากลางคืน พวกนางสนมทั้งหลายไดพากันมา
บํ า รุ ง บํ า เรอพระองค  อ ยู  ด  ว ยการบํ า เรอทั้ ง หลาย ในเวลาที่ น างสนมทั้ ง หลายยั ง บํ า เรออยู  นั้ น
พระองคทรงบรรทมหลับไปกอน ครั้นใกลเวลาพระองคจะทรงตื่นจากพระบรรทมนั้น พวกนางสนม
ทั้งหลายก็พากันหลับเสียหมด แตไฟยังสวางอยู  เมื่อนางสนมที่บําเรอหลับหมดแลว เผอิญพระองค
ทรงตื่นขึ้นดวยอํานาจแหงการพิจารณาที่พระองคทรงคิดไมเลิกไมแลวนั้น ทําใหพระทัยของ
พระองคพลิกขณะ เลยเกิดอุคคหนิมิตขึ้น ลืมพระเนตร แลวทอดพระเนตรแลดูพวกนางสนม
ทั้งหลายที่นอนหลับอยูนั้นเปนซากอสุภะไปหมด เหมือนกับเปนซากศพในปาชาผีดิบ จึงใหเกิด
ความสลดสังเวชเหลือที่จะทนอยูได  จึงตรัสกับพระองคเองวา เราอยูที่นี้ จะวาเปนที่สนุกสนาน
อยางไรได คนทั้งหลายเหลานี้ลวนแตเปนซากศพในปาชาทั้งหมด เราจะอยูทําไม จําเราจะตอง
ออกผนวชในเดี๋ยวนี้ จึงทรงเครื่องฉลองพระองคถือพระขรรค แลวออกไปเรียกนายฉันนะ อํามาตย
ผูเ้ ป็นนายม้า ให้ไปเอาม้ามาพาพระองค์ออกจากเมืองไป เมือ่ นายฉันนะน�ำม้ามาแล้ว พระองค์กท็ รงม้า
มีนายฉันนะอ�ำมาตย์นําทาง เสด็จหนีออกจากเมืองไปโดยไมตองใหใครรูจัก ครั้นรุงแจงก็บรรลุถึง
อโนมานที ทรงขามฝงแมนที แลวก็ถอดเครื่องประดับและเครื่องทรงที่ฉลองพระองคออกเสีย
จึงสงเครื่องประดับใหนายฉันนะ ตรัสสั่งใหกลับไปเมืองพรอมดวยอัศวราชของพระองค  สวน
พระองคไดเอาพระขรรคตัดพระเมาและพระมัสสุเสีย ทรงผนวชแตพระองคเดียว
เมื่อผนวชแลว จึงเสาะแสวงหาศึกษาไปกอน คือไปศึกษาอยูในสํานักอาฬารดาบสและ
อุ ท กดาบส ครั้นไม สมประสงค  จึงทรงหลี ก ไปแต พ ระองค เ ดี ย วไปอาศั ย อยู ร าวป า ใกล แ มน�้ำ
เนรัญชรา แขวงอุรุเวลาเสนานิคม ไดมีปญจวัคคียไปอาศัยดวย พระองคไดทรงทําประโยคพยายาม
ทําทุกกรกิริยาอยางเขมแข็งจนถึงสลบและยอมตาย ก็ไมสําเร็จ เมื่อพระองคไดสติแลว จึงทรง
พิจารณาอีกวา การที่เรากระทําความเพียรนี้ จะมาทรมานแตกายอยางเดียวเทานี้ไมควร เพราะจิต
กับกายเปนของอาศัยกัน ถากายไมมีจะเอาอะไรทําประโยคพยายาม และถาจิตไมมี กายนี้ก็ทําอะไร
ไมไ ด ตอ นัน้ พระองคจ งึ ทรงพยุงพเยารา งกายพอใหมกี าํ ลังแข็งแรงขึน้ พอสมควร จึงเผอิญปญจวัคคีย
พรอมกันหนีไป ครั้นปญจวัคคียหนีแลว พระองคก็ไดความวิเวกโดดเดี่ยวแตผูเดียว ไมตองพึ่งพา
อาศัยใคร จึงไดเรงพิจารณาอยางเต็มที่
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เมื่อถึงวันขึ้น ๑๕ ค�่ำ  เดือน ๖ ประกา ในตอนเชารับมธุปายาสของนางสุชาดาเสวยเสร็จแลว
ก็พกั ผอ นอยูต ามราวปา นัน้ ใกลจ ะพลบค�ำ่ แลวจึงเสด็จดําเนินมาพบโสตถิยพราหมณ โสตถิยพราหมณ
ไดถวายหญาคา ๘ กําแกพระองค  พระองครับแลวก็มาทําเปนที่นั่ง ณ ภายใตตนอัสสัตถพฤกษ 
ผินพระพักตรไปทางบูรพาทิศ ผินพระปฤษฎางคเขาหาตนไมนั้น เมื่อพระองคประทับนั่งเรียบรอย
แลว จึงไดพยุงพระหฤทัยใหเขมแข็ง ไดทรงตั้งสัจจาธิษฐานมั่นในพระหฤทัยวา “ถาเราไมบรรลุ
พระสัมมาสัมโพธิญาณตามความตองการแลว เราจะไมลุกจากบัลลังกนี้ แมเลือดและเนื้อจะแตก
ทําลายไป ยังเหลืออยูแตตจะและอัฐิก็ตามที” ตอนั้นไปจึงเจริญสมถะและวิปสสนาปญญา ทรง
กําหนดพระอานาปานสติเปนขั้นตน ในตอนตนนี้แหละ พระองคไดทรงชําระนิวรณธรรมเต็มที่
เจาเวทนาพรอมทั้งความฟุงซานไดมาประสบแกพระองคอยางสาหัส ถาจะพูดวา มารก็ไดแก  พวก
ขันธมาร มัจจุมาร กิเลสมาร เขารังควาญพระองค  แตวาสัจจาธิษฐานของพระองคยังเที่ยงตรง
มั่นคงอยู  สติและปญญายังพรอมอยู  จึงทําใหจําพวกนิวรณเหลานั้นระงับไป ปติ ปสสัทธิ สมาธิ
ไดเกิดแลวแกพระองค  จึงไดกลาววา พระองคทรงชนะพระยามาราธิราช ในตอนนี้เปนปฐมยาม
เมื่อออกสมาธิตอนนี้ ไดเกิดบุพเพนิวาสานุสสติญาณ เมื่อพิจารณาไปก็ไมเห็นที่สิ้นสุด จึงกลับจิต
ทวนกระแสเขามาพิจารณาผูมันไปเกิด ใครครวญไปๆ มาๆ จิตก็เขาภวังคอีก เมื่อออกจากภวังคแลว
จึงเกิดจุตูปปาตญาณขึ้นมาในยามที่ ๒ คือ มัชฌิมยาม ทรงพิจารณาไปตามความรูชนิดนี้ ก็ยังไมมี
ความสิ้นสุด จึงทรงทวนกระแสจิตเขามาใครครวญอยูในเรื่องของผูพาเปนไป พิจารณากลับไป
กลับมา ในปฏิจจสมุปบาทปจจยาการ จนจิตของพระองคเกิดความเบื่อหนาย สลดสังเวชเต็มที่
แลว ก็ลงสูภวังค ถึงฐีติธรรม ภูตธรรม จิตตอนนี้ถอยออกมาแลวจึงตัดสินขาดทีเดียว จึงบัญญัติวา
อาสวักขยญาณ ทรงทราบวาจิตของพระองคสิ้นแลวจากอาสวะ พนแลวจากบวงแหงมาร ไมมีเกิด
แก เจ็บ ตาย พนแลวจากทุกข ถึงเอกันตบรมสุข สันติวิหารธรรม วิเวกธรรม นิโรธธรรม วิมุตติธรรม
นิพพานธรรม แลฯ.

๕. เรื่อง อัจฉริยะ - อัพภูตธรรม
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา พระบรมศาสดาของพวกเรา เมื่อพระองคยังเปนทาวศรีธารถ
(สิทธัตถราชกุมาร) เสวยราชสมบัติอยู  ทรงพิจารณาจตุนิมิต ๔ ประการ จึงบันดาลใหพระองค
เสด็จออกสูมหาภิเนษกรมณ  ทรงบรรพชา ทรงอธิษฐานบรรพชาที่ริมฝงแมน�้ำอโนมานที เครื่อง
สมณบริขารมีมาเอง เลื่อนลอยมาสวมพระกายเอง ทรงเพศเปนบรรพชิต สมณสารูปสําเร็จดวย
บุญญาภินิหารของพระองคเอง จึงเปนการอัศจรรย  ไมเคยมี ไมเคยเห็นมาในปางกอน จึงเปนเหตุ
ใหพ ระองคอ ศั จรรยใ จ ไมถ อยหลังในการประกอบความเพียร เพือ่ ตรัสรูพ ระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ครั้นทรงบําเพ็ญเพียรทางจิตตภาวนา ไมทอถอยตลอดเวลา ๖ ป  ไดตรัสรูสัจจธรรมของจริง
โดยถูกตองแลว ก็ยิ่งเปนเหตุใหพระองคทรงอัศจรรยในธรรมที่ไดตรัสรูแลวนั้นอีกเปนอันมาก
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ในหมูปฐมสาวกนั้นเลา ก็ปรากฏเหตุการณอันนาอัศจรรยเหมือนกัน เชน ปญจวัคคียก็ดี
พระยสและสหายของทานก็ดี พระสาวกอื่นๆ ที่เปนเอหิภิกฺขุก็ดี เมื่อไดฟงพระธรรมเทศนาของ
พระบรมศาสดาแลวไดสําเร็จมรรคผล และทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระองค  พระองคทรง
เหยียดพระหัตตอ อก เปลง พระวาจาวา “เอหิภกิ ขฺ ุ ทานจงเปนภิกษุมาเถิด ธรรมวินยั เรากลาวดีแลว”
เพียงเทานี้ก็สําเร็จเปนภิกษุในพระพุทธศาสนา อัฐบริขารเลื่อนลอยมาสวมสอดกายทรงเพศ
เปนบรรพชิตสมณสารูป มีรูปอันนาอัศจรรยนาเลื่อมใสจริง สาวกเหลานั้นก็อัศจรรยตนเองใน
ธรรมอันไมเคยรูเคยเห็น อันสําเร็จแลวดวยบุญฤทธิ์และอํานาจพระวาจาอิทธิปาฏิหาริยของ
พระบรมศาสดาจารย  ทานเหลานั้นจะกลับคืนไปบานเกาไดอยางไร เพราะจิตของทานเหลานั้น
พนแลวจากบานเกาและอัศจรรยในธรรมอันตนรูตนเห็นแลว ทั้งบริขารที่สวมสอดกายอยูก็เปน
ผาบังสุกุลอยางอุกฤษฏ์
ครั้นตอมา ทานเหลานั้นไปประกาศพระพุทธศาสนา มีผูศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวช พระผูมี
พระภาคเจาก็ทรงอนุญาตใหพระสาวกบวชดวยติสรณคมนูปสัมปทา สําเร็จดวยการเขาถึงสรณะ
ทั้ง ๓ คือ อุทิศเฉพาะพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ ก็เปนภิกษุเต็มที่
ครั้ น ต  อ มา พระผู  มี พ ระภาคเจ  า ทรงมี พ ระญาณเล็ ง เห็ น การณ  ไ กล จึ ง ทรงมอบความ
เปนใหญใหแกสงฆ  ทรงประทานญัตติจตุตถกรรมอุปสัมปทาไวเปนแบบฉบับ อันหมูเราผูปฏิบัติได
ดําเนินตามอยูทุกวันนี้ ไดพากันมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา อุทิศเฉพาะพระบรมศาสดา
พรอมทั้งพระธรรม และพระสงฆ  แลวทําความพากเพียรประโยคพยายามไปโดยไมตองถอยแลว
ก็คงจะไดรับความอัศจรรยใจในพระธรรมวินัยบางเปนแน  ไมนอยก็มาก ตามวาสนาบารมีของตน
โดยไมสงสัยเลย.

๖. เรื่อง วาสนา
กุศลวาสนา อกุศลวาสนา อัพยากตวาสนา
อัธยาศัยของสัตว เปนมาแลวตางๆ คือ ดี เลว และกลางๆ วาสนาก็เปนไปตามอัธยาศัย คือ
วาสนาที่ยิ่งกวาตัว วาสนาเสมอตัว วาสนาที่เลวทราม บางคนเปนผูมีวาสนายิ่งในทางดีมาแลว
แตคบกับพาล วาสนาก็อาจเปนเหมือนคนพาลได  บางคนวาสนายังออน แตคบกับบัณฑิต วาสนา
ก็เลื่อนขึ้นไปเปนบัณฑิต บางคนคบมิตรเปนกลางๆ ไมดี ไมราย ไมหายนะ ไมเสื่อมทราม วาสนา
ก็พอประมาณสถานกลาง ฉะนัน้ บุคคลพึงพยายามคบบัณฑิต เพือ่ เลือ่ นภูมวิ าสนาของตนใหส งู ขึน้ ไป
โดยลําดับ
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๗. เรื่อง สนทนาธรรมตามกาลเปนมงคลอุดม
กาเลน ธมฺมสสากจฺฉา เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ
การปรึกษาไตถาม หรือการสดับธรรมตามกาลตามสมัย พระบรมศาสดาตรัสวา เปนมงคล
ความเจริญอันอุดมเลิศ
หมูเ ราตา งคนก็มงุ หนา เพือ่ ศึกษามาเองทัง้ นัน้ ไมไ ดไ ปเชือ้ เชิญนิมนตม า ครัน้ มาศึกษา มาปฏิบตั ิ
ก็ตอ งทาํ จริงปฏิบตั จิ ริง ตามเยีย่ งอยา งพระบรมศาสดาจารยเ จา และสาวกขีณาสวเจา ผูป ฏิบตั มิ ากอ น
เบื้องตน พึงพิจารณาสัจจธรรม คือของจริงทั้ง ๔ ไดแก  เกิด แก  เจ็บ ตาย อันทานผูเปน
อริยบุคคลไดปฏิบัติกําหนดพิจารณามาแลว เกิดเราก็เกิดมาแลว คือ รางกายอันเปนอยูนี้มิใช
กอนเกิดหรือ? แก  เจ็บ ตาย ก็กอนอันนี้แล เมื่อเราพิจารณาอยูในอิริยาบถทั้ง ๔ เดินจงกรมบาง
ยืนกําหนดพิจารณาบาง นอนกําหนดพิจารณาบาง จิตจะรวมเปนสมาธิ รวมนอยก็เปน “ขณิก
สมาธิ” คือจิตรวมลงสู่ภวังคหนอยหนึ่งแลวก็ถอนออกมา ครั้นพิจารณาอยูไมถอยจนปรากฏเปน
อุคคหนิมิต จะเปนนอกก็ตาม ในก็ตาม ใหพิจารณานิมิตนั้นจนจิตวางนิมิตรวมลงสูภวังค  ด�ำรงอยู
นานพอประมาณแลวถอยออกมา สมาธิในชั้นนี้เรียกวา อุปจารสมาธิ พึงพิจารณานิมิตนั้นเรื่อยไป
จนจิตรวมลงสูภวังคเขาถึงฐีติจิต เปน อัปปนาสมาธิปฐมฌาน ถึงซึ่งเอกัคคตา ความมีอารมณเดียว
ครั้นจิตถอยออกมาก็พึงพิจารณาอีกแลวๆ เลาๆ จนขยายส่วนแยกสวนเปนปฏิภาคนิมิตไดตอไป คือ
พิจารณาวาตายแลวมันจะเปนอะไรไปอีก มันจะตองเปอยเนา ผุพังยังเหลือแตรางกระดูก กําหนด
ทั้งภายในคือกายของตน ทั้งภายนอกคือกายของผูอื่น โดยใหเห็นสวนตางๆ ของรางกายวา สวนนี้
เปนผม ขน เล็บ ฟน หนัง ฯลฯ เสนเอ็นนอยใหญมีเทาไร กระดูกทอนนอยทอนใหญมีเทาไร
โดยชัดเจนแจมแจง กําหนดใหมันเกิดขึ้นมาอีก แลวกําหนดใหมัน ยืน เดิน นั่ง นอน แลว
แตกสลายไปสูสภาพเดิมของมัน คือไปเปนดิน น�้ำ ไฟ ลม ถึงฐานะเดิมของมันนั้นแล
เมื่อกําหนดพิจารณาอยูอยางนี้ ทั้งภายนอก ทั้งภายใน ทําใหมากใหหลาย ใหมีทั้งตายเกา
ตายใหม มแี รง กาสุนขั ยือ้ แยง กัดกินอยู กจ็ ะเกิดปรีชาญาณขึน้ ตามแตวาสนาอุปนิสยั ของตน ดังนีแ้ ลฯ.

๘. เรื่อง การทําจิตใหผองใส
สจิตฺตปริโยทปนํ เอตํ พุทฺธานสาสนํ
การทําจิตของตนใหผองใส เปนการทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย
พระพุทธเจาผูพระบรมศาสดา ไดตรัสสอน กาย วาจา จิต มิไดสอนอยางอื่น สอนใหปฏิบัติ
ฝกหัดจิตใจ ใหเอาจิตพิจารณากาย เรียกวา กายานุปสสนาสติปฏฐาน หัดสติใหมากในการคนควา
ที่เรียกวา ธัมมวิจยะ พิจารณาใหพอทีเดียว เมื่อพิจารณาพอจนเปนสติสัมโพชฌงค  จิตจึงจะเปน
สมาธิรวมลงเอง
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สมาธิมี ๓ ขั้น คือ ขณิกสมาธิ จิตรวมลงไปสูฐีติขณะแลวพักอยูหนอยหนึ่ง ถอยออกมาเสีย
อุปจารสมาธิ จิตรวมลงสูภวังคแลวพักอยูนานหนอย แล้วถอยออกมารูนิมิตอยางใดอยางหนึ่ง
และ อัปปนาสมาธิ สมาธิอันแนวแน ไดแก จิตรวมลงสูภวังคถึงฐิติธรรม ถึง “เอกัคคตา” ความมี
อารมณเดียว หยุดนิ่งอยูกับที่ มีความรูตัวอยูวาจิตดํารงอยูและประกอบดวยองคฌาน ๕ ประการ
คอยสงบประณีตเขาไปโดยลําดับ เมื่อหัดจิตอยูอยางนี้ ชื่อวาทําจิตใหยิ่ง ไดในพระบาลีวา อธิจิตฺเต
จ อาโยโค เอตํ พุทฺธานสาสนํ การประกอบความพากเพียร ทําจิตใหยิ่ง เปนการปฏิบัติตามคําสอน
ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา
การพิจารณากายนีแ้ ล ชือ่ วา “ปฏิบตั ”ิ อันนักปราชญท งั้ หลาย มีพระสัมมาสัมพุทธเจา เปน ตน
แสดงไว  มีหลายนัยหลายประการ ทานกลาวไวในมหาสติปฏฐานสูตร เรียกวา กายานุปสสนาสติ
ปฏฐาน ในมูลกรรมฐาน เรียกวา เกสา โลมา นขา ทนฺตา ตโจ ที่พระอุปชฌายะสอนเบื้องตน
แหงการบรรพชาเปนสามเณร และในธัมมจักกัปปวัตนสูตรวา ชาติป ทุกฺขา ชราป ทุกฺขา มรณมฺป
ทุกขํ แมความเกิดก็เปนทุกข  แมความแกก็เปนทุกข  แมความตายก็เปนทุกข  ดังนี้ บัดนี้เราก็
เกิดมาแลวมิใชหรือ? ครั้นเมื่อบุคคลมาปฏิบัติใหเปน โอปนยิโก นอมเขามาพิจารณาในตนนี้
แลวเปนไมผิด เพราะพระธรรมเปน อกาลิโก มีอยูทุกเมื่อ อาโลโก สวางโรอยูทั้งกลางวันและ
กลางคืน ไมมีอะไรปดบังเลยฯ.

๙. เรื่อง วิธีปฏิบัติของผูเลาเรียนมาก
ผูที่ไดศึกษาเลาเรียนคัมภีรวินัยมาก มีอุบายมากเปนปริยายกวางขวาง ครั้นมาปฏิบัติทางจิต
จิตไมคอยจะรวมงาย ฉะนั้นตองใหเขาใจวา ความรูที่ไดศึกษามาแลวตองเก็บใสตูใสหีบไวเสียกอน
ตองมาหัดผูรูคือจิตนี้ หัดสติใหเปนมหาสติ หัดปญญาใหเปนมหาปญญา กําหนดรูเทามหาสมมติมหานิยม อันเอาออกไปตั้งไววา อันนั้นเปนอันนั้น เปนวันคืนเดือนป  เปนดินฟาอากาศกลางหาว
ดาวนักขัตตฤกษส ารพัดสิง่ ทัง้ ปวง อันเจา สังขารคืออาการจิตหากออกไปตัง้ ไวบ ญ
ั ญัตไิ วว า เขาเปน นัน่
เปนนี่ จนรูเทาแลว เรียกวา กําหนดรูทุกข  สมุทัย เมื่อทําใหมาก เจริญใหมาก รูเทาเอาทันแลว
จิตก็จะรวมลงได  เมื่อกําหนดอยูก็ชื่อวาเจริญมรรค หากมรรคพอแลว นิโรธก็ไมตองกลาวถึง
หากจะปรากฏชัดแกผูปฏิบัติเอง เพราะศีลก็มีอยู  สมาธิก็มีอยู  ปญญาก็มีอยู  ในกาย วาจา จิตนี้
ที่เรียกวา อกาลิโก ของมีอยูทุกเมื่อ โอปนยิโก เมื่อผูปฏิบัติมาพิจารณาของที่มีอยู  ปจฺจตฺตํ
จึงจะรูเฉพาะตัว คือมาพิจารณากายอันนี้ใหเปนของอสุภะ เปอยเนา แตกพังลงไป ตามสภาพ
ความจริงของภูตธาตุ ปุพฺเพสุ ภูเตสุ ธมฺเมสุ ในธรรมอันมีมาแตเกากอน สว่างโรอยูทั้งกลางวัน
และกลางคืน ผูมาปฏิบัติพิจารณาพึงรูอุปมารูปเปรียบดังนี้ อันบุคคลผูทํานาก็ตองทําลงไปใน
แผน ดิน ลุยตมลุยโคลน ตากแดดกรําฝน จึงจะเห็นขาวเปลือก ขาวสาร ขาวสุกมาได และไดบ ริโภค
อิม่ สบาย ก็ลว นทํามาจากของมีอยูท งั้ สิน้ ฉันใด ผูป ฏิบตั กิ ฉ็ นั นัน้ เพราะศีล สมาธิ ปญญา ก็มอี ยูใ น
กาย วาจา จิต ของทุกคนฯ.
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๑๐. เรื่อง ขอปฏิบัติเปนของมีอยูทุกเมื่อ
ขอปฏิบัติสําหรับผูปฏิบัติทั้งหลาย ไมมีปญหา โอปนยิโก นอมจิตเขามาพิจารณา กาย วาจา
จิต อกาลิโก อันเปนของมีอยู  อาโลโก สวางโรอยูทั้งกลางวันและกลางคืน ปจฺจตฺตํ เวทิตพฺโพ
วิญู หิ อันนักปราชญทั้งหลาย มีพระพุทธเจาและพระอริยสาวกเจาทั้งหลายผูนอมเขามาพิจารณา
ของมีอยูนี้ ไดรูแจงจําเพาะตัวมาแลว เปนตัวอยาง ไมใชวากาลนั้นจึงจะมี กาลนี้จึงจะมี ยอมมีอยู
ทุกกาล ทุกสมัย ผูปฏิบัติยอมรูไดเฉพาะตัว คือผิดก็รูจัก ถูกก็รูจัก ในตนของตนเอง ดีชั่วอยางไร
ตัวของตัวยอมรูจักดีกวาผูอื่น ถาเปนผูหมั่นพินิจพิจารณา ไมมัวประมาทเพลิดเพลินเสีย.
ตัวอยางที่มีมาแลว คือ มาณพ ๑๖ คน ซึ่งเปนศิษยของพาวรีพราหมณ  ทานเหลานั้น
เจริญฌานกสิณติดอยูในรูปฌานและอรูปฌาน พระบรมศาสดาจารยจึงตรัสสอนใหพิจารณาของ
มีอยูในตน ใหเห็นแจงดวยปญญา ใหรูวา กามภพเปนเบื้องต�่ำ  รูปภพเปนเบื้องกลาง อรูปภพ
เปนเบื้องบน แลวถอยลงมาใหรูวา อดีตเปนเบื้องต�่ำ  อนาคตเปนเบื้องบน ปจจุบันเปนทามกลาง
แลวชักเขามาหาตัวอีก ใหรูวา อุทฺธํ อโธ ติริยฺ จาป มชฺเฌ เบื้องต�่ำแตปลายผมลงไป เบื้องบนแต
พื้นเทาขึ้นมา เบื้องขวางสถานกลาง เมื่อทานเหลานั้นมาพิจารณาอยูอยางนี้ ปจฺจตฺตํ จึงรูเฉพาะขึ้น
ที่ตัวของตัวโดยแจมแจง สิ้นความสงสัยขอปฏิบัติ ไมตองไปเที่ยวแสวงหาที่อื่นใหลําบาก.

๑๑. เรื่อง ไดฟงธรรมทุกเมื่อ
ผูปฏิบัติพึงใชอุบายปญญาฟงธรรมเทศนาทุกเมื่อ ถึงจะอยูคนเดียวก็ตาม คืออาศัยการ
สําเหนียก กําหนดพิจารณาธรรมอยูทั้งกลางวันและกลางคืน ตา หู จมูก ลิ้น กาย ก็เปนรูปธรรม
ที่มีอยู  ปรากฏอยู  รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ก็มีอยู  ปรากฏอยู  ไดเห็นอยู  ไดยินอยู  ไดสูด ดม
ลิ้ม เลีย และสัมผัสอยู  จิตใจเลาก็มีอยู  ความคิดนึกรูสึกในอารมณตางๆ ทั้งดีและรายก็มีอยู 
ความเสื่อม ความเจริญ ทั้งภายนอกภายในก็มีอยู ธรรมชาติอันมีอยูโดยธรรมดา เขาแสดงความจริง
คือ ความไมเที่ยง เปนทุกข  เปนอนัตตา ใหปรากฏอยูทุกเมื่อ เชน ใบไมมันเหลืองหลนรวงลงมา
จากตน ก็แสดงความไมเที่ยงใหเห็น ดังนี้เปนตน เมื่อผูปฏิบัติมาพินิจพิจารณาดวยสติปญญาโดย
อุบายนี้อยูเสมอแลว ชื่อวาไดฟงธรรมอยูทุกเมื่อ ทั้งกลางวันและกลางคืนแล.

๑๒. เรื่อง ปริญเญยฺยธรรม
การกําหนดพิจารณาธรรมเรียกว่า “บริกรรม” จิตที่กําลังทําการกําหนดพิจารณาธรรมอยาง
เอาใจใส  เมื่อไดความแนใจในเหตุผลของธรรมที่พิจารณานั้นแลว จิตจะสงบรวมลงสูภวังค  ดํารง
อยูหนอยหนึ่งแลวก็ถอยออก ความสงบในขั้นนี้เรียกว่า “บริกรรมสมาธิ หรือ ขณิกสมาธิ”
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การกําหนดพิจารณาธรรม แลวจิตสงบรวมลงสูภวังคเขาถึงฐีติธรรมดํารงอยูนานหนอยแลว
ถอยออกมารูเห็นอสุภะปรากฏขึ้น ความสงบในขั้นนี้เรียกวา “อุปจารสมาธิ”
การกาํ หนดพิจารณาธรรม คือ “อสุภนิมติ ” ทีป่ รากฏแกจ ติ ทีเ่ รียกวา อุคคหนิมติ นัน้ จนเพียงพอ
แลว จิตปลอยวางนิมิตเสีย สงบรวมลงสูภวังคถึงฐีติธรรม ดํารงอยูนานเปนเอกัคคตามีอารมณเดียว
สงบนิง่ แนว แน มสี ติรอู ยูว า จิตดาํ รงอยูก บั ทีไ่ มหวัน่ ไหวไปมา ความสงบชัน้ นีเ้ รียกวา “อัปปนาสมาธิ”
สวนนิมิตอันปรากฏแกผูบําเพ็ญสมาธิภาวนาตามลําดับชั้นดังกลาวนี้ ก็เรียกวา บริกรรมนิมิต
อุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต ตามลําดับกัน
อนึ่ง ภวังคคือภพหรือฐานของจิตนั้น ทานก็เรียกชื่อเปน ๓ ตามอาการเคลื่อนไปของจิต
คือ ภวังคบาท ภวังคจลนะ ภวังคุปจเฉทะ ขณะแรกที่จิตวางอารมณเขาสูฐานเดิมของตน ที่เรียก
อยางสามัญวา ปกติจิต นั้นแลเรียกวา ภวังคบาท ขณะที่จิตเริ่มไหวตัวเพื่อขึ้นสูอารมณอีก เรียกวา
ภวังคจลนะ ขณะที่จิตเคลื่อนจากฐานขึ้นสูอารมณ เรียกวา ภวังคุปจเฉทะ
จิตของผูบําเพ็ญภาวนาเขาสูความสงบ ถึงฐานเดิมของจิต แลวพักเสวยความสงบอยูในสมาธิ
นั้นนาน มีอาการครบองคของฌานจึงเรียกวาฌาน เมื่อทําการพินิจพิจารณาธรรมดวยปญญา
จนเพียงพอแลว จิตรวมลงสูภวังคคือฐานเดิมของจิต จนถึงฐีติขณะ ตัดกระแสภวังคขาดหายไป
ไมพักเสวยอยู เกิดญาณความรูตัดสินขึ้นวา ภพเบื้องหนาของเราไมมีอีก ดังนี้ เรียกวา ีติญาณ

๑๓. เรื่อง บั้นตนโพธิสัตว
ปฐมโพธิสัตว์ มัชฌิมโพธิสัตว์ ปัจฉิมโพธิสัตว์
ปฐมโพธิกาล มัชฌิมโพธิกาล ปัจฉิมโพธิกาล
ปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา ปัจฉิมเทศนา
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาของเรา เสด็จออกจากคัพโภทรของพระนางเจาสิริมหามายา
ณ สวนลุมพินวี นั ระหวา งนครกบิลพัสดุก บั นครเทวทหะตอกัน ครัน้ ประสูตแิ ลว ก็ทรงพระเจริญวัยมา
โดยลาํ ดับ ครัน้ สมควรแกก ารศึกษาศิลปวิทยาเพือ่ ปกครองรักษาบา นเมืองตามขัตติยะประเพณีไดแ ลว
ก็ทรงศึกษาศิลปวิทยา เมื่อพระชนมายุได ๑๖ พรรษา ก็ไดปกครองบานเมือง เสวยราชสมบัติแทน
พระเจา ศิรสิ ทุ โธทนะมหาราชผูพ ระราชบิดา นับวาไดเปนใหญเปนราชาแลว พระองคทรงพระนามวา
เจาชายสิทธัตถะ ก็ตองทรงคิดอานการปกครองรักษาบานเมืองและไพรฟาประชาราษฎรใหรมเย็น
เปนสุข ทรงบังคับบัญชาอยางไร เขาก็ทําตามทุกอยาง ครั้นทรงพิจารณาหาทางบังคับบัญชาความ
เกิด แก เจ็บ ตาย ใหเปนไปตามใจหวัง ก็เปนไปไมได ถึงอยางนั้นก็มิทําใหทอพระทัย ในการคิดอาน
หาทางแก  เกิด แก  เจ็บ ตาย ยิ่งเราพระทัยใหคิดอานพิจารณายิ่งขึ้น ความคิดอานของพระองค
ในตอนนี้เรียกวาบริกรรม ทรงกําหนดพิจารณาในพระทัยอยูเสมอ จนกระทั่งพระสนมทั้งหมด
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ปรากฏใหเห็นเปนซากอสุภะ ดุจปาชาผีดิบ จตุนิมิต ๔ ประการคือ เกิด แก เจ็บ ตาย จึงบันดาล
ใหพระองคเกิดเบื่อหนายในพระราชสมบัติ แลวเสด็จสูมหาภิเนษกรมณบรรพชา ตอนนี้เรียกวา
“ปฐมโพธิสัตว” เปนสัตวพิเศษ ผูจะไดตรัสรูธรรมวิเศษ เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาเที่ยงแท
กอนแตกาลนี้ไมนับ นับเอาแตกาลปจจุบันทันตาเห็นเทานั้น
ครั้นเมื่อพระองคเสด็จสูมหาภิเนษกรมณบรรพชา ณ ฝงแมน�้ำอโนมานที ทรงตัดพระเมา
ด  ว ยพระขรรค  อธิ ษ ฐานบรรพชา อั ฐ บริ ข ารมี ม าเองด ว ยอํ า นาจบุ ญ ฤทธิ์ อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย  เ ป น
ผา บังสุกลุ จีวร เหตุอศั จรรยอ ยา งนีม้ เี พียงครัง้ เดียวเทานัน้ ตอนัน้ มาตองทรงแสวงหา เหลาปฐมสาวก
ก็เหมือนกัน อัฐบริขารเกิดขึ้นดวยบุญฤทธิ์เพียงครั้งแรกเทานั้น
ครั้นทรงบรรพชาแลว ทรงทําทุกรกิริยาประโยคพยายาม พิจารณาอุคคหนิมิตที่ทรงรูครั้งแรก
แยกออกเปนสวนๆ เปนปฏิภาคนิมิต จนถึงเสด็จประทับนั่ง ณ ควงแหงมหาโพธิพฤกษ ทรงชนะมาร
และเสนามาร เมื่อเวลาพระอาทิตยอัสดงคต ยัง บุพเพนิวาสานุสสติญาณ ใหเกิดในปฐมยาม ยัง
จุตปู ปาตญาณ ใหเ กิดในมัชฌิมยาม ทรงตามพิจารณาจิตทีย่ งั ปจจัยใหสบื ตอทีเ่ รียกวา “ปจจยาการ”
ตอนเวลากอนพระอาทิตยขึ้น ตอนนี้เรียกวา “มัชฌิมโพธิสัตว”
ครั้นเมื่อทรงพิจารณาตามเหตุผลเพียงพอแลว จิตของพระองคหยั่งลงสูความสงบถึงฐีติธรรม
ดํารงอยูในความสงบพอสมควรแลวตัดกระแสภวังคขาดไป เกิดญาณความรูตัดสินขึ้นในขณะนั้นวา
ภพเบือ้ งหนา ของเราไมม อี กี แลว ดังนี้ เรียกวา “อาสวักขยญาณ” ประหารเสียซึง่ กิเลสาสวะทัง้ หลาย
ใหขาดหายไปจากพระขันธสันดาน สรรพปรีชาญานตางๆ อันสําเร็จมาแตบุพพวาสนาบารมีก็มา
ชุมนุมในขณะจิตอันเดียวนั้น จึงเรียกวา ตรัสรู  พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ระยะกาลตอนนี้
เรียกวา “ปจฉิมโพธิสัตว”
ครั้นตรัสรูแลว ทรงเสวยวิมุตติสุขอยูในที่ ๗ สถาน ตลอดกาล ๔๙ วันแลว และทรงเทศนา
สัง่ สอนเวไนยนิกร มีพระปญ
 จวัคคียเ ปน ตน จนถึงทรงตัง้ พระอัครสาวกทัง้ ๒ และแสดงมัชฌิมเทศนา
ณ เวฬุวันกลันทกนิวาปสถาน ใกลกรุงราชคฤหมหานคร จัดเปน “ปฐมโพธิกาล”
ตอแตนั้นมาก็ทรงทรมานสั่งสอนเวไนยนิกร ตลอดเวลา ๔๕ พระพรรษา จัดเปน “มัชฌิมโพธิกาล”
ตั้งแตเวลาทรงประทับไสยาสน  ณ พระแทนมรณมัญจาอาสน  ณ ระหวางนางรังทั้งคูใน
สาลวโนทยานของมัลลกษัตริย  กรุงกุสินาราราชธานี และทรงแสดงพระปจฉิมเทศนา แลวปด
พระโอษฐ เสด็จดับขันธปรินิพพานระยะกาลตอนนี้จัดเปน “ปจฉิมโพธิกาล” ดวยประการฉะนี้
(สวนปฐมเทศนา มัชฌิมเทศนา และปจฉิมเทศนานั้น มีเนื้อความเป็นประการใด ดูในข้อ ๑๖
เรื่องมุตโตทัย).
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๑๔. เรื่อง โสฬสกิจ
กิจในพระธรรมวินัยนี้ ที่นับวาสําคัญที่สุดเรียกวา “โสฬสกิจ” เปนกิจที่โยคาวจรกุลบุตร
พึงพากเพียรพยายามทําใหสําเร็จบริบูรณดวยความไมประมาท
โสฬสกิจ ไดแก กิจในอริยสัจจ์ ๔ ประการ คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค ชั้นโสดาบันก็ประชุม
๔ ชั้นสกิทาคามีก็ประชุม ๔ สองสี่ก็เปน ๘ ชั้นอนาคามีก็ประชุม ๔ ชั้นอรหัตตก็ประชุม ๔ สองสี่
ก็เปน ๘ สองแปดเปน ๑๖ กําหนดสัจจะทั้ง ๔ รวมเปนองคอริยมรรคเปนขั้นๆ ไป
เมื่อเรามาเจริญอริยมรรคทั้ง ๘ อันมีอยูในกายในจิต คือ ทุกขเปนสัจจะของจริงที่มีอยูก็รูวา
มี อ ยู   เป  น ปริ ญ เญยฺ ย ะควรกํ า หนดรู  ก็ ไ ด กํ า หนดรู   สมุ ทั ย เป น สั จ จะของจริ ง ที่ มี อ ยู  ก็ รู  ว  า มี อ ยู  
เปนปหาตัพพะควรละก็ละไดแลว นิโรธเปนสัจจะของจริงที่มีอยูก็รูวามีอยู  เปนสัจฉิกาตัพพะ
ควรทําใหแจงก็ไดทําใหแจงแลว มรรคเปนสัจจะของจริงที่มีอยูก็รูวามีอยู  เปนภาเวตัพพะควร
เจริญใหมากก็ไดเจริญใหมากแลว เมื่อมากําหนดพิจารณาอยูอยางนี้ ก็แกโลกธรรม ๘ ไดสําเร็จ
มรรคอยูที่กายกับจิต คือ ตา ๒ หู ๒ จมูก ๒ รวมเปน ๖ ลิ้น ๑ เปน ๗ กาย ๑ เปน ๘
มาพิจารณารูเทาสิ่งทั้ง ๘ นี้ ไมหลงไปตามลาภ ยศ สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข 
อันมาถูกตองตนของตน จิตก็ไมหวั่นไหว โลกธรรม ๘ เปนคูปรับกับมรรค ๘ เมื่อรูเทาสวนทั้งสอง
นี้แลวเจริญมรรคใหบริบูรณเต็มที่ ก็แกโลกธรรม ๘ ได  ก็เปน ผุฏฺสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น
กมฺปติ อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ โลกธรรมถูกตองจิตผูใดแลว จิตของผูนั้นไมหวั่นไหว
เมือ่ ไมห วัน่ ไหวก็ไมเ ศราโศก เปน จิตปราศจากเครือ่ งยอม เปนจิตเกษมจากโยคะ จัดวาเปนมงคล
อันอุดมเลิศ ฉะนี้แลฯ.

๑๕. เรื่อง สําคัญตนวาไดบรรลุอรหัตตผล
กิรดังไดสดับมา ยังมีภิกษุ ๒ รูป ในพระศาสนาของพระบรมศาสดาของเรานี้ รูปหนึ่ง
มีพรรษาแกกวา อีกรูปหนึ่งมีพรรษาออนกวา เปนสหธรรมิกที่มีความรักใครในกันและกัน แต
จากกันไปเพื่อประกอบความเพียร รูปออนพรรษากวาไดสําเร็จพระอรหัตตผลเปนพระอรหันต 
กอน รูปแกพรรษาไดแตเพียงกําลังสมาธิสมาบัติและเปนผูชํานาญในวสี จะพิจารณาอธิษฐาน
ใหเปนอยางไรก็ไดดังประสงค  และเกิดทิฏฐิสําคัญวารูท่ัวแลว สวนรูปหยอนพรรษา ครั้นพิจารณา
ดูก็ทราบไดดวยปญญาญาณ จึงสั่งใหรูปแกพรรษากวาไปหา ทานรูปนั้นไมไป สั่งสองสามครั้งก็ไมไป
รูปหย่อนพรรษาจึงไปหาเสียเอง แลวยังกันและกันใหยินดี พอสมควรแลว จึงพูดกับรูปแกกวาวา
ถาทานสําคัญวารูจริง ก็จงอธิษฐานใหเปนสระ ในสระใหมีดอกบัวหลวง ๑ ดอก ในดอกบัวหลวงใหมี
นางฟอนสวยงาม ๗ นาง รูปแกพรรษาก็เนรมิตไดตามนั้น ครั้นเนรมิตแลว รูปออนพรรษากวา
จึงสั่งใหเพงดู ขณะเพงดูนางฟอนอยู  กามราคะกิเลสอันสั่งสมมาแลวหลายรอยอัตภาพก็กําเริบ
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จึงทราบไดวาตนยังไมไดสําเร็จเปนพระอรหันต  ครั้นแลวรูปออนพรรษาจึงเตือนใหรูตัวและใหเรง
ทางปญญาวิปสสนาญาณ รูปแกพรรษากวา ครั้นปฏิบัติตามทําความพากเพียรประโยคพยายามอยู 
มิชามินานก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันตขีณาสวบุคคลในพระพุทธศาสนา ดวยประการฉะนี้
อปรา ยังเรื่องอื่นอีก มีเนื้อความอยางเดียวกัน แตนิมิตตางกัน คือใหเนรมิตชางสารตกมัน
ตัวรายกาจวิ่งเขามาหา หลงรูปเนรมิตของตนเอง เกิดความสะดุงตกใจกลัว เตรียมตัววิ่งหนี เพื่อน
สหธรรมมิกผูไปชวยเหลือไดฉุดเอาไว  และกลาวตักเตือนสั่งสอน โดยนัยหนหลังจึงหยุดยั้งใจได
และปฏิบัติตามคําสั่งสอนของสหธรรมิกผูชวยเหลือนั้น ไมนานก็ไดสําเร็จเปนพระอรหันตขีณาสว
บุคคลในพระบวรพุทธศาสนาเชนเดียวกัน แมเรื่องนี้ก็พึงถือเอาเปนทิฏฐานุคติเชนเดียวกับเรื่อง
กอนนั้นแล
นี้เปนนิทานที่เปนคติสําหรับผูปฏิบัติจะพึงอนุวัตรตาม คือ ผูเปนสหธรรมิกประพฤติธรรม
รวมกันทุกคน จงมาเปนสหายกันในกิจที่ชอบ ทั้งที่เปนกิจภายใน ทั้งที่เปนกิจภายนอก ยังประโยชน
ของกันและกันใหสําเร็จดวยดีเถิด.

๑๖. เรื่อง อุณหิสสวิชัยสูตร
ผู  ใ ดมาถึ ง พระพุ ท ธเจ  า พระธรรม พระสงฆ  เป น สรณะที่ พึ่ ง แล ว ผู  นั้ น ย อ มชนะได ซึ่ ง
ความรอน อุณหิสสคือความรอนอันเกิดแกตน มีทั้งภายในและภายนอก ภายนอกมีเสือสางค่างแดง
ภูตผีปศาจ เปนตน ภายในคือกิเลส วิชัยคือความชนะ ผูที่มานอมเอาสรณะทั้งสามนี้เปนที่พึ่งแลว
ยอมจะชนะความรอนเหลานั้นไปไดหมดทุกอยาง ที่เรียกวา อุณหิสสวิชัย
อุณหิสฺสวิชโย ธมฺโม โลเก อนุตฺตโร พระธรรมเปนของยิ่งในโลกทั้งสามสามารถชนะซึ่ง
ความรอนอกรอนใจอันเกิดแตภัยตางๆ ปริวชฺเช ราชทนฺเฑ พยคฺเฆ นาเค วีเส ภูเต อกาลมรเณน
จ สพฺพสฺมา มรณา มุตฺโต จะเวนหางจากอันตรายทั้งหลาย คือ อาชญาของพระราชา เสือสาง นาค
ยาพิษ ภูตผีปศาจ หากวายังไมถึงคราวถึงกาลที่จักตายแลว ก็จักพนไปไดจากความตาย ดวยอํานาจ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ที่ตนนอมเอาเปนสรณะที่พึ่งที่นับถือนั้น
ความขอ นีม้ พี ระบาลีสาธกดังจะยกมาอางอิง ในสมัยเมือ่ สมเด็จพระผูม พี ระภาคเจาพรอมดวย
พระอรหันตหนุม ๕๐๐ รูป ประทับอยูในราวปามหาวัน ใกลกรุงกบิลพัสดุ  เทวดา ทั้งหลายพากัน
มาดูแลวกลาวคาถาขึ้นวา เยเกจิ พุทฺธํ สรณํ คตา เส น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมิ ปหาย มานุสํ เทหํ
เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺติ แปลความวา บุคคลบางพวก หรือบุคคลใดๆ มาถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ
ที่พึ่งแลว บุคคลเหลานั้นยอมไมไปสูอบายภูมิทั้ง ๔ มีนรกเปนตน เมื่อละรางกายอันเปนของมนุษย
นี้แลว จักไปเปนหมูแหงเทพยดาทั้งหลาย ดังนี้
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สรณะทั้ง ๓ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ มิไดเสื่อมสูญอันตรธานไปไหน ยังปรากฏ
อยูแกผูปฏิบัติเขาถึงอยูเสมอ ผูใดมายึดถือเปนที่พึ่งของตนแลว ผูนั้นจะอยูในกลางปาหรือ
เรือนวางก็ตาม สรณะทั้งสามก็ปรากฏแกเขาอยูทุกเมื่อ จึงวาเปนที่พึ่งแกบุคคลจริง เมื่อปฏิบัติ
ตามสรณะทั้งสามจริงๆ แลว จะคลาดแคลวจากภัยทั้งหลาย อันกอใหเกิดความรอนอกรอนใจ
ไดแนนอนทีเดียว.

ธรรมเทศนาของ ท่านพระอาจารย์มั่น ที่ ภิกษุทองค�ำ ญาโณภาโส และ พระภิกษุวัน อุตตโม ได้จด
บันทึกไว้ในปัจฉิมสมัย ยังมิได้รวบรวมขึ้นพิมพ์เผยแผ่ สมควรรวบรวมพิมพ์ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นสมบัติ
มรดกชิ้นสุดท้ายแก่ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายทั่วกัน
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ปฏิปตติปุจฉาวิสัชนา
พระธรรมเจดีย : ผูปฏิบัติศาสนาโดยมากปฏิบัติอยูแคไหน ?
พระอาจารยมั่น : ปฏิบัติอยูภูมิกามาพจรกุศลโดยมาก
พระธรรมเจดีย : ทําไมจึงปฏิบัติอยูเพียงนั้น ?
พระอาจารยมั่น : อัธยาศัยของคนโดยมากยังกําหนัดอยูในกาม เห็นวากามารมณที่ดี เปนสุข
สวนที่ไมดีเห็นวาเปนทุกข  จึงไดปฏิบัติในบุญกริยาวัตถุ มีการฟงธรรม ใหทาน
รักษาศีล เปน ตน หรือภาวนาบา งเล็กนอ ย เพราะความมุง เพือ่ จะไดส วรรคสมบัติ
มนุษยสมบัติ เปน ตน ก็คงเปน ภูมกิ ามาพจร กุศลอยูน นั่ เอง เบือ้ งหนา แตก ายแตก
ตายไปแลว ยอมถึงสุคติบาง ไมถึงบาง แลวแตวิบากจะซัดไป เพราะไมใชนิยต
บุคคล คือยังไมปดอบาย เพราะยังไมไดบรรลุโสดาปตติผล
พระธรรมเจดีย : ก็ทานผูปฏิบัติที่ดีกวานี้ไมมีหรือ ?
พระอาจารยมั่น : มี แตวานอย
พระธรรมเจดีย : นอยเพราะเหตุอะไร ?
พระอาจารยมั่น : นอยเพราะกามทั้งหลายเทากับเลือดในอกของสัตว  ยากที่จะละความยินดี
ในกามได  เพราะการปฏิบัติธรรมละเอียด ตองอาศัยกายวิเวก จิตตวิเวก จึงจะ
เปนไปเพื่ออุปธิวิเวก เพราะเหตุนี้แลจึงทําไดดวยยาก แตไมเหลือวิสัยตองเปน
ผูเห็นทุกขจริงๆ จึงจะปฏิบัติได
พระธรรมเจดีย : ถาปฏิบัติเพียงภูมิกามาพจรกุศล ดูไมแปลกอะไร เพราะเกิดเปนมนุษยก็เปน
ภูมกิ ามาพจรกุศลอยูแ ลว สวนการปฏิบตั จิ ะใหดกี วาเกาก็จะตองใหเลือ่ นชัน้ เปน
ภูมิรูปาวจรหรืออรูปาวจรแลโลกอุดร จะไดแปลกจากเกา ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว ถาคิดดูคนนอกพุทธกาล ทานก็ไดบรรลุฌาณชั้นสูงๆ ก็มี คนในพุทธกาล
ท  า นก็ ไ ด  บ รรลุ ม รรคแลผล มี พ ระโสดาบั น แลพระอรหั น ต  โดยมากนี่ เรา
ก็ไมไดบรรลุฌาณเปนอันสูคนนอกพุทธกาลไมได แลไมไดบรรลุมรรคผลเปนอัน
สูคนในพุทธกาลไมได
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พระธรรมเจดีย : เมื่อเปนเชนนี้จักทําอยางไรดี ?
พระอาจารยมั่น : ตองทําในใจใหเห็นตามพระพุทธภาษิตที่วา มตฺตาสุขปริจฺจาคา ปสฺเส เจ วิปุลํ 
สุขํ ถาวาบุคคลเห็นซึ่งสุขอันไพบูลย เพราะบริจาคซึ่งสุขมีประมาณนอยเสียไซร 
จเช มตฺตาสุขํ ธีโร สมฺปสฺสํ วิปุลํ สุขํ บุคคลผูมีปญญาเครื่องทรงไว เมื่อเล็งเห็น
ซึ่งสุขอันไพบูลย พึงละเสียซึ่งสุขมีประมาณนอย
พระธรรมเจดีย : สุขมีประมาณนอยไดแกสุขชนิดไหน ?
พระอาจายมั่น : ไดแ กส ขุ ซึง่ เกิดแตค วามยินดีในกามทีเ่ รียกวา อามิสสุข นีแ่ หละสุขมีประมาณนอย
พระธรรมเจดีย : ก็สุขอันไพบูลยไดแกสุขชนิดไหน ?
พระอาจารยมั่น : ไดแกฌาณ วิปสสนา มรรค ผล นิพพาน ที่เรียกวานิรามิสสุขไมเจือดวยกาม
นี่แหละสุขอันไพบูลย
พระธรรมเจดีย : จะปฏิบัติใหถึงสุขอันไพบูลยจะดําเนินทางไหนดี ?
พระอาจารยมั่น : ก็ตองดําเนินทางองคมรรค ๘
พระธรรมเจดีย : องคมรรค ๘ ใครๆ ก็ร ู ทําไมถึงเดินกันไมใครจะถูก ?
พระอาจารยมั่น : เพราะองคมรรคทั้ง ๘ ไมมีใครเคยเดิน จึงเดินไมใครถูก พอถูกก็เปนพระอริยเจา
พระธรรมเจดีย : ที่เดินไมถูกเพราะเหตุอะไร ?
พระอาจารยมั่น : เพราะชอบเดินทางเกาซึ่งเปนทางชํานาญ
พระธรรมเจดีย : ทางเกานั้นคืออะไร ?
พระอาจารยมั่น : ไดแกกามสุขัลลิกานุโยคแลอัตตกิลมถานุโยค
พระธรรมเจดีย : กามสุขัลลิกานุโยคนั้นคืออะไร ?
พระอาจารยมั่น : ความทําตนใหเปนผูหมกมุนติดอยูในกามสุขนี้แลชื่อวา กามสุขัลลิกานุโยค
พระธรรมเจดีย : อัตตกิลมถานุโยคไดแกทางไหน ?
พระอาจารยมั่น : ไดแกผูปฏิบัติผิด แมประพฤติเครงครัดทําตนใหลําบากสักเพียงไร ก็ไมสําเร็จ
ประโยชนซึ่ง มรรค, ผล, นิพพาน, นี่แหละเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นทางทั้ง ๒ นี้ เห็นจะมีคนเดินมากกวามัชฌิมาปฏิปทาหลายรอยเทา ?
พระอาจารยมั่น : แนทีเดียว พระพุทธเจาแรกตรัสรู  จึงไดแสดงกอนธรรมอยางอื่นๆ ที่มาแลว
ในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เพื่อใหสาวกเขาใจ จะไดไมดําเนินในทางทั้ง ๒
มาดําเนินในทางมัชฌิมาปฏิปทา
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พระธรรมเจดีย : องคมรรค ๘ ทําไมจึงยกสัมมาทิฏฐิ ซึ่งเปนกองปญญขึ้นแสดงกอน สวนการ
ปฏิบัติของผูดําเนินทางมรรค ตองทําศีลไปกอน แลวจึงทําสมาธิ แลปญญา
ซึ่งเรียกวาสิกขาทั้ง ๓ ?
พระอาจารยมั่น : ตามความเห็นของขาพเจาวาจะเปน ๒ ตอน ตอนแรกสวนโลกียกุศล ตองทําศีล
สมาธิ ปญญา เปนลําดับไป ปญญาที่เกิดขึ้นยังไมเห็นอริยสัจทั้ง ๔ สังโยชน ๓
ยังละไมได ขีดของใจเพียงนี้เปนโลกีย ตอนที่เห็นอริยสัจ แลวละสังโยชน ๓ ได 
ตอนนี้เปนโลกุตตร
พระธรรมเจดีย : ศีลจะเอาศีลชนิดไหน ?
พระอาจารยมั่น : ศีลมีหลายอยาง ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ แตในที่นี้ประสงคศีลที่เรียกวา
สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว แตตองทําใหบริบูรณ
พระธรรมเจดีย : สมฺมาวาจา คืออะไร ?
พระอาจารยมั่น : มุสาวาทา เวรมณี เวนจากพูดเท็จ ปสุณาย วาจาย เวรมณี เวนจากพูดคําหยาบ
สมฺผปฺปลาปา เวรมณี เวนจากพูดโปรยประโยชน
พระธรรมเจดีย : สมฺมากมฺมนฺโต การงานชอบนั้นมีกี่อยาง ?
พระอาจารยมั่น : มี ๓ อยาง คือ ปาณาติปาตา เวรมณี เวนจากฆาสัตว  อทินนาทานา เวรมณี
เวนจากการลักทรัพย อพฺรหฺมจริยา เวรมณี เวนจากอสัทธรรม ไมใชพรหมจรรย
พระธรรมเจดีย : สมฺมากมฺมนฺโต ในที่อื่นๆ โดยมาเวน อพฺรหฺม สวนในมหาสติปฏฐานทําไม
จึงเวนกาเมสุมิจฉาจาร ?
พระอาจารยมั่น : ความเห็นของขาพเจาวาที่ทรงแสดงศีล อพฺรหฺม เห็นจะเปนดวยรับสั่งแก ภิกษุ
เพราะวาภิกษุเปนพรหมจารีบุคคลนั้น สวนในมหาสติปฏฐาน ๔ ก็รับสั่งแก
ภิกษุเหมือนกัน แตวาเวลานั้นพระองคเสด็จประทับอยูในหมูชนชาวกุรุ พวก
ชาวบานเห็นจะฟงอยูมาก ทานจึงสอนใหเวน กามมิจฉา จาร เพราะชาวบาน
มักเปนคนมีคู
พระธรรมเจดีย : สมฺมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ เวนจากมิจฉาชีพนั้นเปนอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : บางแหงทานก็อธิบายไววา ขายสุรายาพิษ ศัสตราวุธ หรือขายสัตวมีชีวิตตอง
เอาไปฆาเปนตน เหลานี้แหละเปนมิจฉาชีพ
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พระธรรมเจดีย : ถาคนที่ไมไดขายของเหลานี้ก็เปนสมฺมาอาชีโว อยางนั้นหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ยังเปนไปไมได เพราะวิธีโกงของคนมีหลายอยางนัก เชน คาขายโดยไมซื่อ มีการ
โกงตาชั่งตาเต็ง หรือเอารัดเอาเปรียบอยางใดอยางหนึ่งใน เวลาที่ผูซื้อเผลอ
หรือเขาไวใจ รวมความพูดวาอัธยาศัยของคนที่ไมซื่อ คิดเอารัดเอาเปรียบผูอื่น
เห็นแตจะไดสุดแตจะมีโอกาส จะเปนเงินหรือของก็ดี ถึงแมไมชอบธรรม สุดแต
จะไดเปนเอาทั้งนั้น ขาพเจาเห็นวา อาการเหลานี้ก็เปนมิจฉาชีพทั้งสิ้น สมฺมา
อาชีโว จะตองเวนทุกอยาง เพราะเปนสิ่งที่คดคอมไดมาโดยไมชอบธรรม
พระธรรมเจดีย : สมฺมาวายาโม ความเพียรชอบนั้นคือเพียรอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : สังวรปธาน เพียรระวังอกุศลวิตก ๓ ที่ยังไมเกิดไมใหเกิดขึ้น ปหานปธาน
เพียรละอกุศลวิตก ๓ ที่เกิดขึ้นแลวใหหายไป ภาวนาปธาน เพียรเจริญกุศล
ที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น อนุรักขนาปธาน เพียรรักษากุศลที่เกิดแลวไวใหสมบูรณ
พระธรรมเจดีย : สมฺมาสติ ระลึกชอบนั้นระลึกอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ระลึกอยูในสติปฎฐาน ๔ คือ กายานุปสฺสนา ระลึกถึงกาย เวทนานุปสฺสนา
ระลึกถึงเวทนา จิตฺตานุปสฺสนา ระลึกถึงจิต ธมฺมานุปสฺสนา ระลึกถึงธรรม
พระธรรมเจดีย : สมฺมาสมาธิ ความตั้งใจไวชอบ คือตั้งใจไวอยางไร จึงจะเปนสมฺมาสมาธิ ?
พระอาจารยมั่น : คือตัง้ ไวใ นองคฌ
 าณทัง้ ๔ ทีเ่ รียกวา ปฐมฌาณ ทุตยิ ฌาณ ตติยฌาณ จตุตถฌาณ
เหลานี้แหละ เปน สมฺมาสมาธิ
พระธรรมเจดีย : สมฺมาสงฺกปฺโป ความดําริชอบนั้นดําริอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : เนกฺขมฺมสงฺกปฺโป ดําริออกจากกาม อพฺยาปาทสงฺกปฺโป ดําริไมพยาบาท อวิหึสา
สงฺกปฺโป ดําริในความไมเบียดเบียน
พระธรรมเจดีย : สมฺมาวายาโม ก็ละอกุศลวิตก ๓ แลว สมฺมาสงฺกปฺโป ทําไมจึงตองดําริอีกเลา ?
พระอาจารยมั่น : ตา งกันเพราะ สมฺมาวายาโมนัน้ เปน แตเ ปลีย่ นอารมณ เชน จิตทีฟ่ งุ ซ่าน หรือเปน
อกุศลก็เลิกนึกเรื่องเกา เสีย มามีสติระลึกอยูในอารมณที่เปน กุศลจึงสงเคราะห
เข าในกองสมาธิ สวนสมฺมาสงฺกปฺโป มีปญญา พิจารณาเห็นโทษของกาม
เห็นอานิสงสของเนกขัมมะ จึงไดคิดออกจากกามดวยอาการที่เห็นโทษหรือ
เห็นโทษของพยาบาทวิหงิ สา เห็นอานิสงสของเมตตากรุณา จึงไดคดิ ละพยาบาท
วิหิงสา การเห็นโทษแล เห็นอานิสงสเชนนี้แหละจึงผิดกับ สมฺมาวายาโม ทาน
จึงสงเคราะหเขาไว ในกองปญญา
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พระธรรมเจดีย : สมฺมาทิฺฐิความเห็นชอบนั้นคือเห็นอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : คือ เห็นทุกข สมุทยั นิโรธ มรรค ทีเ่ รียกวา อริยสัจ ๔ ความเห็นชอบ อยา งนีแ้ หละ
ชื่อวา สมฺมาทิฐิฺ
พระธรรมเจดีย : อริยสัจ ๔ นั้น มีกิจจะตองทําอะไรบาง ?
พระอาจารยมั่น : ตามแบบทีม่ มี าในธรรมจักร มีกจิ ๓ อยาง ใน ๔ อริยสัจ รวมเปน ๑๒ คือ สัจญาณ
รูวาทุกข  กิจญาณ รูวาจะตองกําหนด กตญาณ รูวากําหนดเสร็จแลว แลรูวา
ทุกขสมุทัยจะตองละ แลไดละเสร็จแลว และรูวา ทุกขนิโรธจะตองทําใหแจ้ง
แลไดท าํ ใหแ จง เสร็จแลว แลรูว า ทุกขนิโรธคามีนปี ฏิปทา จะตอ งเจริญ แลไดเ จริญ
แลว นี่แหละเรียกวากิจในอริยสัจทั้ง ๔
พระธรรมเจดีย : ทุกขนั้นไดแกสิ่งอะไร ?
พระอาจารยมั่น : ขันธ ๕ อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ นามรูป เหลานี้เปนประเภททุกขสัจ
พระธรรมเจดีย : ทุกขมีหลายอยางนักจะกําหนดอยางไรถูก ?
พระอาจารยมั่น : กําหนดอยางเดียวก็ได  จะเปนขันธ  ๕ หรือ อายตนะ ๖ หรือธาตุ ๖ นามรูป
อยางใดอยางหนึ่งก็ได  ไมใชวาจะตองกําหนดทีละหลายอยาง แตวาผูปฏิบัติ
ควรจะรูไวเพราะธรรมทั้งหลายเหลานี้ เปนอารมณของวิปสสนา
พระธรรมเจีดย : การที่จะเห็นอริยสัจก็ตองทําวิปสสนาดวยหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ไมเจริญวิปสนา ปญญาจะเกิดอยางไรได  เมื่อปญญาไมมีจะเห็นอริยสัจ ทั้ง ๔
อยางไรได แตที่เจริญวิปสสนากันอยู ผูที่อินทรียออนยังไมเห็น อริยสัจทั้ง ๔ เลย
พระธรรมเจดีย : ขันธ ๕ ใครๆ ก็รูทําไมจึงกําหนดทุกขไมถูก ?
พระอาจารยมั่น : รูแตชื่อ ไมรูอาการขันธตามความเปนจริง เพราะฉะนั้นขันธ ๕ เกิดขึ้นก็ ไมรูวา
เกิด ขันธ ๕ ดับไปก็ไมรูวาดับ แลขันธมีอาการสิ้นไปเสื่อมไปตามความเปนจริง
อยางไรก็ไมทราบทั้งนั้น จึงเปนผูหลงประกอบดวยวิปลาส คือไมเที่ยงก็เห็นวา
เที่ยง เปนทุกขก็เห็นวาเปนสุข เปนอนัตตาก็เห็นวา เปนอัตตา ตัวตน เปนอสุภ
ไมงามก็เห็นวาเปนสุภะงาม เพราะฉะนั้น พระพุทธเจาจึงทรงสั่งสอนสาวก
ทีม่ าแลว ในมหาสติปฎ ฐานสูตร ใหรจู กั ขันธ ๕ แลอายตนะ ๖ ตามความเปนจริง
จะไดกําหนดถูก
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พระธรรมเจดีย : ขันธ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณนั้นมีลักษณะอยางไร เมื่อเวลา
เกิดขึ้นแลดับไปจะไดรู ?
พระอาจารยมั่น : รูปคือ ธาตุดิน ๑๙ น�้ำ  ๑๒ ลม ๖ ไฟ ๔ ชื่อวามหาภูตรูป เปนรูปใหญแล
อุปาทายรูป ๒๔ เปนรูปที่ละเอียด ซึ่งอาศัยอยูในมหาภูตรูป ๔ เหลานี้ ชื่อวารูป
แตจ ะแจงใหล ะเอียดก็มากมาย เมือ่ อยากทราบใหล ะเอียด ก็จงไปดูเอาในแบบเถิด
พระธรรมเจดีย : ก็เวทนานั้นไดแกสิ่งอะไร ?
พระอาจารยมั่น : ความเสวยอารมณ  ซึ่งเกิดประจําอยูในรูปนี้แหละ คือบางคราวก็เสวยอารมณ
เปนสุข บางคราวก็เสวยอารมณเปนทุกข  บางคราวก็ไมทุกข  ไมสุข นี่แหละ
เรียกวา เวทนา ๓ ถาเติมโสมนัส โทมนัส ก็เปนเวทนา ๕
พระธรรมเจดีย : โสมนัส โทมนัสเวทนา ดูเปนชื่อของกิเลส ทําไมจึงเปนขันธ ?
พระอาจารยมั่น : เวทนามี ๒ อยาง คือ กายิกเวทนา ซึ่งเกิดทางกาย ๑ เจตสิกเวทนา ซึ่งเกิด
ทางใจ ๑ สุขเวทนาเสวยอารมณเปนสุข ทุกขเวทนาเสวยอารมณ  เปนทุกข 
๒ อยางนี้เกิดทางกาย โสมนัส โทมนัส อทุกขมสุขเวทนา ๓ อยางนี้เกิด
ทางใจ ใช่กิเลส คือเชนบางคราวอยูดีๆก็มีความสบายใจ โดยไมไดอาศัยความรัก
ความชอบก็มี หรือบางคราวไมอาศัยโทสะหรือปฏิฆะ ไมสบายใจขึ้นเอง เชน
คนเปนโรคหัวใจหรือโรคเสนประสาทก็มี อยางนี้เปนขันธแท  ตองกําหนดรู
วาเปนทุกข  เมื่อเวทนาอยางใดอยางหนึ่งปรากฏขึ้น นั่นแหละเปนความเกิดขึ้น
แหงเวทนา เมื่อเวทนาเหลานั้นดับหายไป เปนความดับไปแหงเวทนา นี่แหละ
เปนขันธแท เปนประเภท ทุกขสัจจะ
พระธรรมเจดีย : เวทนานั้นอาศัยอะไรจึงเกิดขึ้น ?
พระอาจารยมั่น : อาศัยอายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ กระทบกันเขา ชื่อวา ผัสสะ
เปนที่เกิดแหงเวทนา
พระธรรมเจดีย : อายตนะภายใน ๖ ภายนอก ๖ วิญญาณ ๖ ผัสสะ ๖ เวทนาที่เกิดแต ผัสสะ ๖
ก็ไมใชกิเลส เปนประเภททุกขทั้งนั้นไมใชหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว
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พระธรรมเจดีย : แตทําไมคนเราเมื่อเวลาตาเห็นรูป หูไดยินเสียง จมูกไดดมกลิ่น ลิ้นไดลิ้ม
รสหรือถูกตองโผฏฐัพพะดวยกาย รูรับอารมณดวยใจ ก็ยอมไดเวทนา อยางใด
อยางหนึ่งไมใชหรือ ก็อายตนะแลผัสสเวทนาก็ไมใชกิเลส แตทําไมคนเราจึงเกิด
กิเลสและความอยากขึ้นไดเลา ?
พระอาจารยมั่น : เพราะไมรูวาเปนขันธแลอายตนะ แลผัสสเวทนา สําคัญวาเปนผูเปนคน เปนจริง
เปนจัง จึงไดเกิดกิเลสและความอยาก เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา จึงทรงแสดงไว
ในฉักกะสูตรวา บุคคลเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปลอยใหราคานุสัยตามนอน
ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ก็ปลอยใหปฏิฆานุสัยตามนอน อทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้น
ก็ปลอยใหอวิชชานุสัยตามนอน การทําที่สุดแหงทุกขในชาตินี้ ไมใชฐานะที่จะ
มีไดเปนได  ถาบุคคลเมื่อเวทนาทั้ง ๓ เกิด ขึ้นก็ไมปลอยใหอนุสัยทั้ง ๓ ตาม
นอน การทําที่สุดแหงทุกขในชาตินี้มี ฐานะที่มีไดเปนได นี่ก็เทากับตรัสไวเปนคํา
ตายตัวอยูแลว
พระธรรมเจดีย : จะปฏิบัติอยางไรจึงจะไมใหอนุสัยทั้ง ๓ ตามนอน ?
พระอาจารยมั่น : ก็ตองมีสติทําความรูสึกตัวไว  แลมีสัมปชัญญะ ความรูรอบคอบในอายตนะ แล
ผัสสเวทนาตามความเปนจริงอยางไร อนุสัยทั้ง ๓ จึงจะไมตามนอน สมดวย
พระพุทธภาษิตในโสฬสปญหาที่ ๑ ตรัสตอบอชิตมาณพวา สติ เตสํ นิวารณํ สติ
เปนดุจทํานบเครื่องปดกระแสเหลานั้น ปฺ ญา เยเตปถิยฺยเร กระแสเหลานั้น
อันผูปฏิบัติจะละเสียไดดวยปญญา แตในที่นั้นทานประสงคละตัณหา แตอนุสัย
กับตัณหาเปนกิเลสประเภทเดียวกัน
พระธรรมเจดีย : เวทนาเปนขันธแทเปนทุกขสัจไมใชกิเลส แตในปฏิจจสมุปบาท ทําไมจึงมี
เวทนาปัจจัยตัณหา เพราะเหตุอะไร ?
พระอาจารยมั่น : เพราะไมรูจักเวทนาตามความเปนจริง เมื่อเวทนาอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น
เวทนาที่เปนสุขก็ชอบเพลิดเพลินอยากได  หรือใหคงอยูไมใหหายไปเสีย เวทนา
ที่เปนทุกขไมดีมีมา ก็ไมชอบประกอบดวยปฏิฆะอยากผลักไส ไลขับใหหายไป
เสี ย หรื อ อทุ ข มสุ ข เทนา ที่ มี ม าก็ ไ ม รู   อวิ ช ชานุ สั ย จึ ง ตามนอน สมด ว ย
พระพุทธภาษิตในโสฬสปญหาที่ ๑๓ ที่อุทยมาณพทูลถาม วา กถํ สตสฺส จรโต
วิญญาณํ อุปรุชฺฌติ เมื่อบุคคลประพฤติมีสติอยางไร ปฏิสนธิ วิญญานจึงจะดับ
ตรัสตอบวา อชฺฌตฺตฺ จ พหิทฺธา จ เวทนํ นา พินนฺทโต เมื่อบุคคลไมเพลิดเพลิน
ฺ ติ ประพฤติ
ยิง่ ซึง่ เวทนาทัง้ ภายในแลภายนอก อวํ สตสฺส จรโต วิญญาณํ อปุ รุชฌ
มีสติอยูอยางนี้ ปฏิสนธิ วิญญาณจึงจะดับ
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พระธรรมเจดีย : เวทนาอยางไรชื่อวาเวทนาภายนอก เวทนาอยางไรชื่อวาเวทนาภายใน ?
พระอาจารยมั่น : เวทนาที่เกิดแตจักขุสัมผัส โสตสัมผัส ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส กายสัมผัส
๕ อยางนี้ชื่อวา เวทนาที่เปนภายนอก เวทนาที่เกิดในฌาณ เชน ปติหรือสุข
เปนตน ชื่อวาเวทนาภายในเกิดแตมโนสัมผัส
พระธรรมเจดีย : ปติแลสุขก็เปนเวทนาดวยหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ป  ติ แ ลสุ ข นั้ น เกิ ด ขึ้ น เพราะความสงบ อาศั ย ความเพี ย รของผู  ป ฏิ บั ติ ในคิ ริ
มานนทสูตร อานาปานสติ หมวดที่ ๕ กับที่ ๖ ทานสงเคราะหเขาในเวทนานุปส สนา
สติปฎฐาน เพราะฉะนั้นปติแลสุขจึงจัดเปนเวทนาภายในได
พระธรรมเจดีย : ที่เรียกวา นิรามิสสุขเวทนา เสวยเวทนาไมมีอามิส คือไมเจือกามคุณ เห็นจะเปน
เวทนาที่เกิดขึ้นจากจิตที่สงบนี้เอง แตถาเชนนั้นความยินดีใน รูป, เสียง, กลิ่น,
รส, โผฏฐัพพะ ที่เรียกวากามคุณ ๕ เวทนาที่เกิดคราวนั้น ก็เปนอามิสเวทนา
ถูกไหม ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว
พระธรรมเจดีย : สวนเวทนาขาพเจาเขาใจดีแลว แตสวนสัญญาขันธ ความจํารูป จําเสียง จํากลิ่น
จํารส จําโผฏฐัพพะ จําธัมมารมณ ๖ อยางนี้ มีลักษณะอยางไร เมื่อรูป สัญญา
ความจํารูปเกิดขึ้นนั้น มีอาการเชนไร แลเวลาที่ความจํารูปดับไป มีอาการเชนไร
ขาพเจาอยากทราบ เพื่อจะไดกําหนดถูก ?
พระอาจารยมั่น : คือเราไดเห็นรูปคน หรือรูปของอยางใดอยางหนึ่งแลวมานึกขึ้น รูปคน หรือรูป
ของเหลานั้นก็มาปรากฏขึ้นในใจ เหมือนอยางไดเห็นจริงๆ นี่เรียกวาความจํารูป
พระธรรมเจดีย : ยังไมเขาใจดี ขอใหชี้ตัวอยางใหขาวอีกสักหนอย ?
พระอาจารยมั่น : เชน กับเมือ่ เชา นีเ้ ราไดพบกับคนทีร่ จู กั กันหรือไดพดู กัน ครัน้ คนนัน้ ไปจากเราแลว
เมื่อเรานึกถึงคนนั้น รูปรางคนนั้นก็ปรากฏชัดเจนเหมือนเวลาที่พบกัน หรือ
ไดเห็นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว  เมื่อเวลานึกขึ้นก็เห็นสิ่งนั้นชัดเจน เหมือนอยางเวลา
ที่เห็นรวมเปนรูป ๒ อยาง คือ อุปาทินนกรูป รูปที่มีวิญญาณ เชน รูปคน หรือ
รูปสัตว  อนุปาทินนกรูป รูปที่ไมมีวิญญาณครอง ไดแกสิ่งของตางๆ หรือตนไม 
ดิน หิน กรวด
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นคนเปนก็เปนรูปที่มีวิญญาณ คนตายก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ อยางนั้น
หรือ ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว นาสลดใจ ชาติเดียวเปนได ๒ อยาง
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พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นสัญญาก็เปนเรื่องของอดีตทั้งนั้น ไมใชปจจุบัน ?
พระอาจารยมั่น : อารมณนั้นเปนอดีต แตเมื่อความจําปรากฏขึ้นในใจ เปนสัญญาปจจุบัน นี่แหละ
เรียกวาสัญญาขันธ
พระธรรมเจดีย : ถาไมรูจักสัญญา เวลาที่ความจํารูปคนมาปรากฏขึ้นในใจ ก็ไมรูวาสัญญาของ
ตัวเอง สําคัญวาเปนคนจริงๆ หรือความจํารูปที่ไมมีวิญญาณมาปรากฏขึ้นในใจ
ก็ไมรูวาสัญญา สําคัญวาเปนสิ่งเปนของจริงๆ เมื่อเปนเชนนี้จะมีโทษอยางไรบาง
ขอทานจงอธิบายใหขาพเจาเขาใจ ?
พระอาจารยมั่น : มีโทษมาก เชนนึกถึงคนที่รัก รูปรางของคนที่รักก็มาปรากฏกับใจ กามวิตกที่ยัง
ไมเกิด ก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็จะงอกงาม หรือนึกถึงคนที่โกรธกัน รูปราง
ของคนที่โกรธกันนั้นก็มาปรากฏชัดเจนเหมือนไดเห็นจริงๆ พยาบาทวิตกที่ยัง
ไมเกิดก็จะเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็จะงอกงาม หรือนึกถึงสิ่งของที่สวยๆ งามๆ
รูปรางสิ่งของเหลานั้นก็มาปรากฏในใจ เกิดความชอบใจบาง แหละอยากไดบาง
เพราะไมรูวาสัญญาขันธของตัวเอง สัญญาวาสิ่งทั้งปวงเป็นจริงเปนจังไปหมด
ที่แทก็เหลวทั้งนั้น
พระธรรมเจดีย : ก็ความเกิดขึ้นแหงสัญญามีลักษณะอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : เมื่อความจํารูปอยางใดอยางหนึ่งมาปรากฏในใจ เปนความเกิดขึ้นแหงความจํา
รูป เมื่อความจํารูปเหลานั้นดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงความจํารูป
พระธรรมเจดีย : ความจําเสียงนั้น มีลักษณะอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : เชน เวลาเราฟง เทศน เมือ่ พระเทศนจ บแลว เรานึกขึน้ ไดว า ทา นแสดงวา อยา งนัน้ ๆ
หรือมีคนมาพูดเลาเรื่องอะไรๆ ใหเราฟง เมื่อเขาพูดเสร็จแลว เรานึกขึ้นจํา
ถอยคํานั้นได นี่เปนลักษณะของความจําเสียง เมื่อความจําเสียงปรากฏขึ้นในใจ
เปนความเกิดขึ้นแหงความจําเสียง เมื่อความจําเสียงเหลานั้นดับหายไปจากใจ
เปนความดับไปแหงสัททสัญญา
พระธรรมเจดีย : คันธสัญญาความจํากลิ่นมีลักษณะอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : เชน กับเราเคยไดก ลิน่ หอมดอกไมห รือน�ำ้ อบ หรือกลิน่ เหม็นอยา งใด อยา งหนึง่ ไว 
เมือ่ นึกขึน้ ก็จาํ กลิน่ หอมกลิน่ เหม็นเหลา นัน้ ได นเี่ ปน ความเกิดขึน้ ของความจาํ กลิน่
เมื่อความจํากลิ่นเหลานั้นหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงคันธสัญญา
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พระธรรมเจดีย : รสสัญญาความจํารสนั้นมีลักษณะอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ความจํารสนั้น เมื่อเรารับประทานอาหารมีรสเปรี้ยว หวาน จืด เค็ม หรือขม
เปน ตน เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จแลว นึกขึน้ ก็จาํ รสเหลา นัน้ ได อยา งนีเ้ รียกวา
ความจํารส เมื่อความจํารสปรากฏขึ้นใจใน เปนความเกิดขึ้นแหงรสสัญญา เมื่อ
ความจํารสเหลานั้นดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงรสสัญญา
พระธรรมเจดีย : โผฏฐัพพสัญญามีลักษณะอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ความจําเครื่องกระทบทางกาย เชนเราเดินไปเหยียบหนาม ถูกหนามยอก หรือ
ถูกตอ งเย็นรอ นออ นแข็งอยา งใดอยา งหนึง่ เมือ่ นึกขึน้ จาํ ความถูกตอ งกระทบกาย
เหลานั้นได ชื่อวาโผฏฐัพพสัญญา
พระธรรมเจดีย : เชนเมื่อกลางวันนี้เราเดินไปถูกแดดรอนจัด ครั้นกลับมาถึงบาน นึกถึงที่ไปถูก
แดดมานัน้ ก็จาํ ไดว า วันนัน้ เราไปถูกแดดมานัน้ ก็จดั ไดว า วันนัน้ เราไปถูกแดดรอ น
อยางนี้เปนโผฏฐัพพสัญญาถูกไหม ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากระทบถูกตองทางกาย เมื่อเราคิดถึงอารมณเหลานั้น
จํ า ได  เ ป  น โผฏฐั พ พสั ญ ญาทั้ ง นั้ น เมื่ อ ความจํ า โผฏฐั พ พสั ญ ญาเกิ ด ขึ้ น ในใจ
มีความเกิดขึ้นแห  งโผฏฐั พ พสั ญ ญา เมื่ อ ความจํา เหลา นั้ น ดั บ หายไปจากใจ
เปนความดับไปแหงโผฏฐัพพสัญญา
พระธรรมเจดีย : ธัมมสัญญามีลักษณะอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ธัมมสัญญาความจําธัมมารมณนั้นละเอียดยิ่งกวาสัญญา ๕ ที่ไดอธิบายมาแลว
พระธรรมเจดีย : ธัมมารมณนั้นไดแกสิ่งอะไร ?
พระอาจารยมั่น : เวทนาขันธ สัญญาขันธ สังขารขันธ ๓ อยางนี้ ชื่อวาธรรมารมณ เชน เราไดเสวย
เวทนาที่เปนสุขหรือที่เปนทุกขไว  แลเวทนาเหลานั้นดับไปแลว นึกขึ้นจําได
อยางนี้ ชื่อวาความจําเวทนา หรือเคยทองบนอะไรๆ จะจําไดมากก็ตามหรือ
จาํ ไดน อ ยตาม เมือ่ ความจําเหลานัน้ ดับไปพอนึกขึน้ ถึงความจําเกาก็มาเปนสัญญา
ปจจุบันขึ้น อยางนี้เรียกวาความจําสัญญา หรือเราคิดนึกเรื่องอะไรๆ ขึ้นเอง
ดวยใจ เมื่อความคิดเหลานั้นดับไป พอเรานึกถึงเรื่องที่เคยคิดเอาไวนั้น ก็จํา
เรื่องนั้นได  นี่เรียกวาความจําสังขารขันธ  ความจําเรื่องราวของเวทนา สัญญา
สังขารเหลา นีแ้ หละชือ่ ธัมมสัญญา ความจําธัมมารมณ เมือ่ ความจําธัมมารมณมา
ปรากฏขึน้ ในใจ เปน ความเกิดขึน้ แหงธัมมสัญญา เมือ่ ความจําธัมมรมณเหลานัน้
ดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงธัมมสัญญา
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พระธรรมเจดีย : แหม ชางซับซอนกันจริงๆ จะสังเกตอยางไรถูก ?
พระอาจารยมั่น : ถายังไมรูจักอาการขันธ ก็สังเกตไมถูก ถารูจักแลว ก็สังเกตไดงาย เหมือนคนที่
รูจักตัวแลรูจักชื่อกัน ถึงจะพบหรือเห็นกันมากๆ คนก็รูจักไดทุกๆ คน ถาคนที่
ไมเคยรูจักตัวหรือรูจักชื่อกันมาแตคนเดียวก็ไมรูจักวา ผูน้ันคือใคร สมดวย
พระพุทธภาษิตในคุหฏั ฐกสูตรหนา ๓๙๕ ทีว่ า สฺ ญํ ปริฺยา วิตเรยฺย โอฆํ สาธุชน
มากําหนดรอบรูสัญญาแลวจะพึงขามโอฆะ
พระธรรมเจดีย : สังขารขันธคืออะไร ?
พระอาจารยมั่น : สังขารขันธคือความคิดความนึก
พระธรรมเจดีย : สังขารขันธเปนทุกขสัจหรือเปนสมุทัย ?
พระอาจารยมั่น : เปนทุกขสัจ ไมใชสมุทัย
พระธรรมเจดีย : ก็สงั ขารขันธต ามแบบอภิธมั มสังคะ ทานแจกไววา มีบาปธรรม ๑๔ โสภณเจตสิก
ุ
๒๕ อัญญสมนา ๑๓ รวมเปนเจตสิก ๕๒ ดวงนัน้ ดูมที งั้ บุญ ทัง้ บาป และไมใชบญ
ไมใชบาปปนกัน ทําไมจึงเปนทุกขสัจอยางเดียว ขาพเจาฉงนนัก ?
พระอาจารยมั่น : อัญญสมนา ๑๓ ยกเวทนาสัญญาออกเสีย ๒ ขันธ เหลืออยู  ๑๑ นี่แหละ เปน
สังขารขันธแท จะตองกําหนดรูวาเปนทุกข สวนบาปธรรม ๑๔ นั้น เปนสมุทัย
อาศัยสังขารขันธเ กิดขึน้ เปนสวนปหาตัพพธรรมจะตองละ สวนโสภณเจตสิก ๒๕
นัน้ เปน ภาเวตัพพธรรมจะตอ งเจริญ เพราะฉะนัน้ บาปธรรม ๑๔ กับโสภณเจตสิก
๒๕ ไมใชสังขารแท เปนแตอาศัยสังขารขันธเกิดขึ้น จึงมีหนาที่จะตองละแลตอง
เจริญความคิดความนึกอะไรๆ ทีม่ าปรากฏขึน้ ในใจ เปนความเกิดแหงสังขารขันธ 
ความคิดความนึกเหลานั้นดับหายไปจากใจ ก็เปนความดับไปแหงสังขารขันธ
พระธรรมเจดีย : วิญญาณขันธที่รูทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ๖ อยางนี้
มีลักษณะอยางไรและเวลาที่เกิดขึ้นแลดับไปมีอาการอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : คือ ตา ๑ รูป ๑ กระทบกันเขา เกิดความรูทางตา เชนกับเราไดเห็นคน หรือสง
ของอะไรๆ ก็รไู ดค นนัน้ คนนี้ หรือสิง่ นัน้ สิง่ นี้ ชือ่ วา จักขุวญ
ิ ญาณ เมือ่ รูปมาปรากฏ
กับตา เกิดความรูทางตาเปนความเกิดขึ้นแหงจักขุวิญญาณ เมื่อความรูทางตา
ดับหายไปเปนความดับไปแหงจักขุวิญญาณ หรือความรูทางหู รูกลิ่นทางจมูก
รูรสทางลิ้น รูโผฏฐัพพะทางกายมาปรากฏขึ้น ก็เปนความเกิดแหงโสตวิญญาณ
ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ เมือ่ ความรูท างหู จมูก ลิน้ กาย หายไป
ก็เปนความดับไปแหงโสตวิญญาณ ฆานวิญญาณ ชิวหาวิญญาณ กายวิญญาณ
เมื่อใจกับธัมมารมณมากระทบกันเขาเกิดความรูทางใจเรียกวา มโนวิญญาณ
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พระธรรมเจดีย : ใจนั้นไดแกสิ่งอะไร ?
พระอาจารยมั่น : ใจนัน้ เปนเครื่องรับธัมมารมณใหเกิดความรูทางใจ เหมือนอยางตาเปนเครื่องรับ
รูปใหเกิดความรูทางตา
พระธรรมเจดีย : รูเวทนา รูสัญญา รูสังขารนั้น รูอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : รูเวทนานั้น เชน สุขเวทนาเปนปจจุบันเกิดขึ้น ก็รูวาเปนสุข หรือ ทุกขเวทนา
เกิดขึน้ ก็รวู า เปน ทุกข อยา งแลรูเ วทนา หรือสัญญาใดมา ปรากฏขึน้ ในใจ จะเปน
ความจํารูปหรือความจําเสียงก็ดี ก็รูสัญญานั้น อยางนี้เรียกวารูสัญญาหรือ
ความคิดเรื่องอะไรๆ ขึ้น ก็รูไปในเรื่องนั้น อยางนี้ รูสังขาร ความรูเวทนา สัญญา
สังขาร ๓ อยางนี้ ตองรูทางใจ เรียกวา มโนวิญญาณ
พระธรรมเจดีย : มโนวิญญาณความรูทางใจก็เหมือนกันกับธรรมสัญญา ความจําธัมมารมณ
อยา งนัน้ หรือ เพราะนีก่ ร็ วู า เวทนา สัญญา สังขาร นัน่ ก็จาํ เวทนา สัญญา สังขาร ?
พระอาจารยมั่น : ตา งกัน เพราะสัญญานัน้ จาํ อารมณท ลี่ ว งแลว แตต วั สัญญาเองเปน สัญญาปจ จุบนั
สวนมโนวิญญาณนั้นรูเวทนา สัญญา สังขาร ที่เปนอารมณปจจุบัน เมื่อความรู
เวทนา สัญญา สังขาร มาปรากฏขึ้นในใจ เปนความเกิดขึ้นแหงมโนวิญญาณ
เมื่อความรู  เวทนา สัญญา สังขาร ดับหายไปจากใจ เปนความดับไปแหงมโน
วิญญาณ
พระธรรมเจดีย : เชนผงเขาตา รูวาเคืองตา เป็นรูทางตาใชไหม ?
พระอาจารยมั่น : ไมใชเพราะรูทางตานั้น หมายถึงรูปที่มากระทบกับตาเกิดความรูขึ้น สวนผง
เขาตานั้นเปนกายสัมผัส ตองเรียกวารูโผฏฐัพพะ เพราะตานั้นเปนกาย ผงนั้น
เปนโผฏฐัพพะ เกิดความรูขึ้น ชื่อวารูทางกาย ถาผงเขาตาคนอื่น เขาวานเราไปดู
เมื่อเราไดเห็นผงเกิดความรูขึ้น ชื่อวารูทางตา
พระธรรมเจดีย : สาธุ ขาพเจาเขาใจไดความในเรื่องนี้ชัดเจนดีแลว แตขันธ ๕ นั้นยังไมได ความวา
จะเกิดขึ้นที่ละอยางสองอยาง หรือวาตองเกิดพรอมกันทั้ง ๕ ขันธ
พระอาจารยมั่น : ตองเกิดขึ้นพรอมกันทั้ง ๕ ขันธ
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พระธรรมเจดีย : ขันธ ๕ ทีเ่ กิดพรอ มกันนัน้ มีลกั ษณะอยา งไร ? และความดับไปมีอาการอยา งไร ?
ขอใหชี้ตัวอยางใหขาวสักหนอย
พระอาจารยมั่น : เชนเวลาเรานึกถึงรูปคนหรือรูปสิ่งของอยางใดอยางหนึ่ง อาการที่นึกขึ้นนั้นเปน
ลักษณะของสังขารขันธ  รูปรางหรือสิ่งของเหลานั้นมาปรากฏขึ้นในใจนี่เปน
ลักษณะของรูปสัญญา ความรูท เี่ กิดขึน้ ในเวลานัน้ นีเ่ ปน ลักษณะของมโนวิญญาณ
สุขหรือทุกขหรืออุเบกขาที่เกิดขึ้นในคราวนั้น นี่เปนลักษณะของเวทนา มหาภูต
รูป หรืออุปาทายรูปทีป่ รากฏอยูน นั้ เปน ลักษณะของรูป อยา งนีเ้ รียกวา ความเกิด
ขึ้นแหงขันธพรอมกันทั้ง ๕ เมื่ออาการ ๕ อยางเหลานั้นดับไป เปนความดับไป
แหงขันธทั้ง ๕
พระธรรมเจดีย : สว นนามทัง้ ๔ เกิดขึน้ และดับไปพอจะเห็นดวย แตทวี่ า รูปดับไปนัน้ ยังไมเขาใจ ?
พระอาจารยมั่น : สวนรูปนั้นมีความแปรปรวนอยูเสมอเชนของเกาเสื่อมไป ของใหมเกิดแทน
แตทวาไมเห็นเองเพราะรูปสันตติ รูปที่ติดตอเนื่องกันบังเสีย จึงแลไมเห็น แตก็
ลองนึกดูถึงรูปตั้งแตเกิดมาจนถึงวันนี้เปลี่ยนไปแลวสักเทาไร ถารูปไมดับก็คง
ไมมีเวลาแกแลเวลาตาย
พระธรรมเจดีย : ถาเราสังเกตขันธ  ๕ วาเวลาเกิดขึ้นแลดับไปนั้น จะสังเกตอยางไรจึงจะเห็นได 
แลที่วาขันธสิ้นไปเสื่อมไปนั้นมีลักษณะอยางไร เพราะวาเกิดขึ้น แลวก็ดับไป
แลวก็เกิดขึ้นไดอีกดูเปนของคงที่ไมเห็นมีความเสื่อม
พระอาจารยมั่น : พูดกับคนที่ไมเคยเห็นความจริงนั้น ชางนาขันเสียเหลือเกิน วิธีสังเกตขันธ ๕ นั้น
ก็ตองศึกษาใหรูจักอาการขันธตามความเปนจริง แลวก็มีสติ สงบความคิดอื่น
เสียหมดแลว จนเปนอารมณอันเดียวที่เรียกวาสมาธิ ในเวลานั้นความคิดอะไรๆ
ไมมีแลว สวนรูปนั้นหมายลมหายใจ สวนเวทนาก็มีแตปติหรือสุข สวนสัญญา
ก็เปนธรรมสัญญาอยางเดียว สวนสังขาร เวลานั้นเปนสติกับสมาธิ หรือวิตก
วิจารณอยู  สวนวิญญาณก็เปนแตความรูอยูในเรื่องที่สงบนั้น ในเวลานั้นขันธ ๕
เขาไปรวมอยูเปนอารมณเดียว ในเวลานั้นตองสังเกตอารมณปจจุบัน ที่ปรากฏ
อยูเปนความเกิดขึ้นแหงขันธ  พออารมณปจจุบันนั้นดับไปเปนความดับไปแหง
นามขันธ  สวนรูปนั้นเชนลมหายใจออกมาแลว พอหายใจกลับเขาไป ลมหายใจ
ออกนัน้ ก็ดบั ไปแลว ครัน้ กลับมาหายใจออกอีก ลมหายใจเขาก็ดบั ไป แลวนีแ่ หละ
เปนความดับไปแหงขันธทั้ง ๕ แลวปรากฏขึ้นมาอีก ก็เปนความเกิดขึ้นทุกๆ
อามรมณแลขันธ  ๕ ที่เกิดขึ้นดับไป ไมใชดับไปเปลาๆ รูปชีวิตอินทรียความ
เปนอยูของนามขันธทั้ง ๕ เมื่ออารมณดับไปครั้งหนึ่ง ชีวิตแลอายุของขันธทั้ง ๕
สิ้นไปหมดทุกๆ อารมณ
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พระธรรมเจดีย : วิธีสังเกตอาการขันธที่สิ้นไปเสื่อมไปนั้น หมายเอาหรือคิดเอา ?
พระอาจารยมั่น : หมายเอาก็เปนสัญญา คิดเอาก็เปนเจตนา เพราะฉะนั้นไมใชหมายไมใชคิด
ตองเขาไปเห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหนา จึงจะเปนปญญาได
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นจะดูความสิ้นไปเสื่อมไปของขันธทั้ง ๕ มิตองตั้งพิธีทําใจใหเปนสมาธิ
ทุกคราวไปหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ถายังไมเคยเห็นความจริง ก็ตองตั้งพิธีเชนนี้ร�่ำไป ถาเคยเห็นความจริงเสีย
แลวก็ไมตองตั้งพิธีทําใจใหเปนสมาธิทุกคราวก็ได  แตพอมีสติขึ้น ความจริง
ก็ปรากฏเพราะเคยเห็นแลรูจ กั ความจริงเสียแลว เมือ่ มีสติรตู วั ขึน้ มาเวลาใด ก็เปน
สมถวิปสสนากํากับกันไปทุกคราว
พระธรรมเจดีย : ที่วาชีวิตแลอายุขันธสิ้นไปเสื่อมไปนั้นคือ สิ้นไปเสื่อมไปอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : เชนเราจะมีลมหายใจอยูไดสัก ๑๐๐ หน ก็จะตาย ถาหายใจเสียหนหนึ่งแลว
ก็คงเหลืออีก ๙๙ หน หรือเราจะคิดจะนึกอะไรไดสัก ๑๐๐ หน เมื่อคิดนึกเสีย
หนหนึ่งแลว คงเหลืออีก ๙๙ หน ถาเปนคนอายุยืนก็หายใจอยูไดมากหน หรือ
คิดนึกอะไรๆ อยูไดมากหน ถาเปนคนอายุสั้น ก็มีลมหายใจและคิดนึกอะไรๆ
อยูไดนอยหน ที่สุดก็หมดลงวันหนึ่ง เพราะจะตองตายเปนธรรมดา
พระธรรมเจดีย : ถาเราจะหมายจะคิดอยูในเรื่องความจริงของขันธอยางนี้ จะเปนปญญาไหม ?
พระอาจารยมั่น : ถาคิดเอาหมายเอา ก็เปนสมถะ ที่เรียกวามรณัสสติ เพราะปญญานั้น ไมใชเรื่อง
หมายหรือเรื่องคิด เปนเรื่องของความเห็นอารมณปจจุบันที่ปรากฏเฉพาะหนา
ราวกับตาเห็นรูปจึงจะเปนปญญา
พระธรรมเจดีย : เมื่อจิตสงบแลว ก็คอยสังเกตดูอาการขันธที่เปนอารมณปจจุบัน เพื่อจะใหเห็น
ความจริง นั่นเปนเจตนาใชไหม ?
พระอาจารยมั่น : เวลานัน้ เปน เจตนาจริงอยู แตค วามจริงก็ยงั ไมป รากฏ เวลาทีค่ วามจริงปรากฏขึน้
นั้นพนเจตนาทีเดียว ไมเจตนาเลย เปนความเห็นที่เกิดขึ้นเปนพิเศษตอจากจิต
ที่สงบแลว
พระธรรมเจดีย : จิตคูกับเจตสิก ใจคูกับธัมมารมณ มโนธาตุคูกับธรรมธาตุ ๓ คูนี้เหมือนกันหรือ
ตางกัน ?
พระอาจารยมั่น : เหมือนกัน เพราะวา จิตกับมโนธาตุกบั ใจนัน้ อยางเดียวกัน สวนใจนัน้ เปนภาษาไทย
ภาษาบาลีทา นเรียกวา มโน เจตสิกนัน้ ก็ไดแกเวทนา สัญญา สังขาร ธัมมารมณนนั้
ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร ธรรมธาตุนั้น ก็คือ เวทนา สัญญา สังขาร
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พระธรรมเจดีย : ใจนั้นทําไมจึงไมใครปรากฏ เวลาที่สังเกตดูก็เห็นแตเหลาธัมมารมณ คือ เวทนา
บาง สัญญาบาง สังขารบาง มโนวิญญาณความรูทางใจบาง เพราะเหตุไร ใจจึง
ไมปรากฏเหมือนเหลาธัมมารมณ กับมโนวิญญาณ ?
พระอาจารยมั่น : ใจนั้นเปนของละเอียด เห็นไดยาก พอพวกเจตสิกธรรมที่เปนเหลาธัมมารมณ
มากระทบเขาก็เกิดมโนวิญญาณ ถูกผสมเปนมโนสัมผัสเสียทีเดียว จึงแลไมเห็น
มโนธาตุได
พระธรรมเจดีย : อุเบกขาในจตุตถฌาณ เปนอทุกขมสุขเวทนา ใชหรือไม ?
พระอาจารยมั่น : ไมใ ช อทุกขมสุขเวทนานัน้ เปน เจตสิกธรรม สว นอุเบกขาในจตุตถฌาณนัน้ เปน จิต
พระธรรมเจดีย : สังโยชน ๑๐ นัน้ คือ สักกายทิฏฐิ วิจิกจิ ฉา สีลพั พตปรามาส กามราคะ พยาบาท
รูปราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธัจจะ อวิชชา ที่แบงเปน สังโยชนเบื้องต�่ำ  ๕
เบื้องบน ๕ นั้น ก็สวนสักกายทิฏฐิที่ทานแจกไว ตามแบบขันธละ ๔ รวม ๕ ขันธ 
เปน ๒๐ ที่วา ยอมเห็นรูปโดยความเปนตัวตนบาง ยอมเห็นตัวตนวามีรูปบาง
ยอ มเห็นรูปในตัวตนบา ง ยอ มเห็นตัวตนในรูปบา ง ยอ มเห็นเวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณโดยความเปนตัวตนบาง ยอมเห็นตัวตนวามี เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณบาง ยอมเห็น เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณในตัวตนบาง ยอมเห็น
ตัวตนในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณบาง ถาฟงดูทา นทีล่ ะสักกายทิฏฐิไดแลว
ดูไมเปนตัวเปนตน แตทําไมพระโสดาบันก็ละสักกายทิฏฐิไดแลว สังโยชนยังอยู
อีกถึง ๗ ขาพเจาฉงนนัก ?
พระอาจารยมั่น : สักกายทิฏฐิ ที่ทานแปลไวตามแบบ ใครๆ ฟงก็ไมใครเขัาใจ เพราะทานแตกอน
ทานพูดภาษามคธกัน ทานเขาใจไดความกันดี สวนเราเปนไทย ถึงแปลแลวก็
จะไมเขาใจของทาน จึงลงความเห็นวาไมเปนตัวเปนตนเสีย ดูออกจะแรงมากไป
ควรจะนึกถึงพระโกณฑัญญะ ในธัมมจักรทานไดเปนโสดาบันกอนคนอื่น ทาน
ไดความเห็นวา ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ  สพฺพนฺตํ  นิ โรธธมฺมํ  สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความ
เกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นลวนมีความดับเปนธรรมดา และพระสารีบุตรพบ
พระอัสสชิ ไดฟงอริยสัจยอวา เย ธมฺ มา เหตุปฺปภวา เตสํ เหตุ ตถาคโต เตสฺ จ
โย นิโรโธ จ เอวํวาที มหา สมโณ “ธรรมเหลาใดเกิดแตเหตุ พระตถาคตเจา
ทรงแสดงเหตุของธรรมเหลา นัน้ และความดับของธรรมเหลา นัน้ พระมหาสมณะ
มีปกติกลาวอยางนี้” ทานก็ไดดวงตาเห็นธรรม ละสักกายทิฏฐิได
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พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นทานก็เห็นความจริงของปญจขันธ  ถายความเห็นผิด คือ ทิฏฐิวิปลาส
เสียได สวนสีลัพพัตกับวิจิกิจฉา ๒ อยางนั้น ทําไมจึงหมดไปดวย ?
พระอาจารยมั่น : สักกายทิฏฐินั้น เปนเรื่องของความเห็นผิด ถึงสีลัพพัตก็เกี่ยวกับความเห็นวา
สิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ที่มีอยูในโลกจะใหดีใหชั่วได  วิจิกิจฉานั้น เมื่อผูที่ยังไมเคย
เห็นความจริง ก็ตอ งสงสัยเปน ธรรมดา เพราะฉะนัน้ ทา นทีไ่ ดด วงตาเห็นธรรม คือ
เห็นความจริงของสังขารทั้งปวง สวนสีลัพพัตนั้น เพราะความเห็นของทานตรง
แลวจึงเปนอจลสัทธา ไมเห็นไปวาสิ่งอื่น นอกจากธรรมที่เปนกุศลและอกุศล
จะใหดีใหชั่วได  จึงเปนอันละสีลัพพัตอยูเอง เพราะสังโยชน  ๓ เปนกิเลส
ประเภทเดียวกัน
พระธรรมเจดีย : ถาตอบสังโยชน ๓ อยางนี้แลว มิขัดกันกับสักกายทิฏฐิตามแบบที่วา ไมเปนตัว
เปนตนหรือ ?
พระอาจารยมั่น : คาํ ทีว่ า ไมเ ปน ตัวเปน ตนนัน้ เปนเรือ่ งทีเ่ ขาใจเอาเองตางหาก เชน กับพระโกณฑัญญะ
เมื่อฟงธรรมจักร ทานก็ละสักกายทิฏฐิไดแลว ทําไมจึงตองฟงอนัตตลักขณะสูตร
อีกเลา นี่ก็สอใหเห็นไดวา ทานผูที่ละสักกายทิฏฐิไดนั้น คงไมใชเห็นวาไมเปนตัว
เปนตน
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้น ที่วาเห็นอนัตตา ก็คือเห็นวาไมใชตัวไมใชตนอยางนั้นหรือ ?
พระอาจารยมั่น : อนัตตาในอนัตตะลักขณะสูตร ทีพ่ ระพุทธเจาทรงซักพระปญจวัคคีย มเี นือ้ ความ
วาขันธ ๕ ไมเปนไปในอํานาจ สิ่งที่ไมเปนไปในอํานาจบังคับไมได จึงชื่อวาเปน
อนัตตา ถาขันธ  ๕ เปนอัตตาแลวก็คงจะบังคับได  เพราะฉะนั้นเราจึงควรเอา
ความวาขันธ  ๕ ที่ไมอยูในอํานาจ จึงเปนอนัตตา เพราะเหตุที่บังคับไมได 
ถาขันธ ๕ เปนอัตตาตัวตนก็คงจะบังคับได
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นเห็นอยางไรเลา จึงเปนสักกายทิฏฐิ ?
พระอาจารยมั่น : ตามความเห็นของขาพเจาวาไมรูจักขันธ  ๕ ตามความเปนจริง เห็นปญจขันธ
วา เปน ตน และเทีย่ งสุข เปน ตัวตนแกน สาร และเลยเห็นไปวา เปน สุภะความงาม
ดวย ที่เรียกวา ทิฏฐิวิปลาส นี่แหละเปนสักกายทิฏฐิ เพราะฉะนั้นจึงเปนคูปรับ
กับ ยงฺก
ิ ฺ จิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ซึ่งเปนความเห็นถูก ความเห็นชอบ
จึงถายความเห็นผิดเหลานั้นได
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พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้น ทานที่ละสักกายทิฏฐิไดแลว อนิจฺจํ  ทุกฺขํ  อนตฺตา จะเปนอัธยาศัย
ไดไหม ?
พระอาจารยมั่น : ถาฟงดูตามแบบทานเห็น ยงฺกิฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ ชัดเจน อนิจฺจํ 
คงเปน อัธยาศัย สว นทุกขํ กบั อนตฺตา ถึงจะเห็นก็ไมเปนอัธยาศัย เขาใจวาถาเห็น
ปญจขันธ เปนทุกขมากเขา กามราคะ พยาบาทก็คงนอย ถาเห็นปญจขันธเปน
อนัตตามากเขา กามราคะ พยาบาทก็คงหมด ถาเห็นวา สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
ชัดเจนเขา สังโยชนเบื้องบนก็คงหมด นี่เปนสวนความเขาใจ แตตามแบบทาน
ก็ไมไดอธิบายไว
พระธรรมเจดีย : ทีว่ า พระสกิทาคามี ทาํ การราคะพยาบาทใหน อ ยนัน้ ดูมวั ไมช ดั เจน เพราะไมท ราบวา
นอยแคไหน ไมแตกหักเหมือนพระโสดาบัน พระอนาคามีและพระอรหันต ?
พระอาจารยมั่น : แตกหักหรือไมแตกหัก ก็ใครจะไปรูของทาน เพราะวาเปนของเฉพาะตัว
พระธรรมเจดีย : ถาจะสันนิษฐานไปตามแนวพระปริยัติก็จะชี้ตัวอยางใหเขาใจบางหรือไม ?
พระอาจารยมั่น : การสันนิษฐานนั้นเปนของไมแน ไมเหมือนอยางไดรูเองเห็นเอง
พระธรรมเจดีย : แนหรือไมแนก็เอาเถิด ขาพเจาอยากฟง ?
พระอาจารยมั่น : ถาเชนนั้นขาพเจาเห็นวาทานที่ไดเปนโสดาบันเสร็จแลว มีอัธยาศัยใจคอซึ่ง
ตา งกับปุถชุ น ทา นไดล ะกามราคะพยาบาทสว นหยาบถึงกับลว งทุจริตซึง่ เปน ฝา ย
อบายได  คงเหลือแตอยางกลาง อยางละเอียดอีก ๒ สวน ภายหลังทาน
เจริญสมถวิปส สนามากขึน้ ก็ละกามราคะปฏิฆะสังโยชนอ ยา งกลางไดอ กี สว นหนึง่
ขาพเจาเห็นวานี่แหละเปนมรรคที่ ๒ ตอมาทานประพฤติปฏิบัติละเอียดเขา
ก็ละกามราคะพยาบาทที่เปนอยางละเอียดไดขาด ชื่อวาพระอนาคามี
พระธรรมเจดีย : กามราคะพยาบาทอยางหยาบถึงกับลวงทุจริต หมายทุจริตอยางไหน ?
พระอาจารยมั่น : หมายเอาอกุศลกรรมบถ ๑๐ วาเปนทุจริตอยางหยาบ
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นพระโสดาบันทานก็ละอกุศลกรรมบถ ๑๐ ได เปนสมุจเฉท หรือ ?
พระอาจารยมั่น : ตามความเห็นของขา พเจา เห็นวา กายทุจริต ๓ คือ ปาณา อทินนา กาเมสุมจิ ฉาจาร
มโนทุจริต ๓ อภิชฌา พยาบาท มิจฉาทิฏฐินลี้ ะขาดได เปน สมุจเฉท สว นวจีกรรม
ที่ ๔ คือ มุสาวาทก็ละไดขาด สวนวจีกรรมอีก ๓ ตัว คือ ปสุณาวาจา ผรุสวาจา
สัมผัปปลาปะ ละไดแตสวนหยาบที่ปุถุชนกลาวอยู  แตสวนละเอียดยังละไมได
ตองอาศัยสังวรความระวังไว
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พระธรรมเจดีย : ที่ตองสํารวมวจีกรรม ๓ เพราะเหตุอะไร ทําไมจึงไมขาดอยางมุสาวาท ?
พระอาจารยมั่น : เปนดวยกามราคะ กับปฏิฆะ สังโยชนทั้ง ๒ ยังละไมได
พระธรรมเจดีย : วจีกรรม ๓ มาเกี่ยวอะไรกับสังโยชนทั้ง ๒ ดวยเลา ?
พระอาจารยมั่น : บางคาบบางสมัย เปนตนวามีเรื่องที่จําเปนเกิดขึ้น ในคนรักของทานกับคน
อีกคนหนึ่ง ซึ่งเขาทําความไมดีอยางใดอยางหนึ่ง จําเปนที่จะตองพูด ครั้นพูด
ไปแลวเปนเหตุใหเขาหางจากคนนั้น จึงตองระวัง สวนปสุณา วาจา บางคราว
ความโกรธเกิดขึ้นที่สุดจะพูดออกไป ดวยกําลังใจที่โกรธ วาพอมหาจําเริญ
แมมหาจําเริญ ที่เรียกวาประชดทาน ก็สงเคราะหเขาใจ ผรุสวาจา เพราะเหตุนั้น
จึงตอ งสาํ รวม สว นสัมผัปปลาปะนัน้ ดิรจั ฉานกถาตางๆ มีมาก ถาสมัยทีเ่ ผลอสติ
มีคนมาพูด ก็อาจจะพลอยพูดไปดวยได เพราะเหตุนั้นจึงตองสํารวม
พระธรรมเจดีย : ออพระโสดาบันยังมีเวลาเผลอสติอยูหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ทําไมทานจะไมเผลอ สังโยชนยังอยูอีกถึง ๗ ทาน ไมใชพระอรหันตจะได 
บริบูรณดวยสติ
พระธรรมเจดีย : กามราคะ พยาบาท อยางกลางหมายความเอาแคไหน เมื่อเกิดขึ้นจะไดรู ?
พระอาจารยมั่น : ความรักแลความโกรธทีป่ รากฏขึน้ มีเวลาสัน้ หายเร็ว ไมถงึ กับลวงทุจริต นีแ่ หละ
เปนอยางกลาง
พระธรรมเจดีย : ก็กามราคะ พยาบาท อยางละเอียดนั้นหมายเอาแคไหน แลเรียกวา พยาบาท
ดูหยาบมาก เพราะเปนชื่อของอกุศล ?
พระอาจารยมั่น : บางแหง ทา นก็เรียกวา ปฏิฆะสังโยชนกม็ ี แตความเห็นของขาพเจาวา ไมควรเรียก
พยาบาท ควรจะเรียกปฏิฆะสังโยชนดูเหมาะดี
พระธรรมเจดีย : ก็ปฏิฆะกับกามราคะที่อยางละเอียดนั้นจะไดแกอาการของจิตเชนใด ?
พระอาจารยมั่น : ความกําหนัดที่อยางละเอียด พอปรากฏขึ้นไมทันคิดออกไปก็หายทันที สวน
ปฏิฆะนั้น เชนคนที่มีสาเหตุโกรธกันมาแตกอน ครั้นนานมาความโกรธนั้นก็
หายไปแลว และไมไดนึกถึงเสียเลย ครั้นไปในที่ประชุมแหงใดแหงหนึ่ง ไปพบ
คนนัน้ เขา มีอาการสะดุดใจ ไมสนิทสนมหรือเกอเขิน ผิดกับคนธรรมดา ซึง่ ไมเคย
มีสาเหตุกัน ขาพเจาเห็นวาอาการเหลานี้เปนอยางละเอียด ควรจะเรียกปฏิฆะ
สังโยชนได แตตามแบบทานก็ไมไดอธิบายไว
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พระธรรมเจดีย : สังโยชนทั้ง ๒ นี้ เห็นจะเกิดจากคนโดยตรง ไมใชเกิดจากสิ่งของทรัพยสมบัติ
อื่นๆ ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว เชนวิสาขะอุบาสกเปนพระอนาคามี ไดยินวาหลีกจากนางธัมมทินนา
ไมไดหลีกจากสิ่งของทรัพยสมบัติสวนอื่นๆ สวนความโกรธหรือ ปฏิฆะที่เกิดขึ้น
ก็เปน เรือ่ งของคนทัง้ นัน้ ถึงแมจะเปนเรือ่ งสิง่ ของก็เกีย่ วของกับคน ตกลงโกรธคน
นั่นเอง
พระธรรมเจดีย : สวนสังโยชนเบื้องต�่ำนั้น ก็ไดรับความอธิบายมามากแลว แตสวนสังโยชน
เบือ้ งบน ๕ ตามแบบอธิบายไวว า รูปราคะ คือ ยินดีในรูปฌาณ อรูปราคะยินดีใน
อรูปฌาณ ถา เชน นัน้ คนทีไ่ มไ ดบ รรลุฌาณสมาบัติ ๘ สังโยชนท งั้ สองก็ไมม โี อกาส
จะเกิดได เมื่อเปนเชนนี้สังโยชนสองอยางนี้ ไมมีหรือ ?
พระอาจารยมั่น : มี ไมเกิดในฌาณ ก็ไปเกิดในเรื่องอื่น
พระธรรมเจดีย : เกิดในเรื่องไหนบาง ขอทานจงอธิบายใหขาพเจาเขาใจ ?
พระอาจารยมั่น : ความยินดีในรูปขันธ หรือความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ นั้น ชื่อวา
รูปราคะ ความยินดีในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หรือยินดี ในสมถวิปส สนา
หรือยินดีในสวนมรรคผล ที่ไดบรรลุเสขคุณแลว เหลานี้ ก็เปนอรูปราคะได
พระธรรมเจดีย : ก็ความยินดีในกาม ๕ พระอนาคามีละไดแลวไมใชหรือ ทําไมจึงมาเกี่ยวกับ
สังโยชนเบื้องบนอีกเลา ?
พระอาจารยมั่น : กามมี ๒ ชั้น ไมใชชั้นเดียว ที่พระอนาคามีละไดนั้น เปนสวนกําหนัดในเมถุน
ซึ่งเปนคูกับพยาบาท สวนความยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ที่ไมได
เกี่ยวกับเมถุน จึงเปนสังโยชนเบื้องบน คือรูปราคะ สวนความยินดีในนามขันธ
ทั้ง ๔ หรือสมถวิปสสนาหรือมรรคผลชั้นตนๆ เหลานี้ ชื่อวาอรูปราคะ ซึ่งตรงกับ
ความยินดีในธัมมารมณ  เพราะฉะนั้นพระอรหันตทั้งหลายเบื่อหนายในรูปขันธ 
หรือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ เปนภายนอก จึงไดสนิ้ ไปแหงรูปราคะสังโยชน 
และทานเบื่อในเวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ และสมถหรือวิปสสนาะที่อาศัย
ขันธเกิดขึ้น เมื่อทานสิ้นความยินดีในนามขันธแลว แมธรรมทั้งหลายอาศัยขันธ
เกิดขึ้นทานก็ไมยินดี ไดชื่อวาละความยินดีในธัมมารมณซึ่งคูกับความยินราย
เพราะความยินดียินรายในนามรูปหมดแลว ทานจึงเปนผูพนแลวจากความ
ยินดียินรายในอารมณ ๖ จึงถึงพรอมดวยคุณ คือ ฉะลังคุเบกขา
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พระธรรมเจดีย : แปลกมากยังไมเคยไดยินใครอธิบายอยางนี้ สวนมานะสังโยชนนั้น มีอาการ
อยางไร ?
พระอาจารยมั่น : มานะสังโยชนน้ันมีอาการใหวัด เชนกับนึกถึงตัวของตัว ก็รูสึกวาเปนเรา สวน
คนอื่นก็เห็นวาเปนเขา แลเห็นวาเราเสมอกับเขา หรือเราสูงกวาเขา หรือเรา
ต�่ำกวาเขา อาการที่วัดชนิดนี้แหละเปนมานะสังโยชน ซึ่งเปนคูปรับกับอนัตตา
หรือ สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
พระธรรมเจดีย : ก็อุทธัจจสังโยชนนั้นมีลักษณะอยางไร เชน พระอนาคามีละสังโยชนเบื้องต�่ำ
ไดหมดแลว สวนอุทธัจจสังโยชนจะฟุงไปทางไหน ?
พระอาจารยมั่น : ตามแบบทานอธิบายไววา ฟุงไปในธรรม เพราะทานยังไมเสร็จกิจจึงไดฝกใฝ
อยูในธรรม
พระธรรมเจดีย : อวิชชาสังโยชนนั้นไมรูอะไร ?
พระอาจารยมั่น : ตามแบบทานอธิบายไววา ไมรขู ันธที่เปนอดีต ๑ อนาคต ๑ ปจจุบัน ๑ อริยสัจ
๔ ปฏิจจสมุปาท ๑ ความไมรใู นที่ ๘ อยางนี้แหละชื่อวาอวิชชา
พระธรรมเจดีย : พระเสขบุคคลทานก็รอู ริยสัจ ๔ ดวยกันทั้งนั้น ทําไมอวิชชาสังโยชนจึงยังอยู ?
พระอาจารยมั่น : อวิชชามีหลายชั้น เพราะฉะนั้นวิชชาก็หลายชั้น สวนพระเสขบุคคล มรรคแลผล
ชั้นใดที่ทานไดบรรลุแลว ทานก็รูเปนวิชชาขึ้น ชั้นใดยังไมรู  ก็ยังเปนอวิชชาอยู 
เพราะฉะนั้นจึงหมดในขั้นที่สุด คือพระอรหันต
พระธรรมเจดีย : พระเสขบุคคลทานเห็นอริยสัจ แตละตัณหาไมได มิไมไดทํากิจในอริยสัจหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ทานก็ทําทุกชั้นนั้นแหละ แตก็ทําตามกําลัง
พระธรรมเจดีย : ที่วาทําตามชั้นนั้นทําอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : เชน พระโสดาบันไดเ ห็นปญ
 จขันธเ กิดขึน้ ดับไป ก็ชอื่ วา ไดก าํ หนดรูท กุ ข และไดล ะ
สังโยชน ๓ หรือทุจริตสวนหยาบๆ ก็เปนอันละสมุทัย ความที่ สังโยชน ๓ สิ้นไป
เปนสวนนิโรธตามชั้นของทาน สวนมรรคทานก็ได  เจริญมีกําลังพอละสังโยชน 
๓ ได แลทานปดอบายได ชื่อวาทานทําภพ คือทุคติใหหมดไปที่ตามแบบเรียกวา
ขีณนิรโย มีนรกสิ้นแลว สวนพระสกิทาคามี ก็ไดกําหนดทุกข คือ ปญจขันธแลว
ละกามราคะ พยาบาท อยางกลาง ไดชื่อวาละสมุทัยขอที่ กามราคะ พยาบาท
อยางกลางหมดไป จึงเปนนิโรธของทาน สวนมรรคนั้นก็เจริญมาไดเพียงละ
กามราคะ พยาบาทอยา งกลางนีแ่ หละ จึงไดท าํ ภพชาติใหน อ ยลง สว นพระอนาคามี
ทุกขไดกําหนดแลว ละกามราคะพยาบาทสวนละเอียดหมดได  ชื่อวาละสมุทัย
กามราคะพยาบาทอยางละเอียดนี่หมดไปจึงเปนนิโรธของทาน สวนมรรคนั้น
ก็เจริญมาเพียงละสังโยชน ๕ ไดหมด แลไดสิ้นภพ คือ กามธาตุ
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พระธรรมเจดีย : ศีล สมาธิ ปญญา ที่เปนโลกียกับโลกุตตรนั้น ตางกันอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ศีล สมาธิ ปญญา ของผูปฏิบัติในภูมิกามาพจร รูปาพจร อรูปาพจร นี่แหละเปน
โลกียที่เรียกวาวัฏฏคามีกุศล เปนกุศลที่วนอยูในโลก สวนศีล สมาธิ ปญญา
ของทา นผูป ฏิบตั ติ งั้ แตโ สดาบันแลว ไป เรียกวา วิวฎั ฎคามีกศุ ล เปน เครือ่ งขา มขึน้
จากโลก นี่แหละเปนโลกุตตร
พระธรรมเจดีย : ทานที่บรรลุฌาณถึงอรูปสมาบัติแลว ก็ยังเปนโลกียอยู  ถาเชนนั้นเราจะปฏิบัติ
ใหเปนโลกุตตรก็เห็นจะเหลือวิสัย ?
พระอาจารยมั่น : ไมเหลือวิสัย พระพุทธเจาทานจึงทรงแสดงธรรมสั่งสอน ถาเหลือวิสัย พระองค
ก็คงไมทรงแสดง
พระธรรมเจดีย : ถา เราไมไ ดบ รรลุฌาณชัน้ สูงๆ จะเจริญปญ
 ญาเพือ่ ใหถ งึ ซึง่ มรรคแลผลจะไดไ หม ?
พระอาจารยมั่น : ไดเพราะวิธีที่เจริญปญญาก็ตองอาศัยสมาธิจริงอยู  แตไมตองถามถึงกับฌาณ
อาศัยสงบจิตที่พนนิวรณ ก็พอเปนบาทของวิปสสนาได
พระธรรมเจดีย : ความสงัดจากกามจากอกุศลของผูที่บรรลุฌาณโลกีย  กับความสงัดจากกาม
จากอกุศลของพระอนาคามีตางกันอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ตางกันมาก ตรงกันขามทีเดียว
พระธรรมเจดีย : ทําไมจึงไดตางกันถึงกับตรงกันขามทีเดียว ?
พระอาจารยมั่น : ฌาณที่เปนโลกีย  ตองอาศัยความเพียร มีสติคอยระวังละอกุศล และความ
เจริญกุศลใหเกิดขึ้น มีฌาณเปนตน และยังตองทํากิจที่คอยรักษา ฌาณนั้นไว
ไมใ หเ สือ่ ม ถึงแมว า จะเปน อรูปฌาณทีว่ า ไมเ สือ่ มในชาตินี้ ชาติหนา ตอ ๆ ไปก็อาจ
จะเสื่อมได เพราะเปนกุปปธรรม
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้น สวนความสงัดจากกามจากอกุศลของพระอนาคามีทานไมมีเวลา
เสื่อมหรือ ?
พระอาจารยมั่น : พระอนาคามี ทานละกามราคะสังโยชนกับปฏิฆะสังโยชนไดขาด เพราะฉะนั้น
ความสงัดจากการจากอกุศลของทานเปนอัธยาศัยที่เปนเองอยูเสมอโดยไมตอง
อาศัยความเพียรเหมือนอยางฌาณที่เปนโลกีย สวนวิจิกิจฉาสังโยชนนั้นหมดมา
ตั้งแตเปนโสดาบันแลว เพราะฉะนั้นอุทธัจจนิวรณที่ฟุงไปหากามและพยาบาท
ก็ไมมี ถึงถีนะมิทธนิวรณก็ไมมี เพราะเหตุนั้นความสงัดจากกามจากอกุศลของ
ทานจึงไมเสื่อม เพราะเปนเองไมใชทําเอาเหมือนอยางฌาณโลกีย
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พระธรรมเจดีย : ถา เชน นัน้ ผูท ไี่ ดบ รรลุพระอนาคามี ความสงัดจากกามจากอกุศล ทีเ่ ปนเองมิไมม ี
หรือ ?
พระอาจารยมั่น : ถานึกถึงพระสกิทาคามี ที่วาทําสังโยชนทั้งสองใหนอยเบาบาง นาจะมีความสงัด
จากการจากอกุศลที่เปนเองอยูบาง แตก็คงจะออน
พระธรรมเจดีย : ที่วาพระอนาคามีมีมานเปนสมาธิบริปูริการี บริบูรณดวยสมาธิ เห็นจะเปน
อยางนี้เอง ?
พระอาจารยมั่น : ไมใชเปนสมาธิ เพราะวาสมาธินั้นเปนมรรคตองอาศัยเจตนา เปนสวนภาเวตัพพ
ธรรมสวนของพระอนาคามีทานเปนเอง ไมมีเจตนาเปนสัจฉิกาตัพพธรรม
เพราะฉะนั้นจึงไดตางกันกับฌาณที่เปนโลกีย
พระธรรมเจดีย : นิวรณแลสังโยชนนั้น ขาพเจาทําไมจึงไมรจู ักอาการ คงรูจักแตชื่อของนิวรณแล
สังโยชน ?
พระอาจารยมั่น : ตามแบบในมหาสติปฏฐานพระพุทธเจาสอนสาวก ใหรูจักนิวรณแลสังโยชน
พระสาวกของทานตั้งใจกําหนดสังเกต ก็ละนิวรณแลสังโยชนได  หมดจนเปน
พระอรหันตโดยมาก สวนทานที่อินทรียออน ยังไมเปนพระอรหันต  ก็เปน
พระเสขบุคคล สวนเราไมตั้งใจไมสังเกตเปนแตจําวานิวรณ หรือสังโยชน แลวก็
ตั้งกองพูดแลคิดไปจึงไมพบตัวจริงของนิวรณและสังโยชน เมื่ออาการของนิวรณ
แลสังโยชนอยางไรก็ไมรูจัก แลวจะละอยางไรได
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นผูปฏิบัติทุกวันนี้ ที่รูจักลักษณะแลอาการของนิวรณแลสังโยชนจะมี
บางไหม ?
พระอาจารยมั่น : มีถมไปชนิดที่เปนสาวกตั้งใจรับคําสอนแลประพฤติปฏิบัติจริงๆ
พระธรรมเจดีย : นิวรณ  ๕ เวลาที่เกิดขึ้นในใจมีลักษณะอยางไร จึงจะทราบไดวาอยางนี้ คือ
กามฉันท  อยางนี้คือพยาบาท หรือถีนะมิทธะ อุทธัจจะกุกุจจะ วิจิกิจฉา และ
มีชื่อเสียงเหมือนกับสังโยชน  จะตางกันกับสังโยชนหรือวาเหมือนกัน ขอทาน
จงอธิบายลักษณะของนิวรณแลสังโยชนใหขาพเจาเขาใจจะไดสังเกตถูก ?
พระอาจารยมั่น : กามฉันทนิวรณ  คือ ความพอใจในกาม สวนกามนั้นแยกเปนสอง คือ กิเลส
กามหนึ่ง วัตถุกามอยางหนึ่ง เชน ความกําหนัดในเมถุนเปนตน ชื่อวากิเลสกาม
ความกําหนัดในทรัพยสมบัติเงินทองที่บานนาสวน และเครื่องใชสอยหรือบุตร
ภรรยาพวกพอง และสัตวเลี้ยงของเลี้ยงที่เรียกวา วิญญาณกทรัพย  อวิญญานกทรัพย เหลานี้ ชื่อวาวัตถุกาม ความคิด กําหนัดพอใจในสวนทั้งหลายเหลานี้
ชื่อวากามฉันทนิวรณ สวนพยาบาทนิวรณคือ ความโกรธเคือง หรือคิดแชงสัตว
ใหพินาศ ชื่อวา พยาบาทนิวรณ ความงวงเหงาหาวนอน ชื่อวา ถีนะมิทธนิวรณ 
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ความฟุงซานรําคาญใจ ชื่อวา อุธัจจกุกกุจจนิวรณ  ความสงสัยในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ  แลสงสัยในกรรมที่สัตวทําเปนบุญ เปนบาป หรือสงสัยใน
ผลกรรมเหลานี้ เปนตน ชื่อวาวิจิกิจฉารวม ๕ อยางนี้ ชื่อวานิวรณ เปนเครื่อง
กั้นกางหนทางดี
พระธรรมเจดีย : กามฉันทนิวรณ อธิบายเกีย่ วไปตลอดกระทัง่ วิญญาณกทรัพย อวิญญาณกทรัพย 
วา เปน วัตถุกาม ถา เชน นัน้ ผูท ยี่ งั ครองเรือน ซึง่ ตองเกีย่ วของกับทรัพยสมบัตอิ ฐั ฬส
เงินทองพวกพอง ญาติมิตร ก็จําเปนจะตองนึกถึงสิ่งเหลานั้น เพราะเกี่ยวเนื่อง
กับตน ก็มิเปนกามฉันทนิวรณไปหมดหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ถานึกตามธรรมดาโดยจําเปนของผูที่ยังครองเรือนอยู  โดยไมไดกําหนัด ยินดี
ก็เปนอัญญสมนา คือเปนกลางๆ ไมใชบุญไมใชบาป ถาคิดถึงวัตถุกามเหลานั้น
เกิดความยินดีพอใจรักใครเปนหวง ยึดถือหมกมุนพัวพันอยูในวัตถุกามเหลานั้น
จึงจะเปนกามฉันทนิวรณ  สมดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไววา น เต กามา ยานิ
จิตฺรานิ โลเก อารมณที่วิจิตรงดงามเหลาใดในโลก อารมณเหลานั้นมิไดเปนกาม
สงฺกปฺปราโค ปุริสสฺส กาโม ความกําหนัดอันเกิดจากความดําริ นี้แหละ เปนกาม
ของคน ติฺฐนฺติ จิตฺรานิ ตเถว โลเก อารมณที่วิจิตรงดงามในโลก ก็ตั้งอยู
อยางนั้นเอง อเถตฺถธีรา วินยนฺติ ฉนฺทํ  เมื่อความจริงเปนอยางนี้นักปราชญ
ทั้งหลาย จึงทําลายเสียได  ซึ่งความพอใจในกามนั้น นี่ก็ทําใหเห็นชัดเจนไดวา
ถาฟงตามคาถา พระพุทธภาษิตนี้ ถานึกคิดถึงวัตถุกามตามธรรมดาก็ไมเปน
กามฉันทนิวรณ ถา คิดนึกอะไรๆ ก็เอาเปนนิวรณเสียหมด ก็คงจะหลีกไมพน นรก
เพราะนิวรณเปนอกุศล
พระธรรมเจดีย : พยาบาทนิวรณนั้น หมายความโกรธเคือง ประทุษรายในคน ถาความกําหนัด
ในคน ก็เปนกิเลสการถูกไหม ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว
พระธรรมเจดีย : ความงวงเหงาหาวนอน เปนถีนะมิทธินิวรณ ถาเชนนั้นเวลาที่เราหาวนอนมิเปน
นิวรณทุกคราวไปหรือ ?
พระอาจารยมั่น : หาวนอนตามธรรมดา เปน อาการรา งกายทีจ่ ะตอ งพักผอ น ไมเ ปน ถีนะมิทธนิวรณ 
กามฉันทะหรือพยาบาทที่เกิดขึ้นแลวก็ออนกําลังลงไป หรือดับไปในสมัยนั้น
มีอาการมัวซัวแลงวงเหงาไมสามารถจะระลึกถึงกุศลได  จึงเปนถีนะมิทธนิวรณ 
ถาหาวนอนตามธรรมดา เรายังดํารงสติสัมปชัญญะอยูไดจนกวาจะหลับไป จึง
ไมใชนิวรณ  เพราะถีนะมิทธนิวรณเปนอกุศล ถาจะเอาหาวนอนตามธรรมดา
เปนถีนมิทธแลว เราก็คงจะพนจากถีนะมิทธนิวรณไมได  เพราะตองมีหาวนอน
ทุกวันดวยกันทุกคน
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พระธรรมเจดีย : ความฟุง ซา นราํ คาญใจ ทีว่ า เปอทุ ธัจจกุกกุจจนิวรณนนั้ หมายฟุง ไปในทีใ่ ดบาง ?
พระอาจารยมั่น : ฟุงไปในกามฉันทบาง พยาบาทบาง แตในบาปธรรม ๑๔ ทานแยกเปนสองอยาง
อุทธัจจะ ความฟุงซาน กุกกุจจ ความรําคาญใจ แตในนิวรณ  ๕ ทานรวมไว
เปนอยางเดียวกัน
พระธรรมเจดีย : นิวรณ ๕ เปนจิตหรือเจตสิก ?
พระอาจารยมั่น : เปนเจตสิกธรรมฝายอกุศลประกอบกับจิตที่เปนอกุศล
พระธรรมเจดีย : ประกอบอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : เชนกามฉันทนิวรณก็เกิดในจิตที่เปนพวกโลภะมูล พยาบาทกุกกุจจนิวรณ ก็เกิด
ในจิตที่เปนโทสะมูล ถีนะมิทธอุทธัจจะ วิจิกิจฉา ก็เกิดในจิตที่เปนโมหะมูล
พระพุทธเจาทรงเปรียบนิวรณทั้ง ๕ มาในสามัญญผลสูตร ทีฆนิกายสีลักขันธ
วรรค หนา ๙๓ วา กามฉันทนิวรณ เหมือนคนเปนหนี้, พยาบาทนิวรณ เหมือน
คนไขหนัก, ถีนมิทธนิวรณเหมืนอนคนติดในเรือนจํา, อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ
เหมือนคนเปนทาส, วิจิกิจฉานิวรณเหมือนคนเดินทางกันดารมีภัยนาหวาดเสียว
เพราะฉะนั้น คนที่เขาพนหนี้ หรือหายเจ็บหนัก หรือออกจากเรือนจํา หรือพน
จากทาส หรือไดเดินทางถึงที่ประสงคพนภัยเกษมสําราญ เขายอมถึงความยินดี
ฉันใด ผูที่พนนิวรณทั้ง ๕ ก็ยอมถึงความยินดีฉันนั้น แลในสังคารวสูตร ในปจจก
นิบาต อังคุตตรนิยาย หนา ๒๕๗ พระพุทธเจาทรงเปรียบนิวรณดวยน�้ำ ๕ อยาง
วาบุคคลจะสองเงาหนาก็ไมเห็นฉันใด นิวรณทั้ง ๕ เมื่อเกิดขึ้นก็ไมเห็นธรรม
ความดีความชอบฉันนัน้ กามฉันทนิวรณ เหมือนน�ำ้ ทีร่ ะคนดว ยสีตา งๆ เชน สีครัง่
สีชมพู เปน ตน พยาบาทนิวรณ เหมือนน�ำ้ ทีม่ จี อกแหนปด เสียหมด อุทธัจจกุกกุจจ
นิวรณเ หมือนน�ำ้ ทีค่ ลืน่ เปนระลอก วิจกิ จิ ฉานิวรณ เหมือนน�ำ้ ทีข่ นุ ขนเปนโคลนตม
เพราะฉะนัน้ น�ำ 
้ ๕ อยา งนี้ บุคคลไมอ าจส่องดูเงาหนา ของตนไดฉ นั ใด นิวรณท งั้ ๕
ที่เกิดขึ้น ครอบงําใจของบุคคลไมใหเห็นธรรมความดีความชอบไดก็ฉันนั้น
พระธรรมเจดีย : ทําไมคนเราเวลาไขหนักใกลจะตาย ก็ทําบาปกรรมความชั่วอะไรไมได  แลวจะ
กลาววจีทุจริต ปากก็พูดไมได  จะลวงทํากายทุจริต มือแลเทาก็ไหวไมไดแลว
ยังเหลือแตค วามคิด นึกทางใจนิดเดียวเทา นัน้ ทาํ ไมใจประกอบดว ยนิวรณ จงึ ไป
ทุคติได  ดูไมน่าจะเปนบาปกรรมโตใหญอะไรเลย ขอนี้นาอัศจรรยนักขอทาน
จงอธิบายใหขาพเจาเขาใจ ?
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พระอาจารยมั่น : กิเลสเปน เหตุใหก อ กรรม กรรมเปน เหตุใหก อ วิบาก ทีเ่ รียกวา ไตรวัฏนัน้ เชน อนุสยั
หรือสังโยชนท เี่ กิดขึน้ ในเวลานัน้ ชือ่ วา กิเลสวัฏ ผูท ไี่ มเ คยประพฤติปฏิบตั กิ ท็ าํ ในใจ
ไมแยบคาย ที่เรียกวา อโยนิโส คิดตอออกไป เปนนิวรณ ๕ หรืออุปกิเลส ๑๖
จึงเปนกรรมวัฏฝายบาป ถาดับจิตไปในสมัยนั้น จึงไดวิบากวัฏที่เปนสวนทุคติ
เพราะกรรมวัฏฝายบาปสงใหอุปมาเหมือนคนปลูกตนไม  ไปนําพืชพันธุของไมที่
เบือ่ เมามาปลูกไว ตน แลใบทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ก็เปน ของเบือ่ เมา แมผ ลแลดอกทีอ่ อกมา
ก็เปนของเบื่อเมาตามพืชพันธุเดิมซึ่งนํามาปลูกไวนิดเดียว แตก็กลายเปนตนโต
ใหญไปไดเหมือนกัน ขอนี้ฉันใด จิตที่เศราหมองเวลาตาย ก็ไปทุคติไดฉันนั้น
แลเหมือนพืชพันธุแหงผลไมที่ดี มีกลิ่นหอมมีรสหวาน บุคคลไปนําพืชพันธุมา
นิดเดียวปลูกไวแ มต น แลใบก็เปน ไมท ดี่ ที งั้ ผลแลดอกทีอ่ อกมา ก็ใชแ ลรับประทาน
ไดตามความประสงค  เพราะอาศัยพืชที่ดีซ่ึงนํามานิดเดียวปลูกไว  ขอนี้ฉันใด
จิตทีเ่ ปน กุศลผอ งใสแลวตายในเวลานัน้ จึงไปสูส คุ ติไดสมดวยพระพุทธภาษิตทีว่ า
จิตฺเต สงฺกลิฏเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา เวลาตายจิตเศราหมอง แลวทุคติเปนหวังได 
จิตเฺ ต อสงฺกลิ ฏิ เฐ สุคติปาฏิกงฺขา จิตผองใสไมเศราหมองเวลาตายสุคติ เปนหวังได
พระธรรมเจดีย : อโยนิโสมสสิกาโร ความทําในใจไมแยบคาย โยนิโสมนสิการโร ความทําในใจ
แยบคาย ๒ อยางนั้นคือ ทําอยางไรชื่อวาไมแยบคาย ทําอยางไรจึงชื่อวา
แยบคาย ?
พระอาจารยมั่น : ความทําสุภนิมิตไวในใจ กามฉันทนิวรณที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น แลวก็
งอกงาม ความทําปฏิฆะนิมิตไวในใจ พยาบาทนิวรณที่ยังไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิด
ขึ้นแลวก็งอกงามอยางนี้ ชื่อวาทําในใจไมแยบคาย การทําอสุภสัญญาไวในใจ
กามฉันทนิวรณที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมหายไป การทําเมตตา
ไวในใจ พยาบาทนิวรณที่ยังไมเกิดก็ไมเกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นแลวก็เสื่อมหายไป เชนนี้
เปน ตัวอยา งหรือความทาํ ในใจ อยา งไรก็ตาม อกุศลทีย่ งั ไมเ กิดก็เกิดขึน้ ทีเ่ กิดขึน้
แลวก็งอกงาม ก็ชื่อวาทําในใจ ไมแยบคาย หรือจะคิดนึกอยางไรก็ตามกุศลที่ยัง
ไมเกิดก็เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้น แลวก็บริบูรณ  อยางนี้ชื่อวาทําในใจแยบคาย สมดวย
สาวกภาษิตที่พระสารีบุตรแสดงไวในพระทสุตตรสูตรหมวด ๒ วา
โย จ เหตุ โย จ ปจฺจโย สตฺตานํ  สงฺกิลสฺสาย ความไมทําในใจ โดยอุบาย
อันแยบคาย เปน เหตุดว ย เปนปจจัยดวย เพือ่ ความเศราหมองแหงสัตวทงั้ หลาย ๑
โย จ เหตุ โย จ ปจฺจโย สตฺตานํ วิสุทฺธิยา ความทําในใจ โดยอุบายอันแยบคาย
เปนเหตุดวย เปนปจจัยดวย เพื่อจะไดบริสุทธิ์แหงสัตวทั้งหลาย
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พระธรรมเจดีย : ทีว่ า อนุสยั กับสังโยชนเปนกิเลสวัฏ สวนนิวรณหรืออุปกิเลส ๑๖ วาเปนกรรมวัฏ
เวลาที่เกิดขึ้นนั้น มีอาการตางกันอยางไร จึงจะทราบไดวาประเภทนี้เปนนิวรณ 
หรืออุปกิเลส ๑๖ ?
พระอาจารยมั่น : เชน เวลาตาเห็นรูป หูไดยนิ เสียง จมูกไดดมกลิน่ ลิน้ ไดลมิ้ รส กายถูกตองโผฏฐัพพะ
รูธ มั มารมณด ว ยใจ ๖ อยางนี้ แบงเปน ๒ สวน สวนทีด่ นี นั้ เปนอิฏฐารมณ เปนทีต่ งั้
แหงความกําหนัดยินดี สวนอารมณ  ๖ ที่ไมดี เปนอนิฏฐารมณ  เปนที่ตั้งแหง
ความยินราย ไมชอบ โกรธเคือง ผูที่ยังไมรูความจริงหรือไมมีสติเวลาที่ตาเห็น
รูปที่ดี ยังไมทันคิดวากระไรก็เกิดความยินดีกําหนัดพอใจขึ้น แคนี้เปนสังโยชน 
ถาคิดตอมากออกไป ก็เปนกามฉันทนิวรณ  หรือเรียกวากามวิตกก็ได  หรือเกิด
ความโลภอยากไดท ผี่ ดิ ธรรม ก็เปน อภิชฌ
ฺ าวิสมโลโภทีอ่ ยูใ นอุปกิเลส ๑๖ หรือใน
มโนกรรม อกุศลกรรมบถ ๑๐ ชนิดนี้ ประกอบดว ยเจตนา เปน กรรมวัฏ ฝา ยบาป
เวลาตาเห็นรูปที่ไมดีไมทันคิดวากระไร เกิดความไมชอบ หรือเปนโทมนัสปฏิฆะ
ขึ้นไมประกอบดวยเจตนาแคนี้เปนปฏิฆะสังโยชน คือ กิเลสวัฏ ถาคิดตอออกไป
ถึงโกรธเคืองประทุษรายก็เปนพยาบาท นิวรณ หรืออุปกิเลส หรืออกุศลกรรมบถ
๑๐ ชนิดนี้ ก็เปนกรรมวัฏฝายบาป เพราะประกอบดวยเจตนา นี่ชี้ใหฟงเปน
ตัวอยา ง แมก เิ ลสอืน่ ๆ ก็พงึ ตัดสินใจอยา งนีว้ า กิเลสทีไ่ มต งั้ ใจใหเ กิดก็เกิดขึน้ ไดเ อง
พวกนี้เปนอนุสัย หรือสังโยชน เปนกิเลสวัฏ ถาประกอบดวยเจตนา คือ ยืดยาว
ออกไปก็กรรมวัฏ
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นเราจะตัดกิเลสวัฏ จะตัดอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ตองตัดไดดวยอริยมรรค เพราะสังโยชนก็ไมมีเจตนา อริยมรรคก็ไมมีเจตนา
เหมือนกัน จึงเปนคูปรับสําหรับละกัน
พระธรรมเจดีย : ถาการปฏิบัติของผูดําเนินยังออนอยู  ไมสามารถจะตัดได  สังโยชนก็ยังเกิดอยู 
แลวก็เลยเปนกรรมวัฏฝายบาปตอออกไป มิตองไดวิบากวัฏที่เปนสวนทุคติเสีย
หรือ ?
พระอาจารยมั่น : เพราะอยางนั้นนะซิ ผูที่ยังไมถึงโสดาบันจึงปดอบายไมได
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นใครจะไปสวรรคไดบางเลา ในชั้นผูปฏิบัติที่ยังไมถึงโสดาบัน ?
พระอาจารยมั่น : ไปไดเพราะอาศัยเปลี่ยนกรรม สังโยชนยังอยูก็จริง ถาประพฤติทุจริต กาย วาจา
ใจ เวลาตายใจเศราหมองก็ตองไปทุคติ ถามาตั้งใจเวนทุจริต อยูในสุจริตทาง
กาย วาจา ใจ แลเวลาตายก็ไมเศราหมองก็มีสติสัมปชัญญะก็ไปสุคติได  เพราะ
เจตนาเปนตัวกรรม กรรมมี ๒ อยาง กณฺหํ เปนกรรมดํา คือ ทุจริต กาย วาจา ใจ
สุกฺกํ เปนกรรมขาว คือ สุจริตกาย วาจา ใจ ยอมใหผลตางกัน
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พระธรรมเจดีย : ผูที่ยังมีชีวิตอยูไดประพฤติสุจริต กาย วาจา ใจ เวลาตายใจเศราหมอง มิตอง
ไปทุคติเสียหรือ หรือผูที่ประพฤติทุจริต กาย วาจา ใจ แตเวลาตายใจเปนกุศล
มิไปสุคติไดหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ก็ไปไดน ะ ซี ไดเ คยฟง หนังสือของสมเด็จพระวันรัต (ทับ) วัดโสมนัสบาง หรือเปลา
เวลาลงโบสถทานเคยแสดงใหพระเณรฟง ภายหลังไดมาจัด พิมพกันขึ้น รวมกับ
ขออื่นๆ ทานเคยแสดงวาภิกษุรักษาศีลบริสุทธิ์ เวลาจะตายหวงในจีวร ตายไป
เกิดเปนเลน แลภิกษุอีกองคหนึ่งเวลาใกลจะตายนึกขึ้นไดวาทําใบตะไครน�้ำขาด
มองหาเพื่อนภิกษุที่จะแสดงอาบัติก็ไมมีใคร ใจก็กังวลอยูอยางนั้นแหละ ครั้น
ตายไปก็เกิดเปนพญานาค แลอุบาสกอีกคนหนึ่ง เจริญกายคตาสติมาถึง ๓๐ ป 
ก็ไมไดบรรลุคุณวิเศษอยางใด เกิดความสงสัยในพระธรรม ตายไปเกิดเปนจระเข 
ดวยโทษ วิจิกิจฉานิวรณ  สวนโตเทยยะพราหมณนั้นไมใชผูปฏิบัติ หวงทรัพย
ที่ฝงไว  ตายไปเกิดเปนลูกสุนัขอยูในบานของตนเองดวยโทษกามฉันทนิวรณ 
เหมือนกัน แลนายพรานผูหนึ่งเคยฆาสัตวมากเวลาใกลจะตาย พระสารีบุตรไป
สอนใหรับไตรสรณคมน  จิตก็ตั้งอยูในกุศล ยังไมทันจะใหศีลนายพรานก็ตาย
ไปสูสุคติ ดวยจิตที่เปนกุศล ตั้งอยูในไตรสรณคมน  นี่ก็เปนตัวอยางของผูท ี่ตาย
ใจเศราหมองหรือบริสุทธิ์ กรรมของผูที่กระทําในเมื่อเวลาใกลจะตายนั้น ชื่อวา
อาสันนกรรม ตอ งใหผ ลกอ นกรรมอืน่ ๆ ทา นเปรียบวา เหมือนโคอยูใ กลป ระตูคอก
แมจะแกกําลังนอย ก็ตองออกไดกอน สวนโคอื่นถึงจะมีกําลังมาก ที่อยูขางใน
ตองออกทีหลัง ขอนี้ ฉันใด กรรมที่บุคคลทําเมื่อใกลจะตายจึงตองใหผลกอน
ฉันนั้น
พระธรรมเจดีย : สวนอนุสัยแลสังโยชนเปนกิเลสวัฏนิวรณ หรืออุปกิเลส ๑๖ หรือ อกุศลกรรมบถ
๑๐ วาเปนกรรมวัฏฝายบาป สวนกรรมวัฏฝายบุญจะไดแกอะไร ?
พระอาจารยมั่น : กามาวจรกุศล รูปาวจรกุศล อรูปาวจรกุศล เหลานี้ เปนกรรมวัฏฝายบุญสงให
วิบากวัฏคือ มนุษย์สมบัติบาง สวรรค์สมบัติบาง พรหมโลกบาง พอเหมาะแก
กุศลกรรมที่ทําไว
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นกรรมทั้งหลาย ที่สัตวทําเปนบุญก็ตาม เปนบาปก็ตาม ยอมใหผล
เหมือนเงาที่ไมพรากไปจากตนฉะนั้นหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว สมดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไวในอภิณหปจจเวกขณวา กมฺมสฺส โกมฺหิ
เราเปนผูมีกรรมเปนของๆ ตน กมฺมทาโย เปนผูรับผลของกรรม กมฺมโยนิ เปน
ผูมีกรรมเปนกําหนด กมฺมพนฺธุ เปนผูมีกรรมเปนเผาพันธุ  กมฺมปฏิสรโณ เปน
ผูม กี รรมเปน ทีพ่ งึ่ อาศัย ยํ กมฺมํ กริสสฺ ามิ เราจัก ทาํ กรรมอันใด กลฺยาณํ ว ปาปกํ วา
ดีหรือชั่ว ตสํสา ทายาโท ภวิสฺสามิ เราจักเปนผูรับผลของกรรมนั้น
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พระธรรมเจดีย : อนุสัยกับสังโยชน ใครจะละเอียดกวากัน ?
พระอาจารยมั่น : อนุสัยละเอียดกวาสังโยชน เพราะสังโยชนนั้น เวลาที่จะเกิดขึ้น อาศัยอายตนะ
ภายในอายตนะภายนอกกระทบกันเขาแลวเกิดวิญญาณ ๖ ชื่อ วาผัสสะ เมื่อผูที่
ไมมีสติ หรือไมรูความจริง เชนหูกับเสียงกระทบกันเขา เกิดความรูขึ้น เสียงที่ดี
ก็ชอบ เกิดความยินดีพอใจ เสียงท่ไี่ มด ี ก็ไมช อบ ไมถ กู ใจ ทีโ่ ลกเรียกกันวา พืน้ เสีย
เชนนี้แหละชื่อวาสังโยชน  จึงหยาบกวาอนุสัย เพราะอนุสัยนั้นยอมตามนอน
ในเวทนาทัง้ ๓ เชน สุขเวทนา เกิดขึน้ ผูท ไี่ มเ คยรูค วามจริง หรือไมม สี ติ ราคานุสยั
จึงตามนอน ทุกขเวทนาเกิดขึ้น ปฏิฆานุสัยยอมตามนอน อุทกขมสุขเวทนา
เกิดขึ้น อวิชชานุสัยยอมตามนอน เพราะฉะนั้นจึงละเอียดกวาสังโยชน  และมี
พระพุทธภาษิตตรัสไวใน มาลุงโกฺย วาทสูตร วาเด็กออนทีน่ อนหงายอยูใ นผาออม
เพียงจะรูจักวานี่ตานี่รูป ก็ไมมีในเด็กนั้น เพราะฉะนั้น สังโยชนจึงไมมีในเด็กที่
นอนอยูในผาออม แตวาอนุสัยยอมตามนอนในเด็กนั้นได
พระธรรมเจดีย : อนุสัยนั้นมีประจําอยูเสมอหรือ หรือมีมาเปนครั้งเปนคราว ?
พระอาจารยมั่น : มีมาเปนครั้งคราว ถามีประจําอยูเสมอแลวก็คงจะละไมได  เชน ราคานุสัยก็
เพิ่มมาตามนอนในสุขเวทนา หรือปฏิฆานุสัยก็เพิ่มมาตามนอนในทุกขเวทนา
หรืออวิชชานุสัยก็เพิ่มมาตามนอนในอทุกขมสุขเวทนาตามนอนไดแตผูที่ไมรู
ความจริง หรือมีสติก็ไมตามนอนได เรื่องนี้ไดอธิบายไวในเวทนาขันธแลว
พระธรรมเจดีย : แตเ ดิมขา พเจา เขา ใจวาอนุสยั ตามนอนอยูใ นสันดานเสมอทุกเมือ่ ไป เหมือนอยาง
ขี้ตะกอนที่นอนอยูกนโองน�้ำ  ถายังไมมีใครมาคน ก็ยังไมขุนขึ้น ถามีใครมาคน
ก็ขุนขึ้นได  เวลาที่ไดรับอารมณที่ดี เกิดความกําหนัด ยินดีพอใจขึ้น หรือไดรับ
อารมณที่ไมดีก็เกิดปฏิฆะหรือความโกรธขึ้น เขาใจวานี่แหละขุนขึ้นมา ความ
เขาใจเกาของขาพเจามิผิดไปหรือ ?
พระอาจารยมั่น : ก็ผิดนะซี เพราะเอานามไปเปรียบกับรูป คือโองก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ น�้ำ
ก็เปนรูปที่ไมมีวิญญาณ แลขี้ตะกอนกนโองก็เปนรูปไมมีวิญญาณเหมือนกัน จึง
ขังกันอยูได สวนจิตเจตสิกของเรา เกิดขึ้นแลวดับไป จะขังเอาอะไรไวได เพราะ
กิเลสเชน อนุสยั หรือสังโยชน กอ็ าศัยจิตเจตสิกเกิดขึน้ ชัว่ คราวหนึง่ เมือ่ จิตเจตสิก
ในคราวนั้นดับไปแลว อนุสัยหรือสังโยชน จะตกคางอยูกับใคร ลองนึกดูเมื่อเรา
ยังไมมีความรัก ความรักนั้นอยูที่ไหน ก็มีขึ้นเมื่อเกิดความรักไมใชหรือ หรือเมื่อ
ความรักนั้นดับไปแลว ก็ไมมีความรักไมใชหรือ และความโกรธเมื่อยังไมเกิดขึ้น
ก็ไมมีเหมือนกัน มีขึ้นเมื่อเวลาที่โกรธ เมื่อความโกรธดับแลว ก็ไมมีเหมือนกัน
เรื่องนี้เปนเรื่องละเอียดเพราะไปติดสัญญาที่จําไวนานแลววา อนุสัยนอนอยู
เหมือนขี้ตะกอนที่นอนอยูกนโอง
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พระธรรมเจดีย : ก็อนุสัยกับสังโยชนไมมีแลว บางคราวทําไมจึงมีขึ้นอีกไดเลา ขาพเจาฉงนนัก
แลวยังอาสวะอีกอยางหนึ่งที่วาดองสันดานนั้น เปนอยางไร ?
พระอาจารยมั่น : ถา พูดถึงอนุสยั หรืออาสวะแลว เราควรเอาความวา ความเคยตัวเคยใจ ทีเ่ รียกวา
กิเลสกับวาสนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจาละไดทั้ง ๒ อยาง ที่พระอรหันตสาวก
ละไดแตกเิ ลสอยางเดียววาสนาละไมได เราควรจะเอาความวาอาสวะหรืออนุสยั
กิเลสเหลานี้เปนความเคยใจ เชนไดรับอารมณที่ดี เคยเกิดความกําหนัดพอใจ
ไดรับอารมณที่ไมดี เคยไมชอบไมถูกใจ เชนนี้ เปนตน เหลานี้แหละควรรูสึกวา
เปนเหลาอนุสัย หรืออาสวะเพราะความคุนเคยของใจ สวนวาสนานั้น คือความ
คุน เคยของ กาย วาจา ทีต่ ดิ ตอมาจากเคยแหงอนุสยั เชน คนราคะจริตมีมรรยาท
เรียบรอย หรือเปนคนโทสะจริตมีมรรยาทไมเรียบรอย สวนราคะแลโทสะนั้น
เปนลักษณะของกิเลส กิริยามารยาทที่เรียบรอยแลไมเรียบรอย นั่นเปนลักษณะ
ของวาสนานี่ก็ควรจะรูไว
พระธรรมเจดีย : ถา เชน นัน้ เราจะละความคุน เคยของใจในเวลาทีไ่ ดร บั อารมณท ดี่ หี รือไมด ี จะควร
ประพฤติปฎิบัติอยางไรดี ?
พระอาจารยมั่น : วิธีปฏิบัติที่จะละความคุนเคยอยางเกา คืออนุสัยแลสังโยชน  ก็ตองมาฝกหัด
ใหคุนเคยในศีลแลสมถวิปสสนาขึ้นใหม  จะไดถายถอนความคุนเคยเกา เชน
เหลาอนุสัยหรือสังโยชนใหหมดไปจากสันดาน
พระธรรมเจดีย : สวนอนุสัยกับสังโยชน  ขาพเจาเขาใจดีแลว แตสวนอาสวะนั้น คือ กามาสวะ
ภวาสวะ อวิชชาสวะ ๓ อยางนั้นเปนเครื่องดองสันดาน ถาฟงดูตามชื่อ ก็ไมนา
จะมีเวลาวาง ดูเหมือนดองอยูกับจิตเสมอไปหรือไมไดดองอยูเสมอ แตสวนตัว
ขาพเจาเขาใจไวแตเดิมสําคัญวาดองอยูเสมอขอนี้เปนอยางไร ขอทานจงอธิบาย
ใหขาพเจาเขาใจ ?
พระอาจารยมั่น : ไมรูวาเอาอะไรมาซอกแซกถาม ไดตอบไวพรอมกับอนุสัยแลสังโยชน  แลว
จะใหตอบอีกก็ตองอธิบายกันใหญ  คําที่วาอาสวะเปนเครื่องดองนั้น ก็ตอง
หมายความถึงรูปอีกนัน่ แหละ เชน กับเขาดองผักก็ตอ งมีภาชนะ เชน ผักอยา งหนึง่
หรือชามอยา งหนึง่ และน�ำ้ อยา งหนึง่ รวมกัน ๓ อยา ง สาํ หรับเชน กันหรือของทีเ่ ขา
ทาํ เปน แชอ มิ่ ก็ตอ งมีขวดโหลหรือน�ำ้ เชือ่ ม สาํ หรับแชข อง เพราะสิง่ เหลา นีเ้ ปน รูป
จึงแชแ ลดองกันอยูไ ด สว นอาสวะนัน้ อาศัยนามธรรมเกิดขึน้ นามธรรมก็เปนสิง่ ที่
ไมม ตี วั อาสวะก็เปน สิง่ ทีไ่ มม ตี วั จะแชแ ลดองกันอยูอ ยา งไรได นนั่ เปน พระอุปมา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบัญญัตขิ นึ้ ไววา อาสวะเครือ่ งดองสันดาน คือ กิเลส
มีประเภท ๓ อยาง เราก็เลยเขาใจผิดถือมั่นเปนอภินิเวส เห็นเปนแชแลดองเปน
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ของจริงๆ จังๆ ไปได  ความจริงก็ไมมีอะไร นามและรูปเกิดขึ้นแลวก็ดับไป
อะไรจะมาแชแลดองกันอยูได  เพราะฉะนั้นขอใหเปลี่ยนความเห็นเสียใหมที่วา
เปนนั่นเปนนี่ เปนจริงเปนจังเสียใหได ใหหมดทุกสิ่งที่ได เขาใจไวแตเกาๆ แลว
ก็ตั้งใจศึกษาเสียใหมใหตรงกับความจริง ซึ่งเปนสัมมาปฏิบัติ
พระธรรมเจดีย : จะทําความเห็นอยางไรจึงจะตรงกับความจริง ?
พระอาจารยมั่น : ทําความเห็นวาไมมีอะไร มีแตสมมติแลบัญญัติ ถาถอนสมมติแลบัญญัติออก
เสียแลวก็ไมมีอะไรหาคําพูดไมได เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาทรงบัญญัติ ขันธ ๕
อายตนะ ๖ ธาตุ ๖ นามรูป เหลานี้ก็เพื่อจะใหรูเรื่องกันเทานั้น สวนขันธแล
อายตนะ ธาตุ นามรูป ผูปฏิบัติควรกําหนดรูวาเปนทุกข สวนอนุสัยหรือสังโยชน 
อาสวะ โยคะ โอฆะ นิวรณ  อุปกิเลสเปน สมุทัย อาศัยขันธหรืออายตนะหรือ
นามรูปเกิดขึ้นนั้นเปนสมุทัย เปนสวนหนึ่งที่ควรละ มรรคมีองค  ๘ ยนเขาคือ
ศีล สมาธิ ปญญา เปนสวนที่ควรเจริญ ความสิ้นไปแหงกิเลส คือ อนุสัยหรือ
สังโยชน  ชื่อวานิโรธ เปนสวนควรทําใหแจงเหลานี้แหละเปนความจริง ความรู
ความเห็นใน ๔ อริยสัจนี้แหละเปนความจริง ความรูความเห็นใน ๔ อริยสัจนี้
แหละคือ เห็นความจริงละ
พระธรรมเจดีย : สาธุ ขา พเจา เขา ใจแจม แจง ทีเดียว แตเ มือ่ อาสวะไมไ ดด องอยูเ สมอ แลว ทาํ ไมทา น
จึงกลาววา เวลาที่พระอรหันตสําเร็จขึ้นใหมๆ โดยมากแลวที่ไดฟงมาในแบบ
ทานรูวาจิตของทานพนแลวจากกามาสวะ ภวาสวะ อวิชชาสวะ ขาพเจาจึง
เขาใจวาผูที่ยังไมพนก็ตองมีอาสวะประจําอยูกับจิตเปนนิตยไป ไมมีเวลาวาง
กวาจะพนไดก็ตองเปนพระอรหันต ?
พระอาจารยมั่น : ถาขืนทําความเห็นอยูอยางนี้ ก็ไมมีเวลาพนจริงดวย เมื่ออาสวะอยูประจําเปน
พื้นเพของจิตแลวก็ใครจะละไดเลา พระอรหันตก็คงไมมีในโลกไดเหมือนกัน
นี่ความจริงไมใชเชนนี้ จิตนั้นสวนหนึ่งเปนประเภททุกขสัจ อาสวะสวนหนึ่ง
เปนประเภทสมุทัย อาศัยจิตเกิดขึ้นชั่วคราว เมื่อจิตคราวนั้นดับไปแลว อาสวะ
ประกอบกับจิตในคราวนั้นก็ดับไปดวย สวนอาสวะที่เกิดขึ้นไดบอยๆ นั้น เพราะ
อาศัยการเพงโทษ ถาเราจักตั้งใจเพงโทษใครๆ อาสวะก็จะเกิดไดดวยยาก
เหมือนกัน สมดวยพระพุทธภาษิตที่ตรัสไววา ปรวชฺชานุปสฺสสฺส เมื่อบุคคลตาม
มองดู ซึง่ โทษของผูอ นื่ นิจจฺ ํ อชฺฌาน สฺ ญิโน เปนบุคคลมีความหมายจะยกโทษ
เปนนิตย  อาสวาตสฺส วฑฺฒนฺติ อาสวะทั้งหลายยอมเจริญขึ้นแกบุคคลนั้น
อาราโส อาสวกฺขยา บุคคลนั้นเปนผูหางไกลจากธรรมที่สิ้นอาสวะ ถาฟงตาม
คาถา พระพุทธภาษิตนีก้ จ็ ะทําใหเราเห็นชัดไดวา อาสวะนัน้ มีมาในเวลาทีเ่ พงโทษ
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เรายังไมเพงโทษอาสวะก็ยังไมมีมาหรือเมื่อจิตที่ประกอบดวยอาสวะคราวนั้น
ดับไปแลว อาสวะก็ดบั ไปดว ย ก็เปน อันไมเ หมือนกัน การทีเ่ ห็นวา อาสวะมีอยูเ สมอ
จึงเปนความเห็นผิด
พระธรรมเจดีย : อาสวะ ๓ นั้น กามาสวะเปนกิเลสประเภทรัก อวิชชาสวะเปนกิเลสประเภท
ไมรู  แตภวาสวะนั้นไมไดความวาเปนกิเลสประเภทไหน เคยไดฟงตามแบบ
ทานวาเปนภพๆ อยางไร ขาพเจาไมเขาใจ ?
พระอาจารยมั่น : ความไมรูความจริงเปนอวิชชาสวะ จึงไดเขาไปชอบไวในอารมณที่ดีมีกาม
เปนตนเปนกามสวะ เมื่อไมชอบไวในที่ใด ก็เขาไปยึดถือตั้งอยูในที่นั้น จึงเปน
ภวาสวะนี่แหละ เขาใจวาเปนภวาสวะ
พระธรรมเจดีย : ภวะทานหมายวาภพ คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพไมใชหรือ ทําไมภพถึงจะมา
อยูในใจของเราไดเลา ?
พระอาจารยมั่น : ภพทีใ่ นใจนีล่ ะซีสาํ คัญนัก จึงไดต อ ใหไ ปเกิดในภพขา งนอก ก็ลองสังเกตดูตามแบบ
ที่เราไดเคยฟงมาวา พระอรหันตท้ังหลายไมมีกิเลสประเภทรัก และไมมีอวิชชา
ภวตัณหาเขาไปเปนอยูในที่ใด แลไมมีอุปาทาน ความชอบความยินดียึดถือ
ในสิ่งทั้งปวง ภพขางนอก คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ตลอดจนกระทั่งภพ คือ
สุทธาวาสของทานนั้นจึงไมมี
พระธรรมเจดีย : อาสวะ ๓ ไมเห็นมีกิเลสประเภทโกรธ แตทําไมการเพงโทษนั้นเปนกิเลส
เกลียดชังขาดเมตตา กรุณา เพราะอะไรจึงไดมาทําใหอาสวะเกิดขึ้น ?
พระอาจารยมั่น : เพราะความเขาไปชอบไปเปนอยูในสิ่งใดที่ถูกใจของตน ครั้นเขามาทําที่ไมชอบ
ไมถูกใจจึงไดเขาไปเพงโทษ เพราะสาเหตุที่เขาไปชอบไปถูกใจ เปนอยูในสิ่งใด
ไวซึ่งเปนสายชนวนเดียวกัน อาสวะทั้งหลายจึงไดเจริญแกบุคคลนั้น
พระธรรมเจดีย : ความรูนั้นมีหลายอยาง เชนกับวิญญาณ ๖ คือ ความรูทาง หู ตา จมูก ลิ้น
กาย ใจ หรือ ความรูในเรื่อง โลภ โกรธ หลง ริษยา พยาบาท หรือรูไปในเรื่อง
ความอยากความตองการ หรือคนที่หยิบเล็กหยิบนอยนิดหนอยก็โกรธ เขาก็วา
เขารู  ท้ั ง นั้ น ส  ว นความรู  ใ นรู ป ฌาณหรื อ อรู ป ฌาณ ก็ เ ป น ความรู  ช นิ ด หนึ่ ง
สวนปญญาที่รูเห็นไตรลักษณแลอริยสัจก็เปนความรูเหมือนกัน สวนวิชชา ๓
หรือวิชชา ๘ ก็เปนความรูพิเศษอยางยิ่ง เมื่อเปนเชนนี้ ควรจะแบงความรู
เหลานี้เปนประเภทไหนบาง ขอทานจงอธิบายใหขาพเจาจะไดไมปนกัน ?
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พระอาจารยมั่น : ควรแบงความรูทาง ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ วาเปนประเภททุกขสัจ เปนสวน
ที่ควรกําหนดรูวาเปนทุกข สวนความโลภ ความโกรธ ความหลง ริษยา พยาบาท
ความอยากความตองการเปนสมุทัย เปนสวนควรละ ความรูในรูปฌาณแล
อรูปฌาณ แลความรูในไตรลักษณ  หรืออริยสัจเปนมรรค เปนสวนที่ควรเจริญ
วิชชา ๓ หรือ วิชชา ๘ นั้นเปนนิโรธ เปนสวนที่ควรทําใหแจง
พระธรรมเจดีย : อะไรๆ ก็เอาเปนอริยสัจ ๔ เกือบจะไมมีเรื่องอื่นพูดกัน ?
พระอาจารยมั่น : เพราะไมรูอริยสัจทั้ง ๔ แลไมทําหนาที่กําหนดทุกข  ละสมุทัย แลทํานิโรธ
ใหแจงแลเจริญมรรค จึงไดรอนใจกันไปทั่วโลก ทานผูทํากิจถูกตามหนาที่ของ
อริยสัจ ๔ ทานจึงไมมีความรอนใจ ที่พวกเราตองกราบไหวทุกวัน ขาพเจาจึง
ชอบพูดถึงอริยสัจ
พระธรรมเจดีย : ตามที่ขาพเจาไดฟงมาวา สอุปาทิเสสนิพพานนั้น ไดแกพระอรหันตที่ยังมีชีวิต
อยู  อนุปาทิเสสนิพพานนั้นไดแกพระอรหันตท ี่นิพพานแลว ถาเชนนั้นทานคง
หมายความถึงเศษนามรูป เนื้อ แลกระดูกที่เหลืออยูนี่เอง ?
พระอาจารยมั่น : ไมใช  ถาเศษเนื้อเศษกระดูกที่หมดแลววาเปนอนุปาทิเสสนิพพาน เชนนั้นใครๆ
ตายก็คงเปนอนุปาทิเสสนิพพานไดเหมือนกัน เพราะเนื้อแลกระดูก ชีวิตจิตใจ
ก็ตองหมดไปเหมือนกัน
พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นนิพพานทั้ง ๒ อยางนี้จะเอาอยางไหนเลา ?
พระอาจารยมั่น : เรื่องนี้มีพระพุทธภาษิตตรัส สอุปาทิเสสสูตรแกพระสารีบุตร ในอังคุตตรนิกาย
นวกนิบาตหนา ๓๑ ความสังเขปวา วันหนึ่งเปนเวลาเชาพระสารีบุตรไปเที่ยว
บิณฑบาตร มีพวกปริพพาชกพูดกันวา ผูที่ไดบรรลุสอุปาทิเสส ตายแลวไมพน
นรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติ วินิบาต ครั้นพระสารีบุตรกลับจาก
บิณฑบาตรแลวจึงไปเฝาพระผูมีพระภาคกราบทูลตามเนื้อความที่พวกปริพาชก
เขาพูดกันอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสวา สอุปาทิเสสบุคคล ๙ จําพวกคือ
พระอนาคามี ๕ จําพวก พระสกิทาคามี จําพวกหนึ่ง พระโสดาบัน ๓ จําพวก
ตายแลว พนจากนรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติวินิบาต ธรรม
ปริยายนี้ยังไมแจมแจงแกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะไดฟงธรรม
ปริยายนี้แลวจะประมาท แลธรรมปริยายนี้เราแสดงดวยความประสงค จะตอบ
ปญ
 หาทีถ่ ามในสอุปาทิเสสสูตรนี้ ไมไ ดต รัสถึงอนุปาทิเสส แตก พ็ อสันนิษฐานไดว า
อนุปาทิเสสคงเปนสวนของพระอรหันต
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พระธรรมเจดีย : ถาเชนนั้นทานก็หมายความถึงสังโยชน  คือกิเลสที่ยังมีเศษเหลืออยูวาเปน
สอุปาทิเสนิพพาน สวนสังโยชนที่หมดแลวไมมีสวนเหลืออยู  คือพระอรหัตผล
วาเปนอนุปาทิเสสนิพพาน ?
พระอาจารยมั่น : ถูกแลว
พระธรรมเจดีย : ถาเราพูดอยางนี้ คงไมมีใครเห็นดวย คงวาเราเขาใจผิดไมตรงกับเขา เพราะเปน
แบบสั่งสอนกันอยูโดยมากวา สอุปาทิเสสนิพพานของพระอรหันตที่ยังมีชีวิตอยู 
อนุปาทิเสสนิพพานของพระอรหันตที่นิพพานแลว ?
พระอาจารยมั่น : ขาพเจาเห็นวา จะเปนอรรถกาที่ขบพระพุทธภาษิตไมแตกแลว ก็เลยถือตาม
กันมา จึงมีทางคัดคานไดไมคมคายชัดเจน เหมือนที่ทรงแสดงแกพระสารีบุตร
ซึ่งจะไมมีทางคัดคานได หมายกิเลส นิพพานโดยตรง
พระธรรมเจดีย : สอุปาทิเสสสูตรนี้ ทําไมจึงไดตรัสหลายอยางนัก มีทั้งนรก กําเนิด ดิรัจฉาน
เปรตวิสัย อบายทุคติวินิบาต สวนในพระสูตรอื่นๆ ถาตรัสถึงอบายก็ไมตอง
กลาวถึงนรก กําเนิดดิรัจฉาน เปรตวิสัย อบายทุคติ วินิบาต ?
พระอาจารยมั่น : เห็นจะเปนดวยพระสารีบุตรมากราบทูลถามหลายอยาง ตามถอยคําของพวก
ปริพพาชกที่ไดยินมา จึงตรัสตอบไปหลายอยาง เพื่อใหตรงกับคําถาม
พระธรรมเจดีย : ขางทายพระสูตรนี้ ทําไมจึงมีพุทธภาษิตตรัสวา ธรรมปริยายนี้ ยังไมแจมแจง
แกภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกาเลย เพราะไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะ
ประมาท แลธรรมปริยายนี้เราแสดงดวยความประสงคจะตอบปญหาที่ถาม ?
พระอาจารยมั่น : ตามความเข  า ใจของข า พเจ า เห็ น จะเป น ด ว ยพระพุ ท ธประสงค  คงมุ  ง ถึ ง
พระเสขบุคคล ถาไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะไดความอบอุนใจ ที่ไมตองไปทุคติ
แลความเพียรเพื่อพระอรหันตจะหยอนไป ทานจึงไดตรัสอยางนี้
พระธรมเจดีย : เห็นจะเปนเชนนี้เอง ทานจึงตรัสวาถาไดฟงธรรมปริยายนี้แลวจะประมาท?
พระอาจารยมั่น : ตามแบบที่ไดฟงมาโดยมาก พระพุทธประสงค  ทรงเรงพระสาวก ผูยังไมพน
อาสวะ ใหรีบทําความเพียรใหถึงที่สุด คือพระอรหันต

การถาม-ตอบ ผู้ถามคือ พระธรรมเจดีย์ (หลวงปู่จูม พนฺธุโล) วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง จ.อุดรธานี และ
ผู้ตอบคือ ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
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บทธรรมบรรยาย

ของท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
มี ๒๔ หัวข้อคือ
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๖.
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๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

วิเวกธรรม
สันติธรรม
อนุปาทาปรินิพพาน
ปริญญา ๓ ประการ
อาสวะ ๔ ประการ
อัตตานุทิฏฐิ
สังสารทุกข์
เนกขัมมธรรม
อุปสันตบุคคล
กุมารกัสสป เทวตาปุจฉิตปัญหาพยากรณ์
เหตุเกิดความเพียร
ภัทเทกรัตตสูตร

๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

พหุเวทนิยสูตร
พึงเป็นคนมีสติ
อนุตตริยะ ๖
อปัณณกธรรม
อริยทรัพย์
ธรรมเป็นเหตุเจริญเจโตวิมุตติ
สัลเลขกถา
วิธีถ่ายถอนกิเลส
พหุธาตุกสูตร
พระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ
วิธีเจริญกัมมัฏฐานภาวนา
วินัยกรรม

๑. วิเวกธรรม

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงวิเวกธรรมแก่เมตตคูมาณพดังต่อไปนี้
อุปธิกิเลสมีประเภท ๑๐ ประการ คือ ตัณหา ๑ ทิฏฐิ ๑ กิเลส ๑ กรรม ๑ ทุจริต ความ
ประพฤติชั่วด้วย กาย วาจา และใจ ๑ อาหาร ๑ ปฏิฆะ ๑ อุปาทินนกะ ธาตุสี่ ๑ อายตนะหก ๑
วิญญาณกายหก ๑ ทุกข์ทั้งหลายมีชาติทุกข์เป็นต้น ย่อมมีอุปธิกิเลสเหล่านี้เป็นเหตุ เป็นนิพพาน
เป็นปัจจัย เมื่อบุคคลมารู้ทั่วถึง รู้แจ้งประจักษ์ชัดด้วยวิปัสสนาปัญญาว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ ธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา หรือมารู้ทั่วถึงว่า ยํ กิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมํ
“สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดา” ดังนี้แล้ว เป็นผู้
ตามเห็นซึ่งชาติว่าเป็นแดนเกิดแห่งวัฏฏทุกข์ และมาเห็นว่าอุปธิเป็นแดนเกิดแห่งชาติทุกข์ เป็นต้น
แล้ว ก็ไม่พึงท�ำอุปธิมีตัณหาเป็นต้นให้เจริญขึ้นในสันดานเลย
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เมื่อจะทรงแสดงธรรมเครื่องข้ามตัณหา จึงตรัสพระคาถาว่าว่า ยํ กิญฺจิ สญฺชานาสิ อุทฺธํอโธ
ติริยญฺจาปิ มชฺเฌ เอเตสุ นนฺทิญฺจ ปนุชฺชวิญฺญาณํ ภเว น ติฏฺฐ “ดูก่อนท่านทั้งหลาย ท่านจงรู้
สิ่งใดสิ่งหนึ่งในเบื้องบน เบื้องต�่ำ และเบื้องขวางสถานกลาง แล้วจงบรรเทาเสีย จงละเสีย
ซึ่งความเพลิดเพลินและความถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น วิญญาณของท่านก็จะไม่ตั้งอยู่ในภพ” ดังนี้
ค�ำว่า เบื้องบน เบื้องต�่ำ  เบื้องขวางสถานกลาง นั้น ทรงแสดงไว้ ๖ นัย คือ นัยที่ ๑ อนาคต
เป็นเบื้องบน อดีตเป็นเบื้องต�ำ 
่ ปัจจุบันเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๒ เหล่าธรรมที่เป็นกุศลเป็น
เบื้องบน เหล่าธรรมที่เป็นอกุศลเป็นเบื้องต�่ำ  เหล่าธรรมที่เป็นอัพยากฤตเป็นเบื้องขวางสถานกลาง
นัยที่ ๓ เทวโลกเป็นเบื้องบน อบายโลกเป็นเบื้องต�่ำ  มนุสสโลกเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๔
สุขเวทนาเป็นเบื้องบน ทุกขเวทนาเป็นเบื้องต�่ำ  อุเบกขาเวทนาเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๕
อรูปธาตุเป็นเบื้องบน กามธาตุเป็นเบื้องต�่ำ  รูปธาตุเป็นเบื้องขวางสถานกลาง นัยที่ ๖ ก�ำหนดแต่
พื้นเท้าขึ้นมาเป็นเบื้องบน ก�ำหนดแต่ปลายผมลงไปเป็นเบื้องต�ำ 
่ ส่วนท่ามกลางเป็นเบื้องขวางสถาน
กลาง เมื่อท่านมาส�ำคัญหมายรู้เบื้องบน เบื้องต�่ำ เบื้องขวางสถานกลาง ทั้ง ๖ นัยนี้แล้ว แม้อย่างใด
อย่างหนึ่ง พึงบรรเทาเสียซึ่งนันทิ ความยินดี เพลิดเพลินและอภินิเวส ความถือมั่นด้วยตัณหาและ
ทิฏฐิ ในเบื้องบน เบื้องต�่ำ  เบื้องขวางสถานกลาง เสียให้สิ้นทุกประการแล้ว วิญญาณของท่านจะ
ไม่ตงั้ อยูใ่ นภพและปุนภพอีกเลย เมือ่ บุคคลมารูช้ ดั ด้วยญาณจักษุในส่วนเบือ้ งบน เบือ้ งต�ำ 
่ เบือ้ งขวาง
สถานกลาง ไม่ใช่ตัณหาซ่านไปในภพน้อย ภพใหญ่ มีญาณหยั่งรู้ในอริยสัจจ์ ๔ เป็นผู้ไม่มีกังวล คือ
ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และทุจริต ต่างๆ ละกังวลทั้งปวงเสียสิ้นแล้ว กามภเว อสตฺตํ ก็เป็นผู้
ไม่ข้องเกี่ยวพัวพันในวัตถุกามและกิเลสกาม ในกามภพและปุนภพอีกเลย ท่านนั้นเป็นผู้ข้ามโอฆะ
ห้วงลึกที่กดสัตว์ให้จมอยู่ในวัฏฏสงสารฯ โอฆะนั้น ๔ ประการ คือ กามโอฆะ ๑ ภวโอฆะ ๑
ทิฏฐิโอฆะ ๑ อวิชชาโอฆะ ๑ ติณฺโณ จ ปรํ ท่านนั้นย่อมข้ามห้วงทั้ง ๔ ไปยังฝั่งฟากโน้น คือ
พระนิพพานธรรม อขีเณ เป็นผู้ไม่มีตะปูคือกิเลสเป็นเครื่องตรึงแล้ว กิเลสทั้งหลายที่เป็นประธาน
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ ทิฏฐิ และกิเลสที่เป็นบริวาร มีโกโธ อุปนาโห เป็นต้น จนถึงอกุศล
อภิสังขารซึ่งเป็นประหนึ่งตะปูเครื่องตรึงจิตให้แนบแน่นอยู่ ยากที่สัตว์จะฉุดจะถอนให้เคลื่อน
ให้หลุดได้ เมื่อบุคคลมาละเสียแล้ว ตัดขึ้นแล้ว พร้อมแล้ว เผาเสียด้วยเพลิงคือญาณแล้ว เป็นนรชน
ผู้รู้ด�ำเนินด้วยปัญญาอันเป็นเครื่องรู้แจ้งชัด เป็นเวทคูผู้ถึงฝั่งแห่งวิทยาในพระศาสนานี้ ไม่มีความ
สงสัยในทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค และปฏิจจสมุปบาทธรรมปัจจยาการ ย่อมบรรลุถึงวิเวกธรรมคือ
พระอมฤตนฤพาน ด้วยประการฉะนี้.
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๒. สันติธรรม
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงซึ่งสันติธรรมแก่โธตกมาณพ จึงตรัสพระคาถา
ว่า ยํกิญฺจิ สญฺชานาสิ โธตก อุทฺธํ อโธ ติริยญฺจาปิ มชฺเฌ เอตํ วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก ภวาภวาย
มาภาสิ ตณฺหํ แปลความว่า “ดูกรโธตกะ ท่านมาก�ำหนดรู้หมายรู้ซึ่งอารมณ์อันใดอันหนึ่ง ซึ่งเป็น
เบื้องบน เบื้องต�ำ 
่ เบื้องขวางสถานกลางว่า เป็นเครื่องข้องอยู่ในโลก เครื่องเกี่ยวสัตว์ไว้ในโลก ดังนี้
แล้ว อย่าได้ท�ำซึ่งตัณหา ความปรารถนาเพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย” ดังนี้
อธิบายว่า ท่านมารู้แจ้งสัญญานั้นด้วยปัญญา ว่าเป็นเครื่องข้อง เครื่องติดอยู่ในโลกดังนี้แล้ว
อย่าได้ท�ำตัณหาความปรารถนาเพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย ส่วนค�ำว่า เบื้องบน เบื้องต�่ำ  เบื้องขวาง
สถานกลาง ในพระคาถานั้น ก็มีนัยอธิบายเป็น ๖ นัยเช่นเดียวกับเรื่องวิเวกธรรมที่กล่าวมาแล้ว
ทรงแสดงที่อาศัยแห่งกิเลสปปัญจธรรมมีสัญญาเป็นนิทานว่า ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันท�ำให้
สัตว์เนิ่นช้า ๓ ประการนี้ มีสัญญาความส�ำคัญหมายเป็นเหตุให้เกิด เมื่อบุคคลมาส�ำคัญหมายในส่วน
อดีต อนาคต ปัจจุบัน สุข ทุกข์ อุเบกขา กุศล อกุศล อัพยากฤต สามธาตุ สามภพ ด้วยประการใดๆ
ปปัญจสังขารที่ท�ำให้เนิ่นช้าคือ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ บังเกิดกล้าเจริญทวีขึ้นด้วยประการใดๆ ท�ำให้
บุคคลเกิดความเห็นถือมั่นด้วยตัณหาว่า เอตํมม นั่นเป็นของเรา ถือมั่นด้วยมานะว่า เอโส หมสฺมิ
เราเป็นนั่น ถือมั่นด้วยทิฏฐิว่า เอโส เม อตฺตา นั่นเป็นตัวตนแก่นสารของเรา ดังนี้แล้ว ก็ข้องอยู่
ในอารมณ์นั้นๆ ด้วยฉันทราคะ เสน่หาอาลัย ผูกพันจิตใจไว้ไม่ให้เปลื้องปลดออกได้ สัญญาอันเป็น
นิทาน เป็นเหตุเกิดแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิ ก็ดี ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อันเกิดแต่สัญญานั้น ก็ดี สงฺโค
เป็นเครื่องข้อง เครื่องติดเครื่องเกี่ยวสัตว์ไว้ในโลกไม่ให้พ้นไปได้ เอตํ วิทิตฺวา สงฺโคติ โลเก ท่านรู้แจ้ง
ประจักษ์ว่า สัญญาเป็นเหตุแห่งตัณหา มานะ ทิฏฐิ
ตัณหา มานะ ทิฏฐิ มีสัญญาเป็นเหตุ ดังนี้แล้ว ท่านอย่าได้ท�ำตัณหาคือความปรารถนาดิ้นรน
ด้วยจ�ำนงหวังต่างๆ เพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย ท่านจงหยั่งญาณรู้ ชั่งด้วยตราชูคือปัญญา แล้วเห็น
ประจักษ์แจ้งชัดว่า เป็นเครือ่ งผูกจ�ำ เป็นเครือ่ งเกีย่ วสัตว์ไว้ในโลก ท่านอย่าได้ทำ� ซึง่ ตัณหาเพือ่ ภพน้อย
ภพใหญ่เลย ตัณหาอันเป็นไปในอาธารวิสัย คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ แตกต่าง
โดยอาการปวัฏฏิ เป็น ๓ ประการ คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ตัณหา ๖ หมู่ตามอารมณ์
๓ อย่างตามอาการที่เป็นไปในภพ เป็นธรรมอันเกิดอีก เกิดขึ้นเป็นไปพร้อมกับทุกข์ คืออุปาทาน
ขันธ์ ท่านอย่าได้ท�ำตัณหานั้นเพื่อภพน้อยภพใหญ่เลย ท่านจงละตัณหานั้นเสีย จงบรรเทาเสีย
ท�ำตัณหานั้นให้มีที่สุด ท่านจงยังตัณหานั้นให้ถึงซึ่งอันจะยังเกิดตามไม่ได้ ท่านจงละตัณหานั้นด้วย
สมุจเฉทปหานเถิด
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๓. อนุปาทาปรินิพพาน
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อจะทรงแสดงอนุปาทาปรินิพพานของพระอริยสาวกผู้บรรลุ
อากิญจัญญายตนสมาบัติ แก่อุปสีวมาณพ โดยหลักเลี่ยงสัสสตวาทะและอุจเฉทวาทะทั้งสองเสีย
จึงตรัสพระคาถาว่า
อจฺ ฉิ ย ถา วาตเวเคน ขิ ตฺ ต า อตฺ ถํ ปเลติ น อุ เ ปติ สงฺ ขํ เอวํ มุ นิ นาม กายา วิ มุ ตฺ โ ต
อตฺถํ ปเลติ น อุเปติ สงฺขํ
แปลว่า “เปลวเพลิงอันก�ำลังลมพัดดับไป ย่อมนับไม่ได้วา่ ไปไหนฉันใด ท่านผูเ้ ป็นมุนี พ้นพิเศษ
แล้วจากนามกาย ย่อมถึงซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ นับไม่ได้ว่าไปไหน ฉันนั้น”
วาตา อันว่าลมทั้งหลาย โดยปริยายในนิเทศว่า ลมมาแต่ทิศบูรพา ปัจฉิม อุดร ทักษิณ
ลมมีธุลี ลมไม่มีธุลี ลมเย็น ลมร้อน ลมอ่อน ลมกล้า ลมเวรัมภาพัดมาแต่พื้นดินขึ้นไปได้โยชน์
หนึ่งลมปีกสัตว์ ปีกครุฑ ลมใบตาล ลมเปลวเพลิง อันก�ำลังลมเหล่านั้นพัดแล้ว เปลวเพลิงย่อมถึง
ซึ่งอันตั้งอยู่ไม่ได้ ย่อมดับสงบร�ำงับไป ย่อมไม่ถึงซึ่งอันนับ ย่อมไม่ถึงซึ่งโวหารว่าเปลวเพลิงไปแล้ว
ยังทิศโน้นๆ ดังนี้ ฉันใด บุคคลผู้บรรลุอากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นเสขมุนีนั้น เป็นผู้พ้นวิเศษแล้ว
จากรูปกายในกาลก่อนเป็นปกติ ให้มรรคที่ ๔ เกิดขึ้นในสมาบัตินั้น เป็นผู้พ้นวิเศษแล้วจาก
นามกายอีก เพราะความที่พ้นแห่งนามกายอันท่านได้ก�ำหนดรู้แล้ว เป็นอุภโตภาควิมุตติ พ้นวิเศษ
แล้วจากส่วนสองด้วย ส่วนสองเป็นขีณาสวอรหันต์ ถึงซึ่งอันไม่ตั้งอยู่คืออนุปาทาปรินิพพานแล้ว
ตรัสพระคาถาต่อไปว่า
อตฺถํ ตสฺส น ปมาณมตฺถิ เยน นํ วชฺชํ ตํ ตสฺส นตฺถิ สพฺเพสุ ธมฺเมสุ สมูหเตสุ สมูหตา
วาทปถาปิ สพฺเพ.
แปลว่า “สิ่งสภาวะเป็นประมาณของพระขีณาสพอัสดงคตดับแล้วย่อมไม่มี บุคคลทั้งหลายจะ
พึงกล่าวว่าท่านนัน้ ด้วยกิเลสใด กิเลสนัน้ ของท่านก็ไม่มี ธรรมทัง้ หลายมีขนั ธ์เป็นต้น อันพระขีณาสพ
ถอนขึน้ พร้อมแล้ว แม้ทางแห่งวาทะทัง้ ปวงทีบ่ คุ คลจะพึงกล่าว พระขีณาสพท่านก็ตดั ขึน้ พร้อมแล้ว”
สิ่งสภาวะอันเป็นประมาณนั้น ได้แก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมไม่มีแก่ท่าน
ท่านละเสียแล้ว ตัดขึ้นพร้อมแล้ว ท่านเผาเสียด้วยเพลิงคือญาณแล้ว เมื่อขันธ์ อายตนะ ธาตุ คติ
อุบัติ ปฏิสนธิ ภพ สังขาร และวัฏฏะ ท่านถอนขึ้นเสียสิ้นแล้ว ตัดเสียขาดแล้ว มีอันไม่บังเกิด ต่อไป
เป็นธรรมดา วาทะอันเป็นคลองเป็นทางทีจ่ ะพึงกล่าวด้วยกิเลสและขันธ์ และอภิสงั ขารท่านเพิกถอน
สละละวางเสียสิ้นทุกประการแล้ว ด้วยประการฉะนี้
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๔. ปริญญา ๓ ประการ
การก�ำหนดรู้ตัณหานั้น ก�ำหนดรู้ด้วยปริญญา ๓ ประการ คือ
(๑) ญาตปริญญา คือความก�ำหนดรู้ชัดเจนว่า นี้รูปตัณหา นี้สัททตัณหา นี้คันธตัณหา
นี้รสตัณหา นี้โผฏฐัพพตัณหา นี้ธัมมตัณหา อย่างนี้แลชื่อว่าญาตปริญญา
(๒) ตีร ณปริญญา นั้นคือ ภิกษุก ระท�ำ ตั ณ หาทั้ ง ๖ ให้ เ ป็ น ของอั น ตนรู ้ แ ล้ ว พิ จ ารณา
ใคร่ครวญซึ่งตัณหาโดยความเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นโรคเสียดแทง เป็นต้น อย่างนี้แลชื่อว่า
ตีรณปริญญา
(๓) ปหานปริญญา นั้นคือ ภิกษุมาพิจารณาใคร่ครวญฉะนี้แล้ว ละเสียซึ่งตัณหา บรรเทาเสีย
ถอนเสีย และกระท�ำให้สิ้นไป ให้ถึงซึ่งความไม่เป็นต่อไป อย่างนี้แลชื่อว่าปหานปริญญา

๕. อาสวะ ๔ ประการ
อนาสวา ผู้ชื่อว่าไม่มีอาสวะ คือไม่มีอาสวะ ๔ ได้แก่ กามาสวะ ๑ ภวาสวะ ๑ ทิฏฐาสวะ ๑
อวิชชาสวะ ๑ บุคคลผู้ใดมาละเสีย ตัดเสียขาดแล้ว ซึ่งอาสวะทั้งหลายเหล่านั้น มิให้มันบังเกิดขึ้น
ต่อไป ผู้นั้นเป็นอนาสวะคือผู้ไม่มีอาสวะแล

๖. อัตตานุทิฏฐิ
อตฺตานุทิฏฺฐีติ วุจฺจติ วีสติวตฺถุกา สกฺกายทิฏฺฐิ สักกายทิฏฐิอันมีวัตถุ ๒ พุทธบัณฑิต เรียกว่า
อัตตานุทิฏฐิ ความตามเห็นซึ่งอาตมะตัวตน ได้ในขันธ์ ๕ ขันธ์ละ ๔ วัตถุ บรรจบเป็นวัตถุ ๒๐ ทัศ
คือปุถุชนผู้ไม่ได้สดับฟัง ณ โลกนี้
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

รูปํ อตฺตโต สมนุปสฺสติ เห็นรูปโดยความเป็นตนบ้าง
รูปวนฺตํ วา อตฺตานํ สมนุปสฺสติ เห็นตนเป็นรูปบ้าง
อตฺตนิ สา รูปํ สมนุปสฺสติ เห็นรูปมีในตนบ้าง
รูปสฺมึ วา อตฺตานํ สมนุปสฺสติ เห็นตนมีในรูปบ้าง ดังนี้

แม้ในเวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ก็มีวัตถุอย่างละ ๔ เช่นเดียวกัน จึงบรรจบเป็น
สักกายทิฏฐิ ๒๐ วัตถุ ด้วยประการฉะนี้
เมื่อบุคคลตรัสรู้อริยสัจจ์ ๔ ประชุมลงในขณะจิตอันเดียวได้แล้ว ชื่อว่า เป็นผู้ละสักกายทิฏฐิ
เมื่อบุคคลใดมาเข่นฆ่าซึ่งอัตตานุทิฏฐิ คือความเห็นผิดว่าเป็นอัตตาตัวตนลงเสียได้แล้ว ก็จะพึงเป็น
บุคคลผู้ข้ามมฤตยูความตายเสียได้ เอวํ โลกํ อเวกฺขนฺตํ มจฺจุราชา น ปสฺสติ เมื่อบุคคลมาเห็นซึ่งโลก
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ทั้งหลาย คือ ขันธโลก อายตนโลก และธาตุโลก โดยความเป็นของสูญสังหารอัตตานุทิฏฐิลงเสียได้
อย่างนี้ มฤตยูราชคือความตายย่อมไม่เห็น เพราะบุคคลผู้นั้น พ้นสัตววิสัยเสียแล้ว มัจจุราชย่อม
ไม่เห็นซึ่งผู้นั้น ผู้นั้นย่อมถึงพระนิพพานธรรม อันไม่เป็นวิสัยแห่งมฤตยูราช ล่วงวิสัยมฤตยูราช
เสียได้ ด้วยประการฉะนี้

๗. สังสารทุกข์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาซึ่งสังสารทุกข์ไว้ว่า สังสาระ การท่องเที่ยวเกิดตาย
ของสัตว์ เปรียบเสมือนสระ คือเป็นโอกาสที่เที่ยวที่ลงของสัตว์ทั้งหลาย
สโรติ วุจฺจติ สํสาโร ก็ที่ท่านเรียกว่าสังสาระนี้ หมายถึงความท่องเที่ยวไปด้วยการบังเกิดและ
จุติ อาคมนํ การมาสู่โลกนี้ คมนํ การไปสู่โลกหน้า คมนาคมนํ ทั้งไปและมา กาลํ กาลกิริยาคือมรณะ
ขาดชีวิตอินทรีย์ คติ ความไป ภวาภโว ภพน้อยภพใหญ่ จุติ ความเคลื่อนจากภพ อุปฺปตฺติ ความ
เข้าถึงอัตตภาพ นิพฺพตฺติ ความปรากฏชัดแห่งขันธ์ ชาติ ความเกิด ชรา ความแก่ มรณํ ความตาย
ความท่องเที่ยว บังเกิด ก�ำเนิด เกิด แก่ ตาย อันเป็นประหนึ่งโคถูกสวมคอเข้าไว้ในแอก ฉะนั้น
ได้ชื่อว่า สังสาระ คือเลือกไสดันไป ซึ่งท่านแสดงไว้ว่า ขนฺธานํ ปฏิปาฏิยา ธาตุอายตนญฺจ อนฺโนจฺ
ฉินฺนํ วฏฺฏมานา สํสาโรติ วุจฺจติ ลําดับแห่งขันธ์ ธาตุ แลอายตนะทั้งหลาย เป็นไปอยู่ไม่ขาดสาย
ผู้รู้ท่านกล่าวว่า สงฺสาโร คือความเสือกซ่านท่องเที่ยวไป
สังสาระนี้ เมื่อจะก�ำหนดนามในสาคร ๔ เป็นดังนี้ คือ สังสารสาคร ๑ ชลสาคร ๑ นยสาคร ๑
ญาณสาคร ๑
สั ง สารสาครชื่ อ ว่ า สโร คื อ สั ง สาระเปรี ย บเหมื อ นสระ บทว่ า มชฺ เ ฌ สรสฺ มิ ติ ฏ ฺ ฐ ตํ
นั้นแสดงว่า สระสังสาระสาครนี้ เป็นมัธยมสถานกลาง เพราะว่าที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลาย
แห่งสังสาระนั้น อันบุคคลหารู้ทั่วรู้ชัดไม่ เงื่อนเบื้องต้นและเบื้องปลายแห่งสังสาระนั้นไม่ปรากฏ
จึงเป็นมัธยมสถานกลาง ด้วยประการฉะนี้
มชฺเฌ สํสาเร สตฺตา ฐิตา ก็แลสัตว์ทั้งหลายได้ตั้งอยู่แล้วในสังสาระอันเป็นสถานกลาง
ซึ่งเกิดโอฆะห้วงน�้ำใหญ่ท่วมท้น คือ กาโมฆะ ๑ ภโวฆะ ๑ ทิฏโฐมะ ๑ อวิชโชฆะ ๑ โอฆะทั้ง ๔
แต่ละอย่าง ๆ อาศัยปัจจัยนั้น ๆ แล้วเกิดขึ้น เจริญทวีมากขึ้น เป็นห้วงพัดพาสัตว์ให้เพียบด้วยทุกข์
คือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในสระสังสาระนั้น ถูกภัยใหญ่เบียดเบียนร�่ำไป ภัยใหญ่ คือ ชาติ ความเกิด
ชรา ความแก่ พยาธิ ความเจ็บป่วยไข้ มรณํ ความตาย แตกขาดแห่งชีวิตินทรีย์ ทุกฺขํ ความทุกข์กาย
ล�ำบากใจ เหล่านี้แหละเป็นภัยใหญ่หลวงนัก มีเกลื่อนกล่นอยู่ในสระสังสาระ ชรามจฺจุปเรตานํ
เหล่าสัตว์ผู้ตั้งอยู่ ณ สังสาระอันเป็นสถานกลาง เกิดห้วงและมีภัยใหญ่หลวงเป็นสัตว์อันความแก่
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และความตายแวดล้อมรุมเบียดเบียนเป็นนิตย์ ความแก่และความตายท่านก�ำหนดเป็นประธานแห่ง
ความทุกข์ทั้งหลาย เอวมา ทิตฺตเก โลเก ชราย มรเณน จ โลก คือ ขันธ์ ธาตุ อายตนะ รุ่งเรืองร้อน
แต่ต้น เพราะความแก่และความตายเข้าจุดเผาเหล่าสัตว์ ที่ตั้งอยู่ ณ สระสังสาระ อันเป็นสถานกลาง
เกิดห้วงและภัยใหญ่หลวงรุมล้อมเบียดเบียน ด้วยประการ ฉะนี้

๘. เนกขัมมธรรม
เนกฺขมฺมํ ปสฺส เขมโต ท่านจงเห็นเนกขัมมะโดยความเป็นธรรมเกษมจากโยคะทั้งปวง เถิดฯ
พระนิพพานก็ชื่อว่าเนกขัมมะ ปฏิปทาที่จะให้สัตว์ถึงพระนิพพานก็ชื่อว่าเนกขัมมะ นิพพาน
คามินปี ฏิปทา ชือ่ ว่าเนกขัมมะนัน้ คือ สัมมาปฏิปทา ปฏิบตั ดิ าํ เนิน กาย วาจา จิต ชอบ อนุโลมปฏิปทา
ปฏิบัติอนุโลมแก่ธรรมนั้น อปจฺจนิกปฏิปทา ปฏิบัติไม่เป็นข้าศึกแก่พระนิพพาน อนุวตฺตปฏิปทา
ปฏิบตั ไิ ปตามเนือ้ ความแห่งพระนิพพาน ธมฺมานุธมฺมปฏิปทา ปฏิบตั ซิ งึ่ ธรรมอันสมควรแก่โลกุตรธรรม
คือ บ�ำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ รักษาทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ ประกอบตามซึ่งธรรม
ของผู้ตื่นอยู่ คือ สติ สัมปชัญญะ สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕
โพชฌงค์ ๗ อัฏฐังคิกมรรค ๘ นิพพานคามินีปฏิปทา มีศีลสังวร เป็นต้น นี้ชื่อว่าเนกขัมมธรรม
เป็นเบื้องต้นที่จะให้บรรลุถึงเนกขัมมะคือพระนิพพาน ปสฺสิตฺวา เมื่อบุคคลมาเห็นแล้ว เลือกแล้ว
ให้มีการแจ้งแล้ว กระท�ำให้ปรากฏแล้วซึ่งเนกขัมมะคือพระนิพพานอันเป็นธรรมเกษม ย่อมพ้นทุกข์
ทั้งปวง เป็นผู้ปลอดภัยในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อแล

๙. อุปสันตบุคคล
สิ่งอันใดหรืออารมณ์อันใดที่ได้ยึดไว้แล้ว จับต้องแล้ว ถือมั่นแล้ว ด้วยอ�ำนาจตัณหา มานะ
และทิฏฐิ อันมีอยู่ในสันดาน สิ่งอันนั้นหรืออารมณ์อันนั้น ท่านพึงสละละวางเสีย จึงปลดเปลื้องเสีย
ให้สิ้น พึงละเสีย พึงบรรเทาเสีย พึงกระท�ำให้มีที่สุด พึงให้ถึงซึ่งอันบังเกิดตามไม่ได้ มา เต วิชฺชตุ
กิญฺจนํ เครื่องกังวล คือ ราคะ โทสะ โมหะ และทิฏฐิ กังวลคือกิเลสและทุจริตอย่าให้มีในสันดาน
ยํ ปุพฺเพ ตํ วิโสเสหิ สิ่งใดมีในก่อน ท่านจงยังสิ่งนั้นให้เหือดแห้ง ปจฺฉา เต มาหุ กิญฺจนํ กังวลใน
ภายหลังอย่าให้มีในสันดาน มชฺเฌ เจ โน คเหสฺสสิ ท่านอย่าได้ถือเอาท่ามกลาง อุปสนฺโต จิรสฺสสิ
ท่านก็จักเป็นคนสงบระงับแล้วเที่ยวอยู่
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๑๐. กุมารกัสสป เทวตาปุจฉิตปัญหาพยากรณ์
ปัญหาว่า มีจอมปลวกแห่งหนึ่ง กลางคืนเป็นควัน กลางวันเป็นเปลว ฯลฯ พราหมณ์สั่งให้ศิษย์
ชื่อสุเมธขุดด้วยศัสตรา สิ่งเหล่านี้ได้แก่อะไร?
พระองค์ตรัสพยากรณ์ว่า จอมปลวกได้แก่ร่างกายอันเจือด้วยสัมภวธาตุของมารดาบิดาและ
มหาภูตธาตุทั้ง ๔ จึงเกิดมีขึ้นได้ กลางคืนเป็นควันหมายถึงการตริตรึกนึกคิดของบุคคล กลางวัน
เป็นเปลวหมายถึงการประกอบกิจการงานตามที่คิดไว้ของบุคคล พราหมณ์ได้แก่พระตถาคต สุเมธ
ได้แก่ภิกษุผู้มีปัญญาดีในพระธรรมวินัยนี้ การขุดหมายถึงความเพียร ศัสตราหมายถึงอริยปัญญา
อันสามารถประหารกิเลส ฉะนี้แล

๑๑. เหตุเกิดความเพียร
เมื่อความเพียรจะเกิดขึ้น ก็เพราะสังเวควัตถุเบื้องต้น ๘ ประการ คือ ชาติทุกข์ ๑ ชราทุกข์ ๑
พยาธิทุกข์ ๑ มรณทุกข์ ๑ อบายทุกข์ ๑ อดีตทุกข์ ๑ อนาคตทุกข์ ๑ อาหารคเวสิทุกข์ ๑

๑๒. ภัทเทกรัตตสูตร
สมัยสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับที่พระเชตวนาราม กรุงสาวัตถี ได้ตรัสภัทเทกรัตตสูตรแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
ผู้มีปัญญา ไม่ควรให้ส่ิงล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวังสิ่งซึ่งยังไม่มาถึง เพราะว่าสิ่งใดล่วงพ้น
ไปแล้ว สิ่งนั้นอันเราละเสียแล้ว อนึ่ง สิ่งใดซึ่งไม่มาถึงเล่า สิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึง เพราะฉะนั้นผู้มีปัญญา
จึงไม่ควรให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตาม ไม่ควรหวังสิ่งซึ่งไม่มาถึง ก็ผู้มีปัญญาได้มาเห็นธรรมซึ่งเป็น
ปัจจุบันเกิดขึ้นจ�ำเพาะหน้าแจ้งชัดอยู่ในที่นั้นๆ ความเห็นแจ้งธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันของท่านนั้น
ไม่ง่อนแง่น ไม่ก�ำเริบด้วยดี ผู้มีปัญญาอันมาได้ความเห็นแจ้งในธรรมซึ่งเป็นปัจจุบันอันไม่ง่อนแง่น
และไม่กำ� เริบด้วยดีแล้ว ควรเจริญความเห็นนัน้ ไว้เนืองๆ ความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน อันผูม้ ปี ญ
ั ญา
ควรรีบท�ำเสียในวันนี้ทีเดียว ใครจะพึงรู้ว่าความตายจักมีในวันพรุ่งนี้ เพราะว่าสู้ความหน่วงเหนี่ยว
ความผูกพันกับด้วยมฤตยูความตาย ซึ่งมีเสนาใหญ่นั้นไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นความเพียรเผากิเลส
ให้เร่าร้อน อันผู้มีปัญญาควรท�ำเสียในวันนี้ทีเดียว นักปราชญ์ผู้สงบระงับ ย่อมกล่าวสรรเสริญ
ผู้มีปัญญาซึ่งมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ มีความเพียรเผากิเลสให้เร่าร้อน ไม่เกียจคร้าน ขยันหมั่นเพียร
ทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างนี้ ผู้นั้นแลว่าผู้มีราตรีเดียวเจริญ ดังนี้ เมื่อตรัสอุเทศนี้จบแล้ว จึงตรัส
วิภังค์ต่อไปว่า
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ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตามอยู่เป็นไฉน? บุคคลมาคิดว่า ณ กาลล่วง
ไปแล้วเมื่อก่อน เราได้เป็นผู้มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างนี้ ๆ แล้ว น�ำความเพลิดเพลิน
ในขันธ์มีรูปขันธ์เป็นต้น ซึ่งล่วงไปแล้วนั้น มาตามอยู่ ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลชื่อว่าบุคคลให้สิ่ง
ซึ่งล่วงไปแล้ว มาตามอยู่ ภิกษุทั้งหลาย ก็บุคคลไม่ให้สิ่งซึ่งล่วงไปแล้วมาตามอยู่เป็นไฉนเล่า? บุคคล
มาคิดว่า ณ กาลไกลล่วงไปแล้ว เราได้เป็นผู้มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ อย่างนี้ๆ แล้ว
ไม่น�ำความเพลิดเพลินในขันธ์ มีรูปขันธ์เป็นต้น ซึ่งล่วงไปแล้วนั้น มาตามอยู่ ภิกษุ ทั้งหลาย
อย่างนีแ้ ล ชือ่ ว่าบุคคลไม่ให้สงิ่ ซึง่ ล่วงไปแล้วมาตามอยู่ เบือ้ งหน้าก็ไม่ปรารถนา ไม่ให้มาตามอยู่ และ
ปัจจุบันก็ไม่ให้มาตามอยู่ ไม่ถือว่าเราว่าเขา ชื่อว่าไม่ง่อนแง่นอยู่ในธรรมทั้งหลาย พระอริยสาวก
และสัตบุรุษท่านไม่ตามเห็นว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยความเป็นตัวตนบ้าง ไม่ตาม
เห็นตัวตนว่ามีรปู เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ บ้าง ไม่ตามเห็นรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ในตัวตนบ้าง ไม่ตามเห็นตัวตนในรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ภิกษุทั้งหลาย อย่างนี้แลชื่อว่า
บุคคลไม่ง่อนแง่นอยู่ในธรรมทั้งหลาย ซึ่งเกิดขึ้นจ�ำเพาะหน้า ฉะนี้แล

๑๓. พหุเวทนิยสูตร
สูตรนี้ว่าด้วยเวทนา เวทนา ๒ นั้นคือ เวทนาทางกายอย่าง ๑ เวทนาทางจิตอย่าง ๑ เวทนา ๓
นั้นคือสุข ๑ ทุกข์ ๑ อุเบกขา ๑ เวทนา ๕ นั้นคือ สุขเวทนา ๑ ทุกข์เวทนา ๑ โสมนัสสเวทนา ๑
โทมนัสสเวทนา ๑ อุเบกขาเวทนา ๑ เวทนา ๖ อย่างนับตามทวาร ๖ เวทนา ๑๘ เวทนา ๓๖
เวทนา ๑๐๘

๑๔. พึงเป็นคนมีสติ
อย่าถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง ความเสื่อมปัญญา นักปราชญ์ท่านติเตียน ความเจริญปัญญา
เลิศกว่าความเจริญทั้งปวง

๑๕. อนุตตริยะ ๖
พระผู้มีพระภาคตรัสเทศนาแก่ภิกษุทั้งหลายว่า กิจทั้งหลายไม่มีกิจอื่นยิ่งขึ้นไปกว่าสิ่งเหล่านี้
คือ ความเห็น ๑ ความฟัง ๑ ความได้ศรัทธา ๑ ความศึกษา ๑ ความบ�ำเรอปฏิบัติ ๑ ความระลึก ๑
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๑๖. อปัณณกรรม
ความส�ำรวมอินทรีย์ ๖ ไม่ดดู ว้ ยนิมติ ไม่ดดู ว้ ยอนุพยัญชนะ ให้ดดู ว้ ยอสุภนิมติ ความรูป้ ระมาณ
ในโภชนะ และชาคริยานุโยคความพากเพียรอย่างผู้ตื่นอยู่ โดยก�ำหนดเวลาไว้ดังนี้ ตั้งแต่อรุณขึ้นไป
ตลอดถึงพลบค�ำ่ เวลา ๑ ตั้งแต่ย�่ำค�่ำไปจนถึงยามเวลา ๑ ยามกลางตั้งแต่ ๔ ทุ่ม นอนจนถึง ๘ ทุ่ม
ลุกขึน้ ตัง้ แต่ยามกลางล่วงไปแล้ว จนตลอดอรุณขึน้ มาใหม่เวลา ๑ แบ่งเวลาเป็นทีช่ ำ� ระจิตให้บริสทุ ธิ์
๓ เวลา ฉะนี้ ให้ผู้ประกอบความเพียรท�ำอย่างนี้จึงชื่อว่า ชาคริยานุโยค
ธรรม ๓ ประการจะให้ก�ำจัดเสียซึ่งอาสวะ เรียกว่า อปัณณกธรรม ผู้ปฏิบัติตามชื่อว่าท�ำ
ความเพียรไม่ผิด ดังนี้

๑๗. อริยทรัพย์
สัทธา ๑ หิริ ๑ โอตตัปปะ ๑ พาหุสัจจะ ๑ วิริยะ ๑ สติ ๑ ปัญญา ๑

๑๘. ธรรมเป็นเหตุเจริญเจโตวิมุตติ
ก. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี อันนี้เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่ง
เจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า
ข. ภิกษุเป็นผู้มีศีล ส�ำรวมด้วยธรรมเครื่องส�ำรวมคือปาฏิโมกข์ ถึงพร้อมด้วยมารยาทและ
ที่เที่ยวไปอันสมควรอยู่เป็นนิตย์ เห็นภัยในโทษมีประมาณน้อยโดยปกติ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขา
ทั้งหลาย ธรรมอันนี้เป็นไปด้วยดี เพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติที่ยังไม่แก่กล้า
ค. ภิกษุเป็นผู้พากเพียรหมั่น ไม่ทอดธุระในการกุศล ธรรมอันนี้เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่ง
เจโตวิมุตติ
ฆ. ภิกษุเป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาอันเห็นยังความเสื่อมและความดับของสังขาร
ทั้งหลาย เป็นปัญญาอย่างประเสริฐ อาจแทงกิเลสได้โดยไม่เหลือ เป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบ
เป็นไปเพื่อความแก่กล้าแห่งเจโตวิมุตติ

๑๙. สัลเลขกถา
ถ้อยค�ำเครื่องขัดเกลากิเลส ๑๐ ประการ คือ เจรจาถึงความมักน้อย ๑ เจรจาถึงความสันโดษ
ยินดีดว้ ยของทีม่ อี ยู่ ๑ เจรจาถึงความสงัด ๑ เจรจาถึงความไม่ระคนด้วยหมู่ ๑ เจรจา ถึงความปรารภ
ซึ่งความเพียร ๑ เจรจาถึงศีลความส�ำรวมกายวาจา ๑ เจรจาถึงสมาธิความที่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์
อันเดียว ๑ เจรจาถึงปัญญาความรู้ทั่วถึง ๑ เจรจาถึงวิมุตติความพ้นวิเศษ ๑ เจรจาถึงวิมุตติญาณ
ทัสสนะ ปัญญาที่รู้เห็นในวิมุตติ ๑ รวมเป็น ๑๐ ประการ ฉะนี้
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๒๐. วิธีถา่ ยถอนกิเลส
พึงเจริญอสุภภาวนาเพือ่ ละราคะเสีย จึงเจริญเมตตาเพือ่ ละพยาบาทเสีย จึงเจริญอานาปานสติ
เพื่อเข้าไปตัดวิตกเสีย พึงเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนอัสมิมานะเสีย อนัตตาสัญญาก็พึงเห็นจึงตั้งใจ
ไว้ด้วยดี ความถอนอัสมิมานะขึ้นเสียได้ เป็นปรินิพพานในทิฏฐธรรมภพปัจจุบันนี้ทีเดียว

๒๑. พหุธาตุกสูตร
ณ กาลใด ภิกษุเป็นผู้ฉลาดในธาตุ เป็นผู้ฉลาดในอายตนะ เป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปาทธรรม
เป็นแดนอาศัยเกิดขึ้นพร้อม เป็นผู้ฉลาดในฐานะ อฐานะ คือสิ่งที่เป็นได้ เป็นไม่ได้ ภิกษุผู้ฉลาด
อย่างนี้ นักปราชญ์เรียกว่าเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาไต่สวน
ธาตุ ๑๘ คือ จักขุธาตุ ๑ รูปธาตุ ๑ จักขุวิญญาณธาตุ ๑ โสตธาตุ ๑ สัททธาตุ ๑ โสตวิญญาณ
ธาตุ ๑ ฆานธาตุ ๑ คันธธาตุ ๑ ฆานวิญญาณธาตุ ๑ ชิวหาธาตุ ๑ รสธาตุ ๑ ชิวหาวิญญาณธาตุ ๑
กายธาตุ ๑ โผฏฐัพพธาตุ ๑ กายวิญญาณธาตุ ๑ มโนธาตุ ๑ ธัมมธาตุ ๑ มโนวิญญาณธาตุ ๑
ธาตุ ๖ คือ ปฐวีธาตุ ๑ อาโปธาตุ ๑ เตโชธาตุ ๑ วาโยธาตุ ๑ อากาศธาตุ ๑ วิญญาณธาตุ ๑
ธาตุ ๖ อื่นอีก คือ สุขธาตุ ธาตุคือสุข ๑ ทุกข์ธาตุ ธาตุคือทุกข์ ๑ โสมนัสสธาตุ ธาตุคือ
ผู้มีใจดี ๑ โทมนัสสธาตุ ธาตุคือผู้มีใจชั่ว ๑ อุเบกขาธาตุ ๑ อวิชชาธาตุ ๑
ธาตุเหล่านี้ คือ กามธาตุ ธาตุคือกาม ๑ เนกขัมมธาตุ ธาตุคือความออกไปจากกาม ๑
พยาบาทธาตุ ธาตุคือพยาบาท ๑ อพยาบาทธาตุ ธาตุคือความไม่พยาบาท ๑ วิหึสธาตุ ธาตุคือ
ความเบียดเบียน ๑ อวิหึสธาตุ ธาตุคือความไม่เบียดเบียน ๑ รวมเป็น ๖ ประการ
ธาตุ ๓ เหล่านี้ คือ กามธาตุ ธาตุคือกาม ๑ รูปธาตุ ธาตุคือรูป ๑ อรูปธาตุ ธาตุคืออรูป ๑
ธาตุ ๒ เหล่านี้ คือ สังขตธาตุ ธาตุอันปัจจัยตกแต่ง ๑ อสังขตธาตุ ธาตุอันปัจจัยไม่ตกแต่ง ๑
ก็ อ ายตนะทั้ ง หลายที่ เ ป็ น ภายใน ๖ ที่ เ ป็ น ภายนอก ๖ เหล่ า นี้ ภิ ก ษุ เ ป็ น ผู ้ ฉ ลาดใน
ปฏิจจสมุปปาทธรรม อันมีอวิชชาเป็นต้น ไปจนถึง สงฺขิตฺเตน ปญฺจุปาทานขนฺธาปิ ทุกฺขา นั้น
ย่อมรู้ชัดว่า บุคคลได้บรรลุพระโสดาบันแล้วเป็นคนไม่ถือมั่น ปุถุชนย่อมถือมั่นในสังขาร ถือว่า
ตัวตนเราเขาว่าเที่ยงแท้
ธรรมปริยายนี้ชื่อ พหุธาตุกสูตร ว่าด้วยธาตุมาก เรียกว่า จตุปริวัฏฏ์ เวียนรอบ ๔ บ้าง
ว่า ธมฺมาทาสา แว่นส่องธรรมบ้าง ว่า อมตกุนฺกุภิ กลองอมฤตเภรีบ้าง ว่า อนุตฺตรสงฺคามวิชย
เครื่องชนะสงครามอันเยี่ยมบ้าง
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๒๒. พระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ
นมตฺถุ สุคตสฺสฯ สมฺมาสมฺพุทฺธมตุลํ สสทฺธมฺม คณุตฺตมํ อภิวาทิย ภาสิสฺสํ อภิธมฺมตฺถสงฺคหํ
ตตฺก วุตฺตาภิ ธมฺมตฺถา จตุธา ปรมตฺถโต จิตฺตํ เจตสิกํ รูปํ นิพฺพานมีติ สพฺพถาติ
บัดนี้ จะแสดงพระอภิธรรมปรมัตถสังคหะ ที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคบรมศาสดาจารย์ญาณ
สัพพัญญผู้เป็นบรมครูเจ้าได้ตรัสไว้ อันท่านพระอนุรุทธาจารย์นํามาประพันธ์เป็นคาถา ๙ ปริเฉท
ดังต่อไปนี้
พระอภิธรรมที่พระบรมศาสดาตรัสไว้โดยปรมัตถนัย ๔ ประเภท คือ จิต เจตสิก รูป นิพพาน
เป็นการสรุปรวมยอด รวมสังขตธรรมและอสังขตธรรมไว้ในที่เดียวกัน
สังขตธรรม ธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่ง จัดโดยหมวดเป็น ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
สงเคราะห์ลงเป็น ๓ ประการ คือ จิต เจตสิก รูปฯ วิญญาณขันธ์เป็นจิต เวทนา สัญญา สังขาร
เป็นเจตสิก รูปขันธ์แยกเป็นภูตรูปและอุปาทายรูป ส่วนอสังขตธรรมนั้นได้แก่ พระนิพพาน ซึ่งมี
อารมณ์เหี่ยวแห้งด้วยอริยมรรคจิต อริยผลจิตแล้ว
จิตแยกเป็น ๔ ประเภท โดยภูมิ คือ กามาวจรจิต ๑ รูปาวจรจิต ๑ อรูปาวจรจิต ๑
โลกุตตรจิต ๑ จิตซึ่งเป็นไปในสันดานของสัตว์ ซึ่งเกิดในกามภพ ๑๑ คือ อบายภูมิ ๔ กามสุคติภูมิ ๗
ชื่อว่า กามาวจรจิต ๕๔ ดวง จิตซึ่งเป็นไปโดยมากในสันดานของสัตว์ ซึ่งเกิดในอรูปภพ ชื่อว่า
อรู ป าวจรจิ ต ๑๕ ดวง จิ ต ซึ่ ง เป็ น ไปโดยมากในสั น ดานของสั ต ว์ ซึ่ ง เกิ ด ในอรู ป ภพ ชื่ อ ว่ า
อรูปาวจรจิต ๑๒ ดวง จิตซึ่งข้ามขึ้นจากโลก คือ ปัญจุปาทานขันธ์ ไม่มีอาสวะ ชื่อว่า โลกุตตรจิต
คือ อริยมรรคจิต ๔ อริยผลจิต ๔ เป็น ๘ ดวง สิริรวมเป็นจิต ๘๙ ดวง ด้วย ประการฉะนี้
เจตสิก ๒๕ ดวง เป็นธรรมเป็นไปในจิต เกิดกับดับพร้อมกับจิต ซึ่งแจกโดยประเภทและอาการ
แตกต่างแห่งหมวดธรรม นับได้ ๒๕ ดวง ด้วยประการฉะนี้
ธรรมสังคหะ ๖ อาการ คือ เวทนา ๖ เหตุ ๖ กิจ ๖ ทวาร 6 อารมณ์ ๖ วัตถุ ๖ ด้วยประการฉะนี้
ฉักกะ ๖ คือ วัตถุ ๖ ทวาร ๖ อารมณ์ ๖ วิญญาณ 5 วิถีจิต ๖ วิสยปวัตติ ๖
จตุกกะ ๔ คือ ภูมิจตุกกะ ได้แก่ ภูมิทั้ง ๔ คือ อบายภูมิ ๑ กามสุคติภูมิ ๑ รูปาวจรภูมิ ๑
อรูปาวจรภูมิ ๑ ปฏิสนธิจตุกกะ ท่านจําแนกปฏิสนธิออกเป็น ๔ คือ อบายภูมิปฏิสนธิ ๑ กามสุคติ
ปฏิสนธิ ๑ รูปาวจรปฏิสนธิ ๑ อรูปาวจรปฏิสนธิ ๑ กัมมจตุกกะ ท่านแสดงกรรมโดย ประเภท
แห่งกิจ ๔ คือ ชนกกรรม ๑ อุปถัมภกรรม ๑ อุปปีฬกกรรม ๑ อุปฆาตกกรรม ๑ ยังกรรมอีก ๔
ประการ คือ ครุกรรม ๑ อาสันนกรรม ๑ อาจิณณกรรม ๑ กตัตตากรรม ๑ ครุกรรมนัน้ คือกรรมหนัก
ฝ่ายบุญได้แก่ฌานสมาบัติ ฝ่ายบาปได้แก่อนันตริยกรรมทั้ง ๕ อาสันนากรรม ๑ นั้นได้แก่กุศลกิจ
และอกุศลกิจที่ทําใกล้เวลามรณะ อาจิณณกรรมนั้นได้แก่กุศลและอกุศลที่บุคคลทําอยู่เนืองๆ
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กตัตตากรรมนัน้ ได้แก่กศุ ลและอกุศลมีกำ� ลังอ่อน ยังกรรมอีก ๔ ประการ คือ ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม ๑
อุปปัชชเวทนียกรรม ๑ อปราปรเวทนียกรรม ๑ มโหสิกรรม ๑
มรณจตุกกะ ท่านแสดงลักษณะมรณะ ๔ ประการ คือ อายุกขยมรณะ ๑ กัมมักขยมรณะ ๑
อุภยักขยมรณะ ๑ อุปัจเฉทกัมมุนามรณะ ๑ ชาติทุกข์เป็นเบื้องต้น ชราพยาธิเป็นท่ามกลาง
มรณทุกข์เป็นเบื้องปลาย
รูปสังคหะสังเขป ๕ ประการ คือ สมุทเทศนัย ๑ วิภาคนัย ๑ สมุฏฐานนัย ๑ กลาปนัย ๑
ปวัตติกนัย ๑ อธิบายว่าลักษณะทีแ่ สดงรูปโดยย่อชือ่ ว่าสมุทเทศนัย วิธจี าํ แนกรูปทัง้ ปวงโดยส่วนหนึง่ ๆ
ชื่อว่าวิภาคนัย วิธีแสดงปัจจัยที่เป็นเหตุให้เกิดรูปมีกุศลากุศลเป็นต้น ชื่อว่า สมุฏฐานนัย วิธีแสดง
รูปบรรดาที่เกิดดับพร้อมกันเป็นหมู่เป็นแผนก มีจักขุทสกะเป็นต้น ชื่อว่า กลาปนัย วิธีแสดง
ความเกิดเป็นลําดับแห่งภพและกาลของสัตว์ทั้งหลายชื่อว่า ปวัตติกนัย
นิพฺพานํ ปน โลกุตฺตรอสงฺขตํ ก็นิพพาน บัณฑิตกล่าวว่า โลกุตตรธรรมอสังขตธาตุ ไม่มี
เครื่องปรุง เป็นของบริสุทธิ์ ไม่มีเรื่องเกิดและดับ พระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติอันบุคคลจะพึงทํา
ให้แจ้งได้ด้วยอริยมรรคญาณทั้ง ๔ เมื่ออริยมรรคธรรมเกิดขึ้นแล้วจึงเห็นพระนิพพาน เอกวิธมฺปิ
พระนฤพานนั้น เมื่อกล่าวโดยสภาพ ก็มีอย่างเดียวเท่านั้น เพราะเหตุฉะนั้นแหละพระนิพพานนี้
จึงเป็น เอกปฏิเวธาภิสมัย ตรัสรู้ได้ในขณะจิตเดียว ด้วยประการฉะนี้
สมุจจัยสังคหะ ๔ คือ อกุศลสังคหะ ๑ มิสสกสังคหะ ๑ โพธิปักขิยสังคหะ ๑ สัพพัตถสังคหะ ๑
อกุ ศ ลสั ง คหะนั้ น ท่ า นสงเคราะห์ เ หล่ า ธรรมที่ เ ป็ น อกุ ศ ลเป็ น อาการ ๕๓๕ มิ ส สกสั ง คหะนั้ น
ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมทัง้ กุศลและอกุศลเจือปนกัน โพธิปกั ขิยสังคหะนัน้ ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรม
ที่เป็นฝักฝ่ายแห่งปัญญาเครื่องตรัสรู้ ๓๗ ประการ สัพพัตถสังคหะนั้นท่านสงเคราะห์ธรรมส่วนที่
เรียกว่า ขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจจ์ ๘
จะแสดงสมุจจัยสังคหะตามที่ได้ยกนิเขปบทขึ้นตั้งไว้นั้นสืบไป
ในอกุศลสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมที่เป็นอกุศลสังกิเลส ๗ หมวด คือ อาสวะ ๔
โอฆะ ๔ โยคะ ๔ คันถะ ๔ อุปาทาน ๔ นิวรณ์ ๕ สังโยชน์ ๑๐
ในมิสสกสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์เหล่าธรรมที่เจือกันทั้งกุศลอกุศล เป็น ๗ หมวด คือ ธาตุ ๖
หมวด ๑ องค์ฌาน ๗ หมวด ๑ อายตนะ ๑๒ หมวด ๑ อินทรีย์ ๒๒ หมวด ๑ พละ ๕ หมวด ๑
อธิปติ ๔ หมวด ๑ อาหาร ๔ หมวด ๑
ในโพธิปักขิยสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์ธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งโพธิญาณ ๗ หมวด คือ
สติปัฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน ๔ อิทธิบาท ๔ อินทรีย์ ๕ พละ ๕ โพชฌงค์ ๗ อริยมรรคมีองค์ ๘
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ในสัพพัตถสังคหะนั้น ท่านสงเคราะห์ธรรมที่ไม่ได้เรียกว่าสัตว์บุคคล จัดไว้ ๕ หมวด คือ
ขันธ์ ๕ อุปาทานขันธ์ ๕ อายตนะ ๑๒ ธาตุ ๑๘ อริยสัจจ์ ๔
จะแสดงปัจจัยสังคหะปริจเฉทที่ ๘ สืบไป
ปัจจัยสังคหะนี้ ท่านสงเคราะห์ซึ่งธรรมปัจจัยตามนัย ๒ ประการ คือ ปฏิจจสมุปบาทปัจจัย
นัย ๑ ปัฏฐานปัจจัยนัย ๑ นัยอันใดที่พระบรมครูสัพพัญญเจ้าตรัสเทศนาไว้ในปฏิจจสมุปบาทธรรม
นัยอันนัน้ ชือ่ ว่า ปฏิจจสมุปบาทนัย นัยอันใดซึง่ พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในพระคัมภีรส์ มันตมหาปัฏฐาน
นัยอันนั้นชื่อว่า ปัฏฐานนัย
ในปัจจัยสังคหะนี้ พระอรรถกถาจารย์ยกเอานัยทั้งสองประการนั้นประชุมกันแสดงออกให้
พิสดาร เพื่อให้สาธุชนได้ทราบว่า ธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัย ธรรมเหล่านี้เกิดแต่ปัจจัย โดยนัยพระบาลี
ในปฏิจจสมุปบาทธรรมว่า อวิชฺชา ปจฺจยา สงฺขารา สฺงขารา ปจฺจยา วิญฺญาณํ ดังนี้เป็นต้น
มีเนื้อความว่า อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร สังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ วิญญาณเป็นปัจจัย
ให้เกิดนามรูป นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดสฬายตนะ สฬายตนะเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะ ผัสสะเป็นปัจจัย
ให้เกิดเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหา ตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทาน อุปาทานเป็นปัจจัย
ให้เกิดภพ ภพเป็นปัจจัยให้เกิดชาติ ชาติเป็นปัจจัยให้เกิดชรา มรณะ โสกปริเทวะทุกขโทมนัส
อุปายาส ความเกิดขึน้ แห่งกองทุกข์ของสัตว์ทงั้ หลาย ย่อมอาศัยเหตุปจั จัยต่อๆ กันด้วยประการฉะนี้
ในปัฏฐานนัยนั้น สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาจ�ำแนกปัจจัย ๒๔ ประการ มีเหตุ
ปัจจัยเป็นต้น มีอวิคตปัจจัยเป็นที่สุด
ก็เหตุปัจจัยนั้นได้แก่ ธรรมเป็นเหตุ เป็นเค้า เป็นมูล ในฝ่ายกุศลมี ๓ คือ อโลภะ ความไม่โลภ
อโทสะ ความไม่โกรธ อโมหะ ความไม่หลง ในฝ่ายอกุศลก็มี ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ นี้แหละ
ท่านว่าเหตุปัจจัยฯ
อารัมมณปัจจัยนั้นได้แก่ อารมณ์ทั้ง ๖ คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ อารมณ์
ทั้ง ๖ นี้ ย่อมเป็นที่ยึดหน่วงแห่งจิตและเจตสิกทั้งปวงอันเกิดขึ้นในทวารทั้ง ๖ มีจักขุทวาร เป็นต้น
จึงชื่อว่าอารัมมณปัจจัย
อธิปติปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็นอุปการะด้วยความเป็นใหญ่ในธรรมทั้งหลายอันเนื่องกัน
อนันตรปัจจัยและสมนั้นตรปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันบังเกิดก่อนแล้วจึงเป็นอุปการปัจจัยให้โอกาส
แก่ธรรมอันบังเกิดภายหลัง หาธรรมอื่นคั่นในระหว่างมิได้ สหชาตปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็น
อุปการะด้วยความเป็นของเกิดขึ้นพร้อมกัน ประหนึ่งเปลวประทีปกับแสงสว่างอันเกิดพร้อมกัน
ฉะนั้น อัญญมัญญปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมที่เกิดอาศัยกันและกันจึงตั้งอยู่ได้ ดังไม้สามท่อนอันอิงอาศัย
กันและกัน ฉะนั้น
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นิสสัยปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็นอุปการะคือที่อาศัย ประหนึ่งแผ่นดินเป็นที่อาศัยแห่งต้นไม้
และภูเขา ฉะนั้น อุปนิสสัยปัจจัยนั้นได้แก่ธรรมอันเป็นอุปการะคือเป็นอุปนิสสัยติดตามตน ปุเรชาต
ปัจจัยนั้นได้แก่รูปธรรมอันเกิดขึ้นก่อน แล้วเป็นปัจจัยแก่จิตและเจตสิกอันเกิด ณ ภายหลัง
ปั จ ฉาชาตปัจจัยนั้นได้แก่จิตและเจตสิ ก อั น เกิ ดภายหลั ง แล้ วเป็ น อุ ป การะแก่ รูปอั น เกิ ดก่ อน
อาเสวนปัจจัยนั้นได้แก่ชวนจิตอันมีชาติเสมอกัน ย่อมให้ก�ำลังในกิจที่เป็นบุญและบาปทุกประการ
กัมมปัจจัยนั้นได้แก่กุศลและอกุศลอันเป็นปัจจัยให้ส�ำเร็จผลคือสุขและทุกข์แก่สัตว์ วิบากปัจจัยนั้น
ได้แก่วิบากจิตอันบังเกิดเป็นอุปการะแก่สัตว์อันเสวยสุขและทุกข์ อาหารปัจจัยนั้นได้แก่อาหาร
๔ ประการ คือ ผัสสาหาร ๑ มโนสัญเจตนาหาร ๑ วิญญาณาหาร ๑ กวฬึการาหาร ๑ อินทรีย
ปัจจัยนั้นได้แก่ปสาทรูปทั้ง ๕ มีจักขุปสาทเป็นต้น เป็นใหญ่ในที่จะกระท�ำให้วิญญาณทั้ง ๕
เป็นไปในอ�ำนาจ หรือรูปชีวิตินทรีย์เป็นใหญ่ในที่จะกระท�ำให้ก�ำลังรูปประพฤติเป็นไปในอ�ำนาจ
ฌานปัจจัยนั้นได้แก่องค์ฌาน มีวิตกวิจารเป็นต้น เป็นปัจจัยให้ก�ำลังแก่นามและรูป มัคคปัจจัยนั้น
ได้แก่มรรคมีองค์ ๘ ประการ ทั้งฝ่ายโลกีย์และโลกุตตระ เป็นปัจจัยให้ก�ำลังแก่นามธรรมและ
รูปธรรมอันเกิดพร้อมกัน สัมปยุตตปัจจัยนัน้ คือจิตและเจตสิกอันเป็นปัจจัยแก่กนั เกิดกับดับพร้อมกัน
มีอารมณ์เป็นอันเดียวกัน วิปปยุตตปัจจัยนัน้ คือรูปธรรมกับนามธรรมอันไม่ประกอบกัน มิได้ระคนกัน
อัตถิปัจจัยนั้นคือรูปธรรมนามธรรมที่ยังไม่ดับ ย่อมเป็นปัจจัยให้ก�ำลังแก่กัน นัตถิปัจจัยนั้นคือ
นามและรูปดับแล้ว มีปัจจัยให้บังเกิดต่อไปในเบื้องหน้า วิคตปัจจัยนั้นมีเนื้อความเหมือนนัตถิปัจจัย
อวิคตปัจจัยนั้นก็มีเนื้อความเหมือนอัตถิปัจจัย การที่ตรัสพยัญชนะให้ต่างกัน แต่เนื้อความเป็น
อย่างเดียวกันนั้น ก็ด้วยทรงอนุโลมตามอัธยาศัยของเวไนยสัตว์ที่ควรรู้ได้ด้วยอรรถพยัญชนะ
ประการใด ก็ทรงภาษิตไว้ด้วยประการนั้น ฉะนี้แล
จะแสดงกัมมัฏฐานภาวนาต่อไป กัมมัฏฐานภาวนามี ๒ ประการ คือ สมถกัมมัฏฐานภาวนา ๑
วิปัสสนากัมมัฏฐานภาวนา ๑ ก็ในกัมมัฏฐานสังคหะ ๒ ประการนั้น จะแสดงสมถสังคหะก่อน
ก็สมถกัมมัฏฐานนั้น มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดหน่วงแห่งจิต ทําจิตให้สงบ ถึง ๔๐ ทัศ จัดเป็นหมวดได้
๗ หมวด คือ กสิณ ๑๐ อสุภะ ๑๐ อนุสสติ ๑๐ อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ อาหารเรปฏิกูลสัญญา ๑
จตุธาตุววัตถาน ๑ อรูปกัมมัฏฐาน ๔
ก็สมถกัมมัฏฐานนี้มีอารมณ์มากถึง ๔๐ ทัศนั้น ท่านแสดงไว้โดยสมควรแก่จริตของโยคาวจร
บุคคล เพราะบุคคลย่อมมีจริตต่างๆ กันถึง ๖ ประการ คือ
(๑) โยคาวจรที่เป็น ราคจริต มากไปด้วยความก�ำหนัดยินดีในเบญจกามคุณ ควรเจริญ
อสุภะ ๑๐ และกายคตาสติเป็นอารมณ์ จึงเป็นที่สบาย
(๒) โยคาวจรที่เป็น โทสจริต มักโกรธ มักประทุษร้าย ควรเจริญพรหมวิหาร ๔ และ
วรรณกสิณ ๔ คือ นีลกสิณ ๑ ปีตกสิณ ๑ โลหิตกสิณ ๑ โอทาตกสิณ ๑ จึงเป็นที่สบาย
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(๓) - (๔) โยคาวจรที่เป็น โมหจริต มักลุ่มหลงมาก กับที่เป็น วิตกจริต มักตรึกตรองมาก
ควรเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐาน จึงเป็นที่สบาย
(๕) โยคาวจรที่เป็น สัทธาจริต มักเชื่อคนพูดง่ายๆ ควรเจริญ พุทฺธานุสฺสติ ธมฺมานุสฺสติ
สงฺฆานุสฺสติ สีลานุสฺสติ จาคานุสฺสติ และ เทวตานุสฺสติ จึงเป็นที่สบาย
(๖) โยคาวจรที่ เ ป็ น พุ ท ธิ จ ริ ต มากไปด้ ว ยปั ญ ญา ควรเจริ ญ มรณั ส สติ อุ ป สมานุ ส สติ
อาหาเรปฏิกูลสัญญา และจตุธาตุววัตถาน จึงเป็นที่สบาย
ส่วนกสิณกัมมัฏฐานที่เหลือ ๑๐ ประการ คือ รูปกสิณ ๔ ได้แก่ ปฐวี อาโป เตโช วาโยกสิณ
อรูปกสิณ ๒ คือ อาโลกกสิณและอากาสกสิณ และอรูปกัมมัฏฐาน ๔ ย่อมเป็นที่สบายแก่จริตทั้งปวง
จะแสดงวิปัสสนากัมมัฏฐานสืบไป ในวิปัสสนากัมมัฏฐาน ท่านแบ่งเป็น ๔ ประเภท คือ
วิสุทธิ ๑ วิโมกข์ ๑ อริยบุคคล ๑ สมาบัติ ๑
วิสุทธิ นั้นแจกออกเป็น ๗ ประการ คือ สีลวิสุทธิ ๑ จิตตวิสุทธิ ๑ ทิฏฐิวิสุทธิ ๑ กังขาวิตรณ
วิสุทธิ ๑ ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิ ๑ ญาณทัสสนวิสุทธิ ๑
วิโมกข์ นัน้ แจกออกเป็น ๓ ประการ คือ สุญญตวิโมกข์ ๑ อนิมติ ตวิโมกข์ ๑ อัปปณิหติ วิโมกข์ ๑
บุคคล นั้นท่านจ�ำแนกออกเป็น อริยบุคคล ๘ จ�ำพวก มีพระโสดามรรคบุคคลเป็นต้น
พระอรหัตตผลบุคคลเป็นที่สุด
สมาบัติ นั้น ท่านจ�ำแนกเป็นรูปสมาบัติ ๔ อรูปสมาบัติ ๔ เป็นสมาบัติ ๘ ประการ ด้วย
ประการฉะนี้แล

๒๓. วิธีเจริญกัมมัฏฐานภาวนา
จะแสดงวิธีเจริญกัมมัฏฐานภาวนาเพื่อโยคาวจรกุลบุตรได้อาศัยศึกษาและปฏิบัติสืบไป
โยคาวจรผู้ใดจะเจริญกัมมัฏฐานภาวนา พึงตรวจดูจริตของตนให้รู้ชัดว่า ตนเป็นคนมีจริตอย่างใด
แน่นอนก่อนแล้ว พึงเลือกเจริญกัมมัฏฐานอันเป็นที่สบายแก่จริตนั้นๆ ดังได้แสดงไว้แล้วนั้นเถิด
อนึง่ พึงทราบค�ำก�ำหนดความดังต่อไปนีไ้ ว้เป็นเบือ้ งต้นก่อน คือ บริกรรมนิมติ หมายเอาอารมณ์
ของกัมมัฏฐานที่นำ� มาก�ำหนดพิจารณา อุคคหนิมิต หมายเอาอารมณ์ของกัมมัฏฐาน อันปรากฏขึ้น
ในมโนทวารขณะที่ก�ำลังท�ำการเจริญภาวนาอยู่อย่างชัดแจ้ง คล้ายเห็นด้วยตาเนื้อ ปฏิภาคนิมิต
หมายเอาอารมณ์ของกัมมัฏฐานอันปรากฏแจ่มแจ้งแก่ใจของผู้เจริญภาวนายิ่งขึ้นกว่าอุคคหนิมิต
และพึงทราบล�ำดับแห่งภาวนาดังนี้ บริกรรมภาวนา หมายการเจริญกัมมัฏฐานในระยะ
แรกเริ่ ม ใช้ ส ติ ป ระคองใจก� ำ หนดพิ จ ารณาในอารมณ์ กั ม มั ฏ ฐานอั น ใดอั น หนึ่ ง อุ ป จารภาวนา
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หมายการเจริญกัมมัฏฐานในขณะเมื่ออุคคหนิมิตเกิดปรากฏในมโนทวาร อัปปนาภาวนา หมาย
การเจริญภาวนาในขณะเมื่อปฏิภาคนิมิตปรากฏ จิตเป็นสมาธิแนบเนียน มีองค์ฌานปรากฏขึ้น
ครบบริบูรณ์
บริกรรมภาวนา ได้ทั่วไปในกัมมัฏฐานทั้งปวง อุปจารภาวนา ได้ในกัมมัฏฐาน ๑๐ ประการ
คื อ อนุ สสติ ๘ ตั้งแต่พุทธานุสสติถึงมรณั ส สติ กั บ อาหาเรปฏิ กู ล สั ญ ญาและจตุ ธ าตุ ว วั ตถาน
เพราะเป็นกัมมัฏฐานสุขุมละเอียดยิ่งนัก ส่วน อัปปนาภาวนา นั้นได้ในกัมมัฏฐาน ๓๐ คือ กสิณ ๑๐
อสุภะ ๑๐ อานาปานสติ ๑ กายคตาสติ ๑ พรหมวิหาร ๔ และอรูปกัมมัฏฐาน ๔
กัมมัฏฐาน ๑๑ คือ อสุภะ ๑๐ กับกายคตาสติ ๑ ให้สําเร็จแต่เพียงรูปาวจรปฐมฌาน
พรหมวิหาร ๓ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา ให้สําเร็จรูปาวจรณานทั้ง ๔ ประการ อุเบกขาพรหมวิหาร
ให้สําเร็จแต่ปัญจมรูปาวจรฌานอย่างเดียว อรูปกัมมัฏฐาน ๔ ให้สําเร็จแต่อรูปาวจรฌานอย่างเดียว
(๑) วิธีเจริญปฐวีกสิณ
กุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญกัมมัฏฐานภาวนาอันชื่อว่าปฐวีกสิณ พึงตัดปลิโพธ กังวล
ห่วงใยน้อยใหญ่เสียให้สนิ้ แล้วไปยังทีเ่ งียบสงัด เพ่งพิจารณาดินทีต่ นตกแต่งเป็นดวงกสิณเป็นอารมณ์
หรือจะเพ่งพิจารณาดินที่แผ่นดินหรือที่ลานข้าวเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็ได้ เมื่อจะพิจารณาดินที่มิได้
ตกแต่งไว้เป็นดวงกสิณนั้น จึงก�ำหนดให้มีที่สุดโดยกลมเท่าตะแกรงกว้าง คืบ ๔ นิ้วเป็นอย่างใหญ่
เท่าขอบปากขันเป็นอย่างเล็ก อย่าก�ำหนดให้ใหญ่หรือเล็กกว่า ก�ำหนดนี้ แล้วพึงบริกรรมภาวนาว่า
ปฐวีๆ ดินๆ ดังนี้รำ�่ ไป ถ้ามีวาสนาบารมีเคยได้สั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนๆ แล้วก็อาจได้ส�ำเร็จฌาน
ถ้าหาวาสนาบารมีมไิ ด้กย็ ากทีจ่ ะส�ำเร็จฌานด้วยการเพ่งแผ่นดินอย่างว่านี้ จ�ำจะต้องท�ำเป็นดวงกสิณ
เมื่อจะท�ำ  จึงหาดินสีแดงดังแสงพระอาทิตย์แรกอุทัยมาท�ำ  อย่าท�ำในที่คนสัญจรไปมา
พลุกพล่าน จึงท�ำในที่สงัดเป็นที่ลับที่ก�ำบัง ดวงกสิณนั้นจะท�ำตั้งไว้กับที่ที่เดียว หรือจะท�ำชนิด
ยกไปได้ก็ตาม ดินที่จะท�ำดวงกสิณนั้น พึงช�ำระให้หมดจด ท�ำเป็นวงกลมกว้างคืบ ๔ นิ้ว ขัดให้ราบ
เสมอดังหน้ากลอง พึงปัดกวาดที่นั้นให้เตียนสะอาดปราศจากหยากเยื่อเฟื้อฝอย แล้วพึงช�ำระกาย
ให้หมดเหงื่อไคล เมื่อจะนั่งภาวนา พึงนั่งบนตั้งที่มีเท้าสูงคืบ ๔ นิ้ว นั่งห่างดวงกสิณออกไปประมาณ
๒ ศอกคืบ พึงนั่งขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรง ผินหน้าไปทาง
ดวงกสิณ แล้วพึงพิจารณาโทษกามคุณต่างๆ และตั้งจิตไว้ให้ดี ในฌานธรรมอันเป็นอุบายที่จะยกตน
ออกจากกามคุณและจะล่วงพ้นกองทุกข์ทั้งปวง แล้วพึงระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
ยังปรีดาปราโมทย์ให้เกิดขึ้น แล้วพึงท�ำจิตให้เคารพรักใคร่ในพิธีทางปฏิบัติ ให้มั่นใจว่าปฏิบัติดังนี้ได้
ชื่อว่าเนกขัมมปฏิบัติ พระอริยเจ้าทั้งหลาย มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น จะได้ละเว้นหามิได้ ล้วนแต่ปฏิบัติ
ดังนี้ทุกๆ พระองค์ ครั้นแล้วพึงตั้งจิตว่า เราจะได้เสวยสุขอันเกิดแต่วิเวกด้วยปฏิบัติอันนี้โดยแท้
ยังความอุตสาหะให้เกิดขึ้นแล้ว จึงลืมจักษุขึ้นดูดวงกสิณ
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เมื่อลืมจักษุขึ้นนั้น อย่าลืมขึ้นให้กว้างนัก จะล�ำบากจักษุ อนึ่ง มณฑลกสิณจะปรากฏแจ้ง
เกินไป ครั้นลืมจักษุขึ้นน้อยนัก มณฑลกสิณก็จะไม่ปรากฏแจ้ง จิตที่จะถือเอากสิณนิมิตเป็นอารมณ์
นั้นก็จะย่อหย่อนท้อถอยเกียจคร้านไป เหตุฉะนี้ พึงลืมจักษุขนาดส่องเงาหน้าในกระจก
อนึง่ เมือ่ แลดูดวงกสิณนัน้ อย่าพิจารณาสี จึงก�ำหนดว่าสิง่ นีเ้ ป็นดินเท่านัน้ แต่สดี นิ นัน้ จะละเสีย
ก็มไิ ด้ เพราะว่าสีกบั ดวงกสิณเนือ่ งกันอยู่ ดูดวงกสิณก็เป็นอันดูสอี ยูด่ ว้ ยกัน เหตุฉะนีพ้ งึ รวมดวงกสิณ
กับสีเข้าด้วยกัน แลดูดวงกสิณกับสีนั้นให้พร้อมกัน ก�ำหนดว่า สิ่งนี้เป็นดิน แล้วจึงบริกรรมภาวนาว่า
ปฐวีๆ ดินๆ ดังนี้ร�่ำไป ร้อยครั้งพันครั้ง เมื่อกระท�ำบริกรรมภาวนาว่าปฐวีๆ อยู่นั้น อย่าลืมจักษุ
เป็นนิตย์ พึงลืมจักษุดูอยู่หน่อยหนึ่งแล้วหลับลงเสีย หลับลงสักหน่อยแล้ว พึงลืมขึ้นดูอีก พึงปฏิบัติ
โดยท�ำนองนี้ไปจนกว่าจะได้อุคคหนิมิต
ก็กสิณนิมิตอันเป็นอารมณ์ที่ตั้งแห่งจิตในขณะเมื่อท�ำบริกรรมภาวนาชื่อว่า บริกรรมนิมิต
กิริยาที่ท�ำการบริกรรมว่าปฐวีนั้นชื่อว่า บริกรรมภาวนา เมื่อตั้งจิตในกสิณนิมิต กระท�ำบริกรรมว่า
ปฐวีๆ นั้น ถ้ากสิณนิมิตมาปรากฏในมโนทวาร หลับจักษุลง กสิณนิมิตก็ปรากฏอยู่ในมโนทวารดังลืม
จักษุแล้วกาลใด ชื่อว่าได้อุคคหนิมิต ณ กาลนั้น เมื่อได้อุคคหนิมิตแล้ว พึงตั้งจิตไว้ในอุคคหนิมิตนั้น
ก�ำหนดให้ยิ่งวิเศษขึ้นไป เมื่อปฏิบัติอยู่ดังนี้ก็จะข่มนิวรณธรรมโดยล�ำดับๆ กิเลสก็จะสงบระงับจาก
สันดาน สมาธิก็จะแก่กล้าเป็นอุปจารสมาธิ ปฏิภาคนิมิตก็จะปรากฏขึ้น
อุคคหนิมิตกับปฏิภาคนิมิตมีลักษณะต่างกัน คือ อุคคหนิมิตยังประกอบด้วยกสิณโทษคือ
ยังปรากฏเป็นสีดินอยู่อย่างนั้น ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏบริสุทธิ์งดงามดังแว่นกระจกที่บุคคล
ถอดออกจากถุงฉะนั้น จ�ำเดิมแต่ปฏิภาคนิมิตเกิดขึ้นแล้ว นิวรณ์ทั้งสิ้นก็ระงับไป จิตก็ตั้งมั่นเป็น
อุปจารสมาธิ ส�ำเร็จเป็นกามาพจรสมาธิภาวนา เมื่อได้อุปจารสมาธิแล้ว ถ้าพากเพียรพยายาม
ต่อขึน้ ไปไม่หยุดหย่อน ก็จะได้สำ� เร็จอัปปนาสมาธิซงึ่ เป็นรูปาวจรฌาน และเมือ่ กระท�ำเพียรจนบรรลุ
ถึงอัปปนาฌานเกิดขึ้นในสันดานแล้ว ก็พึงก�ำหนดไว้ว่า ๑. เราประพฤติอิริยาบถอย่างนี้ๆ ๒. อยู่ใน
เสนาสนะอย่างนี้ๆ ๓. โภชนาหารอันเป็นที่สบายอย่างนี้ๆ จึงได้ส�ำเร็จฌาน การที่ให้ก�ำหนดไว้นี้
เผื่อว่าฌานเสื่อมไปก็จะได้เจริญสืบต่อไปใหม่โดยวิธีเก่า ฌานที่เสื่อมไปนั้นก็จะเกิดขึ้นได้โดยง่าย
ในสันดานอีก ครั้นเมื่อได้ส�ำเร็จปฐมฌานแล้ว พึงปฏิบัติในปฐมฌานนั้นให้ช�ำนาญคล่องแคล่ว
ด้วยดีก่อน แล้วจึงเจริญทุติยฌานสืบต่อขึ้นไป
ก็ปฐมฌานที่ช�ำนาญคล่องแคล่วด้วยดี ต้องประกอบด้วยวสีทั้ง ๕ คือ (๑) อาวัชชนวสี
ช�ำนาญคล่องแคล่วในการนึก ถ้าปรารถนาจะนึกถึงองค์ฌานที่ตนได้ ก็นึกได้เร็วพลัน มิได้เนิ่นช้า
มิต้องนานถึงชวนจิตที่ ๔-๕ ตกลงยังภวังคจิต ๒-๓ ขณะ ถึงองค์ฌานที่ตนได้ (๒) สมาปัชชนวสี คือ
ช�ำนาญคล่องแคล่วในการที่จะเข้าฌาน อาจเข้าฌานได้ในล�ำดับอาวัชชนจิต อันพิจารณา ซึ่งอารมณ์
คือ ปฏิภาคนิมิตมิได้เนิ่นช้า (๓) อธิฏฐานวสี คือช�ำนาญในอันด�ำรงรักษาณานจิตไว้มิให้ตกภวังค์
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ตั้งฌานจิตไว้ได้ตามก�ำหนด ปรารถนาจะตั้งไว้นานเท่าใดก็ตั้งไว้ได้นานเท่านั้น (๔) วุฏฐานวสี คือ
ชํานาญคล่องแคล่วในการออกจากฌาน กําหนดไว้ว่าเวลานั้นๆ จะออก ก็ออกได้ตามกําหนด
ไม่คลาดเวลาที่กําหนดไว้ (๕) ปัจจเวกขณวสี คือช�ำนาญคล่องแคล่วในการพิจารณาองค์ฌานที่ตน
ได้อย่างรวดเร็วมิได้เนิ่นช้า
ถ้าไม่ชำ� นาญในปฐมฌานแล้ว อย่าพึงเจริญทุตยิ ฌานก่อน ต่อเมือ่ ช�ำนิชำ� นาญคลองในปฐมฌาน
ด้วยวสีทั้ง ๕ ดังกล่าวแล้ว จึงควรเจริญทุติยฌานสืบต่อขึ้นไป เมื่อช�ำนาญในทุติยจึงเจริญตติยฌาน
จตุตถฌาน และปัญจมฌานขึ้นไป ตามล�ำดับ
องค์ของฌานเป็นดังนี้ ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก ความตรึกคิด มีลกั ษณะยกจิตขึน้ สูอ่ ารมณ์
เป็นองค์ที่ ๑ วิจาร ความพิจารณา มีลักษณะไตร่ตรองอารมณ์ เป็นองค์ที่ ๒ ปีติ เจตสิก ธรรมที่
ยังกายและจิตใจให้อิ่มเต็ม มีประเภท ๕ คือ (๑) ขุททกาปีติ กายและจิตอิ่มจนขนพอง ชูชันท�ำให้
น�ำ้ ตาไหล (๒) ขณิกาปีติ กายและจิตอิม่ มีแสงสว่างดังฟ้าแลบปรากฏในจักษุทวาร (๓) โอกกันติกาปีติ
กายและจิตอิ่มปรากฏดั่งคลื่นและระลอกท�ำให้ไหวให้สั่น (๔) อุพเพงคาปีติ กายและจิตอิ่มและ
กายเบาเลื่อนลอยไปได้ (๕) ผรณาปีติ กายและจิตอิ่ม เย็นสบายซาบซ่านทั่วสรรพางค์กาย ปีติ
ทั้ง ๕ นี้ อันใดอันหนึ่งเป็นองค์ที่ ๓ สุขอันเป็นไปในกายและจิต เป็นองค์ ที่ ๔ และเอกัคคตา
ความที่จิตมีอารมณ์เดียวไม่ฟังซ่านไปมา จัดเป็นองค์ครบ ๕ ฌานที่พร้อมด้วยองค์ ๕ นี้ ชื่อว่า
ปฐมฌานฯ ทุติยฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา ตติยฌาน มี องค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา
จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ เอกัคคตา อุเบกขา นี้จัดโดยฌานจตุกกนัย
ถ้าจัดโดยฌานปัญจกนัยเป็นดังนี้ ปฐมฌาน มีองค์ ๕ คือ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา
ทุติยฌาน มีองค์ ๔ คือ วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ตติยฌาน มีองค์ ๓ คือ ปีติ สุข เอกัคคตา
จตุตถฌาน มีองค์ ๒ คือ สุข เอกัคคตา ปัญจมฌาน มีองค์ ๒ คือ เอกัคคตา อุเบกขา
กุลบุตรผู้เจริญกสิณนี้ อาจได้ส�ำเร็จฌานสมาบัติโดยจตุกกนัยหรือปัญจกนัยดังกล่าวมานี้
(๒) วิธีเจริญอาโปกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอาโปกสิณ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคยได้สั่งสม
อาโปกสิณมาแต่ชาติก่อนๆ แล้ว ถึงจะมิได้ตกแต่งกสิณเลย เพียงแต่เพ่งดูน�้ำในที่ใดที่หนึ่ง เช่น
ในสระ ในบ่อ ก็อาจส�ำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตโดยง่าย ถ้ากุลบุตรอันหาวาสนาบารมีใน
อาโปกสิณมิได้ ก็พึงเจริญอาโปกสิณในปัจจุบันชาตินี้ ก็พึงท�ำอาโปกสิณด้วยน�้ำที่ใสบริสุทธิ์ เอาน�้ำ
ใส่ภาชนะ เช่น บาตรหรือขัน ให้เต็มเพียงขอบปาก ยกไปตั้งไว้ในที่ก�ำบัง ตั้งม้าสี่เหลี่ยมสูงคืบ ๔ นิ้ว
กระท�ำพิธีทั้งปวงโดยท�ำนองที่กล่าวไว้ในวิธีเจริญปฐวีกสิณนั้นเถิด ค�ำบริกรรมภาวนาในอาโปกสิณ
ว่า อาโปๆ น�้ำๆ พึงบริกรรมดังนี้ร�่ำไปร้อยครั้งพันครั้ง จนกว่าจะได้ส�ำเร็จอุคคหนิมิต ปฏิภาคนิมิต
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และอัปปนาฌาน โดยล�ำดับ ก็อุคคหนิมิตในอาโปกสิณนี้ปรากฏดุจไหว ๆ กระเพื่อม ๆ อยู่ ถ้าน�้ำนั้น
ประกอบด้วยกสิณโทษ คือเจือปนด้วยเปือกตมหรือฟอง ก็จะปรากฏในอุคคหนิมิตด้วย ส่วนปฏิภาค
นิมิตปรากฏปราศจากกสิณโทษ เป็นดุจกาบขั้วตาลแก้วมณีที่จะประดิษฐานในอากาศ มิฉะนั้น
ดุจมณฑลแว่นแก้วมณี เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแล้ว โยคาวจรกุลบุตรท�ำปฏิภาคนิมิตให้เป็นอารมณ์
บริกรรมไปว่า อาโปๆ น�้ำๆ ดังนี้ จะได้ถึงจตุตถฌานหรือปัญจมฌานตามล�ำดับๆ
(๓) วิธีเจริญเตโชกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้มีวาสนาบารมี เคยเจริญเตโชกสิณมาแล้วในชาติก่อน เพียงแต่เพ่งเปลวไฟ
ในที่ใดที่หนึ่ง บริกรรมภาวนาว่า เตโชๆ ไฟๆ ดังนี้ ก็อาจได้ส�ำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต
โดยง่าย ถ้าผูไ้ ม่เคยบ�ำเพ็ญมาแต่ชาติกอ่ น ปรารถนาจะเจริญเตโชกสิณ พึงหาไม้แก่นทีส่ ดดีมาตากไว้
ให้แห้ง บั่นออกไว้เป็นท่อนๆ แล้วน�ำไปใต้ต้นไม้หรือที่ใดที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่สมควร แล้วกองฟืน
เป็นกองๆ ดังจะอบบาตร จุดไฟเข้าให้รุ่งเรือง แล้วเอาเสื่อล�ำแพนหรือแผ่นหนังหรือ แผ่นผ้ามา
เจาะเป็นช่องกลม กว้างประมาณคืบ ๔ นิ้ว แล้วเอาขึงไว้ตรงหน้า นั่งตามพิธีที่กล่าวไว้ ในปฐวีกสิณ
แล้วตั้งจิตก�ำหนดว่าอันนี้เป็นเตโชธาตุ แล้วจึงบริกรรมว่า เตโชๆ ไฟๆ ดังนี้ร�่ำไปจนกว่าจะได้ส�ำเร็จ
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต โดยล�ำดับไป
อุคคหนิมิตในเตโชกสิณนี้ ปรากฏดุจเปลวเพลิงลุกไหม้ไหวๆ อยู่เสมอ ถ้ามิได้ท�ำดวงกสิณ
พิจารณาไฟในเตาเป็นต้น เมื่ออุคคหนิมิตเกิดขึ้น กสิณโทษก็จะปรากฏด้วย เช่น ท่อนฟืนที่ติดไฟอยู่
หรือกองถ่าน เถ้า ควัน ก็จะปรากฏด้วย ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏมิได้หวั่นไหว จะปรากฏดุจ
ท่อนผ้ากัมพลแดงอันประดิษฐานอยูบ่ นอากาศ หรือเหมือนกาบขัว้ ตาลทองค�ำ ฉะนัน้ เมือ่ ปฏิภาคนิมติ
ปรากฏแล้ว โยคาวจรก็จะได้ส�ำเร็จฌานตามลําดับจนถึงจตุตถฌาน ปัญจมฌาน
(๔) วิธีเจริญวาโยกสิณ
ให้เพ่งลมที่พัดอันปรากฏอยู่ที่ยอดอ้อย ยอดไผ่ ยอดไม้ หรือปลายผมที่ถูกลมพัดไหวอยู่
อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วจึงตั้งสติไว้ว่า ลมพัดต้องในที่นี้ หรือลมพัดเข้ามาในช่องหน้าต่างหรือช่องฝา
ถูกต้องกายในที่ใด ก็พึงตั้งสติไว้ในที่นั้น แล้วพึงบริกรรมว่า วาโยๆ ลมๆ ดังนี้ร�่ำไปจนกว่าจะส�ำเร็จ
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในวาโยกสิณนี้จะปรากฏไหวๆ เหมือนไอแห่งข้าวปายาสอัน
บุคคลปลงลงจากเตาใหม่ๆ ปฏิภาคนิมิตจะปรากฏอยู่เป็นอันดีมิได้หวั่นไหว เมื่ออุคคหนิมิตเกิดแล้ว
โยคาวจรกุลบุตรก็จะได้ส�ำเร็จฌานโดยล�ำดับ
(๕) วิธีเจริญนีลกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญนีลกสิณ พึ่งพิจารณานิมิตสีเขียวเป็นอารมณ์
ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคยได้เจริญนีลกสิณมาแต่ชาติก่อนๆ แล้ว เพียงแต่เพ่งดูดอกไม้สีเขียวหรือ
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ผ้าเขียวเป็นต้น ก็อาจได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ส่วนผู้เพิ่งจะเจริญนีลกสิณในชาติปัจจุบันนี้
พึงท�ำดวงกสิณก่อน พึงเอาดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งที่มีสีเขียวล้วนอย่างเดียวมาล�ำดับลงในผอบ
หรือฝากล่องให้เสมอขอบปาก อย่าให้เกสรและก้านปรากฏ ให้แลเห็นแต่กลีบสีเขียวอย่างเดียว หรือ
จะเอาผ้าเขียวขึงลงที่ขอบปากผอบหรือฝากล่อง ท�ำให้เสมอดังหน้ากลองก็ได้ หรือจะเอาของ
ที่เขียว เช่น คราม เป็นต้น มาท�ำเป็นดวงกสิณ เหมือนอย่างปฐวีกสิณก็ได้
เมื่อท�ำดวงกสิณเสร็จแล้ว พึงปฏิบัติพิธีโดยท�ำนองที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณนั้นเถิด พึงบริกรรม
ภาวนาว่า นีลํๆ เขียวๆ ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตจะเกิดขึ้น อุคคหนิมิตใน
นีลกสิณนี้มีกสิณโทษอันปรากฏ ถ้ากสิณนั้นกระท�ำด้วยดอกไม้ก็เห็นเกสร ก้าน และระหว่างกลีบ
ปรากฏ ส่วนปฏิภาคนิมิตจะปรากฏดุจกาบขั้วตาลแก้วมณีตั้งอยู่ในอากาศ เมื่อปฏิภาคนิมิตเกิดแล้ว
อุปจารณานและอัปปนามานก็จะเกิด ดังกล่าวแล้วในปฐวีกสิณ
(๖ - ๗ - ๘) วิธีเจริญปีตกสิณ โลหิตกสิณ โอทาตกสิณ
วิธีเจริญกสิณ ๓ นี้ เหมือนกันกับนีลกสิณทุกอย่าง ปีตกสิณเพ่งสีเหลือง บริกรรมว่า ปีตกํๆ
เหลืองๆ โลหิตกสิณ เพ่งสีแดง บริกรรมว่า โลหิตํๆ แดงๆ โอทาตกสิณ เพ่งสีขาว บริกรรมว่า
โอทาตํๆ ขาวๆ ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะเกิดอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ลักษณะอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิตก็เหมือนในนิลกสิณ ต่างกันแต่สีอย่างเดียวเท่านั้น
(๙) วิธีเจริญอาโลกกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้จะเจริญอาโลกกสิณนี้ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคยได้เจริญมาแต่ชาติก่อนๆ
แล้ว เพียงแต่เพ่งดูแสงพระจันทร์หรือแสงพระอาทิตย์ หรือแสงไฟอันส่องเข้ามาตามช่องฝาหรือ
ช่องหน้าต่างเป็นต้น ที่ปรากฏเป็นวงกลมอยู่ที่ฝาหรือที่พื้นนั้นๆ ก็อาจส�ำเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาค
นิมิตโดยง่าย ส่วนโยคาวจรที่พึ่งจะเจริญกสิณในชาติปัจจุบันนี้ เมื่อจะเจริญต้องท�ำดวงกสิณก่อน
พึงหาหม้อมาเจาะให้เป็นช่องกลมประมาณคืบ ๔ นิ้ว เอาประทีปตามไปไว้ข้างใน ปิดปากหม้อ
เสียให้ดี ผินช่องหม้อไปทางฝา แสงสว่างที่ออกทางช่องหม้อก็จะปรากฏเป็นวงกลมอยู่ท่ีฝา จึงนั่ง
พิจารณาตามวิธที กี่ ล่าวไว้ในปฐวีกสิณ บริกรรมว่า อาโลโกๆ แสงสว่างๆ ดังนีร้ ำ�่ ไป จนกว่าจะได้สำ� เร็จ
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอาโลกกสิณนี้ปรากฏดุจวงกลมอันปรากฏที่ฝานั้นแล
ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏผ่องใสเป็นแท่งทึบดังดวงแห่งแสงสว่างฉะนั้น
(๑๐) วิธีเจริญอากาสกสิณ
โยคาวจรกุลบุตรผู้ปรารถนาจะเจริญอากาสกสิณนี้ ถ้าเป็นผู้มีวาสนาบารมีเคยสั่งสมมาแล้ว
แต่ชาติก่อน เพียงแต่เพ่งดูช่องฝา ช่องดาน หรือช่องหน้าต่าง เป็นต้น ก็อาจส�ำเร็จอุคคหนิมิต
และปฏิภาคนิมิตโดยง่าย ถ้าไม่มีวาสนาบารมีในกสิณข้อนี้มาก่อน ต้องท�ำดวงกสิณก่อน เมื่อจะ
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ท�ำดวงกสิณ พึงเจาะฝา เจาะแผ่นหนังหรือเสื่อล�ำแพน ให้เป็นวงกลม กว้างคืบ ๔ นิ้ว ปฏิบัติการ
ทั้งปวงโดยท�ำนองที่กล่าวไว้ในปฐวีกสิณ บริกรรมว่า อากาโส ๆ อากาศ ๆ ดังนี้รำ�่ ไป จนกว่าจะเกิด
อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตนั้นเถิด อุคคหนิมิตในอากาสกสิณนี้ ปรากฏรูปวงกลมอากาศ แต่มีที่สุด
ฝาเป็นต้นเจือปนอยู่บ้าง ส่วนปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นวงกลมอากาศเท่ากับวงกสิณเด่นอยู่ และ
สามารถแผ่ออกให้ใหญ่ได้ตามต้องการ
(๑๑) วิธีเจริญอุทธมาตกอสุภกัมมัฏฐาน
โยคาวจรกุลบุตรผูม้ ศี รัทธาปรารถนาจะเจริญกัมมัฏฐานนี้ พึงไปสูท่ พี่ จิ ารณาอุทธมาตกอสุภนิมติ
อย่าไปใต้ลม พึงไปเหนือลม ถ้าทางข้างเหนือลมมีรั้วและหนามกันอยู่ หรือมีโคลนตม เป็นต้น
ก็พึงเอาผ้าหรือมือปิดจมูกไป เมื่อไปถึงแล้วอย่าเพิ่งแลดูอสุภนิมิตก่อน พึงก�ำหนดทิศก่อน ยืนอยู่
ในทิศใดเห็นซากอสุภะไม่ถนัด น�้ำจิตไม่ควรแก่ภาวนากรรม พึงเว้นทิศนั้นเสีย อย่ายืนในทิศนั้น
พึงไปยืนในทิศที่เห็นซากอสุภะถนัด น�้ำจิตก็ควรแก่กัมมัฏฐาน อนึ่ง อย่ายืนในที่ใต้ลม กลิ่นอสุภะ
จะเบียดเบียน อย่ายืนข้างเหนือลม หมู่อมนุษย์ที่สิงอยู่ในซากอสุภะจะโกรธเคือง พึงหลีกเลี่ยงเสีย
สักหน่อย อนึ่ง อย่ายืนใกล้นักไกลนัก ยืนไกลนักซากอสุภะไม่ปรากฏแจ้ง ยืนใกล้นักจะไม่สบาย
เพราะกลิน่ อสุภะและปฏิกลู ด้วยซากศพ ยืนชิดเท้านักชิดศีรษะนักจะไม่ได้เห็นซากอสุภะหมดทัง้ กาย
พึงยืนในที่ท่ามกลางตัวอสุภะในที่ที่สบาย เมื่อยืนอยู่ดังนี้ ถ้าก้อนศิลาจอมปลวกต้นไม้หรือกอหญ้า
เป็นต้นปรากฏแก่จักษุ จะเล็กใหญ่ ด�ำขาว ยาวสั้น สูงต�่ำอย่างใด ก็พึงก�ำหนดรู้อย่างนั้นๆ
แล้วต่อไปจึงก�ำหนดอุทธุมาตกอสุภะโดยอาการ ๖ อย่าง คือ สี เภท สัณฐาน ทิศ ที่ตั้ง และ
ปริเฉทก่อน
ก�ำหนดสี นั้นคือก�ำหนดว่าซากอสุภะนี้เป็นร่างกายของคนด�ำคนขาว เป็นต้น
ก�ำหนดเภท นั้นคือก�ำหนดว่า ซากอสุภะนี้เป็นร่างกายของคนที่ตั้งอยู่ในปฐมวัย มัชฌิมวัย
ปัจฉิมวัย
ก�ำหนดสัณฐาน นั้นคือก�ำหนดว่านี้เป็นสัณฐานศีรษะ ท้อง สะเอว เป็นต้น
ก�ำหนดทิศ นั้นคือก�ำหนดว่า ในซากอสุภะนี้มีทิศ ๒ คือ ทิศเบื้องต�ำ 
่ เบื้องบน ท่อนกายตั้งแต่
นาภีลงมาเป็นทิศเบื้องต�่ำ ตั้งแต่นาภีขึ้นไปเป็นทิศเบื้องบน
ก�ำหนดที่ตั้ง นั้นคือก�ำหนดว่า มืออยู่ข้างนี้ เท้าอยู่ข้างนี้ ศีรษะอยู่ข้างนี้ ท่ามกลางกายอยู่ที่นี้
ก�ำหนดปริเฉท นั้นคือก�ำหนดว่า ซากอสุภะนี้มีก�ำหนดในเบื้องต�่ำด้วยพื้นเท้า มีก�ำหนดใน
เบื้องบนคือปลายผม มีก�ำหนดในเบื้องขวางด้วยหนังเต็มไปด้วยเครื่องเน่า ๓๑ ส่วน
โยคาวจรจึงก�ำหนดพิจารณาอุทธมาตกอสุภนิมิตนี้ได้เฉพาะแต่ซากอสุภะอันเป็นเพศเดียว
กับตน คือ ถ้าเป็นชายก็พึงพิจารณาเฉพาะแต่เพศชายอย่างเดียว
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เมื่อพิจารณาอุทธมาตกอสุภะนั้น จะนั่งหรือยืนก็ได้ แล้วพึงพิจารณาให้เห็นอานิสงส์ใน
อสุภกัมมัฏฐาน พึงส�ำคัญประหนึ่งดวงแก้วตั้งไว้ซึ่งความเคารพรักใคร่ยิ่งนัก ผูกจิตไว้ในอารมณ์คือ
อสุภะนั้นไว้ให้มั่น ด้วยคิดว่าอาตมาจะได้พ้นจากชาติ ชรา มรณทุกข์ ด้วยวิธีปฏิบัติดังนี้แล้วจึงลืม
จักษุขึ้นแลดูอสุภะ ถือเอาเป็นนิมิต แล้วเจริญบริกรรมภาวนาไปว่า อุทฺธุมาตกํ ปฏิกูลํ ซากศพ
พองขึ้น เป็นของน่าเกลียด ดังนี้ร�่ำไป ร้อยครั้งพันครั้ง ลืมจักษุพิจารณาท�ำอยู่ดังนี้เรื่อยไป จน
เมื่อหลับจักษุดูก็เห็นอสุภะเหมือนเมื่อลืมจักษุดูเมื่อใด ชื่อว่าได้อุคคหนิมิตในกาลเมื่อนั้น ครั้นได้
อุคคหนิมิตแล้ว ถ้าไม่ละความเพียรพยายาม ก็จะได้ปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิต ปรากฏเห็นเป็นของ
พึงเกลียดจึงกลัวและแปลกประหลาดยิ่งนัก ปฏิภาคนิมิตปรากฏดุจบุรุษมีกายอันอ้วนพีกินอาหาร
อิ่มแล้วนอนอยู่ฉะนั้น เมื่อได้ปฏิภาคนิมิตแล้ว นิวรณธรรมทั้ง ๕ มีกามฉันทะเป็นต้น ก็ปราศจาก
สันดาน ส�ำร็จอุปจารฌานและอัปปนาฌานและความช�ำนาญแคล่วคล่องในฌานโดยล�ำดับไป
(๑๒) วิธีเจริญวินีลกอสุภกัมมัฏฐาน
วินีลกอสุภะนั้นคือซากศพกําลังพองเขียว วิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุทธมาตกอสุภะ แปลก
แต่คําบริกรรมว่า วินีลกํ ปฏิกูลํ อสุภะขึ้นพองเขียวน่าเกลียด ดังนี้ อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏ
มีสีต่างๆ แปลก ๆ กัน ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นสีแดง ขาว เขียว เจือกัน
(๑๓) วิธีเจริญวิปุพพกอสุภกัมมัฏฐาน
วิปุพพกอสุภะนี้คือซากศพมีน�้ำหนองไหล วิธีปฏิบัติเหมือนในอุทธมาตกอสุภะทุกประการ
แปลกแต่คําบริกรรมว่า วิปุพุพกํ ปฏิกูลํ ซากศพมีน�้ำหนองไหลน่าเกลียด ดังนี้เท่านั้น อุคคหนิมิต
ในอสุภะนี้ปรากฏเหมือนมีน�้ำหนอง น�้ำเหลืองไหลอยู่มิขาด ส่วนปฏิภาคนิมิตนั้นปรากฏเหมือนดัง
ร่างอสุภะสงบนิ่งอยู่มิได้หวั่นไหว
(๑๔) วิธีเจริญวิฉิททกอสุภกัมมัฏฐาน
วิฉททกอสุภะนี้ ได้แก่ ซากศพที่ถูกตัดออกเป็นท่อนๆ ทิ้งอยู่ในที่มีสนามรบหรือป่าช้า เป็นต้น
วิธีปฏิบัติทั้งปวงเหมือนในอุทธุมาตกอสุภะ แปลกแต่คําบริกรรมว่า วิฉิทฺทกํ ปฏิกูล ซากศพขาด
เป็นท่อนๆ น่าเกลียด ดังนี้เท่านั้น อุคคหนิมิตปรากฏเป็นซากอสุภะขาดเป็นท่อนๆ ส่วนปฏิภาคนิมิต
ปรากฏเหมือนมีอวัยวะครบบริบูรณ์ มิเป็นช่องขาดเหมือนอย่างอุคคหนิมิต
(๑๕) วิธีเจริญวิกขายิตกอสุภกัมมัฏฐาน
ให้โยคาวจรพิจารณาซากศพ อันสัตว์ มีแร้ง กา และสุนขั เป็นต้น กัดกินแล้วอวัยวะขาดไปต่างๆ
บริกรรมว่า วิกขายิตกํ ปฏิกลู ํ ซากศพทีส่ ตั ว์กดั กินอวัยวะต่างๆ เป็นของน่าเกลียด ดังนีร้ ำ�่ ไป จนกว่า
จะได้สําเร็จอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต ก็อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ ปรากฏเหมือนซากอสุภะอันสัตว์
กัดกินกลิง้ อยูใ่ นทีน่ นั้ ๆ ปฏิภาคนิมติ ปรากฏบริบรู ณ์สนิ้ ทัง้ กาย จะปรากฏเหมือนทีส่ ตั ว์กดั กินนัน้ มิได้
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(๑๖) วิธีเจริญวิกขิตตกอสุภกัมมัฏฐาน
ให้โยคาวจรจึงน�ำมาเองหรือให้ผู้อื่นน�ำมาซึ่งซากอสุภะที่ตกทิ้งเรี่ยรายอยู่ในที่ต่างๆ แล้วมา
กองไว้ในที่เดียวกัน แล้วก�ำหนดพิจารณาบริกรรมว่า วิกขิตฺตกํ ปฏิกูลํ ซากศพอันซัดไปในที่ต่างๆ
เป็นของน่าเกลียด ดังนี้ร�่ำไป จนกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏ
เป็นช่องๆ เป็นระยะๆ เหมือนร่างอสุภะนั่นเอง ปฏิภาคนิมิตปรากฏเหมือนกายบริบูรณ์จะมีช่อง
มีระยะหามิได้
(๑๗) วิธีเจริญหตวิกขิตตกอสุภกัมมัฏฐาน
ให้โยคาวจรจึงน�ำเอามาหรือให้ผู้อื่นน�ำเอามาซึ่งซากอสุภะที่คนเป็นข้าศึกสับฟันกันเป็น
ท่อนน้อยท่อนใหญ่ทิ้งไว้ในที่ต่างๆ ล�ำดับเข้าให้ห่างกันประมาณนิ้วมือหนึ่ง แล้วก�ำหนดพิจารณา
บริกรรมว่า หตวิกขิตฺตกํ ปฏิกูลํ ซากศพขาดเป็นท่อนน้อยท่อนใหญ่ เป็นของน่าเกลียด ดังนี้ร�่ำไป
จนกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏดุจรอยปากแผลอันบุคคล
ประหาร ปฏิภาคนิมิตปรากฏดังเต็มบริบูรณ์ทั้งกาย มิได้เป็นช่องเป็นระยะ
(๑๘) วิธีเจริญโลหิตกอสุภกัมมัฏฐาน
ให้โยคาวจรพิจารณาซากศพทีค่ นประหารสับฟันในอวัยวะ มีมอื แลเท้าเป็นต้น มีโลหิตไหลออก
อยู่และทิ้งไว้ในที่ทั้งหลาย มีสนามรบเป็นต้น หรือพิจารณาอสุภะที่มีโลหิตไหลออกจากแผลมีแผลฝี
เป็นต้น ก็ได้ บริกรรมว่า โลหิตกํ ปฏิกูลํ อสุภะนี้ โลหิตไหลเปรอะเปื้อนเป็นของน่าเกลียด ดังนี้ร�่ำไป
จนกว่าจะได้อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ ปรากฏดุจผ้าแดงอันต้องลมแล้ว
แลไหวๆ อยู่ ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นอันดี จะได้ไหวหามิได้
(๑๙) วิธีเจริญปุฬุวกอสุภกัมมัฏฐาน
ให้โยคาวจรพิจารณาซากศพของมนุษย์ หรือสัตว์มีสุนัขเป็นต้น ที่มีหนอนคลานคล�่ำอยู่
บริกรรมว่า ปุฬวุ กํ ปฏิกลู ํ อสุภะทีห่ นอนคลานคล�ำ่ อยูเ่ ป็นของน่าเกลียด ดังนีร้ ำ�่ ไป กว่าจะได้อคุ คหนิมติ
และปฏิภาคนิมิต อุคคหนิมิตในอสุภะนี้ปรากฏมีอาการหวั่นไหวดั่งหมู่หนอนอันสัญจรคลานอยู่
ปฏิภาคนิมิตปรากฏมีอาการอันสงบเป็นอันดี ดุจกองข้าวสาลีอันขาว ฉะนั้น
(๒๐) วิธีเจริญอัฏฐิกอสุภกัมมัฏฐาน
ให้โยคาวจรพิจารณาซึ่งซากศพที่เหลือแต่กระดูกอย่างเดียว จะพิจารณาร่างกระดูกที่ติดกัน
อยู่ทั้งหมดยังไม่เคลื่อนหลุดไปจากกันเลยก็ได้ จะพิจารณาร่างกระดูกที่เคลื่อนหลุดไปจากกันแล้ว
โดยมากยังติดกันอยู่บ้างก็ได้ จะพิจารณาท่อนกระดูกอันเดียวก็ได้ ตามแต่จะเลือกพิจารณา แล้ว
พึงบริกรรมว่า อฏฺฐกํ ปฏิกูลํ กระดูกเป็นของน่าเกลียด ดังนี้รำ�่ ไป จนกว่าจะส�ำเร็จอุคคหนิมิตและ
ปฏิภาคนิมิต ถ้าโยคาวจรพิจารณาแต่ท่อนกระดูกอันเดียว อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็น
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อย่างเดียวกัน ถ้าโยคาวจรพิจารณาร่างกระดูกที่ยังติดกันอยู่ทั้งสิ้น อุคคหนิมิตปรากฏเป็นช่องๆ
เป็นระยะๆ ปฏิภาคนิมิตปรากฏเป็นร่างกายอสุภะบริบูรณ์สิ้นทั้งนั้น
(๒๑-๓๐) วิธีเจริญอนุสสติ ๑๐ ประการ
คือ พุทฺธานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ธมมฺานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระธรรม สงฺฆานุสฺสติ
ระลึกถึงคุณพระสงฆ์ สีลานุสฺสติ ระลึกถึงคุณศีล จาคานุสฺสติ ระลึกถึงคุณทาน เทวตานุสฺสติ ระลึก
ถึงคุณเทวดา อุปสมานุสฺสติ ระลึกถึงคุณพระนิพพาน มรณสฺสติ ระลึกถึงความตาย กายคตาสติ
ระลึกไปในกายของตน อานาปานสติ ระลึกถึงลมหายใจเข้าออก
ในอนุสสติ ๑๐ ประการนี้ จะอธิบายพิสดารเฉพาะอานาปานสติ ดังต่อไปนี้
โยคาวจรกุลบุตรผู้จะเจริญอานาปานสติกัมมัฏฐานพึงเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าหรือโคนไม้ หรืออยู่
ในเรือนโรงศาลากุฏิวิหารอันว่างเปล่าเป็นที่เงียบสงัดแห่งใดแห่งหนึ่งอันสมควรแก่ภาวนานุโยคแล้ว
พึงนั่งคู้บัลลังก์ขัดสมาธิ เท้าขวาทับเท้าซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงด�ำรงสติไว้ให้มั่น คอย
ก�ำหนดรู้ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก อย่าให้ลืมหลง เมื่อหายใจเข้าก็พึงก�ำหนดรู้ว่าหายใจเข้า
เมื่อหายใจออกก็พึงก�ำหนดรู้ว่าหายใจออก เมื่อหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็พึงก�ำหนดรู้ประจักษ์ชัด
ทุกๆ ครั้งไปอย่าลืมหลง อนึ่ง ท่านสอนให้ก�ำหนดนับด้วย เมื่อลมหายใจเข้าและออกอันใดปรากฏ
แจ้ง ก็ให้นึกนับว่าหนึ่งๆ เป็นต้นไปจนถึง ๑๐ คือ เมื่อลมหายใจเข้าออกรอบที่ ๑ นับว่าหนึ่งๆ
รอบที่ ๒ นับว่าสองๆ ไปจนถึงห้าๆ เป็นปัญจกะ แล้วตั้งต้นหนึ่งๆ ไปใหม่จนถึงหกๆ เป็นฉักกะ แล้ว
นับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงเจ็ดๆ เป็นสัตตกะ แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงแปดๆ เป็นอัฏฐกะ แล้วนับตั้งแต่
ต้นใหม่ไปจนถึงเก้าๆ เป็นนวกะ แล้วนับตั้งต้นใหม่ไปจนถึงสิบๆ เป็นทสกะ และกลับนับตั้งต้นใหม่
ตั้งแต่ปัญจกะหมวด ๕ ไปถึงทสกะหมวด ๑๐ โดยนัยนี้เรื่อยไป เมื่อก�ำหนดนับลมที่เดินโดยคลอง
นาสิกด้วยประการฉะนี้ ลมหายใจเข้าออกก็จะปรากฏแก่โยคาวจรกุลบุตรชัดและเร็วเข้าทุกที อย่าพึง
เอาสติตามลมเข้าออกนัน้ เลย จึงคอยก�ำหนดนับให้เร็วเข้าตามลมเข้าออกนัน้ ว่า ๑.๒.๓.๔.๕./๑.๒.๓.
๔.๕.๖./๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗/๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗.๘/๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗.๘.๙./๑.๒.๓.๔.๕.๖.๗.๘.๙.๑๐./
พึงนับตามลมหายใจเข้าออกดังนี้ร�่ำไป จิตก็จะเป็นเอกัคคตาถึงซึ่งความเป็นหนึ่ง มีอารมณ์เดียว
ด้วยก�ำลังอันนับลมนั้นเทียว บางองค์ก็เจริญแต่มนสิการกัมมัฏฐานนี้ด้วยสามารถถอนอันนับลมนั้น
ลมอัสสาสะ - ปัสสาสะก็ดบั ไปโดยล�ำดับๆ กระวนกระวายก็ระงับลง จิตก็เบาขึน้ แล้วกายก็เบาขึน้ ด้วย
ดุจถึงซึ่งอาการอันลอยไปในอากาศ เมื่อลมอัสสาสะ - ปัสสาสะหยาบดับลงแล้ว จิตของโยคาวจร
นั้นก็มีแต่นิมิตคือลมอัสสาสะ - ปัสสาสะ อันสุขุม ละเอียด เป็นอารมณ์ เมื่อพยายามต่อไป ลมสุขุม
ก็ดับลง เกิดลมสุขุมละเอียดยิ่งขึ้นประหนึ่งหายไปหมดโดยล�ำดับๆ ครั้นปรากฏเป็นเช่นนั้น อย่า
พึงตกใจและลุกหนีไป เพราะจะท�ำให้กัมมัฏฐานนั้นเสื่อมไป พึงท�ำความเข้าใจไว้ว่า ลมหายใจไม่มี
แก่คนตาย คนด�ำน�้ำ  คนเข้าฌาน คนอยู่ในครรภ์มารดา ดังนี้แล้ว พึงเตือนตนเองว่า บัดนี้เราก็มิได้
ตาย ลมสุขุมละเอียดเข้าต่างหาก แล้วพึงคอยก�ำหนดลมในที่ที่มันเคยกระทบ เช่น ปลายจมูก ไว้
178 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๑ )

ลมก็มาปรากฏดังเดิม เมื่อท�ำความก�ำหนดไปโดยนัยนี้ มิช้าอุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตก็จะปรากฏ
โดยล�ำดับไป อุคคหนิมิตและปฏิภาคนิมิตในอานาปานสติกัมมัฏฐานนี้ย่อมปรากฏแก่โยคาวจร
ต่างๆ กัน บางองค์ปรากฏดังปุยนุน่ บ้าง ปุยส�ำลีบา้ ง บางองค์ปรากฏเป็นวงช่องรัศมีบา้ ง ดวงแก้วมณี
แก้วมุกดาบ้าง บางองค์ปรากฏมีสัมผัสหยาบ คือเป็นดังเมล็ดในฝ้ายบ้าง ดังเสี้ยนสะเก็ดไม้แก่นบ้าง
บางองค์ปรากฏดังด้ายสายสังวาลย์บ้าง เปลวควันบ้าง บางองค์ปรากฏดังใยแมงมุมอันขึงอยู่บ้าง
แผ่นเมฆและดอกบัวหลวงและจักรรถบ้าง บางทีปรากฏดังดวงพระจันทร์พระอาทิตย์ก็มี การที่
ปรากฏนิมิตต่างๆ กันนั้น เป็นด้วยปัญญาของโยคาวจรต่างกัน
อนึ่ง ธรรม ๓ ประการ คือ ลมเข้า ๑ ลมออก ๑ นิมิต ๑ จะได้เป็นอารมณ์ของจิตอันเดียวกัน
หามิได้ ลมเข้าก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง ลมออกก็เป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่ง นิมิตก็เป็นอารมณ์
ของจิตอันหนึ่ง เมื่อรู้ธรรม ๓ ประการนี้แจ้งชัดแล้ว จึงจะส�ำเร็จซึ่งอุปจารฌานและอัปปนาฌาน
เมื่อไม่รู้ธรรม ๓ ประการก็ย่อมไม่ส�ำเร็จ อานาปานสติกัมมัฏฐานนี้เป็นไปเพื่อตัดเสียซึ่งวิตกต่างๆ
เป็นอย่างดี ด้วยประการฉะนี้
(๓๑-๔๐) ส่วนกัมมัฏฐานอีก ๖ ประการ คือ อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔ อาหาเรปฏิกูล
สัญญา ๑ จตุธาตุววัตถาน ๑ จะไม่อธิบาย จะได้อธิบายแต่อรูปกัมมัฏฐาน ๔ ดังต่อไปนี้
โยคาวจรกุลบุตรผูจ้ ะเจริญอรูปกัมมัฏฐานทีห่ นึง่ พึงเพ่งกสิณทัง้ ๙ มีปฐวีกสิณเป็นต้น อย่างใด
อย่างหนึ่ง เว้นอากาสกสิณเสีย เมื่อส�ำเร็จรูปาวจรฌานอันเป็นที่สุดแล้ว จะเจริญอรูปาวจรฌาน
ในอรูปกัมมัฏฐานต่อไป พึงเพิกกสิณนั้นเสีย คืออย่าก�ำหนดนึกหมายเอากสิณนิมิตเป็นอารมณ์ พึง
ตั้งจิตเพ่งนึกพิจารณาอากาศที่ดวงกสิณเกาะหรือเพิกแล้วเหลืออยู่แต่อากาศว่างเปล่าเป็นอารมณ์
พิจารณาไปๆ จนอากาศเปล่าเท่าวงกสิณปรากฏในมโนทวารในกาลใด ในกาลนัน้ ให้โยคาวจรพิจารณา
อากาศอันเป็นอารมณ์บริกรรมว่า อนนฺโต อากาโส อากาศไม่มีที่สิ้นสุด ดังนี้ร�่ำไป เมื่อบริกรรม
นึกอยู่ดังนี้เนื่องๆ จิตก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นอุปจารสมาธิไปจนถึงอัปปนาสมาธิ โดยล�ำดับ ส�ำเร็จเป็น
อรูปฌานที่ ๑ ชื่อว่า อากาสานัญจายตนฌาน
เมื่อจะเจริญอรูปกัมมัฏฐานที่ ๒ ต่อไป พึงละอากาศนิมิตที่เป็นอารมณ์ของอรูปฌานทีแรก
นั้นเสีย พึงก�ำหนดจิตที่ยึดหน่วงเอาอากาศเป็นอารมณ์นั้นมาเป็นอารมณ์ต่อไป บริกรรมว่า อนนฺตํ
วิญญ
ฺ าณํ วิญญาณไม่มที สี่ ดุ ดังนีร้ ำ�่ ไป จนกว่าจะได้สำ� เร็จอรูปฌานที่ ๒ ชือ่ ว่า วิญญาณัญจายตนฌาน
เมื่อจะเจริญอรูปกัมมัฏฐานที่ ๓ ต่อไป พึงละอรูปวิญญาณที่แรกที่เป็นอารมณ์ของอรูปฌาน
ที่ ๒ นั้นเสีย มายึดหน่วงเอาความที่ไม่มีของอรูปฌานทีแรก คือก�ำหนดว่าอรูปวิญญาณทีแรกนี้ไม่มี
ในที่ใด ดังนี้ เป็นอารมณ์ แล้วบริกรรมว่า นตฺถิ กิญฺจิ อรูปวิญญาณทีแรกนี้มิได้มี มิได้เหลือติดอยู่
ในอากาศ ดังนี้ เนืองๆ ไป ก็จะได้ส�ำเร็จอรูปฌานที่ ๓ ชื่อว่า อากิญจัญญายตนฌาน

บ ท ธ ร ร ม บ ร ร ย า ย 179

เมื่อจะเจริญอรูปกัมมัฏฐานที่ ๔ ต่อไป พึงปล่อยวางอารมณ์ของอรูปฌานที่ ๓ ที่ส�ำคัญมั่นว่า
อรูปฌานทีแรกไม่มี ดังนี้เสีย พึงก�ำหนดเอาแต่ความละเอียดประณีตของอรูปฌานที่ ๓ เป็นอารมณ์
ท�ำบริกรรมว่า สนฺตเนตํ ปณีตเมตํ อรูปฌานที่ ๓ นี้ละเอียดนัก ประณีตนัก จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่
ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ ดังนี้เนืองๆ ไป ก็จะได้ส�ำเร็จอรูปฌานที่ ๔ ชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน
จะอธิบายฌานและสมาบัติต่อไป ฌานนั้นว่าโดยประเภทเป็น ๒ อย่าง คือ รูปฌานและ
อรูปฌาน อย่างละ ๔ ฌาน เป็นฌาน ๘ ประการ ฌานทั้ง ๘ นี้ เป็นเหตุให้เกิดสมาบัติ ๘ ประการ
บางแห่งท่านก็กล่าวว่า ผลสมาบัติ ต่อได้ฌานมีวสีช�ำนาญดีแล้ว จึงท�ำให้สมาบัติบริบูรณ์ขึ้นด้วยดีได้
เพราะเหตุนี้สมาบัติจึงเป็นผลของฌาน ก็ผลสมาบัติ ๘ ประการนี้ ในภายนอกพระพุทธศาสนาก็มี
แต่ไม่เป็นไปเพื่อดับกิเลส ท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน ได้แต่เป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหาร และเป็นไป
เพื่อเกิดในพรหมโลกเท่านั้น เหมือนสมาบัติของอาฬารดาบสและอุทกดาบสฉะนั้น ส่วนสมาบัติใน
พระพุทธศาสนานี้ ย่อมเป็นไปเพื่อระงับดับกิเลส ทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้ ว่าโดยประเภทเป็น
๒ อย่าง คือ ผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ ผลสมาบัตินั้นย่อมสาธารณะทั่วไปแก่พระอริยเจ้า
ที่ได้สมาบัติทั้งสิ้น ส่วนนิโรธสมาบัตินั้นจ�ำเพาะมีแต่พระอริยเจ้า ๒ จ�ำพวก คือ พระอนาคามีกับ
พระอรหันต์ที่ได้สมาบัติ ๘ เท่านั้น
อนึ่ง ฌานและผลสมาบัตินี้ ถ้าว่าโดยอรรถก็เป็นอันเดียวกัน ต่างกันแต่พยัญชนะเท่านั้น
เพราะฌานนัน้ เป็นทีถ่ งึ ด้วยดีของฌานลาภีบคุ คล จริงอยู่ ในอรรถกถาท่านกล่าวไว้วา่ ฌานลาภีบคุ คล
ถึงด้วยดีซึ่งสมาบัติ คือ ฌานเป็นที่ถึงด้วยดี มีปฐมฌานเป็นต้น ดังนี้ อนึ่ง ในพระบาลีแสดง
อนุปพุ พวิหารสมาบัติ ๙ ไว้ คือ ปฐม ทุตยิ ะ ตติยะ จตุตถฌาน อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ
อากิญจัญญายตนะ เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน และสัญญาเวทยิตนิโรธ เป็นผลสมาบัติที่อยู่
ตามล�ำดับของฌานลาภีบุคคลดังนี้ อนึ่ง ท่านแสดงอนุปุพพนิโรธสมาบัติ ๙ ไว้ว่า ฌานลาภีบุคคล
เมื่อถึงด้วยดีซึ่งปฐมฌาน กามสัญญาดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งทุติยฌาน วิตกวิจารดับไป เมื่อถึงด้วยดี
ซึ่งตติยฌาน ปีติดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งจตุตถฌาน ลมอัสสาสะปัสสาสะดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่ง
อากาสานัญจายตนฌาน รูปสัญญาดับไป เมือ่ ถึงด้วยดีซงึ่ วิญญาณัญจายตนฌาน สัญญาในอากาสานัญจายตนฌานดับไป เมื่อถึงด้วยดีซึ่งอากิญจัญญายตนฌาน สัญญาในวิญญาณัญจายตนฌานดับไป
เมื่อถึงด้วยดีซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน สัญญาในอากิญจัญญายตนฌานดับไป เมื่อถึงด้วยดี
ซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนาดับไป ธรรม ๙ อย่างนี้ชื่อ อนุปุพพนิโรธสมาบัติ สมาบัติ
เป็นที่ดับหมดแห่งธรรมอันเป็นปัจจนึกแก่ตนตามล�ำดับ ฉะนี้ ค�ำในอรรถกถาและบาลีทั้ง ๒ นี้
ส่องความให้ชัดว่า ฌานและสมาบัติเป็นอันเดียวกัน โดยอรรถ แต่ฌานเป็นเหตุของสมาบัติ สมาบัติ
เป็นผลวิเศษ แปลกกันแต่เท่านี้
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บุคคลใดปฏิบัติชอบแล้ว บุคคลนั้นย่อมพิจารณาความเป็นไปแห่งสังขารทั้งหลาย ย่อมเห็น
ความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้ และความตาย ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่เห็นความสุข
ความยินดีน้อยหนึ่งในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่เห็นซึ่งอะไรๆ ในเบื้องต้น ท่ามกลาง หรือ
ที่สุด ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งจะเข้าถึงความเป็นของควรถือเอา อุปมาเหมือนบุรุษไม่เห็นซึ่งที่
แห่งใดแห่งหนึ่งในเบื้องต้น ท่ามกลาง หรือที่สุด ในก้อนเหล็กแดงอันร้อนอยู่ตลอดวัน ที่เข้าถึง
ความเป็นของควรจับถือสักแห่งเดียว ฉันใด บุคคลพิจารณาเห็นความเกิด ความแก่ ความเจ็บไข้
และความตาย ในสังขารทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมไม่เห็นความสุข ความยินดีในสังขารเหล่านั้น
แม้น้อยหนึ่ง ฉันนั้น เมื่อบุคคลพิจารณาเห็นว่าเป็นของร้อน พร้อมร้อนมาแต่ต้นตลอดโดยรวม
มีทุกข์มาก มีความคับแค้นมาก ถ้าใครมาเห็นได้ซึ่งความไม่เป็นไปแห่งสังขารทั้งหลายไซร้ ธรรมชาติ
นีค้ อื ธรรมชาติเป็นทีร่ ะงับแห่งสังขารทัง้ ปวง ธรรมชาติเป็นทีส่ ลัดคืนแห่งอุปธิทงั้ ปวง ธรรมชาติเป็นที่
สิ้นแห่งตัณหา ธรรมชาติเป็นที่ปราศจากเครื่องย้อม ธรรมชาติที่ระงับความกระหาย ธรรมชาติเป็นที่
ดับทุกข์ ธรรมชาตินนั้ เป็นทีส่ งบ เป็นของประณีต ดังนี้ ฐานทีต่ งั้ แห่งธรรมชาติอนั อุดมนีค้ อื ศีล บุคคล
ตั้งมั่นในศีลแล้ว เมื่อกระทําในใจโดยชอบแล้ว จะอยู่ในที่ใดๆ ก็ตาม ปฏิบัติชอบแล้ว ย่อมท�ำให้แจ้ง
ซึ่งพระนิพพาน ด้วยประการฉะนี้
เมื่อโยคาวจรตั้งธรรม ๖ กอง มีขันธ์ ๕ เป็นต้น มีปฏิจจสมุปบาทเป็นที่สุด ได้เป็นพื้นคือ
พิจารณาให้รู้จักลักษณะแห่งธรรม ๖ กอง ยึดหน่วงเอาธรรม ๖ กองไว้เป็นอารมณ์ได้แล้ว ล�ำดับนั้น
จึงเอาสีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิมาเป็นรากฐาน สีลวิสุทธินั้นได้แก่ปาฏิโมกขสังวรศีล จิตตวิสุทธิ นั้น
ได้แก่อัฏฐสมาบัติ ๘ ประการ เมื่อตั้งสีลวิสุทธิและจิตตวิสุทธิเป็นรากฐานแล้ว ลําดับนั้นโยคาวจร
พึงเจริญวิสุทธิทั้ง ๕ สืบต่อขึ้นไปโดยลําดับๆ เอาทิฏฐิวิสุทธิและกังขาวิตรณวิสุทธิเป็นเท้าซ้าย
เท้าขวา เอามัคคามัคคญาณทัสสนวิสทุ ธิและปฏิปทาญาณทัสสนวิสทุ ธิเป็นมือซ้ายมือขวา เอาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นศีรษะเถิด จึงจะอาจสามารถยกตนออกจากวัฏฏสงสารได้
ทิฏฐิวสิ ทุ ธินนั้ คือปัญญาอันพิจารณาซึง่ นามและรูปโดยสามัญลักษณะ มีสภาวะเป็นปริณามธรรม
มิได้เที่ยงแท้ มีปกติแปรผัน เป็นต้น เป็นปัญญาเครื่องช�ำระตนให้บริสุทธิ์จากความเห็นผิดต่างๆ
โยคาวจรเจ้าผู้ปรารถนาจะยังทิฏฐิวิสุทธิให้บริบูรณ์ พึงเข้าสู่ฌานสมาบัติตามจิตประสงค์ ยกเว้น
เสียแต่แนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ เพราะลึกละเอียดเกินไป ปัญญาของโยคาวจรจะพิจารณา
ได้โดยยาก พึงเข้าแต่เพียงรูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๓ ประการนั้นเถิด เมื่อออกจากฌานสมาบัติอันใด
อันหนึ่งแล้ว พึงพิจารณาองค์ฌาน มีวิตกวิจารเป็นต้น และเจตสิกธรรมอันสัมปยุตด้วยองค์ฌานนั้น
ให้แจ้งชัด โดยลักษณะ กิจ ปัจจุปัฏฐาน และอาสันนการณ์ แล้วพึงก�ำหนดหมายว่า องค์ฌานและ
เจตสิกธรรมอันสัมปยุตด้วยองค์ฌานนี้ล้วนแต่เป็นนามธรรม เพราะเจตสิกเป็นสิ่งที่น้อมไปสู่อารมณ์
สิน้ ด้วยกัน แล้วพึงก�ำหนดพิจารณาทีอ่ ยูข่ องนามธรรม จนเห็นแจ้งว่าหทัยวัตถุเป็นทีอ่ ยูแ่ ห่งนามธรรม
อุปมาเหมือนบุรุษเห็นอสรพิษภายในเรือน เมื่อติดตาม สกัดดูก็รู้ว่าอสรพิษอยู่ที่นี้ๆ ฉันใด โยคาวจร
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ผูแ้ สวงหาทีอ่ ยูแ่ ห่งนามธรรม ก็เห็นแจ้งว่าหทัยวัตถุเป็นทีอ่ ยูแ่ ห่งนามธรรมฉันนัน้ ครัน้ แล้วพึงพิจารณา
รูปธรรมสืบต่อไปจนเห็นแจ้งว่า หทัยวัตถุนั้นอาศัยซึ่งมหาภูตรูปทั้ง ๔ คือ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม สุขุมรูป
แม้อุปาทายรูปอื่นๆ ก็อาศัยมหาภูตรูปสิ้นด้วยกัน รูปธรรมนี้ย่อมเป็นสิ่งฉิบหายด้วยอันตรายต่างๆ
มีหนาวร้อนเป็นต้น เมื่อโยคาวจรมาพิจารณารู้แจ้งซึ่งนามและรูปฉะนี้แล้ว พึงพิจารณาธาตุทั้ง ๔
คือ ดิน น�้ำ  ไฟ ลม ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาโดยสังเขปหรือพิสดารก็ได้ ตามแต่ปัญญาของโยคาวจร
จะพึงหยั่งรู้หยั่งเห็น ครั้นพิจารณาธาตุแจ่มแจ้งแล้ว พึงพิจารณาอาการ ๓๒ ในร่างกาย มีเกสา โลมา
เป็นต้น จนถึงมัตถลุงคังเป็นที่สุด ให้เห็นชัดด้วยปัญญา โดย วณฺโณ สี คนฺโธ กลิ่น รโส รส โอชะ
ความซึมซาบ สณฺฐาโน สัณฐาน สั้นยาวใหญ่น้อย แล้วพึงประมวลรูปธรรมทั้งปวงมาพิจารณาใน
ที่เดียวกันว่า รูปธรรมทั้งปวงล้วนมีลักษณะฉิบหายเหมือนกัน จะมั่นจะคง จะเที่ยงจะแท้สักสิ่งหนึ่ง
ก็มไิ ด้มี เมือ่ โยคาวจรเจ้าพิจารณาเห็นกองรูปดังนีแ้ ล้ว อรูปธรรมทัง้ ๒ คือ จิต เจตสิก ก็จะปรากฏแจ้ง
แก่พระโยคาวจรด้วยอ�ำนาจทวาร คือ จักขุ โสตะ ฆานะ ชิวหา กายะ มโน เพราะว่าจิตและเจตสิกนี้
มีทวารทั้ง ๖ เป็นที่อาศัย เมื่อพิจารณาทวารทั้ง ๖ แจ้งประจักษ์แล้ว ก็รู้จักจิต และเจตสิกอัน
อาศัยทวารทั้ง ๖ นั้นแน่แท้ จิตที่อาศัยทวารทั้ง ๖ นั้น จัดเป็นโลกีย์ ๘๑ คือ ทวิปัญจวิญญาณ ๑๐
มโนธาตุ ๓ มโนวิญญาณธาตุ ๖๘ และเจตสิกที่เกิดพร้อมกับโลกียจิต ๘๑ คือ ผัสโส เวทนา
สัญญา เจตนา เอกัคคตา ชีวิตินทรีย์ มนสิการ ทั้ง ๗ นี้ เป็น เจตสิกที่สาธารณะทั่วไปในจิตทั้งปวง
การกล่าวดังนี้มิได้แปลกกัน เพราะจิตทั้งปวงนั้น ถ้ามี เจตสิกอันทั่วไปแก่จิตทั้งปวงเกิดพร้อม ย่อมมี
เพียง ๗ ประการเท่านี้
เมือ่ โยคาวจรบุคคลมาพิจารณานามและรูปอันกล่าวโดยสรุปคือขันธ์ ๕ แจ้งชัดด้วยปัญญาญาณ
ตามความเป็นจริงแล้ว ย่อมถอนความเห็นผิดและตัดความสงสัยในธรรมเสียได้ ย่อมรู้จักทางผิดหรือ
ถูกควรด�ำเนินและไม่ควรด�ำเนินแจ่มแจ้งแก่ใจ ย่อมสามารถถอนอาลัยในโลกทั้งสามเสียได้ ไม่ไยดี
ติดอยูใ่ นโลกไหนๆ จิตใจของโยคาวจรย่อมหลุดพ้นจากอาสวกิเลส เป็นสมุจเฉทปหานได้โดยแน่นอน
ด้วยประการฉะนี้แล

๒๔. วินัยกรรม
๑. อุโบสถกรรม
เป็ น วิ นั ย กรรมอย่ า งหนึ่ ง ที่ ท รงบั ญ ญั ติ ใ ห้ ภิ ก ษุ ท� ำ ทุ ก กึ่ ง เดื อ นจะละเว้ น มิ ไ ด้ โ ดยประสงค์
ให้ช�ำระตนให้บริสุทธิ์ไม่ให้มีอาบัติโทษติดตัว ประการหนึ่ง เพื่อให้รู้จักพระวินัยส่วนส�ำคัญที่ทรง
บัญญัติไว้ จะได้ประพฤติตนถูกต้องดี ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง เพื่อความสามัคคีแห่งสงฆ์
ทรงก�ำหนดองค์แห่งความพร้อมพรั่งของอุโบสถไว้ ๔ ประการ คือ ดิถีที่ ๑๔-๑๕ หรือวันสามัคคี
วันใดวันหนึ่ง เป็นองค์ที่ ๑ ภิกษุครบจ�ำนวนควรท�ำสังฆอุโบสถหรือคณะอุโบสถได้ นั่งชุมนุม
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ไม่ละหัตถบาสกันในสีมาเดียวกัน เป็นองค์ที่ ๒ อาบัติที่เป็นสภาคคือมีวัตถุเสมอกัน ไม่มีแก่สงฆ์
เป็นองค์ที่ ๓ และวัชชนียบุคคล ๒๑ ไม่มีในหัตถบาส เป็นองค์ที่ ๔ อุโบสถพร้อมพรั่งด้วยองค์ที่ ๔
ประการนี้ จึงควรท�ำอุโบสถกรรม ควรกล่าวว่า ปตฺตกลฺลํ ได้ ในบรรดาวัชชนียบุคคล ๒๑ นั้น
เมื่อคนอันสงฆ์ยกวัตร ๓ จ�ำพวกอยู่ในหัตถบาส สงฆ์ท�ำอุโบสถต้องอาบัติปาจิตตีย์ คนนอกนั้นอยู่ใน
หัตถบาส สงฆ์ท�ำอุโบสถต้องทุกกฏฯ
ก่อนจะท�ำอุโบสถ พึงท�ำบุพพกิจบุพพกรณ์ก่อน ถ้าภิกษุหนุ่มไม่เป็นไข้ ให้ภิกษุหนุ่มท�ำหรือมี
สามเณรหรือคนวัดก็ให้สามเณรหรือคนวัดท�ำก็ได้
ภิกษุใดรู้อุโบสถ ๙ อุโบสถกรรม ๔ ปาฏิโมกข์ ๒ ปาฏิโมกขุทเทศ ๙ หรือ ๕ ภิกษุนั้น ชื่อว่า
ผู้ฉลาด ควรสวดปาฏิโมกข์ได้
ภิกษุอยูอ่ งค์เดียว พึงทาํ บุพพกิจบุพพกรณ์ไว้รอภิกษุอนื่ จนหมดเวลาเห็นไม่มาแล้วพึงอธิษฐาน
ว่า อชฺช เม อุโปสโถ ปณฺณรโส ถ้าเป็นวัน ๑๔ ค�ำ 
่ ก็เปลี่ยน ปณฺณรโส เป็น จาตุทฺทโส
ภิกษุอยู่ ๒ รูป พึงทํากิจทั้งปวงไว้รอภิกษุอื่นอีก เมื่อหมดเวลาแล้วไม่มีภิกษุอื่นมา พึงแสดง
อาบัติแล้วบอกบริสุทธิ์แก่กันและกันว่า ปริสุทฺโธ อหํ อาวุโส ปริสุทฺโธติ มํ ธาเรหิ ผู้อ่อนพรรษากว่า
พึงว่า ปริสุทฺโธ อหํ ถนฺเต ปริสุทฺโธติ มํ ธาเรถ
ภิกษุอยู่ด้วยกัน ๓ รูป พึงทําบุพพกิจบุพพกรณ์ไว้รอภิกษุอื่น เห็นว่าไม่มีมาแน่แล้ว พึงประชุม
กัน ภิกษุผู้ฉลาดรูปหนึ่งพึงตั้งคณะญัตติว่า สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺมนฺตา อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส
ยทายสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺลํ มยํ อญฺญมํ ญฺญํ ปาริสทุ ธฺ ิ อุโปสถํ กเรยฺยาม แล้วพึงบอกบริสทุ ธิซ์ งึ่ กันและกัน
ค�ำบอกบริสุทธิ์เหมือนกล่าวแล้วข้างบนนั้น พึงใช้เฉพาะบทหลัง เปลี่ยนแต่ค�ำ  ภนฺเต เป็น อาวุโส
ตามสมควรแก่ความเป็นผู้แก่อ่อนเท่านั้น
ภิกษุตั้งแต่ ๔ รูปขึ้นไป พึงสวดปาฏิโมกข์ เมื่อไม่มีอันตรายจึงสวดจนจบ ถ้ามีอันตรายอย่างใด
อย่างหนึ่ง พึงสวดย่อได้ อุเทศที่ยังไม่ได้สวด พึงประกาศด้วยสุตบท
อันตรายแห่งอุโบสถอันเป็นเหตุให้สวดปาฏิโมกข์ย่อได้ มี ๑๐ อย่าง คือ ๑. ราชนฺตราโย
พระราชาเสด็จมา ๒. โจรนุตราโย โจรมาปล้น ๓. อคฺคยนฺตราโย ไฟไหม้ ๔. อุทกนฺตราโย น�้ำท่วม
๕. มนุสฺสนฺตราโย มนุษย์มามาก ๖. อมนุสฺสนฺตราโย ผีเข้าภิกษุ ๗. พาลนฺตราโย สัตว์ร้ายมา
๘. สิริสปนฺตราโย งูเลื้อยมาในที่ชุมนุม ๙. ชีวิตนฺตราโย อันตรายแห่งชีวิต ๑๐. พฺรหฺมจริยนุตราโย
อันตรายแห่งพรหมจรรย์ เมื่ออันตราย ๑๐ อย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งมีมา พึงสวดปาฏิโมกข์ย่อตั้งแต่
อุทเทสที่ ๒ เป็นต้นไป อันตรายมีมาในเวลากําลังสวดอุทเทสใดค้างอยู่ จึงประกาศด้วย สุตบทแต่
อุทเทสนั้นไป นิทฺทานุเทศสวดยังไม่จบ อย่าพึงประกาศด้วยสุตบท พึงสวดให้จบก่อน นอกนั้น
จึงประกาศด้วยสุตบท ไม่มีอันตรายจึงสวดโดยพิสดารจนจบ
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อุทเทสแห่งปาฏิโมกข์ ๙ คือ นิทานุทเทส ๑ ปาราชิกกุทเทส ๑ สังฆาทิเสสุทเทส ๑ อนิยตุทเทส ๑
นิสสัคคิยทุ เทส ๑ ปาจิตติยทุ เทส ๑ ปาฏิเทสนียทุ เทส ๑ เสขิยทุ เทส ๑ สมถุทเทส ๑ ปาฏิโมกขุทเทส ๕
นั้น รวมตั้งแต่ อนิยต ถึงเสขิยวัตร เข้ากัน เรียกว่า วิตถารุทเทส จึงมีอุทเทสเพียง ๕ ประการ
อุ ท เทสนี้ สํ า หรั บ กํ า หนดในการสวดย่ อ ในเมื่ อ มี อั น ตราย ที่ นิ ย มใช้ กั น อยู ่ กํ า หนดด้ ว ยอุ ท เทส
๙ ประการ สะดวกในการใช้ประกาศด้วยสุตบท
สุตบทนั้นคือประกาศว่า อุทเทสนอกจากที่สวดมาแล้วนั้น ท่านทั้งหลายได้เคยฟังมาแล้ว ดังนี้
ว่า สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ จตฺตาโร ปาราชิกา ธมฺมา ฯลฯ สุตา โข อายสฺมนฺเตหิ สตฺตาธิกรณสมถา
ธมฺมา เอตฺตกนฺตสฺส ภควโต สุตฺตาคตํ สุตฺตปริยาปนฺนํ อนุวฑฺฒมาสํ อุทฺเทสํ อาคจฺฉติ ตตฺถ
สพฺเพเหว สมคฺเคหิ สมฺโมทนาเนหิ สิกฺขิตพฺพํ
๒. ปวารณากรรม
เป็นวินัยกรรมอย่างหนึ่ง ทรงบัญญัติให้ท�ำในวันสิ้นสุดแห่งการจ�ำพรรษา ด้วยจุดประสงค์
คล้ายอุโบสถกรรม และทรงอนุญาตให้ท�ำแทนอุโบสถในวันนั้นด้วยบุพพกิจ บุพพกรณ์ลักษณะ ๔
และวันประชุมท�ำปวารณากรรมก็เหมือนอุโบสถกรรมทุกประการ
ภิกษุหนึ่งรูปพึงอธิษฐานว่า อชฺช เม ปวารณา ปณฺณรสี อธิฏฐามิ ภิกษุ ๒ รูป พึงปวารณา
กันและกันทีเดียว ไม่ต้องตั้งญัตติ ภิกษุ ๓-๔ รูป พึงตั้งคณะญัตติว่า สุณนฺตุ เม ภนฺเต อายสฺมนฺโต
อชฺชปวารณา ปณฺณรสี ยทา ยสฺมนฺตานํ ปตฺตกลฺลํ มยํ อญฺญมญฺญํ ปวาเรยยาม แล้วพึงปวารณา
กันและกัน ถ้ามีภิกษุตั้งแต่ ๕ รูปขึ้นไป พึงท�ำสังฆปวารณา ตั้งญัตติว่า สุณาตุ เม ภนฺเต สงฺโฆ
อชฺช ปวารณา ปณฺณรสี ยทิ สงฺฆสฺส ปตฺตกลฺลํ สงฺโฆ ปวาเรยฺย แล้วพึงปวารณาตนต่อสงฆ์ทีละรูป
ตามลําดับพรรษา ถ้าจะระบุประการ ให้เปลี่ยนตอนท้ายเป็นดังนี้ ถ้าปวารณา ๓ หน พึงว่า เตวาจิกํ
ปวาเรยฺย ถ้าปวารณา ๒ หน พึงว่า เทฺววาจิกํ ปวาเรยฺย ถ้าปวารณาหน เดียว พึงว่า สมานวสฺสิกํ
ปวาเรยฺย
คําปวารณาต่อสงฆ์ว่า สงฺฆมฺภนฺเต ปวาเรมิ ทิฏฺเฐน วา สุเตน วา ปริสงฺกาย วา วทนฺตุ มํ 
อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ ภิกษุอ่อนกว่าพึงเปลี่ยน อาวุโส เป็น ภนฺเต
คําปวารณาตนต่อคณะว่า อหํ อาวุโส อายสฺมนฺเต ปวาเรมิ ฯลฯ วทนฺตุ มํ อายสฺมนฺโต อนุกมฺปํ
อุปาทาย ปสฺสนฺโต ปฏิกฺกริสฺสามิ ภิกษุผู้อ่อนกว่าพึงเปลี่ยน อาวุโส เป็น ภนุเต ถ้า ๒ รูป จึงเปลี่ยน
อายสฺมนฺเต เป็น อายสฺมนฺตํ เปลี่ยน อายสฺมนฺโต เป็น อายสฺมา
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๓. จีวรกรรม
ไตรจีวร คือผ้าสังฆาฏิ ๑ ผ้าอุตตราสงค์ ๑ ผ้าอันตรวาสก ๑ ต้องตัดเย็บท�ำให้ถูกตาม
ลักษณะให้ได้ประมาณ และย้อมให้ได้สี ท�ำพินทุกัปปะ แล้วจึงอธิษฐาน จะไม่ตัดไม่ควร เพราะ
ทรงห้ามไว้ว่า อย่าทรงผ้าที่ไม่ได้ตัด ภิกษุใดทรง ภิกษุนั้นต้องอาบัติทุกกฏ
วิธตี ดั ผ้านัน้ ทรงวางแบบไว้ในคัมภีรข์ นั ธกะ จะแสดงแบบจีวร ๕ ขัณฑ์เป็นตัวอย่าง ขัณฑ์หนึง่ ๆ
แบ่งออกเป็น ๒ ท่อน ท่อนยาวเรียกว่ามณฑล ท่อนสั้นเรียกว่าอัฑฒมณฑล แผ่นผ้า เล็กยาวตาม
มณฑล ขัณฑ์กลางเรียกว่า วิวัฏฏะ แผ่นผ้าเล็กสั้นตามอัฑฒมณฑล ขัณฑ์กลาง เรียกว่า อนุวิวัฏฏะ
แผ่นผ้าเล็กสั้นในระหว่างมณฑลกับอัฑฒมณฑลเรียกว่า อัฑฒกุสิ แผ่นผ้าเล็ก ยาวตามมณฑลเรียก
กุสิ อัฑฒมณฑลที่ถูกคอในเวลาห่มเรียกว่า ดีเวยยกะ อัฑฒมณฑลที่ถูกแข้ง ในเวลาห่มเรียกว่า
ชังเฆยยกะ อัฑฒมณฑลทีถ่ กู มือในเวลาห่มเรียกว่า พาหันตะ แผ่นผ้าทาบริม โดยรอบเรียกว่า อนุวาต
ทรงอนุญาตให้มีลูกดุม รังดุม ติดที่มุมชายล่างกันผ้าเลิก และที่ผูกคอกัน ผ้าหลุด
ประมาณกว้างยาวตามขนาดของผู้ใช้ แต่ต้องไม่เท่าหรือเกินสุคตจีวร สุคตจีวรนั้นกว้าง ๖ คืบ
ยาว ๙ คืบ โดยคืบพระสุคต ถ้าตัดผ้าขัณฑ์ ๕ ขัณฑ์หนึ่งๆ กว้าง ๒๔ นิ้ว ขัณฑ์ ๗ ขัณฑ์ละ ๑๗ นิ้ว
๑ กระเบียด ขัณฑ์ ๙ ขัณฑ์ละ ๑๓ นิ้ว ๒ กระเบียด ขัณฑ์ ๑๑ ขัณฑ์ละ ๑๑ นิ้ว อนุวาต ๖ นิ้ว
เมื่อประกอบกันเข้าแล้ว เป็นจีวรกว้าง ๓ ศอก ๑ คืบ ยาว ๕ ศอก ๒ กระเบียด โดยวัฑฒกีประมาณ
คือ นิ้ว คืบ ศอกช่างไม้เป็นประมาณที่พอดี จึงตัดจีวรตามแบบนี้
สุคตประมาณนั้นคือ ๕ กระเบียดครึ่ง เป็น ๑ นิ้ว พระสุคต ๑๒ นิ้วเป็น ๑ คืบ ๒ คืบ เป็น
๑ ศอก เมื่อเทียบกับวัฑฒกีประมาณเป็นดังนี้ ๑๖ นิ้ว ๑ กระเบียดช่างไม้เป็น ๑ คืบ พระสุคต จีวร
ที่ตัดตามแบบข้างบนนี้จึงเล็กกว่าสุคตจีวร
ในผ้า ๓ ผืนนี้ ทรงอนุญาตให้ทำ� ผ้าสังฆาฏิ ๒ ชั้น อุตตราสงค์ ๑ ชั้น อันตรวาสก ๑ ชั้น ส�ำหรับ
ผ้าใหม่ ถ้าเป็นผ้าเก่า ทรงอนุญาตผ้าสังฆาฏิ ๓ ชั้น ๔ ชั้น ผ้าอุตตราสงค์ ๒ ชั้น ผ้าอันตรวาสก ๒ ชั้น
ถ้าเป็นผ้าบังสุกุล ทรงอนุญาตให้ทำ� ได้ตามต้องการ จะกี่ชั้นก็ได้ แล้วแต่จะพึงอุตสาหะ

บ ท ธ ร ร ม บ ร ร ย า ย 185

ประวัติอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ
อัฐิท่านพระอาจารย์ม่ัน ซึ่งท่านได้มรณภาพและท�ำฌาปนกิจศพ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัด
สกลนคร พระอาจารย์สงิ ห์ เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน ซึง่ เป็นศิษย์ทา่ นพระอาจารย์มนั่ และพระอาจารย์
สิงห์ ผู้นี้ได้เป็นหัวหน้าคณะบรรดาพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาในภาคอีสาน มีจังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น ได้ไปร่วมในงานฌาปนกิจศพ พ.ศ. ๒๔๙๓ และได้รับส่วนแบ่งอัฐิและเถ้าถ่าน
เพลิงมาแจกให้ตามหัวหน้าวัดต่างๆ เหลือนัน้ ก็ได้แจกให้แก่อบุ าสกอุบาสิกา นายวัน และนางทองสุก
คมนามูล เจ้าของร้านสิริผล ประตูชุมพล นครราชสีมา และเจ้าของโรงแรมสุทธิผล หลังสถานี
นครราชสีมา ก็ได้รับส่วนแจกจากพระอาจารย์สิงห์ด้วย เมื่อได้รับแจกแล้ว ก็ได้หาโกศมาสองโกศ
และได้นําอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นใส่ลงนั้น แล้วนําไปเก็บไว้บูชาสองแห่ง คือ ที่ร้านสิริผลแห่งหนึ่ง
โรงแรมสุทธิผลแห่งหนึ่ง และได้รับส่วนแบ่งจากพระอาจารย์ฝั้น พระอาจารย์กงมา มาเพิ่มอีก
ต่อจากนั้นก็ไม่ได้เปิดดู
นายวัน คมนามูล ชาวจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นศิษย์ฝ่ายฆราวาสของท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร ได้นําผงอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร บรรจุไว้บูชาที่บ้าน ต่อมาได้แปรสภาพ
กลายเป็นพระธาตุท่านอาจารย์พระมหาบัว ได้พิจารณาและนมัสการ
จนถึงเมื่อนายวัน และนางทองสุก คมนามูล ได้เดินทางไปจังหวัดสกลนคร ได้รับอัฐิส่วนศีรษะ
๑ ชิ้น ของท่านพระอาจารย์มั่น จากท่านมหาทองสุก วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร มา จึงได้
เปิดโกศเพือ่ บรรจุในทีอ่ นั เดียวกัน เมือ่ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๖ ตรงกับขึน้ ๔ ค�ำ 
่ เดือน ๑๒
ขณะนั้น อัฐิของท่านพระอาจารย์มั่นซึ่งมีอยู่เดิมได้หายไป เหลืออยู่เพียงเถ้าและถ่านไฟ และกระจก
เท่านัน้ ส่วนอัฐไิ ด้หายไป (กลายไปเป็นธาตุ เหมือนธาตุสาวก) และมีวตั ถุเหมือนกับธาตุสาวกทัง้ หลาย
มาแทนที่ในโกศนั้น เป็นจ�ำนวน ๒๒ องค์ เจ้าของนึกสงสัย จึงได้สอบถามลูกหลานที่ร่วมกัน
ใครได้เอาธาตุมาใส่เพิ่มเติมหรือไม่ ก็ได้รับค�ำปฏิเสธว่าไม่มีใครไปแตะต้องเลย จึงเกิดความสงสัย
ไปเปิดโกศทีอ่ ยูโ่ รงแรมสุทธิผลดูจะเป็นเช่นเดียวกันหรือไม่ เมือ่ เปิดดูกเ็ ห็นเป็นธาตุเช่นเดียวกับทีม่ อี ยู่
ในร้านศิรผิ ล ส่วนกระดูกนัน้ หายไปคงเหลือแต่เถ้าถ่านไฟเช่นเดียวกันอีก จึงได้เทออกนับดู ปรากฏว่า
มีธาตุจำ� นวน ๓๑๕ องค์ รวมทั้งสองแห่งเป็น ๓๓๗ องค์ เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงในสมัยปัจจุบันซึ่งใครๆ
ไม่นึกเลยว่าจะเป็นไปได้   
ดังนั้น จึงได้พิมพ์ประกาศไว้ เพื่อท่านผู้สนใจจะได้พิสูจน์ดู ตามหลักฐานที่ได้อ้างไว้ข้างบนนั้น.
เขียนโดย พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทตฺตเถร เกี่ยวกับ
อัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ (ศรีดา พิมพ์-ทาน)
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ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน ได้เขียนเล่าไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่น
ภูริทตฺตเถร เกี่ยวกับอัฐิท่านพระอาจารย์มั่นกลายเป็นพระธาตุ ดังนี้
...ท่านพระอาจารย์มั่นจึงเป็นพระอาจารย์สําคัญองค์หนึ่ง ทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และล่วงลับ
ผ่านไปแล้ว เวลายังมีชีวิตอยู่ก็เป็นจุดยับยั้งผ่อนคลายความตึงเครียดแห่งจิตใจบรรดาศิษย์ทั้งพระ
และฆราวาสเป็นอย่างดีตลอดมา เราพอทราบได้ตามที่มผี ู้มาเล่าให้ฟงั ขณะจิตคิดจะทําความชั่วบ้าง
ขณะจิตกาํ ลังลุกเป็นไฟเนือ่ งจากเหตุการณ์บางอย่างบังคับบ้าง ขณะเกิดความเคียดแค้น อย่างสุดขีด
จะตัดสินใจฆ่าคนอยู่ในนาทีนั้นบ้าง พอระลึกถึงท่านพระอาจารย์มั่นขึ้นมาได้เท่านั้น เหตุการณ์
ที่เป็นอยู่ภายในเหล่านั้น ราวกับน�้ำดับไฟ สงบลงทันทีทันใด และเห็นโทษแห่งความผิดของตัวขึ้น
ในขณะนั้น อยากก้มลงกราบองค์ท่านทันทีที่ระลึกได้ สิ่งที่คิดว่าจะทํานั้นเลยหายราวกะปลิดทิ้ง
นี่เป็นฝ่ายฆราวาสเล่าให้ฟัง แม้ที่มิได้เล่าก็เข้าใจว่ายังมีอยู่มาก และสามารถแก้ความผิดของตัวได้
ในลักษณะเดียวกัน ด้วยอํานาจความระลึกถึงท่านด้วยความเคารพเลื่อมใส ส่วนพระที่ได้รับความ
ยับยั้งใจไปตามเพศของตน เพราะอํานาจความเชื่อความเลื่อมใสในท่าน ก็เข้าใจว่ามีจํานวนไม่น้อย
เช่นเดียวกัน เท่าทีท่ า่ นอบรมคนให้เป็นคนดีนนั้ นับจํานวนไม่ถว้ น เริม่ แต่วนั ท่านอุปสมบทและสัง่ สอน
มาจนถึงวันมรณภาพ ถ้านับเวลาสัง่ สอนผูค้ นพระเณรก็ไม่ตำ�่ กว่า ๔๐ ปี ใน ระหว่าง ๑ ปีถงึ ๔๐ ปีนนั้
มีพระเณรและฆราวาสมารับการอบรมกับท่านมากเพียงไร เฉพาะพระที่มีหลักฐานมั่นคงทางด้าน
จิตใจและข้อปฏิบัติมีจํานวนมากมาย ท่านอาจารย์เหล่านี้จะเป็นครู อาจารย์สั่งสอนผู้คนพระเณร
ให้มีหลักยึดต่อไปในอนาคต ซึ่งสืบเนื่องมาจากท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ให้กําเนิดความรู้ทั้งภายใน
และภายนอกมาก่อน มิฉะนั้นก็หาทางเดินไม่ได้แม้ตัวเอง โดยไม่ต้องพูดถึงการสั่งสอนคนอื่นให้
เป็นคนดีได้เลย ด้วยเหตุนี้ การวางรากฐานจิตใจให้มั่นคงต่อเหตุผลอรรถธรรมความถูกต้องดีงาม
เป็นขั้นๆ จึงเป็นงานชิ้นใหญ่และหนักมากกว่างานชิ้นใดๆ ในโลกที่พวกเราเคยทําและเคยบ่นกันว่า
ยากๆ เพราะงานนั้นเป็นเพียงสิ่งคล้อยตามจิตใจของผู้พาดําเนินเท่านั้น หลักใหญ่ของงานทุกแขนง
และทุกชิน้ อย่างแท้จริงขึน้ อยูก่ บั ใจทัง้ สิน้ นอกจากนัน้ ยังเกีย่ วกับงานผิดถูกชัว่ ดีอกี ว่าใครเป็นผูบ้ งการ
และพาดําเนินถ้าไม่ใช่ใจ ถ้าใจเป็นผู้ชี้ขาดและพาดําเนิน ใจได้รับการศึกษาอบรมพอทราบเรื่อง
ของตัวเกี่ยวกับความผิดถูกชั่วดีอย่างไรบ้าง เพียงไร จึงจะประคองตัวและงานนั้นๆ ไปด้วยความ
ราบรื่นชื่นใจตลอดความปลอดภัยอันเกิดจากผลงานที่ตนทําทุกอย่าง เมื่อกล่าวถึงจิตใจ บรรดาท่าน
ที่เคยทราบความลึกซึ้งหนาบางของท่านพระอาจารย์มั่นมาบ้างแล้ว จะต้องกราบท่านอย่างสนิทใจ
ระลึกไว้มิได้ลืม ทั้งเวลาท่านยังมีชีวิตอยู่และเวลาท่านจากไปแล้ว อดระลึกถึงความกตัญญูกตเวที
ในท่านมิได้อย่างแน่นอน แม้ชีวิตจะขาดไปก็ยอมถวายไปเลย
ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นอาจารย์เอกทางด้านพัฒนาจิตใจคน อาจพูดได้ว่าเกือบทั่วประเทศ
ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ถูกจุดสําคัญของโลกด้วย เพราะใจที่ได้รับการพัฒนาด้วยอรรถด้วยธรรมด้วยดี
ความเสียหายไม่ค่อยมี หรืออาจพูดได้อย่างเต็มปากว่า จิตที่ได้รับการพัฒนาเต็มที่แล้วแน่ใจว่า
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ความเสียหายไม่มี ทั้งงานและผลของงานก็เป็นที่แน่ใจ โลกที่ได้รับการพัฒนาจิตใจไปพร้อมๆ กัน
ด้วยดีย่อมเป็นโลกที่เจริญจริง ประชาชนมีความสงบสุข มิใช่เจริญแต่ด้านวัตถุอย่างเดียว แต่ใจร้อน
เหมือนไฟ มีแต่การเบียดเบียนทําลายกัน เอารัดเอาเปรียบกัน ฉ้อโกงกัน เร็วยิ่งกว่าเจ้าบอนนี่ขึ้น
โลกพระจันทร์ ซึ่งไม่ผิดอะไรกับความเจริญแห่งไฟในแดนนรก ถ้ายังไม่ทราบว่าแดนนรกมีความ
เจริญด้วยความรุ่มร้อนขนาดไหน ก็ควรดูโลกที่ปราศจากการพัฒนาจิตใจซึ่งมีแต่ความรุงรังไปด้วย
สิ่งสกปรกที่ระบายออกจากท่อไอเสียคือใจ ความประพฤติ การกระท�ำทุกด้านเป็นสิ่งขวางโลก
ขวางธรรม ขวางหู ขวางตา ขวางใจไปหมด ไม่มีอะไรน่าดูน่าชมเลย เต็มไปด้วยสิ่งไม่พึงปรารถนา
ฉะนั้น ท่านผู้มีความฉลาดแหลมคมจึงนิยมการพัฒนาจิตใจก่อนพัฒนาสิ่งอื่นใด ซึ่งเป็นเพียงบริวาร
ของใจเท่านั้น เมื่อพัฒนาใจดีแล้ว การระบายออกทางกายวาจา ความประพฤติ การกระทําตลอด
ทุกด้าน ย่อมกลายเป็นของสะอาดไปตามส่วนใหญ่คือใจ โลกย่อมมีความสงบสุขสมกับคนฉลาด
ด้วยจิตพัฒนาปกครองโลก ปกครองตน โดยทางเหตุผลอรรถธรรม
ความฉลาดของมนุษย์ที่ปราศจากธรรม จะฉลาดเพียงไรยังไม่ควรเป็นที่ไว้ใจและชมเชย
โดยถ่ายเดียวได้ แม้จะฉลาดแสดงความสามารถขึ้นชมดวงดาว พระอาทิตย์ พระจันทร์บนฟ้าได้
ก็ยังไม่ถือเป็นจุดสําคัญ ความฉลาด ถ้ายังขึ้นระบายสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกเพื่อความเดือดร้อน
แก่ตนและผู้อ่ืนอยู่อย่างไม่สํานึกตัวว่าเป็นความผิด ความรู้ความฉลาดนั้นยังไม่อาจเลยภูมิของ
สัตว์เดียรัจฉานที่เคยเป็นอยู่ด้วยการเบียดเบียนและกัดฉีกกันกินโดยถือว่าเป็นความฉลาด และเป็น
ความสุขของเขาซึง่ อยูใ่ นภูมนิ นั้ ๆ ความฉลาดทีร่ บั รองกันตามหลักเหตุผลทีย่ งั ตนและโลกให้เจริญนัน้
ไม่จําเป็นต้องออกใบประกาศนียบัตรให้โชว์ก็ได้ แต่การระบายออกทางใจและความประพฤติ
สิ่งกระทําอันเป็นไปเพื่อตนและโลกได้รับความสุขความเย็นใจด้วยนั้น ถือว่าเป็นผลงานที่ออกจาก
ความฉลาดอย่างแท้จริง และเป็นประกาศนียบัตรอยู่ในตัวพร้อมแล้ว ไม่จําต้องหาใบประกาศมา
บังหน้าและอวดโลกเพื่ออํานาจในทางผิดอย่างลึกลับ ซึ่งผลคือความเดือดร้อนของผู้ได้รับมิได้เป็น
ของลับๆ ไปด้วย แต่เป็นความทุกข์ร้อนอยู่อย่างเปิดเผย ดังที่เห็นๆ กันอยู่อย่างเต็มตา รู้อยู่อย่าง
เต็มใจ นอกจากไม่พูดกันเท่านั้น ทั้งนี้หากมิใช่โทษของการมองข้ามการพัฒนาภายในคือใจแล้ว
ใครจะเชือ่ กันได้ลงคอว่า การพัฒนาแต่ดา้ นวัตถุดว้ ยทัง้ ใจทีร่ กรุงรังด้วยสนิมคือกิเลส ความเห็นแก่ตวั
และพวกพ้องของตัวทําให้โลกเจริญ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วกันดังนี้ นอกจากคนตายหมด
ความรู้สึกดีชั่วทุกอย่างแล้วเท่านั้นจะไม่มีความขัดใจและคิดแย้งการกระทําดังที่ว่า เมื่อนํามาเทียบ
ระหว่างผูม้ กี ารพัฒนาทางใจกับผูไ้ ม่ได้พฒ
ั นาทางใจเลย การงานและผลของงานต่างกันราวฟ้ากับดิน
ฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงไม่ทรงชมเชยสมาธิสมาบัติเพื่อความเหาะเหินเดินอากาศ ดําดินดําน�้ำ 
เหาะข้ามทะเลต่างๆ ว่าเป็นผู้ฉลาดเลื่องลือ แต่ทรงชมเชยผู้พยายามฝึกอบรมตนโดยวิธีต่างๆ เพื่อ
ความดีงาม จะเป็นทางสมาธิสมาบัติหรือทางใดก็ตามด้วยความรอบคอบต่อการระบายออกทาง
ความประพฤติการกระทาํ มิให้เกิดโทษแก่ตนและผูอ้ นื่ ว่าเป็นผูฉ้ ลาด เพราะความน่าอยูข่ องโลกทัว่ ไป
ย่อมขึ้นอยู่กับความสุขใจเป็นหลักใหญ่ แม้ร่างกายและความเป็นอยู่ในด้านต่างๆ จะมีอดบ้างอิ่มบ้าง
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ตามคติธรรมดาของโลกอนิจจํ แต่กย็ งั น่าอยู่ เพราะผูพ้ าอยูพ่ าไปคือใจ มีความสุขเท่าทีค่ วร ไม่แผดเผา
เร่าร้อนจนทําให้คิดอยากย้ายภพย้ายชาติ ย้ายบ้านเรือนและสถานที่อยู่ต่างๆ
ปัญหาเรื่องอัฐิท่านพระอาจารย์มั่น ท่านพระอาจารย์เสาร์ กลายเป็นพระธาตุ ปรากฏว่า
จะกระจายไปในที่ต่างๆ จนทําให้เกิดความสงสัยกันก็มี ในระยะอัฐิท่านกลายเป็นพระธาตุใหม่ๆ
บางท่านมาถามว่า อัฐิของพระอรหันต์ก็ดี ของสามัญชนก็ดี ต่างก็เป็นธาตุดินชนิดเดียวกัน ส่วนอัฐิ
ของสามัญชนทาํ ไมจึงกลายเป็นพระธาตุไม่ได้ เฉพาะอัฐขิ องพระอรหันต์ทาํ ไมจึงกลายเป็นพระธาตุได้
ทัง้ สองนีม้ คี วามแปลกต่างกันอย่างไรบ้าง ก็ได้อธิบายให้ฟงั เท่าทีส่ ามารถแต่เพียงโดยย่อว่า เรือ่ งอัฐนิ นั้
ปัญหาส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับใจเป็นสําคัญ คําว่า จิต แม้เป็นจิตเช่นเดียวกัน แต่มีอํานาจและคุณสมบัติ
ต่างกันอยู่มาก คือจิตของพระอรหันต์ท่านเป็นอริยจิต เป็นจิตที่บริสุทธิ์ ส่วนจิตของสามัญชน
เป็นเพียงสามัญจิต เป็นจิตที่มีกิเลสโสมมต่างๆ เมื่อจิตผู้เป็นเจ้าของเข้าครองอยู่ในร่างใด
และจิตเป็นจิตประเภทใด ร่างนั้นอาจกลายไปตามสภาพของจิตผู้เป็นใหญ่พาให้เป็นไป เช่น
จิตพระอรหันต์เป็นจิตที่บริสุทธิ์ อาจมีอํานาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นธาตุที่บริสุทธิ์ไปตามส่วน
ของตน อัฐทิ า่ นจึงกลายเป็นพระธาตุได้ แต่อฐั ขิ องสามัญชนทัว่ ๆ ไป แม้จะเป็นธาตุดนิ เช่นเดียวกัน
แต่จิตผู้เป็นเจ้าของเต็มไปด้วยกิเลส และไม่มีอํานาจซักฟอกธาตุขันธ์ให้เป็นของบริสุทธิ์ได้
อัฐิจึงกลายเป็นธาตุขันธ์ที่บริสุทธิ์ไปไม่ได้ จําต้องเป็นสามัญธาตุไปตามจิตของคนมีกิเลสอยู่
โดยดี หรือจะเรียกไปตามภูมิของจิตภูมิของธาตุว่า อริยจิต อริยธาตุ และสามัญจิต สามัญธาตุ
ก็คงไม่ผิด เพราะคุณสมบัติของจิต ของธาตุ ระหว่างพระอรหันต์กับสามัญชนต่างกัน อัฐิจําต้อง
ต่างกันอยู่โดยดี
ผู้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ขึ้นมานั้น ทุกองค์เวลานิพพานแล้วอัฐิต้องกลายเป็นพระธาตุ ด้วยกัน
ทั้งสิ้นดังนี้ ข้อนี้ผู้เขียนยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นทุกๆ องค์ เฉพาะจิตท่านที่สําเร็จ
พระอรหัตตภูมิ เป็นจิตที่บริสุทธิ์เต็มภูมินับแต่ขณะที่สําเร็จ ส่วนร่างกายที่เกี่ยวโยงไปถึงอัฐิเวลาถูก
เผาแล้วจะกลายเป็นพระธาตุได้เช่นเดียวกันทุกองค์หรือไม่ ยังเป็นปัญหาอยู่บ้างระหว่างกาลเวลา
ที่บรรลุถึงวันท่านนิพพานมีเวลาสั้นยาวต่างกัน องค์ที่บรรลุแล้วมีเวลาทรงขันธ์อยู่นาน เวลา
นิพพานแล้วอัฐิย่อมมีทางกลายเป็นพระธาตุได้โดยไม่มีปัญหา เพราะระยะเวลาที่ทรงขันธ์อยู่
จิตที่บริสุทธิ์ก็ย่อมทรงขันธ์เช่นเดียวกับความสืบต่อแห่งชีวิตด้วยการทํางานของระบบต่างๆ
ภายในร่างกาย มีลมหายใจเป็นต้น และมีการเข้าสมาบัติประจําอิริยาบถ ซึ่งเป็นการซักฟอก
ธาตุขันธ์ให้บริสุทธิ์ไปตามส่วนของตนโดยลําดับด้วยในขณะเดียวกัน เวลานิพพานแล้วอัฐิจึง
กลายเป็นพระธาตุดังที่เห็นๆ กันอยู่ ส่วนองค์ที่บรรลุแล้วมิได้ทรงขันธ์อยู่นานเท่าที่ควรแล้ว
นิพพานไปเสียนั้น อัฐิท่านจะกลายเป็นพระธาตุได้เหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายที่มีโอกาสอยู่นาน
หรือไม่ เป็นความไม่สนิทใจ เพราะจิตไม่มีเวลาอยู่กับธาตุขันธ์นานและมิได้ซักฟอกด้วยสมาธิ
สมาบัติดังกล่าวมา ท่านที่เป็นทันทาภิญญา คือรู้ได้ช้าค่อยเป็นค่อยไป เช่น บ�ำเพ็ญไปถึงขั้น
อนาคามีผลแล้วติดอยู่นานจนกว่าจะก้าวขึ้นขั้นอรหัตตภูมิได้ คือต้องพิจารณาท่องเที่ยวไปมา
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อยู่ในระหว่างอรหัตมรรคกับอรหัตผล จนกว่าจิตจะชํานิชํานาญและมีกําลังเต็มที่ จึงผ่านไปได้
ในขณะที่กําลังพิจารณาอยู่ในขั้นอรหัตมรรคเพื่ออรหัตผล ก็เป็นอุบายวิธีซักฟอกธาตุขันธ์ในตัว
ด้วย เวลานิพพานแล้วอัฐิอาจกลายเป็นพระธาตุได้ ส่วนท่านที่เป็นขิปปาภิญญา คือรู้ได้เร็วและ
นิพพานไปเร็วหลังจากบรรลุแล้ว ท่านเหล่านี้ไม่แน่ใจว่าอัฐิจะกลายเป็นพระธาตุได้หรือประการใด
เพราะจิตที่บริสุทธิ์ไม่มีเวลาทรงและซักฟอกธาตุขันธ์อยู่นานเท่าที่ควร ส่วนสามัญจิตของ
สามัญชนทั่วๆ ไปนั้น ไม่อยู่ในข่ายที่อัฐิจะควรแปรเป็นพระธาตุได้ด้วยกรณีใดๆ จึงขอกล่าว
เท่าที่กล่าวผ่านมาแล้ว
นี่แล ธาตุท่านพระอาจารย์มั่นเป็นความแปลกและอัศจรรย์ดังที่นํามาลง เพื่อท่านผู้อ่านได้
พิจารณาหามูลเหตุแห่งความอัศจรรย์ของพระธาตุดังกล่าวนี้ต่อไป ส่วนการค้นหาหลักฐานและ
เหตุผลมาพิสูจน์ดังที่โลกใช้กันนั้นรู้สึกจะพิสูจน์ได้ยาก อาจมองไม่เห็นร่องรอยเลยก็ได้สําหรับเรื่อง
ทํานองนี้ เพราะสุดวิสัยสําหรับพวกเราที่มีกิเลสจะตามรู้ได้ เพียงแต่ธาตุดินที่อยู่ในส่วนร่างกาย
ท่านผู้บริสุทธิ์กับอยู่ในตัวเราก็แสดงให้เห็นเป็นของแปลกต่างกันอย่างชัดเจนอยู่แล้ว ว่าอัฐิท่าน
กลายเป็นพระธาตุได้อย่างประจักษ์ตา ส่วนร่างกายของพวกเราที่มีกิเลส แม้มีจํานวนล้านๆ คน ไม่มี
รายใดสามารถเป็นไปได้อย่างท่าน จึงควรเรียกได้ว่าท่านเป็นบุคคลที่แปลกต่างจากมนุษย์ทั้งหลาย
อยู่มากจนเทียบกันไม่ได้ ยิ่งใจที่บริสุทธิ์ด้วยแล้วยิ่งเพิ่มความประเสริฐและอัศจรรย์จนไม่มีนิมิต
เครื่องหมายใดๆ มาเทียบได้เลย เป็นจิตที่โลกทั้งหลายควรเคารพบูชาจริงๆ จึงต้องยอมบูชากัน
ตามปกติโลกผู้มีความหยิ่งในชาติของตนประจํานิสัยไม่ค่อยยอมลงกับใครหรืออะไรได้อย่างง่ายๆ
แต่เมื่อหาทางคัดค้านไม่ได้ก็จําต้องยอม เพราะอยากเป็นคนดี เมื่อเห็นของดีแล้วไม่ยอมรับก็รู้สึก
จะโง่เกินไป ไม่สมภูมิเป็นมนุษย์ ดังท่านพระอาจารย์มั่นเป็นต้นในสมัยปัจจุบัน บรรดาพระเณรเถรชี
ที่เข้าไปถึงองค์ท่านจริงๆ และได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากท่านจนเป็นที่เข้าใจแล้ว เท่าที่สังเกตมา
ยังไม่เคยเห็นรายใดจะดื้อด้านหาญสู้ท่านด้วยทิฏฐิมานะไม่ยอมลงกับความจริงที่สั่งสอนเลย เห็นแต่
ยอมรับแบบเอาชีวิตเข้าแลกได้โดยไม่อาลัยเสียดายเลย ถ้าเทียบความจริงที่ท่านแสดงออกมาจาก
ความบริสุทธิ์ที่รู้จริงเห็นจริงในธรรมทุกขั้นแต่ละบทละบาทนั้น มีความถูกต้องตายตัวอย่างหาที่ค้าน
ไม่ได้ เช่นเดียวกับผูบ้ วก ลบ คูณ หาร ด้วยความรูส้ กึ ทีถ่ กู ต้องเชีย่ วชาญนัน่ เอง เช่น หนึง่ บวกกับหนึง่
ต้องเป็นสอง สองบวกสองต้องเป็นสี่ เป็นต้น จะบวกลบคูณหารทวีขนึ้ ไปสูงเท่าไร ก็มแี ต่ความถูกต้อง
แม่นยําตามหลักวิชา ไม่มีผิดพลาดคลาดเคลื่อน จะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่บวกลบคูณหาร เมื่อถูกต้อง
ตามหลักแล้วก็ไม่มีใครคัดค้านได้ว่าผิดวิสัยผู้ที่มาคัดค้านหลักที่ถูกต้องแล้ว แม้มีจํานวนมากคน
เพียงไร ก็เท่ากับมาประกาศขายความโง่ไม่เป็นท่าของตนให้ความจริงหัวเราะเปล่าๆ ฉะนัน้ กฎความ
ถูกต้องจึงไม่นิยมว่าควรมีอยู่ในเด็กหรือผู้ใหญ่ หญิงชาย หรือชาติชั้นวรรณะใดๆ ทั้งสิ้น ย่อมเป็น
ที่ยอมรับกันอย่างหาที่ค้านไม่ได้ หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าและสาวกผู้รู้ถึงมูลความจริงโดยตลอด
ทั่วถึงแล้ว ย่อมสามารถแสดง ออกได้อย่างเต็มภูมิ โดยไม่มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวใดๆ ทั้งสิ้น

190 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๑ )

ท่านพระอาจารย์มั่นเป็นผู้ทรงความรู้จริงเห็นจริงเต็มภูมินิสัยวาสนาท่านผู้หนึ่ง ดังนั้น บรรดา
ความรู้ที่เกี่ยวกับภายในภายนอกที่ท่านรู้เห็นอย่างประจักษ์ใจจึงสามารถแสดงออกได้อย่างเต็มภูมิ
โดยไม่สนใจว่าใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อ จะตําหนิหรือชมเชยใดๆ เลย ภูมิธรรมภายใน นับแต่ศีล สมาธิ
ปัญญา ทุกขัน้ ตลอดถึงวิมตุ ติพระนิพพาน ท่านแสดงออกมาอย่างอาจหาญและเปิดเผย ตามแต่ผฟู้ งั
จะยึดได้น้อยมากเท่าที่กําลังความสามารถจะอํานวย ธรรมภายนอกเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่มี
ประมาณ เช่น เทวบุตร เทวธิดา อินทร์ พรหม ภูตผีชนิดต่างๆ ท่านก็แสดงอย่างองอาจกล้าหาญ
สุดแต่ผู้ฟังจะพิจารณาตามได้หรือไม่เพียงไร ผู้มีนิสัยไปในแนวเดียวกับท่านย่อมได้รับความเพิ่มพูน
ส่งเสริมหรือต่อเติมความรู้ที่มีอยู่แล้วให้กว้างขวางและแม่นยํามากขึ้น ทําให้รู้วิธีปฏิบัติต่อวิชา
แขนงนั้นๆ ดียิ่งขึ้น และปฏิบัติต่อเหตุการณ์ต่างๆ ได้สะดวกและทันท่วงที
...บรรดาการพัฒนาหมู่ชนและการเข้าถึงประชาชน ควรพูดได้ว่าท่านเป็นอาจารย์เอกในการ
พัฒนาจิตใจคนให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงเหตุถงึ ผล ให้รดู้ รี ชู้ วั่ อันเป็นหลักสากลของการปกครองโลก
เพราะการพัฒนาจิตใจเป็นการพัฒนาทีถ่ กู กับจุดศูนย์กลางของโลกของธรรมอย่างแท้จริง โลกจะเสือ่ ม
พินาศ ธรรมจะฉิบหาย ต้องขึ้นอยู่กับจิตเป็นผู้เสื่อมฉิบหายมาก่อน การเคลื่อนไหวคือการทํา จึงเป็น
ประโยคสังหารโลกทําลายธรรมตามกันมา ถ้าใจได้รับการอบรมด้วยดี การเคลื่อนไหวทางกายวาจา
ก็เป็นประโยคส่งเสริมโลกให้เจริญ ธรรมก็รงุ่ เรืองเป็นเงาตามตัว ก็คนทีไ่ ด้รบั การอบรมธรรมจนเข้าถึง
จิตใจแล้ว จะทําความฉิบหายได้ลงคอหรือ ไม่เคยเห็นมีในคติธรรมดาที่เป็นมาแล้ว นอกจากความรู้
ประเภทนกขุนทองท่องได้คล่องปาก จําได้คล่องใจ แต่ธรรมนิสัยไม่เข้าถึงใจเท่านั้น
ท่านเป็นผูเ้ ข้าถึงจิตใจประชาชนพระเณรแท้ ผูเ้ คารพเลือ่ มใสท่านอย่างถึงใจแล้ว แม้ชวี ติ ก็ยอม
ถวายได้ไม่อาลัยเสียดาย ทุกสิง่ ถ้าลงได้เข้าถึงใจแล้ว ไม่วา่ ดีหรือชัว่ ย่อมเป็นแรงผลักดันอย่างไม่มแี รง
ใดๆ เทียบเท่าได้ในโลก ไม่เช่นนั้นคนเราไม่กล้าทําความดีหรือความชั่วอย่างสมใจได้ ที่ทําได้อย่าง
ไม่สะทกสะท้านและกลัวตาย ก็เพราะใจได้เข้าถึงสิ่งนั้นๆ โดยไม่มีทางหลบหลีกแล้ว นี่พูดเฉพาะ
ทางดีเกี่ยวกับความเคารพเลื่อมใสในท่านพระอาจารย์มั่นว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เท่าที่ทราบในวง
ปฏิบัติด้วยกัน เฉพาะอย่างยิ่งคือพระที่ธรรมเข้าถึงใจแล้ว ท่านแสดงความอาจหาญมาก ความเชื่อ
เลือ่ มใสท่านไม่มอี ะไรเทียบได้เลย แม้ชวี ติ ทีแ่ สนรักสงวนมาดัง้ เดิมยังกล้าสละเพือ่ ท่านได้ดว้ ยความเชือ่
ความเลื่อมใสที่มีก�ำลังแรง สิ่งนี้สละไม่ได้ ส่วนชีวิตสละได้ไม่ยากเลย ดังนี้เพียงเท่านี้ก็พอทราบได้ว่า
ท่านเป็นเหมือนแม่เหล็กทีด่ งึ ดูดจิตใจคนได้อย่างอัศจรรย์ ทัง้ ยังมีชวี ติ อยูแ่ ละผ่านไปแล้ว เฉพาะความ
เคารพรักและเลื่อมใสในท่าน...

จากหนังสือ “ประวัติท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร” ลิขิตธรรมของ ท่านอาจารย์พระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน
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คติธรรมค�ำสอนของ พ่อ แม่ ครู อาจารย์มั่น
(หลวงปู่มั่น ภูริทัตตมหาเถร)

•

วาสนา นั้นเป็นไปตามอัธยาศัย คนที่มีวาสนาในทางที่ดีมาแล้ว แต่คบหาคนพาล วาสนา
ก็อาจเป็นคนพาลได้ บางคนวาสนายังอ่อน เมื่อคบบัณฑิต วาสนาก็เลื่อนขึ้นเป็นบัณฑิต ฉะนั้น
บุคคลควรพยายามคบแต่บัณฑิต เพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้น

•

ผู้เห็นคุณค่าของตัว จึงเห็นคุณค่าของผู้อื่น ว่ามีความรู้สึกเช่นกัน ไม่เบียดเบียนท�ำลายกัน  
ผู้มีศีลสัตย์เมื่อท�ำลายขันธ์ไปในสุคติในโลกสวรรค์ ไม่ตกต�่ำเพราะอ�ำนาจศีลคุ้มครองรักษาและ
สนับสนุน จึงควรอย่างยิ่งที่จะพากันรักษาให้สมบูรณ์ ธรรมสั่งสอนแล้วจดจ�ำให้ดี ปฏิบัติให้มั่นคง
จะเป็นผู้ทรงคุณสมบัติทุกอย่างแน่นอน

•

คนชั่ว ท�ำชั่วได้ง่าย และติดใจไม่ยอมลดละแก้ไขให้ดี คนดี ท�ำดีได้ง่าย และติดใจกลายเป็น
คนรักธรรมตลอดไป

•

การต�ำหนิติเตียนผู้อื่น ถึงเขาจะผิดจริงก็เป็นการก่อกวนจิตใจตนเอง ให้ขุ่นมัวไปด้วย
ความเดือดร้อนวุน่ วายใจทีค่ ดิ ต�ำหนิผอู้ นื่ จนอยูไ่ ม่เป็นสุขนัน้ นักปราชญ์ถอื เป็นความผิดและบาปกรรม
ไม่มีดีเลย จะเป็นโทษให้ท่านได้ สิ่งไม่พึงปรารถนามาทรมานอย่างไม่คาดฝัน การกล่าวโทษผู้อื่น
โดยขาดการไตร่ตรอง เป็นการสั่งสมโทษและบาปใส่ตนให้ได้รับความทุกข์ จึงควรสลดสังเวชต่อ
ความผิดของตน งดความเห็นทีเ่ ป็นบาปภัยแก่ตนเสีย ความทุกข์เป็นของน่าเกลียดน่ากลัว  แต่สาเหตุ
ที่ท�ำให้ทุกข์ ท�ำไมพอใจสร้างขึ้นเอง

•

เมื่อเกิดมาอาภัพชาติ แล้วอย่าให้ใจอาภัพอีก ผู้เกิดมาชาตินี้อาภัพแล้ว อย่าให้ใจอาภัพ
คิดแต่ผลิตโทษท�ำบาปกรรมอีกเลย

•

ความยิ่งใหญ่ คือความไม่ยั่งยืน ความไม่ยั่งยืนเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และแน่นอน ชีวิตที่ยิ่งใหญ่
คือชีวติ ทีอ่ ยูด่ ว้ ยทาน ศีล เมตตา และกตัญญู ชีวติ ทีม่ คี วามดี อาจมิใช่ความยิง่ ใหญ่  แต่ชวี ติ ทีย่ งิ่ ใหญ่
ต้องอาศัยคุณธรรมความดีเท่านั้น

•

สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรท�ำความผูกพัน เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง การกระท�ำ
การผูกพันและหมายมั่นในสิ่งนั้นกลับมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นไปไม่ได้ ผู้ท�ำความส�ำคัญมั่นหมายนั้น
เป็นสิ่งที่ไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตควรปล่อยไว้
ตามกาลของมัน ปัจจุบันเท่านั้นจะส�ำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรท�ำได้ไม่สุดวิสัย
บันทึกจาก ข้อความที่จารึกบนแผ่นหินแกรนิต ที่อยู่บนกุฏิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต วัดนาคนิมิต สกลนคร
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•

คนหิว อยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ จึงวิ่งหาโน่นหานี่ เจออะไรก็คว้าติดมือมาโดยไม่ส�ำนึกว่า
ผิดหรือถูก ครั้นแล้วสิ่งที่คว้ามาก็เผาตัวเองให้ร้อนยิ่งกว่าไฟ คนที่หลงจึงต้องแสวงหา ถ้าไม่หลง
ก็ไม่ตอ้ งหา จะหาไปให้ลำ� บากท�ำไม อะไรๆ ก็มอี ยูก่ บั ตัวเองอย่างสมบูรณ์อยูแ่ ล้ว จะตืน่ เงา ตะครุบเงา
ไปท�ำไมเพราะรู้แล้วว่า เงาไม่ใช่ตัวจริง ตัวจริงคือสัจจะทั้งสี่ที่มีอยู่ภายในใจอย่างสมบูรณ์แล้ว
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วิธีเจริญสมาธิภาวนา “ดูจิต” โดยหลวงปู่ดูลย์
วิธีเจริญสมาธิภาวนาตามแนวการสอนของ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
๑. เริ่มต้นด้วยอิริยาบถที่สบาย ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ตามสะดวก ท�ำความรู้ตัวเต็มที่และ
รู้อยู่กับที่โดยไม่ต้องรู้อะไรคือ รู้ตัวหรือรู้ตัวอย่างเดียว รักษาจิตเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ให้รู้อยู่เฉยๆ ไม่ต้อง
ไปจ�ำแนกแยกแยะ อย่าบังคับอย่าพยายาม อย่าปล่อยจิตล่องลอยตามยถากรรม เมื่อรักษาได้
สักครู่ จิตจะคิดแทรกไปในอารมณ์ต่างๆ โดยไม่มีทางรู้ทันก่อนเป็นธรรมดาส�ำหรับผู้ฝึกใหม่ ต่อเมื่อ
จิตแล่นไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆ จนอิ่มแล้ว ก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาทันที เมื่อรู้สึกตัวแล้ว ให้พิจารณา
เปรียบเทียบสภาวะของตน ระหว่างที่มีความรู้อยู่กับที่ และระหว่างที่จิตคิดไปในอารมณ์ว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร เพื่อเป็นอุบายสอนจิตให้จดจ�ำ  จากนั้นค่อยๆ รักษาจิตให้อยู่ในสภาวะรู้อยู่กับที่
ต่อไป ครัน้ พลัง้ เผลอรักษาจิตไม่ดพี อ จิตก็จะแล่นไปเสวยอารมณ์ขา้ งนอกอีก ก็จะกลับรูต้ วั รูต้ วั แล้ว
ก็พจิ ารณาและรักษาจิตต่อไปด้วยอุบายอย่างนี้ ไม่นานนักก็จะสามารถควบคุมจิตได้ และบรรลุสมาธิ
ในที่สุด และจะเป็นผู้ฉลาดในพฤติแห่งจิตโดยไม่ต้องไปปรึกษาหารือใคร ข้อห้ามในเวลาจิตพุ่ง
เต็มที่ อย่ากระท�ำ  เพราะไม่มีประโยชน์และยังท�ำบั่นทอนพลังความเพียร ไม่มีก�ำลังใจในการ
เจริญจิตครั้งต่อๆ ไป ในกรณีที่ไม่สามารถท�ำเช่นนี้ได้ ให้ลองนึกถึงค�ำว่า พุทโธ หรือค�ำอะไรก็ได้ที่
ไม่เป็นเหตุเย้ายวน หรือเป็นเหตุขดั เคืองใจ นึกไปเรือ่ ยๆ แล้วสังเกตดูวา่ ค�ำทีน่ กึ นัน้ ชัดทีส่ ดุ ทีต่ รงไหน
ทีต่ รงนัน้ แหละคือฐานแห่งจิต พึงสังเกตว่าฐานนีไ้ ม่อยูค่ งทีต่ ลอดกาล บางวันไปอยูท่ หี่ นึง่ บางวันไปอยู่
อีกที่หนึ่ง ฐานแห่งจิตที่คำ� นึง พุทโธปรากฏชัดที่สุดนี้ ย่อมไม่อยู่ภายนอกกายแน่นอน ต้องอยู่ภายใน
กายแน่ แต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้ว จะเห็นว่าฐานนี้ จะว่าอยู่ที่ส่วนไหนของร่างกายก็ไม่ถูก ดังนั้น
จะว่าอยู่ภายนอกก็ไม่ใช่ จะว่าอยู่ภายในก็ไม่เชิง เมื่อเป็นเช่นนี้แสดงว่าได้ก�ำหนดถูกฐานแห่งจิตแล้ว
เมื่อก�ำหนดถูก และพุทโธปรากฏในมโนนึกชัดเจนดี ก็ให้ก�ำหนดนึกไปเรื่อยๆ อย่าให้ขาดสายได้
ถ้าขาดสายเมื่อใดจิตก็จะแล่นไปสู่อารมณ์ทันที เมื่อเสวยอารมณ์อิ่มแล้วจึงจะรู้สึกตัว ก็ค่อยๆ นึก
พุทโธต่อไปด้วยอุบายนี้ในท�ำนองเดียวกับที่กล่าวไว้เบื้องต้น ในที่สุดก็จะค่อยๆ ควบคุมจิตให้อยู่
ในอ�ำนาจได้เอง
ข้อควรจ�ำในการก�ำหนดจิตนัน้ ต้องมีเจตจ�ำนงแน่วแน่ในอันทีเ่ จริญจิตให้อยูใ่ นสภาวะทีต่ อ้ งการ
เจตจ�ำนงนี้คือตัวศีลการบริกรรมพุทโธเปล่าๆ โดยไร้เจตจ�ำนงไม่เกิดประโยชน์ใดเลย กลับเป็นเครื่อง
บัน่ ทอนความเพียรท�ำลายก�ำลังใจในการเจริญจิตในคราวต่อๆ ไป แต่ถา้ เจตจ�ำนงมัน่ คง การเจริญจิต
จะปรากฏผลทุกครั้ง ไม่มากก็น้อยอย่างแน่นอน ดังนั้นในการนึกถึงพุทโธ การเพ่งเล็งสอดส่องถึง
ความชัดเจนและความไม่ขาดสายของพุทโธ จะต้องเป็นไปด้วยความไม่ลดละ เจตจ�ำนงที่มีอย่าง
ไม่ลดละนี้ หลวงปู่เคยเปรียบไว้ว่า มีลักษณะการณ์ประหนึ่ง บุรุษผู้หนึ่งจดจ้องสายตาอยู่ที่คมดาบ

194 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์ ๓ ( เ ล่ ม ๑ )

ที่ข้าศึกเงื้อมขึ้นสุดแขนพร้อมที่จะฟันลงมา บุรุษผู้นั้นจดจ้องคอยที่อยู่ว่า ถ้าดาบคมนั้นฟาดฟัน
ลงมา ตนจะหลบหนีอย่างไรจึงจะพ้นอันตราย เจตจ�ำนงต้องแน่วแน่เห็นป่านนี้ จึงจะยั้งสมาธิให้
บังเกิดได้ ไม่เช่นนั้นอย่าท�ำให้เสียเวลาและบั่นทอนความศรัทธาของตัวเอง เมื่อจิตค่อยๆ หยั่งลง
สู่ความสงบอย่างทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อย อาการที่แล่นไปสู่ภายนอกก็ค่อยๆลดความรุนแรงลง
ถึงไปก็ไปประเดีย๋ วประด๋าวก็รสู้ กึ ตัวได้เร็ว ตอนนีค้ ำ� บริกรรมพุทโธ ก็จะขาดไปเอง เพราะค�ำบริกรรม
นั้นเป็นอารมณ์หยาบ เมื่อจิตล่วงพ้นอารมณ์หยาบและค�ำบริกรรมขาดไปแล้ว ไม่ต้องย้อนถอยมา
บริกรรมอีก เพียงรักษาจิตไว้ในฐานที่ก�ำหนดเดิมไปเรื่อยๆ และสังเกตดูความรู้สึกและพฤติเห็นจิตที่
ฐานนั้นๆ บริกรรมเพื่อรวมจิตให้เป็นหนึ่ง สังเกตดูว่าใครเป็นผู้บริกรรมพุทโธ
๒. ดูจิตเมื่ออารมณ์สงบแล้ว ให้สติจดจ่ออยู่ที่ฐานเช่นเดิมนั้น เมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้น
ก็ให้ละอารมณ์นนั้ ทิง้ ไป มาดูทจี่ ติ ต่อไปอีก ไม่ตอ้ งกังวลใจพยายามประคับประคองรักษาจิตให้อยูใ่ นที่
ฐานที่ตั้งเสมอๆ สติค่อยก�ำหนดควบคุมอยู่อย่างเงียบๆ รู้อยู่ไม่ต้องวิจารณ์กิริยาจิตใดๆ ที่เกิดขึ้น
เพียงก�ำหนดรู้ แล้วละไปเท่านั้น เป็นเช่นนี้เรื่อยๆ ก็จะค่อยๆ เข้าใจกิริยาหรือพฤติแห่งจิตได้เอง
จิตปรุงกิเลสหรือกิเลสปรุงจิต ท�ำความเข้าใจในอารมณ์ความนึกคิด สังเกตอารมณ์ทั้งสามคือ ราคะ
โทสะ โมหะ
๓. อย่าส่งจิตออกนอกก�ำหนดรูอ้ ยูใ่ นอารมณ์เดียวเท่านัน้ อย่าสัดส่ายไปในอารมณ์ภายนอก
เมื่อจิตเผลอคิดไปก็ให้ตงั้ สติระลึกถึงฐานก�ำหนดเดิม รักษาสัมปชัญญะให้สมบูรณ์อยูเ่ สมอๆ รูปนิมติ
ให้ยกไว้ ส่วนนามนิมิตทั้งหลายอย่าได้ใส่ใจกับมัน ระวังจิตไม่ให้คิดถึงเรื่องภายนอก สังเกตการ
หวั่นไหวของจิตตามอารมณ์ที่ได้มาทางอายตะนะทั้ง ๖
๔. จงท�ำญาณให้เห็นจิตเหมือนดั่งตาเห็นรูป เหมือนเราสังเกตกิริยาจิตไปเรื่อยๆ จนเข้าใจ
ถึงเหตุปัจจัยของอารมณ์ ความนึกคิดต่างๆ ได้แล้ว จิตก็จะรู้ทันการเกิดของอารมณ์ต่างๆ อารมณ์
ต่างๆ นึกคิดต่างๆ ก็จะค่อยๆ ดับไปเรื่อยๆ จนจิตว่างจากอารมณ์ แล้วจิตก็เป็นอิสระอยู่ห่างเวทนา
ของรูปกายอยู่ที่ฐานก�ำหนดเดิมนั่นเอง การเห็นนี้เป็นการเห็นด้วยปัญญาจักษุ คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้
ต่อเมื่อหยุดคิดจึงรู้ แต่ต้องอาศัยคิด
๕. แยกรูปถอดด้วยวิชามรรคจิต เมื่อสามารถเข้าใจได้ว่าจิตกับกายอยู่คนละส่วนได้แล้ว
ให้ดูที่จิตติดต่อไปว่ายังมีอะไรหลงเหลืออยู่ที่ฐานก�ำหนดจิตอีกหรือไม่ พยายามใช้สติสังเกตดูที่จิต
ท�ำความสงบในจิตไปเรื่อยๆ จนสามารถเข้าใจพฤติแห่งจิตได้อย่างละเอียดลออตามขั้นตอน เข้าใจ
ในความเป็นเหตุเป็นผลว่าเกิดจากความคิดนั่นเอง และความคิดออกไปจากจิตนี่เองไปหาปรุง
หาแต่ง ก่อหาเหตุไม่มีที่สิ้นสุด มันเป็นมายาหลอกลวงให้คนหลง แล้วจิตก็จะเพิกถอนสิ่งที่มีอยู่
ในจิตไปเรื่อยๆ จนหมด หมายถึงเจริญจิตจนสามารถเพิกรูปปรมาณูวิญญาณที่เล็กที่สุดภายในจิตได้
ค�ำว่าแยกรูปถอดนั้น ความหมายถึงแยกรูปวิญญาณนั่นเอง
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๖. เหตุต้องละ ผลต้องละ เมื่อเจริญจิตจนปราศจากความปรุงแต่งแล้วคือว่าง ก็ไม่ต้อง
อิงอาศัยกับกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลใดๆ ทั้งสิ้น จิตก็จะอยู่เหนือสภาวะแห่งความคลอง
นึกคิดต่างๆ อยู่เป็นอิสระปราศจากสิ่งใดๆ ครอบง�ำอ�ำพรางทั้งสิ้น เรียกว่า สมมุติเฉกธรรมทั้งปวง
๗. ใช้หนี้ก็หมด ผลเหตุเกิดเมื่อเพิกรูปนามปรมาณูที่เล็กที่สุดได้แล้ว กรรมชั่วที่ประทับบรรจุ
อยู่ บันทึกภาพถ่ายติดอยู่กับรูปปรมาณูนั้น ก็หมดโอกาสที่จะส่งผลต่อไปในเบื้องหน้า การเพิ่มหนี้
ก็จะเป็นอันสะดุดหยุดลง เหตุปัจจัยภายนอกภายในที่มากระทบก็เป็นแต่สักว่ามากระทบ ไม่มีผล
สืบเนื่องต่อไป นี่กรรมชั่วที่ได้ท�ำไว้ตั้งแต่ชาติแรก ก็เป็นการอันได้รับชดใช้หมดสิ้น หมดเรื่อง
หมดราวหมดพันธะผูกพันทีจ่ ะต้องเกิดมาใช้หนีใ้ ช้กรรมกันอีก เพราะกรรมชัว่ อันเป็นเหตุให้ตอ้ งเกิดอีก
ไม่อาจให้ผลต่อไปได้เรียกว่าผลเหตุเกิด
๘. ผู้ที่ตรัสรู้แล้วเขาไม่พูดหรอกว่าเขาตรัสรู้อะไร เมื่อธรรมทั้งหลายได้ถูกถ่ายทอดไปแล้ว
สิ่งที่เรียกว่าธรรมจะเป็นธรรมไปได้อย่างไร สิ่งที่ไม่เรียกว่าธรรมนั่นแหละมันเป็นธรรมของตัวมันเอง
ผูร้ นู้ จี้ ริง แต่สงิ่ ทีถ่ กู รูท้ งั้ หลายนัน้ ไม่จริง เมือ่ จิตว่างจากพฤติตา่ งๆ แล้ว จิตก็จะถึงทีท่ างว่างอันแท้จริง
ไม่มีอะไรให้สังเกตได้อีกต่อไป จึงทราบได้ว่าแท้จริงแล้วจิตนั้นไม่มีรูป มันรวมอยู่กับความว่าง ใน
ความว่างนั้นไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ ซึมซาบในทุกๆ สิ่งและจิตกับผู้รู้เป็นสิ่งสิ่งเดียวกัน เมื่อจิต
กับผู้รู้เป็นสิ่งเดียวกันและความว่างก็จะย่อมไม่มีอะไรที่ให้อะไร หรือให้ใครรู้ ถึงไม่มีความเป็นอะไร
จะไปรู้สภาวะของอะไร ไม่มีสภาวะของใคร จะไปรู้ความมีความเป็นของอะไร เมื่อเจริญจิตจนเข้าถึง
สภาวะเดิมแท้ของมันได้ดังนี้แล้ว จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง จิตก็อยู่เหนือสภาวะสมมุติบัญญัติ
ทั้งปวง เหนือความมีความเป็นทั้งปวง มันอยู่เหนือค�ำพูดและพ้นไปจากค�ำกล่าวอ้างใดๆ ทั้งสิ้น
เป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์และสว่างรวมกันเข้ากับว่างอันบริสุทธิ์ และสว่างของจักรวาลเดิมเข้า
เป็นหนึ่ง เรียกว่านิพพาน
โดยปกติค�ำสอนธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล นั้นเป็นแบบปริศนาธรรม ไม่ใช่เป็นการ
บรรยายธรรม ฉะนั้นค�ำสอนของท่านจึงสั้น จ�ำกัดในความหมายของธรรมเพื่อไม่ให้ฝืดหรือฟุ้งเฟ้อ
มากเกินไป เพราะจะท�ำให้สับสนเมื่อผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเขาย่อมเข้าใจได้เองว่า กิริยาอาการ
ของจิตที่เกิดขึ้นนั้นมีความมากมายหลายอย่าง ยากที่จะอธิบายให้หมดได้ ด้วยเหตุนั้นหลวงปู่ท่าน
จึงใช้คำ� ว่าพฤติของจิตแทนกิรยิ าทัง้ หลายเหล่านัน้ ค�ำว่าดูจติ อย่าส่งจิตออกนอก ท�ำญาณให้เห็นจิต
เหล่านี้ ย่อมมีความหมายครอบคลุมไปทั้งหมดตลอดองค์ภาวนา แต่เพื่ออธิบายให้เป็นขั้นตอน
จึงจัดเรียงให้ดูง่าย เข้าใจง่ายเท่านั้น หาได้จัดเรียงล�ำดับตามกระแสเจริญจิตแต่อย่างใดไม่ ท่าน
ผู้ศรัทธาในการปฏิบัติ เมื่อเจริญจิตตามค�ำสอนแล้ว ตามธรรมดาของการปฏิบัติในแนวนี้ ผู้ปฏิบัติ
จะค่อยๆ มีความรูค้ วามเข้าในตนเองเป็นล�ำดับล�ำดับไป เพราะมีการใส่ใจสังเกตและก�ำหนดรูพ้ ฤติจติ
แห่งจิตอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าหากเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติ ควรรีบเข้าหาครูบาอาจารย์ฝ่าย
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วิปัสสนาธุระโดยเร็ว หากประมาทแล้วอาจผิดพลาดเป็นปัญหาตามมาภายหลัง เพราะว่าค�ำว่า
มรรคปฏิปทาต้องอยู่ในมรรคจิตเท่านั้น มิใช่มรรคภายนอกต่างๆ นานา เลย การเจริญจิตเข้าสู่ที่สุด
แห่งทุกข์นั้นจะต้องถึงพร้อมด้วยวิสุทธิ์ศีล วิสุทธิ์มรรค ทั้งสามทวารคือกาย วาจา ใจ จึงจะยั้งจิต
ให้ลุล่วงถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=VTGOj5nc6Xc&t=49s
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แนวทางปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ดูลย์
ตามแนวทางปฏิบัติธรรมของพระราชวุฒาจารย์ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
๑. ค�ำปรารภ หลวงปูด่ ลู ย์ อตุโล เป็นศิษย์รนุ่ แรกสุดของพระอาจารย์มนั่ ภูรทิ ตฺตเถร ภายหลัง
ทีท่ า่ นออกเดินธุดงค์จนสิน้ ธุระในส่วนขององค์ทา่ นแล้ว ท่านได้ไปประจ�ำทีว่ ดั บูรพาราม อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์ ตลอดมาจนถึงวันมรณภาพหลวงปู่เป็นผู้เคร่งครัดในธรรมวินัยและได้แผ่บารมีธรรม
อบรมสัง่ สอนศิษย์ ทัง้ ทีเ่ ป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์ประสบผลส�ำเร็จในการปฏิบตั ธิ รรมเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งในความเป็นจริงแล้วหลักปฏิบัติที่ท่านน�ำมาสอนนั้นไม่ใช่หลักธรรมของท่านหรือของอาจารย์
ของท่าน แต่เป็นพระธรรมค�ำสอนอันพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านให้ไว้นั่นเอง ท่านเพียงแต่เลือกเฟ้น
กลั่นกรองน�ำมาสอนให้ถูกกับจริตนิสัยของศิษย์แต่ละคนเท่านั้น หลวงปู่มีปรกติสอนเรื่องจิต จน
บางคนเข้าใจว่าท่านสอนเฉพาะการดูจติ หรือการพิจารณาจิตคือ จิตตานุปสั สนาและธรรมานุปสั สนา
แต่ในความเป็นจริงแล้วท่านสอนไว้สารพัดรูปแบบคือ ใครดูจติ ได้ทา่ นก็สอนให้ดจู ติ แต่ใครทีไ่ ม่สามารถ
ดูจิตโดยตรงได้ ท่านก็สอนให้พิจารณากายคือ กายานุปัสสนา และเวทนานุปัสสนา เช่นเดียวกับที่
ท่านพระอาจารย์มั่นสอน และในความเป็นจริงศิษย์ ฝ่ายบรรพชิตที่พิจารณากายนั้นดูจะมีมากกว่า
ผู้พิจารณาจิตโดยตรงเสียอีก
๒. เหตุผลที่ท่านเน้นการศึกษาที่จิต หลวงปู่พิจารณาเห็นว่าธรรมทั้งหลายรวมลงได้ใน
อริยสัจ ๔ ทั้งนั้น และอริยสัจ ๔ นั้นสามารถรู้เห็นและเข้าใจได้ด้วยการศึกษาจิตของตนเอง เพราะ
ทุกข์นั้นเกิดมาจากสมุทัยคือตัณหาหรือความทะยานอยากของจิต และความพ้นทุกข์ก็เกิดจาก
ความสิ้นไปของตัณหา แม้แต่มรรคมีองค์ ๘ ซึ่งย่อลงเป็นศีล สมาธิ และปัญญานั้น ก็เป็นเรื่องที่
เกิดขึ้นกับจิตทั้งสิ้น กล่าวคือศีลได้แก่ความปกติธรรมดาของจิตที่ไม่ถูกสภาวะอันใดครอบง�ำ  สมาธิ
คือความตั้งมั่นของจิตและปัญญาคือความรอบรู้ของจิต ท่านจึงกล้ากล่าวว่า พระธรรมทั้งปวงนั้น
สามารถเรียนรู้ได้ที่จิตของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษกับการดูจิต
๓. วิธีดูจิต
๓.๑ การเตรียมความพร้อมของจิต พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺตเถร
จะสอนตรงกันว่า จิตที่จะเจริญวิปัสสนาได้นั้น ต้องมีสมาธิหรือความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นฐาน
เสียก่อน จิตจะได้ไม่ถูกกิเลสครอบง�ำจนไม่สามารถเห็นสภาวธรรมตามความเป็นจริงได้ หลวงปู่ดูลย์
ท่านก็สอนในลักษณะเดียวกัน และท่านมักจะให้เจริญพุทธานุสติบริกรรมพุทโธหรือควบด้วยการท�ำ
อานาปานสติคอื การก�ำหนดลมหายใจเข้าบริกรรม “พุท” หายใจออกบริกรรม “โธ” เคล็ดลับของการ
ท�ำความสงบ ในเวลาทีจ่ ะท�ำความสงบนัน้ ท่านให้ทำ� ความสงบจริงๆ ไม่ตอ้ งคิดถึงเรือ่ งการเจริญปัญญา
และมีเคล็ดลับที่ช่วยให้จิตสงบง่ายคือ ให้รู้ค�ำบริกรรมหรือก�ำหนดลมหายใจไปเรื่อยๆ ตามสบาย
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อย่าอยากหรือจงใจจะให้จิตสงบ เพราะธรรมชาติของจิตนั้นจะไปบังคับให้สงบไม่ได้ ยิ่งพยายาม
ให้สงบกลับจะยิ่งฟุ้งซ่านหนักเข้าไปอีก เมื่อจิตสงบลงแล้ว จิตจะทิ้งค�ำบริกรรม ก็ไม่ต้องไปนึกหาค�ำ
บริกรรมอีก แต่ให้รู้อยู่ตรงกลางความรู้สึกที่สงบนั้น จนกว่าจิตจะถอนออกมาสู่ความเป็นปกติด้วย
ตัวของมันเอง
๓.๒ การแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์ที่ถูกจิตรู้ เมื่อจิตรวมสงบทิ้งค�ำบริกรรมไปแล้ว ท่านให้
สังเกตอยู่ในความสงบนั้นเอง และสังเกตต่อไปว่าความสงบนั้นเป็นเพียงสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น จิตคือตัว
ผู้รู้ ผู้ดูอยู่นั้นมีอยู่ต่างหาก สรุปก็คือท่านสอนให้แยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้ บางคนไม่สามารถ
ท�ำความสงบด้วยการบริกรรมหรือด้วยกรรมฐานอื่นใด ก็อาจใช้วิธีอ่ืนในการแยกผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ได้
ตัวอย่างเช่น นึกถึงพุทโธหรือบทสวดมนต์บทใดก็ได้ที่คุ้นเคย แล้วก็เฝ้ารู้การสวดมนต์ที่แจ้วแจ้วอยู่
ในสมองตนเองไป จากนั้นจึงแยกว่าบทสวดนั้นถูกรู้ ผู้รู้มีอยู่ต่างหาก ตรงจุดนี้มีอุบายยักย้ายอยู่
อีกหลายอย่าง เช่นอาจสังเกตดูความคิดของตนเองซึง่ พูดแจ้วแจ้วอยูใ่ นสมองของตัวเองก็ได้ แล้วเห็นว่า
ความคิดนั้นถูกรู้ จิตผู้รู้มีอยู่ต่างหาก หรือตามรู้ความเคลื่อนไหวของร่างกายไปเรื่อยๆ หรือตามรู้
ความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ หรือเฉยๆ ไปเรื่อยๆ หรืออื่นๆ สรุปว่ารู้อะไรก็ได้ให้ต่อเนื่อง และ
สังเกตเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นแค่สิ่งที่ถูกรู้ จิตผู้รู้มีอยู่ต่างหาก หรืออย่างที่พระอาจารย์เทสก์ เทสรังสี
ศิษย์อาวุโสอีกรูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่น ท่านสอนให้ลองกลั้นลมหายใจดูชั่วขณะ แล้วสังเกต
ดูความรู้สึกตรงที่นิ่งๆ ว่างๆ นั้น แล้วท�ำสติรู้อยู่ตรงนั้นเรื่อยๆ ไป เป็นต้น เมื่อแยกจิตผู้รู้กับอารมณ์
ที่ถูกรู้ได้แล้ว ก็ให้เจริญสติสัมปชัญญะต่อไป
๓.๓ การเจริญสติและสัมปชัญญะ ให้ท�ำความรู้ตัวอยู่กับจิตผู้รู้อย่างสบายๆ ไม่เพ่ง
จ้องหรือควานหาค้นคว้า พิจารณาเข้าไปที่จิตผู้รู้เพียงแค่รู้อยู่เฉยๆ เท่านั้น ต่อมาเมื่อมีความคิดนึก
ปรุงแต่งอื่นๆ เกิดขึ้น ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่ชัดเจน เช่น เดิมมีความนิ่งว่างอยู่
ต่อมาเกิดคิดถึงคนๆ หนึง่ และเกิดความรูส้ กึ รักหรือชังขึน้ ก็ให้สงั เกตรูค้ วามรักความชังนัน้ และเห็นว่า
มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เท่านั้น ตัวจิตผู้รู้มีอยู่ต่างหาก ให้รู้ตัวไปเรื่อยๆ สิ่งใดเป็นอารมณ์ปรากฏขึ้นกับจิต
ก็ให้มสี ติรอู้ ารมณ์ทก่ี ำ� ลังปรากฏนัน้ ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งไม่เผลอส่งจิตเข้าไปในอารมณ์นนั้ ตรงทีจ่ ติ
ไม่เผลอส่งออกไปนั้นเอง คือความรู้ตัวหรือสัมปชัญญะ
เรื่องสตินั้นเข้าใจง่าย เพราะหมายถึงตัวที่ไปรู้เท่าทันอารมณ์ที่ก�ำลังปรากฏ เช่น คน
อ่านหนังสือ สติจดจ่ออยู่กับหนังสือ อ่านหนังสือได้รู้เรื่อง คนขับรถ สติจดจ่อกับการขับรถก็ท�ำให้
ขับรถได้ ฉะนั้นโดยธรรมชาติแล้วคนมีสติอยู่เสมอเมื่อจิตตั้งใจรู้อารมณ์ แต่จะเป็นสัมมาสติได้
ก็ตอ่ เมือ่ มีสมั ปชัญญะ คือความรูต้ วั ไม่เผลอควบคูไ่ ปด้วย ความรูต้ วั ไม่เผลอนัน้ เข้าใจยากทีส่ ดุ เพราะ
ถามใครเขาก็ว่าเขารู้ตัวทั้งนั้น ทั้งที่ความจริงจิตยังมีความหลงคือ โมหะ แฝงอยู่เกือบตลอดเวลา
สัมปชัญญะที่ใช้เจริญสติปัฏฐานจะต้องเป็น “อสัมโมหสัมปชัญญะ” เท่านั้น ยกตัวอย่างเมื่อเรา
ดูละครโทรทัศน์ ตาเห็นรูป หูได้ยนิ เสียง ใจรูค้ ดิ นึกตามเรือ่ งของละครไปในขณะนัน้ เรามีสติดโู ทรทัศน์
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แต่อาจไม่มีสัมปชัญญะ เพราะเราส่งจิตหลงไปทางตา ทางหู และทางใจ เราลืมนึกถึงตัวเองที่นั่งดู
โทรทัศน์อยู่ อันนี้เรียกว่าไม่มีสัมปชัญญะหรือไม่รู้ตัว บางคนเดินจงกรม ก�ำหนดรู้ความเคลื่อนไหว
ของเท้าซ้าย เท้าขวา รูค้ วามเคลือ่ นไหวของกาย อันนัน้ มีสติ แต่อาจไม่มสี มั ปชัญญะ ถ้าส่งจิตเผลอไป
ในเรือ่ งของเท้าและร่างกาย มัวแต่จดจ่อทีเ่ ท้าและร่างกายทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหว จนเหมือนกับลืมตนเอง
เหมือนตนเองหรือตัวจิตผู้รู้นั้นไม่มีอยู่ในโลกเลยในขณะนั้น ความรู้ตัวหรือการไม่หลงเผลอส่งจิต
ออกไปตามอารมณ์ภายนอกนั้นเองคือสัมปชัญญะ วิธีฝึกให้ได้สัมปชัญญะที่ดีท่ีสุดคือการท�ำ
สมถกรรมฐาน เช่นการบริกรรมพุทโธจนจิตรวมเข้าถึงฐานของมัน แล้วรู้หยุดตรงฐานนั้นเรื่อยๆ ไป
หากมีอารมณ์มาล่อทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ก็ไม่เผลอหลงลืมฐานของตน ส่งจิตตามอารมณ์
ไปอย่างไม่รู้ตัว
๓.๔ ดูจิตแล้วรู้อารมณ์อะไรบ้าง การที่เราเฝ้ารู้จิตผู้รู้ไปเรื่อยๆ อย่างสบายๆ นั้น เรา
สามารถรู้อารมณ์ทุกชนิดที่ผ่านเข้ามาให้จิตรู้ แล้วแต่ว่าในขณะนั้นอารมณ์ตัวไหนจะแรงและ
เด่นชัดที่สุด ดังนั้นเราสามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทั้ง ๔ ประเภท ในทางตรงข้าม ถ้าแยกจิตผู้รู้กับ
อารมณ์ที่ถูกรู้ออกจากกันไม่ได้ จะไม่สามารถเจริญสติปัฏฐานได้ทุกประเภทเช่นกัน ที่กล่าวว่าสมถะ
เป็นฐานของวิปัสสนา หรือสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาก็คือเรื่องตรงนี้เอง คือถ้าขาดสมถะที่ถูกต้อง
จิตจะตกเป็นทาสของอารมณ์ ถ้ามีสมถะที่ถูกต้อง จิตจะมีสัมปชัญญะรู้ตัวไม่เป็นทาสของอารมณ์
จึงเห็นความเกิดดับของอารมณ์ที่ชัดเจนตามความเป็นจริงได้ กล่าวคือ
		 ๓.๔.๑ รูก้ าย เมือ่ มีสมั ผัสทางกาย เช่น รูล้ มหายใจเข้าออก รูท้ างกายว่ามีอากาศเย็น
มากระทบกาย กายเกิดอาการหนาวสะท้านขึน้ หรือเมือ่ เดินกลางแดดร้อนจัด กายอิดโรยมีเหงือ่ ไคล
สกปรกชุ่มอยู่ หรือเมื่อเดินจงกลมเคลื่อนไหวไปมา ผู้ที่มีจิตผู้รู้จะเห็นกายสักแต่ว่าเป็นกลุ่มของธาตุ
มารวมกัน และเคลื่อนไหวไปมาได้เหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่ง ไม่เห็นว่ากายส่วนใดจะเรียกตัวเองว่า
กายเลย หรือเดินจงกรมจนเมื่อยขา ก็ไม่เห็นว่าเขาจะบ่นอะไรได้เลย กายกับจิตมันแยกชัดเป็น
คนละส่วนเลยทีเดียว ผู้ปฏิบัติเห็นกายเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนมาก
		 ๓.๔.๒ รู้เวทนา บางครั้งในขณะที่รู้จิตผู้รู้อยู่นั้น เราจะรู้เวทนาทางกายบ้าง ทาง
จิตบ้าง แล้วแต่ตัวใดจะเด่นชัดในขณะนั้น เช่น ในขณะที่เดินอยู่เกิดเมื่อยขารุนแรง ถ้าเรามีจิตผู้รู้
เราจะเห็นชัดเลยว่าความเมือ่ ยไม่ใช่ขาทีเ่ ป็นวัตถุธาตุ แต่เป็นอีกสิง่ หนึง่ แฝงอยูใ่ นวัตถุธาตุทปี่ ระกอบกัน
ขึ้นมาเป็นขา หรือนั่งอยู่ร้อนๆ มีลมเย็นพัดมารู้สึกสบาย ความสบายนั้นเป็นความรู้สึกอีกตัวหนึ่ง
แทรกเข้ามาโดยที่กายไม่ได้สบายไปด้วย หรืออย่างเราปวดฟัน ถ้าเรามีจิตผู้รู้ จะเห็นชัดว่าความปวด
ไม่ใช่ฟันและไม่ใช่จิตด้วย แต่เป็นอีกสิ่งหนึ่งหรืออีกขันธ์หนึ่ง และความปวดนั้นเปลี่ยนระดับตลอด
ไม่ได้ปวดเท่ากันตลอดเวลา เป็นการแสดงความเป็นไตรลักษณ์ของเวทนาขันธ์ให้ปรากฏ ในส่วนของ
เวทนาทางจิตก็เห็นได้ชัดมาก เช่น เวลาปวดฟันมีเวทนาทางกายแล้ว บางครั้งจิตก็ปรุงแต่งเวทนา
ทางจิตขึ้นมาด้วย คือเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์ใจขึ้นมา หรือในเวลารับประทานอาหารที่ชอบใจ
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แม้รสที่ยังไม่ทันสัมผัสลิ้น ความสุขทางใจเกิดขึ้นก่อนแล้วอย่างนี้ก็มี การรู้เวทนาขณะที่รู้จิตผู้รู้
อยู่นั้น จะเห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนมาก
		 ๓.๔.๓ รู้จิต จิตตานุปัสสนานั้นไม่ใช่การเห็นจิตผู้รู้หรือจิตที่แท้จริง แต่เป็นการ
เห็นจิตสังขาร คือความคิดนึกปรุงแต่งที่กำ� ลังปรากฏ เช่น เห็นชัดว่าขณะนั้นจิตมีความโกรธเกิดขึ้น
มีความใคร่เกิดขึ้น มีความหลงฟุ้งซ่านเกิดขึ้น มีความผ่องใสเบิกบานเกิดขึ้น เป็นต้น แล้วก็จะเห็น
อีกว่าความปรุงแต่งทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดี ล้วนเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป มันไม่ใช่จิต มันเป็น
แค่อารมณ์ที่ถูกรู้ ทั้งนี้การรู้จิตหรือสังขารในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้อยู่นั้น จะเห็นจิตสังขารเป็น
ไตรลักษณ์อย่างชัดเจนมาก
		 ๓.๔.๔ รูธ้ รรม ถ้ารูจ้ ติ ผูร้ อู้ ยูน่ นั้ หากสภาวธรรมอันใดปรากฏขึน้ ก็จะเห็นสภาวธรรม
นั้นตามที่มันเป็นจริง เช่น ขณะที่รู้ตัวอยู่ จิตคิดถึงคนที่รัก แล้วจิตก็ทะยานออกไปเกาะความคิดนั้น
คลุกคลีกับความคิดนั้น ผู้ปฏิบัติจะเห็นชัดว่าจิตเกิดความยึดว่าจิตเป็นตัวตนของตนขึ้นมา เพราะ
ความที่จิตหลงไปยึดอารมณ์ของมันนั้นเอง ความเป็นตัวตน ความเป็นกลุ่มก้อน ความหนัก เกิดขึ้น
แทนความไม่มอี ะไรไปในตอนแรก และถ้ารูท้ นั ว่าจิตส่งออกไปน�ำความทุกข์มาให้ จิตจะปล่อยอารมณ์
นั้นกลับมาอยู่กับรู้ความเป็นกลุ่มก้อน ความหนัก ความแน่น หรือทุกข์ก็สลายตัวไปเอง อันนี้คือการ
ั หาคือความทะยานอยากไปตามอารมณ์ ความเป็นตัวตนและ
เห็นอริยสัจ ๔ นัน้ เอง คือเห็นว่าถ้ามีตณ
เป็นทุกข์จะเกิดขึ้น ถ้าไม่มีความอยาก ทุกข์ก็ไม่เกิด การรู้สภาวธรรมในขณะที่รู้ตัวหรือรู้จิตผู้รู้นั้น
จะเห็นจิตเป็นไตรลักษณ์ชัดเจนทีเดียว เช่น เห็นว่าเป็นของบังคับบัญชาไม่ได้มันส่งออกไปยึด
อารมณ์มันก็ไปเอง ถ้ามันรู้ว่าไปยึดแล้วทุกข์ มันก็ไม่ไปเอง เราจะบังคับว่าจงอย่าไปไม่ได้เลย
ตัวอย่างการพิจารณาหรือการดูจิต
๑. นาย จ. ก�ำลังซักผ้า ขณะนัน้ สัญญาคือความจ�ำภาพของสาวคนรักผุดขึน้ มา จิตของเขา
ปรุงแต่งราคะ คือความรักใคร่ผูกพันขึ้นมาทั้งที่ไม่เห็นสาวคนรักจริงๆ วิธีดูจิตนั้นไม่ได้หมายความว่า
ให้นาย จ. หันมาท�ำสติว่ามือก�ำลังขยี้ผ้าอยู่ แต่นาย จ. จะต้องมองเห็นกิเลสที่เกิดขึ้นในใจของตนเอง
เมื่อเห็นกิเลสแล้วก็ไม่ใช่เกลียดหรืออยากดับกิเลส แต่การเห็นกิเลสด้วยจิตที่เป็นกลาง กิเลสมันจะ
ดับไปเอง เมื่อกิเลสดับไป นาย จ. ก็ต้องรู้ว่ากิเลสดับไป เป็นต้น
๒. กรณีเดียวกับตัวอย่างแรก ถ้านาย จ. เกิดราคะเพราะคิดถึงคนรัก บางครั้งก�ำลังกิเลส
ที่แรงมากๆ แม้นาย จ. จะรู้ว่ากิเลสเกิดขึ้น แต่ราคะนั้นอาจจะไม่ดับไป มิหน�ำซ�้ำจิตของนาย จ.
ยังเลื่อนออกจากฐานผู้รู้เข้าไปเกาะกับภาพคนรัก หรือหลงเข้าไปในความคิดเกี่ยวกับคนรัก ถึงขั้นนี้
ก็ให้นาย จ. รู้ว่าจิตเคลื่อนออกไปรวมกับอารมณ์แล้วไม่ต้องท�ำอะไร แค่รู้เฉยๆ เท่านั้น
๓. เมื่อจิตของนาย จ. มีราคะ หรือจิตของนาย จ. เคลื่อนเข้าไปรวมกับอารมณ์ นาย จ.
อาจจะสงสัยว่า เอ!..เราควรต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานช่วยจิตหรือไม่ เพื่อให้พ้นอ�ำนาจความดึงดูด
แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ธ ร ร ม ข อ ง ห ล ว ง ปู่ ดู ล ย์ 201

ของราคะ เรื่องอย่างนี้ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติพิจารณากาย อาจจะใช้การพิจารณาอสุภกรรมฐานมาเป็น
เครื่องแก้กิเลสก็ได้ แต่นักดูจิตจะไม่ใช้ความคิดเข้าไปช่วยจิต เขาจะท�ำแค่รู้ทันสภาพจิตของตน
ตลอดเวลาเท่านัน้ เพราะจริงๆ แล้ว จิตจะเปลีย่ นสภาพอยูต่ ลอดเวลาถ้าตัง้ ใจสังเกตดู เช่น ก�ำลังราคะ
จะแรงขึน้ บ้าง อ่อนลงบ้าง ความคิดเกีย่ วกับคนรักจะปรากฏขึน้ บ้างและดับไปบ้างการเคลือ่ นของจิต
ก็อาจเคลือ่ นถล�ำเข้าไปในอารมณ์บา้ ง แล้วถอยออกมาอยูก่ บั รูบ้ า้ ง มันแสดงไตรลักษณ์อยูต่ ลอดเวลา
๔. เมื่อนาย จ. รู้ทันจิตเรื่อยๆ ไป โดยไม่ได้ใช้ความคิดเข้าไปช่วยจิต นาย จ. ซึ่งเป็น
ปัญญาชนเคยชินกับการแก้ปัญหาด้วยการคิดอาจเกิดความลังเลสงสัยขึ้นมาว่า เอ!..ถ้าเราเฝ้ารู้จิต
ไปเฉยๆ เราจะเกิดปัญญาได้อย่างไร เราจะกลายเป็นคนโง่สมองฝ่อหรือเปล่า ก็ให้นาย จ. รู้ว่า
ความลังเลสงสัยเกิดขึ้นแล้ว ไม่ต้องคิดหาค�ำตอบ แค่เห็นว่าความสงสัยเกิดขึ้นก็พอ ที่สุดมันจะดับ
ไปเอง เหมือนอารมณ์ตัวอื่นๆ นั้นเอง แท้ที่จริง การที่จิตเป็นกลางรู้อารมณ์นั้น จิตเห็นไตรลักษณ์อยู่
ตลอดเวลา และจะเห็นอริยสัจ ๔ ไปในตัวด้วย นั้นเป็นปัญญาขั้นสุดยอดอยู่แล้วที่จะปลดเปลื้องจิต
จากความทุกข์ ทั้งนี้ปัญญาอันเกิดจากการใช้ความคิดหรือจินตมยปัญญาซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้เก่าๆ
ที่ปัญญาชนอย่างนาย จ. เคยชิน ไม่สามารถน�ำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ แต่ปัญญาที่เกิดจากการ
ภาวนาหรือภาวนามยปัญญา คือการเจริญสติสัมปชัญญะนั้น น�ำผู้ปฏิบัติออกจากทุกข์ได้ และมัน
เป็นปัญญาคนละชนิดกัน
๕. เมื่อนาย จ. ซักผ้าไปนานๆ แขนของนาย จ. ก็ปวด มือก็ล้า นาย จ. รับรู้ทุกขเวทนา
ทางกายที่เกิดขึ้น แล้วสังเกตเห็นว่าความจริงร่างกายของนาย จ. ไม่ได้ปวดเมื่อยเลย แต่ความ
ปวดเมื่อยเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แฝงอยู่ในกาย จิตผู้รู้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง มันสงบสบายอยู่ได้ ในขณะที่ทุกข์
ทางกายเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นการเห็นความจริงเกี่ยวกับขันธ์ที่แยกออกจากกันเป็นส่วนๆ เมื่อมองดู
แต่ละส่วน ไม่เห็นมีส่วนใดเลยที่เรียกว่า “นาย จ.” นี่เป็นอีกสภาพหนึ่งที่ผู้ดูจิตจะรู้เห็นได้ไม่ยาก
๓.๕ การดูจิตจะพลิกไปมาระหว่างสมถะกับวิปัสสนาได้
การดู จิ ต ก็ ดี ห รื อ การพิ จ ารณากายก็ ดี จิ ต สามารถพลิ ก กลั บ ไปมาระหว่ า งการเจริ ญ
สมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานได้ ในทางต�ำราทั่วๆ ไป มักจะแยกสมถะกับวิปัสสนาด้วย
อารมณ์กรรมฐาน คือถ้าใครท�ำกรรมฐาน ๔๐ เช่น อนุสติ ๑๐ ถือว่าสมถะ ถ้าเจริญสติปัฏฐาน
คือ รู้กาย เวทนา จิต หรือธรรม ถือว่าเจริญวิปัสสนาหรือถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นสมมุติบัญญัติถือว่า
ท�ำสมถะ แต่ถ้ารู้อารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์ ถือว่าท�ำวิปัสสนา แต่ในแง่ของนักปฏิบัติแล้วไม่ใช่เพียง
เท่ า นั้ น การจ� ำ แนกสมถะกั บ วิ ป ั ส สนานั้ น สามารถจ� ำ แนกด้ ว ยอาการด� ำ เนิ น ของจิ ต ได้ ด ้ ว ย
คือ ถ้าขณะใดจิตมีสติรู้อารมณ์อันเดียวโดยต่อเนื่อง อันนั้นเป็นการท�ำสมถะ และเมื่อท�ำไปจน
จิตจับอารมณ์นั้นเองโดยไม่ต้องบังคับควบคุมหรือไม่ต้องตั้งใจแล้ว จิตเกาะเข้ากับอารมณ์อันเดียว
เกิดความสุข ความสงบ อันนั้นเป็นฌาณ อันเป็นผลของการท�ำสมถะ เมื่อใดที่ผู้ปฏิบัติมีสติรู้อารมณ์
ที่ก�ำลังปรากฏ ในขณะเดียวกันก็มีสัมปชัญญะคือความรู้ตัว หรืออีกนัยหนึ่ง ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้แยกออก
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จากกันแล้ว ตามเห็นความเกิดดับของอารมณ์ปรมัตถ์ อันนัน้ เป็นการท�ำวิปสั สนา และเมือ่ ถึงจุดหนึง่
จิตจะไม่จงใจรู้อารมณ์และไม่จงใจประคองผู้รู้ แต่สามารถเจริญสติและสัมปชัญญะได้เอง อันนั้น
จิตเดินวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติ อันเป็นวิปัสสนาแท้ ที่จิตท�ำของเขาเอง เปรียบเทียบคนที่ทำ� สมถะ
เหมือนคนที่ตกลงในกระแสน�้ำว่ายอยู่ในน�้ำ  ย่อมเห็นสิ่งต่างๆ ไม่ชัดเจน ในขณะที่ผู้ท�ำวิปัสสนา
เหมือนคนที่นั่งบนฝั่งน�้ำ  แล้วมองดูสายน�้ำที่ไหลผ่านเฉพาะหน้าไป ย่อมเห็นชัดว่ามีอะไรลอยมา
กับน�้ำบ้าง ทั้งของสะอาดสวยงามและของสกปรก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นบทเฉลยที่ว่า ท�ำไมจึงต้องหัด
แยกจิตผู้รู้ออกจากอารมณ์ที่ถูกรู้ก่อนที่จะดูจิตหรือพิจารณากายอย่างหนึ่งอย่างใด ตัวอย่างเช่น
หากพิจารณาอัฐิหรือกระดูกโดยใช้สมาธิเพ่งรู้รูปร่างของกระดูก ว่าเป็นแท่งยาวๆ กลมๆ อันนั้น
เป็นการเพ่งเป็นกสิณดิน หากเพ่งดูว่ากระดูกมีสีขาว อันนั้นก็เป็นกสิณสี ซึ่งการเพ่งจนจิตสงบเกาะ
อยู่กับรูปกระดูกก็ดี สีกระดูกก็ดี เป็นการท�ำสมถะแม้การคิดว่ากระดูกเป็นเพียงธาตุขันธ์หรือเป็น
อสุภะ ก็ยงั ท�ำสมถะเพราะเป็นการคิดเอา หากรูก้ ระดูกโดยมีจติ ผูร้ ตู้ งั้ มัน่ อยูต่ า่ งหาก แล้วคิดพิจารณาไป
ในแง่ทกี่ ระดูกเป็นไตรลักษณ์ อันนัน้ ยังไม่ใช่การท�ำวิปสั สนาทีแ่ ท้จริงจนกว่าจะเป็นการระลึกรูร้ ปู จริงๆ
ไม่ใช่คิด และในระหว่างที่รู้กายเป็นวิปัสสนานั้น บางครั้งจิตก็เข้าไปจับอยู่กับกายส่วนใดส่วนหนึ่ง
นิง่ พักอยูเ่ ป็นสมถะ แล้วค่อยกลับออกมารูก้ ายต่อก็มี แต่ถา้ จิตไม่เข้าพักเองแล้วกลับตะลุยพิจารณากาย
จนจิตฟุง้ ซ่าน ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องย้อนกลับไปท�ำสมถะใหม่ เพือ่ ให้จติ มีกำ� ลังและแยกตัวออกจากอารมณ์
เสียก่อน การดูจิตก็เป็นได้ทั้งสองอย่าง คือถ้าเพ่งความว่างเปล่าของจิตหรือเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งในจิต
อันนั้นเป็นสมถะ หากรู้อารมณ์ปรมัตถ์ที่เกิดดับไปโดยจิตผู้รู้อยู่ต่างหาก อันนั้นเป็นการท�ำวิปัสสนา
และตามธรรมดาแล้ว เมือ่ ผูป้ ฏิบตั ดิ จู ติ อยูอ่ ย่างเป็นวิปสั สนานัน้ บางครัง้ จิตก็เข้าพักในสมถะด้วยการ
จับนิง่ เข้ากับอารมณ์อนั เดียว ผูป้ ฏิบตั คิ วรจ�ำแนกได้วา่ ขณะนัน้ จิตของตนท�ำสมถะหรือเดินวิปสั สนา
มิฉะนัน้ อาจหลงผิดท�ำสมถะ แล้วคิดว่าก�ำลังท�ำวิปสั สนาอยู่ ผูป้ ฏิบตั ทิ คี่ รูบาอาจารย์ขาดญาณทัศนะ
ไม่รู้ว่าจิตของศิษย์ อาจขาดสติหลงผิดได้ง่ายโดยไม่มีใครแก้ไขให้ เช่น เดินจงกรม ก�ำหนดยกหนอ
ย่างหนอ เหยียบหนอ แล้วจิตไหลลงอยูใ่ นเท้า หรือหลงคิดแต่เรือ่ งยก ย่าง เหยียบ ไม่มสี มั ปชัญญะคือ
ความรู้ตัวของจิต อันนั้นเป็นการท�ำสมถะอย่างเดียวเท่านั้น อันตรายอีกอย่างหนึ่งของการที่แยก
ไม่ออกระหว่างการท�ำสมถะกับวิปัสสนาก็คือการเกิดวิปัสสนูปกิเลส คือในระหว่างที่ท�ำวิปัสสนา
อยู่นั้น บางครั้งจิตพลิกไปสู่ภูมิของสมถะแล้วเกิดความรู้ความเห็นหรืออาการบางอย่าง ท�ำให้
หลงผิดว่าตนบรรลุธรรมชั้นสูงแล้ว เช่น เกิดอาการที่สติรู้อารมณ์ชัดด้วยจิตที่แข็งกระด้าง แทนที่จะ
รู้ด้วยจิตที่อ่อนโยน ว่องไว ควรแก่การท�ำวิปัสสนา หรือเกิดความรู้ความเห็นผิด เช่น แยกไม่ออก
ระหว่างสมมุตสิ จั จะกับปรมัตถสัจจะหลงผิดว่า พระพุทธเจ้าก็ไม่มี พ่อแม่กไ็ ม่มี ทุกอย่างว่างเปล่าหมด
เป็นการปฏิเสธสมมุติบัญญัติคิดว่ามันไม่มี ทั้งที่สมมุติเขาก็มีของเขาอยู่ แต่มีอย่างเป็นสมมุติ เป็นต้น
การที่ดูจิตแล้ว จิตพลิกกลับไปมาระหว่างสมถะและวิปัสสนาได้นั้น ท�ำให้ผู้ปฏิบัติบางคนได้ฌาณ
โดยอัตโนมัติ ทั้งที่ไม่ต้องหัดเข้าฌาณ
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๓.๖ การปล่อยวางอารมณ์หยาบเข้าถึงความว่าง เมือ่ ดูจติ ช�ำนาญเข้า อารมณ์ใดกระทบ
จิต อารมณ์นั้นก็ดับไป เหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟ เริ่มต้นผู้ปฏิบัติจะรู้เห็นแต่อารมณ์หยาบ เช่น
โกรธแรงๆ จึงจะดูออก แต่เมือ่ ปฏิบตั มิ ากเข้า แม้ความขัดใจเล็กน้อย หรือความพอใจเล็กน้อยเกิดขึน้
กับจิต ก็สามารถรูเ้ ห็นได้อย่างชัดเจน เช่นในขณะทีร่ อ้ น มีลมเย็นกระทบผิวกายนิดเดียวจิตก็เกิดยินดี
มีราคะขึน้ แล้ว หรือปวดปัสสาวะ พอเริม่ ถ่ายปัสสาวะจิตก็ยนิ ดีเสียแล้ว หรือก�ำลังหิวข้าว พอเห็นเขา
ยกอาหารมาวางต่อหน้า จิตก็ยินดีเสียแล้ว เป็นต้น เมื่อรู้อารมณ์ละเอียดแล้ว โอกาสที่อารมณ์หยาบ
จะเกิดก็ยากขึ้น เพราะอารมณ์หยาบนั้นงอกงามขึ้นไปจากอารมณ์ละเอียดนั้นเอง อนึ่ง หลักการ
ที่ส�ำคัญมากในการดูจิตที่ขอย�้ำก็คือ ให้รู้อารมณ์เฉยๆ อย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะ
เดินทางผิดทันที เพราะอารมณ์ทง้ั ปวงนัน้ เป็นตัวขันธ์ เป็นตัวทุกข์ ผูป้ ฏิบตั มิ หี น้าทีร่ เู้ ท่านัน้ อย่าอยาก
ั หาทีจ่ ะไปละมันเข้า จะผิดหลักการเกีย่ วกับกิจของพระอริยสัจ ทีพ่ ระพุทธเจ้าทรงสัง่ สอนว่า
หรือมีตณ
“ทุกข์ให้รู้ สมุทยั ให้ละ” เพราะยิง่ พยายามละก็จะยิง่ หลงผิดมากขึน้ ตัวอย่างเช่น เห็นความโกรธเกิด
ขึ้นในจิต ท่านให้รู้เฉยๆ บางครั้งผู้ปฏิบัติพยายามหาทางดับความโกรธนั้น แล้วความโกรธก็ดับได้
จริงๆเหมือนกัน นักปฏิบตั จิ ะหลงผิดว่าตนเองเก่งดับกิเลสได้ และเห็นว่าจิตเป็นอัตตา กิเลสเป็นอัตตา
ทั้งที่ความจริงนั้นกิเลสมันดับเพราะหมดเหตุของมันต่างหาก เช่น เราถูกคนด่า เราใคร่ครวญ
เกี่ยวกับเรื่องที่เขาด่า ความโกรธก็เกิดและแรงขึ้นเรื่อยๆ พอเราคิดเรื่องจะดับความโกรธ เราละเหตุ
ของความโกรธเสียแล้วคือไม่ได้คิดเรื่องว่าเขาด่า มัวแต่คิดจะดับความโกรธ ความโกรธหมด
เหตุมันก็ดับไปเอง แต่ผู้ปฏิบัติหลงผิดว่าตนดับความโกรธได้ แล้วเมื่อไปเจอกิเลสอื่นก็จะวุ่นวายอยู่
กับความพยายามจะดับมันอีก เรียกว่าหางานให้จิตท�ำวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา การที่ผู้ปฏิบัติรู้อารมณ์
เร็วขึ้น ชัดเจนขึ้นตามล�ำดับนั้น อารมณ์ก็จะยิ่งละเอียดเข้าไปอีกตามล�ำดับเช่นกัน แต่ทั้งนี้ต้อง
เข้าใจว่า จิตก็ดี อารมณ์กด็ ี สติสมั ปชัญญะหรือสมาธิกด็ ี เป็นของทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจไตรลักษณ์เหมือนกัน
ดังนั้นเมื่อจิตละเอียดแล้วช่วงหนึ่งมันก็จะหยาบอีก อย่าตกใจเพราะนั้นมันเป็นธรรมดา ให้ตั้งหน้า
ปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ มันจะกลับดีและดีขนึ้ ตามล�ำดับ เมือ่ อารมณ์ละเอียดถึงทีส่ ดุ จิตจะปรากฏเหมือนว่า
จิตว่างไปหมด ถึงจุดนี้ผู้ปฏิบัติอาจหลงผิดว่าตนสิ้นกิเลสแล้ว ความจริงความว่างนั้นก็คืออารมณ์
อีกอันหนึ่ง เพียงแต่ละเอียดถึงที่สุดเท่านั้นเอง ทุกวันนี้มีผู้ประกาศเรื่องให้ด�ำรงชีวิตด้วยจิตว่าง
ทั้งที่เขาไม่รู้จักจิตว่างเลย และไม่รู้ว่าจิตว่างนั้นยังหาสาระแก่นสารเอาเป็นที่พึ่งอะไรไม่ได้ เพราะมัน
ก็ยังตกอยู่ใต้อ�ำนาจของไตรลักษณ์นั่นเอง และที่ส�ำคัญก็คือคนที่คิดเรื่องจิตว่างและพยายามท�ำให้
จิตว่างนั้น จิตยังห่างจากความว่างมากมายนัก เพราะแม้จิตที่มีอารมณ์หยาบก็ยังไม่เข้าใจแม้แต่น้อย
๓.๗ การปล่อยวางความว่าง เข้าถึงธรรมที่แท้จริง
เมื่อปฏิบัติเข้าถึงขั้นที่ละเอียดเช่นนั้นแล้ว หลักที่จะปฏิบัติต่อไปยังคงเหมือนเดิม คือรู้
หรือดูจิตต่อไป ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องคิดค้นวิพากษ์วิจารณ์ว่าท�ำอย่างไรจะปล่อยวางความว่างนั้นได้
เพราะแค่เริม่ คิดนิดเดียว จิตก็จะหลงทางเข้าสูค่ วามวุน่ วายสับสนอีกแล้ว ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้องรูอ้ ย่างเดียว
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เท่านั้น การรู้โดยไม่คิดนั้นเอง คือการเจริญวิปัสสนาที่แท้จริงและละเอียดที่สุด ควรทราบว่าจิตจะ
หลุดพ้นได้นนั้ จิตเขาจะต้องหลุดพ้นเองเพราะเขาเห็นความจริง การคิดใคร่ครวญด้วยสัญญาอารมณ์
มันเป็นเพียงความรูข้ นั้ สัญญาของตัวผูป้ ฏิบตั ิ แต่ความรูจ้ ริงของจิตนัน้ จิตเขาต้องเรียนรูเ้ อง ผูป้ ฏิบตั ิ
เพียงแต่ทำ� สิง่ ทีเ่ อือ้ ต่อการทีจ่ ติ จะเรียนรูเ้ ท่านัน้ คืออย่าไปรบกวนจิตให้จติ เกิดความวุน่ วายขึน้ มาอีก
มีสติ มีสัมปชัญญะรู้แต่ไม่คิดค้นคว้าใดๆ ในที่สุด จิตจะเกิดความเข้าใจขึ้นมาเองว่า จิตว่างนั้นเอง
ไม่ใช่สาระแก่นสารตราบใดที่ยังเห็นว่าจิตเป็นตัวเรา หรือเป็นของเราที่จะต้องช่วยให้จิตหลุดพ้น
ตราบนัน้ ตัณหาหรือสมุทัยก็จะสร้างภพของจิตว่างขึ้นมาร�ำ่ ไป ขอย�้ำว่าในขั้นนี้จติ จะด�ำเนินวิปัสสนา
เอง ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติจงใจกระท�ำ  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ไม่มีใครเลยที่จงใจหรือตั้งใจบรรลุมรรคผล
นิพพานได้ มีแต่จิตเขาปฏิวัติตนเองไปเท่านั้น
๓.๘ การรู้ธรรมในขั้นของพระโสดาบัน และการปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตตมรรค เมื่อจิต
ส่งตัวรู้แต่ไม่คิดอะไรนั้น บางครั้งจะมีบางสิ่งผุดขึ้นมาสู่ภูมิรู้ของจิต แต่จิตไม่ส�ำคัญมั่นหมายว่านั่น
คืออะไร เพียงแต่รู้เฉยๆ ถึงความเกิดดับนั้นเท่านั้น ในขั้นนี้เป็นการเดินวิปัสสนาในขั้นละเอียดที่สุด
ถึงจุดหนึง่ จิตจะก้าวกระโดดต่อไปเอง ซึง่ จะไม่ขอกล่าวขัน้ ตอนอย่างละเอียด เพราะผูอ้ า่ นอาจคิดตาม
แล้วปรุงแต่งขึน้ มาตามอาการได้ การเข้าสูม่ รรคผลนัน้ “รู”้ มีอยูต่ ลอด แต่ไม่คดิ และไม่สำ� คัญมัน่ หมาย
ในสังขารละเอียดทีผ่ ดุ ขึน้ บางอาจารย์จะสอนผิดๆ ว่า ในเวลาบรรลุมรรคผล จิตดับความรับรูห้ ายเงียบ
ไปเลย โดยเข้าใจผิดในค�ำว่า “นิพพานัง ปรมัง สุญญัง” สูญอย่างนัน้ เป็นการสูญหายแบบอุจเฉททิฏฐิ
สภาพของมรรคผลไม่ได้เป็นเช่นนัน้ การทีจ่ ติ ดับความรับรูน้ นั้ เป็นภพชนิดหนึง่ เรียกว่า “อสัญญี” หรือที่
คนโบราณเรียกว่าพรหมลูกฟักเท่านัน้ เอง เมือ่ จิตถอยจากอริยมรรคและอริยผลทีเ่ กิดขึน้ แล้ว ผูป้ ฏิบตั ิ
จะรูช้ ดั ว่าธรรมเป็นอย่างนี้ สิง่ ใดเกิดขึน้ สิง่ นัน้ ต้องดับไป ธรรมชาติบางอย่างมีอยู่ แต่กไ็ ม่มคี วามเป็น
ตัวตนสักอณูเดียว นีเ้ ป็นการรูธ้ รรมในขัน้ ของพระโสดาบัน คือไม่เห็นว่ามีสงิ่ ใดสิง่ หนึง่ แม้แต่ตวั จิตเอง
เป็นตัวเรา แต่ความยึดถือในความเป็นเรายังมีอยู่ เพราะขัน้ ความเห็นกับความยึดนัน้ มันคนละขัน้ กัน
ั ญัตวิ า่ “พระโสดาบัน” แล้ว ผูป้ ฏิบตั ยิ งั คงปฏิบตั เิ หมือนอย่างเดิมนัน้ เอง แต่ตวั จิตผูร้ ู้
เมือ่ บรรลุถงึ สิง่ ทีบ่ ญ
จะยิ่งเด่นดวงขึ้นตามล�ำดับจนเมื่อบรรลุพระอานาคามีแล้ว จิตผู้รู้จะเด่นดวงเต็มที่เพราะพ้นจาก
อ�ำนาจของกาม การที่จิตรู้อยู่กับจิตเช่นนั้น แสดงถึงก�ำลังสมาธิอันเต็มเปี่ยมเพราะสิ่งที่เป็นอันตราย
ต่อสมาธิคือกามได้ถูกล้างออกจากจิตหมดแล้ว ผู้ปฏิบัติในขั้นนี้ หากตายลงจึงไปสู่พรหมโลก
โดยส่วนเดียว ไม่สามารถกลับมาเกิดในภพมนุษย์ได้อกี แล้ว นักปฏิบตั จิ ำ� นวนมากทีไ่ ม่มคี รูบาอาจารย์
ชี้แนะ จะคิดว่าเมื่อถึงขั้นที่จิตผู้รู้หมดจดผ่องใสแล้วนั้น ไม่มีทางไปต่อแล้ว แต่หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
กลับสอนต่อไปอีกว่า “พบผูร้ ใู้ ห้ทำ� ลายผูร้ ู้ พบจิตให้ทำ� ลายจิต” จุดนีไ้ ม่ใช่การเล่นส�ำนวนโวหารทีจ่ ะ
น�ำมาพูดกันเล่นๆ ได้ ความจริงก็คือการสอนว่ายังจะต้องปล่อยวางความยึดมั่นจิตอีกชั้นหนึ่ง
มันละเอียดเสียจนผู้ที่ไม่ละเอียดพอ ไม่รู้ว่ามีอะไรจะต้องปล่อยวางอีก เพราะความจริงตัวจิตผู้รู้นั้น
ยังเป็นของทีอ่ ยูใ่ นอ�ำนาจของไตรลักษณ์ บางครัง้ ยังมีอาการหมองลงนิดๆ พอให้สงั เกตเห็นความเป็น
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ไตรลักษณ์ของมัน แต่ผู้ปฏิบัติที่ได้รับการอบรมเรื่องจิตมาดีแล้ว จะเห็นความยึดมั่นนั้นแล้วไม่ต้อง
ท�ำอะไรเลย แค่รู้ทันเท่านั้น จิตจะประคองตัวอยู่ในสิ่งที่รู้ ไม่คิดค้นคว้าอะไร มันเงียบสนิทจริงๆ
ถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางความยึดถือจิต จิตจะเป็นอิสระเปิดโล่งไปหมด ไม่กลับเข้าเกาะเกี่ยวกับ
อารมณ์ใดๆ ที่จะพาไปก่อเกิดได้อีก
๔. บทสรุปค�ำสอนของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล
๔.๑ ธรรมะ เรียนรู้ได้ที่จิต
๔.๒ ให้บริกรรมเพื่อรวมอารมณ์ให้เป็นหนึ่ง สังเกตดูวา่ ใคร เป็นผู้บริกรรม “พุทโธ”
๔.๓ ท�ำความเข้าใจในอารมณ์ความคิดนึก สังเกตกิเลสที่ก�ำลังปรากฏให้ออก
๔.๔ อย่าส่งจิตออกนอก อย่าให้จติ คิดส่งไปภายนอก หรือเผลอให้สงั เกตความหวัน่ ไหว
		

หรือปฏิกิริยาของจิตต่ออารมณ์ที่รับเข้ามาทางอายตนะทั้ง ๖

๔.๕ จงท�ำญาณให้เห็นจิต เหมือนดั่งตาเห็นรูป คือรู้ทันพฤติของจิต
๔.๖ รู้ เพราะคิดเท่าไหร่ ก็ไม่รู้ ต้องหยุดคิดถึงจะรู้ แต่ก็ต้องอาศัยคิด คืออย่าไปห้าม
			 ความคิด
๔.๗ แยกรูปถอดคือความปรุงแต่ง ก็ถึงความว่าง แยกความว่างถึงมหาสุญญตา
๔.๘ สรุปอริยสัจแห่งจิต จิตส่งออกนอก เป็นสมุทัย ผลอันเกิดจากจิตส่งออกนอก
			 เป็นทุกข์ จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้ง เป็นมรรค ผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่าง
			 แจ่มแจ้ง เป็นนิโรธ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=naZj8IMq9-U
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สมาธิวิธี
๑. นั่งสมาธิวิธี
ให้นั่งขัดสมาธิ เอาขาขวาทับขาซ้าย เอามือขวาวางทับมือซ้าย
อุชุํ กายํ ปณิธาย ตั้งจิตให้ตรง คือ อย่างส่งใจไปทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกายและ
อย่าส่งใจไปข้างหน้า ข้างหลัง ข้างซ้าย ข้างขวา พึงก�ำหนดรวมเข้าไว้ในจิต

๒. วิธีส�ำรวมจิตในสมาธิ
มนสา สวํ โร สาธุ ส�ำรวมจิตให้ดี คือ ให้นกึ ว่าพระพุทธเจ้าอยูท่ ใี่ จ พระธรรมอยูท่ ใี่ จ พระอริยสงฆ์
สาวกอยู่ที่ใจ นึกอยู่อย่างนี้จนใจตกลงเห็นว่าอยู่ที่ใจจริงๆ แล้วทอดธุระเครื่องกังวลลงได้ ว่าไม่ต้อง
กังวลอะไรอื่นอีก จะก�ำหนดเฉพาะที่ใจแห่งเดียวเท่านั้น จึงตั้งสติก�ำหนดใจนั้นไว้ นึกค�ำบริกรรม
รวมใจเข้าฯ

๓. วิธีนึกค�ำบริกรรม
ให้ตรวจดูจิตเสียก่อน ว่าจิตคิดอยู่ในอารมณ์อะไรในอารมณ์อันนั้น เป็นอารมณ์ท่ีน่ารักหรือ
น่าชัง เมื่อติดใจในอารมณ์ที่น่ารัก พึงเข้าใจว่า จิตนี้ล�ำเอียงไปด้วยความรัก เมื่อติดในอารมณ์ที่น่าชัง
พึงเข้าใจว่า จิตนีล้ ำ� เอียงไปด้วยความชัง ไม่ตงั้ เทีย่ ง พึงก�ำหนดส่วนทัง้ สองนัน้ ให้เป็นคูก่ นั เข้าไว้ทตี่ รง
หน้าซ้ายขวา แล้วตั้งสติกำ� หนดใจ ตั้งไว้ในระหว่างกลาง ท�ำความรู้เท่าส่วนทั้งสอง เปรียบอย่างถนน
สามแยก ออกจากจิตตรงหน้าอกระวังไม่ให้จิตแวะไปตามทางเส้นซ้ายเส้นขวา ให้เดินตรงตามเส้น
กลาง แต่ระวังไม่ให้ไปข้างหน้า ให้ก�ำหนดเฉพาะจิตอยู่กะที่นั้นก่อน แล้วนึกค�ำบริกรรมที่เลือกไว้
จ�ำเพาะพอเหมาะกับใจ ค�ำใดค�ำหนึ่ง เป็นต้นว่า “พุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ ๆ ๆ” ๓ จบ แล้วรวมลงเอา
ค�ำเดียวว่า “พุทฺโธ ๆ ๆ” เป็นอารมณ์เพ่งจ�ำเพาะจิต จนกว่าจิตนั้นจะวางความรักความชังได้ขาด
ตั้งลงเป็นกลางจริงๆ แล้วจึงก�ำหนดรวมทวนกระแสประชุมลงในภวังค์ ตั้งสติตามก�ำหนดจิตใน
ภวังค์นั้น ให้เห็นแจ่มแจ้ง ไม่ให้เผลอฯ

๔. วิธีสังเกตจิตเข้าสู่ภวังค์
พึงสังเกตจิตในเวลาก�ำลังนึกค�ำบริกรรมอยู่นั้น ครั้นเมื่อจิตตั้งลงเป็นกลาง วางความรักความ
ชังทั้งสองนั้นได้แล้ว จิตย่อมเข้าสู่ภวังค์ (คือจิตเดิม) มีอาการต่างๆ กัน บางคนรวมผับลง บางคน
รวมปึบลง บางคนรวมวับแวบเข้าไป แล้วสว่างขึ้น ลืมค�ำบริกรรมไป บางคนก็ไม่ลืม แต่รู้สึกว่าเบา
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ในกาย, ในใจ ที่เรียกว่า กายลหุตา จิตฺตลหุตา กายก็เบา จิตก็เบา กายมุทุตา จิตฺตมุทุตา กายก็อ่อน
จิตก็อ่อน กายปสฺสทฺธิ จิตฺตปสฺสทฺธิ กายก็สงบ จิตก็สงบ กายุชุกตา จิตฺตุชุกตา กายก็ตรง จิตก็ตรง
กายกมฺมญฺญตา จิตตฺ กมฺมญฺญตา กายก็ควรแก่การท�ำสมาธิ จิตก็ควรแก่การท�ำสมาธิ กายปาคุญญ
ฺ ตา
จิตฺตปาคุญฺญตา กายก็คล่องแคล่ว จิตก็คล่องแคล่ว หายเหน็ด หายเหนื่อย หายเมื่อย หายหิว
หายปวดหลัง ปวดเอว ก็รู้สึกว่าสบายในใจมาก พึงเข้าใจว่าจิตเข้าสู่ภวังค์แล้ว ให้หยุดค�ำบริกรรมเสีย
และวางสัญญาภายนอกให้หมด ค่อยๆ ตั้งสติตามก�ำหนดจิตจนกว่าจิตนั้นจะหยุด และตั้งมั่นลง
เป็นหนึง่ อยูก่ บั ที่ เมือ่ จิตประชุมเป็นหนึง่ ก็อย่าเผลอสติ ให้พงึ ก�ำหนดอยูอ่ ย่างนัน้ จนกว่าจะนัง่ เหนือ่ ย
นี้แล เรียกว่าภาวนาอย่างละเอียดฯ

๕. มรรคสมังคี
มรรคมีองค์อวัยวะ ๘ ประการ ประชุมลงเป็นเอกมรรค คือ ๗ เป็นอาการ องค์ที่ ๘ เป็น
หัวหน้า อธิบายว่า
สัมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบ ก็คือจิตเป็นผู้เห็น
สัมมาสังกัปโป ความด�ำริชอบ ก็คือจิตเป็นผู้ด�ำริ
สัมมาวาจา กล่าววาจาชอบ ก็คือจิตเป็นผู้นึกแล้วกล่าว
สัมมากัมมันโต การงานชอบ ก็คือจิตเป็นผู้คิดท�ำการงาน
สัมมาอาชีโว เลี้ยงชีวิตชอบ ก็คือจิตเป็นผู้คิดหาเลี้ยงชีวิต
สัมมาวายาโม ความเพียรชอบ ก็คือจิตเป็นผู้มีเพียร มีหมั่น
สัมมาสติ ความระลึกชอบ ก็คือจิตเป็นผู้ระลึก
ทั้ง ๗ นี้แหละเป็นอาการ ประชุมอาการทั้ง ๗ นี้ ลงเป็นองค์
สัมมาสมาธิ แปลว่า ตั้งจิตไว้ชอบ ก็คือความประกอบการก�ำหนดจิตให้เข้าสู่ภวังค์ได้แล้ว
ตั้งสติก�ำหนดจิตนั้นไว้ให้เป็น เอกัคคตา อยู่ในความเป็นหนึ่ง ไม่มีไป ไม่มีมา ไม่มีออก ไม่มีเข้า
เรียกว่า มรรคสมังคี ประชุมมรรคทั้ง ๘ ลงเป็นหนึ่ง หรือ เอกมรรค ก็เรียก มรรคสมังคีนี้ ประชุมถึง
๔ ครั้ง จึงเรียกว่า มรรค ๔ ดังแสดงมาฉะนี้ฯ

๖. นิมิตสมาธิ
ในเวลาจิตเข้าสู่ภวังค์ และตั้งลงเป็น องค์มรรคสมังคี แล้วนั้น ย่อมมีนิมิตต่างๆ มาปรากฏ
ในขณะจิตอันนั้น ท่านผู้ฝึกหัดใหม่ทั้งหลาย พึ่งตั้งสติก�ำหนดใจไว้ให้ดี อย่าตกประหม่ากระดาก และ
อย่าท�ำความกลัวจนเสียสติและอารมณ์ ท�ำใจให้ฟุ้งซ่านรั้งใจไม่อยู่ จะเสียสมาธิ นิมิตทั้งหลายไม่ใช่
เป็นของเที่ยง เพียงสักว่าเป็นเงาๆ พอให้เห็นปรากฏแล้วก็หายไปเท่านั้นเองฯ
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นิมิตี่ปรากฏนั้น คือ อุคคหนิมิต ๑ ปฏิภาคนิมิต ๑
นิ มิ ต ที่ ป รากฏเห็ น ดวงหทั ย ของตนใสสว่ า งเหมื อ นกั บ ดวงแก้ ว แล้ ว ยึ ด หน่ ว งเหนี่ ย วรั้ ง
ให้ตั้งสติก�ำหนดจิตไว้ให้ดี เรียก อุคคหนิมิต ไม่เป็นของน่ากลัวฯ
นิมิตที่ปรากฏเห็นคนตาย สัตว์ตาย ผู้ไม่มีสติย่อมกลัว แต่ผู้มีสติแล้วย่อมไม่กลัว ยิ่งเป็นอุบาย
ให้พิจารณาเห็นเป็น อสุภะแยกส่วนแบ่งส่วนของกายนั้นออกดูได้ดีทีเดียว และน้อมเข้ามาพิจารณา
กายในกาย ของตนให้แจ่มแจ้ง จนเกิด นิพพิทาญาณ เบื่อหน่ายสังเวชสลดใจ ยังน�้ำใจให้ตั้งมั่น
เป็นสมาธิ มีกำ� ลังยิ่งขึ้น เรียก ปฏิภาคนิมิตฯ

๗. วิธีเดินจงกรม
พึงก�ำหนดหนทางสัน้ ยาวแล้วแต่ตอ้ งการ ยืนทีตน้ ทาง ยกมือประนม ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า
พระธรรม พระสงฆ์ แล้วตั้งความสัตย์อธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจปฏิบัติ เพื่อเป็นปฏิบัติบูชาคุณ
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์สาวก ขอให้น�้ำใจของข้าพเจ้าสงบระงับ
ตั้งมั่นเป็นสมาธิ มีปัญญาเฉลียวฉลาด รู้แจ้งแทงตลอด ในค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการ
เทอญ แล้ววางมือลง เอามือขวาจับมือซ้ายไว้ข้างหนึ่ง เจริญพรหมวิหาร ๔ ทอดตาลงเบื้องต�่ำ 
ตั้งสติก�ำหนดจิต นึกค�ำนึงบริกรรมเดินกลับไปกลับมา จนกว่าจิตจะสงบรวมลงเป็นองค์สมาธิ ใน
ขณะที่จิตก�ำลังรวมอยู่นั้น จะหยุดยืนก�ำหนดจิตให้รวมสนิทเป็นสมาธิก่อนจึงเดินต่อไปอีกก็ได้
ในวิธีเดินจงกรมนี้ ก�ำหนดจิตอย่างเดียวกันกับนั่งสมาธิ แปลกแต่ใช้อิริยาบถเดินเท่านั้นฯ
เพราะฉะนั้น ท่านผู้ฝึกหัดใหม่ทั้งหลาย พึงเข้าใจเถิดว่า การท�ำความเพียร คือฝึกหัดจิต
ในสมาธินี้ มีวธิ ที จี่ ะต้องฝึกหัดในอิรยิ าบถทัง้ ๔ จึงต้องนัง่ สมาธิบา้ ง เดินจงกรมบ้าง ยืนก�ำหนดจิตบ้าง
นอนสีหไสยาสน์ เพื่อให้ช�ำนาญคล่องแคล่ว และเปลี่ยนอิริยาบถให้สม�่ำเสมอฯ

๘. วิธีออกจากสมาธิ
เมื่อจะออกจากที่นั่งสมาธิภาวนา ในเวลาที่รู้สึกเหนื่อยแล้วนั้น ให้พึงก�ำหนดจิตไว้ให้ดี แล้ว
เพ่งเล็งพิจารณาเบื้องบนเบื้องปลายให้รู้แจ้งเสียก่อนว่า เบื้องต้น ได้ตั้งสติก�ำหนดจิตอย่างไร
พิจารณาอย่างไร นึกค�ำบริกรรมอะไร น�้ำใจจึงสงบมาตั้งอยู่อย่างนี้ ครั้นเมื่อใจสงบแล้ว ได้ตั้งสติ
อย่างไร ก�ำหนดจิตอย่างไร ใจจึงไม่ถอนจากสมาธิ พึงท�ำในใจไว้ว่า ออกจากที่นั่งนี้แล้ว นอนลงก็จะ
ก�ำหนดอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะนอนหลับ แม้ตื่นขึ้นมาก็จะก�ำหนดอย่างนี้ตลอดวันและคืน ยืน เดิน
นั่ง นอน เมื่อท�ำในใจเช่นนี้แล้ว จึงออกจากที่นั่งสมาธิ เช่นนั้นอีก ก็พึงท�ำพิธีอย่างที่ท�ำมาแล้วฯ
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๙. วิธีแก้นิมิต
มีวิธีที่จะแก้นิมิตได้เป็น ๓ อย่าง คือ
วิธีที่ ๑ ท�ำความนิ่งเฉย คือพึงตั้งสติก�ำหนดจิตนั้นไว้ให้มั่นคง ท�ำความสงบนิ่งแน่วเฉยอยู่ใน
สมาธิ แม้มีนิมิตอะไรๆ มาปรากฏ หรือรู้เห็นเป็นจริงในจิตอย่างไร ไม่ต้องหวั่นไหวไปตาม คือไม่ต้อง
ส่งจิตคิดไป จะเป็นความคิดผิด ทีเ่ รียกว่า จิตวิปลาส แปลว่า ความคิดเคลือ่ นคลาด แปลกประหลาด
จากความจริง นิ่งอยู่ในสมาธิไม่ได้ ให้บังเกิดเป็นสัญญาความส�ำคัญผิดที่เรียกว่า สัญญาวิปลาส
แปลว่า หมายมั่นไปตามนิมิต เคลื่อนคลาดจากจิตผู้เป็นจริงทั้งนั้น จนบังเกิดถือทิฐิมานะขึ้น
ทีเ่ รียกว่า ทิฐวิ ปิ ลาส แปลว่าความเห็นเคลือ่ นคลาดจากความจริง คือ เห็นไปหน้าเดียว ไม่แลเหลียว
ดูให้รู้เท่าส่วนในส่วนนอก ชื่อว่าไม่รอบคอบเป็นจิตล�ำเอียง ไม่เที่ยงตรง เมื่อรู้เช่นนี้ จึงไม่ควรส่งจิต
ไปตาม เมื่อไม่ส่งจิตไปตามนิมิตเช่นนั้นแล้ว ก็ให้คอยระวังไม่ให้จิตเป็นตัณหาเกิดขึ้น คือ ไม่ให้จิต
ดิ้นรนยินดี อยากเห็นนิมิตนั้นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นก็ดี หรือยินร้ายอยากให้นิมิตนั้นหายไปก็ดี หรือแม้
ไม่อยากพบ ไม่อยากเห็น ซึ่งนิมิตที่น่ากลัวก็ดี ทั้ง ๓ อย่างนี้ เรียกว่า ตัณหา ถ้าเกิดมีในจิตแต่
อย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็ให้รีบระงับดับเสีย คือถอนความอยากและความไม่อยากนั้นออกเสีย
เมือ่ นิมติ มีมาก็อย่ายินดี เมือ่ นิมติ หายไป ก็อย่ายินร้าย หรือเมือ่ นิมติ ทีน่ า่ กลัวมีมา ก็อย่าท�ำความกลัว
และอย่าท�ำความคดโกง อยากให้หายไปก็ไม่ว่า ไม่อยากให้หายไปก็ไม่ว่า อยากเห็นก็ไม่ว่า ไม่อยาก
เห็นก็ไม่วา่ ให้เป็น สันทิฏฐิโก คือ เห็นเอง อยากรูก้ ไ็ ม่วา่ ไม่อยากรูก้ ไ็ ม่วา่ ให้เป็น ปัจจัตตัง รูจ้ ำ� เพาะ
กับจิต ตั้งจิตไว้เป็นกลางๆ แล้วพึงท�ำความรู้เท่าอยู่ว่า อันนี้เป็นส่วนจิต อันนั้นเป็นส่วนนิมิต แยก
ส่วนแบ่งส่วนตั้งไว้เป็นคนละอัน รักษาเอาแต่จิต ก�ำหนดให้ตั้งอยู่เป็น ฐิติธรรม เที่ยงแน่ว ท�ำความรู้
เท่าจิตและนิมิต ทั้งสองเงื่อนรักษาไม่ให้สติเคลื่อนคลาดจากจิต ทั้งไม่ให้เผลอสติได้เป็นดี สติมา
ชื่อว่าเป็นผู้มีสติ วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา โทมนสฺสํ ถอนอภิชฺฌาและโทมนัสในโลกเสียได้แล้ว ก็เป็นผู้
ตั้งอยู่ในวินัย เมื่อประกอบข้อปฏิบัติอันนี้อยู่อย่างนี้ สติก็ตั้งมั่น จิตก็ตั้งมั่น ประชุมกันเป็นสมาธิดังนี้
เรียก ญาตปริญญา แปลว่า รู้เท่าอารมณ์ฯ
วิธีที่ ๒ ตรวจค้น ปฏิภาคนิมิต คือ เมื่อเห็นว่าจิตมีก�ำลัง ประชุมกันอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนา
ดีแล้ว พึงฝึกหัด ปฏิบัตินิมิต ให้ช�ำนาญ คือเมื่อเห็นรูปนิมิตปรากฏในตา ในจิต เห็นเป็นรูปคน,
เด็กเล็ก หญิงชาย, หนุ่มน้อย, บ่าวสาว หรือแก่เฒ่าชราประการใดประการหนึ่งก็ตาม แสดงอาการ
แลบลิน้ ปลิน้ ตา หน้าบิดตาเบือนอาการใดอาการหนึง่ ก็ตามให้รบี พลิกจิต เข้ามากลับตัง้ สติผกู ปัญหา
หรือท�ำในใจก็ได้วา่ รูปนีเ้ ทีย่ งหรือไม่เทีย่ ง จะแก่เฒ่าชราต่อไปหรือไม่ เมือ่ นึกในใจกระนีแ้ ล้ว พึงหยุด
และวางค�ำที่นึกนั้นเสีย ก�ำหนดจิตพิจารณานิ่งเฉย จนกว่าจะตกลงและแลเห็นในใจว่าเฒ่าแก่ชรา
ได้เป็นแท้ จึงรีบพิจารณาให้เห็นแก่เฒ่าชรา หลังขด หลังโข สั่นทดๆ ไป ในขณะปัจจุบันทันใจนั้น
แล้วผูกปัญหาถามดูทีว่า “ตายเป็นไหมเล่า” หยุดนิ่งพิจารณาอยู่อีกจนกว่าจะตกลงเห็นในใจได้ว่า
ตายแน่ตายแท้ ไม่แปรผัน จึงรีบพิจารณาให้เห็น ตายลงไปอีกเล่า ในขณะปัจจุบนั ทันใจนัน้ “เมือ่ ตาย
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แล้วจะเปือ่ ยเน่าแตกท�ำลายไปหรือไม่” หยุดนิง่ พิจารณาเฉยอยูอ่ กี จนกว่าจิตของเราจะตกลงเห็นว่า
เปือ่ ยเน่าแตกท�ำลายไปได้แท้ แน่ในใจฉะนีแ้ ล้ว ก็ให้รบี พิจารณาให้เห็นเปือ่ ยเน่า แตกท�ำลาย จะละลาย
หายสูญลงไปเป็นดิน เป็นน�้ำ เป็นลม เป็นไฟ ไปตามธรรมดา ธรรมธาตุ ธรรมฐิติ ธรรมนิยามะ แล้ว
พลิกเอาจิตของเรากลับทวนเข้ามาพิจารณา กายในกาย ของเราเอง ให้เห็นลงไปได้อย่างเดียวกัน
จนกว่าจะตกลงและตัดสินใจได้ว่า ร่างกายของเรานี้แก่เฒ่าชราทุพพลภาพ แตก ตาย ท�ำลาย
เปือ่ ยเน่าไปเป็นเหมือนกัน แล้วรีบตั้งสติพจิ ารณาเห็นเป็นแก่ เป็นเฒ่าชราทันที และพิจารณาให้เห็น
ตายลงไปในขณะปัจจุบัน แยกส่วนแบ่งส่วนออกดูให้เห็นแจ้งว่า หนังเป็นอย่างไร เนื้อเป็นอย่างไร
กระดูกเป็นอย่างไร ตับไตไส้พุงเครื่องในเป็นอย่างไร เป็นของงามหรือไม่งาม ตรวจดูให้ดี พิจารณา
ให้ละเอียด จนกว่าจะถอนความยินดียินร้ายเสียได้ แล้วพิจารณาให้เห็น เปื่อย เน่า ผุ พัง ลงถม
แผ่นดินไป ภายหลังกลับพิจารณาให้เห็นเป็นคืนมาอีก แล้วฝึกหัดท�ำอยู่อย่างนี้ จนกว่าจะช�ำนาญ
หรือยิ่งเป็นผู้มีสติได้พิจารณาให้เนื้อ หนัง เส้น เอ็น และเครื่องในทั้งหลาย มี ตับ ไต ไส้ พุง เป็นต้น
เปื่อย เน่า ผุพังลงไปหมดแล้ว ยังเหลือแต่ร่างกระดูกเปล่า จึงก�ำหนดเอาร่างกระดูกนั้นเป็นอารมณ์
ท�ำไว้ในใจ ใคร่ครวญให้เห็นแจ้งอยู่เป็นนิจ จนกว่าจะนับได้ทุกกระดูกก็ยิ่งดี เพียงเท่านี้ก็เป็นอันแก้
นิมิตได้ดีทีเดียวฯ
คราวนี้พึงท�ำพิธี พิจารณาเป็นอนุโลม ถอยขึ้นถอยลง คือตั้งสติก�ำหนดจิตไว้ให้ดี แล้วเพ่ง
พิจารณาให้เห็นผม  อยูบ่ นศีรษะมีสดี ำ� สัณฐานยาวก็จะหงอกขาวลงถมแผ่นดินทัง้ นัน้ และพิจารณา
ให้เห็นขน ซึ่งเกิดตามขุมขนตลอดทั่วร่างกาย นอกจากฝ่ามือฝ่าเท้า ก็จะลงถมแผ่นดินเหมือนกัน
พิจารณาเล็บ ทีอ่ ยูป่ ลายนิว้ เท้านิว้ มือ ให้เห็นเป็นของทีจ่ ะต้องลงถมแผ่นดินด้วยกันทัง้ นัน้ พิจารณา
ฟัน ซึ่งอยู่ในปากข้างบนข้างล่าง ให้เห็นแจ้งว่าได้ใช้เคี้ยวอาหารการกินอยู่เป็นนิจ แต่ก็จะต้องลง
ถมแผ่นดินเหมือนกัน คราวนี้ พิจารณาหนัง เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา เบื้องต�่ำแต่ปลายผมลงมา
มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ ยังชีวิตนี้ให้ตั้งอยู่ได้และเป็นไป ถ้าถลกหนังนี้ออกหมดแล้ว ก็ต้องตาย
ตายแล้วต้องถมแผ่นดิน พิจารณาเห็นความจริงฉะนีแ้ ล้ว เลิกหนังออกวางลงไว้ทพี่ นื้ ดิน แล้วพิจารณา
ดูเนื้อให้เห็นแจ้งว่า เนื้อในร่างกายมีอยู่เป็นกล้ามๆ แล้วก�ำหนดให้เน่า ผุพังลงไปกองไว้ที่พื้นดิน
พิจารณาเส้น เอ็น ให้เห็นแจ้งว่า เส้น เอ็น ทั้งหลายรัดรึงกระดูกไว้ให้ติดกันอยู่ เมื่อเลิก เส้น เอ็น นี้
ออกหมดแล้ว กระดูกก็จะหลุดจากกันผุพงั ลงถมแผ่นดินทัง้ สิน้ แล้วก�ำหนดเลิก เส้น เอ็นนัน้ ออกเสีย
กองไว้ทพี่ นื้ ดิน พิจารณาร่างกระดูกให้เห็นแจ้งว่า กระดูกในร่างกายนี้ มีเป็นท่อนๆ เบือ้ งต�ำ่ แต่กระดูก
กะโหลกศีรษะลงไป เบื้องบนแต่กระดูกเท้าขึ้นมา เห็นได้กระจ่างพอสมควร แล้วเพ่งเล็งพิจารณา
ดูเครื่องในทั้งหลาย ให้เห็นว่าปอดอยู่ที่ไหน ม้ามอยู่ที่ไหน ดวงหฤทัยอยู่ที่ไหน ใหญ่น้อยเท่าไร
เห็นตับไตไส้พุง อาหารใหม่ อาหารเก่า เป็นอย่างไร อยู่ที่ไหน มีรูปพรรณสัณฐานเป็นอย่างไร
มีสีสันวรรณะเป็นไฉน เครื่องในทั้งปวงนี้เป็นที่ประชุมแห่งชีวิตก็จริง แต่ก็จะต้องถมแผ่นดิน เมื่อ
พิจารณาเห็นฉะนีแ้ ล้ว พึงก�ำหนดให้ขาดตกลงไปกองไว้ทพี่ นื้ ดิน ยังเหลือแต่รา่ งกระดูก จึงพิจารณาดู
กระดูกกะโหลกศีรษะเป็นล�ำดับลงมา กระดูกคอ กระดูกแขน กระดูกหัวไหล่ กระดูกสันหลัง
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กระดูกซี่โครง กระดูกเอว กระดูกตะโพก กระดูกต้นขา กระดูกเข่า กระดูกแข้ง กระดูกพื้นเท้า
พิจารณาอย่างนี้เรียกอนุโลมฯ
คราวนีพ้ งึ พิจารณาอย่างนีเ้ รียกอนุโลม คือ พิจารณาถอยกลับขึน้ เบือ้ งบน ตัง้ แต่กระดูกพืน้ เท้า
ขึ้นไปตลอดถึงกระดูกกะโหลกศีรษะ พิจารณาทวนกลับจากศีรษะถอยลงมาตรงหน้าอกนั้นให้มั่นคง
ท�ำในใจว่า ร่างกายทั้งหมดนี้มีจิตเป็นใหญ่ประชุมอยู่ที่จิต จึงก�ำหนดรวมจิตเข้าให้สงบแลตั้งอยู่เป็น
เอกัคคตา
วิธีที่ ๒ นี้เรียกว่า ตีรณปริญญา แปลว่าใคร่ครวญอารมณ์
ขอเตือนสติไว้ว่า ในระหว่างที่ก�ำลังพิจารณาอยู่นั้น ห้ามมิให้จิตเคลื่อนจากที่คือระวังไม่ให้
ส่งจิตไปตามอาการ จิตจะถอนจากสมาธิ ถ้าจิตถอนจากสมาธิเป็นใช้ไม่ได้ ข้อส�ำคัญ ให้เอาจิต
เป็นหลัก ไม่ให้ปล่อยจิต ให้มีสติเพ่งเล็งให้รอบจิตพิจารณาให้รอบกาย รักษาใจไม่ให้ฟุ้ง จึงไม่ยุ่ง
ในการพิจารณาฯ
วิธีที่ ๓ เจริญวิปัสสนา คือ เมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลาย ได้ฝึกหัดจิตมาถึงชั้นนี้ มีก�ำลังพอพิจารณา
ปฏิภาคนิมิต ได้ช�ำนาญคล่องแคล่วเป็น ประจักขสิทธิ ดังที่อธิบายมาแล้ว และก�ำหนดจิตรวมเข้าไว้
ในขณะจิตอันเดียว ณ ที่หน้าอกตั้งสติพิจารณาดูให้รู้รอบจิต เพ่งพินิจให้สว่าง แลเห็นร่างกระดูก
ทั่วทั้งกาย ยกค�ำบริกรรมวิปัสสนาวิโมกขปริวัตรขึ้นบริกรรมจ�ำเพาะจิตว่า
สพฺเพ ธมฺมา อนตฺตา
สพฺเพ ธมฺมา อนิจฺจา
สพฺเพ ธมฺมา ทุกฺขา
ให้เห็นร่างกระดูกทัง้ หมด เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ตน ไม่ควรถือเอาไม่เทีย่ งไม่ทกุ ข์ ก�ำหนดให้เห็น
กระดูกทั้งหลายหลุดจากกันหมด ตกลงไปกองที่พื้นดิน คราวนี้ตั้งสติให้ดี รักษาไว้ซึ่งจิตอย่าให้เผลอ
ยกค�ำบริกรรมวิปัสสนานั้นอีก เพ่งพิจารณาจ�ำเพาะจิตให้เห็นเครื่องอวัยวะ ที่กระจัดกระจายกองไว้
ที่พื้นดินนั้นละลาย กลายเป็นดิน เป็นน�ำ 
้ เป็นลม เป็นไฟ ถมแผ่นดินไปหมด ก�ำหนดจ�ำเพาะจิต ผู้รู้
เพ่งพินิจพิจารณาให้เห็นพื้นแผ่นดินกว้างใหญ่เท่าไร เป็นที่อาศัยของสัตว์ทั้งโลก ก็ยังต้องฉิบหาย
ด้วยน�้ำ ด้วยลม ด้วยไฟ ยกวิปัสสนา ละลายแผ่นดินนั้นทิ้งเสีย ให้เห็นสภาวธรรม เพียงสักว่าเกิดขึ้น
แล้วดับไปเท่านั้น รวบรวมเอาแต่จิต คือ ผู้รู้ ตั้งไว้ให้เป็นเอกจิต เอกธรรม สงบนิ่งเฉยอยู่ และวางลง
เป็นอุเบกขา เฉยอยู่กะที่ คราวนี้จะแลเห็นจิตนั้นแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นทีเดียว ก้าวล่วงจากนิมิตได้ดีก�ำลัง
ให้แลเห็นอ�ำนาจอานิสงส์ของจิต ที่ได้ฝึกหัดสมาธิมาเพียงชั้นนี้ก็พอมีศรัทธาเชื่อในใจของตนในการ
ที่จะท�ำความเพียรยิ่งๆ ขึ้นไปฯ
วิธีที่ ๓ นี้ เรียกว่า ปหานปริญญา แปลว่า ละวางอารมณ์เสียได้แล้วฯ
ในที่สุดนี้ มีเทวปัญหาปรากฏขึ้นเฉพาะที่เวลารจนาหนังสือนี้ส�ำเร็จ
ว่า “น�้ำมันหอมเอ้าเท่าสยาม” ดังนี้จะมีนัยอธิบายเป็นประการใด?ฯ
ส ม า ธิ วิ ธี 213
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ธรรมค�ำสอน
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

บุญและบาปสิ่งใดๆ ใจถึงก่อน ใจเป็นรากฐาน ใจเป็นประธาน มันส�ำเร็จที่ดวงใจ
กรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกล มาจากกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ของเราเท่านี้
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ที่ใจ อยู่ในใจ
ความสุขอันใดเสมอจิตสงบไม่มี
จิตของเราสงบเป็นสมาธิ มันรูส้ กึ เบา ส-บ๊-า-ย เย็นอกเย็นใจ หายทุกข์หายยาก หายล�ำบาก
ร�ำคาญ
ถ้าใจเราดีแล้ว ท�ำอะไรก็ดี ไปไหนๆ ก็ดี ท�ำการงานก็ดี ท�ำราชการก็ดี ครอบครัวก็ดี พี่น้อง
ก็ดี ชาวบ้านร้านตลาดก็ดี ประเทศชาติก็ดี
เมื่อใจไม่ดี ท�ำอะไรก็ไม่ดี การงานก็ไม่ดี สมัครผู้แทนก็ไม่ได้ ค้าขายก็ไม่ได้ ท�ำมาหากิน
ก็ไม่ดี ครอบครัวก็ไม่ดี พี่น้องก็ไม่ดี ชาวบ้านร้านตลาดก็ไม่ดี ประเทศชาติก็ไม่ดี
ถ้าจิตเราไม่ดี ก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อน หนักหน่วง ง่วงเหงาหาวนอน เดือดร้อนฟุ้งซ่าน
ร�ำคาญ
วิธีอื่นไม่มี จะตัดบาป ตัดกรรม ตัดเวร นอกจากเรานั่งสมาธินี้
เอ้านัง่ เข้าที่ นัง่ เอาขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย นัง่ ให้ ส-บ๊-า-ย สบาย วางท่าวางทาง
ให้สง่าผ่าเผย ยิ้มแย้มแจ่มใส หลับตางับปากซะ พุทโธ ธรรมโม สังโฆ สามหน แล้วให้ระลึก
เอาในใจว่า พุทโธ พุทโธ แต่คำ� เดียว
จ�ำไว้  พุทโธ ธรรมโม สังโฆ ท�ำอะไรๆ ก็พุทโธ กลัวก็พุทโธ ใจไม่ดีก็พุทโธ ขี้เกียจก็พุทโธ
เราต้องปฏิบัติอย่างฝากตาย
อยากสวยให้ถือศีล อยากรวยให้ท�ำทาน อยากปัญญาชาญให้ภาวนา
วิธดี บั บาปดับกรรม ดับความชัว่ ทัง้ หลาย ดับภัยดับเวร จะล้างบาปล้างกรรม ล้างภัยล้างเวร
ทั้งหลายนั้นไม่มีวิธีอื่น นอกจากเรานั่งสมาธิ เมื่อนั่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งแล้ว เป็นจิตอันเดียว
แล้ว บาปกรรมทั้งหลายมันก็ไม่มี ภัยเวรทั้งหลายมันก็ไม่มี ความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่มี มีแต่
ความสุขนะซิ
สุขเพราะเหตุใด สุขเพราะใจสงบ ทุกข์เพราะเหตุใด เพราะเหตุใจไม่สงบ มันไปก่อกรรม
ก่อเวรไม่หมดสักที กรรมเก่าก็ไม่หมด กรรมใหม่ก็เติมเรื่อยไป มันจะหมดสักทีเรอะ ฯ     

วัดป่าอุดมสมพร
อ�ำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร
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“หลวงปู่ชอบโปรดคู่บารมี จนบรรลุโสดาบัน”
ท่านอาจารย์ชอบ ฐานสโม เพิน่ เล่าให้ฟงั ว่า “บวชได้ ๒๐ พรรษา ปีนนั้ อยูจ่ ำ� พรรษาบ้านลิเตอะ
ข้างดอยเชียงตอง เมืองพม่า มีลูกสาวคนร�่ำรวยมีหน้ามีตาในหมู่บ้านต�ำบลแถบนั้นยกย่องให้เป็น
หัวหน้าผู้น�ำ  ก�ำลังเป็นสาวอายุ ๑๙ ย่าง ๒๐ ปี รูปร่างสวยงาม มาขอให้ลาสิกขาออกไปอยู่ด้วยกัน
เป็นสามีภรรยากัน” ก็ว่า อายุมากแล้ว ๔๐ กว่าปี แล้วออกไปจะท�ำอะไรได้
เขาว่า “ไม่ต้องท�ำอะไรมากหรอกดูแลการค้าขายกับพวกอังกฤษ”
“ค้าขายไม่เป็น” หลวงปู่ชอบ (ฐานสโม) กล่าว
“ฝึกหัดเอานิดหน่อยก็เป็นแล้ว”
“พูดจาฝรั่งไม่เป็น” หลวงปู่ชอบ (ฐานสโม) กล่าว
“ไม่เป็นไร เขามีล่ามชาวพม่าอยู่ เงินก�ำไรทุนรอนไม่ต้องกังวลมีอยู่มากแล้ว ค้าขายสะสม
อีกนิดหน่อยก็อยู่ได้แล้ว อย่างว่าไม่ได้ก็ขอให้มีลูกหญิงก็ได้ มีลูกชายก็ได้สักคน แล้วจึงจะกลับ
เข้าบวชก็ตามใจ”
ตกลงกันอยู่นานหลายวันหลายครั้ง มีญาติผู้ใหญ่ของเขามาพูดจาช่วย สุดท้ายเขามาถามว่า
“ลืมกันแล้วหรือ เคยท�ำบุญให้ทานบ�ำเพ็ญมาด้วยกัน ลืมกันแล้วหรือ มาเสาะหาเห็นแล้วจะจาก
หนีไปอีกอย่างนั้นหรือ”
“ไม่ลืมหรอก ถ้าลืมก็ไม่มา ที่มานี่ก็เพื่อจะมาบอกมาสอนให้รู้จักทาน รู้จักศีล รู้จักภาวนา
หาทางพ้นทุกข์ไปเสีย” หลวงปู่ชอบ (ฐานสโม) กล่าว อยู่จ�ำพรรษาโปรดอีสาวน้อยคนนั้น ๒ ปี
จึงได้หนีมาเมืองไทย”
ผู้ข้าฯ (หลวงปู่จาม) ก็ถามว่า “ท่านอาจารย์ครับ อีนางน้อยนั้นเป็นเมียท่านอาจารย์มาได้
กี่ชาติแล้วครับ”
(หลวงปู่ชอบ) “นับแสนก็ยังไม่พอนับ”
(หลวงปู่จาม) “เป็นล้าน”
(หลวงปู่ชอบ) “อื่อ”
(หลวงปู่จาม) “เป็นคู่บำ� เพ็ญหรือครับ”
(หลวงปู่ชอบ) “อื่อ”

ธรรมะประวัติองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.ค�ำชะอี จ.มุกดาหาร
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(หลวงปู่จาม) “เขาได้ธรรมะไหมครับ”
(หลวงปู่ชอบ) “ส�ำเร็จเป็นพระโสดาบัน”
(หลวงปู่จาม) “ท่านอาจารย์แก้ไขปลดให้”
(หลวงปู่ชอบ) “อื่อ”
(หลวงปู่จาม) “สบายไหมครับผม”
(หลวงปู่ชอบ) “ปลดห่วงปลดอาลัยได้”
(หลวงปู่จาม) “ท่านอาจารย์คิดฮอดไม่ครับ”
(หลวงปู่ชอบ) “หายแล้ว”
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“ในหลวง ร.๙ ทรงปุจฉาถามหลวงตามหาบัว”
“ว่าระหว่างสาวกภูมิกับพุทธภูมิ ต่างกันอย่างไร”
พระองค์ท่านกราบหลวงตาเสร็จ ท่านก็ถวายค�ำถามแรก (พระเจ้าอยู่หัวฯ เรียกหลวงตาว่า
“หลวงปู”่ ) “หลวงปู.่ .. สาวกภูมกิ บั พุทธภูมติ า่ งกันอย่างไร” โอ้... พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ถามปัญหาหลวงตา
ขนาดนี้
หลวงตาตอบว่า... “พุทธภูมิ ก็เหมือนดั่งเรานั่งรถไฟ นั่งรถไฟไปเชียงใหม่หรือนั่งรถไฟไปอุดร
นั่นแหละพุทธภูมิ แต่ถ้าเรานั่งจักรยานมาหรือนั่งมอเตอร์ไซค์ ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนั่นแหละ... สาวกภูมิ
เพราะฉะนัน้ การเป็นพุทธภูมกิ ค็ อื การน�ำคนไปได้เยอะๆ ส่วนสาวกภูมนิ นั้ น�ำไปได้นอ้ ยๆ ไม่ได้มากนัก
อย่างเก่งก็ ๑ คน หรือ ๓-๔ คน ก็ว่ากันไป นั่นคือสาวกภูมิ เข้าใจไหมล่ะพ่อหลวง”
พระเจ้าอยู่หัวฯ ตอบหลวงตาว่า “เข้าใจแล้วหลวงปู่ แล้วนิพพานเป็นอย่างไรนะ หลวงปู่”
หลวงตาตอบ : “อ้อ พ่อหลวงเหมือนพ่อหลวงมาวัดป่าบ้านตาดนีแ่ หละ รูไ้ หมว่าวัดป่าบ้านตาด
อยู่ตรงไหน อยู่บนกุฏินี่เหรอ วัดป่าบ้านตาดอยู่ไหนล่ะ แต่พอพระมหากษัตริย์มาถึงนี่แล้ว บริเวณนี้
ทั้งหมดคือวัดป่าบ้านตาดนี้แหละ แต่จะชี้ลงไปว่าที่กุฏิอาตมาก็ไม่ใช่ ที่กุฏิพระก็ไม่ใช่ ที่ศาลาก็ไม่ใช่
ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เมื่อรวมกันทั้งหมดในก�ำแพงวัดนี้นี่แหละคือวัดป่าบ้านตาด นี่แหละพระนิพพาน
ก็มีความหมายแบบเดียวกัน”
และเมื่อพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอบารมีหลวงตาช่วยต่ออายุให้แม่หลวง (คือสมเด็จย่า) ตอนนั้น
สมเด็จย่าทรงประชวรอยู่ หลวงตาท่านก็ตอบปฏิเสธเลยว่า... “พ่อหลวงนั่นแหละก็จัดการเองได้
ขอเองได้” ท่านว่างัน้ นะ... “พ่อหลวงก็สามารถจัดการได้เอง” ท่านบอกไปเลยนะว่า... ให้พระเจ้าอยูห่ วั ฯ
ขอเอง จัดการเอง อาตมาต่อให้ไม่ได้หรอก
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้กราบลาว่า “เอาล่ะ ได้เวลาแล้ว จะกลับแล้ว ท่านหลวงปูม่ อี ะไรจะบอกไหม”
หลวงตาท่านได้เทศน์สนั้ ๆ ว่า “การเป็นพุทธภูมิ สร้างบารมีเพือ่ ความเป็นพุทธะ พอจบพุทธภูมิ
ได้ก็เป็นพระพุทธเจ้าแล้ว พระพุทธเจ้าก็มีพุทธกิจ ๕ คือ ตอนเช้าบิณฑบาต ตอนบ่ายสอนคหบดี
มนุษย์ทั่วไป ตกเย็นสอนนักบวช สมณะชีพราหมณ์ ตอนกลางคืนแก้ปัญหาเทวดา พอมาตอนเช้ามืด
เล็งญาณดูสัตว์โลก สัตว์โลกตัวไหนมีกิเลสเบาบางพอที่จะบรรลุธรรมได้ ท่านก็จะเล็งญาณดูรีบไป
โปรดก่อน พระพุทธเจ้าสร้างบารมีพุทธภูมิจนได้เป็นพระพุทธเจ้า เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ท่านก็มี
พระพุทธกิจ ๕ อย่างนี้ แต่... ไม่รู้ว่าพ่อหลวงแม่หลวงของประเทศไทยปรารถนาอะไร ท�ำงานกัน
จนไม่มีเวลาจะพักผ่อน... เอาล่ะๆ... อาตมาจะให้พร”
ปุจฉาธรรมโดย ในหลวง ร.๙, วิสัชนาธรรมโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
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เรื่องวัฏวนก็เป็นอย่างนี้แหละ
กรรมเป็นกฎตายตัว เป็นหลักธรรมชาติ จะแก้ไขอย่างอืน่ อย่างใดอีกไม่ได้แล้ว ท่านจึงให้ระวัง
เรื่องกรรม อย่าท�ำชั่วถ้าไม่อยากท�ำลายตัวเอง มากน้อยท�ำลายตัวเองไปโดยล�ำดับ ถ้ากรรมดีก็เสริม
ตนเองเป็นล�ำดับๆ นีค้ อื กรรมเป็นหลักธรรมชาติ พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามไม่เคยมาแก้กรรมนี้
เลย กรรมแก้ไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติ จึงสอนให้ปรับปรุงตัวเองให้เข้าสูก่ รรม กรรมดีให้บำ� เพ็ญ
กรรมชั่วให้ละ ท่านสอนอย่างนั้นด้วยกันทั้งนั้น มีพระพุทธเจ้าองค์ใดที่แหวกแนวสอน ลบกรรม
ลบกรรมไม่ให้มี ไม่เคยมี พวกเรายังจะเก่งกล้าสามารถยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือ ลบกรรม ลบกรรม
มันลบได้ที่ไหน ตายกองกันอยู่นี้ก็คือกรรมนั่นเองพาให้ตายพาให้เกิด พ้นจากอ�ำนาจของกรรม
จิตบริสุทธิ์แล้ว บังคับให้เกิดก็ไม่เกิด แต่ไม่ตาย นั่นคือหลักธรรมชาติ ไม่มีอะไรพาเอนพาเอียงแล้ว
กรรมมันบังคับให้ลงต�ำ่ ให้ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ พอปัดเหล่านี้ออกหมด ซึ่งเป็นเรื่องสมมุติ กรรมดีกรรมชั่ว
เป็นสมมุติ ปัดออกหมดแล้ว เหลือแต่หลักธรรมชาติล้วนๆ ท่านก็ให้ชื่ออันหนึ่งเสียว่านิพพาน
หรือว่าธรรมธาตุ เท่านั้นเอง

เทศนาธรรม หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมือ่ วันที่ ๑๔ สิงหาคม
พุทธศักราช ๒๕๔๔
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การฝึกใจ
ชีวิตของคนในสมัยของท่านพระอาจารย์มั่น และท่านพระอาจารย์เสาร์นั้น สบายกว่า
ในสมัยนี้มาก ไม่มีความวุ่นวายมากเหมือนกับสมัยนี้ สมัยโน้น พระไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับพิธีรีตอง
ต่างๆ เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ ท่านอาศัยอยู่ตามป่า ไม่ได้อยู่เป็นที่หรอก ธุดงค์ไปโน้นไปนี่เรื่อยไป ท่าน
ใช้เวลาของท่านปฏิบตั ภิ าวนาอย่างเต็มที่ สมัยโน้นพระท่านไม่ได้มขี า้ วของฟุม่ เฟือยมาก เหมือนอย่าง
ที่มีกันทุกวันนี้หรอก เพราะมันยังไม่มีอะไรมากอย่างเดี๋ยวนี้ กระบอกน�้ำก็ท�ำเอา กระโถนก็ท�ำเอา
ท�ำเอาจากไม้ไผ่นั่นแหละ ความสันโดษของพระป่า ชาวบ้านก็นานๆจึงจะมาหาสักที ความจริง
พระท่านก็ไม่ได้ต้องการอะไร ท่านสันโดษกับสิ่งที่ท่านมี ท่านอยู่ไปปฏิบัติภาวนาไป หายใจเป็น
กรรมฐานอยู่นั่นแหละ พระท่านก็ได้รับความล�ำบากมากอยู่เหมือนกัน ในการที่อยู่ตามป่าตามเขา
อย่างนั้น ถ้าองค์ใดเป็นไข้ป่าไข้มาลาเรีย ไปถามขอยาจากอาจารย์ อาจารย์ก็จะบอกว่าไม่ต้อง
ฉันยาหรอก เร่งปฏิบัติภาวนาเข้าเถิด ความจริงสมัยนั้นก็ไม่มีหยูกมียามากอย่างสมัยนี้ มีแต่สมุนไพร
รากไม้ ที่ขึ้นอยู่ตามป่า พระต้องอยู่อย่างอดอย่างทนเหลือหลาย ในสมัยนั้นเจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ ท่าน
ก็ปล่อยมันไป เดี๋ยวนี้เจ็บปวดอะไรนิดๆ หน่อยๆ ก็วิ่งไปโรงพยาบาลแล้ว บางทีก็ต้องเดินบิณฑบาต
ตั้ง ๕ กิโลนะ
สมัยก่อน พอฟ้าสางก็ต้องรีบออกจากวัดแล้ว กว่าจะกลับก็โน่น ๑๐ โมง ๑๑ โมงโน่น แล้วก็
ไม่ใช่ว่าจะไปบิณฑบาตได้อะไรมามากมาย บางทีก็ได้ข้าวเหนียวสักก้อน เกลือสักหน่อย พริกสักนิด
เท่านั้นเอง ได้อะไรมาฉันกับข้าวหรือไม่ ท่านไม่คิดเพราะมันเป็นอย่างนั้นเอง ไม่มีองค์ใดกล้าบ่นหิว
หรือเพลีย ท่านไม่บ่น เฝ้าแต่ระมัดระวังตน ท่านปฏิบัติอยู่ในป่าอย่างอดทน อันตรายก็มีรอบด้าน
สัตว์ดุร้ายก็มีอยู่หลายในป่านั้น มีความยากล�ำบากทั้งทางกาย ล�ำบากทั้งในใจ การอยู่ธุดงค์ก็มีอยู่
หลายแท้ๆ แต่ท่านก็มีความอดทน ความทนเป็นเลิศเพราะสิ่งแวดล้อมสมัยนั้นบังคับให้เป็นอย่างนั้น
การภาวนาของท่านกับนักปฏิบัติสมัยนี้ สิ่งแวดล้อมบังคับเราไปในทางตรงกันข้ามกับสมัยโน้น
ไปไหนเราก็เดินไป ต่อมาก็นั่งเกวียน แล้วก็น่ังรถยนต์แต่ความทะยานอยากมันก็ขึ้นเรื่อยๆ เดี๋ยวนี้
ถ้าไม่ใช่รถปรับอากาศก็ไม่ยอมนั่ง ดูจะไปเอาไม่ได้ทีเดียว ถ้ารถนั้นไม่ปรับอากาศ คุณธรรมในเรื่อง
ความอดทนมันค่อยอ่อนลงๆ การปฏิบตั ภิ าวนาก็ยอ่ หย่อนลงไปมาก เดีย๋ วนีเ้ ราจึงเห็นนักปฏิบตั ภิ าวนา
ชอบท�ำตามความเห็น ความต้องการของตนเอง เมื่อผู้เฒ่าผู้แก่พูดถึงเรื่องเก่าๆ แต่ก่อนโน่น
คนเดี๋ยวนี้ฟังเหมือนว่าเป็นนิทานนิยาย ฟังไปเฉยๆ แต่ไม่เข้าใจเลยนะเพราะมันเข้าไม่ถึง

พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อชา สุภัทโท
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พระภิกษุที่บวชในสมัยก่อนนั้นจะต้องอยู่กับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ ปี นี่เป็นระเบียบที่
ถือกันมากและต้องพยายามปฏิบัติให้ได้ หลีกเลี่ยงการพูดคุย อย่าปล่อยตัวเที่ยวพูดคุยมากเกินไป
อย่าอ่านหนังสือแต่ให้อ่านใจของตัวเอง ดูวัดหนองป่าพงเป็นตัวอย่าง ทุกวันนี้มีพวกที่จบมาจาก
มหาวิทยาลัยมาบวชกันมาก ต้องคอยห้ามไม่ให้เอาเวลาไปอ่านหนังสือธรรมะ เพราะคนพวกนี้
ชอบอ่านหนังสือ แล้วก็ได้อ่านหนังสือมามากแล้ว แต่โอกาสที่จะอ่านใจของตัวเองนั้นหายากมาก
ฉะนั้นระหว่างที่มาบวช ๓ เดือนนี้ ก็ต้องคอยให้ปิดหนังสือต�ำรับต�ำราต่างๆ ให้หมดไป ในระหว่าง
ที่บวชนี้นะเป็นโอกาสพิเศษแล้ว ที่จะได้อ่านใจของตัวเอง การตามดูใจของตัวเองนี้น่าสนใจมาก
ใจที่ยังไม่ได้ฝึกมันก็คอยวิ่งไปตามนิสัยความเคยชินที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรม มันเต้นคึกคักไปตาม
เรื่องตามราวตามความคึกคะนอง เพราะมันยังไม่เคยถูกฝึก ดังนั้นจงฝึกใจของตัวเอง การปฏิบัติ
ภาวนาในทางพระพุทธศาสนา ก็คือการปฏิบัติเรื่องของใจ ฝึกจิตฝึกใจของตัว ฝึกอบรมจิตตัวเอง
นี่แหละ เรื่องนี้ส�ำคัญมาก การฝึกใจเป็นหลักส�ำคัญ พุทธศาสนาเป็นศาสนาของใจ มันมีเท่านี้ ผู้ที่
ฝึกปฏิบตั ทิ างจิตคือผูป้ ฏิบตั ธิ รรมในทางพระพุทธศาสนา ใจของเรานี้ มันอยูใ่ นกรง ยิง่ กว่านัน้ ยังมีเสือ
ที่ก�ำลังอาละวาดอยู่ในกรงนั้นด้วย ใจที่มันเอาแต่ใจของตัวเรานี้ ถ้าหากไม่ได้อะไรตามที่มันต้องการ
แล้ว มันก็อาละวาด เราจะต้องอบรมใจด้วยการปฏิบตั ภิ าวนา ด้วยสมาธิ นีแ่ หละทีเ่ ราเรียกว่าการฝึกใจ
ในเบื้องต้นของการฝึกปฏิบัติธรรมจะต้องมีศีลเป็นพื้นฐานคือ รากฐานศีลนี้เป็นสิ่งที่อบรม
กาย วาจา ซึ่งบางทีก็จะเกิดการวุ่นวายขึ้นในใจเหมือนกัน เมื่อเราพยายามจะบังคับใจไม่ให้ท�ำตาม
ความอยาก กินน้อย นอนน้อย พูดน้อย นิสัยความเคยชินอย่างโลกๆ ลดลง อย่ายอมตามความอยาก
อย่ายอมตามความติดความคิดของตน หยุดเป็นทาสมันเสีย พยายามต่อสู้เอาชนะอวิชชาให้ได้ด้วย
การบังคับตัวเองเสมอ นี้เรียกว่าศีล เมื่อพยายามบังคับจิตใจของตัวเองนั้น จิตมันก็จะดิ้นรนต่อสู้
มันจะรู้สึกถูกจ�ำกัด ถูกข่มขี่เมื่อมันไม่ได้ท�ำตามที่มันอยาก มันก็จะกระวนกระวายดิ้นรน ทีนี้เห็น
ทุกข์ชัดเลย ทุกข์เป็นข้อแรกของอริยสัจ คนทั้งหลายพากันเกลียดกลัวทุกข์ ไม่อยากให้มีทุกข์เลย
ความจริงทุกข์นี่แหละจะท�ำให้เราฉลาด ท�ำให้เกิดปัญญา ท�ำให้เรารู้จักพิจารณาทุกข์ สุขนั่นสิมันจะ
ปิดหูปดิ ตาเรา มันจะท�ำให้เราไม่รจู้ กั อดไม่รจู้ กั ทน ความสุขทัง้ หลายความสบายทัง้ หลายจะท�ำให้เรา
ประมาท กิเลสสองตัวนี้ ทุกข์เห็นได้ง่าย ดังนั้นเราจึงต้องเอาทุกข์นี่แหละมาพิจารณา แล้วพยายาม
ท�ำความดับทุกข์ให้ได้ แต่ก่อนจะปฏิบัติภาวนาก็ต้องรู้จักเสียก่อนว่า ทุกข์คืออะไร ตอนแรกเราจะ
ฝึกใจของเราอย่างนี้ เราอาจยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นอย่างไร ท�ำไป ท�ำไปก่อน ฉะนั้นเมื่อครูอาจารย์
บอกให้ท�ำอย่างไรก็ท�ำตามไปก่อน แล้วก็จะค่อยมีความอดความทน ความอดความกลั้นขึ้นเอง
ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรให้อดทนอดกลั้นไว้ก่อนเพราะมันเป็นอย่างนั้นเอง
อย่างเช่นเมื่อเริ่มฝึกนั่งสมาธิเราก็ต้องการความสงบทีเดียว แต่ก็จะไม่ได้ความสงบเพราะยัง
ไม่เคยท�ำสมาธิมาก่อน ใจก็บอกว่าจะนั่งอย่างนี้แหละจนกว่าจะได้ความสงบ แต่พอความสงบไม่เกิด
ก็เป็นทุกข์ก็เลยลุกขึ้นวิ่งหนีเลย การปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นการพัฒนาจิต แต่มันเป็นการทอดทิ้งจิต
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ไม่ควรจะปล่อยปะละเลย ไม่ควรจะปล่อยให้ใจไปตามอารมณ์ ควรที่จะฝึกตนอบรมตนเองตาม
ค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ขี้เกียจก็ช่าง ขยันก็ช่าง ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ลองคิดดูสิท�ำอย่างนี้จะ
ไม่ดีกว่าหรือ การปล่อยใจตามอารมณ์นั้นจะไม่มีวันถึงธรรมของพระพุทธเจ้า เมื่อเราปฏิบัติธรรม
ไม่ว่าอารมณ์ใดจะเกิดขึ้นก็ช่างมัน แต่ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆ ปฏิบัติให้สม�่ำเสมอ การตามใจของตัวเอง
ไม่ใช่แนวทางของพระพุทธเจ้า ถ้าเราปฏิบัติตามความคิด ความเห็นของเรา เราจะไม่มีวันรู้แจ้งว่า
อันใดผิดอันใดถูก จะไม่มีวันรู้จักใจของตัวเอง และไม่มีวันรู้จักตัวเอง
ดังนั้นถ้าปฏิบัติธรรมตามแนวทางของตัวเองแล้ว ย่อมเป็นการเสียเวลามากที่สุด แต่การ
ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้าแล้ว ย่อมเป็นหนทางที่ตรงที่สุด ขอให้จ�ำไว้ว่าถึงจะขี้เกียจ
ก็ให้พยายามปฏิบตั ติ อ่ ไป ขยันก็ให้ปฏิบตั ไิ ปทุกเวลาและทุกหนทุกแห่ง นีจ่ งึ จะเรียกว่าการพัฒนาจิต
ถ้าหากปฏิบัติตามความคิดเห็นของตนเองแล้ว ก็จะเกิดความคิดความสงสัยไปมากมาย มันจะพา
ให้คิดไปว่าเราไม่มีบุญ เราไม่มีวาสนาปฏิบัติธรรมแล้ว ก็ไม่เห็นอะไร ก็นานนักนานหนาแล้วยังไม่รู้
ยังไม่เห็นธรรมเลยซักที การปฏิบัติธรรมอย่างนี้เรียกว่าการไม่พัฒนาจิต แต่เป็นการพัฒนาความ
หายนะของจิต ถ้าเมื่อใดที่ปฏิบัติธรรมไปแล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ ว่ายังไม่รู้อะไร ยังไม่เห็นอะไร
ยังไม่มอี ะไรใหม่ๆเกิดขึน้ บ้างเลย นีก่ เ็ พราะทีป่ ฏิบตั มิ ามันผิด ไม่ได้ปฏิบตั ติ ามค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
พระพุทธเจ้าทรงสอนว่า “อานนท์ ปฏิบัติให้มาก ท�ำให้มากแล้วจะสิ้นสงสัย ความสงสัยไม่มีวัน
สิ้นสุดไปได้ ด้วยการคิด ด้วยทฤษฎี ด้วยการคาดคะเน หรือด้วยการถกเถียงกัน หรือจะอยู่
เฉยๆ ไม่ปฏิบัติภาวนาเลย ความสงสัยก็หายไปไม่ได้อีกเหมือนกัน กิเลสจะหายสิ้นไปได้ด้วยการ
พัฒนาทางจิต ซึ่งจะเกิดได้ด้วยการปฏิบัติที่ถูกต้องเท่านั้น” การปฏิบัติทางจิตที่พระพุทธเจ้าทรง
สอนนั้นตรงกันข้ามกับหนทางของโลกอย่างสิ้นเชิง ค�ำสั่งสอนของพระองค์มาจากพระทัยอันบริสุทธิ์
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสอาสวะทั้งหลาย นี่คือแนวทางของพระพุทธเจ้าและสาวกของพระองค์
เมื่อเราปฏิบัติธรรมเราต้องท�ำใจของเราให้เป็นธรรม ไม่ใช่เอาธรรมะมาตามใจเรา ถ้าปฏิบัติอย่างนี้
ทุกข์ก็จะเกิดขึ้น แต่ไม่มีใครซักคนหรอกที่จะพ้นจากทุกข์ไปได้ พอเริ่มปฏิบัติทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นแล้ว
หน้าที่ของผู้ปฏิบัตินั้นจะต้องมีสติ ส�ำรวม และสันโดษ สิ่งเหล่านี้จะท�ำให้เราหยุดคือ เลิกนิสัยความ
เคยชินที่เคยท�ำมาแต่ก่อนเก่า ท�ำไมถึงต้องท�ำอย่างนี้ ถ้าไม่ท�ำอย่างนี้ ไม่ฝึกอบรมใจตัวเองแล้ว
มันก็จะคึกคะนองวุ่นวายไปตามธรรมชาติของมัน ธรรมชาติของใจนี้มันฝึกกันได้ เอามาใช้ประโยชน์
ได้ เปรียบได้กับต้นไม้ในป่าเมื่อเราปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติของมัน เราก็จะเอามันมาสร้างบ้าน
ไม่ได้ จะเอามาท�ำแผ่นกระดานก็ไม่ได้ หรือท�ำอะไรอย่างอื่นที่จะสร้างบ้านก็ไม่ได้ แต่ถ้าช่างไม้
ผ่านมา ต้องการให้ไปสร้างบ้าน เค้าก็จะต้องมองหาต้นไม้ในป่านี้ และตัดต้นไม้ในป่านี้เอาไป
ใช้ประโยชน์ ไม่ช้าเขาก็สร้างบ้านเสร็จเรียบร้อย การปฏิบัติภาวนาและการพัฒนาจิตก็คล้ายกัน
อย่างนี้ ก็ตอ้ งเอาใจทีย่ งั ไม่ได้ฝกึ เหมือนไม้ในป่านีแ่ หละมาฝึกมัน จนมันละเอียดประณีตขึน้ รูข้ นึ้ และ
ว่องไวขึน้ ทุกอย่างๆ มันเป็นไปตามภาวะของธรรมชาติของมัน เมือ่ เรารู้จกั ธรรมชาติเข้าใจธรรมชาติ
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เราก็เปลี่ยนมันได้ ทิ้งมันได้ ปล่อยมันไปก็ได้ แล้วเราก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไป ธรรมชาติของใจเรามันก็
อย่างนัน้ เมือ่ ใดทีเ่ กาะเกีย่ วผูกพันยึดมัน่ ถือมัน่ ก็จะเกิดความวุน่ วายสับสน เดีย๋ วมันก็จะวิง่ วุน่ ไปโน่น
แล้วก็ไปนี่สับส่ายไปมา เมื่อสับสนมากๆ เข้า เราก็คิดว่าคงจะฝึกอบรมมันไม่ได้แล้ว แล้วก็เป็นทุกข์นี่
ก็เพราะไม่เข้าใจว่ามันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเอง ความคิดความรู้สึกมันจะวิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนี้
แม้เราจะพยายามฝึกปฏิบัติ พยายามให้มันสงบ มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นอย่างอื่นไป
ไม่ได้ เมื่อเราติดตามพิจารณาดูธรรมชาติของใจอยู่บ่อยๆ ก็จะค่อยๆ เข้าใจว่าธรรมชาติของใจ
มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น มันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ถ้าเราเห็นชัดนี้แล้วเราก็จะทิ้งความคิดความ
รู้สึกอย่างนั้นได้ ที่นี้ก็ไม่ต้องไปคิดนั่นคิดนี่อีก คอยแต่บอกตัวเองไว้อย่างเดียวว่า มันเป็นของมัน
อย่างนั้นเอง พอเข้าใจได้ชัดเห็นแจ้งอย่างนี้แหละ แล้วทีนี้ก็จะปล่อยอะไรๆ ได้ทั้งหมด ก็ไม่ใช่ว่า
ความคิดความรู้สึกมันจะหายไป มันก็ยังอยู่นั่นแหละ แต่มันหมดอ�ำนาจเสียแล้ว
ถ้าจะเปรียบก็เหมือนกับเด็กที่ชอบซุกซนเล่นสนุก ท�ำให้ร�ำคาญจนเราต้องดุเอาตีเอา แต่เรา
ก็ต้องเข้าใจว่าธรรมชาติของเด็กก็เป็นอย่างนั้นเอง พอรู้ พอรู้อย่างนี้ เราก็ปล่อยให้เด็กเล่นไปตาม
ธรรมชาติตามเรื่องตามราวของเค้า ความเดือดร้อนร�ำคาญของเราก็หมดไป มันหมดไปได้อย่างไร
ก็เพราะเรายอมรับธรรมชาติของเด็ก ความรูส้ กึ ของเราเปลีย่ น และยอมรับธรรมชาติของสิง่ ทัง้ หลาย
เราปล่อยวาง จิตของเราก็มีความสงบเยือกเย็น นี่เรามีความเข้าใจอันถูกต้องแล้ว เป็นสัมมาทิฏฐิ
ถ้ายังไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ แม้จะไปอยู่ในถ�้ำลึกมืดสักเท่าใด ใจมันก็ยัง
ยุ่งเหยิงอยู่ ใจจะสงบได้ก็ด้วยความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้น ทีนี้ก็หมดปัญหาจะต้องแก้
เพราะไม่มีอะไรเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้น นี่มันเป็นอย่างนี้ เราไม่ชอบมัน เราปล่อยวางมัน เมื่อใดที่มี
ความรู้สึกเกาะเกี่ยวยึดมั่นถือมั่นเกิดขึ้น เราต้องปล่อยวางทันที เพราะรู้แล้วว่าความรู้สึกเหล่านั้น
มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อจะกวนเรา แม้บางทีเราอาจจะคิดอย่างนั้น แต่ความเป็นจริงความรู้สึกนั้น
เป็นของมันอย่างนัน้ เอง ถ้าเราปล่อยวางมันเสีย รูปก็สกั แต่วา่ รูป เสียงก็สกั แต่วา่ เสียง กลิน่ ก็สกั แต่วา่
กลิ่น รสก็สักแต่ว่ารส โผฏฐัพพะ ก็สักแต่ว่าโผฏฐัพพะ ธรรมอารมณ์ก็สักแต่ว่าธรรมอารมณ์
้ ถ้าเราเอาสองอย่างนีเ้ ทใส่ขวดเดียวกันมันก็ไม่ปนกันเพราะธรรมชาติ
เปรียบเหมือนน�ำ้ มันกับน�ำ 
ของมันต่างกัน เหมือนกับคนที่ฉลาดก็ต่างกับคนโง่ พระพุทธเจ้าก็ทรงอยู่กับรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ ธรรมอารมณ์ แต่พระองค์ทรงเป็นพระอรหันต์ พระองค์จึงทรงเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียง
สิ่งสักว่าเท่านั้น พระองค์ทรงปล่อยวางมันไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ทรงเข้าพระทัยแล้วว่า ใจก็สักแต่ว่าใจ
ความคิดก็สักแต่ว่าความคิด พระองค์ไม่ทรงเอามันมาปะปนกัน ใจก็สักแต่ว่าใจ ความคิด ความรู้สึก
ก็สักว่าความคิด ความรู้สึก ปล่อยให้มันเป็นเพียงสิ่งที่เรียกว่าสักแต่ว่า รูปก็สักว่ารูป เสียงก็สักว่า
เสียง ความคิดก็สักว่าความคิด จะต้องไปยึดไปถือมันท�ำไม ถ้าคิดได้รู้สึกได้อย่างนี้เราก็จะแยกกันได้
ความคิดความรู้สึกหรืออารมณ์อยู่ทางหนึ่ง ใจก็อยู่อีกทางหนึ่ง เหมือนกับน�้ำมันกับน�้ำอยู่ในขวด
เดียวกัน แต่มันแยกกันอยู่พระพุทธเจ้าและพระอรหัตตสาวกของพระองค์ก็อยู่ร่วมกับปุถุชน
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คนธรรมดาที่ไม่รู้ธรรม ท่านไม่ได้เพียงอยู่ร่วมเท่านั้น แต่ท่านยังสอนคนเหล่านั้นทั้งคนฉลาด
ทั้งคนโง่ให้รู้จักวิธีที่จะศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และรู้แจ้งในธรรม ท่านสอนได้เพราะท่านได้ปฏิบัติ
มาเอง ท่านรู้ว่ามันเป็นเรื่องของใจเท่านั้น เหมือนอย่างที่ได้พูดมานี่แหละ ดังนั้นการปฏิบัติภาวนานี้
อย่าไปสงสัยมันเลย เราหนีจากบ้านมาบวช ไม่ใช่เพื่อหนีมาอยู่กับความหลงหรืออยู่กับความขลาด
ความกลัว แต่หนีมาเพื่อฝึกฝนตนเองเพื่อให้เป็นนายตัวเองชนะตัวเอง ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เรา
ก็จะปฏิบัติธรรมได้ ธรรมะจะแจ่มชัดขึ้นในจิตใจของเราธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ผู้ที่เข้าใจธรรมะก็
เข้าใจตัวเอง ใครเข้าใจตัวเองก็เข้าใจธรรมะ ทุกวันนีก้ เ็ หลือแต่เปลือกของธรรมะเท่านัน้ ความเป็นจริง
แล้วธรรมะมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ไม่จ�ำเป็นจะต้องหนีไปไหน ถ้าจะหนีก็หนีให้ได้ด้วยด้วยความฉลาด
ด้วยปัญญา หนีด้วยความช�ำนิช�ำนาญ อย่าหนีด้วยความโง่ เราต้องการความสงบ ก็ให้สงบด้วย
ความฉลาดด้วยปัญญาเท่านั้นก็พอ เมื่อใดที่เราเห็นธรรมะนั่นก็เป็นสัมมาปฏิปทาแล้ว กิเลสก็สัก
แต่ว่ากิเลส ใจก็สักแต่ว่าใจ เมื่อใดที่เราทิ้งได้ปล่อยวางได้ แยกได้ เมื่อนั้นมันก็เป็นเพียงสิ่งสักว่า
เป็นเพียงอย่างนี้อย่างนั้นส�ำหรับเราเท่านั้น เมื่อเราเห็นถูกแล้วก็จะมีแต่ความปลอดโปร่ง ความเป็น
อิสระตลอดเวลา พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า “ดูก่อนภิกษุท้ังหลายท่านอย่ายึดมั่นในธรรม ธรรมะ
คืออะไร คือทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ธรรมะ ความรักความเกลียดก็เป็นธรรมะ ความสุข
ความทุกข์ก็เป็นธรรมะ ความชอบความไม่ชอบก็เป็นธรรมะ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยแค่ไหน
ก็เป็นธรรมะ” ปฏิบตั เิ พือ่ ละ อย่าปฏิบตั เิ พือ่ สะสม เมือ่ เราปฏิบตั ธิ รรมเราเข้าใจอันนี้ เราก็ปล่อยวางได้
ดังนัน้ ก็ตรงกับค�ำสอนของพระพุทธเจ้าทีว่ า่ ไม่ยดึ มัน่ ไม่ให้ยดึ ถือ ไม่ให้ยดึ มัน่ ในสิง่ ใด ทุกอย่าง
ที่เกิดขึ้นในใจเรา ในจิตเรา ในร่างกายของเรา มีแต่ความเปลี่ยนแปลงไปทั้งนั้น พระพุทธองค์จึง
ทรงสอนไม่ให้ยึดมั่น พระองค์ทรงสอนพระสาวกของพระองค์ให้ปฏิบัติเพื่อละ เพื่อถอนไม่ให้ปฏิบัติ
เพื่อสะสม ถ้าเราท�ำตามค�ำสอนของพระองค์ เราก็ถูกต้องเท่านั้นแหละ เราอยู่ในทางที่ถูกแล้ว
แต่บางทีก็ยิ่งมีความวุ่นวายเหมือนกัน ไม่ใช่ค�ำสอนของพระองค์ท�ำให้วุ่นวาย กิเลสของเรานั่นแหละ
ที่มันท�ำให้วุ่นวาย มันมาบังคับความเข้าใจอันถูกต้องนี้เสีย ก็เลยท�ำให้เราวุ่นวาย ความจริงการ
ปฏิบัติตามค�ำสอนของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีอะไรล�ำบาก ไม่มีอะไรยุ่งยาก การปฏิบัติตามค�ำสั่งสอน
ของพระองค์ไม่มีทุกข์ เพราะทางของพระองค์คือปล่อยวางให้หมดทุกสิ่งทุกอย่าง จุดหมายสูงสุด
ของการปฏิบัติภาวนานั้น ท่านทรงสอนให้ปล่อยวาง อย่าแบกถือภาระอะไรให้มันหนัก ทิ้งมันเสีย
ความดีกท็ งิ้ ความทุกข์กท็ งิ้ ค�ำว่าทิง้ หรือปล่อยวางไม่ใช่ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิ แต่หมายความว่าให้ปฏิบตั กิ าร
ละการปล่อยวางนั่นแหละ จงอยู่กับปัจจุบันอย่าจมกับอดีต พระองค์ทรงสั่งสอนให้พิจารณาธรรม
ทั้งหลาย ที่กาย ที่ใจ ที่จิตของเรา ธรรมะไม่ได้อยู่ไกลที่ไหน อยู่ที่ตรงนี้ อยู่ที่กายที่ใจของเรา
นั่นแหละ ดังนั้นนักปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเอาจริงเอาจัง ให้ใจมันผ่องใสขึ้น สว่างขึ้น ให้มัน
เป็นใจอิสระ ท�ำความดีอะไรแล้วก็ปล่อยมันไป อย่าไปยึดไว้ หรืองดเว้นการท�ำชัว่ ได้แล้ว ก็ปล่อยมันไป
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พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่กับปัจจุบันที่นี้และเดี๋ยวนี้ ไม่ใช่อยู่กับอดีตหรืออนาคต ค�ำสอน
ที่เข้าใจผิดกันมาก แล้วถกเถียงกันมากที่สุดตามความคิดเห็นของตนก็คือ เรื่องการปล่อยวางหรือ
การท�ำงานด้วยจิตว่าง นี่แหละการพูดอย่างนี้เรียกว่าพูดภาษาธรรม เมื่อเอามาคิดเป็นภาษาโลก
มันก็เลยยุ่งแล้วก็ตีความหมายว่าอย่างนั้นท�ำอะไรก็ได้ตามใจชอบฉันล่ะสิ ความจริงหมายความ
อย่างนี้ อุปมาเหมือนว่าเราแบกก้อนหินหนักอยู่ก้อนหนึ่ง แบกไปก็รู้สึกหนัก แต่ก็ไม่รู้จะท�ำอย่างไร
กับมัน ก็ได้แต่แบกอยู่อย่างนั้นแหละ พอมีใครบอกว่าให้โยนมันทิ้งเสีย ก็มาคิดอีกแหละว่า เอ...
ถ้าเราโยนมันทิ้งไปแล้วเราก็ไม่มีอะไรเหลือ ก็เลยแบกอยู่อย่างนั้นไม่ยอมทิ้ง ประโยชน์ของการ
ปล่อยวาง ถ้าจะมีใครบอกว่าโยนทิ้งไปเถอะแล้วจะดีอย่างนั้นเป็นประโยชน์อย่างนี้ เราก็ยังไม่ยอม
โยนทิ้งอยู่นั่นแหละ ก็กลัวแต่ว่าจะไม่มีอะไรเหลือก็เลยแบกก้อนหินหนักไว้ จนเหนื่อยอ่อนเพลีย
เต็มที่จนแบกไม่ไหวแล้ว ก็เลยปล่อยมันตกลง การที่ปล่อยมันตกลงนั้น ก็จะเกิดความรู้เรื่องการ
ปล่อยวางขึ้นมา เราจะรู้สึกเบาสบายและก็รู้ได้ด้วยตัวเองว่า การแบกก้อนหินนั้นมันหนักเพียงใด
ตอนนี้เราไม่ได้แบกอยู่แล้ว เราก็จะรู้สึกว่ามันเบาอย่างไร ตอนที่เราแบกนั้น เราไม่รู้หรอกว่าการ
ปล่อยวางมันมีประโยชน์เพียงใด ดังนัน้ ถ้ามีใครมาบอกให้ปล่อยวาง คนทีย่ งั มืดอยูก่ ไ็ ม่รหู้ รอก ไม่เข้าใจ
หรอก ก็จะหลับหูหลับตาแบกก้อนหินนั้น แบกไว้อย่างยินยอมไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งมันหนักเกิน
ที่จะทนนั่นแหละ จึงจะยอมปล่อย แล้วก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่า มันเบาสบายแค่ไหนที่ปล่อยมัน
ไปได้ ต่อมาเราอาจจะไปแบกอะไรก็ได้ แต่ตอนนี้เราพอรู้แล้วว่า ผลของการแบกนั้นมันเป็นอย่างไร
เราก็จะปล่อยมันได้โดยง่ายขึน้ ความเข้าใจในความไร้ประโยชน์ของการแบกหาม และความเบาสบาย
ของการปล่อยวางนี้แหละ คือ ตัวอย่างที่แสดงถึงการรู้จักตัวเอง ความยึดมันถือมั่นในตัวของเรา
เหมือนก้อนหินหนักก้อนนั้น พอคิดว่าจะปล่อย ตัวเราก็เกิดความกลัวว่าปล่อยไปแล้ว ก็จะไม่มี
อะไรเหลือ เหมือนกับที่ไม่ยอมปล่อยก้อนหินนั้น แต่ในที่สุดเมื่อปล่อยมันไปได้ เราก็จะรู้สึกเองว่า
ความเบาสบายในการที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นนั้น มันเป็นอย่างไร

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=hDpO-TQVp1Q
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วิธีฝึกจิตให้เกิดพลัง
อดทนต่อการฝึกฝนให้นกั เรียนทัง้ หลายพึงทราบว่า วันนีจ้ ะท�ำธุระทางจิต โดยมากชาวนักเรียน
นักศึกษาหรือประชาชนเขาจะไม่ค่อยจะรู้จักการท�ำสมาธิว่า เขาท�ำกันอย่างไรและกระท�ำให้มัน
เป็นประโยชน์อะไรต่อไป พุทธศาสนิกชนเราทั้งหลายโดยมากจะไม่ค่อยรู้จักแต่รู้อย่างอื่นมากกว่านี้
แต่สิ่งนี้ไม่ค่อยจะรู้เพราะมันเป็นงานที่น่ังหลับตาคล้ายๆ กับคนโง่อย่างนี้ เราถึงต้องตั้งใจฟังต่อไป
การท�ำสมาธิวันนี้ สมาธินี้เป็นหลักอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราที่ได้บรรลุธรรมะ อันเป็นธรรมที่
มนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายนั้นหาพบไม่ได้ ซึ่งเป็นอาการทีต่ ่อต้านกิเลสมาตลอดทุกวันนี้ ยังมีเชื้อสาย
มาอยู่ติดตามมาอยู่นั้น ศีล สมาธิ ปัญญานี้เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา แต่ว่าวันนี้จะไม่พูดถึงศีล
ไม่พูดถึงสมาธิไม่พูดถึงปัญญา พูดแต่เพียงสมาธิ เพราะปัจจุบันนี้จะน�ำนักเรียนท�ำสมาธิ เรื่องศีล
เรื่องปัญญานั้นจะอธิบายภายหลังในปัจจุบันนี้ให้ท�ำเลย เข้าที่เลย
๑. ให้รู้จักว่ากายของเราอย่างหนึ่ง รู้ไหม กายที่ต้องมานั่งอยู่ส่วนหนึ่ง ความรู้ที่กายทรงไว้
ในกายนี้ส่วนหนึ่ง เท่านี้ข้อปฏิบัติของเรา บัดนี้ส�ำหรับจิตของเราควรฝึกเพราะอะไร เพราะทุกสิ่ง
ทุกอย่างมันมีเรื่องของจิตทั้งนั้น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งทั้งหลายมันรับรู้ และส่งมาถึงจิต
จิตเป็นผู้ท�ำงานใหญ่ มหาศาล ตาเห็นรูปที่เข้ามาเหวี่ยง ให้หูฟังเสียงเข้ามาเหวี่ยง ให้จมูกดมกลิ่น
ลิ้มรส โผฏฐัพพะ (สิ่งที่กายได้สัมผัส เช่น เย็น ร้อน อ่อน แข็ง) ก็เข้ามาเหวี่ยงจิตถึงท�ำงาน ฉะนั้น
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเห็นว่า ถ้าจิตไม่ฉลาดแล้วก็เสียทีคราวนั้น เพราะชุมนุมงาน
ทั้งปวงมันอยู่ที่จิตเรา จิตของเรานี้ท�ำไมถึงจะท�ำเป็นสมาธิ จิตของเรามันหลายอารมณ์มาก จนเกือบ
จะระหว่างแม้มันหลายจิตหลายใจเหลือเกิน ไม่ใช่อย่างนั้น จิตใจมันไม่ได้หลายจิตใจหรอก อารมณ์
มันหลายอารมณ์ต่างหาก จิตก็คืออันเดียวคือ ผู้รู้อันเดียวเท่านี้แหละ บางทีคิดอันโน้น บางทีคิด
อยากได้อันนี้ บางทีคิดอยากทิ้งอันนั้น ก็นึกว่าหลายจิตหลายใจ อันนั้นเราพูดผิดเราเข้าใจผิด จิตใจ
ไม่ได้หลายอย่างนั้นไม่มาก อันนั้นมันวิ่งไปตามอารมณ์อันหลอกมันไป ฉะนั้นเมื่อเวลาเราแบกของ
หนักๆ หลายอย่างมา เปลืองพลังมันล�ำบากมาก บัดนี้เราทิ้งมันไปซะ เหลือเอาไว้ชิ้นเดียว เราก็แบก
มันง่าย วันนีก้ ต็ อ้ งการอย่างนัน้ ต้องการให้ทงิ้ อารมณ์ทงั้ หลายทีม่ าพัวพันในจิตของเราทุกอย่าง วันนี้
เราถึงเอาแต่กายกับจิตมาฝึก ฝึกฝนจิตเรียกว่า ท�ำสมาธิ คือท�ำให้จิตที่เรามีอยู่นี้ให้เกิดก�ำลัง ในส่วน
ท�ำให้จิตเกิดก�ำลังนี้ไม่ใช่ว่าให้คิดให้มันมาก แต่ให้จิตมันหยุดนิ่งเพราะว่าสภาพที่จิตมันหยุดนิ่งนั้น
พวกเรายังไม่เคยพบ มีแต่คิดไปตามอารมณ์เรื่อยเปื่อยไปทางนั้นแหละ อย่างนั้นปัญญาถึงไม่ค่อยมี
ถึงมีก็เป็นปัญญาหยาบเอาตัวไว้ไม่ได้ ถึงไม่มีความผิดเกิดขึ้นมา ก็ชอบความผิดอันนั้น จะไม่ท�ำ
ความผิดนัน้ ไม่ได้ เพราะก�ำลังจิตเรามันน้อย ต้านทานไม่ไหว เพราะฉะนัน้ วันนีจ้ ะให้ทงิ้ อารมณ์ทงั้ หมด
พระธรรมเทศนาโดย หลวงพ่อชา สุภัทโท
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จะให้เหลืออารมณ์อันเดียว ถ้ามีอารมณ์อันเดียวเดี่ยวมันก็สงบจากอารมณ์หลายๆ อย่าง มันก็เป็น
อันเดียว เราจะเห็นจิตของเรา การนัง่ ให้ตรงหรือนัง่ พับเพียบก็ตามนัง่ ให้สบาย เอามือขวาทับมือซ้าย
ฟังไปเรื่อยๆ ไป นั่งกายให้ตรง ถ้าให้นั่งเสมอพระประธาน ดูพระประธานข้างหน้าเรานั้นว่า ท่านนั่ง
อย่างไร ท่านก้มท่านเงยขึ้นแค่ไหนอะไร อย่างไร เอานั้นเป็นตัวอย่าง แล้วก็หลับตาอย่าไปเน้นตา
ให้มันแรง หลับพอให้สบายอย่าให้มันร�ำคาญ วันนี้ให้ปล่อย วันนี้ให้ปล่อยภาระทุกอย่าง ให้คิดว่า
เรานัง่ ในศาลานีเ้ รียกว่า เรานัง่ คนเดียวไม่มหี ลายคน นัง่ คนเดียวคล้ายๆ ว่าเรานัง่ อยูค่ นเดียวกลางป่า
กลางดงอะไรอย่างนี้ว่า เราท�ำความสงบไม่ต้องร�ำคาญคนอื่น และก็หลักการที่ปฏิบัตินั้นก็คือลม
เมื่อเรานั่งตรงดีแล้ว ไม่ให้มันกระทบข้างหน้าข้างหลัง หลับตาลงสักนิดหน่อยและก็ก้มเหมือน
พระประธานพอดีแล้ว ก็เริ่มหายใจ ดูซิว่าลมหายใจเป็นอย่างไง เห็นไหมลมหายใจ ก�ำหนดลมหายใจ
เป็นอย่างไร มีไหม เราหายใจให้มันสบายอย่าให้มันยาวเกินไป สั้นเกินไป สบายอย่างไรเอาอย่างนั้น
เอาตรงทีม่ นั สบาย ใครมันชอบยาวหน่อยก็ยาวหน่อย ชอบสัน้ หน่อยก็สนั้ หน่อย อย่าให้มนั แรง แล้วก็
ก�ำหนดลมหายใจ หนึ่งลมหายใจเข้าไปต้นลมคือที่ปลายจมูกเรา หรือริมฝีปากทางบน ลองส่วนไหน
ถูกต้อง ก็ก�ำหนดทางนั้นดู นี้เป็นเบื้องต้นของลมที่จะเข้าไป ตอนที่สองคือหัดทางหัวใจของเรา
ต้องผ่านทางหัวใจ ตอนที่สองกลางลม ปลายลมอยู่ที่ไหน ปลายลมอยู่ที่สะดือ ต้นลมอยู่ปลายจมูก
กลางลมอยู่หทัย ปลายลมอยู่สะดือ ให้รู้จักไว้ ทีนี้เมื่อเราหายใจออกไป ต้นลมอยู่สะดือ กลางลม
อยู่หทัย ปลายลมอยู่จมูก ก�ำหนดซ�้ำกัน หนึ่ง สอง สาม ที่ลมเข้าไป ลมออก หนึ่ง สอง สาม พอแต่
ก�ำหนดรู้ว่า ที่นี้ ที่นี้ เท่านั้นแหละ เอาความรู้สึกของเราก�ำหนดตามลม หนึ่ง สอง สาม หนึ่ง สอง
สาม ให้ก�ำหนดว่าที่นี้ก็รู้ ที่นี้ก็รู้ เรียกว่าเราก�ำหนดลมหายใจ ค�ำว่าก�ำหนดนั้น ก็คือให้รู้ ตามลม
ที่มันเข้า ว่าต้นลมอยู่ตรงนี้ มันเข้าไป กลางลมอยู่ที่หทัย ปลายลมอยู่ที่สะดือนี้ เมื่อหายใจให้ก�ำหนด
เฉยๆ ว่า ต้นลมอยู่ตรงนี้ กลางลมอยู่ตรงนี้ ปลายลมอยู่ตรงนี้ นี้ต่อไปนั้น ถ้าหากว่าเราอยู่ที่นี้ก็รู้
นี่ก็รู้ นี่ก็รู้ นี่ก็รู้ นี่ก็รู้ชัดเจน นี่เป็นความสงบ มีสติ สัมปชัญญะ มันติดต่อกันตรงนี้ นี่ก็รู้ มันรู้
ทั้งสามทางนี้ ทางสบายแล้ว ต่อไปท�ำไง
๒. ต่อไปให้ก�ำหนดทีเดียว ก�ำหนดที่ปลายจมูกและริมฝีบาก ไม่ต้องตามมันไป ให้รู้ว่า ที่นี้มัน
ออกให้รู้จัก มันเข้าให้รู้จัก ไม่ต้องวิ่งไปตามมัน ตอนที่สองตอนที่มันสงบ ตอนนี้เราก็รู้ นี่ก็รู้ นี่ก็รู้
นี่ก็รู้ จนมันคล่องตัวแล้ว ทีนี้ไม่ต้องตามมันไปอย่างนั้นก็ได้ จับอยู่ ลมอยู่ที่ปลายจมูก หรือริมฝีปาก
มันออกไปก็ตามมันไปให้รู้อยู่ตรงนี้ มันเข้าไปก็ช่างมัน ไม่ต้องตามมัน สบายกว่าเก่า ทีนี้งานมี
ละเอียดกว่าเก่า แล้วจ้องอยู่ตรงนี้ แค่เรารู้สึกมีสติ สติคือความระลึกได้อยู่ สัมปชัญญะรู้ได้อยู่ เดี่ยว
เราท�ำอะไรอยู่ เดี่ยวนี้ลมเข้าเรารู้ไหม ลมออกเรารู้ไหม มีแต่ระลึกได้อยู่ในปัจจุบันนี้ มันวิตกเป็น
อย่างอื่นอีก อย่าไปก�ำหนดมันจากตรงนี้ ความคิดว่าท�ำอะไรอย่างนี้ ถ้ามันคิดขึ้นก็อย่าไปรับรู้มัน
ว่ามันจะรู้อะไรอย่างนี้ คิดอย่างนี้ อย่า ไม่ใช่หน้าที่ของเรามันจะเห็นอะไรไหม ท�ำอย่างนี้ เมื่อมัน
คิดขึน้ ไม่ตอ้ งรับรู้ ไม่ใช่หน้าทีก่ ารงานของเราในเวลานี้ การงานในเวลานีค้ อื เรารูล้ มจะเข้าออกเท่านัน้
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ให้ปลดปล่อยให้สบาย นั่งท�ำต่อไปได้แล้ว แนะน�ำฟังไปด้วยท�ำไปด้วย ท�ำเลย นั่งสบายให้มันตรง
อย่าให้มันกดอวัยวะอันใดอันหนึ่งซะ ให้มันเงียบ เอาก�ำหนดเลย หนึ่ง สอง สาม ให้ก�ำหนดลมเฉยๆ
เสียก่อนเพื่อเราจะรู้ว่า ขนาดไหนมันจะเหมาะยาวแค่ไหน สั้นแค่ไหน มันจะเหมาะกับจริตของเรา
เหมือนกับเราฝึกเย็บจักรใหม่ๆ ไม่ต้องเย็บผ้า เอาเท้าเราเหยียบจักรเปล่าเฉยๆ ก่อนให้มันคล่องตัว
เสียก่อน นั่งหายใจเฉยๆเสียก่อน ให้มันคล่องตัวเสียก่อน ว่ามันพอดีแค่ไหน เอาขนาดไหน แล้วถึง
เอาสติมาวางลง วางลง ปลายจมูกนี้ หทัย สะดือ สะดือ หทัย จมูก เรื่อยจนไปปล่อยให้มันคล่องตัว
แล้ว ก็ไม่ต้องตามมันให้รู้จักลมออก ลมเข้าเท่านั้น ลมหยาบ ลมละเอียดเท่านั้นก็พอแล้ว ไม่ต้อง
คิดอย่างอื่น วันนี้ให้ท�ำงานอย่างเดียวเท่านี้ ไม่ต้องคิดไปถึงบ้าน ถึงช่อง ไม่ต้องคิดไปถึงการงาน
ทุกอย่างทิ้งมันหมดเสีย ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมายังไงช่างมันเถอะ ให้เราเข้าใจว่า แต่ละวันเราจะต้อง
ท�ำเท่านี้ ต้องเพียรท�ำไปเรื่อยๆ อย่าไปกั้นลม ปล่อยลมให้สะดวก ปล่อยลมให้สะดวก ให้มันสะดวก
ถึงที่มัน ใครชอบยังไงก็เอาอย่างนั้น ปล่อยให้สะดวกแล้วเงียบ ก�ำหนดความรู้ไว้เฉพาะริมฝีปากใน
เฉพาะรอบๆ ด้านหน้าของเรานี้ มีความรูส้ กึ ไว้ เราเองท�ำได้เต็มที่ นีแ่ หละให้เข้าใจว่าขัน้ ตอนครัง้ แรก
บางคนก็ถามว่านั่งสมาธิแล้วเห็นอะไรไหม ไม่เห็นอะไร คือ ไม่เห็นทุกข์ นี่แหละคนเราเดินไปเดินมา
เราทุกวันนี้เราอมทุกข์ไว้ ไม่เห็นมันถาม หากว่านั่งอย่างนี้แล้วมันทุกข์ ก็พลิกพลันทางอื่นเสีย ทุกข์ก็
หายไป สุขก็เกิดขึ้นมา เราก็ประมาทไปแล้วนึกว่าเราไม่มีทุกข์ เมื่อนั่งไปพักหนึ่งอีก เกิดทุกข์ขึ้นมา
เราก็พลิกไปทางอื่นเสีย ทุกข์ก็หายไป ก็นึกว่าเราไม่มีทุกข์ ทุกข์มันตามพวกเราอยู่อย่างนี้ แต่เรา
ก็ไม่ค่อยเห็นทุกข์กัน อย่างย่อยๆ มันอยู่ตรงนี้ ถ้านั่งทุกข์ลงไป ทุกอิริยาบถนี้มันบังทุกข์ การนั่ง
การยืน การเดิน การนอน มันบังทุกข์ไว้ เดินเกินไปมันทุกข์ก็หยุด นอนเกินไปมันทุกข์ เราก็ลุกขึ้นมา
มันก็หายทุกข์ มันก็มีสุข เดี๋ยวมานั่งอยู่ก็เป็นสุข นั่งนานๆ ก็ทุกข์อีก ก็พลิกข้างนี้ไปอีกเดี๋ยวทุกข์ก็
หายไป พลิกข้างโน้นข้างนี้ เดี๋ยวก็มีทุกข์อยู่นั่นแหละ แล้วก็ร�ำคาญทุกข์ ก็เดินไปอีกก็สบายไป
เดินให้มากก็ทุกข์อีกแล้ว ก็หยุดอีกก็สบายอีก อย่างนี้แหละอาการทั้งหลายเหล่านี้มันปิดทุกข์ไว้
ที่พวกเราทั้งหลายมีความประมาทอยู่ ไม่เห็นทุกข์ ขนาดทุกข์ขนาดนี้ ก็ยังไม่เห็น แล้วอย่างอื่น
นอกจากนี้ไปมันบังอยู่อย่างนี้ อิริยาบถมันบังทุกข์ไว้ ทุกข์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะเราบังคับเปลี่ยนมันซะ
มันมีแต่สุข เราก็เผลอไป ไม่มีทุกข์อะไรอันนี้ มันบังไว้ เราไม่เห็นว่ามีอะไรบังเราอยู่ เราก็ไม่ได้พูดถึง
เรื่องนี้ เมื่อนั่งมันทุกข์ เราพลิกมันก็หายไปแล้ว สุขเกิดขึ้นมา เราก็เพลินไปอีก เมื่อนั่งไปนาน
ทุกข์เกิดขึ้นมา เราก็พลิกอีก สุขเกิดขึ้นมา ทุกข์ก็หาย เพลินเรื่อยไปนี้ เรียกว่าเราไม่เห็นเหตุให้เกิด
ทุกข์ เครื่องปกปิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เอง เป็นเหตุให้คนลืมตัวเหมือนกันกับความหนุ่มมันปิด
ความแก่ไว้ ในเวลานี้ น้อยๆ หนุ่มๆ เกิดขึ้นมา ก็ไม่นึกว่าเราแก่ ความแก่มันซ้อนอยู่ในนี้ เรามอง
ไม่เห็น อยู่ไปนานๆ มันจะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็น ใจก็เพลินไปตามรูป เสียง กลิ่น รส อย่างนี้เรามา
เป็นอันนี้ นี้พูดจริง มันบัง อันนี้จะพูดถึงการท�ำสมาธิ อันนี้มันก็ไปคล้ายๆ จิตเรา เหมือนกับเชื้อรา
มันอยู่ในน�้ำ  เวลาเราจับมันเหวี่ยงขึ้นบนบก มันก็จะตะเกียกตะกายไปหาน�้ำ  เพราะมันไปอยู่ในน�้ำ 
พอเราปล่อยร่างกายให้ตามสบาย ตามอิริยาบถ มันก็ไม่เห็นทุกข์ มันก็สบาย เมื่อเอามานั่งอย่างนี้
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มันก็ท�ำเราสิ เป็นโน้น เป็นนี้สารพัดอย่าง มันเป็นซะอย่างนี้แหละ การท�ำสมาธินี้แหละเรียกว่า
ท�ำระลึกจิตของเราให้มีก�ำลัง ที่ท่านท�ำฌาน ท�ำสมาบัติ ก็ท�ำรูปนี้เป็นเรื่องแรก มาจนจิตของท่าน
มันหยุดดิ่งอยู่ในที่อันเดียว อันนั่นในไม่กี่ชั่วโมง มันจะเป็นอย่างไง เรานั่งขนาดนี้แล้ว มันก็ยัง
ไม่ค่อยรู้ ไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้ ถ้าหากว่าเรานั่งไปนานๆ จนจิตของเราสงบ ไม่มีอะไรเลย มันนิ่งตลอด
ความรู้อยู่กันเป็นชั่วโมง สองชั่วโมง มันจะเป็นยังไง ขนาดเรานั่งประเดี๋ยวประด๋าว ทุกข์มันกวนเรา
เหลือเกิน ถ้าท่านนั่งเป็นชั่วโมง สองชั่วโมง ทุกข์ไม่กวนท่าน จิตของท่านจะเป็นอย่างไร นี่เรา
ค�ำนวณเอานะ แต่เรานั่งประมาณเท่าไหร่ ไม่ถึง ๓๐ นาที ก็เท่านี้แหละ เราไม่มองเห็นตัวของเรา
ทุกข์มนั จึงจะโผล่ขนึ้ มาอยูเ่ รือ่ ยๆ จิตนีน้ ะ จิตนีเ้ ราฝึกจิตนี้ จิตคืออะไร จิตนีม้ นั คืออะไร จิตนีค้ อื ผูร้ สู้ กึ
จะไปถามหาตัวหาตนมันจริงๆ มันก็ไม่มี มันคือผู้รู้สึก รู้สึกอารมณ์ ผู้ที่รู้สึกอารมณ์นี้ เรียกว่าจิต
แต่จะถามไปจริงๆ จิตนี้คืออะไร จิตนี้มันก็ไม่คืออะไร เห็นมันคืออะไรไหม นั่งเห็นเมื่อกี้เห็นอะไรไหม
แต่มันเป็นผู้รับรู้อารมณ์สารพัดอย่างคือ ผู้รับรู้สิ่งทั้งปวง จิตพัฒนกิจเป็นอย่างนั้น ถ้าจะถามกันไป
จริง จิตนี้มันคืออะไร จิตนี้ไม่คืออะไร มันเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่มีใครเห็น แต่เป็นความรู้สึกขึ้นมา
อย่างนั้น ในผู้รู้สึกนั้น มันจะเป็นอย่างไร มีความรู้สึกขึ้นมาแล้ว ในผู้รู้สึกนั้นมันมีอะไรบ้าง มันเป็น
บ่อเกิดอะไรบ้าง ตัวนี้มันท�ำให้คนเรามันเป็นประสาทไม่หยุด วิ่งไปตามรวมกับหมู่บ้าน ไปทิ่มกับ
การเรียนของเขาในอารมณ์ที่ชอบใจ ก็ว่ิงไปตามอารมณ์เตลิดเปิดเปิง ไหนๆ ก็มาดูหนังสือจะตาย
ก็เพราะหนังสือ จ่อกันนัน้ แหละ ตัวทีม่ นั รู้ ก็วงิ่ ไปทีไ่ หนไม่รู้ มันก็หาวนอนเท่านัน้ แหละ มันจะได้เรือ่ ง
อะไร จิตมันอยูก่ บั เรา สงสารตาบ้างสิ มันไปจ่อหนังสือ มันจะไปรูอ้ ะไร มันก็เห็นเฉยๆ มันจะมีปญ
ั ญา
ที่ตาเหรอ เอาหนังสือมาจ่อกับตา จิตมันไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ มันเพลินอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ นานๆ ก็มาทีหนึ่ง
มันจะไปสอบอะไรได้ ที่หนึ่ง ที่สองกับเขา ก็นึกว่าเรามันบุญไม่มี อะไรไม่มี ดวงไม่ดี ดวงมันจะดียังไง
ดวงมันไปเที่ยวอยู่ในป่า ตาไปผูกดวงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ฉันดวงไม่ดี บ้าๆบอๆไปอย่างนี้ ก็ถ้าเรา
ตั้งสติไม่ดี ตั้งใจไม่ดี มันจะดียังไง ดวงที่ไหนมันจะดีไปกว่าความดีไปได้ มันมีไหม มันก็เพ้อฝันไป
อย่างนั้นแหละ เมื่อหากว่าจิตนี้แหละมันส�ำคัญมาก จิตนี้มันสามารถฆ่าตัวตายได้ เอาตัวพ้นจาก
อันตรายได้ เราจะดูอย่างสัตว์ป่าที่มันเชื่อง อย่างเช่น ไก่ป่า มันกลัวมากที่สุด ถ้าเราไปตะคุรบจับมัน
มาได้ เอามาดูหน้าดูตาเท่านั้นแหละ เดี๋ยวตาย ใครไปฆ่ามัน นี่แหละทัศนคติร้ายฆ่ามัน ถ้ามันกลัว
จนมันตายก็ได้ เหมือนมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อมันเสียใจ ร้องไห้ น�้ำตาก็ไหลออก เมื่อมันดีใจเกินไป
น�ำ้ ตามันก็ไหลมาอีก เห็นไหมคือมันมาอยูใ่ นสภาพมันพอดี ฉะนัน้ ท�ำอย่างนีเ้ รียกว่าท�ำจิตให้มพี ลังจิต
คือ จิตที่ต้องหยุดทุกอารมณ์ เงียบสงบอยู่ในท่าก�ำลัง ให้มีก�ำลังขึ้น ไม่ใช่ปล่อยจิตให้คิดไป
สารพัดอย่าง อันนั้น ท�ำลายจิตเจ้าของไม่ให้มีพลัง เมื่อเราคิดก็ให้มันคิด เมื่อเราหยุดก็ให้มันหยุด
เมื่อท�ำการงานอันนี้ ก็ทำ� งานอันนี้ เมื่อเลิกอันนี้ ก็เลิกอันนี้ ท�ำอย่างนี้ถ้าจิตของเรา ถ้าเราหยุดแล้ว
เวลานี้ เราท�ำอันนี้อยู่ มันก็อยู่กับการงานอันนี้ เมื่อเราเลิกอันนี้ เราก็เลิกอันนี้ ไม่ใช่ว่าเราท�ำ
อย่างหนึ่งอยู่ เราไปคิดอีกอย่างหนึ่ง อย่างนั้นจิตไม่ได้ฝึก ปัญญาไม่เกิดแล้ว นี่เราท�ำให้จิตหยุดนิ่ง
ในอารมณ์อันเดียว มันเกิดประโยชน์มากทีเดียว จิตนี้ทุกอย่าง ทั้งกาย ทั้งใจ มีก�ำลัง ไม่ต้องท�ำ
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อย่างนี้ ตอนเช้ามาต้องออกวิ่งหลายกิโล ต้องยกของหนัก ยกขึ้น ยกลงให้มันเคลื่อนไหวนั้น ท�ำกาย
ให้มันมีก�ำลัง ต้องท�ำอย่างนั้น ท�ำจิตให้มีก�ำลัง จะไปนั่งคิด นอนคิดอะไรวุ่นวาย แล้วจะเสียคนเอา
นั้นแหละ แล้วจะเสียคน คิดไปคิดมา แล้วก็วิ่งไปตามเท่านั้นแหละ ถ้าจิตที่ไม่มีก�ำลังกายหนึ่ง
เราอาศัยกายกับจิตเท่านี้ อาศัยอยู่ตัวนี้ ท�ำจิตให้มีก�ำลัง ท�ำกายให้มีก�ำลังเท่านั้น การงานของจิตนี้
มันมากก็ว่ามากเหลือเกินเลย มันท�ำงานในโลกรอบตัวของมันเลย ตา หู จมูก ลิ้น กาย มีใจเป็นผู้
ท�ำงานอย่างเร็วที่สุดรับรอง ฉะนั้นเมื่อจิตได้ไปจดจ่ออยู่ในอารมณ์อื่น นอกจากอารมณ์น้ี จิตนั้น
ไม่มีก�ำลัง ฉะนั้นอานาปานะสตินี้ เป็นกรรมฐานจิตเป็นอารมณ์ เรียกว่า อารมณ์ของกรรมฐาน
อานาปานสติที่ท�ำให้จิตสงบมีหลายอย่าง คือเป็นอุบายท�ำจิตให้สงบเท่านั้น มันจะยกอะไรก็ได้
จะยก พุธโธ ธัมโม สังโฆ บริกรรมก็ได้ แต่ว่าอานาปานสตินี้มันสบายมาก เราอยู่ที่ไหน เราก็ต้อง
หายใจอยู่ เรานั่ง เรายืน เราเดิน เรานอน เรานั่งเขียนหนังสืออยู่ก็ตาม นั่งพักผ่อนก็ตาม ลมมันมีอยู่
เราก�ำหนดลมเท่านั้น นั่งในเก้าอี้ก็ได้ ก�ำหนดลมหายใจเข้าออกเฉย ก�ำหนดวางข้างนอกหมด จิตมัน
มีก�ำลังมาก อันนี้ท�ำที่ไหนก็ได้ ท�ำที่โรงเรียนเวลาว่างๆก็ได้ สมาธิมี เดี๋ยวปัญญามันก็เกิด เคยไหม
เราเขียนข้อความต่างๆ มันติดขัดท�ำไม่ได้ บางทีเราก็สะกดผิดจากโน้ต บางทีนั่งคุยกันหลายคนมัน
ร�ำคาญ มันจะท�ำอันนั้นไม่ได้ แล้วก็แหงนหน้าออกไป และก็ท�ำสมาธิ เดี๋ยวก็คิดขึ้นมาได้แล้ว
นั่งเขียน อย่างก�ำหนดอย่างเดียวกันนั่นแหละ นี่ถ้าหากว่าเราเป็นนักเรียน และเราประกอบกับการ
นั่งสมาธิเข้าไป ยิ่งท�ำให้เราว่องไว ขนาดที่เราติดปัญหากัน เราก�ำหนดเท่านี้ มันยังมีผล ดูธรรมดา
นี่แล้ว ยังลึกซึ้งเข้าไปอีก มองเห็นเข้าไปอีก อันนั้นเรียกว่า เราคิดค้นให้มันฟูขึ้นมา อย่างนั้นเราท�ำ
ความรู้อย่างหนึ่ง แต่เราไม่รู้หรอก เราท�ำความรู้อย่างหนึ่งให้มันเกิดขึ้นมา เหนือรู้ที่มันมีอยู่ ปัญหา
อันนี้เราจึงแก้ได้ ถ้าหากว่าปัญหาอันนี้ ความรู้ขนาดนี้แล้ว แก้ปัญหาไม่ได้ นั่งอยู่เฉยๆ ดูคิดไม่ออก
เราก�ำหนดความรู้ขึ้นมาอีกว่า เราสร้างความรู้ขึ้นมาอีกว่า ในทางพระพุทธศาสนาสร้างญาณใหม่
ขึ้นมา สร้างความรู้ใหม่ขึ้นมา เพราะความรู้อันนี้มันแก้ปัญหานี้ไม่ได้แล้ว มันได้มาอย่างนั้น
แต่ส่วนน้อยที่มันได้มาปรากฏการณ์อยู่ แต่เราไม่คิดพิจารณา หรือเราเอาออกไปจากที่วุ่นวายแล้ว
เป็นตัวก�ำหนด เพราะเราไม่คิดได้ง่าย เพราะผู้คนไม่วุ่นวาย เราจะท�ำด้วยคิดด้วย จะมีคนห้าคน
สิบคน มันก�ำลังพูดกันวุ่นวายอยู่ จะคิดได้ง่ายๆไหม ถ้าเราออกไปข้างนอกสักพักหนึ่ง เงียบ ตั้งใจอยู่
คนเดียวปัญญามันเกิดเร็ว เพราะทุกสิ่งนี้ก็มีอาการอย่างนั้นคือ ท�ำกายจิตไม่ให้มีความผิด ไม่ให้เกิด
ความเคลือบแคลงสงสัย ทีนเี้ มือ่ สิง่ ทัง้ หลายเหล่านี้ มันไม่มคี วามผิดในกายวาจาเราแล้ว จิตมันก็สงบ
จิตไม่ไปมีเรื่องอะไร จิตมันก็สบาย เพราะความผิดมันไม่มี หากปัญญานี้ ถ้าเรากล่าวเป็นบทบาท
มันก็คนละอย่าง เป็นศีล เป็นสมาธิ เป็นปัญญา ถ้าหากเรากล่าวให้มันรวมกันแล้วก็คือ มีหลักอยู่
๓ หลักเท่านี้คือ สามหลักแต่ว่ามันท�ำงานรวมกัน ท�ำงานอันเดียวกัน ชิ้นเดียวกัน ให้ความสงบ
เกิดขึ้นมา ให้ปัญญาเกิดขึ้นมา มันชิ้นเดียวนี้ เหมือนที่ไม้ที่มันสั้น ที่มันยาว เอาอันเดียว ก็ไม่ได้สอง
ก็ไม่สาม แต่ว่าเต็มสามก็จริง เป็นศีลก็จริงเป็นสมาธิก็จริง เป็นปัญญา ซึ่งมันแสดงว่าสามอย่างนี้
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มาท�ำงานรวมอันเดียวกัน แล้วเกิดผลขึ้นมา เราจะเห็นว่าอันนี้มันท�ำงานร่วมกัน เราจะเรียกว่า
ธรรมะอันเดียวก็ได้ ศีลก็ช่วยก�ำลังหนึ่ง สมาธิก็เป็นก�ำลังหนึ่ง ปัญญาก็เป็นก�ำลังหนึ่ง มาท�ำงาน
ร่วมแรงเดียวกัน กลมเกลียวเป็นอันเดียวกัน เขาเรียกว่ามรรคสามัคคี คือความสามัคคีเกิดขึ้น
เมื่อกลายเป็นผลนั้นแหละ การตรัสรู้ธรรมเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นเมื่อนั้น เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นมา
เหมือนกับเราท่านทั้งหลาย เมื่อเรามีความสามัคคีกันเมื่อไหร่ สบายเลย เหมือนกับนักเรียนและ
คุณครู เมื่อครูสามัคคีกัน นักเรียนสามัคคีกัน โรงเรียนเกิดความสบายขึ้น เมื่อนักเรียนไม่เกิด
ความสามัคคีกัน คุณครูไม่สามัคคีกัน ไปคนละทิศคนละทาง มันก็จะไม่สงบเท่านั้นแหละ มีแต่ครูก็ดี
นักเรียนก็ดี ต้องให้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ครูก็รู้จักหน้าที่ของครู นักเรียนก็รู้จักหน้าที่ของ
นักเรียน ต่างตนต่างท�ำหน้าทีข่ องตนเองให้สมบูรณ์ ปัญหามันก็ไม่เกิดขึน้ เท่านัน้ แหละ นีก้ เ็ หมือนกัน
ฉันนั้น การท�ำสมาธินี้เหมือนกัน เป็นคนมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา แล้วความดีทั้งหลายมันก็เด่นเกิดขึ้น
มาตรงนั้นแหละ ตรงที่มันช่วยกันสามัคคีนั้น ไม่พูดถึงอย่างอื่น
ย่อเข้ามาอีกทีหนึ่ง ย่นตัวเข้ามาอีก เป็นตัวของเรานี้ เมื่อดิน เมื่อน�้ำ  เมื่อลม เมื่อไฟ เมื่อธาตุ
ทั้งสี่มารวมตัวกัน สามัคคีกัน เป็นอันเดียวกันแล้ว ร่างกายก็สดใสสบาย เพราะความสามัคคีใน
ร่างกาย ถ้าร่างกายไม่สามัคคี ร่างกายมีธาตุไฟแรงไป มีลมน้อยไป ดินมันมากไป อะไรมากไป
อย่างนั้น มันสามารถท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จขึ้น เหมือนกันกับมนุษย์ทั้งหลาย คนสิบคน ช่วยยกก้อนหิน
สักก้อนหนึ่ง หรือท่อนไม้สักท่อน สิบคนถ้ามันช่วยกันทุกคน มันก็ยกขึ้น เท่าก�ำลังแรงมือสิบคน
ยกขึ้น ถ้าหากว่ามีคนห้าคน มีแต่บอกเอ้าๆ แต่ห้าคนไม่ยก แต่ว่าเอ้าๆ หมดทั้งสิบคนออกก�ำลัง
เพียงห้าคน จะยกขึ้นไหม มันก็ขึ้นไม่ได้ เพราะอะไร เพราะไม่สามัคคีกันอย่างนั้น ธรรมะมันก็แฝงไป
อย่างนี้ ทุกก้าวเหมือนกับชีวิตของมนุษย์เราทั้งหลาย อันนี้ธรรมะประจ�ำชีวิตของพวกเราทั้งหลาย
อย่าประมาท จะท�ำอะไรก็ท�ำให้มันจริงๆ มันถึงไม่เสียผลประโยชน์ จะเป็นนักเรียนก็เป็นนักเรียน
จริงๆ เป็นคนว่าง่ายสอนง่าย ใครจะอะไรก็ช่างมัน เอาแต่ความรู้ของเราเท่านั้นแหละ ให้มันได้เถอะ
ครูก็เหมือนกัน ไม่ต้องท�ำอะไรอย่างอื่น พยายามสอนนักเรียนให้เข้าใจ ให้ข้ออรรถต่างๆ เป็นต้น
ตัง้ อกตัง้ ใจ ครูกต็ งั้ ใจสอน นักเรียนก็ตงั้ ใจฟัง เท่านัน้ แหละลองดูซิ ถ้าไม่ดี เดีย๋ วไปท�ำดูเถอะ โรงเรียน
นารีลองซิ มันก็ดีเท่านั้นแหละ ความดีมันดีทุกคน มันก็น่าเอาไปพิจารณา วันหนึ่งความดีทุกคน
ต้องการความดีทกุ คน นักเรียนก็ตอ้ งการความดีความรู้ คุณครูกต็ อ้ งการความดีความรู้ แต่ความดีนนั้
มันเกิดจากความสามัคคี ถ้าความสามัคคีไม่พร้อมกันเถอะ ให้มันดีเท่าไหร่ มันก็ดีไม่ได้ นี่คือธรรมะ
มันเป็นอย่างนี้ อันนี้ในหน้าที่ของแต่ละหน้าที่นี้ อันนี้นักเรียนก็ต้องพยายามท�ำ  เคารพในการเรียน
คุณครูก็ต้องเคารพในระเบียบวินัยของเราของทุกๆ คน อีกอย่างหนึ่ง มีคุณพิเศษอย่างหนึ่ง ครูบางที
พูดแรงไปบ้าง เราก็ให้อภัยแก่ครูบ้าง เพราะว่าท่านเป็นครูเรา แต่ครูก็อย่ารุนแรงเกินไป เพราะว่า
เราเองเป็นครูเขา อย่าให้รนุ แรงเกินไป ให้มนั พอเหมาะพอสมกัน นักเรียนก็เอาอ�ำนาจมาเสมอกับครู
ก็ไม่ได้ เราเป็นเด็กน้อย คาราโวจา อิวาโตจา สันตุจติ ะ กตัญญูตา ตลกไปมัง้ อย่างคนแก่พดู ผิดๆ ถูกๆ
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ก็ให้ไปเถอะ คนแก่ อย่างนี้มันก็สบายไปแล้ว ท�ำงานหลงหน้าหลงหลังไปก็ให้อภัยเถอะ คนแก่
เรารู้จักอย่างนั้น ก�ำลังของคนแก่เพียงใดเราก็รู้จักก�ำลังของคนแก่ คนหนุ่มวิ่งได้แปดกิโลจะให้คนแก่
วิ่งไปได้แปดกิโล มันเหมือนกันก็สู้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะ ให้รู้จักก�ำลังอย่างนี้ รู้ประการหนึ่งเช่นว่า
ถ้าหากรูว้ า่ ดีทสี่ ดุ เป็นธรรมะ พ่อบังเกิดเกล้าของเรานะ เป็นพ่อเราให้สมมุตใิ ห้ฟงั เลีย้ งเรามาจนใหญ่
จนเติบโต จนให้การศึกษาเล่าเรียนเราเต็มที่ แต่แกเป็นคนกินเหล้า กินที่ไหนก็ไปโลเลที่นั่น ห้ามก็
ไม่ฟังแกก็เอาของแกอยู่อย่างนั้น เราจะเอาอย่างไงจะไปฆ่าทิ้งอย่างเดียว ถ้าเรามาคิดอีกแบบหนึ่ง
มันก็เป็นเรื่องของแกนะ เรื่องแกกินเหล้าก็เรื่องของแก ก็กรรมของแก เรื่องคุณของแกนะเลี้ยงเรามา
ทิ้งไม่ได้ ต้องยกไว้ให้เป็นพ่อเราอย่างเก่า นี่เป็นทางที่ดีที่สุด ทีนี้เมื่อครูผิดพลาดไปบางครั้งให้อภัย
อันนี้ก็เป็นครูเราหวังดีต่อเราอย่างนี้ เป็นต้น เราเป็นนักเรียน ครูก็เหมือนเป็นพ่อกับลูกนี่เอง เราก็
ให้อภัยกันได้อย่างนี้ มันก็เป็นธรรมะ อันนี้ก็เหมือนกัน ปัญญาที่จะเกิดเช่นนี้ก็เพราะการมีธรรมะ
การฝึกธรรมะอย่างนี้ ผลงานที่จะเกิดที่ดีนั้น อันนี้ก็เพื่อรากเหง้าเข้ามวลก็คือศีล สมาธิ มีปัญญา
ถึงแม้จะเป็นธรรมะเป็นศีลธรรมเรียกว่า ศีลธรรม ไม่ได้พูดถึงให้ละอะไรทั้งหมด ละแต่สิ่งที่มันไม่ดี
ถ้าหากว่าผลที่สุดทางพระพุทธศาสนาดีชั่ว ท่านให้ละหมด เราไม่ถึงขั้นนั้น เราถึงขั้นท�ำจิตใจให้
เยือกเย็นให้เป็นกุศล ให้มีความเมตตาสงสาร ให้อภัยกันได้ เป็นบางครั้งบางคราวเท่านั้น เรียกว่า
ชี้น�ำทางให้ถูกต้องหรือเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่าย ถ้าให้ส�ำนึกในตัวบ่อยๆ ถ้าหากว่ามันไม่ค่อยสบายก็มา
นัง่ สมาธิเสีย ไปกราบพระ นัง่ สมาธิกห็ มดลงไป ครูกต็ ามนักเรียนก็ตาม แล้วก็ไปเรียน ไปสอนนักเรียน
หรือไปโรงเรียนทุกวัน ถ้ามาก็ให้มากราบพระ ไปก็ให้ไปกราบพระ ตอนกลางคืนมาก็ให้มานั่งสมาธิ
สักพักหนึ่ง พยายามให้มันติดต่อกัน เมื่อเราเดินไปเดินมาก็ให้มีสติสตังไว้ อะไรมันผิดไหม พูดผิดไหม
พูดอะไรถูกไหม เป็นเรื่องคนอื่นรังเกียจไหม อะไรไหม ต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมตัวอยู่เสมอนั้น
ดังนั้นจึงเป็นจิตที่เป็นผู้รู้ ตามรู้ ตามเห็น ผู้เป็นภาวนาอย่างนั้น จึงจะดีได้ รู้สึกตัวอยู่ทุกอย่าง อย่าไป
เข้าใจอย่างอื่นนะ ถ้าเรามีธรรมะจริงๆ แล้ว ไปไม่ได้หรอก มันท�ำชั่วไม่ได้ สถานที่ท�ำชั่วไม่มี สถานที่
ท�ำผิดไม่มีเรื่องธรรมะ แล้วเราจะไปท�ำชั่วอยู่ที่ไหน คนทุกๆ คนชอบเห็นอย่างนี้นะ ไปหลบๆ ท�ำซะ
บางทีมันคิดสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมา กลัวพ่อจะเห็น กลัวแม่จะเห็น กลัวครูจะเห็น กลัวนักเรียนจะเห็นอะไร
อย่างนี้ ไปแอบท�ำกลัวคนจะเห็น แอบท�ำอยู่คนเดียว ไม่รู้ท�ำอะไร ท�ำผิดๆ กลัวคนจะเห็น กลัวครู
จะเห็น กลัวนักเรียนจะเห็น กลัวพ่อแม่จะเห็น กลัวคนอื่นจะเห็น หากว่าจะท�ำความชั่วอย่างใด
อย่างหนึ่ง คิดอย่างนี้ก็หนีไปหาไปหาสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นแล้วก็ท�ำ ท�ำแล้วก็นึกว่าไม่มีใครเห็นก็ดีใจ
นี่คือคนโง่เป็นอย่างนั้น ท�ำไมคนจะไม่เห็นเล่า ใครเป็นคนท�ำ ที่ๆ ท�ำไม่ใช่คนอยู่เหรอ เรามันไม่ใช่คน
เหรอ นี่มันดูถูกตัวเราเกินไป ไปหาที่ไหนคนไม่เห็นถ้าเราท�ำ  หลบไปท�ำคนเดียวไม่ให้ครูเห็นได้ไหม
ไม่ให้คนเห็นได้ไหม จะอยู่ในดินฟ้าอากาศที่ใดก็ตามเถิด ที่ลับมันไม่มีแล้ว ยิ่งเราเป็นธรรมะฉะนั้น
คนรู้จักธรรมะแล้วจึงไม่กล้าท�ำความชั่ว ในที่ลับและที่แจ้ง ต่อหน้าและลับหลังไม่เคยทั้งนั้นแหละ
ทีไ่ หนมันรูท้ งั้ นัน้ แหละ ธรรมะมันรูอ้ ย่างนีค้ อื ท�ำความผิดไม่ได้ อันนีก้ เ็ หมือนกันฉันนี้ พวกเราทัง้ หลาย
นั้นทุกคนที่เป็นนักเรียนนั้น ให้เข้าว่าในเวลานี้ เราเป็นลูกคน ถึงแม้เราจะมีความรู้สักขนาดไหน
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แต่ความฉลาดยังไม่พอ ไม่พอ ความฉลาดไม่พอ อย่างวันนั้นจะเข้าไปในวัง เจ้าฟ้าชายเข้ามาเฝ้า
ท่านเรียนว่า เอ...จะท�ำยังไงลูกชายมันใจร้อน คนขนาดนัน้ มีความรูก้ จ็ ริง แต่ความฉลาดไม่พอ อาตมา
ก็ว่าจริง ความรู้มากแต่ความฉลาดไม่พอ เพราะว่าอายุ วัยเรามันชอบที่สูงแล้วก็เป็นอย่างนี้ ทุกคน
แต่ก็ให้ท�ำเพียร ไปนั่งสมาธิไปให้อาศัยธรรมะเรื่อยๆ ถ้าหน้าร้อนลูกชายใจร้อนมากจะท�ำยังไงดี
แอบยืมธรรมะเรื่อยไป อย่าตามใจเจ้าของมากเกินไป ให้ระมัดระวังตัว แต่อายุมันคลอก เป็นไม้สูง
แล้ว เป็นไปความฉลาด มันเกิดเอง อย่างพวกเราก็เหมือนกันนั้นแหละ เด็กๆ มันอยากรู้อะไร
ก็ช่างมันเถอะ แต่มันไม่ฉลาดที่จะต้องท�ำงาน มันก็จะมองอยู่อย่างนั้นเอง มันขาดอุปกรณ์หลายๆ
อย่าง บัดนี้เราเป็นลูกคน เราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เราเป็นอย่างไร พ่อคนแม่คนเป็นอย่างไร เดี๋ยวนี้เราเป็น
เด็ก ผูใ้ หญ่เป็นอย่างไร อย่างแท้จริงเราไม่รจู้ กั บัดนีเ้ ราเป็นนักเรียน เราเป็นผูเ้ รียนหนังสือ หน้าทีข่ อง
ครูอย่างแท้จริงนี้คืออะไรก็ยังไม่รู้ ทุกคนยังไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่เคยเป็นครู เราไม่เคยยังเป็นพ่อแม่
คน พ่อแม่คนเราก็ไม่รู้จัก ตามเป็นจริงเหมือนเห็นคนแก่ เราไม่รู้จักความแก่ เราจะแก่ยังไง เราก็ไม่รู้
เรื่อง เมื่อโน้น เมื่อฟันมันโยกก็รู้คนแก่เป็นอย่างนี้นะ เมื่อหลังก็ค่อมไปแล้ว รู้แล้ว คนแก่เป็นอย่างนี้
เมื่อเราเป็นหนุ่มยังไม่รู้จัก อาจเป็นครูเป็นคนสอนคน เราจะต้องพยายามสอนตัวเรา เก็บทุกอย่าง
ตั้งแต่ว่าเราเป็นนักเรียนจนตลอดเป็นครู ให้รู้จักนิสัยเราเป็นเด็กเป็นอย่างไร เป็นนักเรียนควรรู้
ทัง้ นัน้ แหละ วิธกี ารเรียนการสอนคน และสอนคนท�ำไมคนไม่เชือ่ เรา พูดกับนักเรียน นักเรียนก็ไม่คอ่ ย
เคารพ ไม่คอ่ ยเชือ่ เรา ยังมีเหตุอยูว่ า่ มันมีอะไรไหม มันจะต้องมีอะไรอยู่ นักเรียนไม่ให้ความเคารพเรา
แสดงว่าเรามีอะไรอยู่ มันมีอะไรอยู่ในตัวของเรานั้นที่ยังไม่พร้อม เราควรแก้อันนั้นเสีย นักเรียนเรา
การเรียนเรายังไม่ดีอยู่ สอบไม่ค่อยได้ดี ความรู้ไม่ดี มันเป็นเพราะอะไร ไม่ใช่ว่าเป็นบุญบารมีวาสนา
ของเราอะไรหรือ การกระท�ำของเราเป็นยังไง การเรียนของเราเป็นอย่างไร การเคารพ การเล่าเรียน
เราเป็นอย่างไร มันเป็นธรรมชาติที่มีมาอย่างนี้ ดีกว่าไม่ต้องไปหาผูกดวง มันติดอะไรอยู่ มันเป็นซะ
อย่างนี้ ถ้าเราฝึกอย่างนี้แล้วความรู้อย่างนี้ มันจะกลมเกลียวกับธรรมะเป็นธรรมชาติที่ดีมาก ต่อไป
เราจะไปเป็นคนปกครอง เป็นผูใ้ หญ่ เป็นเจ้าเป็นนาย รักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยของเราไว้ เพราะอะไร
เพราะรุ่นที่ท�ำมาก่อนๆ เขาก็ไป เพราะเขาแก่แล้ว ถ้าเราท�ำไม่ดี ลูกหลานของเราวอดวายไม่เหลือ
แล้ว นี่เราต้องเรียนทางธรรมะ ธรรมะนั้นเหมือนเกลือ ความรู้ของเราทั้งหลายเหมือนเนื้อหรือปลา
มีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่ แต่ไปเก็บไว้ไม่ได้เพราะมันจะเน่าเลยต้องมีเกลือใส่เขาไปเพื่อเก็บเอาไว้
นานๆ ได้ ความรู้เรามีอยู่ ธรรมะไม่มี ความรู้เรามีอยู่ ความดีไม่มี เรียนรู้ก็ดี ควรรู้ก็ดี พูดก็ดีคิดไว้ก็ดี
อธิบายก็ดี แต่ท�ำไม่ดี มีประโยชน์ไหม นี่ให้เราคิดอย่างนี้ ถ้าเราคิดถึงเรื่องส่วนตัว บ้านเมืองของเรา
คิดถึงผืนแผ่นดินของเรา คุณบุรุษ คุณธิดาทั้งหลายนั้น ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ นั้นอย่าไปว่า
คนนั้นยังไม่ท�ำ  คนนี้ยังไม่ท�ำ  อย่าไปพูดอย่างนั้น ความชั่วทั้งหลายเห็นง่าย ความดีมันเห็นได้ยาก
ต้องพยายามอดทนฝึกฝน อย่างเราเรียนวิชาความรู้เหมือนกันฉันนั้น ให้รู้และให้ดี รู้ไม่ดีมันไม่เกิด
ประโยชน์อะไร แต่เราถ้ามีก�ำลังเอาไปรบราฆ่าฟันอย่างอื่น มันก็ไม่ดี ไว้ท�ำงานที่เกิดประโยชน์ที่มัน
ถูกต้องมันก็เกิดประโยชน์ ความรู้ก็เหมือนกันฉันนั้น ถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันธพาลแล้ว ก็เหมือน
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เอาอาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละ ความรู้ไปตั้งไว้กับคนพาลแล้ว วอดวายหมด เอาความรู้ไปตั้งใน
นักปราชญ์ ชาติบ้านเมืองก็เจริญขึ้น จะต้องมีเมตตา กรุณา มุทิตา เมื่อเราท�ำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้
ปัญญาจะเกิดอย่างนี้ แล้วมันก็เกิดประโยชน์ มันจะละความโลภหลงไปอย่างน้อย ทีละน้อย
ความเมตตา อารีเกิดขึ้นมา มีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน ถ้าเราพร้อมเพรียงสามัคคีขึ้นมาแล้ว
มันก็เกิดประโยชน์ในหมู่นั้น ในคณะนั้น ในชาติที่เราเกิดนั้นก็มีประโยชน์ ความดีของคนนั้น มันดี
ที่การกระท�ำดี ไม่มีอะไรจะไปที่ไหนได้หรอก หอบไปไม่ได้หรอก ลาภก็ดี ยศก็ดี สรรเสริญก็ดี เคหะ
ก็ดี บ้านช่องก็ดี ความดีนี้แหละมันช่วยเรา เราท�ำความดีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้ วันนี้เราก็
ท�ำความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ ปีนี้เราท�ำความดีเป็นบุญกุศลเจือจุลถึงปีหน้า ชาตินี้มีอยู่ ก็ชาติหน้าฉันนั้น
เหมือนกัน ไม่มอี ย่างอืน่ นอกจากท�ำใจให้สงบระงับอดทน เมือ่ ถูกอารมณ์วนุ่ มานิดๆ หน่อยๆ ก็อดทน
เอา ความโกรธก็ดี อย่าโกรธกันถึงปีถึงชาติ มันโกรธแค่ประเดี๋ยวประด๋าว เดี๋ยวมันก็หิวข้าว ไปกิน
ข้าวก็หายแล้ว อันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น ตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูข้างหน้าและข้างหลัง
จะเป็นครูก็ดี นักเรียนก็ดี โรงเรียนที่เราอยู่ จะสามัคคีกัน จะเจริญ ปัญญามันจะเกิดขึ้นมา การรักษา
ศีลนี้มันมีดีอย่างนี้ เรียกว่าศีลธรรม การท�ำสมาธินี้มีจิตสงบ เมื่อจิตสงบแล้วจะเห็นชัด เมื่อเห็นชัด
แล้วปัญญามันก็เกิด ปัญญาเกิดก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูก พอรู้สิ่งที่ผิดที่ถูก เราก็ละสิ่งที่ผิดแล้วประพฤติ
สิ่งที่ถูกเท่านั้น พอมันถูกแล้วมันก็ดี มันก็ชอบเท่านั้น ตรงนั้นคือผลที่ตามมา วันนี้พวกนักเรียนและ
ครูทั้งหลายนั้นมาอบรมศีล สมาธิ และปัญญา แสดงว่าถ้าหากว่าใครเป็นครู หรือว่านักเรียน ถ้าใคร
จะมีเวลามาเรียนส่วนตัว พักร้อนหรือเวลาต่างๆ นั้น จะมาขออาศัยอยู่ในวัดกับหลวงพ่อก็ได้
มาท�ำกรรมฐานสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็ได้ สามวันสี่วันก็ได้ ความวุ่นวายของเรามันมาก ก็ต้องสร้าง
พลังจิต อาตมาไปยุโรปเขาก็มาฝึก มาฝึกกันอย่างนี้ มันวุ่นวายมาก บ้านนั้นจน มันไม่อยากเอาบ้าน
เอาช่องเอาเงินเอาทอง แล้วมันเหนื่อยมัน อาตมาพอไปตั้งกรรมฐานที่ยุโรป ชาวยุโรปเขานั่งทนกว่า
คนไทยเรานะ คนไทยเรานั่งไม่ถึงสามสิบนาที ก็ทนไม่ได้แล้ว ครั้งแรก ๓๐ นาทีนะ ต่อไปอีกไม่ถึง
อาทิตย์ เลยชั่วโมงหนึ่ง ได้ชั่วโมงหนึ่ง ต่อไปอีกขอไปอีกชั่วโมงสามสิบนาที มันนั่งกันดีนะ เขาไม่รู้จัก
อะไร รู้จักแต่จิตของเขาวุ่นวายแค่นั้น ไม่รู้จักสิ่งที่ระงับ สงบมันแล้ว ให้ถึงทีของพวกนี้มากเหลือเกิน
พวกนี้มาก พวกนักเรียน ครูหรือนางพยาบาลนี้ เบื่อแล้ว เบื่อแล้ว คนนี้เบื่อแล้ว ก็หาความสงบใน
จิตใจไปตั้งเป็นกลุ่ม แล้วเอามาตั้ง แต่เขาท�ำดีนะ เขามาทุกวัน เขาไม่รู้จักวันพระวันเจ้า แต่ว่าเขา
ดีกว่าเราที่รู้จักวันพระวันเจ้า มันไม่คอยวันพระ มันมาทุกวัน นั่งกันเป็นแถวทั้งหญิง ทั้งชายสงบ
อย่างนั้น เข้าใจพูดถึงจิตใจ เข้าใจจิตสงบระงับมาก ไปคราวนี้ถึงสองเดือนกว่าได้ประโยชน์มาก ทีนี้
ไปโปรยธรรมะได้ประโยชน์มาก สาขาหนึ่ง กลุ่มลอนดอน แล้วสาขาหนึ่งกลุ่มปารีส ได้สองสาขาแล้ว
เมืองนอกสนใจมาก คนก�ำลังสนใจ คนที่จมลึกอยู่ในโคลน ก็จมลึกจริงๆจนไม่รู้เรื่อง ใครเห็นพระไม่รู้
จักหรอก เป็นผู้หญิงผู้ชายมันมอง ตะโกนกันไปจะไปห้องสุขา จะไปห้องสุขาผู้ชาย มันไล่ไปห้องสุขา
ผู้หญิง มันไม่รู้จักเลย อันนี้ก็เหมือนกัน คนที่ไม่รู้จัก ก็ไม่รู้จักจริงๆ ไม่รู้จักเลย ไม่รู้จักว่าตัวอะไร
ก็ไม่รู้เรื่อง ก็เราไปห่มผ้าเหลือง มันไม่เคยเห็น ประเทศมันหนาวจนผมหนวดรุงรัง มันหนาวไม่โกน
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หนวดด้วยซ�้ำ  ก็ไม่ไปในทิศในทาง จนเขาดูว่าตัวอะไร มาจากไหน เป็นอะไร ท่านเป็นอะไรหรือครับ
ผู้หญิง ผู้ชายไม่รู้เรื่อง ถึงขนาดนั้น ในคนที่มันเบื่อ มันก็ยังหาความสงบแล้ว ก็ดีมาก ที่สุด มันกลับ
กัน อย่าสนใจมาก มันง่าย มันพูดง่ายด้วย มันถึงจิต มันก็ไปท�ำ  สอนแล้วมันก็ไปท�ำ  เกิดความสงบ
สมาธิขึ้น ถ้าไม่เห็นความสงบในที่นั้น พวกนั้นที่สอนสมาธิก่อน ศีลไม่ต้องสอน ไม่ต้องสอนแล้ว คือ
ศีลเขาไม่ต้อง อะไรมันพอแล้ว ไปหาคนฆ่าสัตว์ไม่มีหรอกทางโน้น ไม่มี เรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเลย
มันเป็นสิทธิของเขา เป็นบริษัทอยู่หรือจะหากินสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์กระรอกกระต่ายนี้ กระต่าย
กินกลางวันอยู่กันเป็นฝูงๆ นานๆ บ้านเราเมื่อมาคิดถึงบ้านเราแล้วมันดังไปเรื่องถึงกินเนื้อควาย
ไม่มีใครคุมมันได้ล�ำบาก เขาสอนเรื่องความสงบไปเลย พวกเราทั้งหลายก็ตั้งใจเถอะ ตั้งใจสร้างเนื้อ
สร้างตัวเป็นในพระพุทธศาสนานี้ มีประโยชน์มาก โรงเรียนเราจะสบาย ครูจะสบายใจ นักเรียนสบายใจ
คือเรามันปล่อยวาง มันให้อภัยกัน มันมีเหตุผลในธรรมะ ไม่ใช่มีเหตุผลในทางโลก มีเหตุในทางโลก
มันไม่จบหรอก มันไม่จบเหตุผลในทางธรรมนี้มันจบ เช่น อาตมามากล่าวให้ฟังว่า ความชั่วความดีนี้
ท�ำแล้วไม่เสียหาย ท�ำแล้วต้องเห็น ต้องเป็น ไปท�ำที่คนไม่เห็นไม่มี ถ้าเราท�ำ  ท�ำดีตรงไหน ก็จะดี
ตรงนั้นแหละ คนไม่เห็น เราก็ดีอยู่ คนไม่เห็น เราก็เห็นเรา เราก็เป็นคน เราท�ำดี เราก็เห็นอยู่นี้
อาศัยความดีอย่างนี้ เราท�ำความชั่วก็เหมือนกันมีคนเห็นอยู่ ถ้าคนอื่นไม่เห็นเรา เราเป็นคน
เราก็เห็นเราอยู่ เหตุผลอย่างนีม้ นั หนีไม่ได้แล้ว มันต้องท�ำดีทงั้ นัน้ แหละ ถ้าเราเห็นตัวของเราอย่างนัน้
เอาละวันนี้การอบรมศีล อบรมสมาธิ อบรมปัญญา ถ้าหากท�ำสมาธิทุกครั้งตามบ้านของเรานั้น ก็ให้
ท�ำแบบนี้ แต่ถ้าหากว่าใครสนใจมาโดยส่วนตัวก็ได้ มาศึกษาใหม่ ท�ำได้ แต่ว่าอย่าลืมนะ อย่าลืมว่า
สมาธินี้คือ ความตั้งใจมั่น ใจมั่นอะไรไปที่ไหน ไปเดินจงกรมหรือเดินไปโรงเรียน มาจากโรงเรียนไป
ท�ำการงาน อย่าลืมมีความตั้งใจมั่น ใจมั่นจะไม่ท�ำความชั่ว ไม่ท�ำความผิด จะไม่ท�ำความเหลวแหลก
อันใด แก่ตนเองแก่ผอู้ ื่นนี้ แก่สมาธิ ยืนก็ให้พจิ ารณา นัง่ ก็ให้พจิ ารณา อยูท่ ไี่ หนก็ให้รตู้ วั อยู่ทนี่ นั่ รู้จกั
ความผิดชอบของเราอยู่เสมอ เราคิดอะไรอยู่ เราท�ำอะไรอยู่ เราเป็นอะไรอยู่ เราท�ำผิดหรือเราท�ำถูก
เดีย๋ วนี้ อย่าลืมนะอันนีใ้ ห้ภาวนาไปเรือ่ ย นีเ่ ป็นสมาธิ มีแต่การประพฤติปฏิบตั ธิ รรม อันนีแ้ หละโอกาส
ทั้งหลาย ครูทั้งหลายหรือนักเรียนทั้งหลายที่มีศรัทธามาอบรมในวันนี้ เวลานี้ก็พอเห็นสมควรกับ
เวลาแล้ว ผลที่สุดนี้ ก็มอบให้กับครูและนักเรียนทั้งหลาย มาวันนี้ มีศรัทธาน�ำตัวเองมา และก็น�ำ
นักเรียนมา เพื่ออบรมบ่มนิสัย เพื่อฝึกฝน การฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยนี้ ไม่ใช่แต่ว่าพระพุทธเจ้าของเรา
นะ ท่านท�ำให้เรา ไม่ว่าครูหรืออาตมา อาตมาจึงอบรมให้เพียงแค่นี้ การกระท�ำเป็นของพวกครูและ
นักเรียนทั้งหลาย ที่จะท�ำเอาเอง ถ้าหากอาตมาอบรมแล้ว พออบรมตัวของเราต่อๆ ไปนั้น นักเรียน
ทุกคนนั้น ก็จะขอฝากธรรมะนี้ ขอฝากการกระท�ำอันนี้ ขอฝากข้อประพฤติอันนี้ ปฏิบัติอันนี้ เมื่อมา
ฟังธรรมแล้ว ก็ให้มีธรรมะติดไปให้เกิดประโยชน์ ท่านอบรมเราแล้ว เรารับรู้แล้ว เราก็มาอบรมเรา
ต่อไป เป็นนิสัยของพระพุทธเจ้ากับสาวก สาวกกับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็สอนให้สาวกจงท�ำ
อย่างนี้ ท�ำอย่างนีเ้ ท่านัน้ เอง รูเ้ อาเอง เห็นเอาเอง รูจ้ กั เอาเอง เป็นอย่างนี้ ถ้าว่าอาศัยแต่พระพุทธเจ้า
บอกแล้วไม่ท�ำ  มันก็ไม่ได้ทั้งนั้น วันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น อันนี้เอาไปเป็นค�ำสอนไว้ในใจของเจ้าของ
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ยืนอยู่ที่ไหน ระลึกอยู่ที่ไหนอย่างนี้ นั่งหรืออะไรที่เราท�ำอยู่นี้ เขาพูดอยู่เดี๋ยวนี้ มันผิด ถูกไหม
ชอบไหม ไม่ชอบไหม ต้องรู้จักเจ้าของ สอนเจ้าของอยู่อย่างนี้ ท่านเรียกว่าคนมีเจ้าของ เป็นคนที่มี
ที่พึ่ง มีพระพุทธเป็นที่พึ่ง มีพระธรรมเป็นที่พึ่ง มีพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง ถ้าหากว่าคนไม่มีสติสัมปชัญญะ
เป็นที่พึ่ง นี้แสดงว่าคนไม่มีเจ้าของ คนหมดเจ้าของ เห็นไหมคนเป็นโรคประสาทอยู่ตามศาลา
เห็นไหมนั่นคือคนไม่มีเจ้าของ ไปพบกระป๋อง มันก็หอบเอาไป พบผ้าขาดมันก็หอบเอา มันยิ้มไป
ตลอดเวลาของมัน มันก็เพลินอยู่ มันสนุกสนานอยู่กับคนเมืองอุบลของมัน นั่นคือคนไม่มีเจ้าของ
ให้เป็นคนมีเจ้าของ ถ้าพูดค�ำหยาบ เขาว่าคนเป็นบ้า เสียสติ การไม่มีสติ ไม่รู้จักเจ้าของมันเสีย
อย่างนั้น อย่าให้เป็นอย่างนั้นเลย จงระลึกได้ว่า วันนี้เรามาอบรมวัดหนองป่าพงแล้ว ให้มีให้อะไร
ติ ด ตี น ติ ด มื อ ไป ติ ด จิ ต ติ ด ใจไป ประพฤติ ป ฏิ บั ติ โอกาสนี้ แ หละพอสมควร ด้ ว ยอ� ำ นาจของ
คุณพระศรีรตั นตรัยคือ พระพุทธหนึง่ พระธรรมหนึง่ พระสงฆ์หนึง่ จงปกปักรักษาพวกท่านทัง้ หลาย
ผู้มาอบรมในวันนี้ ให้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ให้เกิดก�ำลังกาย ก�ำลังวาจา ก�ำลังทางปัญญา ให้เป็น
ผู้ถือความสงบระงับให้พอ ให้วัตรปฏิบัติการถูกต้องขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ผลที่สุดนี้
ขอให้พวกท่านทั้งหลาย ครูด้วย ทั้งนักเรียนด้วย ขอให้เป็นผู้เจริญงอกงามในหน้าที่การงานทุกคน
เทอญ

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=z2t63ocWUo4&t=12s
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ทางพ้นทุกข์
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพฺทฺธสฺส
“ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น”
ณ บัดนี้ ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมค�ำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถร หลวงพ่อชา
สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง เรื่องทางพ้นทุกข์และมรรคสมังคี
วันนี้ได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสให้แสดงธรรมแก่พุทธบริษัททั้งหลาย
ที่มานั่งประชุมอยู่ ณ ที่นี้ ดังนั้นขอพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งใจให้อยู่ในความสงบ เพราะว่าการ
แสดงธรรมในวันนี้ มีความจ�ำเป็นเกี่ยวกับภาษาจะต้องตั้งใจฟังล่ามที่จะแปลไป มิฉะนั้นจะไม่เข้าใจ
เมื่อได้มาพักอยู่ที่นี่อาตมารู้สึกมีความสบายใจ เพราะว่าทั้งท่านอาจารย์ก็ดีทั้งสานุศิษย์ก็ดี ท�ำความ
พอใจ หน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสมกับเป็นผู้ได้ประพฤติ ปฏิบัติธรรมอันแท้จริง เมื่อได้มาเห็นสถานที่
ซึ่งท่านอยู่อาศัยก็เลื่อมใส แต่บ้านหลังใหญ่นี้ใหญ่เหลือเกิน คิดสงสารท่านเหมือนกันในการบูรณะ
สร้างที่อยู่เพื่อปฏิบัติธรรมต่อไป อาตมาเคยล�ำบากมาแล้วเป็นอาจารย์มาหลายปี ตั้งต้นสอน
จริงๆ จังๆ มาประมาณเกือบสามสิบปี ขณะนี้มีวัดสาขาน้อยใหญ่ที่ขึ้นต่อวัดหนองป่าพงประมาณ
๔๐ แห่งแล้ว แต่ก็รู้สึกว่ามีศิษย์สอนยากสอนล�ำบากเหลือเกิน บางคนก็รู้แล้วไม่เอาใจใส่ บางคนไม่รู้
ก็ไม่เอาใจใส่ เดี๋ยวนี้ก็เลยคิดอะไรไม่ค่อยจะออก ไม่ทราบว่าท�ำไมจิตใจของมนุษย์จึงเป็นอย่างนั้น
ถ้าไม่รู้ก็ไม่ดี แต่บอกให้รู้แล้วก็ยังไม่รับเอาจะท�ำอย่างไรอีกต่อไปก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกัน เมื่อปฏิบัติไป
ก็มีแต่เรื่องสงสัยทั้งนั้นแหละ สงสัยอยู่เรื่อยๆ อยากจะไปแต่พระนิพพาน แต่ไม่เดินไปตามทางอยาก
จะไปเฉยๆ เท่านั้น มันวุ่นให้นั่งสมาธิก็กลัว มีแต่ความง่วงนอน สิ่งที่เราไม่สอนนั่นแหละชอบปฏิบัติ
ฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมาเยี่ยมท่านอาจารย์จึงเรียนถามท่านว่าลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างไร ท่านตอบว่า
เหมือนกัน นี่ก็เป็นความยุ่งยากอันหนึ่งเป็นปัญหาอันหนึ่งของครูบาอาจารย์ที่จะช่วยลูกศิษย์
ธรรมะที่จะกล่าวในวันนี้เป็นธรรมะที่จะแก้ปัญหาในปัจจุบัน ในเวลาที่เราเกิดมาในชาตินี้
ในวันนี้ เดี๋ยวนี้ พุทธบริษัทบางกลุ่ม ผู้หญิงก็ดี ผู้ชายก็ดี เคยพูดว่าฉันมีธุระมากเกี่ยวกับการงาน
ไม่มีโอกาสที่จะท�ำความเพียรจะให้ฉันท�ำอย่างไร อาตมาตอบว่าโยมท�ำงานนั้น โยมหายใจหรือเปล่า
เขาตอบว่าหายใจอยู่ ท�ำไมโยมมีโอกาสหายใจเมื่อท�ำงานอยู่ เขาก็ไม่พูดโยมมีสติอยู่เท่านั้นแหละ
ก็มเี วลามากเหลือเกินทีจ่ ะท�ำความเพียร ทีจ่ ะท�ำกรรมฐานเหมือนกับลมหายใจเข้าออก เราท�ำงานอยู่
ก็หายใจอยู่ นอนอยู่ก็หายใจอยู่ นั่งก็หายใจอยู่ ท�ำไมมันมีโอกาสหายใจอย่างนั้น ถ้าเรามีความรู้สึก
ถึงความมีชีวิตของเรากับลมหายใจนั้น มันก็ต้องมีเวลาอยู่ตลอดกาล ใครเคยมีความทุกข์ไหม
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ใครเคยมีความสุขไหม คิดดูซิเคยมีไหม นั่นแหละที่ธรรมะเกิดที่ตรงนี้ ที่ปฏิบัติธรรมะก็อยู่ที่ตรงนี้
ใครเป็นสุขใจมันเป็นสุข ใครเป็นทุกข์ใจมันเป็นทุกข์ มันเกิดที่ไหนมันดับที่นั่น กายและใจสองอย่างนี้
รวมมีเอามาแล้ว ทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีหลักปฏิบัติ หลักปฏิบัติมีอยู่แล้ว มีกายมีใจเท่านั้นพอแล้ว
ทุกคนที่นั่งรวมกันอยู่นี้ เคยมีความสุขไหม เคยมีความทุกข์ไหม ท�ำไมเป็นอย่างนั้น มันเป็นเพราะ
อะไร นี่คือปัญหา แล้วปัญหาที่จะเกิดขึ้นมาล่ะ ถ้าเรารู้จักทุกข์ รู้จักเหตุของทุกข์ รู้จักความดับทุกข์
รูจ้ กั ข้อปฏิบตั ถิ งึ การดับทุกข์ มันก็แก้ปญ
ั หาได้ นีค้ อื ทุกข์ ทุกข์ธรรมดาอย่างหนึง่ ทุกข์ทเี่ หนือธรรมดา
อย่างหนึ่ง ทุกข์ประจ�ำสังขารนี้ ยืนก็เป็นทุกข์ นั่งก็เป็นทุกข์ นอนก็เป็นทุกข์ อย่างนี้เป็นทุกข์
ธรรมดา ทุกข์ประจ�ำสังขาร พระพุทธเจ้าท่านก็มีเวทนาอย่างนี้ มีสุขอย่างนี้ มีทุกข์อย่างนี้ แต่ท่าน
ก็รู้จักว่าอันนี้เป็นธรรมดา สุขทุกข์ธรรมดาทั้งหลายเหล่านี้ ท่านระงับมันได้ เพราะท่านรู้จักเรื่อง
ของมัน รู้จักทุกข์ธรรมดาเป็นของมัน อย่างนั้นไม่รุนแรง ท่านให้ระวังทุกข์ที่มันจรมา ทุกข์ที่เหนือ
ธรรมดาเปรียบเสมือนว่าเราเป็นไข้ เอายาไปฉีด ฉีดเข้าไปในร่างกาย เข็มฉีดยานั้นมันทะลุเข้าไป
ในเนื้อหนัง รู้สึกเจ็บนิดหน่อยเป็นธรรมดา เมื่อถอนเข็มออกมาแล้ว ความเจ็บก็หาย นี่เรียกว่า
ทุกข์ธรรมดา ไม่เป็นอะไร ทุกคนจะต้องเป็นอย่างนี้ ทุกข์ที่ไม่ธรรมดานั้นคือทุกข์ที่เรียกว่า อุปาทาน
เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไว้ เปรียบประหนึ่งว่า เอาเข็มฉีดยาไปอาบยาพิษแล้วก็ฉีดเข้าไปนี่ไม่ใช่เจ็บ
ธรรมดาแล้ว ไม่ใช่ทุกข์ธรรมดาแล้ว เจ็บจนตาย ทุกข์จนตาย นี่เรียกว่าทุกข์เกิดจากจากอุปาทาน
ความเห็นผิดนี่เป็นก็เป็นปัญหาอันหนึ่ง ไม่รู้จักอนิจจังความเปลี่ยนแปลงของสังขาร สังขารมันเป็น
วัฏสงสาร สังสาเร ทุกขัง ทุกข์ในสงสารมันเปลี่ยนเรา ไม่อยากให้มันเปลี่ยน เราคิดผิดมันก็ทุกข์
คิดถูกมันก็ทุกข์ คนเกิดมาแล้วไม่เห็นสังขารอันนั้น เห็นสังขารว่า เป็นตัวเป็นตน เป็นเราเป็นเขา
ไม่อยากให้สังขารเปลี่ยนแปลงไป พูดง่ายๆ ก็หมายความว่าเราหายใจเข้าออก ออกไปแล้วก็เข้ามา
เข้ามาแล้วก็ออกไป มันเป็นของมันอยูอ่ ย่างนั้น เราจึงมีชีวติ อยูไ่ ด้ ถ้าเราให้มันออกไป ไม่ให้มันเข้ามา
มันก็อยู่ไม่ได้ มันไม่ใช่เรื่องเช่นนั้น เรื่องของสังขารมันเป็นอย่างนี้ แต่เราไม่รู้จัก เช่น มีสิ่งของแล้ว
มันหายไป ไม่อยากให้มันหายไป คิดว่ามันเป็นของเรา ไม่เห็นตามสังขารที่มันหมุนเวียนอยู่ตาม
ธรรมชาตินั้น มันก็เลยเกิดทุกข์ขึ้นมา ไม่เชื่อก็ลองดูซิ หายใจออก หายใจเข้า มันสบายอยู่ได้
ถ้าหายใจออกและไม่เข้า หรือหายใจเข้าแล้วไม่ออก จะอยู่ได้ไหม สังขารมันเปลี่ยนแปลงไปตาม
ธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้น เราเห็นว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้น เห็นตามธรรมะ เห็นเรื่องอนิจจัง ความ
เปลี่ยนแปลงเราอยู่ด้วย อนิจจังอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลง อย่างนี้รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้น แล้วก็ปล่อย
เรียกว่าการปฏิบัติธรรมให้มีปัญญา รู้ตามสังขารอย่างนั้น ทุกข์ก็ไม่เกิด ถ้าคิดเช่นนั้นมันก็ขัดกับ
ความรู้สึกของเรา ขัดต่อความรู้สึกก็ขัดต่อธรรมะ ความเป็นจริงของมันเท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น
เราป่วยเข้าโรงพยาบาล คิดในใจไม่อยากตาย อยากหายเท่านั้น คิดอย่างนั้นไม่ถูกเป็นทุกข์ ต้อง
คิดว่าหายก็หาย ตายก็ตาย เพราะเราแต่งไม่ได้ นี่เป็นสังขารคิดอย่างนี้ถูก ตายก็สบาย หายก็สบาย
ต้องได้อย่างหนึ่งจนได้ เราคิดว่า จะต้องหาย จะต้องไม่ตาย อย่างนี้มันเรื่องของจิตของเรา ไม่รู้จัก
สังขาร ฉะนั้นเราต้องคิดให้มันถูกว่า หายก็เอา ไม่หายก็เอา ตายก็เอา เป็นก็เอา ถูกทั้งสองทาง
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สบายไม่ตกใจ ไม่ร้องไห้ ไม่โศกเศร้า เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึง
มองเห็นชัด ธรรมะของท่านยังใหม่เอี่ยมอยู่เสมอ ไม่ล้าสมัย ไม่เปลี่ยนแปลงที่ไหน ทุกวันนี้ยังมี
ความจริงอยู่ ยังไม่เสื่อม ยังเป็นอยู่อย่างนั้น ไม่ไปที่ไหน ถ้าใครจะรับพิจารณาอย่างนั้น จะได้เกิด
ความสงบ ความสบาย ท่านให้อบุ ายว่า อันนีไ้ ม่ใช่ตวั เรา อันนีไ้ ม่ใช่ของเรา แต่เราฟังไม่ได้ ไม่อยากฟัง
เพราะเราเข้าใจว่า นี่เป็นตัวเรา เป็นของเรา นี่แหละเป็นเหตุให้ทุกข์ เกิดตรงนี้ให้เราเข้าใจอย่างนี้
เมื่อกลางวันนี้ มีโยมคนหนึ่งมาถามปัญหาว่า เมื่อมันมีความโกรธขึ้นมา จะให้ดิฉันท�ำอย่างไร
อาตมาบอกว่าเมื่อมันโกรธขึ้น ให้เอานาฬิกามาหมุนตั้งไว้ บอกนั้นได้สองชั่วโมง ให้โกรธมันหาย
ให้ได้นะลองดู ถ้ามันเป็นเรา บอกได้สองชั่วโมงก็หายโกรธ แต่อันนี้ไม่ใช่เรา สองชั่วโมงมันก็ยัง
ไม่หาย บางทีหนึ่งชั่วโมงมันก็หายแล้ว เอาโกรธมาเป็นเรา มันก็ทุกข์สิ นี่ถ้าเป็นตัวเรา มันต้องได้
ตามปรารถนาอย่างนั้น ไม่ได้ตามปรารถนามันก็เป็นเรื่องโกหก เราอย่าไปเชื่อมันเลย มันจะดีใจ
ก็อย่าไปเชื่อมัน จะเสียใจก็อย่าไปเชื่อมัน มันจะรักก็อย่าไปเชื่อมัน มันเกลียดก็อย่าไปเชื่อมัน
มันเรื่องโกหกทั้งนั้น ให้คำ� ตอบเขาอย่างนี้ ใครเคยโกรธไหม เมื่อโกรธขึ้นมา มันเป็นสุขหรือทุกข์ไหม
ถ้าเป็นทุกข์ทำ� ไมไม่ทิ้ง เอามันไว้ท�ำไมนี่ จะเข้าใจว่าเรารู้อย่างไรเล่า จะเข้าใจว่าเราฉลาดอย่างไรเล่า
ตั้งแต่เราเกิดมานี่ เราโกรธมากี่หนแล้ว บางวันมันท�ำให้ครอบครัวเราทะเลาะกันก็ได้ ร้องไห้
ทั้งคืนก็ได้ ขนาดนั้นก็ยังเกิดความโกรธอีก ยังเก็บมันไว้ในใจอีก ทุกข์อีกอยู่ตลอดเวลา ตลอดถึงบัดนี้
ตัง้ แต่นตี้ อ่ ไป ถ้าโยมทุกคนไม่เห็นทุกข์มนั ก็จะทุกข์เรือ่ ยไป ถ้าเห็นทุกข์วนั นี้ เอามันทิง้ เสีย เอามันทิง้
ถ้าไม่ทิ้งมัน มันจะท�ำให้เราทุกข์ตลอดจนวันตาย ไม่หยุดวัฏสงสารก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าเรารู้จักทุกข์
อย่างนี้ก็แก้ปัญหาได้เท่านั้น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่า ไม่มีอุบายอะไรที่จะดีไปกว่านี้ อุบายที่จะ
ไม่มีทุกข์ ก็เห็นว่าอันนี้ไม่ใช่ตัว อันนี้ไม่ใช่ของตัวเท่านี้ อันนี้เลิศแล้ว อันนี้ประเสริฐแล้ว แต่เรา
ไม่ค่อยได้รับฟัง เมื่อทุกข์ทุกที ก็ร้องไห้ทุกที ยังไม่จ�ำอีกนี่ ท�ำไมจึงเป็นอย่างนั้น ท�ำไมไม่ดูนานๆ
ท่านอาจารย์สอนให้ดู ให้ภาวนาพุทโธ ให้เห็นชัด ระวังบางคนจะไม่รู้ว่าธรรมะนะ นี่คือธรรมะ
นอกคัมภีร์ คนเราไปอ่านแต่คัมภีร์แล้วไม่เห็นธรรมะ วันนี้อธิบายธรรมะนอกคัมภีร์ แต่อยู่ใน
ขอบเขต บางคนฟังแล้วจะไม่รู้เรื่อง จะไม่เข้าใจในธรรมะ ถ้าเราไม่เข้าใจในธรรมะ เราจะมีความทุกข์
ตลอดไป สังขารมันเกิดขึน้ แล้วก็ดบั ไปเป็นธรรมดา เรือ่ งธรรมดาอย่างนี้ ยกตัวอย่างให้ฟงั อีกเรือ่ งหนึง่
คนสองคน เช่น คนนี้กับคนนี้เดินไปด้วยกัน เห็นเป็ดตัวหนึ่ง ไก่ตัวหนึ่ง คนหนึ่งว่าไก่ท�ำไมไม่เหมือน
เป็ด เป็ดท�ำไมไม่เหมือนไก่ คิดอยากให้ไก่เป็นเป็ด คิดอยากให้เป็ดเป็นไก่ มันก็เป็นไปไม่ได้ เมื่อมัน
เป็นไปไม่ได้ โยมก็คิดว่า อัศจรรย์เหลือเกิน ท�ำไมไก่ไม่เป็นเป็ด อยากให้เป็ดเป็นไก่อยู่ตลอดเวลา
ในชั่วชีวิตหนึ่ง ชีวิตหนึ่งมันก็ต้องไม่เป็นให้ เพราะเป็ดก็เป็นเป็ด ไก่ก็เป็นไก่ ถ้าคนนี้คิดอย่างนี้
ไม่หยุด ก็ต้องทุกข์ คนที่สองเห็นว่าเป็ดก็เป็นเป็ด ไก่ก็เป็นไก่นั่นแหละ แล้วก็เดินผ่านไป ปัญหาไม่มี
เห็นถูกแล้วที่เห็นเป็ดเป็นเป็ดไป เห็นไก่ก็ให้เป็นไก่ไปเสีย คนที่อยากให้ไก่เป็นเป็ด อยากให้เป็ด
เป็นไก่นั่นแหละ ก็เป็นทุกข์มากอย่างนี้ ก็เหมือนกับอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง อยากจะให้มันเที่ยง
มันก็ไม่เที่ยง เมื่อมันไม่เที่ยง เมื่อไหร่ก็เสียใจเมื่อนั้น ถ้าใครเห็นว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยง อย่างนั้น
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คนนั้นก็สบาย ไม่มีปัญหา คนอยากให้มันเที่ยงก็มีปัญหา เป็นทุกข์ เป็นทุกข์ร้อน บางทีนอนไม่หลับ
อย่างนี้ก็เป็นได้ เรียกว่าไม่รู้เรื่องของอนิจจังตามความจริง เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า เมื่ออยากรู้
ธรรมะจะไปดูที่ไหนได้ ดูอยู่ที่กายของเรานี่แหละ ดูอยู่ที่ใจของเรานี่แหละ ไปดูในตู้ไม่พบไม่เห็น
จะรู้ธรรมะอย่างแท้จริงต้องดูในกายของเรา นี่เรียกว่า รูปธรรมรู้เข้าไป อีกชนิดหนึ่ง ไม่มีรูป
มีปรากฏอยู่ คือนามธรรม มีสองอย่างเท่านั้น รูปธรรมมองเห็นด้วยตาของเราที่นั่งอยู่นี้ แต่
นามธรรมมองไม่เห็น นามธรรมไม่ใช่สิ่งที่จะมองดูด้วยตาเนื้อได้ ต้องมองดูด้วยตาใน คือ ตาใจ
มองดูในใจจึงจะเห็นนามธรรม คนจะบรรลุธรรมะ จะได้เห็นธรรมะ ต้องรู้จักว่าธรรมะอยู่ตรงไหน
เสี ยก่อ น ถ้ าธรรมะอยู่ที่กาย ก็ต้องมาดูที่ กายของเรา ดูตั้งแต่ นี้ล งไป เอาอะไรตรวจดู ตรงนี้
เอานามธรรมคือ ตัววิญญาณธาตุดูกายนี้ ไปดูที่อื่นไม่พบ เพราะความสุขความทุกข์เกิดจากที่นี่
หรือใครเห็นความสุขเกิดจากต้นไม้มีไหม เกิดจากแม่น�้ำมีไหม เกิดจากดินฟ้าอากาศมีไหม ความสุข
ความทุกข์เป็นความรู้สึกทางกายทางใจของเรานี่เอง ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านให้รู้จักธรรมะ ให้มาดู
ธรรมะที่กายของเรานี้ คือธรรมะอยู่ที่นี่ จงมาดูที่นี่ อย่างท่านอาจารย์ท่านสอนนี้ ท่านให้มาดูที่
ตัวธรรมะ แต่เราเข้าใจว่าตัวธรรมะอยู่ที่หนังสือจึงไม่เจอ ถ้าดูหนังสือก็ต้องน้อมเข้ามาในนี้อีกจึงจะ
รู้จักธรรมะ อย่างนี้ให้เข้าใจว่าธรรมะที่แท้จริงอยู่ที่ไหน อยู่ที่นี่ อยู่ที่กาย อยู่ที่ใจนี่ ให้เอาใจนี้
พิจารณากายเป็นหลักการพิจารณา ฉะนั้นจึงท�ำปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตของเรา เมื่อปัญญาเกิดขึ้น
ในจิตของเราแล้ว จะมองไปที่ไหน จะมีแต่ธรรมะทั้งนั้น เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ตลอดเวลา
อนิจจังเป็นของไม่เที่ยง ทุกขังถ้าไปยึดว่ามันเที่ยง มันก็ทุกข์ เพราะอันนั้น ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตนอยู่แล้ว
แต่เราไม่เห็น กลับเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เสมอ เห็นว่าเป็นของตนอยู่ทุกเวลา คือ เราไม่เห็น
สมมุติ รูจ้ กั สมมุตกิ นั เสียเถอะ เช่นเราทุกคนทีน่ งั่ ในทีน่ ี้ มีชอื่ ทุกคน ชือ่ เรานีเ้ ราตัง้ เอาใหม่ หรือมันเกิด
พร้อมกันกับเรา หรือมีชอื่ ติดตามมาตัง้ แต่วนั เกิด เข้าใจไหมนี่ สมมุติ สมมุตมิ ปี ระโยชน์ไหม มีประโยชน์
เช่น สมมุติว่าชื่อ นาย ก. นาย ข. นาย ค. นาย ง. มันก็เป็นคนด้วยกันทั้งหมด ต้องเอาชื่อคนมาใส่
เพื่อให้สะดวกแก่การพูดสะดวก แก่การงานเท่านั้นแหละ เช่น เราต้องการใช้ นาย ก. เรียกนาย ก.
นาย ก. ก็มา นาย ข. ค. ง. เฉยเสีย ไม่ต้องมา สมมุติมันสะดวกเท่านี้ ถ้าไม่มีสมมุติเราจะเรียกคน
มาใช้แค่หนึ่งคน ถ้าเรียกว่าคนๆ คนทั้งหมดก็จะลุกขึ้นมา ก็ใช้ไม่ได้ จะท�ำอย่างไร ฉะนั้นสมมุติ
จึงมีประโยชน์ คือ สะดวกแก่การใช้เท่านั้น เมื่อตามดูเข้าไปแล้ว ที่จริงไม่มีใครทั้งนั้น มันเป็นวิมุตติ
มีดิน มีน�้ำ  มีไฟ มีลม เท่านั้น ที่เป็นสกลร่างกายของเรานี้ แต่เรามองไม่ค่อยจะเห็น เพราะมี
อุปาทานอัตตวาทุปาทาน การถือมั่นวาทะว่า ตนคือความยึดถือ ส�ำคัญมั่นหมายว่านั่น ว่านี้เป็น
ตัวตน เช่น มองเห็นว่านี้เป็นเบญจขันธ์ เป็นอัตตาอย่างหยาบขึ้นมา เช่น ยึดถือมั่นหมายว่า นี่เรา
นั่นของเรา จนเป็นเหตุแบ่งแยกเป็นพวกเราพวกเขา แล้วเกิดความถือพวก มันไม่เห็น ถ้าเราเห็นชัด
จะเห็นว่าตัวของคนๆ หนึ่งไม่มีอะไรมาก ส่วนที่มันเคลื่อนแข็งก็เป็นดิน ส่วนที่เหลวก็เป็นน�้ำ  ส่วนที่
ร้อนก็เป็นไฟ ส่วนที่พัดไปมาก็เป็นลม มีดิน น�้ำลม ไฟ ผสมเข้าไปเป็นก้อน ก็เรียกว่า มนุษย์ เมื่อมัน
แยกออกไปอีกส่วน ดินก็เป็นดินไป ส่วนน�้ำก็เป็นน�้ำไป ส่วนไฟก็เป็นไฟไป ส่วนลมก็เป็นลม ไปเป็น
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คนที่ ไ หน คนไม่ มี เ ลยมั น เป็ น อยู ่ อ ย่ า งนั้ น พระพุ ท ธเจ้ า จึ ง สอนว่ า ไม่ มี อ ะไรยิ่ ง กว่ า การที่ เรา
เข้าใจว่า อันนี้ไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นของสมมุติ อันนั้นไม่ใช่ของของเราแต่เป็นของสมมุติ ถ้าเราเข้าใจ
สิ่งทั้งหลายแจ่มแจ้งเป็นธรรมะแล้ว ก็จะสบายใจ เรารู้ในปัจจุบันอย่างนี้ว่า มันไม่เที่ยง อันนี้ก็
ไม่ใช่เรา อันนั้นก็ไม่ใช่ของเรา ให้เห็นอยู่อย่างนี้ ถ้าอันนี้วิบัติเมื่อไหร่ ก็สบายใจเหมือนกัน ถ้าอันนั้น
จะวิบัติไป แยกกันไปเมื่อไหร่ ใจก็สบาย เพราะไม่มีของใคร เป็นแต่ดิน น�้ำ ลม ไฟ เท่านั้น แต่คนเรา
จะเห็นตามได้ยาก แต่ถึงจะยากก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ หากเราเห็นเช่นนั้นได้ก็สบายใจ ใจจะ
ไม่ค่อยโกรธ ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง จะมีธรรมะอยู่เสมอ ไม่ต้องอิจฉาพยาบาทกัน เพราะต่างก็
เป็นดิน เป็นน�้ำ  เป็นไฟ เป็นลม เหมือนกัน ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น เมื่อยอมรับว่าจริงอย่างนั้น
ก็เห็นจริงในธรรมะ เมือ่ เห็นจริงในธรรมะแล้วก็ไม่ตอ้ งเปลืองครูบาอาจารย์ ไม่ตอ้ งสอนกันทุกวันหรอก
เมื่อรู้แล้วก็จะท�ำตามหน้าที่เท่านั้น แต่เดี๋ยวนี้ที่สอนยาก สอนล�ำบากคือมันไม่ยอมรับ ยังเถียง
ครูบาอาจารย์อยู่ ยังเถียงพระธรรมพระวินัยอยู่ ถ้าอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ ก็ท�ำดีเสียซักหน่อยหนึ่ง
เมื่อลับหลังอาจารย์ก็เป็นขโมย เป็นเรื่องที่สอนยากอย่างนี้ โยมเมืองไทยเป็นอย่างนี้ จึงต้องเปลือง
ครูบาอาจารย์มาก ระวังนะ ระวังให้ดี ให้เห็นธรรมะนะ ระวังให้ดี ต้องน�ำไปพิจารณาให้เกิดปัญญา
ดอกไม้นี้สวยไหม ดูซิเห็นสิ่งที่ไม่สวยในนี้หรือเปล่า เห็นสิ่งที่ไม่สวยในนี้หรือเปล่า เห็นสิ่งที่ไม่สวย
ในสิ่งที่สวยหรือเปล่า มันจะสวยไปกี่วัน ต่อไปมันจะเป็นอย่างไร ท�ำไมมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้น
อีกสามสี่วันก็ให้เอาไปทิ้งใช่ไหม เพราะหมดความสวย มันไม่สวยเสียแล้ว นี่คือคนติดความสวย
ติดความดี ถ้ามีความดีก็ดี พระพุทธองค์ของเราท่านตรัสว่าสวย ก็พึงว่าสวยเฉยๆ อย่าไปติดมัน
ถ้ามีความดีใจก็อย่าพึง่ ไปเชือ่ มันเลย ที่ว่าดีนี้ก็ไม่แน่ ไม่แน่สกั อย่างหนึง่ ไม่มอี ะไรจะแน่นอนในโลกนี้
นีค่ อื ความจริง ของทีไ่ ม่จริงคือของสวยไม่จริง มันจริงแต่วา่ มันจะเปลีย่ นแปลงอย่างนัน้ อยูต่ ลอดเวลา
ถ้าเราเห็นว่ามันสวยๆ อย่างนี้ เมื่อหมดความสวยไป ใจเราก็ไม่สบาย ถ้ามันหมดความดีแล้ว ใจเรา
ก็ไม่ดีด้วย เราเอาใจไปฝากกับวัตถุต่างๆ อย่างนี้ หากว่ามันเสียหายไป เราก็ทุกข์ เพราะเราไปยึดมั่น
ถือมั่นว่า อันนี้เป็นของเรา พระพุทธเจ้าท่านรู้จักว่ามันเป็นธรรมชาติของมันเท่านั้น สวยเกิดขึ้นมา
อีกกี่วันก็หายแล้ว อย่างนี้ปัญญาก็เกิดแล้ว ฉะนั้นท่านจึงให้เห็นอนิจจังว่ามันสวย ก็ว่าไม่ใช่ เห็นว่า
ไม่สวย ก็ว่าไม่ใช่ เห็นว่าดี ก็ไม่ใช่ ให้เห็นว่าอย่างนี้ดูอยู่เสมอ อย่างนี้จะเห็นความจริงในสิ่งที่ไม่จริง
จะเห็นความไม่เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างนั้น วันนี้อธิบายให้รู้จักทุกข์ สิ่งที่ให้
เกิดทุกข์ สิ่งที่ดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ๔ อย่างนี้ รู้จักทุกข์เมื่อทุกข์แล้วก็ทิ้ง รู้จักเหตุ
ที่จะให้ทุกข์เกิดแล้วก็ทิ้ง ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นของไม่แน่นอน
ทุกข์แล้วก็ดับ มันดับแล้ว จะไปอยู่ที่ไหนเราปฏิบัติแล้ว จะเอาอะไรปฏิบัตินี้ ปฏิบัติเพื่อดับ ไม่ใช่
เพื่อเอาอย่างโยมที่ถามเมื่อกลางวันนี้ว่า เป็นทุกข์ อาตมาถามว่าโยมอยากเป็นอะไร ตอบว่าอยาก
ตรัสรูธ้ รรม อยากตรัสรูธ้ รรม มันไม่ได้ตรัสหรอก อย่าให้มนั อยากเลย อาตมาบอกไปจะรูห้ รือไม่กต็ าม
เถอะนะ เมื่อรู้จักทุกข์ตามความจริง มันก็ทิ้งทุกข์ รู้จักเหตุให้ทุกข์เกิดที่ไหน ทุกข์จะเกิดก็ไม่ท�ำมัน
จะปฏิบัติมันก็ดับทุกข์ ที่ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้ ก็ไม่ใช่ตัว ไม่ใช่ตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา
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เห็นเช่นนี้ทุกข์ก็ดับเหมือนคนเดินทางไป เดินไป ไปถึงแล้วก็หยุดอยู่ มันดับนั่นใกล้ต่อพระนิพพาน
ง่ายๆ เดินไปก็เป็นทุกข์ ถอยกลับก็เป็นทุกข์ หยุดอยู่ก็เป็นทุกข์ เดินไปก็ไม่เดิน ถอยกลับก็ไม่ถอย
หยุดอยู่ก็ไม่หยุด มีอะไรเหลือไหม ดับรูปมัน ดับนาม มันก็ดับ นี่เรียกว่าดับทุกข์ ฟังยากสักหน่อย
ถ้าหากเราภาวนาพิจารณาเรื่อยๆ มันจะพ้นขึ้นมาแล้วจะรู้จักมัน มันจะดับของมันอย่างนั้น ที่สุด
ค�ำสอนพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้น หมดละ ไม่เป็นไรละ หมดพระพุทธเจ้าสอนตรงนี้ หมดจบลงที่นี่
วันนี้อธิบายธรรมะให้ญาติโยมและถวายท่านอาจารย์ ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
แต่อย่าพึ่งเข้าใจว่ามันผิด มันถูก ฟังไว้ก่อน ให้รู้จักผิด รู้จักถูก เหมือนกับเอาผลไม้ชนิดหนึ่ง ถวาย
ให้ท่านอาจารย์และฝากญาติโยมทุกๆ คน อาตมาบอกว่าผลไม้นี้มันหวานนะ ก็ขอให้ฟังไว้ก่อน
อย่าเชื่อว่ามันหวานล่ะ เพราะเมื่อไม่รู้จักรสผลไม้ที่มันเปรี้ยว เอามือจับมันก็ไม่รู้ว่าเปรี้ยว ผลไม้นี้
มันหวาน ถวายให้จับดูมันก็ไม่รู้หวาน ฉะนั้นที่เทศน์ให้ฟังวันนี้ อย่าเชื่อถ้าอยากจะรู้จักรส เปรี้ยว
หวานของผลไม้ ก็ต้องเอามีดไปเฉือนแล้วเคี้ยวดูในปากนั่นแหละ หากมันเปรี้ยวก็จะรู้สึกเปรี้ยว
มันหวานก็จะรู้สึกหวาน ทีนี้เชื่อได้แล้ว เพราะเหตุใดจึงเชื่อ เพราะว่าเป็นปัจจัตตัง แล้วมีพยาน
ตัวเราจะเป็นพยานของตัวเรา แน่นอนแล้วทีนี้ ฉะนั้นผลไม้ที่อาตมาฝากให้ในวันนี้ อย่าเอาไปทิ้ง
เก็บไว้ทานให้รู้รสเปรี้ยว หวานก่อน จนเป็นสักขีภูโต ตัวเราเป็นพยานของตัวเราแล้วแน่นอน
พระพุทธเจ้าไม่มีครู ไม่มีอาจารย์นะ อาชีวกไปถามว่าใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่าน พระพุทธองค์
ทรงตรัสตอบว่าเราไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ อาชีวกก็สะบัดหน้าไปเลย คือบอกความจริงเกินไป บอก
ความจริงกับคนไม่รู้จักความจริง ไม่เชื่อ ไม่รู้จักฟัง ไม่รู้จักเอา ฉะนั้นวันนี้อาตมาถึงบอกว่า
อย่าพึ่งเชื่อ อย่าพึ่งไม่เชื่อ คนไปเชื่อคนอื่นเขา ท่านว่าคนโง่ ไม่มีพยานในตัวของเรา ดังนั้นให้ยึด
ตัวพยานในตัวของเราอย่างนั้น พระพุทธเจ้าตรัสเลยว่า พระพุทธองค์ไม่มีครู ไม่มีอาจารย์ อย่างนี้
เป็นความจริงแต่เราคิดให้ถูกนะ ถ้าคิดไม่ถูกแล้วไม่เคารพอาจารย์นะ ไม่มีครูไม่มีอาจารย์ อย่าไป
ว่านะ ถ้าครูอาจารย์สอนถูกมาแล้ว เรารู้จักปฏิบัติ เห็นถูก เห็นผิด อย่ารู้ขึ้นมาตามครูบาอาจารย์
วันนี้พวกเราทั้งหลายมีโชคดี อาตมามีโอกาสรู้จักญาติโยมทุกๆ คน และได้พบกับท่านอาจารย์
ไม่น่าจะมาเห็นกันนะ เพราะอยู่ไกลกันมาก วันนี้อาตมาเห็นว่า จะต้องมีเหตุปัจจัยอันหนึ่ง ซึ่ง
พระพุทธองค์ตรัสว่า อะไรที่จะเกิดขึ้นมาจะต้องมีเหตุอย่างนี้ อย่าลืมนะจะต้องมีเหตุอันหนึ่ง บางที
สมัยก่อนอดีตชาติ อาตมาได้มาเป็นพี่น้องของญาติโยมแถวๆ นี้ก็เป็นได้ ถ้าพูดถึงเหตุมันเป็น
อย่างนั้น คนอื่นไม่ได้มา แต่อาตมาได้มา ท�ำไม หรือว่าจะสร้างเหตุเดี๋ยวนี้ก็ได้ จึงฝากธรรมไว้ให้
ญาติพี่น้องทั้งหลาย คนแก่ก็เป็นพ่อเป็นแม่ คนมีอายุเสมอๆ กันก็เป็นเพื่อน คนอายุน้อยๆ ก็เป็น
ลูกหลาน ทุกๆ คนขอความอาลัยไว้ ณ ที่นี้ ญาติโยมทั้งหลายจงเป็นผู้ขยันขันแข็ง หมั่นในข้อ
ประพฤติปฏิบัติ ไม่มีอะไรแล้วยิ่งกว่าธรรมะ ธรรมะนี้เป็นเครื่องที่ค้�ำจุนโลกเหลือเกิน ทุกวันนี้
เราไม่สบายกระสับกระส่ายก็เป็นเพราะไม่มีธรรมะ ถ้าเรามีธรรมะก็จะสบาย อาตมาก็ดีใจที่ได้ช่วย
ท่านอาจารย์ และช่วยญาติโยมด้วย จึงขอฝากความอาลัยไว้ บางทีพรุ่งนี้คงได้จากไป ไปที่ไหนก็ยัง
ไม่ทราบ อย่างนี้เป็นเรื่องธรรมดา มาแล้วก็ต้องไป ไปแล้วก็ต้องมา มันเป็นเรื่องอย่างนี้ ไม่ควรดีใจ
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และไม่ควรเสียใจ สุขแล้วทุกข์ ทุกข์แล้วก็สุข ได้แล้วก็เสียไป เสียไปแล้วก็ได้มา เป็นเรื่องธรรมดา
ญาติโยมจงเข้าอยู่ในธรรมะ จะไม่มีความเดือดร้อนทุกๆ คน ที่สุดนี้ขอให้ญาติโยมทั้งหลายเป็นคนดี
มีโชค โชคอย่างใหญ่หลวงคือ โชคดีที่ได้รู้จักธรรมะนั่นแหละ เป็นโชคดีที่สุดแล้ว ในวาระสุดท้าย
ญาติโยมทุกคนมีความสงสัยอะไรในใจให้ถามปัญหาได้ มีไหมละ สมัยก่อนครั้งพุทธกาลเรื่องสาวก
ไม่ชอบพระพุทธเจ้าก็มี เพราะพระพุทธเจ้าบอกให้ขยันไม่ให้ประมาท สาวกที่ขี้เกียจกลัวและเกลียด
เมื่อคราวที่พระพุทธเจ้านิพพาน สาวกกลุ่มหนึ่งร้องไห้ว่าพระพุทธเจ้าของเรานิพพานแล้ว ไม่มีใคร
เป็นครูเป็นอาจารย์สอนเรา สาวกกลุ่มนี้ก็โง่ สาวกอีกกลุ่มหนึ่งยกมือสาธุ พระพุทธเจ้าตายแล้ว
เราสบายไม่มีใครบังคับเรา กลุ่มที่สาม เมื่อพระพุทธองค์นิพพานแล้ว ก็สบายใจ ปล่อยสลดสังเวช
ในสังขารนี้ มีกลุ่มหนึ่ง กลุ่มสอง กลุ่มสาม จะเอากลุ่มไหนล่ะ จะเอากลุ่มสาธุหรือจะเอากลุ่มไหน
กลุ่มหนึ่ง เมื่อพระพุทธองค์นิพพานแล้วก็ร้องไห้ นี่คือคนที่ไม่ถึงธรรมะ กลุ่มที่สองนั้นเกลียด ไปท�ำ
อันนี้ก็ไม่ได้ ท�ำอันนั้นก็ไม่ได้ ผิดทั้งนั้น กลัวท่านจะดุเอา กลัวท่านจะว่าเอา เมื่อท่านนิพพานแล้ว
สบายใจ ทุกวันนี้เช่นกัน บางท่านอาจารย์อาจมีลูกศิษย์เกลียดเหมือนกันละนะ เกลียดอยู่ในใจ
อดไว้ คนมีกิเลสก็ต้องเป็นกันทุกคน แม้แต่พระพุทธองค์ยังมีสาวกรังเกียจ อาตมามีลูกศิษย์รังเกียจ
เหมือนกัน ไปบอกให้เขาทิ้งความชั่ว เสียดายความชั่ว เขาก็เกลียดเอา อย่างนี้มีเยอะ ฉะนั้น
ปัญญาชนทั้งหลาย ให้พากันตั้งอยู่ในธรรมะให้แน่นหนา เอาล่ะวันนี้อยากจะถามถึงการปฏิบัติของ
ญาติโยมของเราทั้งหลายว่า ที่ได้ท�ำวันนี้แน่ใจแล้วหรือยัง แน่ใจในการท�ำกรรมฐานของตนแล้ว
หรือยัง ที่ถามอย่างนี้ เพราะว่าอาจารย์ท่ีสอนกรรมฐานทุกวันนี้มีมาก มีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส
จึงกลัวว่าญาติโยมจะยังลังเลและสงสัยการกระท�ำนี้ จึงได้ถามอย่างนั้น ถ้าเราเข้าใจให้ถูกต้อง
ชัดเจน เราก็จะสามารถท�ำจิตของเราให้สงบได้มั่นคงได้ แล้วให้เข้าใจด้วยว่ามรรค ๘ ประการนั้น
มันรวมอยู่ที่ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ได้รวมอยู่ที่อื่น เมื่อเรารวมเข้ามาแล้ว มันมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา
เช่น เราท�ำอยู่ปัจจุบันนี้ ก็คือเราท�ำมรรคให้มันเกิดขึ้นมานั่นเอง ไม่ใช่อื่นไกล วิธีการนั่ง ท่านให้นั่ง
หลับตา ไม่ให้มองเห็นสิ่งต่างๆ ก็เพราะว่าท่านจะให้ดูจิตของเรา เมื่อเราหากว่าหลับตาเข้าไปแล้ว
มันจะกลับเข้ามาข้างใน เมื่อเรานั่งหลับตา ให้เรายกความรู้สึกเฉพาะลมหายใจ เอาลมหายใจเป็น
ประธาน น้อมความรู้สึกตามลมหายใจ เราจึงจะรู้ว่าสติมันจะรวมอยู่ตรงนี้ ความรู้จะมารวมอยู่ตรงนี้
ความรู้สึกจะมารวมตัวอยู่ตรงนี้ เมื่อมรรคนี้มันสามัคคีกันเมื่อใด เราจะได้มองเห็นว่า ลมเราเป็น
อย่างนี้ ความรู้สึกเราเป็นอย่างนี้ จิตเราเป็นอย่างนี้ อารมณ์เราเป็นอย่างนี้ เราจึงจะรู้จักที่รวม
แห่งสมาธิ ที่รวมแห่งมรรคสามัคคีที่เดียวกัน เมื่อเราท�ำสมาธิก�ำหนดจิตลงกับลม นึกในใจว่า ที่นี่
เรานั่งอยู่คนเดียว รอบๆ ข้างนี้ไม่มีใคร ไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละ ท�ำความรู้สึกอย่างนี้ เรานั่งอยู่คนเดียว
ให้กำ� หนดอย่างนี้ จนกว่าจิตของเรามันจะวางข้างนอกหมด ดูลมเข้าออกอย่างเดียวเท่านัน้ มันจะวาง
ข้างนอก จะมีใครหรือไม่ หรือคนนี้นั่งตรงโน้น คนโน้นนั่งตรงนี้ อะไรวุ่นวายมันไม่เข้ามา เราเหวี่ยง
มันออกไปเสียว่า ไม่มีใครอยู่ที่นี้ มีแต่เราคนเดียวนั่งอยู่ตรงนี้ จนกว่าจะท�ำสัญญาอย่างนี้ให้มัน
หมดไป จนกว่าจะไม่มีความสงสัยในรอบๆ ข้างของเรา เราก็ก�ำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว
ท า ง พ้ น ทุ ก ข์ 243

ปล่อยลมให้เป็นธรรมชาติ อย่าไปบังคับลมให้มันยาว อย่าไปบังคับลมให้มันสั้น อย่าไปบังคับลมให้
มันแรง อย่าไปบังคับลมให้มันอ่อน ปล่อยสภาพให้มันพอดี แล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออก เมื่อมันปล่อย
อารมณ์ เสียงรถยนต์ก็ไม่ร�ำคาญ เสียงอะไรก็ไม่ร�ำคาญ ไม่ร�ำคาญสักอย่าง ข้างนอกจะเป็นรูป
เป็นเสียง ไม่ร�ำคาญทั้งนั้น เพราะว่ามันไม่รับเอา มันมารวมอยู่ที่ลมหายใจเรานี้ ถ้าจิตของเราวุ่นวาย
กับสิ่งต่างๆ ไม่ยอมรวมเข้ามา ก็ต้องสูดลมเข้ามาให้มากที่สุด จนกว่าจะไม่มีที่เก็บ แล้วก็ปล่อยลม
ออกให้มากที่สุด จนกว่าลมจะหมดในท้องเรา สักสามครั้ง แล้วตั้งความรู้ใหม่ แล้วสูดลมต่อไปอีก
แล้วตั้งขึ้นใหม่พักหนึ่ง มันก็สงบไปเป็นธรรมดาของมัน สงบไปอีกสักพักหนึ่ง มันก็ไม่สงบอีก
อย่างนี้ มันก็มีวุ่นวายขึ้นมาอีก เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็ก�ำหนดจิตของเราให้ตั้งมั่น สูดลมหายใจ
เข้ามา หายใจเอาลมในท้องของเราออกให้หมดแล้ว ก็สูดลมเอาเข้ามา เข้ามาให้มาก พักหนึ่งแล้ว
ก็ตั้งใหม่อีก ก�ำหนดลมนั้นต่อไปอีก ท�ำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เมื่อมันเกิดอย่างนี้ก็ท�ำอย่างนี้เรื่อยไป แล้วก็
กลับมาตั้งสติกับลมหายใจเข้าออก ท�ำความรู้สึกต่อไปอีก อย่างนี้ในเมื่อเป็นเช่นนี้หลายครั้ง ได้ความ
ช�ำนาญ มันจะวางข้างนอก มันก็จะไม่มีอารมณ์อะไร อารมณ์ข้างนอกก็ส่งเข้ามาไม่ถึง สติตั้งมั่น
ดูลมเข้าออกต่อไปอีก ถ้าจิตสงบ ลมนี้มันจะน้อยเข้า น้อยเข้าทุกที มันจะน้อยเข้าไป อารมณ์มันจะ
ละเอียด ร่างกายของเรามันก็จะเบาขึ้น มันก็วางอารมณ์ข้างนอก ดูข้างในต่อไป ต่อนั้นไปเราก็ดู
ข้างนอก มันจะรวมเข้าข้างใน เมื่อรวมเข้าข้างในแล้ว ความรู้สึกมันอยู่ในที่ๆ มันรวมกันในลมหายใจ
นั้น มันจะเห็นลมชัด เห็นลมออก ลมเข้าชัด แล้วมันจะมีสติชัด เห็นอารมณ์ชัดขึ้นทุกที อย่างจะเห็น
ศีล สมาธิ ปัญญา โดยอาการมันรวมกันอยู่นี้ เรียกว่า มรรคสามัคคี เมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นแล้ว
มันก็ไม่มอี าการวุน่ วายเกิดขึน้ ในจิตของเรา มันจะรวมเป็นหนึง่ เรียกว่า สมาธินาน สูดลมหายใจเข้าไป
อีก จนกว่าลมจะละเอียดเข้าไปอีก แล้วความรู้สึกนั้นมันจะหมดไปๆ จากลมหายใจก็ได้ มันจะมี
ความรูส้ กึ อันหนึง่ มา ลมหายใจทีม่ นั จะหายไปคือมันละเอียดอย่างยิง่ จนบางทีเรานัง่ อยูเ่ ฉยๆ ก็เหมือน
ลมไม่มี แต่ว่ามันมีอยู่ หากรู้สึกว่ามันเหมือนไม่มีเพราะอะไร เพราะว่าจิตตัวนี้มันละเอียดมากที่สุด
มันมีความรู้เฉพาะของมัน นี่เหลือแต่ความรู้อันเดียว ถึงลมมันจะหายไปแล้ว ความรู้สึกที่ว่า
ลมหายไปก็ตั้งอยู่ ทีนี้จะเอาอะไรเป็นอารมณ์ต่อไปเล่า ก็เอาความรู้นี่แหละเป็นอารมณ์ต่อไปอีก
ความรู้ที่ว่าลมไม่มีๆ อยู่อย่างเสมอ นี่แหละเป็นความรู้อันหนึ่ง ในจุดนี้ บางคนชอบจะมีความสงสัย
ขึ้นมาก็ได้ สิ่งที่เราคาดไม่ถึง มันจะเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้ แต่บางคนก็มีบางคนก็ไม่มีจงตั้งใจให้ดี ตั้งสติ
ให้มาก บางคนเห็นว่าลมหายใจไม่มีแล้ว ก็ตกใจ เพราะธรรมดาลมมันมีอยู่ เมื่อเราคิดว่าลมไม่มี
แล้วก็ตกใจว่าลมไม่มี กลัวว่าเราจะตายก็ได้ ตรงนี้ให้เรารู้ทันมันว่า อันนี้มันเป็นของมันอย่างนี้
แล้วเราจะดูอะไร ก็ดูลมไม่มีต่อไป เป็นความรู้นี่ จัดสมาธิว่าเป็นอันแน่วแน่ที่สุดของสมาธิ มีอารมณ์
อันเดียวแน่นอน ไม่หวั่นไหว เมื่อสมาธิถึงจุดนี้ จะมีความรู้สึกสารพัดอย่างที่มันรู้อยู่ในจิตของเรา
เช่น ร่างกายบางทีมันก็เบาที่สุด จนบางทีมันก็เหมือนกับไม่มีร่างกาย คล้ายๆ นั่งอยู่ในอากาศ รู้สึก
เบาไปทั้งหมด ถึงแม้ที่เรานั่งอยู่ก็ดูว่างเปล่า อันนี้เป็นของแปลก ก็ให้เข้าใจว่าไม่เป็นอะไร ท�ำความ
รู้สึกอย่างนั้นไว้ให้มั่นคง เมื่อจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพราะไม่มีอารมณ์ใดมาเสียบแทน อยู่ไปเท่าใดก็ได้
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ไม่มีความรู้สึกถึงเวทนาเจ็บปวดอะไรอยู่อย่างนี้ เมื่อการท�ำสมาธิมาถึงตอนนี้ เราจะออกจากสมาธิ
ก็ได้ ไม่ออกก็ได้ ออกจากสมาธิก็ออกอย่างสบาย หรือว่าจะไม่ออกเพราะขี้เกียจ ไม่ออกเพราะว่า
เหน็ดเหนื่อย หรือจะออกเพราะว่าเห็นสมควรแล้วก็ออกมา ถอยออกมา ถอยออกมาอยู่อย่างนี้
อยูส่ บายออกมา สบายนีเ้ รียกว่า สมาธิทสี่ มควรสบาย ถ้าเรามีสมาธิอย่างนี้ นัง่ สบายอย่างนี้ เข้าสมาธิ
๓๐ นาทีหรือชั่วโมงหนึ่ง จิตใจของเราจะมีความเยือกเย็นตลอดไปตั้งหลายวัน เมื่อจิตมีความ
เยือกเย็นหลายวันนั้น จิตจะสะอาดเห็นอะไรแล้ว จะรับพิจารณาทั้งนั้น อันนี้เป็นเบื้องแรกของมัน
นี่เรียกว่า ผลเกิดจากสมาธิ สมาธินี้มีหน้าที่ท�ำให้สงบ สมาธิก็มีหน้าที่อย่างหนึ่ง ศีลก็มีหน้าที่
อย่างหนึง่ ปัญญาก็มหี น้าทีอ่ ย่างหนึง่ อาการทีเ่ ราก�ำหนดในทีน่ นั้ มันจะเป็นวงกลมดังนี้ ตามทีป่ รากฏ
ในใจของเรา มันจะมีศีลอยู่ตรงนี้ มีสมาธิอยู่ตรงนี้ มีปัญญาอยู่ตรงนี้ เมื่อจิตเราสงบแล้ว มันจะมี
การสังวรส�ำรวมเข้าเรื่องปัญญา ด้วยก�ำลังสมาธิ เมื่อส�ำรวมเข้า ละเอียดเข้า มันจะเป็นก�ำลังช่วยศีล
ให้บริสุทธิ์ขึ้นมาก เมื่อบริสุทธิ์เกิดขึ้นมามากก็จะช่วยให้สมาธิเกิดขึ้นมามาก ให้ดีขึ้นมาก เมื่อสมาธิ
เต็มที่แล้ว มันจะช่วยปัญญา จะช่วยกันดังนี้ เป็นไวพจน์ซึ่งกันและกันต่อไปโดยรอบอย่างนี้ จนกว่า
มรรคคือ ศีล สมาธิ ปัญญา รวมกันเป็นก้อนเดียวกันแล้ว ท�ำงานสม�่ำเสมอกัน เราจะต้องรักษาก�ำลัง
อย่างนี้ อันเป็นก�ำลังที่จะท�ำให้เกิดวิปัสสนาคือปัญญา สิ่งที่ควรระวัง การท�ำสมาธิอาจจะท�ำให้โทษ
แก่ผู้ปฏิบัติได้ ถ้าผู้ปฏิบัติไม่ใช้ปัญญา และย่อมให้คุณแก่ผู้ปฏิบัติได้มาก ถ้าผู้ปฏิบัติเป็นผู้มีปัญญา
สมาธิก็จะส่งจิตไปสู่วิปัสสนา สิ่งที่จะเป็นโทษให้แก่การที่ผู้ปฏิบัตินั้นคือ การติดหลงอยู่ในอัปปนา
สมาธิ ซึง่ เป็นความสงบลึก และมีกำ� ลังอยูน่ านทีส่ ดุ เมือ่ จิตสงบก็เป็นสุข เมือ่ เป็นสุขแล้วก็เกิดอุปาทาน
มียึดสุขนั้นเป็นอารมณ์ ไม่อยากจะพิจารณาอย่างอื่น อยากมีสุขอยู่อย่างนั้น เมื่อเรานั่งสมาธินานๆ
จิตมันจะถล�ำเข้าไปง่าย พอเริ่มก�ำหนด มันก็สงบแล้ว ก็ไม่อยากจะท�ำอะไร ไม่อยากออกไปไหน
ไม่อยากพิจารณาอะไร อาศัยความสุขนั้นเป็นอยู่ อันนี้จึงเป็นอันตรายแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างหนึ่ง
จิตต้องอาศัยอุปจารสมาธิ คือก�ำหนดเข้าไปในความสงบพอสมควร แล้วก็ถอนออกมา รู้อาการ
ภายนอก ดูอาการภายนอกให้เกิดปัญญา อันนี้ดูยากสักหน่อยหนึ่ง เพราะมันคล้ายๆ จะเป็นสังขาร
ความปรุงแต่ง เมื่อมีความคิดเกิดขึ้นมา อาจเห็นว่าอันนี้มันไม่สงบ ความเป็นจริงความนึกคิด
ในเวลานั้น มันรู้สึกในความสงบ พิจารณาอยู่ในความสงบ แล้วก็ไม่ร�ำคาญ บางทีก็ยกสังขารขึ้นมา
พิจารณา ที่ยกขึ้นมาพิจารณานั้น ไม่ใช่คิดเอาหรือเดาเอา มันเป็นเรื่องของจิตที่เป็นขึ้นมาเองของมัน
รู้อยู่ในความสงบ ความสงบอยู่ในความรู้ ถ้าเป็นความส�ำคัญปรุงแต่ง มันก็ไม่สงบมันก็ร�ำคาญ
แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องปรุงแต่ง มันเป็นความรู้สึกของจิตที่เกิดขึ้นจากความสงบ เรียกว่า การพิจารณา
ั ญาเกิดจากตรงนี้ สมาธิทงั้ หลายเหล่านี้ แบ่งเป็นมิจฉาสมาธิอย่างหนึง่ คือ เป็นสมาธิในทางทีผ่ ดิ
นีป่ ญ
เป็นสัมมาสมาธิอย่างหนึ่งคือ สมาธิในทางที่ถูกต้อง นี่ก็สังเกตให้ดี มิจฉาสมาธิคือความที่จิตเข้าสู่
สมาธิ เงียบหมดไม่รู้อะไรเลย ปราศจากความรู้ นั่งอยู่สองชั่วโมงก็ได้ กระทั่งวันหนึ่งก็ได้ แต่จิตไม่รู้
ว่ามันไปถึงไหน มันเป็นอย่างไร ไม่รู้เรื่องนี้ สมาธิอันนี้ เป็นมิจฉาสมาธิ มันก็เหมือนมีดที่ลับให้คม
ดีแล้ว แต่เก็บไว้เฉยๆ ไม่เอาไปใช้ มันก็ไม่เกิดประโยชน์ ความสงบอันนั้นเป็นความสงบที่หลง คือว่า
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ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัว เห็นว่าถึงที่สุดแล้ว ก็ไม่ค้นคว้าอะไรอีกต่อไป จึงเป็นอันตราย เป็นข้าศึกในขั้นนั้น
อันนี้เป็นอันตราย ห้ามปัญญาไม่ให้เกิด ปัญญาเกิดไม่ได้เพราะขาดความรู้สึกรับผิดชอบ ส่วน
สัมมาสมาธิที่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีความสงบไปถึงแค่ไหน ก็มีความรู้อยู่ตลอดกาล ตลอดเวลา มีสติ
สัมปัญชัญญะสมบูรณ์ บริบูรณ์ รู้ตลอดกาล นี้เรียกว่า สัมมาสมาธิ เป็นสมาธิที่ไม่ให้หลงไปทางอื่นได้
นี่ก็ให้นักปฏิบัติเข้าใจไว้ให้ดี จะทิ้งความรู้นั้นไม่ได้ จะต้องรู้ตั้งแต่ต้นจนปลายทีเดียว จะเป็นสมาธิ
ที่ถูกต้อง ขอให้สังเกตให้มาก สมาธิชนิดนี้ไม่ให้เป็นอันตราย เมื่อเราเจริญสมาธิที่ถูกต้องแล้ว
อาจสงสัยว่ามันจะได้ผลที่ตรงไหน มันจะเกิดปัญญาที่ตรงไหน เพราะท่านตรัสว่า สมาธิเป็นเหตุ
ให้เกิดปัญญา วิปัสสนาจะมีก�ำลังให้เกิดปัญญาทุกขณะ ในเมื่อตาเห็นรูปก็ดี หูฟังเสียงก็ดี จมูก
ดมกลิ่นก็ดี ลิ้นลิ้มรสก็ดี กายถูกโผฏฐัพพะก็ดี ท�ำอารมณ์เกิดกับจิตก็ดี อิริยาบถยืนก็ดี นั่งก็ดี นอน
ก็ดี จิตก็จะไม่เป็นไปตามอารมณ์ แต่จะเป็นไปด้วยความรู้ตามอารมณ์ ความเป็นจริงของธรรมะ
ฉะนั้นการปฏิบัตินี้ เมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมาแล้ว ก็ไม่เลือกสถานที่ ไม่ว่าจะเดิน จะยืน จะนั่ง จะนอน
ก็ตาม จิตมันเกิดปัญญาแล้ว เมื่อมันมีสุขเกิดขึ้นมา ก็รู้เท่า เมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นมา ก็รู้เท่า สุขก็สักว่าสุข
ทุกข์ก็สักว่าทุกข์ เท่านั้น แล้วก็ปล่อยทั้งสุขและทุกข์ ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อสมาธิถูกต้องแล้ว มันท�ำจิต
ให้เกิดปัญญาอย่างนี้ เรียกว่า วิปัสสนา มันก็เกิดความรู้เห็นตามเป็นจริง นี่เรียกว่า สัมมาปฏิบัติ
เป็นการปฏิบัติท่ีถูกต้อง มีอิริยาบถสม�่ำเสมอกัน ค�ำว่าอิริยาบถสม�่ำเสมอกันนี้ ท่านไม่ได้หมายเอา
อิริยาบถภายนอก ยืน เดิน นั่ง นอน แต่ท่านหมายเอาทางจิต สติสัมปชัญญะอยู่นั่นเอง แล้วก็รู้เห็น
ตามความเป็นจริงทุกขณะคือ มันไม่หลง ความสงบนี้มี ๒ ประการคือ ความสงบอย่างหยาบ
อย่างหนึ่ง และความสงบอย่างละเอียดอีกอย่างหนึ่ง อย่างหยาบนั่นคือเกิดจากสมาธิ ที่เมื่อสงบแล้ว
ก็มีความสุขแล้ว ก็ถือความสงบอีกอย่างหนึ่งคือ ความสงบที่เกิดจากปัญญานี่ไม่ได้ถือเอาความสุข
เป็นความสงบ แต่ถอื เอาจิตทีพ่ จิ ารณาสุขทุกข์เป็นความสงบ เพราะว่าความสุข ความทุกข์นี้ เป็นภพ
เป็นชาติ เป็นอุปาทาน จะไม่พ้นจากวัฏสงสาร เพราะติดสุข ติดทุกข์ ความสุขจึงไม่ใช่ความสงบ
ความสงบจึงไม่ใช่ความสุข ฉะนั้นความสงบที่เกิดจากปัญญานั้น จึงไม่ใช่ความสุข แต่เป็นความรู้
ความเห็นตามความเป็นจริง ความสุข ความทุกข์แล้ว ไม่มีอุปาทานมั่นหมายในสุขทุกข์ที่มันมีขึ้นมา
ท�ำจิตให้เหนือสุข เหนือทุกข์นั้น ท่านจึงเรียกว่าเป็นเป้าหมายของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

ที่มา: https://www.youtube.com/watch?v=gu4Lvyzffc8
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ภาวนาแนวพุทธไม่ได้หยุดแค่สมถะ
ท�ำสมาธิด้วยวิธีบริกรรมภาวนา
อาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น ได้ปฏิบัติกรรมฐานเริ่มต้นด้วยบริกรรมภาวนา บริกรรมภาวนาอะไร
ก็ได้ ไม่เฉพาะแต่ค�ำว่า “พุทโธ” อย่างเดียว เพราะบริกรรมภาวนาแต่ละอย่างนั้น เป็นแต่เพียง
อารมณ์ เป็นคู่ของใจ ซึ่งผู้บริกรรมนั้นจะต้องนึกในค�ำใดค�ำหนึ่งซ�้ำๆ ซากๆ จนกระทั่งท�ำจิต
ให้ติดอยู่ในค�ำบริกรรมภาวนานั้น ท�ำไมจึงต้องท�ำอย่างนั้น ก็เพราะเหตุว่าโดยธรรมชาติจิตของคน
เรานั้น ย่อมส่งกระแสไปรู้อารมณ์ต่างๆ สุดแท้แต่อารมณ์นั้นๆ จะผ่านเข้ามาในทาง ตา หู จมูก ลิ้น
กาย และ ใจ ในเมื่ออารมณ์นั้นๆ ผ่านเข้ามาแล้ว ก็สามารถที่จะจูงใจให้เกิดความยินดี ความยินร้าย
หรือความพอใจ ไม่พอใจ สุดแท้แต่อารมณ์จะจูงให้เป็นไป และการรับรู้อารมณ์ของจิตนั้นย่อมมีอัน
เปลีย่ นอยูบ่ อ่ ยๆ เพียงแค่เวลาประเดีย๋ วเดียวเท่านัน้ เรามีความรูส้ กึ นึกคิดจนนับไม่ถว้ น ดังนัน้ อุบาย
วิธีการบริกรรมภาวนา หรือนึกอยู่ในค�ำใดค�ำหนึ่งซ�้ำๆ ซากๆ ก็เพื่อจะให้จิตติดอยู่กับค�ำที่นึกนั้น
แล้วจิตของเราจะได้ลืมนึกถึงอารมณ์สิ่งอื่น จะจดจ้องอยู่เฉพาะที่ค�ำบริกรรมภาวนาอย่างเดียว
แต่การที่จะท�ำให้จิตจดจ้องอยู่ที่ค�ำบริกรรมภาวนาอย่างเดียวนั้นก็ไม่ใช่เป็นของง่ายนัก
เพราะว่าโดยปกติจิตของคนเราย่อมส่งกระแสไปสู่อารมณ์ต่างๆ นับไม่ถ้วน การที่จะท�ำจิตให้อยู่กับ
ค�ำบริกรรมภาวนาทีเ่ ราต้องการนั้น ถ้าจะพูดถึงการภาวนาจะให้ได้ผลกันจริงจัง แทบจะไม่มคี �ำอะไร
ที่จะต้องมาอธิบายสู่กันฟัง นอกจากจะตั้งใจนึกถึงค�ำบริกรรมภาวนากันอย่างจริงจัง ใครจะภาวนา
แบบไหน อย่างไรก็ได้ทั้งนั้น ไม่เฉพาะแต่ค�ำว่า พุธโธ อย่างเดียว เราจะใช้ค�ำอื่นๆ ก็ได้ เพราะฉะนั้น
ขอท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายได้โปรดอย่ามีความเคลือบแคลงสงสัยใดๆ ในวิธีการที่จะภาวนา
ให้เกิดผล มีแต่ว่าตั้งใจท�ำจริง ถือหลักว่าภาวนาให้มากๆ และท�ำให้ช�ำนิช�ำนาญ
เมื่อเรามีความพากเพียรพยายามที่จะท�ำให้มากๆ ท�ำให้ช�ำนิช�ำนาญ ท�ำไม่หยุด หากใคร
สามารถทีจ่ ะตัง้ ใจว่าเราจะนัง่ สมาธิภาวนาให้ได้วนั ละ ๓ หรือ ๔ ครัง้ แต่ละครัง้ ให้ได้ครัง้ ละ ๑ ชัว่ โมง
ถ้าสามารถที่จะท�ำได้ รับรองว่าจิตสงบอย่างแน่นอน แต่นี่เรายังท�ำไม่ถึง พอท�ำไปนิดหน่อย
เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาครอบง�ำ แล้วเราก็หยุดเสีย ถ้าหากเราพากเพียรพยายามท�ำให้มากๆ ท�ำบ่อยๆ
แล้วก็ท�ำไม่หยุดหย่อน เราก็จะสามารถที่จะท�ำให้จิตสงบได้

ธรรมเทศนาของ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
เรียบเรียงโดย ดร. ดาราวรรณ เด่นอุดม (กรกฎาคม ๒๕๖๑)
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อาการจิตที่สงบเป็นสมาธิ
อาตมาได้กล่าวในตอนต้นแล้วว่า ท่านทั้งหลายคงจะได้ศึกษาธรรมะและมีความรู้ความเข้าใจ
กันมากมายพอสมควร ดังนัน้ ณ โอกาสนีจ้ งึ ใคร่ทจี่ ะขอเตือนท่านทัง้ หลายให้ตงั้ ใจก�ำหนดจิตบริกรรม
ภาวนาตามที่ตนช�ำนิช�ำนาญมาแล้ว ถ้าหากท่านจะบริกรรมภาวนาพุทโธๆ ก็ให้ตั้งจิตอธิษฐาน
ภายในใจของตัวเองว่า บัดนี้ฉันจะท�ำสมาธิภาวนาเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ เพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดใน
สภาวธรรมตามความเป็นจริง แล้วก็นึกในใจของตัวเองว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ   พุทโธ ธัมโม สังโฆ  
พุทโธ ธัมโม สังโฆ แล้วก็น้อมใจเชื่อลงไปว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจ พระธรรมก็อยู่ที่ใจ พระอริยสงฆ์
ก็อยู่ที่ใจ แล้วก�ำหนดลงที่ใจอย่างเดียวเท่านั้น นึกบริกรรมภาวนา พุทโธๆ ๆ อยู่อย่างนั้น จนกว่า
จิตจะมีอาการสงบลงไป ให้พึงสังเกตจิตของตัวเองให้ดี ถ้าจิตมีอาการเคลิ้มๆ ลงไป คล้ายๆ กับจะ
ง่วงนอน ก็ให้พึงรู้เถิดว่า จิตของเราก�ำลังเริ่มจะสงบแล้ว เพราะจิตที่จะสงบในเบื้องต้นนั้น ถ้าจะ
พูดอย่างตรงไปตรงมาก็คืออาการนอนหลับ เพราะเมื่อจิตจะสงบ จะมีอาการเคลิ้มๆ มืด แล้วก็
วูบลงไป พอวูบลงไป พอหยุดวูบแล้วจิตจะนิ่ง ในเมื่อจิตนิ่งแล้ว ถ้าหากว่าจิตจะนอนหลับ มันก็
หลับมืดไปเลย ถ้าหากว่าจิตจะเป็นสมาธิ พอวูบลงไปนิ่งแล้ว จิตก็จะมีอาการสว่างขึ้นมา ซึ่งทั้งนี้
มิใช่วา่ จะเป็นในลักษณะอย่างเดียวกันทัง้ หมด บางท่านก็รสู้ กึ ว่ามีกายเบา จิตก็เบา แล้วจิตก็คอ่ ยก้าว
เข้าไปสู่ความสงบทีละน้อยๆ ไม่มีอาการวูบวาบ จนกระทั่งจิตสงบแน่นิ่งลงไปถึงขั้นอัปปนาสมาธิ
แต่ส่วนมากในช่วงนี้ ถ้าเกี่ยวกับเรื่องการบริกรรมภาวนานั้น เมื่อจิตมีอาการเคลิ้มๆ สงบลงไป
สว่างขึ้นแล้ว ค�ำบริกรรมภาวนาที่นึกอยู่นั้นจะหายไป ในเมื่อค�ำบริกรรมภาวนาหายไปแล้ว เราก็
ไม่ต้องไปนึกถึงค�ำบริกรรมภาวนาอีก

จิตสงบแล้วท�ำอย่างไรต่อไป
ในตอนนี้ให้ผู้ปฎิบัติจงก�ำหนดรู้ลงที่จิตของตัวเอง ถ้าหากจิตมีอาการสงบนิ่ง สว่างอยู่เฉยๆ
ก็ก�ำหนดรู้ลงที่นั้นอย่างเดียว แต่ถ้าในช่วงนั้นถ้าลมหายใจปรากฏขึ้นในความรู้สึก ก็ให้ก�ำหนดรู้
ลมหายใจ ตามรู้ลมหายใจ เพียงแค่รู้เท่านั้น อย่าไปนึกคิดอะไรทั้งนั้น ลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องว่า
ลมหายใจยาวก็ไม่ต้องว่า ลมออกสั้นก็ไม่ว่า ลมออกยาวก็ไม่ว่า ลมเข้าสั้นก็ไม่ว่า ลมเข้ายาวก็ไม่ว่า
เป็นแต่เพียงก�ำหนดรู้ลมหายใจอยู่โดยธรรมชาติ แล้วอย่าไปแต่งลมหายใจเป็นอันขาด ในช่วงนี้
เพียงแต่ก�ำหนดรู้อยู่เท่านั้น ถ้าหากว่าเราก�ำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจ ถ้าหากลมหายใจแสดงอาการ
เป็นไปต่างๆ เช่น ลมหายใจอาจจะแสดงอาการหายใจแรงขึ้นหรือหายใจแผ่วเบาลงไป หรือบางครั้ง
อาจจะมองเห็นลมหายใจสว่างเหมือนกับปุยนุ่น ก็ให้ก�ำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว รวมความว่า อะไร
เกิดขึ้นภายในความรู้สึกก็เพียงแต่ก�ำหนดรู้เฉยอยู่ อย่าไปท�ำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นั้นๆ ถ้าเราไปท�ำความเอะใจหรือไปทักท้วงสิ่งที่เกิดขึ้น จิตจะถอนจากสมาธิทันที เพราะฉะนั้นให้
ก�ำหนดรู้อยู่เฉยๆ ในเมื่อจิตมีสิ่งที่รู้คือลมหายใจปรากฏอยู่ตลอดเวลา ตัวสติสัมปชัญญะจะค่อยมี
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ก�ำลังกล้าขึ้น สามารถควบคุมจิตให้อยู่ในสภาพสงบได้โดยอัตโนมัติ ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลาย
พึงท�ำความเข้าใจอย่างนี้

ท�ำอย่างไรเมื่อเกิดภาพนิมิต
ถ้าหากจิตของผูภ้ าวนานัน้ ไม่วงิ่ เข้าไปยึดลมหายใจ ก็ยอ่ มจะส่งกระแสออกไปข้างนอก ในเมือ่
ส่งกระแสความรูส้ กึ ออกไปข้างนอก ในช่วงทีจ่ ติ มีความสงบสว่างอยูน่ นั้ แล้วภาพนิมติ ต่างๆ จะปรากฏ
ขึ้น จะเป็นภาพอะไรก็ตาม เมื่อภาพต่างๆ ปรากฏขึ้นแล้วก็ให้ก�ำหนดรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้น
อย่าไปท�ำความเอะใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายนอก ถ้าหากเราสามารถประคองจิตของเราให้อยู่
ในความสงบ ในสภาพปกติโดยไม่ไปเอะใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น จิตก็จะสงบนิ่งเป็นสมาธิอยู่ตลอดไป
ถ้าหากเกิดเอะใจขึ้นมาเมื่อใดแล้วสมาธิก็จะถอน ภาพนิมิตนั้นก็จะหายไป
ในตอนนี้มีความส�ำคัญมากส�ำหรับนักปฏิบัติ ถ้าหากเรามีความรู้สึกว่าภาพนิมิตต่างๆ เป็น
สิง่ อืน่ มาแสดงให้เรารูเ้ ราเห็น บางทีเราอาจจะเข้าใจผิด เช่นอย่าง เห็นภาพผี เปรต หรือ เทวดา เป็นต้น
บางท่านอาจจะคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเขามาขอส่วนบุญเรา แล้วเราก็ไปนึกแผ่ส่วนบุญกุศลให้เขา
ในเมือ่ นึกขึน้ มาอย่างนัน้ จิตก็ถอนจากสมาธิ ภาพนิมติ ทัง้ หลายนัน้ ก็หายไป อันนีก้ ไ็ ม่คอ่ ยจะร้ายแรง
เท่าไรนัก แต่ถ้าหากบางท่านอาจจะมีความรู้สึกหรือมีความเห็นนอกเหนือไปกว่านี้ โดยส�ำคัญว่า
ภาพนิมิตทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เข้ามาเพื่อจะดลบันดาลจิตใจของเราให้เกิดความสงบ ให้เกิด
ความรู้ แล้วบางทีเราอาจจะเผลอๆ ไปน้อมรับเอาสิง่ เหล่านัน้ เข้ามาสิงสูอ่ ยูใ่ นตัวของเรา แล้วสภาพจิต
ของเราจะกลายเป็นในลักษณะที่เรียกว่า สภาพผีสิง ถ้าหากเราไปส�ำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นตน
เป็นตัวขึ้นมา หรือเป็นสิ่งอื่นขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากไปมองเห็นภาพนิมิตของผู้ที่เรา
เข้าใจว่าเป็นผู้วิเศษมาปรากฏกายให้มองเห็นแล้ว เราอาจจะน้อมเอาภาพนิมิตนั้น ให้เข้ามาสู่ตัว
ของเราหรือสู่จิตใจของเรา เพราะความเข้าใจผิดว่าสิ่งที่มองเห็นนั้นเป็นสิ่งที่มาจากที่อื่น ในเมื่อเรา
น้อมเข้ามาแล้วจะมีอาการคล้ายๆ กับว่า มีสิ่งเข้ามาทรงอยู่ภายในจิต หลังจากนั้นเราก็จะกลายเป็น
คนทรงไป อันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะระมัดระวังให้มากๆ

ใช้นิมิตเป็น ก็เป็นประโยชน์
การภาวนาหรือการท�ำจิตนี่ เราไม่ได้มุ่งที่จะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาช่วยดลบัลดาลให้เราเป็นผู้รู้
ผู้เห็น เราต้องการจะท�ำให้จิตมีความสงบนิ่งเป็นสมาธิ โดยความเป็นอิสระของจิตเอง ถ้าหากว่า
จิตจะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นมา ก็เป็นสมรรถภาพของจิตเองไม่ใช่สิ่งบันดาล เพราะฉะนั้น
ขอให้นกั ศึกษาธรรมะและนักปฏิบตั ทิ งั้ หลายพึงท�ำความเข้าใจในเรือ่ งนิมติ ต่างๆ ถ้าหากว่าท่านไม่ไป
เอะใจ หรือไม่ไปส�ำคัญว่า นิมติ ต่างๆ ทีป่ รากฏขึน้ นัน้ เป็นสิง่ อืน่ มาดลบันดาลให้เรารูเ้ ราเห็น ท�ำความ
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รู้สึกว่าภาพนิมิตนั้นเกิดขึ้นจากจิตของเรา จิตของเรานั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมา เพราะเรามีความ
ส�ำคัญว่าเราอยากรู้อยากเห็น ในเมื่อเราอยากรู้อยากเห็น พอจิตสงบเคลิ้มๆ ลงไปอยู่ในระดับ
อุปจารสมาธิ ในตอนนี้จิตของเราจะฝันดีนัก ถ้าหากเรานึกถึงอะไรแล้วจะเกิดเป็นภาพนิมิตขึ้นมา
ถ้าหากเราสามารถก�ำหนดจดจ้องรูล้ งทีจ่ ติ อย่างเดียวโดยไม่สำ� คัญมัน่ หมายในนิมติ นัน้ ๆ เราก็จะรูส้ กึ
ว่า ภาพนิมติ จะเป็นอุปกรณ์แก่การปฏิบตั ขิ องท่านผูม้ สี ติปญ
ั ญา โดยก�ำหนดรูอ้ ยูท่ จี่ ติ แล้วภาพนิมติ
ทีม่ องเห็นนัน้ จะแสดงปฏิกริ ยิ าเปลีย่ นแปลงต่างๆ  ถ้าจิตของท่านผูป้ ฎิบตั นิ นั้ มีสมาธิมนั่ คงพอสมควร
ก็จะสามารถก�ำหนดเอานิมิตนั้นๆ เป็นเครื่องหมายแห่งความรู้ เป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึก
ของสติ บางทีภาพนิมิตนั้นอาจแสดงเรื่องอสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน ให้เรารู้เราเห็นก็ได้
ในเมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะสามารถท�ำให้สติสัมปชัญญะของเราดีขึ้น แล้วเมื่อสติสัมปชัญญะของเราดีขึ้น
แล้ว จิตก็จะสงบรวมลงไปสู่ความเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่า อัปปนาสมาธิ

อัปปนาสมาธิก็เกิดความรู้เห็นเป็นวิปัสสนาได้
ทีนี้ปัญหาเรื่องอัปปนาสมาธินั้น บางท่านอาจจะเข้าใจว่าอัปปนาสมาธิคือความเป็นหนึ่ง
ของจิตหรือเอกัคคตาจิตนั้นไม่สามารถที่จะเกิดความรู้ความเห็นอะไรขึ้นได้ จริงอยู่ผู้ปฎิบัติในขั้นต้น
จะเป็นการบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจะเป็นการพิจารณาอะไรก็ตาม เมือ่ จิตสงบลงไปนิง่ อยูใ่ นความ
เป็นหนึง่ ซึง่ เรียกว่าเอกัคคตา ในช่วงต้นๆ นีจ้ ติ อาจจะไม่สามารถบันดาลให้เกิดความรูค้ วามเห็นอะไร
ขึน้ มาได้ แต่ถา้ หากว่าท่านผูน้ นั้ เคยพิจารณากรรมฐานอย่างใดอย่างหนึง่ จนช�ำนิชำ� นาญด้วยการน้อม
นึกคิดแล้ว เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปเป็นอัปปนาสมาธิ จิตก็สามารถบันดาลให้เกิดความรู้ความเห็นใน
ภูมจิ ติ ภูมธิ รรมขึน้ มาได้  ดังนัน้ เราจึงสามารถแบ่งขัน้ ของอัปปนาสมาธิได้ ๒ ตอน ตอนแรกจิตสงบนิง่
ลงไปเป็นหนึง่ อยูใ่ นอัปปนาสมาธิ ถ้าอยูเ่ ป็นสมาธิในขัน้ ฌาน จะไม่สามารถเกิดความรูค้ วามเห็นอะไร
ขึน้ มา เพราะจิตอยูใ่ นฌานย่อมเพ่งอยูใ่ นจุดๆ เดียว แต่ถา้ หากว่าจิตทีเ่ คยพิจารณาวิปสั สนากรรมฐาน
มาแล้วก็ดี หรือเคยพิจารณาอสุภกรรมฐานมาแล้วก็ดี เคยพิจารณาธาตุกรรมฐานมาแล้วก็ดี เมื่อจิต
สงบนิง่ ลงไปเป็นหนึง่ แล้ว จะมีลกั ษณะคล้ายๆกับว่าจิตถอนตัวออกจากร่าง แล้วก็สง่ กระแสมารูเ้ รือ่ ง
ของร่างกาย จิตจะมองเห็นกายในลักษณะต่างๆ จะเป็นนั่งอยู่หรือนอนอยู่ก็ตาม เมื่อเป็นเช่นนั้น
จิตก็จะมีความสงบนิง่ เฉย สว่างเด่นอยู่ และกายทีม่ องเห็นในความรูส้ กึ ของจิตนัน้ ก็จะแสดงปฏิกริ ยิ า
เปลีย่ นแปลงไปในลักษณะต่างๆ  ถ้าหากว่าท่านผูน้ นั้ พิจารณาอสุภกรรฐานมาจนช�ำนิชำ� นาญด้วยการ
น้อมนึก จิตก็จะสามารถรู้เรื่องของอสุภกรรมฐานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยที่กายที่มองเห็นอยู่นั้นจะ
แสดงอาการขึ้นอืดแล้วก็มีนำ�้ เหลืองไหล เนื้อหนังหลุดออกไปเป็นชิ้นๆ แล้วยังเหลือแต่โครงกระดูก
ในที่สุดโครงกระดูกก็จะแหลกละเอียดไปเป็นจุณวิจุณไป แล้วก็หายไปในที่สุด ยังเหลือแต่ความว่าง
ในเมื่ อ จิ ต ว่ า งแล้ ว จิ ต ก็ จ ะสามารถที่ จ ะก่ อ ตั ว รู ้ เรื่ อ งของโครงกระดู ก ซึ่ ง จะมาประสานกั น เป็ น
โครงกระดูกแล้วเกิดมีเนื้อมีหนังกลับคืนมาอยู่ในสภาพเป็นร่างโดยสมบรูณ์อย่างเก่า จะมีอาการ
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เป็นไปย้อนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะถอนออกมาจากสมาธิ และในขณะที่จิตรู้เห็นนั้น
จะมีลักษณะคล้ายๆ กับว่ารู้เห็นด้วยทางจิตอย่างเดียว ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประสาทส่วนกาย คือไม่ได้
เกีย่ วข้องกับประสาทส่วนตา เป็นความรูค้ วามเห็นของจิตล้วนๆ แต่ถา้ หากว่าท่านผูท้ เี่ คยพิจารณาธาตุ
กรรมฐาน ก็จะมองเห็นร่างกายนี้แหลกละลายลงไป เป็นดิน เป็นน�้ำ  เป็นลม เป็นไฟ อย่างละเอียด
ถี่ถ้วนแล้วก็จะหายไปกลายเป็นความว่าง
ถ้าหากว่าท่านผู้ท่ีเคยพิจารณาวิปัสสนากรรมฐาน เช่น พิจารณา รูป เวทนา สัญญา สังขาร
วิญญาณ ว่าเป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อจิตสงบนิ่งลงไปแล้ว แล้วจิตก็จะมีนิมิตอะไร
ขึน้ มาซึง่ สุดแท้แต่จติ จะปรุงขึน้ มา แต่ความปรุงแต่งในขัน้ นี้ กับสิง่ ทีจ่ ติ กับสิง่ ทีร่ เู้ ห็นนัน้ คล้ายๆ กับว่า
ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย ในตอนนี้จิตกับสิ่งที่รู้แยกกันออกเป็นคนละส่วน สิ่งที่รู้นั้นก็แยกอยู่
ส่วนหนึ่ง ตัวผู้รู้คือจิตนั้นก็อยู่อีกส่วนหนึ่ง ส่วนความเปลี่ยนแปลงที่มันจะแสดงไปในลักษณะแห่ง
พระไตรลักษณ์ คืออนิจจัง ทุกขัง อนัตตานั้น ก็จะมีอันแสดงไปเอง ถ้าหากท่านผู้ฟังอาจจะมี
ความสงสัยว่า การแสดงอย่างนั้นใครเป็นผู้แสดง ก็จิตนั่นแหละเป็นผู้ปรุงแต่งขึ้นมา เป็นตัวปัญญา
ความรู้ ในเมื่อจิตปรุงแต่งขึ้นมาด้วยความรู้เท่าเอาทันด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่รู้ จิตก็รู้สึก
คล้ายๆกับว่า สิ่งที่รู้อยู่อีกส่วนหนึ่ง แต่ตัวผู้รู้คือจิตนั้นแยกอยู่เอกเทศส่วนหนึ่ง ในตอนนี้เราจะเรียก
ว่าจิตกับอารมณ์สามารถแยกกันออกเป็นคนละส่วนก็ได้ อันนี้คือลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ภายในจิตของผูป้ ฎิบตั เิ ริม่ ต้นตัง้ แต่บริกรรมภาวนา หรือในขัน้ พิจารณาอสุภกรรมฐาน ธาตุกรรมฐาน
หรือพิจารณาพระไตรลักษณ์ในขัน้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซึง่ เรียกว่าขัน้ วิปสั สนา ขอให้ทา่ นนักปฏิบตั ิ
ทั้งหลายพึงท�ำความเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้

บริกรรมภาวนาจะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้อย่างไร
ถ้าสมมุติว่า เราจะไม่พิจารณาอะไรแล้ว เป็นแต่เพียงแค่ว่าจะบริกรรมภาวนาให้จิตสงบ
อย่างเดียวเท่านัน้ แล้วจิตของเราสามารถทีจ่ ะก้าวขึน้ สูภ่ มู วิ ปิ สั สนาได้หรือไม่ อันนีข้ อตอบว่า สามารถ
ที่จะก้าวขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนาได้ โดยที่ผู้บริกรรมภาวนาท�ำจิตให้สงบนิ่งลงไป เริ่มต้นตั้งแต่อุปจารสมาธิ
จนกระทัง่ ถึงอัปปนาสมาธิ  อัปปนาสมาธิ  ในลักษณะทีจ่ ติ นิง่ อยูใ่ นจุดเดียว  ไม่มสี งิ่ ทีร่ ปู้ รากฏขึน้ ในจิต
มีการสงบนิง่ มีลกั ษณะนิง่ แบบสว่างไสวอยูภ่ ายในความรูส้ กึ อย่างเดียว ความรูอ้ นื่ ๆ ไม่เกิดขึน้ เมือ่ เป็น
เช่นนั้นวิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้อย่างไร วิปัสสนากรรมฐานจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อจิตถอนออก
จากความเป็นเช่นนั้นแล้ว มาเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นมา ผู้ปฎิบัติที่ฉลาดก็ฉวยโอกาสนั้นก�ำหนดรู้
ความคิดของตนซึ่งเกิดขึ้น จิตคิดอะไรขึ้นมาก็ก�ำหนดรู้ คิดอะไรขึ้นมาก็ก�ำหนดรู้ เพียงแต่รู้ว่าจิตมี
ความคิดอย่างเดียวเท่านั้น รู้แล้วก็ไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปช่วยจิตคิดอะไรเพิ่มเติม เป็นแต่
เพียงว่า สิง่ ใดเกิดขึน้ ก็รู้ สิง่ ใดเกิดขึน้ ก็รู้ รู้ รู้ อยูอ่ ย่างนัน้ แล้วสิง่ ใดดับไปก็รู้ เกิดขึน้ แล้วมันก็เป็นทุกข์
เกิดขึน้ แล้วมันก็เป็นอนัตตาอะไรท�ำนองนัน้ ไม่ตอ้ งไปนึกคิดในขณะนัน้ ถ้าเรานึกคิดแล้วสมาธิมนั จะ
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ถอนขึ้นมาอีก เราจะไม่สามารถควบคุมจิตของเราให้จดจ้องดูความคิดที่เกิดขึ้นนั้นได้ เพราะฉะนั้น
ตอนนี้ให้นักปฏิบัติพึงระวังให้ดี เมื่อออกจากสมาธิในขั้นบริกรรมภาวนา ถ้าจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนา
สมาธิแล้ว เมื่อจิตถอนออกจากสมาธิ อย่าด่วนออกจากที่นั่งสมาธิในทันทีทันใด ให้ตามก�ำหนด
รู้ความคิดของตัวเองเรื่อยไป จนกว่าจะถึงเวลาอันสมควรแล้วจึงค่อยเลิกหรือจึงค่อยออกจาก
ที่นั่งสมาธิ ในเมื่อออกจากที่นั่งสมาธิมาแล้ว มิใช่ว่าเราจะหยุดก�ำหนดรู้จิตหรือรู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นกับ
จิตในทันทีทันใดก็หาไม่ เราจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดของเราอยู่ตลอดเวลา แม้จะยืน
เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ท�ำ  พูด คิด ก็ให้ตั้งสติก�ำหนดรู้อาการเคลื่อนไหวไปมาของกาย วาจา และ
ใจของเราอยู่ตลอดเวลา การตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวกาย หรือการพูด การนึก การคิด
ด้วยความมีสติสัมปชัญญะจดจ้องอยู่นั่นแหละ คือการปฏิบัติธรรมแบบที่เรียกว่า สามารถท�ำให้
จิตเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาได้

การปฏิบัติธรรมในชีวิตประจ�ำวันขั้นต้น
ในตอนต้นๆ มีผู้มาเตือนว่า อยากจะให้แสดงธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวัน แต่ก่อนที่จะพูด
ธรรมะถึงสมาธิซึ่งเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันนั้น จะขอท�ำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายก่อนว่า ค�ำว่า
ธรรมะนัน้ คืออะไร  และธรรมะนัน้ อยูท่ ไี่ หน  ค�ำว่าธรรมะก็คอื กายกับใจ  แต่วา่ ธรรมะคือกายกับใจนีเ้ ป็น
ธรรมะทีเ่ ป็นสภาวธรรม  ไม่ใช่ธรรมะค�ำสัง่ สอน  สภาวธรรมเป็นธรรมะทีเ่ ป็นเครือ่ งรูข้ องพระสัพพัญญู
สัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ โดยปกติของธรรมะอันเป็นสภาวธรรมนี้ ย่อมเป็นไปตามกฎธรรมชาติ
กฎธรรมชาติของธรรมะอันเป็นสภาวธรรมที่จะพึงเป็นไปนั้นก็คืออนิจจตา ความไม่เที่ยง ทุกขตา
ความทนอยู่ไม่ได้ อนัตตตาความไม่เป็นตัวเป็นตนคือมีการสลายตัวนั่นเอง เข้าในหลักที่ว่าทุกสิ่ง
ทุกอย่างในโลกย่อมมีความปรากฏขึน้ ในเบือ้ งต้น และมีความคงอยูช่ วั่ ขณะหนึง่ ในทีส่ ดุ ย่อมสลายตัว
ทีนี้การปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี้ เราจะเริ่มต้นปฏิบัติตั้งแต่เมื่อไร การปฏิบัติ
ธรรมะเกี่ยวกับกายกับใจของเรานี่ เราจะเริ่มตั้งแต่ที่เราเริ่มตื่นจากที่นอนมาแล้ว เมื่อเราตื่นจาก
ที่นอนมาแล้วเราจะต้องคิดว่าเราจะท�ำอะไรเกี่ยวกับร่างกาย จะต้องเข้าห้องน�้ำ  จะต้องแปรงฟัน
จะต้องอาบน�้ำช�ำระกาย จะต้องขับถ่ายซึ่งเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าหากเราจะใช้
การพิจารณากรรมฐานพร้อมๆ กันไป เราก็จะเกิดปัญหาขึน้ มาว่า ท�ำไมเราจึงต้องแปรงฟัน ทีเ่ ราต้อง
แปรงฟันก็เพราะว่าฟันมันเป็นของสกปรก ท�ำไมเราจึงต้องอาบน�้ำ  ที่เราอาบน�้ำก็เพราะว่าร่างกาย
มันเป็นของสกปรก ถ้าเรามีปัญหาอย่างนี้ เราก็จะได้ค�ำตอบอย่างนี้ ในเมื่อได้ค�ำตอบอย่างนี้ขึ้นมา
เราก็จะได้กรรมฐานในข้ออสุภกรรมฐาน อันนีเ้ ป็นเรือ่ งเกีย่ วกับส่วนตัวของเรา ถ้าหากผูท้ มี่ สี ติปญ
ั ญา
ที่จะต้องคิดกว้างขวางไปหน่อยว่า ท�ำไมเราจึงต้องท�ำความสะอาดร่างกายเพราะถ้าเราปล่อยให้
ร่างกายสกปรก มันก็จะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ เราก็จะได้ความรู้กว้างขวางออกไป อันนี้คือ
หลักการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันในขั้นต้น
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ภาวนาถูกทางต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม
ในขัน้ ต่อไป เราจะต้องพิจารณาว่าก่อนอืน่ นี่ เราจะต้องท�ำอะไรเกีย่ วกับตัวเองหรือบุคคลภายใน
ครอบครัวทีเ่ รารับผิดชอบอยู่ เราจะต้องหุงหาอาหารรับประทาน เราจะต้องดูแลความสุขทุกข์ของคน
ภายในครอบครัวที่เรารับผิดชอบ หน้าที่ของความเป็นบิดาคืออะไร หน้าที่ของความเป็นมารดา
คืออะไร หน้าที่ของความเป็นลูกคืออะไร เราจะต้องพิจารณาดูให้รอบคอบ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้าวปลาอาหารที่เราได้มารับประทานนั้น เราได้มาจากไหน เราสามารถที่จะดลบันดาลเนรมิตเอาได้
ทุกสิ่งอย่างหรือ หรือว่าเราจะต้องมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเอามา ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็รู้ว่า
เราจะต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อหาเอามา เราจึงจะได้เอามาท�ำรับประทาน ในเมื่อเป็นเช่นนั้น เราก็มี
ความจ�ำเป็นต้องก้าวออกไปสู่สังคม ในเมื่อเราก้าวออกไปสู่สังคม เราจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไร เช่น
เราต้องการอาหาร เรามีสตางค์ เราก็ไปซือ้ ไปแลกเปลีย่ นเอามา ถ้าเราเป็นผูซ้ อื้ เขาให้ของเรามา เราก็
ให้เงินเขาไป มันก็เป็นการสมดุลกันในลักษณะทีถ่ อ้ ยทีถอ้ ยอาศัยซึง่ กันและกัน เป็นการปฏิบตั ชิ อบด้วย
ศีลธรรม แต่ถา้ หากสมมุตวิ า่ เราอาจจะคิดว่าเราจะไม่ซอื้ ไม่หา คอยฉวยโอกาสเมือ่ เจ้าของเผลอๆ แล้ว
ก็หยิบฉวยออกมา แล้วมันจะผิดศีลข้อไหน มันก็ผดิ ศีลข้ออทินนาทาน มันก็เกิดเป็นหลักศีลขึน้ มาแล้ว
เพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมนี่ อย่าพึงเข้าใจว่าเราจะต้องนั่งหลับตาบริกรรมภาวนา
อย่างเดียว ถ้าหากเราต้องการปฏิบตั ธิ รรม เราก็ตอ้ งพยายามปฏิบตั ธิ รรมเกีย่ วกับภายในครอบครัว
เรานี่ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่อง บุตรมีบิดามารดาก็
เลีย้ งบิดามารดาให้สมบรูณ์ มีลกู มีเต้าก็เลีย้ งลูกเลีย้ งเต้าให้สมบูรณ์ โดยยึดหลักว่า มาตาปิตอุ ปุ ฏั ฐานัง
ปุตตทารัสสะ สังคโห การอุปฏั ฐากเลีย้ งดูบดิ ามารดาเป็นมงคลอันสูงสุด  ถ้าท่านเป็นนักปฏิบตั ธิ รรม
แต่ยังปล่อยให้ครอบครัวท่านต้องล�ำบากอยู่ การปฏิบัติธรรมอาจจะไม่เป็นไปโดยความสะดวกและ
เรียบร้อย ดังนั้นผู้ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความสงบและสันติสุขกันจริงๆ ขอได้โปรดพิจารณา
ถึงชีวติ ประจ�ำวัน หน้าทีค่ วามเป็นพ่อบ้านแม่เรือน หน้าทีค่ วามเป็นบุตรเป็นธิดา ควรจะปฏิบตั ติ อ่ กัน
อย่างไร และเราควรจะปฏิบัติต่อสังคมอย่างไร สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของนักปฏิบัติจะพึงพิจารณา
เมื่อเราพิจารณารอบคอบแล้ว และก็ท�ำถูกต้องตามประเพณีของผู้ครองเรือน มันก็ไม่มีอะไรที่จะ
เป็นเหตุที่จะต้องกระทบกระเทือนจิตใจ เมื่อถึงโอกาสที่เราจะนั่งสมาธิภาวนา ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็
เรียบร้อยหายกังวล จะบริกรรมภาวนา จิตมันก็สงบได้ง่าย เมื่อจิตสงบแล้วก็สามารถรู้ความเป็นจริง
ของการครองเรือนได้อย่างเด่นชัด  เพราะฉะนัน้   การปฏิบตั ธิ รรมนัน้ คือปฏิบตั เิ กีย่ วกับชีวติ ประจ�ำวัน
ของเรา ซึ่งเราประสบเหตุการณ์และสิ่งแวดล้อมอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็น
สภาวธรรม เป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึกของสติ ใกล้เข้ามาก็คือกาย กับ ใจ ของเรานั้นเอง
นี่คือหลักการปฏิบัติธรรมะเกี่ยวกับชีวิตประจ�ำวันของนักปฏิบัติ และทั่วๆ ไป
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การท�ำสมาธิภาวนานี้ ถ้าหากสมมุตวิ า่ ใครก็ตาม มาภาวนาจิตสงบแล้ว เกิดความขีเ้ กียจขีค้ ร้าน
เบื่อหน่ายไม่เอาธุรกิจการงาน อันนั้นก็ไม่ถูกต้อง ถ้าอย่างสมมุติว่า ใครภาวนาเป็นแล้ว เดิมเป็น
คนที่ขี้เกียจในการที่จะจัดการบ้านการเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ภาวนาเป็นแล้วมีความหมั่น
ความขยันขึ้น รู้จักหน้าที่ของตัวเองเป็นอันดี แล้วก็มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อคนในครอบครัว ซื่อสัตย์
สุจริตต่อหน้าที่การงานที่เรารับผิดชอบอยู่ อันนั้นจึงจะได้ชื่อว่า เป็นการภาวนาที่ถูกต้อง
การกล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายส�ำหรับวันนี้ ก็เห็นว่า
เป็นเวลาอันสมควร ความจริงนั้นการฟังธรรมนี่ควรจะได้นั่งสมาธิไปด้วย ดังนั้น ณ โอกาสต่อไปนี้
ขอเชิญบรรดาท่านทั้งหลาย ได้โปรดเตรียมนั่งสมาธิตามแบบฉบับที่ตนเคยปฏิบัติมา

วิธีก�ำหนดจิตบริกรรมภาวนา
ขอทุกท่านจงส�ำรวมจิตของตนเองให้รู้ลงที่จิต แล้วยึดเหนี่ยวเอาบริกรรมภาวนาหรืออารมณ์
เป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ตนเคยช�ำนาญมาแล้ว แล้วก็ก�ำหนดจดจ้องรู้ลงที่จิต
อย่างเดียว เพราะจิตเป็นพืน้ ฐานให้เกิดความรู้ จิตเป็นพืน้ ฐานให้เกิดธรรมะ ธรรมะทุกสิง่ ทุกอย่าง
เกิดที่จิต เพราะจิตเป็นตัวผู้รู้ ตัวผู้รู้ภายในจิตของเรานั่นแหละคือพุทธะ พุทโธ แปลว่า ผู้ตื่น พุทโธ
แปลว่า ผู้รู้ พุทโธ แปลว่า ผู้เบิกบาน ในเมื่อท่านก�ำหนดรู้ลงที่จิตด้วยบริกรรมภาวนาอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่น นึกถึง พุทโธ เป็นต้น ในเมื่อนึกถึงพุทโธ ๆ ๆ ๆ  สติสัมปชัญญะ ไม่ต้องไปก�ำหนด
หมาย เมื่อเรานึกถึง พุทโธ แล้ว สติสัมปชัญญะมาเอง เพราะว่าจิตเป็นผู้ระลึกรู้ค�ำว่าพุทโธ เมื่อเรา
ตั้งใจจะนึกถึงค�ำว่าพุทโธเมื่อไร ความตั้งใจก็เกิดมีขึ้น ความตั้งใจอันนั้นแหละคือตัวสติ ให้ก�ำหนดจิต
นึกบริกรรมภาวนา พุทโธ ๆ ๆ อยู่อย่างนั้น ถ้าหากท่านผู้ใดจะภาวนา พุท พร้อมลมหายใจเข้า โธ
พร้อมลมออกก็ได้ ถ้าภาวนา พุท พร้อมลมเข้า โธ พร้อมลมออก มันยังมีช่วงห่างอยู่ จิตสามารถ
ส่งกระแสไปในทีอ่ นื่ ได้ ก็ให้ปล่อยลมหายใจเสีย แล้วก็นกึ พุทโธ ๆ ๆ ๆ ๆ ให้เร็วๆ เข้า หน้าทีข่ องท่าน
มีแค่เพียงว่านึก พุทโธ ๆ ๆ อย่างเดียว แล้วก็อย่าไปนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบ เมื่อไรจิตจะรู้ เมื่อไรจิต
จะเห็นอะไร เพราะการภาวนานี้ไม่ใช่เพื่อเห็น ภาวนาเพื่อให้จิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิ เพื่อให้รู้สภาพ
ความเป็นจริงของจิตของตัวเองว่ามีสภาพเป็นอย่างไร แม้แต่เราก�ำหนดบริกรรมภาวนาลงไป เราก็
สามารถรู้ได้ทันทีว่าจิตของเราอยู่กับค�ำบริกรรมภาวนาหรือไม่ เมื่อเรารู้ว่าจิตของเราอยู่กับค�ำ
บริกรรมภาวนา ก็ก�ำหนดจดจ้องลงที่จิตแล้วนึกพุทโธ ๆ ๆ อยู่อย่างนั้น เมื่อจิตผละจาก พุทโธ
ไปนึกถึงสิ่งอื่น เราก็รู้ว่าจิตของเราไม่อยู่กับพุทโธแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งอื่น เราก็เอามาไว้กับค�ำว่า
พุทโธ ๆ ๆ ตามเดิม เมื่อจิตอยู่กับพุทโธ ก็นึกพุทโธ ๆ ๆ อยู่อย่างนั้น เมื่อจิตผละจากพุทโธไปนึกถึง
สิ่งอื่น เรารู้ตัวแล้วก็รีบเอากลับคืนมาให้อยู่กับพุทโธ ก็มีแค่นี้ส�ำหรับการบริกรรมภาวนา
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ใช้ค�ำบริกรรมอะไรก็ได้เพื่อล่อจิตให้สงบ
หากท่านผู้ใดจะพิจาณาอะไรตามที่ตนเคยถนัดมา ก็น้อมจิตพิจารณาไปตามแนวทางที่ตนเคย
ช�ำนิช�ำนาญ ท่านที่เคยภาวนาสัมมาอรหัง ก็ภาวนาสัมมาอรหังเรื่อยไป ภาวนายุบหนอ-พองหนอ
ก็ยุบหนอ-พองหนอ เรื่อยไป ค�ำบริกรรมภาวนาทุกอย่างเป็นบริกรรมภาวนา เป็นเครื่องรู้ของจิต
เป็นเครื่องระลึกของสติ เป็นเครื่องล่อให้จิตสงบเป็นสมาธิ เมื่อเรามานึกถึงสิ่งเดียวบ่อยๆ เข้า
นึกให้มากๆ ท�ำให้มากๆ จนช�ำนิช�ำนาญ จนจิตของเราติดอยู่กับบริกรรมภาวนานั้น แล้วจิตของเรา
ก็จะลืมนึกถึงสิ่งอื่น จะมานึกอยู่เฉพาะแต่ค�ำบริกรรมภาวนา ในขั้นต้นๆ นี้ จะรู้สึกว่าจิตนึกอยู่ที่
ค�ำภาวนาเป็นส่วนมาก ในบางครั้งก็จะนึกถึงสิ่งอื่น เมื่อนึกถึงสิ่งอื่นเมื่อไรแล้วเราก็เอามาไว้กับค�ำ
บริกรรมภาวนา เมื่อภาวนาจิตสงบลงไป หากจะมีอาการอะไรเกิดขึ้น เช่น ร่างกายมีอาการสั่น
หรือโยกโคลง หรือมีความรู้สึกคล้ายๆ กับว่าตัวลอยอยู่บนอากาศ รู้สึกว่าตัวใหญ่โตพองขึ้น รู้สึกว่า
ตัวเล็กลง หรือเกิดความสว่างขึ้นมา อย่าไปส�ำคัญมั่นหมายในเหตุการณ์เหล่านั้น ให้ก�ำหนดรู้ลงที่จิต
อย่างเดียวเท่านั้น เมื่อเราสามารถก�ำหนดรู้ลงที่จิตอย่างเดียว จิตก็สามารถที่จะมีความสงบละเอียด
ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ ถ้ายิ่งมีความสงบละเอียดยิ่งเข้าไปเท่าไร อาการแห่งความปีติและความสุขก็ย่อม
บังเกิดขึ้น เมื่อจิตมีปีติและสุขเป็นเครื่องบ�ำรุงเลี้ยง จิตก็มีความสบาย จะมีอาการเบาจิตเบากาย
จิตก็สงบ กายก็สงบ คือจิตสงบจากอารมณ์วุ่นวาย กายก็จะสงบจากทุกขเวทนาคือความเจ็บปวด
เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็ไม่ทุรนทุราย ไม่ดิ้นรน มุ่งหน้าต่อความสงบเรื่อยไป จนกระทั่งผ่านอุปจารสมาธิ
แล้วก็เข้าไปสู่อัปปนาสมาธิ เมื่อจิตเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิ จิตจะมีลักษณะนิ่ง สว่าง เด่น รู้อยู่เฉพาะ
จิตอย่างเดียว อันนี้เป็นสมาธิในขั้นต้นที่เรียกว่า ปฐมสมาธิ ปฐมจิต ปฐมวิญญาณ มโนธาตุ เมื่อท่าน
สามารถท�ำได้ถึงขนาดนี้ ท่านก็จะสามารถรู้สภาพความเป็นจริงของจิตดั้งเดิมของท่าน และเมื่อจิต
ถอนจากสมาธิแล้ว ท่านจะได้เครื่องรู้เครื่องวัดทันทีว่า จิตอยู่ในความสงบนิ่งเป็นอย่างไร เมื่อจิต
ออกมารับรู้อารมณ์แล้วเป็นอย่างไร นี่คือสิ่งที่เราต้องการรู้ ต้องการเห็น ซึ่งเกี่ยวกับการภาวนา

ภาพนิมิตเป็นเพียงผลพลอยได้ รู้กายรู้ใจ ส�ำคัญกว่า
ส่วนการเห็นภาพนิมิตต่างๆ นั้น เป็นแต่เพียงผลพลอยได้ ซึ่งเกิดจากความสงบของจิตเท่านั้น
แต่ถ้าภาพนิมิตเกิดขึ้นมาแล้ว เราเอาจิตไปติดอยู่กับนิมิตนั้น เราจะไปรู้แต่สิ่งภายนอก แล้วจะ
ไม่รู้สภาพความเป็นจริงของจิตภายในว่าเป็นอย่างไร ในเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะจับจุดแห่งสมาธิ
ไม่ถูก บางทีอาจจะไปส�ำคัญว่าภาพนิมิตต่างๆ ที่มองเห็นนั้นเป็นภูมิวิปัสสนาไป แต่แท้ที่จริงนั้น
มันเป็นเพียงความฝันในขั้นนี้ เพราะเมื่อจิตสงบเคลิ้มๆ ลงไปแล้ว จิตจะมีลักษณะคล้ายๆ กับว่า
ไม่มีสติ จิตจะมีอาการเลื่อนลอย เคว้งคว้าง ไม่มีที่เกาะ ไม่มีที่ยึด เมื่อจิตนึกถึงสิ่งใดขึ้นมา จิตก็จะ
เกิดภาพนิมิตสิ่งนั้น แล้วจิตก็จะไปรู้อยู่กับนิมิตภายนอก ไม่รู้เข้ามาภายในคือฐานที่ตั้งของจิตว่า
อยู่ที่ตรงไหน
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เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติเมื่อท�ำจิตได้มาถึงขั้นนี้ ให้พยายามน้อมจิตเข้ามารู้ภายใน อย่างน้อย
ก็รู้ลมหายใจ ถ้าไม่รู้ลมหายใจ ท่านควรจะก�ำหนดดูส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น กะโหลกศีรษะ
กระดูกหน้าอก กระดูกแขน กระดูกขาทีใ่ ดทีห่ นึง่ โดยน้อมนึกภายในจิตว่า เราจะดูกระดูกตรงหน้าอก
แล้วก็กำ� หนดลอกหนังออก ก�ำหนดเถือเนือ้ ออก นึกกลับไปกลับมาหลายๆ ครั้ง จนกระทัง่ จิตเชื่อมั่น
ลงไปว่ามีกระดูกอยู่ที่หน้าอก แล้วก็หยุดนึกเสีย แล้วก็บริกรรมภาวนาว่า อัฐิ ๆ ๆ เมื่อจิตสงบลงไป
อีกครัง้ หนึง่   จิตสามารถทีจ่ ะมองเห็นกระดูกทีห่ น้าอกเป็นนิมติ อย่างชัดเจน  ในเมือ่ จิตมองเห็นกระดูก
ที่หน้าอกแล้ว ท่านก็ควรก�ำหนดรู้อยู่เฉยๆ ในขั้นนี้ยังไม่ต้องไปพรรณนาลักษณะของกระดูก หรือ
สีสันวรรณะต่างๆ เป็นแต่เพียงก�ำหนดดูอยู่เฉยๆ เท่านั้น เมื่อจิตมองเห็นนิมิตกระดูกที่หน้าอกอย่าง
ชัดเจน ถ้าหากว่าจิตถอนจากสมาธิ กระดูกหายไปในความเห็น จิตไม่มองเห็นกระดูกหน้าอกอีก
ถ้าต้องการอยากจะรู้จะเห็นอีก ก็ก�ำหนดจิตจดจ้องพิจารณาอย่างเก่า แล้วก็นึกบริกรรมภาวนาว่า
อัฐิ ๆ ๆ เมื่อจิตสงบลงไปแล้วจิตก็จะมองเห็นกระดูกอีก ฝึกหัดจนช�ำนิช�ำนาญอยู่ในสิ่งๆ เดียว แม้ว่า
จิตจะมองเห็นกระดูกที่หน้าอกอย่างเดียวตลอดปีตลอดชาติ ก็ให้มันรู้มันเห็นอยู่เพียงแค่นั้น ในเมื่อ
รู้เห็นแต่เพียงแค่เท่านั้นมันจะได้ประโยชน์อะไรเกิดขึ้น ความรู้มันก็ไม่กว้างขวาง อันนี้ท่านทั้งหลาย
พึงท�ำความเข้าใจว่า แม้จิตจะรู้อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงสิ่งเดียวคือกระดูกหน้าอกเท่านั้น ก็มีคุณค่า
เท่าๆ กันกับรู้หลายๆ อย่าง รู้สิ่งเดียวขอให้รู้จริงๆ เพียงแต่ก�ำหนดดูกระดูกอย่างเดียว นอกจากเรา
จะได้นมิ ติ ในแง่อสุภกรรมฐานแล้ว เรายังจะได้นมิ ติ ในแง่ธาตุกรรมฐาน หรือถ้าหากไม่สำ� คัญมัน่ หมาย
ในแง่อสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐาน จิตของท่านผู้ที่ก้าวเร็ว อาจจะไปส�ำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาว่าแม้ความรู้ความเห็นมันก็ไม่เที่ยง กระดูกซึ่งเป็นเครื่องรู้เครื่องเห็นก็ไม่เที่ยง เห็นแล้วมันก็
หายไป บางครั้งมันก็มองเห็น บางครั้งมันก็มองไม่เห็น แล้วจิตก็ไปส�ำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญา
คือส�ำคัญมั่นหมายความไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิต เพียงแค่รู้กระดูกอย่างเดียว จิตก็สามารถที่จะ
ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้

รู้ในขั้นสมถะต่างกับรู้ในภูมิวิปัสสนาอย่างไร
ทีนี้ลักษณะของจิตที่รู้ของสมถกรรมฐานนั้นอย่างไร รู้ในขั้นวิปัสสนากรรมฐานนั้นอย่างไร
ถ้าจิตมองเห็นกระดูกแล้วก็ยดึ เอากระดูกเป็นนิมติ มองจดจ้องดูอยูอ่ ย่างนัน้ ไม่มอี าการเปลีย่ นแปลง
อันนี้เป็นความรู้ขั้นสมถกรรมฐาน ถ้าหากว่าจิตสามารถที่จะปฏิวัติไปสู่ความรู้พิสดารยิ่งไปกว่านั้น
สามารถก�ำหนดกระดูกที่รู้เห็นนั้น ให้เล็กลงหรือให้ใหญ่ขึ้น หรือให้มีอันสลายตัวไป หรือให้มี
อันเป็นไปในแง่ว่าเป็นดิน เป็นน�ำ 
้ เป็นลม เป็นไฟ แล้วจิตเกิดความส�ำคัญมั่นหมายว่า แม้แต่กระดูก
ก็มีความเปลี่ยนแปลงได้ แม้แต่ความรู้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ มันไม่จีรังยั่งยืน รู้แล้วก็หายไป
เห็นแล้วก็หายไป ประเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาให้รู้ให้เห็นได้อีก กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น ถ้าจิตดูความ
เปลี่ยนแปลงอย่างนี้ ท่านก็เรียกว่าปฏิภาคนิมิต ในเมื่อเกิดปฏิภาคนิมิต จิตก็ใกล้ต่อความที่จะก้าว
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ขึน้ สูว่ ปิ สั สนากรรมฐาน เพราะจิตก�ำหนดความเปลีย่ นแปลง แต่ถา้ หากว่าจิตรูค้ วามเปลีย่ นแปลงของ
สิง่ ทีร่ เู้ ห็นนัน้ อนิจจสัญญายังไม่เกิดขึน้ ภายในจิต ก็ยงั เป็นภูมสิ มถกรรมฐานอยูน่ นั้ เอง แต่ถา้ จิตปฏิวตั ิ
ไปสู่ความเปลี่ยนแปลง ความไม่ยั่งยืน ความไม่คงที่ จิตก็ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา แต่ยังไม่ใช่
วิปัสสนาอย่างแท้จริง เพราะจิตยังไม่ยอมรับ เมื่อจิตยอมรับว่าสิ่งที่รู้เห็นนี้มันมีความเปลี่ยนแปลง
ยักย้ายอยู่เสมอ เป็นของไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แล้วก็มีความรู้สึกซึ้งลงไปในจิต แล้วก็
ยอมรับความเป็นเช่นนั้นว่าเป็นจริง จิตตัดสินด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาว่าเป็นของไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาจริงๆ แล้วก็ยอมรับสภาพความเป็นจริง ในตอนนี้จิตก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนา
อันนี้หมายถึงวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเอาวัตถุเป็นเครื่องหมายแห่งการรู้การเห็น

จิตเห็นการเกิด-ดับ
เมือ่ กายปรากฏอยู่ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ก็ยอ่ มปรากฏ แต่ถา้ จิตดูรปู คือกายนีล้ ะเอียด
ลงไปแล้ว จนกระทั่งสามารถรู้ส่วนละเอียดของร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่างๆ แล้ว
จิตสงบนิ่งลงไปสู่ความเป็นอัปปนาสมาธิ จนกระทั่งโลกคือวัตถุที่มองเห็นนั้นหายไปหมด ในตอนนี้
สุขเวทนาก็หายไป ทุกขเวทนาก็หายไป ยังเหลือแต่อุเบกขาเวทนา เพราะสุขทุกข์ เกิดอยู่ที่กาย
ถ้าจิตยังรู้สึกว่ากายยังปรากฏอยู่ก็มีเวทนาก็คือสุขและทุกข์ หรืออุเบกขาปะปนกันไป ถ้าหากจิต
พิจารณากายจนกายหายไปหมดแล้วจนมองไม่เห็นกาย ก็ยังเหลือแต่นามธรรมคือตัวรู้ จิตตัวผู้รู้นี้
สามารถที่จะปรุงความรู้ให้เกิดขึ้นในขั้นนามธรรม คือสิ่งที่รู้ปรากฏอยู่ในลักษณะ เกิดขึ้น ดับไป
เกิดขึ้น ดับไป อยู่ภายในจิต แต่จิตมิได้ส�ำคัญมั่นหมายในความเกิดและความดับนั้นว่าเป็นอะไร
เป็นแต่เพียงรู้อยู่ว่ามีสิ่งที่รู้แล้วก็แสดงอาการเกิด-ดับ ในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้น ดับไป เกิดขึ้น ดับไป มีอัน
เป็นอยู่อย่างนั้น จิตก็นิ่งเด่นเฉยอยู่ ไม่มีความส�ำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไร สิ่งที่ให้รู้ก็มีอยู่ จิตตัว
ผู้รู้ก็เด่นอยู่ อยู่ในลักษณะเพียงแค่รู้ สักแต่ว่ารู้ สักแต่ว่าเห็น เห็นแล้วก็ไม่เรียกว่าอะไร แม้แต่
ตัวจิตผู้รู้ก็ไม่เรียกตัวเองว่าจิต แม้แต่ส่ิงที่รู้จิตก็ไม่เรียกว่าอะไร เป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
ดับไป เกิดขึ้น ดับไป อยู่เพียงแค่นั้น อันนี้พอจะหาหลักเทียบในพระสูตรได้แล้วหรือยัง สิ่งที่จะเทียบ
ในพระสูตรก็คือว่า ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา อันนี้เป็นความรู้ของท่านอัญญาโกณฑัญญะ เมื่อได้
ดวงตาเห็นธรรม ท�ำไมจึงเรียกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ก็เพราะไม่สามารถที่จะเรียกชื่อได้เพราะไม่มีสมมติ
บัญญัติ สัจธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตของผู้ปฎิบัตินั้นย่อมไม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าจะสมมติบัญญัติ
เรียกว่าอะไร มีแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เกิดขึ้น ดับไป เกิดขึ้น ดับไป อยู่อย่างนั้น เพราะอาศัยที่ท่าน
อัญญาโกณฑัญญะรู้อย่างนี้ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรับรองว่าท่านเป็นพระโสดาบัน
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ขั้นตอนความรู้ที่เกิดขึ้นกับจิต
เพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ใจความว่า ความรู้ของจิตที่เกิดขึ้นนั้น มีอยู่ ๓ ขั้นตอน ตอนต้น
เป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาความทรงจ�ำ ที่เราอาศัยเป็นหลักหรือเป็นแนวน้อมนึกพิจารณา เช่น
จะพิจารณาพระไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็มีรูปกับนามเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้
โดยน้อมนึกเอาว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อันนี้เป็น
วิปัสสนาในขั้นปฏิบัติ
เมื่อผู้มาพิจารณา รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา เมื่อจิต
ยอมรับ และเชื่อมั่น ในความเป็น ที่ตัวเองค้นคิดพิจารณาแล้ว จิตจะเข้าไปสู่ความสงบ ในเมื่อ
สงบลงไปอยู่ในระดับอุปจารสมาธิ จิตก็สามารถที่จะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิรู้ตามแนวทางที่เราได้น้อม
นึกพิจารณามาแล้วนั้น ความรู้ในขั้นนี้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ จิตรู้อะไรขึ้นมา จิตกับสิ่งที่รู้นั้นเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ความรู้ในขั้นนี้มีสมมติบัญญัติตามภาษานิยมของโลก เมื่อจิตตามรู้ตามเห็นสิ่ง
ที่รู้ไป จิตจะค่อยสงบลงไปเรื่อยๆ เพราะสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ของจิต เป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่อง
ระลึกของสติ เมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึก ก็เป็นอุบายท�ำจิตให้สงบละเอียดลงไป จนกระทั่ง
จิตรู้สึกว่ากายไม่มี มีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆ แล้วจิตก็จะสามารถรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
ดับไปเป็นธรรมดา แต่ค�ำว่า เกิดขึ้นเป็นธรรมดา ดับไปเป็นธรรมดา ในความรู้สึกในขณะที่จิต
รู้เห็นอยู่จะไม่มี จิตจะมองเห็นแต่สิ่งที่รู้ที่เห็นปรากฏการณ์อยู่เท่านั้น แต่ไม่มีสมมติบัญญัติใดๆ
ที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไร อันนี้จิตเดินในขั้นวิปัสสนากรรมฐานอย่างละเอียด เมื่อจิตก�ำหนดรู้แต่เพียง
เกิด-ดับ เกิด-ดับ เกิด-ดับ อยู่แค่นั้น โดยไม่ได้นึกว่า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ในขณะนั้นก็ตาม
เมื่อจิตเพ่งจ้องมองดูความเกิดดับอยู่ภายในจิต จิตก็ย่อมจะปฏิวัติตนไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเอง

ความรู้ความเห็น อยู่เหนือสมมติบัญญัติ
ความรู้สึกว่าจิตขึ้นสู่ภูมิวิปัสสนานั้น เราจะก�ำหนดรู้เอาตอนไหน เพราะเมื่อจิตนิ่งลงไปแล้ว
มีแต่สงิ่ ทีร่ ู้ เกิด-ดับ เกิด-ดับ อยูอ่ ย่างนัน้ และไม่มภี าษาทีจ่ ะสมมติบญ
ั ญัติ เราจะก�ำหนดทีต่ รงไหนว่า
เป็นเครื่องหมายของวิปัสสนากรรมฐาน อันนี้จิตไม่ได้ก�ำหนด เมื่อจิตถอนออกมาจากความสงบและ
ความรู้เช่นนั้น พอมาเกิดรับรู้สัญญาในทางภายนอก มีความรู้สึกว่ามีกาย มีประสาท ๕ ครบบริบูรณ์
แล้วจิตจึงจะเกิดความรู้ขึ้นมาว่า สิ่งที่เรารู้เห็นอยู่ภายในเมื่อสักครู่นี้ นั่นแหละคือลักษณะแห่งความ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตาของสภาวธรรม อันนี้ภาษาสมมติบัญญัติจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตออกจาก
สมาธิมาแล้ว แม้แต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ในจุดที่พระองค์
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ก็ย่อมไม่มีสมมติบัญญัติ เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นสัจธรรมคือของจริง ในเมื่อ
สัจธรรมของจริงปรากฏขึ้นในจิตของผู้ปฏิบัติ ย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติ เพราะฉะนั้น ในธัมมจัก-
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กัปปวัตตนสูตร จึงได้แต่เพียงว่า ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง สัพพันตัง นิโรธธัมมันติ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดา เมื่อผู้ปฏิบัติมาท�ำจิตให้มีความละเอียดถึงขั้นนี้ หน้าที่
ที่จะค้นคิดพิจารณาอะไรต่อไป ในขณะที่จิตเป็นอยู่อย่างนี้ย่อมไม่สามารถที่จะน้อมจิตไปสู่ความ
เป็นอื่นได้ นอกจากจิตจะถอนจากความเป็นเช่นนั้นแล้ว จิตจะปฏิวัติตัวไปเอง เพราะภูมิรู้อันนี้
เป็นภูมิรู้ที่อยู่เหนือสัญญาเจตนาที่จะน้อมนึก เป็นความรู้ในขั้นที่เรียกว่าอัตโนมัติ

รู้แล้วไม่ยึดคือจุดสูงสุดของการปฏิบัติ
ความรู้ ความเห็น ความเป็นในขั้นนี้เกิดจากอะไร เกิดจาก ศีล สมาธิ ปัญญา ที่เราอบรม
ดีแล้ว สีลปริภาวิโต สมาธิ มหัปผโล โหติ มหานิสังโส สมาธิปริภาวิตา ปัญญา มหัปผลา โหติ
มหานิสังสา ปัญญา ปริภาวิตัง จิตตัง สัมมเทวะ อาสเวหิ วิมุจจติ ศีลอบรมสมาธิ สมาธิอบรม
ปัญญา ปัญญาอบรมจิต ปัญญาที่มาอบรมจิตนั้นคืออะไร ก็คือสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเกิดอยู่ภายในจิต
ตลอดเวลานั่นเอง นั่นแหละคือตัวปัญญาที่ย้อนกลับมาอบรมจิต เมื่อจิตไม่มีอาการตื่นต่อสิ่งที่
เกิดขึ้นนั้น จิตก็อยู่ในสภาพแห่งความเป็นปกติอย่างเต็มที่ ถ้าหากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิต
จิตมีอาการไหว ถ้าเกิดความยินดีขึ้นมาก็เป็น กามสุขัลลิกานุโยค ถ้าเกิดไม่พอใจขึ้นมาก็เป็น
อัตตกิลมถานุโยค ถ้าจะดูในแง่ตัณหา ถ้ายินดีก็กามตัณหา ถ้าติดก็ภวตัณหา ถ้าไม่ยินดีก็วิภวตัณหา
ถ้าหากจิตอยู่ในความเป็นปกติภาพนิ่งเด่นอยู่ แม้อะไรจะผ่านเข้ามาก็นิ่งเด่นอยู่อย่างนั้น ไม่มีความ
ยินดี ไม่มีความยินร้าย ไม่มีความติด ไม่ยึดไม่ถืออะไร นิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้น ค�ำว่านิโรธ
ความดับนี่ไม่ใช่ว่าดับจิตโดยไม่มีความรู้สึก มันดับแต่เพียงอาการแห่งกิเลสเท่านั้น แต่อาการแห่ง
ความรู้ที่ว่า ยังกิญจิ สมุทยธัมมัง นั้นยังปรากฏอยู่ ทีนี้เพียงแค่ว่ามีสิ่ง เกิด-ดับ เกิด-ดับ ปรากฏ
อยู่ภายในจิตเท่านั้น ยังมีหลักฐานที่พึงจะยืนยันอีกว่า ในกาลใดแล ธรรมทั้งหลายย่อมปรากฏแก่
พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ ในกาลนั้นความสงสัยของพราหมณ์นั้นย่อมสิ้นไป อันนี้คือจุดสูง
จุดของการปฏิบัติจิต

ภูมิจิตขั้นสุดยอดของนักปฏิบัติ
ทีนี้ใครจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตาม อย่าได้ไปท�ำความเคลือบแคลงสงสัยในวิธีการนั้นๆ
การปฏิบตั แิ บบไหนถูกหมดไม่มอี ะไรผิด แต่ถา้ เข้าใจผิด ในเมือ่ ความรูเ้ กิดขึน้ มันก็มคี วามผิด ถ้ารูผ้ ดิ
มันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิ ถ้ารู้ถูก ก็เป็นสัมมาทิฏฐิ ถ้ารู้ว่าจิตมันดับหมด ไม่มีอะไรเหลือ มีแต่ความว่าง
จิตก็ไม่มี อะไรก็ไม่มีทั้งนั้น มันค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ผิด ในเมื่อจิตมันปล่อยวางทุกสิ่ง
ทุกอย่างลงไปแล้ว ใจมีความสงบนิ่งเด่นอยู่ แม้ไม่มีอะไรเหลืออยู่ ตัวจิตผู้รู้มันก็ยังมีปรากฏอยู่ จิตตัว
ผูร้ ไู้ ม่มกี ารดับ พุทธะคือผูร้ ู้ พุทธะคือผูต้ นื่ พุทธะคือผูเ้ บิกบาน จะปรากฏเด่นชัดต่อเมือ่ จิตตัดกระแส
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แห่งอารมณ์ ตัดกระแสแห่งกิเลสให้ขาดสิ้นลงไป โดยไม่เกี่ยวข้องกับอะไรแล้ว จิตไปสงบนิ่งเด่น
สว่างไสวอยู่ อันนั้นคือธาตุแท้แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นภายในจิตของผู้ปฏิบัติ ในเมื่อธาตุแท้
แห่งความเป็นพุทธะปรากฏขึ้นแล้ว ธาตุแท้แห่งความเป็นธรรมะก็ย่อมปรากฏขึ้นอยู่ในจุดเดียวกัน
เมื่อมีทั้งสองอย่างพร้อม สังฆะ คือ อริยสงฆ์ ก็ปรากฏพร้อมในจุดเดียวกัน เพราะฉะนั้น พุทโธ ธัมโม
สังโฆ เป็นวิสุทธิธรรม สามารถที่จะรวมเป็น เอกมรรค เอกธรรม เป็นธรรมดวงเดียว ที่สามารถ
ปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมิธรรม ตามขั้นตอนแห่งความสามารถของผู้ปฏิบัติ นี่คือภูมิจิตขั้นสุดยอด
ของนักปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติอยู่ในสายแห่งโลกียธรรม ก็อาศัยเรื่องของนามรูปนี่แหละเป็นเครื่องรู้ ผู้ปฏิบัติ
อยู่ในสายโลกุตตระ คือโสดามรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค อรหัตตมรรค ก็อาศัยรูปกับ
นามนี่แหละเป็นเครื่องรู้ของจิต เป็นเครื่องระลึกของสติ

พระอริยบุคคลเสมอกันในภูมิจิต แต่ภูมิปัญญาต่างกัน
ผู้ที่ส�ำเร็จพระอริยบุคคลทั้ง ๔ จ�ำพวกนั้น ภูมิจิตจะหยาบหรือละเอียดกว่ากันนั้น สุดแท้แต่
ภูมิปัญญาของท่าน แต่ความหมดกิเลสสม�่ำเสมอกันหมด แต่ภูมิแห่งความรู้คือสติปัญญานั้น ย่อม
น้อยมากกว่ากัน บางท่านเพียงแต่รู้ว่าตนได้ตนเห็น แม้จะน�ำมาอธิบายให้ใครฟังก็แทบจะหาค�ำพูด
ไม่มี บางท่านให้จิตสงบลงเพียงนิดหน่อย มีปฏิภาณความรู้กว้างขวาง มีโวหาร สามารถที่จะโต้ตอบ
หรืออธิบายธรรมะได้อย่างละเอียดลออ แม้ในสมัยพุทธกาล พระพุทธองค์ทรงยกย่องท่านกัจจายนะ
ว่ า เป็ น ผู ้ มี ส ติ ป ั ญ ญาฉลาด สามารถอธิ บ ายหั ว ข้ อ แห่ ง ธรรมที่ ย ่ อ ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงแสดงให้
กว้างขวางพิสดารได้ เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพระสาวกย่อมมีแคบมีกว้าง มีละเอียดมีหยาบ
กว่ากัน แต่ภูมิจิตที่ส�ำเร็จความเป็นอริยบุคคลนั้น มีความเสมอกัน ภูมิจิตที่สามารถท�ำอาสวะ
คือกิเลส ให้หมดสิ้นไปนั้นมีเสมอกัน แต่ภูมิปัญญาต่างกัน
เพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะเข้าใจผิดในพระเถระบางท่าน ซึ่งบางทีเราอาจไปถามปัญหาท่าน
ข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งท่านอาจจะตอบไม่ตรงกับความรู้ของเรา บางทีเราอาจจะเข้าใจผิด หรือไปยกโทษ
ท่านว่า ท่านผู้นี้ไม่มีภูมิ ภูมิความรู้ที่จะพูดเป็นภาษา กับภูมิธรรมภายในจิตนั้นต่างกัน บางท่านรู้
มีลักษณะรู้ และหมดกิเลสด้วย แต่ว่าไม่สามารถที่จะน�ำมาอธิบายให้ถูกต้องตามภาษาสมมติบัญญัติ
ได้โดยถูกต้อง หรือตรงกับจุดประสงค์ของผู้ฟัง เมื่อผู้ฟังไปแก่แต่ต�ำรับต�ำราอย่างเดียว จึงเผลอไป
ยกโทษบางท่านที่ให้ค�ำตอบไม่ถูกต้องตรงกับความรู้ความเห็นของตัวเอง ว่าเป็นผู้ไม่มีภูมิ อันนี้
เป็นสิ่งที่นักปฏิบัติทั้งหลายพึงสังวรระวังไว้
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นักปฏิบัติอย่าถือพรรคถือพวก ให้ยึดในพระรัตนตรัย
อีกอย่างหนึ่ง ถ้าท่านจะเป็นนักปฏิบัติอย่างแท้จริง ท่านอย่าไปถือพวก ถือพรรค ถือคณะ
ว่าหมู่เขาหมู่เรา อาจารย์เขาอาจารย์เรา ขอให้ยึดถือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ
ที่พึ่ง ถือพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าองค์เดียวเป็นครู เพราะสาวกที่เผยแพร่ศาสนาอยู่ในปัจจุบันนี้
ถอดแบบจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งนั้น เพราะฉะนั้นการที่ถือพรรค ถือพวก ถือลัทธิแห่ง
การปฏิบัตินั้น ย่อมส่อแสดงว่าเป็นผู้ยังมีกิเลส ยังมีอุปาทานในการยึดมั่นถือมั่น ถ้าตราบใดที่เรายัง
ยึดถือมั่นในพรรค ในพวก ในเรา ในเขา ของเรา ของเขาอยู่ เราก็ยังไม่หมดอุปาทาน บางทีคณะนี้
โจมตีคณะโน้น คณะโน้นโจมตีคณะนี้ อะไรท�ำนองนี้ ผู้ที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กัน
จริงๆ นั้น ขอได้โปรดท�ำจิตให้เป็นกลาง ให้ปล่อยวางลงไปว่าผู้ประพฤติผิด เข้าใจผิด เป็นบุคคล
ที่น่าสงสาร ผู้ปฏิบัติถูก ท�ำถูกต้องและได้ผลดี เป็นบุคคลที่น่าอนุโมทนา ผู้ที่ท�ำผิดไม่ใช่ผู้ที่
นักปฏิบัติธรรมจะต้องไปกล่าวจ้วงจาบด้วยค�ำพูดหยาบคาย แม้ว่าเขาท�ำผิดก็เป็นเรื่องของเขา
แต่ถ้าเรากล่าวจ้วงจาบด้วยวาจาที่หยาบคาย เป็นการสร้างบาปกรรมขึ้นใส่ตัวเอง อย่าไปส�ำคัญว่า
คนท�ำผิดด่าไม่เป็นไร ไม่บาป คนท�ำผิดเราด่าก็บาป คนท�ำผิดเราต�ำหนิก็บาป แต่ถ้าเราติเพื่อก่อนั้น
ได้บุญ แต่ต�ำหนิเพื่อให้เสียหาย เสียชื่อเสียเสียงนั้นบาป มันบาปอยู่ที่ตรงไหน เพราะเรากล่าว
ค�ำหยาบ ผรุสวาจายเวรมณี มันอกุศลกรรมบถ เป็นวจีทุจริต ในเมื่อวจีของเรายังบาปยังทุจริตอยู่
มันก็ผิดศีลข้อมุสาวาท เพราะค�ำหยาบเป็นฉายาแห่งมุสาวาท
เพราะฉะนั้นนักปฏิบัติพึงสังวรระวังเรื่องนี้ไว้ให้ดี พยายามท�ำความรู้แจ้งเห็นจริงให้มัน
ปรากฏขึ้นภายในจิตของตัวเอง ถ้าเรายังส�ำคัญว่าเราดีกว่าคนอื่น เก่งกว่าคนอื่น นั่นแสดงว่าเรายังโง่
กว่าเขา ถ้าเรามีความส�ำคัญว่าเราโง่กว่าเขา ไม่เก่งเท่าเขา เราก็ยังโง่อยู่อีกนั่นแหละ แต่ถ้าเราส�ำคัญ
ว่าเรามีความรู้สึกเป็นกลางๆ มีความเป็นธรรมอย่างแท้จริง เราเริ่มฉลาดขึ้นมาบ้าง เพราะฉะนั้น
ขอให้สังวรระวัง ในเรื่องการกล่าวต�ำหนิติเตียนซึ่งกันและกัน หรือการถือพรรค ถือพวก ถือหมู่
ถือคณะ พระพุทธเจ้าสอนว่า สัพเพ ธัมมา อนัตตา ธรรมทัง้ หลายทัง้ ปวงเป็นอนัตตา ไม่ใช่ตวั ไม่ใช่ตน
แต่เรายังมาถือ อหังการ มมังการ มีตัว มีตน มีเขา มีเรา มีพรรค มีพวก มันก็ผิดต่อหลักค�ำสอน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

แนวปฏิบัติหลังจากถอนจิตออกจากสมาธิ
บัดนี้ เรานั่งสมาธิมาพอสมควรแล้ว ขอให้ทุกท่านจงก�ำหนดจิตออกจากสมาธิ แล้วก�ำหนด
พิจารณาดูตั้งแต่เริ่มต้นที่จะนั่งสมาธิว่าเราได้ท�ำอะไรบ้าง เริ่มตั้งแต่จุดธูปเทียน ไหว้พระสวดมนต์
แผ่เมตตา ก�ำหนดอารมณ์เรื่องบริกรรมภาวนา หรืออารมณ์เป็นเครื่องรู้ เครื่องพิจารณาของจิต
แล้วจิตของเรามีความเป็นไปอย่างไร สงบหรือไม่สงบ รู้หรือไม่รู้ ได้ผ่านสมาธิขั้นไหนอย่างไร มีอะไร
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เกิดขึ้นบ้าง มีปีติไหม มีความสุขไหม มีนิมิตไหม มีความรู้อะไรเกิดขึ้นไหม จนกระทั่งถึงจุดสุดท้าย
ที่เราจะออกจากสมาธิ ว่าจิตของเราสงบไหม หรือไม่สงบ
เมื่อเราพิจารณาดูอย่างนั้นแล้ว เราก็ก�ำหนดรู้จิตของเราอีกทีหนึ่ง ว่าอะไรมันเกิดขึ้น ความคิด
อะไรเกิดขึน้ เราก็กำ� หนดรูค้ วามคิดอันนัน้ ความคิดนีม้ นั ดับไป เราก็ปล่อยมันไป ความคิดใหม่เกิดขึน้
เราก�ำหนดรู้ เรียกว่าตามรู้ให้มันทันความคิดของเราเอง

บริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบ ให้ตามดูความคิด
ส�ำหรับผูท้ บี่ ริกรรมภาวนาแล้วจิตไม่สงบ บริกรรมอย่างไรจิตก็ไม่สงบ ก็ควรจะเปลีย่ นเป็นวิธนี ี้
คือนั่งหลับตาก็ตาม ลืมตาก็ตาม ให้คอยจ้องดูความคิดของเราเองว่า มันคิดอะไรขึ้น พอคิดอะไร
ขึ้นมาปั๊บ ก�ำหนดรู้ เมื่อเราท�ำอย่างนี้มันจะได้ประโยชน์อะไร เพราะเราดูทุกสิ่งทุกอย่างด้วย
ความตั้งใจด้วยความมีสติ จะท�ำให้สติของเราเด่นขึ้น มีก�ำลังขึ้น แล้วเราจะสามารถรู้ทันความคิด
ของเราเอง เมื่อเรารู้ทันความคิดของเราเอง ต่อไปเราจะคิดอะไร คิดด้วยความรู้เท่าทัน สิ่งที่เรา
คิดนัน้ มันจะไม่สามารถดึงเอาจิตใจของเราให้เกิดทุกข์ทรมาน ความจริงค�ำว่าความรูต้ ามความหมาย
ของค�ำว่ารู้ในสมาธิหรือ สมาธิปัญญานั้น ก็หมายถึงจิตสามารถรู้ทันอารมณ์ต่างๆ ที่เราเคยนึกคิด
ว่ามันวุ่นวายมาแต่ก่อน โดยปกติที่เรายังไม่มีสมาธิ ไม่มีสติปัญญารู้เท่าทันอารมณ์ เราดูอะไร
เราได้ยินได้ฟังอะไรหรือสัมผัสอะไร ในทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ สิ่งที่จะพึงเกิดขึ้น มันก็มีอยู่
สองอย่าง คือพอใจ ไม่พอใจ นอกจากจะเกิดความพอใจไม่พอใจแล้ว มันยังจะต้องปรุงแต่งไปอีก
แล้วก็หาเรื่องไปเรื่อยๆ จนตัวเองต้องเกิดทุกข์ เกิดวุ่นวายขึ้นมา แต่ถ้าเรามีสมาธิ มีสติปัญญา
รู้เท่าทัน เรามองดูอะไรทางตา ได้ยินอะไรทางหู รู้อะไรทางจมูก รู้รสทางลิ้น สัมผัสทางกาย แม้จะ
นึกคิดในใจ เรามีสติคอยจ้องดูอยู่ไม่เผลอ ความรู้ทั้งหลายเหล่านั้น มันจะกลายเป็นเครื่องรู้ของจิต
เป็นเครื่องระลึกของสติ เพราะอาศัยความรู้เท่าทันอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา สิ่งใดที่เรารู้เท่าทัน สิ่งนั้น
มันไม่สามารถที่จะดึงใจของเราไปทรมานให้เกิดทุกข์ได้ นี่คือผลที่จะพึงเกิดขึ้น

ท�ำอย่างไรเมื่อภาวนาแล้วเกิดอาการส�ำลัก ไอ หาว ปวดขา ฯลฯ
อันนีม้ นั เป็นเหตุการณ์ในทางกาย ถ้ามีอาการอย่างนัน้ ก็แก้ไขวิธใี ดวิธหี นึง่ ให้มนั หายไป ถ้ามัน
จะส�ำลักก็หาวิธีแก้ไขอาการส�ำลักให้มันหายไปแล้วก�ำหนดจิตภาวนาไปใหม่ ไม่ต้องไปรู้หนอหรอก
มันเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เอง เพียงแต่รู้เท่านั้นแหละ ไม่ต้องไปหนอมัน อย่าไปกลั้น ปล่อย มันเกิดส�ำลัก
ขึ้นมาก็แก้ไขด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางกายหรือน�้ำลายที่มันจะส�ำลัก ถ้ามัน
จะส�ำลัก ถ้าไม่กลืนก็บว้ นทิง้ เสีย ทีนี้กภ็ าวนากันต่อไป ถ้ามันจะไอก็ไอให้มนั หาย ถ้ามันจะหาวก็หาว
ให้มันหาย อันนี้มันเป็นตัวทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกาย เราแก้ไม่ได้ ถ้าอย่างเรานั่งนานมันปวดแข้งปวดขา
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เราจะนึกว่าปวดหนอ ๆ ๆ ๆ อยูน่ นั่ ถ้าจิตไม่สงบแล้ว มันก็ไม่หายปวด ในเมือ่ มันทนไม่ไหวก็พลิกเสีย
เปลี่ยนอิริยาบถเสีย มันก็หายไป เป็นแต่เพียงว่าเราก�ำหนดรู้ ถ้ามันเกิดเวทนาขึ้นมาเจ็บปวด
ถ้าเราสามารถทีจ่ ะก�ำหนดจิตให้วงิ่ เข้าสมาธิได้อย่างฉับพลันก็ทำ 
� แล้วมันจะหายปวด ถ้าจิตเข้าสมาธิ
อย่างแท้จริงแล้ว มันจะไม่มีตัวปรากฏในความรู้สึก ในเมื่อตัวไม่มีแล้ว ความเจ็บปวดก็ไม่มี เพราะ
เวทนามันเกิดจากกายเท่านั้น เวทนาที่เป็นสุข เป็นทุกข์นี่เกิดจากกาย ส่วนอุเบกขาเวทนานั้น
มันเกิดจากใจโดยเฉพาะ เรื่องความทุกข์ที่เกิดทางกายนี่เราฝืนไม่ได้หรอก

กิเลสหมดไปด้วยปัญญา ไม่ใช่การทรมานตนเอง
บางท่านปฏิบัติแล้วต้องอดอาหารต้องทรมานอย่างนั้นอย่างนี้ อย่าๆ อย่าไปท�ำ  อาตมานี่เคย
อดข้าวเป็นอาทิตย์ๆ แล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้น พระพุทธเจ้าสอนว่า คนที่ยังมีกิเลสเป็นเชื้ออยู่
แม้การทรมานตนด้วยการย่างตนบนถ่านเพลิง ด้วยการทรมานตัวเองด้วยวิธกี ารต่างๆ ก็ไม่สามารถ
ทีจ่ ะท�ำเขาให้หมดกิเลสไปได้ แต่กเิ ลสมันจะหมดไปด้วยเหตุผล เราจะรูเ้ หตุผลก็ตอ้ งค้นคิดพิจารณา
เมือ่ เราค้นคิดพิจารณาจิตมันรูเ้ หตุรผู้ ลว่าทุกข์เกิดจากไหน สุขเกิดจากอะไร ท�ำอย่างนีม้ นั เป็นทุกข์ไหม
ท�ำอย่างนั้นสุขไหม อะไรท�ำนองนี้ มันรู้เหตุรู้ผลกันแล้ว มันจะปล่อยวางไปเอง ถ้าหากเรายัง
ไม่รู้จริงเห็นจริงแล้ว เราจะไปละอย่างไรมันก็ละไม่ได้หรอกกิเลส อาตมาขอยืนยันว่ากิเลสไม่ใช่เรื่อง
ที่เราจะไปละเอาได้ กิเลสที่ละได้ คือละการไม่ท�ำ  ละการไม่พูด แต่ความรู้สึกทางใจนี่ตั้งใจละเอา
ไม่ได้ ถ้าใครไม่เชื่อก็ลองพิจารณาดูจิตของตัวเองก็แล้วกัน
การละกิเลสกายคือ ศีล ๕ ข้อ ปฏิบัติตามศีล ในข้อที่จะละเมิดด้วยกาย เช่น การฆ่า การลัก
การประพฤติผิดในกาม การดื่มสุราเมรัย งดเว้นจากการท�ำ ๔ ข้อนี้ เป็นอันละกิเลสทางกาย งดเว้น
จากพูดปด พูดส่อเสียด พูดค�ำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ เหลวไหล ถ้าเรางดเว้นเป็นการละกิเลสทางวาจา
ละได้แต่กายกับวาจา แต่ส่วนใจนี่ต้องอาศัยการอบรมศีล สมาธิ ปัญญา ให้มีก�ำลังกล้า ถึงขนาด
ประชุมพร้อมลงเป็นอริยมรรค ความประชุมพร้อมองค์อริยมรรคซึ่งเกิดจาก ศีล สมาธิ ปัญญา นี้
ตัวที่เด่นชัดที่สุดก็คือสติ เราภาวนาจิตมุ่งเพื่อให้เรามีสติอย่างเดียว แม้ว่าเราจะรู้อะไรมากมาย
สักเพียงใดก็ตาม แต่สติยังหย่อน สติยังบกพร่องอยู่ มันก็ยังไกลต่อความส�ำเร็จ ถ้ามีสติสัมปชัญญะ
พร้อม จนกลายเป็นมหาสติ ที่เรียกว่า มหาสติปัฏฐาน นั่นแหละจึงจะเกิดมีการประชุมพร้อมแห่ง
อริยมรรคภายในจิตของเรา ในเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะ มีอริยมรรคประชุมพร้อม ศีล สมาธิ ปัญญา
มันก็เป็นเจตสิกฝังแน่นอยู่ในจิต จิตเป็นศีล สมาธิ ปัญญา   ศีล สมาธิ ปัญญา รวมลงเป็นหนึ่ง
เป็นตัวจิตเอง ทีนี้เมื่อจิตเป็นศีล สมาธิ ปัญญา โดยธรรมชาติของศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว มันเป็นสิ่ง
ที่บริสุทธิ์สะอาด ไม่มีกิเลส แล้วจิตของเราก็จะปฏิวัติตัว คือกลับสภาพเป็นความไม่มีกิเลส
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พลังจิต - พลังสติ สัมพันธ์กันอย่างไร
จิต ลักษณะของจิตเป็นแต่เพียงรู้สึก รู้นึก รู้คิด รู้ร้อน รู้เย็น เท่านั้น แต่ไม่รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก
คนวิกลจริต เราเรียกว่าคนไม่มีสติใช่ไหม แล้วเขามีจิตหรือเปล่า เขาก็ยังมีจิต เพราะจิตเขาไม่มีสติ
เขาจึงกลายเป็นคนวิกลจริต สติถ้าจะว่าโดยส่วนรวมกันแล้ว ถ้าจิตไม่มี อะไรก็ไม่มี ธรรมก็ไม่มี สติก็
ไม่มี ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ ปัญญา ก็ไม่มี ถ้าไม่มจี ติ โดยธรรมชาติของคนเรานี้ จะต้องมีสว่ นประกอบ
๒ อย่าง คือ กาย กับ จิต ในเมื่อจิตมีแต่ตัวจิตอันเดียว ไม่มีกายเป็นส่วนประกอบ ท�ำอะไรไม่ส�ำเร็จ
แต่เมื่อมาก่อร่างขึ้นเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ แล้วจิตอันนี้ก็อาศัย
ประสาท ๕ คือ ประสาทตา ประสาทหู ประสาทจมูก ประสาทลิน้ ประสาทกาย แล้วก็ประสาทหัวใจ
ทีเ่ ราเรียกว่ามันสมอง เป็นสือ่ สัมพันธ์ให้เกิดความรูส้ กึ นึกคิด ซึง่ แสดงอาการออกมา ด้วยการคิดดีและ
คิดชัว่ เพราะฉะนัน้ สภาพความเป็นจริงของจิตนัน้ เป็นแต่เพียงสภาพทีร่ สู้ กึ รูน้ กึ รูค้ ดิ แต่หาระเบียบ
ไม่ได้ คิดเรื่อยเปื่อยไป แต่เมื่อมีสติเป็นเครื่องประกอบ ซึ่งเรียกว่าเจตสิก สตินี้เป็นเจตสิกที่ประกอบ
อยูใ่ นจิต ถ้าคนมีสติออ่ นๆ ก็กลายเป็นคนปัญญาอ่อน ถ้าคนมีสติเข้มแข็ง ก็กลายเป็นคนมีปญ
ั ญา
โดยธรรมชาติ ถ้าสติที่ได้ฝึกฝนอบรม ด้วยการเพ่งพินิจในเครื่องรู้ อันเป็นอุบายให้เกิดก�ำลังกล้า
ขึ้นมา สติมีก�ำลังเราเรียกว่า พลังจิต เช่น อย่างนักใช้อ�ำนาจจิตทั้งหลาย โดยปกติแล้วเพียงแต่ใช้การ
นึกอย่างเดียว แล้วจิตมันก็ไม่มพี ลัง จะต้องอาศัยการฝึกหัดเพ่ง เพ่งเพียรเพ่งกสิณ เพ่งอะไรก็แล้วแต่
ในเมื่อจิตมีเครื่องรู้ จิตก็มีสติสัมปชัญญะดีขึ้น แล้วเมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะดีขึ้น จิตก็มีพลัง ถ้าหาก
อาศัยการเพ่งกสิณ สามารถใช้พลังจิต ใช้ประโยชน์ในทางนอกได้ เช่น ใช้พลังจิตช่วยรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บอะไรต่างๆ เช่น อย่างพวกหมอมนต์วิชาไสยศาสตร์ทั้งหลาย เช่นมนต์ต่อกระดูก เป็นต้น
ถ้าล�ำพังแต่นึกในจิตว่า ให้กระดูกนี่มันต่อกัน ๆ ๆ มันก็ไม่เกิดผล เพราะฉะนั้น เขาจึงมีคาถาอาคม
ท่องบ่น ท่องคาถาแล้วเป่าลงไป กระดูกสามารถต่อกันได้ คาถานั่นแหละคือเครื่องรู้ของจิต เป็น
เครื่องระลึกของสติ เป็นส่วนประกอบให้จิตกับสตินี่เกิดพลังขึ้นมา เพราะฉะนั้นจิตกับสตินี่ เราจึงพึง
ท�ำความเข้าใจว่า จิตนี่สักแต่ว่านึกว่าคิด แต่หาความเป็นระเบียบไม่ได้ แต่เมื่อมีสติเข้าประกอบเป็น
เจตสิกแล้ว ความคิดของจิตนัน้ จะเป็นระเบียบยิง่ ขึน้ อย่างทีเ่ รามาหัดภาวนานี่ หัดเพือ่ ให้จติ ของเรา
เกิดสติ มีสติเข้มแข็งขึ้น เพื่อจะได้จัดระบบความคิดของจิตให้มีระเบียบดีขึ้น ปราศจากกันไม่ได้
ถ้าเราตัง้ ใจจดจ้องกับการฟังค�ำพูดของผูพ้ ดู เมือ่ จิตของเราไม่อยูก่ บั ค�ำพูด ก็เรียกว่าเราขาดสติ
อันนี้ว่ากันโดยธรรมดาๆ  ทีนี้อีกอันหนึ่ง ไม่ใช่ลักษณะขาดสติ อันนี้เกิดขึ้นส�ำหรับผู้ที่เคยภาวนาเป็น
มาแล้ว ถ้าหากการฟังเทศน์ ถ้าจิตมันไม่ยอมรับ มันก็เข้าไปสู่ความสงบ ในเมื่อสงบแล้ว มันก็เข้าไป
ค้นคว้าตามหน้าที่ของมันเอง อันนี้ลักษณะหนึ่ง ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องขาดสติ อย่างการฟังเทศน์
ฟังไป ๆ ๆ ถ้าหากว่า ภูมิของผู้เทศน์กับภูมิของเรามันไม่ตรงกัน จิตมันจะไม่เอาไหน มันจะเข้าไป
สู่ความสงบแล้ว แล้วจะไปค้นคว้าของมันเองต่างหาก โดยไม่สนใจกับค�ำพูดของผู้พูด อันนี้ไม่ใช่
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ลักษณะขาดสติ แต่ถา้ เราตัง้ ใจว่าจะให้จติ มันอยูก่ บั ค�ำพูดของผูพ้ ดู พอเสร็จแล้ว มันไม่ใช่ลกั ษณะของ
ความสงบ แต่มันลอยเลื่อนไปทางอื่น คือลืมๆ ไป อันนี้เป็นลักษณะของการขาดสติ

พุทธศาสตร์กับไสยศาสตร์
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลก มันเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ และมีความจริงตามขั้นภูมิของเขา
หลักวิชาไสยศาสตร์เขาก็มคี วามจริงตามขัน้ ภูมขิ องเขา เช่นอย่างมนต์ตอ่ กระดูกดังทีว่ า่ นัน้ ความจริง
มันก็ปรากฏเป็นส่วนมาก ผู้ที่เขาเรียนแล้วเขาก็สามารถต่อกระดูกได้ แม้ในระดับชนชั้นปัญญาชน
เช่น คุณหลวงศุภชลาศัย ก็เก่งในวิชาต่อกระดูก ทีนใี้ นเมือ่ เอาคาถาวิชาไสยศาสตร์มาบริกรรมหรือ
มาท่องบ่นนั้น มันเป็นการผิดหรือไม่ อันนี้ผิดหรือไม่ผิดอยู่ที่ความรู้จริง ความรู้เท่าเอาทันของ
ผู้ใช้ พระพุทธเจ้าก็ใช้วิชาไสยศาสตร์ในคราวจ�ำเป็น เคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าใช้วิชาไสยศาสตร์
อะไรที่เราน้อมไปเพี่อผลตอบแทนในการท่องมนต์หรือคาถาอาคม หรืออธิษฐานจิต อันนั้นคือ
ไสยศาสตร์ เข้าใจหรือเปล่า อะไรที่เราท่องบ่น ซึ่งเป็นคาถาอาคมแล้วต้องการผลตอบแทน
ในความส�ำเร็จตามความปรารถนา สิ่งนั้นเรียกว่าไสยศาสตร์ เช่นท่องบ่นคาถาอาคม เช่นท่องบท
อุรุยังๆ แล้วให้หนังมันเหนียว อธิษฐานให้หนังเหนียว อันนี้เรียก ไสยศาสตร์ ถ้าเราไปไหว้พระนี่
สาธุๆ ข้าพเจ้าไหว้พระแล้วพรุ่งนี้ขอให้ถูกล็อตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง อันนี้เรียกไสยศาสตร์ แต่ถา้ เรา
ท่องบ่นหรือกราบไหว้ โดยมุง่ ทีจ่ ะท�ำให้จติ บริสทุ ธิส์ ะอาด เป็นการฝึกฝนอบรมจิต เป็นพุทธศาสตร์
ล้วนๆ อาจจะเป็นคาถาในศาสนาพราหมณ์ท่ีเขาท่องบ่นก็ตาม แต่ถ้าเราเอามาท่องบ่นเพื่อให้จิต
เป็นสมาธิเพือ่ ให้รจู้ ริงเห็นจริง โดยไม่ตอ้ งอธิษฐานขออะไร อันนีเ้ ป็นพุทธศาสตร์ เราท่องพุทโธ ๆ ๆ ๆ
แล้วเราขอว่า ภาวนาพุทโธแล้ว ขอให้รำ�่ ให้รวย ท�ำนองนีม้ นั เป็นเรือ่ งของไสยศาสตร์ ไหว้พระพุทธรูป
องค์เดียวนี่ เป็นได้ทั้งไสยศาสตร์เป็นได้ทั้งพุทธศาสตร์ แล้วแต่วา่ ผู้นั้นจะก�ำหนดไปในด้านไหน
อย่างสมาธิก็เป็นไสยศาสตร์เหมือนกัน ถ้าสมมุติว่าท�ำสมาธิแล้ว ให้สามารถเกิดเป็นหมอดู
ได้ มองหาทรัพย์สมบัติ หรือให้เกิดพลังจิตเพือ่ จะใช้ในการทีจ่ ะบังคับกดขีข่ ม่ เหงน�ำ้ จิตน�ำ้ ใจของคนอืน่
ให้มาตกอยูใ่ นอ�ำนาจของเรานี่ นอกจากจะเป็นไสยศาสตร์แล้ว ยังเป็นมิจฉาสมาธิอกี แต่ถา้ ท�ำไปเพือ่
ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ ทัง้ สิน้ มุง่ แต่ความบริสทุ ธิส์ ะอาดจิตอย่างเดียว อันนัน้ เป็นพุทธศาสตร์ลว้ นๆ
เราท�ำความรู้สึกของเรา ไสยศาสตร์บางอย่างที่เขาเรียนแล้วมันมาเกิดความอยุติธรรมขึ้นมา
อย่างสมมุติว่า ใครก็ตามเรียนพวกเสน่ห์มหานิยม พระพุทธเจ้าว่าเป็นติรัจฉานวิชา เรียนเครื่องราง
ของขลังก็เป็นติรจั ฉานวิชา ท�ำไมจึงว่าอย่างนัน้ ท่านไปก�ำหนดเอาตรงทีว่ า่ เมือ่ เก่งแล้ว ขาดศีลธรรม
ไม่มีศีล ๕ ท�ำอย่างไม่มีศีล ๕ ว่าอย่างนั้นเถอะ อย่างเรียนมนต์เสน่ห์เก่งแล้ว อยากได้ลูกสาวใคร
ก็เอา เอาให้เขาวิ่งตาม อันนี้มันไม่ยุติธรรม เป็นการกดขี่ข่มเหง เช่น อย่างคนที่เขาไม่เลื่อมใสแล้ว
เขาไม่นับถือเรา แล้วเอาวิชาอาคมไปข่มจิตข่มใจให้เขามานับถือเรา อันนี้มันไม่ยุติธรรม เป็นการท�ำ
เยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน แต่ถ้าใครรู้ไว้ แต่ไม่ท�ำอย่างนั้น พระองค์ก็ไม่ต�ำหนิ
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เมื่อเราท�ำสมาธิดีแล้วภายหลังมาเราจะท่องคาถาบทไหน มันก็ขลังหมด มีคาถาต่อกระดูก
บทหนึ่ง จัตตาโร ยถาปัตโต เอโกปัตโต อธิฏฐามิ เกิดขึ้นเมื่อท้าวมหาราชทั้ง ๔ เอาบาตร ๔ ใบ
ไปถวายพระพุทธเจ้า ทีนี้พระพุทธเจ้าจะอธิษฐานใช้ของใครคนใดคนหนึ่ง ก็กลัวจะเสียพระทัย
จึงเอาบาตรทั้ง ๔ มารวมเข้า แล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตว่า จัตตาโร ยถาปัตโต เอโกปัตโต อธิฏฐามิ
บาตรนี้มี ๔ ใบ เราอธิษฐานจิตให้บาตรเหล่านี้รวมเป็นใบเดียวกัน นี่คือพระพุทธเจ้าใช้ไสยศาสตร์
ไสยศาสตร์น่ีมีประโยชน์จะว่าไม่มีประโยชน์ และเขาก็มีความจริงของเขาตามขั้นภูมิของเขา ที่มี
ประโยชน์นั้นคือมีประโยชน์ส�ำหรับบุคคลผู้ใช้ให้ถูกศีลธรรม แต่ถ้าใช้ผิดศีลธรรมแล้ว ไปใช้ให้มัน
ท�ำให้คนอืน่ ต้องเดือดร้อนแล้วนัน่ เรียกว่าติรจั ฉานวิชาทัง้ นัน้ เพราะฉะนัน้ คาถาวิชาอาคม หรืออาวุธ
เช่นอย่างปืน คนที่ไม่ศีลธรรมก็จะน�ำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง
การเรียนไสยศาสตร์ ราศีด�ำ  ไม่ใช่ราศีเขาด�ำเพราะการเรียนไสยศาสตร์ มันด�ำเพราะเขา
ใช้ไสยศาสตร์ไปท�ำความชั่ว เรียกว่าไปท�ำในสิ่งที่ไม่ยุติธรรม ในเมื่อท�ำสิ่งที่ไม่ยุติธรรม มันก็เป็น
ความบาป บาปก็ท�ำให้ผู้ท�ำนั้นหมดสง่าราศี ไสยศาสตร์มันเป็นของกลางๆ พูดเฉพาะหลักวิชา
เป็นของกลางๆ ไม่ได้ท�ำให้คนหน้าด�ำหน้าแดงอะไรได้ทั้งนั้น แต่ที่ท�ำให้คนต้องหน้าด�ำ  ก็เพราะว่า
ใช้ไสยศาสตร์ไม่ถูกทาง มันก็เหมือนกันกับคนที่ท�ำความชั่วบ่อยๆ ผิวหน้าเขาจะไม่ผ่องใส หน้าตา
มันด�ำอะไรท�ำนองนี้ เหมือนกัน
มีอาจารย์ที่มีมนต์ขลังอยู่นั่นองค์หนึ่ง ทีนี้พอท่านภาวนาท�ำจิตสงบแล้วอธิษฐานจิตมันท�ำให้
พระพุทธรูปเกิดเคลื่อนที่ขึ้นมา อย่างอาจารย์บางองค์ท่ีท่านปลุกเสกของ ของที่วางอยู่ในพาน
พอปลุกเสกได้ที่แล้ว ของนั้นมันจะกระโดด บางทีก็กระโดดตีกันโผงผางๆ ขึ้นมาก็มี ในสายลูกศิษย์
ของท่านอาจารย์เสาร์ อาจารย์มั่น มีอยู่องค์หนึ่ง แต่องค์น้ันไม่ได้ตั้งใจจะปลุกเสก ไม่ได้เรียน
ไสยศาสตร์อะไรหรอก ถ้าท่านภาวนาจิตสงบลงไปแล้ว ถ้วยโถโอชามทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ตัวท่าน ห่างประมาณ
สักเมตรหนึ่ง กระโดดตีกันโผงผางๆ ขึ้นมา เป็นแบบนี้ก็มีได้ อ�ำนาจของจิตเป็นสิ่งที่มีพลังมาก
พระพุทธเจ้าจึงก�ำหนดขอบเขตเอาไว้ว่า มิจฉาสมาธิ สัมมาสมาธิ การเริ่มต้นด้วยการภาวนานี่
เพื่อให้มีศีล และการเจริญเมตตา เพื่อฝึกหัดจิตของผู้ภาวนาให้มีความรู้สึกละอายต่อบาปอกุศล

มุมดีของกิเลส
กิเลส ค�ำว่ากิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองใจ แต่กิเลสก็เป็นสิ่งมีประโยชน์ส�ำหรับคน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความอยาก อย่างที่เห็นได้ชัดๆ ในวันนี้ ที่ท่านทั้งหลายตั้งใจมาฟังเทศน์ นอกจากอยากจะ
รู้ธรรมะ แล้วอยากจะได้บุญ อยากจะไปสวรรค์ อยากจะไปนิพพาน สิ่งเหล่านี้เป็นอาการของกิเลส
ทั้งนั้น แต่ว่าที่เรามีกิเลสนี่ มันเป็นสิ่งกระตุ้นเตือนความรู้สึกของเราให้เกิดความกระตือรือร้น เช่น
ผู้ที่จะสร้างโลก คือสร้างหลักฐานให้มั่นคง ก็อาศัยอ�ำนาจกิเลส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวตัณหานี่แหละ
ความทะเยอทะยาน มันเป็นสิง่ กระตุน้ เตือนจิตใจคนเราให้อยากได้ อยากมี อยากดี อยากเป็น ซึง่ มัน
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เป็นวิสัยของฆราวาสผู้ครองเรือน ถ้าฆราวาสหมดอยากแล้ว โลกมันจะเสื่อม ต้องรักษาความอยาก
เอาไว้ แต่เมื่อเราจะใช้กิเลสให้มันเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ซึ่งเรียกว่าเกิดประโยชน์ต่อตัวเองด้วย
เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย หมายถึงว่าไม่ทำ� ตัวเองให้เดือดร้อน ไม่ท�ำให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อน เราก็ควร
จะมีศีลเป็นขอบเขตของการใช้กิเลส ถ้าหากว่าใครจะใช้กิเลสไปในทางไหนก็ตาม ให้นึกถึงศีล ๕ ข้อ
อยากรวย อย่าริเป็นขโมย อยากรวยอย่าริเป็นโจรปล้น อยากรวยอย่าฉ้อโกง โดยเอาศีลข้ออทินนาทาน
มาเป็นขอบเขต นี่ยกตัวอย่างมาให้ฟังเพียงข้อเดียว นอกนั้นคิดเอาเอง

เข้าใจค�ำว่า “สันโดษ” ให้ถูกต้อง
อีกอันหนึ่งที่ชาวพุทธเรายังเข้าใจผิด และต�ำหนิพระพุทธเจ้า ซึ่งหลายปีมาแล้วได้ยินท่านผู้รู้
ท่านหนึง่ เขียนบทความไปอ่านในทีป่ ระชุมของเจ้าคณะจังหวัด ๗๑ จังหวัด สมัยนัน้ มีเพียง ๗๑ จังหวัด
มีขอ้ ความตอนหนึง่ ว่า ค�ำสอนในทางพระพุทธศาสนาบางอย่าง พระสงฆ์ไม่ควรน�ำมาสอนประชาชน
เพราะจะท�ำให้ประชาชนขีเ้ กียจ งอมืองอเท้า เช่น ค�ำว่าสันโดษเป็นต้น อันนีเ้ ป็นเรือ่ งเข้าใจผิดค�ำสอน
ของพระพุทธเจ้าอย่างชัดๆ ค�ำว่าสันโดษแปลว่าความพอ ไม่ได้หมายความว่าพอเฉพาะเท่าที่มีอยู่
พอเท่าที่มีอยู่ พอตามสติกำ� ลังความสามารถของตน นี่ มาไขความอยู่ตอนนี้ ใครจะมีความสามารถ
ใช้สติปัญญาของตนเองเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองหรือส่วนรวม ขนาดไหนอย่างไรก็ตามใช้ไปเถิด
ก็รวมลงแล้วอย่าให้เกินขอบเขตของศีล ๕ ก็แล้วกัน มันอยู่ในหลักอันเดียวกัน ทีนี้อีกอย่างหนึ่ง
ศีล ๕ ข้อนี่ นอกจากจะเป็นขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นอุบายตัดผลเพิ่ม
ของบาปกรรม วันนี้เรามีศีล ๕ บริบูรณ์ ถ้าเรายึดศีล ๕ เป็นหลักปฏิบัติตลอดไป บาปกรรมที่จะ
เพิ่มผล อันเป็นวิบากที่เราจะต้องไปรับในกาลข้างหน้านั้น มีเท่าไรก็ยุติอยู่เพียงแค่นี้ ถ้าหากเรา
ไม่เคร่งในศีล ๕ ข้อ เราไปละเมิดข้อใดข้อหนึ่ง ก็เรียกว่าบาปเก่าแทนที่มันจะมีน�้ำหนักเพียง
กิโลเดียว ถ้าเราท�ำเพิ่มก็จะหนักเพิ่มขึ้นขีดหนึ่ง เพิ่มเป็นกิโลเศษขึ้นไป ท�ำทีไรมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีๆ
ถ้าเรางดเว้นไม่ทำ� แล้ว มันก็ยุติกันเพียงแค่นี้ ส่วนที่มีแล้วก็มีแล้วไป กาลข้างหน้าเราไม่ได้ท�ำ  เราท�ำ
แต่ความดี ผลเพิ่มของบาปมันก็ไม่เพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นหลักการการท�ำความดีนี่ ก็หมายความว่า
เราต้อง ท�ำดี ท�ำดี ท�ำดีอย่างเดียวเท่านั้น ในเมื่อตั้งใจแต่จะท�ำดีอย่างเดียวมันก็ดีเรื่อยๆ ไป เพราะ
เราไม่ได้ท�ำความชั่วมาเป็นเครื่องถ่วงความดี มันก็บ่งชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นอันเดียวกัน ตามภาษาพูด
ความจริงถ้าเราจะชั่งน�้ำหนัก ถ้าสมมุติว่า มันเป็นสิ่งซึ่งเป็นวัตถุ บุญกับบาปเมื่อชั่งน�้ำหนักแล้วมัน
ก็มนี ำ�้ หนักเท่ากัน บุญเป็นของเบา บาปเป็นของหนัก อันนีเ้ ป็นโวหารในทางเทศน์ เป็นข้อเปรียบเทียบ
เพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจ
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อธิษฐานเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆ
ในการภาวนานั้นมีอยู่กรณีหนึ่งที่แม้ว่าเราจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถบรรลุ
ธรรมขั้นสูงสุดได้นั้นเพราะ “ติดอธิษฐาน”
ขอเท้าความก่อนว่าเรือ่ งการติดอธิษฐานนีม้ มี าตัง้ แต่สมัยพุทธกาลหลายคน แต่จะขอยกตัวอย่าง
เรือ่ งนางวิสาขา นางวิสาขานัน้ เป็นผูม้ ี “บารมีทางธรรม” มา ตามประวัตนิ นั้ นางบรรลุเป็นอริยบุคคล
ระดับโสดาบันตั้งแต่อายุ ๗ ปี แต่ต่อมาทั้งชีวิตของนางก็ไม่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงกว่านั้นได้
เพราะนางติดอธิษฐานมาแต่อดีตว่าจะขอเป็นผูอ้ ปุ ฏั ฐากพระพุทธเจ้าในภัทรกัปป์นใี้ ห้ครบ ๕ พระองค์
ก่อน (จบทีพ่ ระศรีอาริยเมตไตร) จากอธิษฐานดังกล่าวทาํ ให้นางไม่สามารถบรรลุอรหันตผลได้ ตราบใด
ที่นางยังอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าไม่ครบ ๕ พระองค์ ตามที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้
ท่าน (หลวงพ่อพุธ) ว่ายทวนน�้ำเองก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดอธิษฐานจากในอดีต
ท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านระลึกได้ว่า ในอดีตนานมาแล้วท่านเคยอธิษฐานที่ศาลาร้างแห่งหนึ่งว่า
“จะขอช่วยให้สัตว์โลกทั้งหลายพ้นทุกข์ก่อน ตัวเองไม่พ้นทุกข์ไม่เป็นไร” ซึ่งเป็นการอธิษฐาน
แนวโพธิสัตว์ เมื่อท่านรู้สาเหตุที่การภาวนาไม่ก้าวหน้าแล้วท่านถอนอธิษฐานนั้นเสีย หลังจากนั้น
จึงรู้ธรรมขั้นสูงได้ เป็นประสบการณ์ตรงของตัวท่านเอง ท่านเคยเตือนไว้
“ระวังนะ การที่คุณกล่าวคําปฏิญาณว่าจะทําเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองอย่างสุดความสามารถ
หรือจะขอติดตามใครสักคนทุกชาติไป ขอเกิดเป็นคู่ใครสักคนทุกชาติไป ขอเกิดเป็นพ่อแม่ลูกกัน
ทุกชาติไป ฯลฯ นั้น จะเป็นการติดอธิษฐานโดยไม่รู้ตัว และเป็นอันตรายมากในทางธรรมเพราะ
ในทางธรรมคุณต้องถอนอธิษฐานเดิมให้หมด เอาตัวเองให้พ้นทุกข์อย่างเดียวเท่านั้น อย่างอื่น
อย่าเพิ่งจับไปยุ่ง จบกิจตัวเองเมื่อไหร่ค่อยออกมาช่วยคน ช่วยชาติ ช่วยศาสนา แต่ถ้าตัวเองยังไม่จบ
กิจอย่าเพิ่งยุ่ง อย่าพูดอธิษฐาน อย่าปฏิญาณ อย่าสัญญาอะไรทั้งนั้น ถ้าพูดไปแล้วอธิษฐานไปแล้ว
ให้ถอนเสีย อธิษฐานได้อย่างเดียวคือขอมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานเท่านั้น เรื่องนี้ฉันจะบอกให้คน
ที่สนใจภาวนาเพื่อหาทางพ้นทุกข์ให้ถอนอธิษฐานก่อน ไม่อย่างนั้นเขาจะรู้ธรรมขั้นสูงไม่ได้”

เทศนาธรรมของ ท่านเจ้าคุณพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดคลองนา (วัดป่าชิ้นรังสี) อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา
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อริยทรัพย์ ๗ ประการ
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
การฟังเทศน์ฟงั ธรรม บุคคลควรทีจ่ ะตัง้ ใจจดจ่อน�ำข้อธรรมทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั นัน้ น�ำไปพินจิ พิจารณา
ไตร่ตรองใคร่ครวญหาเหตุหาผล ค้นคว้า รู้จักเนื้อหาของธรรมะนั้น มีผลมีประโยชน์อย่างไร จึงจะ
ท�ำให้เราเข้าใจในกัณฑ์เทศน์กัณฑ์นั้นได้ ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ ท่านพระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่า
สุสฺสูสํ ลภเต ปญฺญํ การตั้งใจฟังด้วยดีด้วยความสงบให้จดจ�ำข้อธรรมนั้นได้เกิดปัญญา
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้มีความตั้งใจใฝ่ศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาเรื่องที่
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้มาหลายเรื่องหลายราว หลายกัณฑ์หลายบท
หลายตอน เรื่องขัดเกลาเผากิเลสอันเป็นเหตุท�ำให้เกิดทุกข์ เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มี
ที่สิ้นสุด เพื่อจะให้กิเลสนั้นลดน้อยถอยหมดสิ้นไปจากดวงใจของพวกเรา
การที่เราปรารถนามุ่งหวังตั้งใจไว้ ท�ำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการอยากพ้นทุกข์ เราไม่อยาก
ทุกข์แต่มันก็มีความทุกข์เกิดขึ้น ทุกข์จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างใดอย่างหนึ่งก็ท�ำให้เกิดทุกข์
ทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจริงๆ ก็เกิดขึ้นที่จิตใจของตนเอง ไม่ได้เกิดจากบุคคลอื่น แต่คนทั้งหลายก็ว่าคนอื่น
ท�ำให้เราเป็นทุกข์ ทุกข์จริงๆ นั้นเป็นเพราะจิตใจของพวกเรานั้นเกิดคิดขึ้นมาเอง คือคิดยึดมั่น
ถือมั่นในเรื่องนั้น ถ้าเราโทษแต่คนอื่นก็จะท�ำให้ตนเองนั้นเกิดทุกข์ เอาไปเอามาแล้วเราคิดว่า
ทุกข์เกิดมาจากคนอื่นหรือจิตใจของตนคิดขึ้นมาเอง เหตุฉะนั้น ครูบาอาจารย์ท่านจึงสั่งสอนว่า
ความทุกข์นั้นเกิดมาจากของที่มีอยู่ไม่ใช่ทุกข์จากของที่ไม่มี ทุกข์กับร่างกายของเรา ใจของเรานั้น
ทุกข์กับร่างกายของเราเมื่อคิดแล้วเราจะท�ำอย่างไร จึงจะหาวิธีแก้ความทุกข์นั้นได้
การที่จะแก้ไขทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้น จึงเป็นเหตุที่ส�ำคัญที่สุด เป็นงานที่หนักและงานที่ยาก แต่
อย่างไรก็ตาม ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านเป็นนักปฏิบัติ ท่านก็แก้ไขได้ ถ้าเราพูดถึงง่ายๆ เหมือน
กับคนมีความโกรธ โกรธขึ้นมาก็ทุกข์แต่สามารถละความโกรธได้ ดังนั้น ตนเองก็จะคลายหายจาก
ความทุกข์ได้ ก็เป็นอย่างนี้ ท่านลองคิดพิจารณาดูดีๆ ใจของเราเศร้าหมองอย่างไร โศกเศร้า แต่ก็
แก้ไขใจเศร้าหมองโศกเศร้าบรรเทาไปได้ ท�ำให้ใจแช่มชืน่ เบิกบานได้กเ็ ป็นเรือ่ งการฝึกฝนอบรมจิตใจ
ที่จะให้มีสติปัญญา เพราะธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุตามหลักค�ำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา จึง
ถือได้ว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ทันสมัยที่สุด สามารถแก้ไขความทุกข์ความเดือดร้อนจากจิตใจ
ของคนให้เกิดความสงบสุขได้
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เหมือนกับธรรมะเป็นเครือ่ งก�ำจัดและท�ำความสะอาด ท�ำสิง่ ของทีส่ กปรกให้สะอาด เป็นเหมือน
สิง่ ทีส่ กปรกก็ตอ้ งท�ำแฟ้บท�ำสบูท่ ำ� สิง่ ของมาช�ำระล้างให้สะอาด ฉันใดก็ดี กิเลสก็เหมือนของทีส่ กปรก
มีแต่สติปญ
ั ญาของคน วิชาความรูข้ องคนเท่านัน้ เป็นของทีก่ ำ� จัดของสกปรก คือความมืดมนอนธการ
กิเลสทั้งหลายนอนเนื่องอยู่ในจิตตสันดานของพวกเรา ให้มันว่างไปจากความกดดัน ความยึดมั่น
ถือมัน่ และความทุกข์หรือความหลงของจิตใจของบุคคล ใครหลงมากก็มคี วามทุกข์มาก ใครหลงน้อย
ก็มีความทุกข์น้อย ผู้ที่ท่านไม่หลงเลย ท่านก็ไม่ทุกข์เพราะไม่มีอะไรที่จะหลง
การที่เราศึกษาธรรมะก็เพื่อให้เราไม่หลง คือท�ำให้เราเข้าใจ ไม่หลงทาง เราทุกคนถ้าท�ำอะไร
ที่ไม่หลงแล้วก็ตาม เป็นเรื่องที่มันท�ำยากเหลือเกิน แต่อย่างไรก็ตาม พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์
ทรงก�ำจัดความโลภ ความโกรธ ความหลงได้ และให้เดินทางถูกต้องได้ พระสาวกก็เหมือนกัน
จนมาถึงพวกเราๆ นัน้ ก็เหมือนกัน ก็จะเป็นผูส้ ามารถรูแ้ ละเข้าใจ ขัดเกลากิเลสออกจากดวงใจได้ดว้ ย
สติปัญญาของตนเอง
เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ว่า มีทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ทรัพย์ก็มีอยู่ภายในและ
ภายนอก คนทั้งหลายก็ต้องแสวงหาซึ่งทรัพย์ภายนอกแล้ว และก็ต้องแสวงหาทรัพย์ภายในด้วย
แต่ส่วนมากคนที่ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ขวนขวายเข้าวัดฟังธรรมจ�ำศีลและปฏิบัติ นั่นก็คือต้องคิดแสวงหาอยู่
แต่ทรัพย์ภายนอก แต่ทรัพย์ภายในนั้นก็ไม่ได้แสวงหา เราก็เห็นได้ว่า ทรัพย์ภายนอกก็เป็นสิ่งที่
อ�ำนวยความสะดวกให้สุขในพักหนึ่งระยะหนึ่งได้ แต่ทรัพย์ภายนอกทั้งหลายนั้นก็ท�ำให้บุคคลมี
ความทุกข์ไปด้วย ทีเ่ ราสังเกตดูกจ็ ะเข้าใจในเรือ่ งนีม้ ที วั่ โลก บ้านใดเมืองใดประเทศไหน การแสวงหา
ทรัพย์สมบัติภายนอก ขอให้มีความสุขได้และความสะดวกได้ แต่ความทุกข์แอบแฝงอยู่กับความสุข
ที่อิงอามิส (อามิสคือวัตถุสมบัติทั่วไป) ด้วยอามิสต่างๆ นั้นก็ไม่ได้ปล่อยวาง ก็ไม่ได้เข้าใจ เพราะไม่มี
สติปัญญาที่จะเข้าใจในเรื่องนั้น ก็ต้องพากันแสวงหาแต่ทรัพย์ภายนอกอย่างเดียว มันก็มีประโยชน์
ท�ำให้เกิดสุข แต่มันก็มีความทุกข์ไปด้วยกัน
เหตุฉะนั้น เราเป็นนักปฏิบัติไม่แสวงหาทรัพย์ภายนอกแต่อย่างเดียว มันมีอยู่แล้ว ให้พากัน
แสวงหาทรัพย์ภายในเพื่อให้มีในจิตใจของพวกเรา เราจึงจะมีทรัพย์มรดกที่แท้จริง ที่สุดท�ำให้เกิด
มีความสุขได้ จึงจะเป็นนิรามิสสุข คือสุขที่ไม่พึ่งแต่ทรัพย์ภายนอก ถ้าเรามองดูก็เท่านั้นแหละ
ทรัพย์ภายนอก
แต่ว่าทรัพย์ภายในซึ่งมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าอะไรคือทรัพย์ภายนอกก็เข้าใจ และ
จะแก้ไขจิตใจของตนเองได้ ส่วนทรัพย์ภายในนั้น เป็นทรัพย์ที่ไม่ได้ติดตัวไป ไม่ได้ถือไปเหมือน
กับทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายในมีอยู่ในจิตใจของบุคคลที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มันเกิดขึ้น
จึงเรียกว่าเป็นอริยะทรัพย์ คือทรัพย์ภายในทีม่ ไี ว้ในจิตใจนีเ้ อง คือทรัพย์ทจี่ ะติดสอยห้อยตามบุคคลไป
ทุกภพทุกชาติ ทีม่ อี ยูท่ จี่ ติ ใจเราของเรา จิตใจของเราจะเก็บข้อมูลต่างๆ เอาไว้ เหมือนตลัปเทปคาสเซต
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ทั้งความดีและความชั่ว ถ้าใครท�ำบาปความชั่วมากจิตใจก็จะเกลือกกลั้วความชั่วสกปรกของจิตใจ
ไว้มาก ถ้าหากบุคคลสะสมแต่คุณงามความดีไว้ เช่น ท�ำความดีสะสมให้มาก จิตใจก็จะเก็บข้อมูล
คุณงามความดีไว้ได้มาก ถ้าเราท�ำคุณงามความดีทางกายวาจาใจในสิง่ ต่างๆ กัน อันเกิดขึน้ มาในโลกนี้
ก็เป็นเรื่องราวอย่างนี้เอง
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายให้พิจารณาว่าทรัพย์ภายนอก แก้วแหวนเพชรนิลจินดา เงินทอง
สิง่ ของ ไร่นาเรือกสวน ช้างม้าโคกระบือ หมูเห็ดเป็ดไก่ สิง่ ทัง้ หลาย เครือ่ งใช้ไม้สอยอ�ำนวยความสะดวก
มีวตั ถุทงั้ หลาย เขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเป็นเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกให้ บัดนี้ ทรัพย์ภายนอกนัน้
เป็นทรัพย์ที่ติดตามเราไปไม่ได้ มันเป็นอนิจจัง เป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน สิ่งทั้งหลายเหล่านั้น
จึงเก่าแก่คร�่ำคร่าทรุดโทรม และของนั้นก็เสื่อมไปในโลกนี้ เราเอาติดตัวไปด้วยไม่ได้ ก็เรียกว่าเป็น
ทรัพย์ภายนอก แต่คนก็ต้องแสวงหาทรัพย์ภายนอกสะสมเอาไว้ มีบ้านช่องมีรถราก็ดีหรือสถานที่
ต่างๆ ที่ตนเองพักพาอาศัยอยู่เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในบ้านใดเมืองใดประเทศไหน นี่แหละทรัพย์
ภายนอกของเรา ก็ตั้งอยู่ในโลกเพียงแค่นี้เอง
บัดนี้ ทรัพย์ภายในที่จะฝังอยู่ในจิตใจคือทรัพย์ที่เราไม่ได้ถือติดตัวไป แต่เป็นทรัพย์ที่เกิดอยู่
ในสติปัญญาและความจ�ำของจิตใจที่จะน�ำไปใช้อยู่ทั่วโลก ท�ำให้ตนเองนี้เกิดความสะดวกสบาย
และมีความสุขได้แบบสมบูรณ์ ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่ง พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนี้ว่า
ทรัพย์ภายนอกเป็นทรัพย์ที่อิงอามิส เจือไปด้วยความทุกข์ มีทั้งทุกข์และมีท้ังสุขได้ด้วยกัน แต่
ทรัพย์ภายในนั้นมีแต่ความสุข ความทุกข์จะไม่เกิดขึ้น ก็เพราะอยู่ที่สติปัญญานั้นเรียกว่าอริยทรัพย์
คือทรัพย์อันประเสริฐ พระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่า อริยทรัพย์มี ๗ อย่าง
ข้อที่ ๑ ศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ คือการเชื่อเหตุเชื่อผล เช่น การที่เราเชื่อว่าหากบุคคล
ท�ำบาปความชั่วในทางกายก็ดี ก็จะได้รับผลคือความทุกข์ หากมาคิดดูว่าคนเรามีรูปร่างกาย ถ้าเขา
เอารูปร่างกายไปท�ำบาปความชั่ว เช่น ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งหลายเหล่านี้ ก็เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี
ที่เป็นบาป จะเป็นเวรเป็นกรรมน�ำความทุกข์มาให้ หากว่าคนมีรูปร่างกายนี้เอาไปเป็นโจรเป็นขโมย
เอาสิง่ ของของคนอืน่ ทีเ่ ขาหวงแหนอยู่ เอามาเป็นของตน อย่างนีเ้ ราก็เชือ่ ว่าเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ดี เราเอากาย
ของเรานี้ไปท�ำบาปความชั่ว หากว่าเรามีรูปร่างกาย เราไปท�ำผิดประเวณีสามีภรรยาของบุคคลอื่น
อย่างนี้ก็จะท�ำให้ไม่มีศีลท�ำให้แตกสามัคคีกัน เป็นสิ่งที่ไม่ดี เรียกว่าเอากายไปท�ำสิ่งที่ไม่ดี ความทุกข์
ก็จะเกิดมีขึ้นแก่บุคคลที่ท�ำบาปความชั่วทางกายอย่างนี้
บัดนี้ หากเราเชื่อมั่นว่าเรามีรูปร่างกาย เราไปท�ำคุณงามความดี เช่น ท�ำบุญท�ำทานการ
กุศล สร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตนและส่วนรวม ก็จะน�ำความสุขมาให้ เช่น บุคคลท�ำ
สิ่งต่างๆ เครื่องอ�ำนวยความสะดวก หรือสร้างอะไรที่เป็นผลเป็นประโยชน์ มีคุณค่ามีสารประโยชน์
อ�ำนวยความสะดวกให้ทั้งตนและบุคคลอื่นทั้งหลาย จึงเชื่อมั่นว่าเมื่อบุคคลสร้างคุณงามความดี
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สร้างบุญ สร้างกุศล สร้างกุฏิ ศาลา ก็ดี โบสถ์วิหารก็ดี สร้างถนนหนทางก็ดี สร้างสะพานข้ามน�้ำ 
สร้างรถ สร้างเรือ สร้างเครื่องบินต่างๆ ทั้งหลายเหล่านี้ ผลนั้นก็จะมีความสุขเกิดขึ้น เรียกว่าการ
เอาร่างกายท�ำความดีนี้ เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาว่า เรามีความเชื่อมั่นในทางที่ถูกต้อง
ถ้าหากบุคคลท�ำบาปความชั่วไม่ดีไม่งามทางกายของตนเอง ความทุกข์ก็เกิดขึ้น เราก็เชื่อมั่น
ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดี ถ้าหากเราเอาร่างกายของเรานี้ สร้างคุณงามความดีดังได้กล่าวมา เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ทั้งตนเองและบุคคลอื่นทั่วไปทั้งหลายเหล่านั้น เป็นต้น เราก็เชื่อมั่นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่ง
ที่ดี ควรเชื่อ ควรกระท�ำ  เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนรวมเกิดขึ้น นั่นเรียกว่าความเชื่อ
ที่ถูกต้อง
ข้อที่ ๒ ศีล คนเรานี้มีรูปร่างกายแล้ว ยังมีวาจา การพูด และการคิดอ่านภายในจิตใจ
การรักษาศีลแม้จะรักษาศีล ๕ ก็ดี ศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐ ของสามเณรก็ดี ศีล ๒๒๗ ของพระภิกษุนั้นก็ดี
การรักษาศีล ก็คือรักษากาย เรามีรูปร่างกาย ไม่เอารูปร่างกายไปฆ่าเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย
เรามีรูปร่างกาย เรามีเมตตาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ท�ำร้ายกัน ไม่ฆ่าฟันรันแทงและไม่รบรา
ฆ่าฟันกัน มีเมตตาซึง่ กันและกัน มีเมตตาว่าชีวติ ของเขา เขาก็รกั ชีวติ ของเขา ชีวติ ของเรา เราก็รกั ชีวติ
ของเรา บุคคลเรามีเมตตาซึ่งกันและกันแล้ว ก็ย่อมรักษากายของตนเองเอาไว้ได้ เรารักษากาย
เอาไว้ไม่ให้ร่างกายของเราไปเป็นโจรเป็นขโมย ไปปล้นไปจี้ ไปแย่งชิงวิ่งราวเอาของของบุคคลใด
ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวงไม่คอร์รัปชั่น อย่างนี้ก็เรียกว่าเรารักษากายของเราให้ตั้งอยู่ในศีลข้อ ๒
ถ้ามีรูปร่างกาย เราก็รักษารูปร่างกายของเรา ไม่ไปผิดประเวณีสามีภรรยาของบุคคลอื่น เรา
เว้นได้ เราก็รักษากายของเราให้เป็นกายที่บริสุทธิ์เกิดขึ้น เช่นเดียวกันกับเมื่อเรามีรูปร่างกาย ไม่เอา
รูปร่างกายไปดื่มสุรา สูบกัญชา ยาฝิ่น แคป เฮโรอีน ผงขาว ยาเสพติดให้โทษทั้งหลาย เราควบคุม
รูปร่างกายของเราไว้ เรียกว่ารักษากายของตนเอาไว้ เพื่อให้เป็นผู้มีศีล และเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ
ควบคุมดูแลเอาไว้ไม่ให้ลว่ งเกินดังทีก่ ล่าวมานี้ ก็เรียกว่าการรักษาศีล กายก็เป็นกายทีม่ ศี ลี ธรรมเกิดขึน้
เรามีวาจา ค�ำพูดจาปราศรัย เราควรที่จะรักษาวาจาของเราไว้ ไม่ให้วาจาของเราพูดโกหก
หลอกลวงใคร ไม่พดู ส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้คนแตกแยกกัน รักษาวาจาของเราไว้ไม่ไปพูดค�ำหยาบโลน
แก่คนเฒ่าคนแก่ แก่พอ่ แม่ แก่เพือ่ นแก่ฝงู แก่ลกู แก่หลาน เรารักษาวาจาของเราไว้ รักษาจิตใจของเรา
เอาไว้ด้วยไม่ให้คิดในเรื่องอย่างนี้ ควบคุมดูแลจิตของตนเองนั้นให้อยู่ในปกติได้ ก็เรียกว่ารักษาศีล
ท่านว่ารักษาศีล อยากให้เป็นคนที่มีศีล ข้อ ๑ ก็เป็นคนมีเมตตาต่อกัน ไม่ท�ำร้ายกัน ข้อ ๒ ก็มีเมตตา
ต่อกัน ไม่เอาสมบัติของบุคคลอื่น คิดเห็นใจบุคคลอื่นที่เขาหามาได้ยาก ข้อ ๓ ก็คิดเห็นใจบุคคลอื่น
ไม่ไปล่วงเกินสามีภรรยาซึ่งกันและกัน และเห็นว่าถ้ามีรูปร่างกาย ไม่ดื่มสุรา สูบกัญชา ยาฝิ่น แคป
เฮโรอีน ผงขาว ยาเสพติดให้โทษทั้งหลาย เราเว้นได้ก็แปลว่าเรารักษากาย กายของเราก็เป็นกายที่มี
ศีล มีศีลธรรมเกิดขึ้น นี่การรักษาศีล รักษาศีลอย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอียด เป็นอธิศีลก็ดี
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บัดนี้ ทางวาจาของเราพูดเหล่านี้ก็เหมือนกัน ถ้าหากเราพากันรักษาวาจาค�ำพูดของตนเอง
ไม่ไปพูดโกหกหลอกลวง มีแต่คำ� พูดซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน อย่าไปพูดให้คนแตกสามัคคีกัน มีแต่พูดให้
คนสมานสามัคคี รักใคร่ปรองดองกัน สนิทสนมกลมเกลียวกัน เราไม่พูดจาที่เป็นค�ำหยาบ เราพากัน
พูดวาจาไพเราะ เสนาะหูแก่พอ่ แม่ แก่เพือ่ นแก่ฝงู แก่คนเฒ่าคนแก่ แก่ลกู แก่หลาน พูดจาอ่อนหวาน
นุม่ นวล ชวนให้อยากได้ยนิ ได้ฟงั บัดนี้ เรามีวาจา ไม่พดู เพ้อเจ้อเหลวไหล ควบคุมวาจาของเราเอาไว้
ให้พูดมีเหตุมีผลให้เป็นผลเป็นประโยชน์ ก็เรียกว่ารักษาวาจาของเราไว้ได้ วาจาก็เป็นวาจาที่เป็นศีล
รักษาจิตใจของเราให้ปกติ ไม่ให้คดิ จะล่วงเกินศีลทัง้ หลายทีไ่ ด้กล่าวมานัน้ ทัง้ กายและทัง้ วาจา จิตใจ
ของเรานั้นเราควบคุมให้อยู่ในปกติ ไม่ได้ไปคิดเรื่องที่ท�ำให้เสียหายอย่างนั้น เรียกว่าจิตใจของเรา
เป็นปกติ เรียกว่าการรักษาศีล คนที่รักษาศีลได้ก็เป็นคนที่มีศีลทั้งกาย วาจา และจิตใจด้วย เราควร
พิจารณาให้ลึกซึ้งเข้าไปถึงจิตใจด้วย เรื่องการรักษาศีล
บัดนี้ ข้อที่ ๓ หิริ หิริก็คือความละอายต่อบาปทุจริต คือความชั่วทางกายก็ดี ถ้าหากว่าเรา
เข้าใจว่าเราเป็นผู้มีความละอาย เราเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ละอายต่อบาปที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราไป
ท�ำความชั่วโดยทางร่างกายของเราก็ดีดังได้กล่าวมาทั้งหลายเหล่านั้น มันไม่ดีไม่งามเกิดขึ้น แล้วมัน
จะเป็นบาป มีความทุกข์เกิดขึน้ แก่ตนและบุคคลอืน่ จะน�ำมาซึง่ ความเดือดร้อน เราก็ควรทีจ่ ะละอาย
ว่า โอ...เราไม่ไปท�ำบาปความชั่วด้วยกาย เราไม่ท�ำบาปความชั่วด้วยการพูดจาปราศรัย ความชั่ว
ทางวาจา ความชั่วทางจิตใจ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เหตุฉะนั้น เราก็
ควรพากันพินิจพิจารณาในเรื่องอย่างนี้ ให้มีความละอายต่อบาปทุจริตทั้งหลายดังได้กล่าวมาแล้ว
ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะยึดปฏิบัติ
ข้อที่ ๔ โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป ถ้าหากเราไปท�ำบาปความชั่วทางกายนั้น บาป
ความชั่วทั้งหลายที่คนกระท�ำอยู่หลายสิ่งหลายอย่าง ทั้งเบียดเบียนกัน ทุบตีกัน ฆ่าฟันรันแทงยิงกัน
ตายอย่างนี้ หรือเป็นโจรเป็นขโมยก็ดี ฆ่าเจ้าเอาของผิดประเวณีทั้งหลายก็เหมือนกัน เป็นสิ่งที่ไม่ดี
ไม่ควรกระท�ำ  เป็นความชั่วทั้งหลาย จะท�ำให้เสียหายและเกิดทุกข์ขึ้น เราก็เลยสะดุ้งกลัวต่อบาป
ความชั่วที่ตนเองท�ำ  ที่ตนเองพูด ที่ตนเองคิด อันจะท�ำให้เรานี้มีความทุกข์เกิดขึ้นในภายหลัง เรา
ก็ตอ้ งกลัว กลัวแล้วก็ไม่กล้าทีจ่ ะไปท�ำบาปความชัว่ ทางกาย กลัวไม่กล้าพูดชัว่ ทางวาจา ก็รกั ษาวาจา
ของตนเอาไว้ ไม่ไปพูดจาปราศรัยให้เกิดบาปทางวาจา เรามีจิตใจ เราก็รักษาจิตใจของเราไม่ให้คิด
เป็นบาปเกิดขึ้นภายในจิตใจ อย่างนี้เรียกว่าสะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้น และควบคุมดูแลตนเองไว้
ให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ ควบคุมกาย วาจา จิตใจ และความคิดของตนเองเอาไว้ เพราะเรากลัวว่า
จะเป็นบาปความทุกข์เกิดขึ้น ถ้าหากคิดได้อย่างนี้ เราก็ไม่กล้าท�ำบาปความชั่วทั้งหลายดังได้กล่าว
มาแล้วเหล่านั้นเป็นต้น เราก็จะมุ่งไปท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่น สร้างคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้น
แก่ตน นี่ก็เรียกว่า โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาปทั้งหลายที่จะติดตามตนเองมา ก็เลยไม่กล้า
ท�ำความชั่วทั้งหลายเหล่านั้น
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ข้อที่ ๕ พาหุสัจจะ ความเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังมามาก อย่างบุคคลได้ยินได้ฟังมามาก การ
ฟังเทศน์ฟังธรรมต่างๆ ก็ดี ฟังเรื่องราวต่างๆ นั้นก็มีประสบการณ์ เหมือนบุคคลเคยศึกษาเล่าเรียน
ทางโลกก็ดี เรียนศิลปวิทยาอะไรต่างๆ เทคโนโลยีต่างๆ จึงมีการสร้างอะไรเกิดขึ้น สร้างบ้าน
สร้างช่อง สร้างรถ สร้างเรือ สร้างเครื่องบิน สร้างเครื่องอ�ำนวยความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่าง
ออกแบบอย่างนั้นอย่างนี้เป็นศิลปะต่างๆ คนจะสร้างอะไร โบสถ์วิหารอะไร บ้านช่องอะไร แกะสลัก
ลวดลายอะไรต่างๆ เขาเรียกศิลปวิทยา ที่บุคคลมีเทคนิคในการที่จะรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆ
บัดนี้ การได้ยนิ ได้ฟงั ต่างๆ ทีเ่ ป็นธรรมะ สอนตัง้ แต่เรือ่ งการท�ำบุญท�ำทานการกุศลก็ดี เราได้ยนิ
ได้ฟังเรื่องการรักษาศีล ให้เป็นผู้มีศีลเกิดขึ้นอยู่ในตนนั้นก็ดี เราได้ฟังเรื่องการท�ำสมาธิภาวนาฝึกฝน
อบรมจิตใจให้มสี มาธิเกิดขึน้ ก็ดี เราได้ฟงั เรือ่ งวิปสั สนากรรมฐาน เรือ่ งพินจิ พิจารณาหาวิธแี ก้ไขกิเลส
ปลดเปลื้องออกจากดวงใจของตนเองนั้นก็ดี การที่ฟังเทศน์ฟังธรรม จดจ�ำค�ำเทศน์ทั้งหลายที่ได้ยิน
ได้ฟงั นัน้ ก็เรียกว่าพาหุสจั จะ ความเป็นคนทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มามาก และจดจ�ำธรรมะทีไ่ ด้ยนิ ได้ฟงั มามาก
ก็เรียกว่าบุคคลนั้นศึกษาเล่าเรียนได้ยินได้ฟังมาก จึงเป็นคนเก็บข้อมูลต่างๆ เหมือนกับคอมพิวเตอร์
หรือโน้ตบุก๊ เก็บไว้ในจิตใจของตนเอง รอบรูอ้ ยูใ่ นจิตใจของตนเองนัน้ เก็บข้อมูลทีไ่ ด้รบั มาและจดจ�ำ
ได้เป็นอย่างดี เรียกว่าบุคคลนั้นเป็นพาหุสัจจะ เป็นคนได้ยินได้ฟังมาก และจ�ำเก่งมาก แม่นย�ำด้วย
และรู้ศิลปวิทยาทั้งหลาย ได้พบได้เห็นได้มีประสบการณ์มา มีความรู้และความเข้าใจ เพราะเคยพบ
เคยเห็นเคยศึกษามาแล้ว ก็เป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติได้นั่นเอง คือเรียกว่า
พาหุสัจจะ
ข้อที่ ๖ จาคะ เสียสละให้ปนั สิง่ ของแก่บคุ คลทีค่ วรให้ปนั ข้อนีพ้ วกเราควรศึกษาให้รใู้ ห้เข้าใจ
กันให้ดีๆ การที่เสียสละแบ่งปันอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง เครื่องอ�ำนวยความสะดวกสิ่งของอะไรต่างๆ
แบ่งปันอาหารการกินก็ดี แบ่งปันเครื่องใช้เครื่องสอย เครื่องนุ่งห่มอะไรต่างๆ จิปาถะมันมีมากมาย
จะแบ่งปันให้เขา ต้องดูคนให้เข้าใจ หรือเราเสียสละแบ่งปันเงินทองสิ่งของก็เหมือนกัน เราก็ควรจะ
ดูคนให้เข้าใจก่อน บุคคลนีเ้ ราควรจะแบ่งปัน หรือไม่ควรจะแบ่งปันให้ เราต้องดูให้เข้าใจดีๆ เสียก่อน
เมื่อเราให้สิ่งของแบ่งปันให้เขาแล้ว เขาเอาไปใช้เป็นประโยชน์ไหม หรือเขาจะเอาไปทิ้งเสียหาย
ไม่เป็นประโยชน์ เงินก็เอาไปซื้อเหล้า ซื้อยากัญชา ยาฝิ่น สูบเฮโรอีน ไปเที่ยวเล่นไพ่ เล่นไฮโล
เข้าคาสิโนอะไร ซื้อสิ่งของไร้ประโยชน์ เราก็ต้องดูให้ดีว่า เมื่อเราแบ่งปันให้เขา เขาก็ควรจะเอาไปใช้
ให้เป็นผลเป็นประโยชน์ มีคุณค่า บุคคลนั้นควรจะรู้จักรักษาในสิ่งของที่เราแบ่งปันให้ เช่น เราจะ
เสียสละบริจาคแก่บุคคลที่ไฟไหม้ บ้านวอดวายไปหมด ทรัพย์สมบัติฉิบหายหมด คนนี้เขาก็ขยัน
หมั่นเพียรดีอยู่ แต่มันจ�ำเป็นเพราะมีเรื่องวิบัติเกิดขึ้น เป็นภัยเกิดขึ้นแก่เขา เราจะช่วยเครื่องนุ่งห่ม
ช่วยอาหารการกิน ช่วยเครื่องใช้เครื่องสอยตามมีตามได้ที่เราแบ่งปันให้ เราควรจะแบ่งปันให้คน
ชนิดนี้ บัดนี้ เมื่อเกิดน�้ำท่วมบ้านท่วมเมืองพัดพาเอาสิ่งของไปหมด หรือเกิดลมพัดบ้านพัดเมือง
ทลายไปหมด หรือแผ่นดินไหวเสียหายไปหมด อย่างนี้ก็เหมือนกัน เราก็ควรจะช่วยแบ่งปันซึ่งกัน
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และกัน เวลาตกทุกข์ได้ยากล�ำบาก เพราะเขาเป็นคนที่ขยันหมั่นเพียรเป็นคนดีอยู่ แต่มันเป็น
ภัยธรรมชาติ ภัยวิบัติท�ำให้เสียหายเกิดขึ้น ก็ช่วยกันแบ่งปันตามได้ตามมีเหมือนกัน จึงจะเรียกว่า
แบ่งปันบุคคลที่ควรแบ่งปัน
บัดนี้ แม้ว่าบางครั้งมีคนไม่ดีแต่เขามีความล�ำบาก เช่น เขามีความขาดแคลนอาหารหรือ
เครื่องนุ่มห่ม เราก็ควรแบ่งปันบางสิ่งบางอย่างให้เขาได้ ก็ด้วยความเมตตาหรือบางครั้งเราก็ต้อง
แบ่งปันให้แก่เขาก่อน เราจึงจะมีโอกาสสั่งสอนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นได้ในภายหลัง ถ้าเขาปฏิบัติตน
ดีขึ้นและมีความขาดแคลนขัดสน เราก็อาจแบ่งปันให้เขาอีกได้ ในอีกเรื่องหนึ่ง เราอาจจะเคย
แบ่งปันให้บุคคลด้วยความเมตตาสงสาร แต่เขาน�ำสิ่งของเหล่านั้นไปใช้ในทางไม่ดี ไม่เป็นประโยชน์
เราก็ต้องรู้จักหยุดการแบ่งปันของของเราต่อบุคคลเช่นนั้น
คนที่จะแบ่งปันทรัพย์สมบัติ ให้ลูกให้หลานก็เหมือนกัน เราก็ควรที่จะดูให้ดีว่าเราจะแบ่งปัน
อะไรให้เขาบ้าง ถึงแม้คนที่ควรจะแบ่งปันอยู่ เราก็ควรดูว่าบุคคลนั้นๆ เขาจะใช้สิ่งของนั้นให้เป็น
ประโยชน์ไหม แต่ในบางครั้ง บิดามารดาที่มีลูกหลายคน มีทั้งลูกที่ดีและลูกที่ไม่ดี พ่อแม่ก็ควร
เลีย้ งดูแบ่งปันสิง่ ของต่างๆ ให้ลกู ทุกๆ คนเหมือนๆ กันหมดด้วยความเมตตาเสียก่อน แล้วจึงหาโอกาส
สั่งสอนลูกที่ประพฤติตนไม่ดีให้เป็นคนดีได้
บัดนี้ พวกบุคคลพิกลพิการทุพพลภาพ ร่างกายขาดตกบกพร่อง เช่น ตาบอด หูหนวก
แขนขาดขาขาด ปัญญาอ่อน เราก็ควรแบ่งปันให้แก่พวกเขาเหล่านั้นด้วย ด้วยความสงเคราะห์
ด้วยความเมตตาสงสาร เพราะเขาเป็นบุคคลที่ทุพพลภาพ ไม่สมบูรณ์
พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้รจู้ กั ว่า การจ�ำแนกแจกทาน เสียสละ จาคะ บริจาค แบ่งปันสิง่ ของ
ต่างๆ ก็ดี ก็ควรจะพิจารณาดีๆ ให้ถถ่ี ว้ น เพราะบุคคลทีไ่ ม่ควรให้ปนั นัน้ เอาทรัพย์สมบัตขิ องทีเ่ ราให้
ไปท�ำเสียหาย ไม่รักษา เราก็ไม่ควรที่จะแบ่งปันให้ ถ้าบุคคลใดเป็นคนที่เราควรเสียสละบริจาค
แบ่งปันให้แล้ว บุคคลนั้นก็ใช้สิ่งของนั้นให้เป็นประโยชน์ ไม่ใช่ไปทิ้งเสียเปล่าประโยชน์ จะให้เงิน
ุ ค่า ให้ของใช้สงิ่ ของเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกมีมากมายหลายอย่าง
ให้ทองไป แล้วก็เอาไปใช้ให้มคี ณ
ุ ค่ามีประโยชน์
ช่วยเหลือซึง่ กันและกัน เมือ่ เราให้ไปแล้วก็พากันรักษาสิง่ ของเหล่านัน้ เอาไว้ใช้ให้มคี ณ
บุคคลก็ควรมีเมตตาซึ่งกันและกัน เห็นไหมในปัจจุบันนี้ ไฟไหม้บ้านไหม้เมืองกันก็ดี เราก็มีเมตตา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราควรแบ่งปัน น�้ำท่วมบ้านท่วมเมืองก็ดี พัดพาสิ่งของไป เราก็ช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกัน ลมพัดบ้านพัดช่องหลังคาพังไป บ้านโค่นล้มไปเสียหายต่างๆ เราก็ชว่ ยเหลือซึง่ กันและ
กัน หลายสิ่งหลายอย่าง ช่วยกันคนละไม้ละมือ อันนี้เป็นบุคคลที่เราควรจะแบ่งปันให้ พระพุทธองค์
ทรงสอนเอาไว้อย่างนี้ เราควรไตร่ตรองใคร่ครวญก่อนจะแบ่งปันสิ่งของให้บุคคลอื่น แก่บุคคล
ต่างๆ นั้น ควรหรือไม่ควร ก็ขอให้ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาดูให้รอบคอบก่อน แล้วจึงแบ่งปันให้
จึงจะถูกหลักการเสียสละ บริจาค เรียกว่าจาคะ การจ�ำแนกแจกทาน เสียสละให้ซึ่งกันและกัน เพื่อ
ความเหมาะสมตามกาลเทศะ
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บัดนี้ ข้อ ๗ นั้น เป็นปัญญา จะรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ ข้อนี้เรา
ควรที่จะพินิจพิจารณา การที่เราจะรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ โอ..สิ่งใดมันจะเป็นประโยชน์ สิ่งใด
มันจะมีโทษ ไม่มีประโยชน์ เราควรศึกษา ด้านปัญญานี้เป็นหลักปฏิบัติที่ส�ำคัญที่สุด ที่เราจะพากัน
พินจิ พิจารณาให้รอบรูก้ บั สิง่ ต่างๆ เพือ่ จะให้เข้าใจ เออ..อะไรนี่ เป็นประโยชน์ไหมหรือไม่เป็นประโยชน์
อย่างนี้จะมีโทษหรือไม่มีโทษ เราจึงควรไตร่ตรองใคร่ครวญ หากเราจะท�ำอะไรทุกอย่างก็เหมือนกัน
ถ้าจะแสวงหาอะไรทุกอย่าง เราต้องดูว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์ไหม และมีคุณค่าไหม อ�ำนวย
ความสะดวกให้ไหม เราต้องดูสิ่งของเหล่านี้ ถ้าหากเราดูแล้ว มันจะไร้ประโยชน์ เราจะเข้าใจว่า
สิ่งไหนจะไร้ประโยชน์ หรือจะมีโทษเกิดขึ้น
เหตุฉะนั้น การศึกษาเรื่องอย่างนี้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ถ้าเรารู้จักว่า เออ..พากันท�ำบุญท�ำทาน
การกุศล มีประโยชน์ สร้างอะไรที่มีคุณค่า มีประโยชน์เกิดขึ้น อ�ำนวยความสะดวกให้ และพากัน
สร้างบ้าน สร้างช่อง สร้างรถ สร้างเรือ สร้างเครื่องบิน เครื่องอ�ำนวยความสะดวกอะไรต่างๆ
เครื่องใช้ไม้สอยหลายสิ่งหลายอย่าง โอ..สร้างขึ้นมาแล้วนี่ มันเป็นประโยชน์และมีคุณค่า และเราก็
พากันเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์เกิดขึ้น เราก็ท�ำได้ เห็นหรือเปล่า เราท�ำบ้านก็ได้อยู่ ท�ำศาลา โบสถ์
วัด วิหารก็ดี ก็ได้ใช้ได้สอย กุฏิต่างๆ ท�ำศาลา ทางหลวง มันก็เป็นประโยชน์ อย่างสะพานข้ามแม่น�้ำ
ก็ดี ไม่ต้องนั่งเรือ สร้างเสร็จแล้วก็เป็นประโยชน์กับรถ หรือเดินข้ามไปก็สะดวกสบาย การท�ำไร่
ท�ำสวนหรือปลูกอะไรต่างๆ ก็เป็นประโยชน์ เออ..ได้อยู่ได้กิน ได้ซื้อได้ขายอะไร ก็ต้องมองดูว่า เออ..
สิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ�ำนวยความสะดวกให้เป็นประโยชน์ นั่นเราเรียกคนมีปัญญา ปัญญา
รู้ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ท�ำอะไรก็จะอ�ำนวยความสะดวกให้เกิดมีความสุขขึ้น ก็เรียกว่าของนั้น
เป็นประโยชน์
เราควรที่จะพินิจพิจารณาว่า ถ้าเราจะท�ำอะไรแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ เช่น
ท�ำบางสิ่งบางอย่าง ท�ำยาพิษ ยาเบื่อ ยาเมา อะไรต่างๆ ก็ควรเลิกเสีย ดังนั้นเราควรมาคิดดูว่า ถ้าท�ำ
เรื่องอะไรแล้วจะท�ำให้มีอันตรายเกิดขึ้น เห็นไหม เขาท�ำปืน ท�ำระเบิด ท�ำจรวด ท�ำนิวเคลียร์อะไร
ต่างๆ ทีม่ นั ไม่เป็นประโยชน์ ต้องไปรบราฆ่าฟัน ไปขว้างใส่กนั ไปท�ำร้ายซึง่ กันและกันกับเพือ่ นมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลาย เอ..ไม่เป็นประโยชน์เลย จะมีแต่อันตรายเกิดขึ้น นี่มันเป็นอย่างนี้ เราก็จะรู้ว่าเรา
ไม่ควรท�ำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้น เป็นผู้มีปัญญาจึงจะเป็นผู้รอบรู้ในสิ่งต่างๆ ทั้งดีและไม่ดี ศึกษา
ให้รู้สิ่งที่ดีมีประโยชน์ก็ให้รู้ สิ่งที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์ก็ให้รู้ แต่ถ้าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ที่จะน�ำ
ความผาสุกมาให้ สิ่งใดมันไร้ประโยชน์ ท�ำแล้วไม่มีความผาสุกเกิดขึ้น มีแต่ความทุกข์ ความ
เดือดร้อนวุ่นวาย ก็เหมือนคนท�ำผิดศีลธรรมนั่นเอง คนไม่มีศีลเราจะเห็นเลย ไม่มีศีล ๕ ศีล ๘
ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ข้อของภิกษุ
เมือ่ เป็นสิง่ ทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ค่า ไม่มสี ารประโยชน์อะไร เราก็อย่าไปท�ำในสิง่ นัน้ มันไร้ประโยชน์ เสียการ
เสียเวลาเฉยๆ สิ่งใดที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์ เราก็ควรมีขันติ ความอดทน พากันตั้งใจปฏิบัติในสิ่ง
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ที่มันมีคุณค่า เช่น การบริจาคจ�ำแนกแจกทานเจือจานซึ่งกันและกันก็ดี การรักษาศีลก็มีประโยชน์
คนมีศีลอยู่ด้วยกันด้วยความเมตตา อยู่ด้วยกันด้วยความผาสุก อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหน
ถ้าคนพากันรักษาศีล ให้มีศีลทั้งกายวาจาและใจนั้นให้เป็นปกติ มันก็จะมีความสุขเกิดขึ้น นี่การ
รักษาศีล ถ้าบุคคลมีหิริโอตตัปปะ มีความละอายต่อบาป ความสะดุ้งกลัวต่อบาปที่จะเกิดขึ้นแก่ตน
แล้ว ก็จะตั้งใจประพฤติปฏิบัติแต่คุณงามความดี ก็จะได้มีความผาสุกเกิดขึ้น
บัดนี้ พาหุสัจจะ ความเป็นผู้ได้ยินมากฟังมาก ศึกษามาก เพื่อจะได้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
ในการได้ยินได้ฟัง น�ำมาประพฤติปฏิบัติทั้งดีทั้งไม่ดี สิ่งที่ไม่ดีควรละทิ้ง สิ่งที่ดีจะได้พากันปฏิบัติ
ให้เกิดมีขึ้นแก่ตน เมื่อเราได้ยินได้ฟังมามากและจดจ�ำธรรมะก็ดี ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นธรรมะ สิ่งที่เป็น
ประโยชน์และน�ำความผาสุกมาให้ เหมือนกับการรักษาศีลเจริญภาวนาอย่างนี้ ฝึกฝนอบรมจิตใจ
ให้สงบ เกิดความทรงจ�ำในการประพฤติปฏิบัติในการอบรมตนเองให้เป็นคนมีศีล เป็นคนมีสมาธิ
เป็นคนมีปัญญา และเข้าใจในศิลปวิทยาต่างๆ ก็มีที่พึ่ง มีความสุข นี่มันเป็นอย่างนี้ เมื่อเราเป็นคน
มีปัญญา
บัดนี้ จาคะ เรารู้จักเสียสละให้ปันของแก่บุคคลที่ควรให้ปัน บัดนี้ เราก็เข้าใจว่า เอ..คนเรา
ทุกคนเมื่อจ�ำแนกแจกทานสิ่งของอะไรให้แก่กันและกันนี้ อยากให้มีความสุข เราก็เข้าใจในการ
แบ่งปันซึง่ กันและกัน เป็นความเมตตาต่อกันและกัน เป็นคนทีม่ ปี ญ
ั ญา มีความรูใ้ นสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
เราก็ควรที่จะได้ฝึกฝนอบรมตนเองให้ท�ำในสิ่งนั้น ให้ปฏิบัติในสิ่งนั้น ให้พูดในสิ่งนั้น ให้คิดอ่าน
ในสิ่งนั้น ที่มีคุณค่ามีประโยชน์เกิดขึ้น แล้วสิ่งใดที่ไร้ประโยชน์ท�ำให้มีความทุกข์ความเดือดร้อน
เกิดขึ้นทั้งตนและบุคคลอื่น เราควรที่จะได้ลดละปล่อยวาง เพราะเราเป็นคนมีปัญญาเห็นว่าเป็นสิ่ง
ที่ไม่ดี ควรละปล่อยวางเสีย เพราะมันไร้ประโยชน์ เหมือนของที่ไม่มีคุณค่าอะไร เราก็ไม่ต้องไปท�ำ 
ไปพูด ไปคิด ให้มันเสียเวลาเปล่าๆ
เหตุฉะนั้น คนทั้งหลาย ถ้าเข้าใจในสิ่งที่ได้กล่าวมานี้  ก็เรียกว่า
๑.
๒.
๓.
๔.

มีศรัทธา เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ ที่มีผลมีประโยชน์
มีศีล รักษากาย วาจา และรักษาจิตใจของตนเองด้วยให้เป็นปกติ
มีหิริ ความละอายต่อบาปทุจริตทั้งหลาย ทั้งทางกาย วาจา ใจ
โอตตัปปะ ความสะดุ้งกลัวต่อบาป ที่ได้ทำ� ทางกาย พูดทางวาจา และคิดทางจิตใจที่ไม่ดี
ไม่งามเกิดขึ้น
๕. พาหุสัจจะ การเป็นคนที่เคยได้ยินได้ฟังมามาก เรียกว่าไปศึกษามามาก ทางธรรมก็ดี และ
รู้ศิลปะเทคโนโลยีต่างๆ จะท�ำอะไรต่างๆ
๖. จาคะ บริจาคจ�ำแนกแจกทาน เสียสละสิ่งของสมควรแก่บุคคลที่ควรให้ปัน
๗. เราเข้าใจในเรื่องอย่างนี้ด้วยปัญญา มีปัญญารอบรู้และเข้าใจดีในสิ่งเหล่านี้
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เราจะได้ปฏิบัติไปในทางที่ถูกต้อง เพื่อจะน�ำผลน�ำประโยชน์ให้เกิดมีความสุขทั้งตนและ
บุคคลอื่นและส่วนรวม นี่ก็เรียกว่าเป็น อริยทรัพย์
อริยทรัพย์ ๗ อย่างนี้ดีกว่าทรัพย์ภายนอก เพราะเป็นสมบัติภายใน เป็นทางปัญญาที่จะท�ำให้
เรารอบรู้ในสิ่งเหล่านี้   เมื่อบุคคลรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วก็จะพัฒนาตนเอง ปฏิบัติตนเอง
ไปในทางที่ดี เร่งท�ำความดี ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์อยู่ภายในจิตใจ เป็นทรัพย์ทางด้านปัญญา ปัญญา
รอบรู้ในสิ่งต่างๆ ก็ดีกว่าทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายนอกก็มีเงินทองสิ่งของทั้งหลาย
เหตุฉะนั้น เราควรเริ่มแสวงหาอริยทรัพย์เพื่อให้มีในสันดานตน ค�ำว่าอริยทรัพย์นั้นเป็นทรัพย์
ทีค่ วรจะแสวงหา ควรทีจ่ ะปฏิบตั ิ ควรทีจ่ ะศึกษา ควรพัฒนาตนเอง น้อมน�ำไปประพฤติปฏิบตั ฝิ กึ หัด
ตนเอง ให้มีทรัพย์ภายในเกิดขึ้นแก่ตน เพื่อจะได้อาศัยทรัพย์ภายในนี้ ให้ตนเองเกิดความร่มเย็น
เป็นสุข เพราะมันมีอยูใ่ นตนเอง มันก็ดกี ว่าทรัพย์ภายนอกทัง้ หลาย ทรัพย์ภายนอกทัง้ หลายก็อำ� นวย
ความสะดวกให้อยู่ แต่มันเจือไปด้วยทุกข์ เหมือนคนเรามีเงินทองแก้วแหวนเพชรนิลจินดา ช้างม้า
โคกระบือ ตึกรามบ้านช่อง สถานที่ ของใช้อำ� นวยความสะดวกทัง้ หลาย ก็เรียกว่าเป็นทรัพย์ภายนอก
แต่ทรัพย์ภายในนี้ก็ตั้งอยู่ในความเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จะท�ำให้บุคคลนั้นจะไปไหนมาไหน
ก็ดี เป็นคนมีทรัพย์อยู่ในใจของตนเอง แล้วก็จะอ�ำนวยความสะดวกให้ และมีความสุขเกิดขึ้นแก่ตน
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายก็ควรมาขวนขวาย พินิจพิจารณาเรื่องอริยทรัพย์ทั้ง ๗ อย่างนี้
เพื่อเป็นคุณงามความดีที่มีในสันดานตนเองอย่างประเสริฐ พวกเราท่านทั้งหลาย ควรแล้วที่เราจะ
ศึกษาพินิจพิจารณาอริยทรัพย์ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน ผลก็จะได้รับความสุขความเจริญ มีที่พึ่งของ
ตนเองได้ ให้เป็นคนทีไ่ ม่หวัน่ ไหว เป็นคนทีเ่ ข้าใจและมีความหมัน่ เพียรในการปฏิบตั ิ ฝึกหัดอบรมตน
อยู่ในคุณงามความดี ผลก็จะท�ำให้มีความสุขแก่ทั้งตนเองและบุคคลอื่นด้วย นี้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุด
ส่วนมากแล้วจะเป็นประโยชน์ของตน เพราะตนเองมีทรัพย์ ทรัพย์คือปัญญานั่นเอง มีปัญญารอบรู้
ทั้งทางถูกและทางผิด และน�ำไปคิดไปพัฒนาขึ้น จึงเรียกว่าเป็นทรัพย์ทางด้านสติปัญญาอยู่ในจิตใจ
ของตนเอง เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด
เหตุฉะนั้น ผู้มีอริยทรัพย์จึงเปรียบเหมือนนักปราชญ์ ผู้มีความฉลาดในการพัฒนาตนเอง
ศึกษามาแล้ว ปฏิบัติมาแล้ว ได้ผลได้ประโยชน์มาแล้ว น�ำความสุขมาให้แล้วทั้งแก่ตนและบุคคลอื่น
เข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ จึงเรียกว่าเป็นผู้มีทรัพย์ภายใน บุคคลใดศึกษาและเข้าใจในอริยทรัพย์
ภายในแล้ว จะเป็นบุคคลที่มีที่พึ่ง เป็นคนที่มีความอบอุ่น แช่มชื่นเบิกบาน ไปไหนมาไหนก็ดี ก็อาศัย
ทรัพย์ภายในของเรานีเ้ ป็นเครือ่ งประกอบ เป็นทีพ่ งึ่ ของตนเองได้ เกิดความร่มเย็นเป็นสุขได้ ก็เรียกว่า
เป็นคนไปที่ไหนเป็นคนคล่องตัว เฉลียวฉลาด รู้เรื่องรู้ราว รู้ถูกรู้ผิด มีความคิดความอ่าน สร้างสรรค์
พัฒนาไปในทางที่ดี เราจะได้มีความสุขเกิดขึ้นแก่ตน
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เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่เป็นผู้ที่มีการศึกษาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ว เราควร
ศึกษาให้เข้าใจทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอกมันมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร
เราก็ศึกษาให้เข้าใจเพราะเป็นผู้มีปัญญา ทรัพย์ภายในนั้น เมื่อเราศึกษาให้เข้าใจแล้ว ได้รับผลได้รับ
ประโยชน์ มีความสุขสบายภายในใจของเราอย่างไร เราก็ควรที่จะเข้าใจในเรื่องอย่างนั้นด้วย
เมื่อเราเข้าใจแล้ว ก็เรียกว่าบุคคลนั้นมีที่พ่ึง มีทรัพย์สมบัติอยู่ประจ�ำตัว แล้วก็จะท�ำให้มีความสุข
ความสบายเกิดขึ้นแก่ตนเองตลอดไป
เหตุฉะนั้น อริยทรัพย์ทั้ง ๗ อย่างนี้เป็นทรัพย์ที่ทันสมัยที่สุด ที่บุคคลควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ
ศรัทธา
ศีล
หิริ
โอตตัปปะ
พาหุสัจจะ
จาคะ
ปัญญา

เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ คือการเชื่อเหตุเชื่อผล
รักษาศีลทั้งกาย วาจา ใจ
ความละอายต่อบาป
ความสะดุ้งกลัวต่อบาป
ความเป็นคนที่ได้ยินได้ฟังมามาก
เสียสละให้ปันสิ่งของแก่บุคคลที่ควรให้ปัน
มีความรอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์

เพราะเหตุฉะนั้นแล การบรรยายธรรมเรื่องอริยทรัพย์ ตั้งแต่ต้นจนอวสานนั้นก็เห็นเวลา
พอสมควร ก็ขอให้ทุกคนเมื่อได้ยินได้ฟัง ควรก�ำหนดจดจ�ำ  และน้อมน�ำไปประพฤติปฏิบัติ ฝึกหัด
กายวาจาใจของตน ฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนมีสติปัญญา รอบรู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์และไม่เป็น
ประโยชน์ ก็จะน�ำความสุขมาให้
ขออ�ำนวยอวยพรให้ทุกคน เมื่อได้ยินได้ฟังและก�ำหนดจดจ�ำได้ดี น�ำไปประพฤติปฏิบัติอบรม
ตนได้แล้ว เรามีความปรารถนาประสงค์จ�ำนงใด ก็ขอให้ส�ำเร็จสมความมุ่งมาดปรารถนา และก็ขอ
ให้คุณพระศรีรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จงโปรดประทานพรให้บุคคลทั้งหลายนั้น
ได้มีความสุขความเจริญ และขอให้จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ได้ดวงตาเห็นธรรมน�ำชีวิต
ของตนให้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไป
การบรรยายธรรมมาก็เห็นเวลาพอสมควร ก็ขอยุตลิ งคงไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มดี ว้ ยประการฉะนี้
ขอเจริญพร
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ทรัพย์ภายใน ทรัพย์ภายนอก
บุคคลทั้งหลายบางบุคคลก็จะคิดว่า การแสวงหาแต่ทรัพย์ภายในอย่างเดียวนั้น ไม่มีทรัพย์
ภายนอก มันจะอ�ำนวยความสะดวกให้เรามีความสุขได้อย่างไร อาจจะมีความสงสัยในธรรมเทศนา
กัณฑ์นี้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม เราก็จะเข้าใจในเรื่องนี้เองว่า ถ้าหากบุคคลนั้นพากันศึกษาและเข้าใจว่า
ทรัพย์ภายนอกเขามีประโยชน์อย่างไร เช่น มีเงิน ถ้าเราแสวงหาเงินมาได้ เราไปซื้อสิ่งของต่างๆ
ให้เป็นประโยชน์ได้ มันก็เป็นประโยชน์แต่มันเป็นทรัพย์ภายนอก มันอ�ำนวยความสะดวกให้ เหมือน
กับซือ้ รถซือ้ เรือ ซือ้ บ้านซือ้ ช่องซือ้ สิง่ ของเครือ่ งนุง่ ห่มอะไรต่างๆ เครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกมีมากมาย
หลายสิ่งหลายอย่าง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่เรา ทรัพย์สมบัติทั้งหลายนี่ บัดนี้ เครื่องอ�ำนวย
ความสะดวกที่เราซื้อมา ซื้ออยู่ซื้อกินก็ดีอะไรต่างๆ ก็แล้วแต่ มันมีมากมายก่ายกองที่บุคคลทั้งหลาย
จะซือ้ เอาสิง่ ของทัง้ หลายนัน้ มา เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้แก่ตน มันเป็นวัตถุทงั้ หลาย เอามาใช้มนั มี
ความสะดวก เช่น เรามีรถ เราซือ้ รถมาหลายคันอ�ำนวยความสะดวก แต่มนั เจือไปด้วยทุกข์ตอ้ งรักษา
เราสร้างบ้านหลังใหญ่หลังโตเราก็ต้องรักษา ถ้าเราสร้างหลายๆ หลังก็ยิ่งต้องรักษามากขึ้น
เหมือนบุคคลท�ำงานอะไรหลายบริษทั นีน่ ะ ถ้าเราท�ำงานหลายบริษทั เราก็ตอ้ งดูแลหลายบริษทั
ไม่ได้พักผ่อน ทุกข์ยากล�ำบาก เราก็จะมีความล�ำบากมีทุกข์เกิดขึ้น นี่มันเป็นอย่างนี้ ทรัพย์ภายนอก
เราท�ำไร่ท�ำสวนก็เหมือนกัน ท�ำพื้นที่กว้างใหญ่เท่าไรก็ยิ่งต้องรักษามากขึ้น มันเป็นอย่างนี้ ถ้าพูดถึง
ชุมชนมีบริวารมาก มันก็ยิ่งต้องดูแลบริวารให้ความสะดวกแก่เขา เลี้ยงดูและดูแลเขา ภาระก็มี
มากขึ้นเหมือนกัน นี่มันเป็นอย่างนี้ มันก็เป็นทรัพย์ภายนอก ถ้ามีช้างหลายเชือกอย่างนี้ก็ต้อง
ล�ำบาก มีโคหลายตัวมีกระบือหลายตัวอย่างนี้ มีหมูหมาเป็ดไก่ก็แล้วแต่ แมวอะไรต่างๆ ที่เราเอามา
เลี้ยงไว้อย่างนี้หลายๆ อย่าง มันเป็นทรัพย์อ�ำนวยความสะดวกภายนอกแต่ก็ท�ำให้เกิดทุกข์ในการ
ดูแลซิ พระพุทธเจ้าสอนว่า มันเจือไปด้วยทุกข์ คิดดูซิเรามีอะไรอยู่ในบ้านของตนเองที่ซื้อมาไว้
ก็ต้องเก็บต้องรักษาต้องดูแล เดี๋ยวมันเก่าคร�่ำคร่าก็ซ่อมดูแลรักษามัน นี่..มันเป็นอย่างนี้
ดูดๆี จะได้เข้าใจ โอ้ย..ทรัพย์ภายนอก ของใช้ของสอยเครือ่ งนุง่ ห่ม มันต้องดูแลหมดเลย สารพัด
หลายสิ่งหลายอย่าง บุคคลใดซื้อมากเท่าไรก็ยิ่งมีภาระมากในการดูแลรักษา ยิ่งจะทุกข์มากขึ้นซินี่
เรียกว่าทรัพย์ภายนอกนะ มันเจือไปด้วยทุกข์ การเก็บรักษาดูแลสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นภาระ
ดูดีๆ นะ อะไรทุกอย่างล่ะ ถ้ามันมีมากขึ้นมันก็มีภาระมากขึ้นนั่นเอง แม้เรามีเงินมากก็เหมือนกัน
ก็จะเกิดเป็นห่วงนะ บางคนเป็นทุกข์กับเงิน บัดนี้ จะเอาเงินไปให้เขากู้ให้เขายืมนั่นแน่ะ ถ้าเขา
ไม่ส่งคืนให้ทั้งดอกเบี้ยทั้งต้นทุนนี่ มันจะเป็นอย่างไร มันจะมีทุกข์มั้ย มีทุกข์กับเงินอีกแล้วนี่เรียกว่า
ทรัพย์สมบัติท�ำให้ตนเองมีความทุกข์ แต่ว่าตนเองไม่ละก็เลยท�ำให้ตนเองมีความทุกข์เกิดขึ้น
เพราะอะไร ก็เพราะอยากได้มากๆ ขึ้นนั่นเอง อยากได้มากๆ ขึ้นมันก็ดีอยู่ แต่ว่าเมื่อมันยังไม่ได้ซิ
ที่มันท�ำให้เกิดทุกข์ นี่..สมบัติมันเป็นอย่างนี้เอง ของภายนอกบางคนอยากได้บ้านเหมือนกัน มันยัง
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ไม่มีบ้านมันก็ทุกข์อยู่ กว่าจะสร้างบ้าน กว่าบ้านมันจะเสร็จได้อยู่ได้นอน ถ้ามันหลังใหญ่จริงๆ รักษา
ความสะอาดไม่ไหวอีก หลังคารัว่ อีก ประตูหน้าต่างเสียอีก ห้องน�ำ้ พังอีก เอ้า..เกิดทุกข์อกี ล่ะ เห็นมัย้
คนที่มีทุกข์ กับบ้านช่องก็ทุกข์ มันมากเกินไปแล้วก็เลยท�ำให้เกิดทุกข์อย่างนี้แหละ นี่ ทรัพย์สมบัติ
ภายนอกมันเป็นอย่างนี้ เราดูนะ   มีช้างม้าโคกระบือ และสัตว์ต่างๆ หลายอย่าง เวลามีมากๆ น่ะ
เขาต้องเลี้ยงดูแลรักษาน่ะ ล�ำบากมั้ย เขาเลี้ยงสิ่งของต่างๆ ที่เป็นสัตว์น่ะ เขาก็ทุกข์กับสัตว์นั้นมั้ย
บางคนเลี้ยงหมาก็ทุกข์กับหมา บางคนเลี้ยงแมวก็ทุกข์กับแมว บางคนเลี้ยงโคก็ทุกข์กับโค บางคน
เลี้ยงกระบือก็ทุกข์กับกระบือ เลี้ยงหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรก็แล้วแต่ เลี้ยงอะไรมันก็ทุกข์กับสิ่งเหล่านั้น
แหละ เพราะเราต้องดูแลรักษาสิง่ นัน้ ถ้าเราดูแลจริงๆ นะ มันทุกข์นะ ทรัพย์ภายนอก ถ้าเราพิจารณา
ดูดีๆ นะ มันมีความทุกข์กับทรัพย์ภายนอก
บัดนี้ ลูกหลานก็เหมือนกับทรัพย์ภายนอกอีกอย่าง เพราะมันเป็นตัวคนต้องดูแลมันอีก บางคน
ก็ทุกข์กับลูก บางคนก็ทุกข์กับหลาน มีลูกมากเกิดทุกข์มาก มีหลานมากก็เกิดทุกข์กับหลานอีก
จนหน้าเหี่ยวหน้าแห้งเลย คุณตาคุณยายทุกข์กับหลาน มันเป็นอย่างนี้แหละ เราดูดีๆนะ อย่าง
ทุกวันนี้ ถ้ามีลูกหลานหลายคนนะ มันจะเป็นโรคประสาทนะมีลูกมาก ถ้าลูกหลานไม่ดียิ่งทุกข์มาก
คนทุกข์กับลูกกับหลานนี่แหละ
เหตุฉะนั้น เหมือนกับสมบัติภายนอก บุคคลก็อยากได้ แต่ก็มากลัวว่าเมื่อได้สิ่งนั้นมาแล้ว
จะเป็นทุกข์ ถ้าเวลาเราอยากได้เงินมากมันก็เป็นทุกข์ เมือ่ ได้มาแล้วก็มาเป็นทุกข์กลัวเงินหาย อยากได้
สามีภรรยาก็มากลัวกัน อยากได้ลูกก็กลัวลูก อยากได้หลานก็กลัวหลาน เอ้า..ได้บริวารก็กลัวบริวาร
ไม่ดี มันเป็นอย่างนี้ไปหมด ได้รถก็กลัวรถหายรถเสีย ได้ขึ้นเครื่องบินก็กลัวเครื่องบินเสียเครื่องบิน
พาตก ได้เรือก็กลัวเรือล่ม ได้ของใช้อ�ำนวยความสะดวกก็กลัวมันหายกลัวขโมยลักไป มันทุกข์
ไปหมดแหละ เพราะเราคิดทุกข์กบั สิง่ เหล่านัน้ มันเป็นอย่างนีน้ แี่ หละทรัพย์ภายนอก ไม่เหมือนทรัพย์
ภายใน เราลองคิดดู แต่ก็จ�ำเป็นต้องเเสวงหา แต่มันเจือไปด้วยทุกข์เท่านั้นเองเมื่อเราหาได้มาแล้ว
เหตุฉะนั้น เราก็ควรที่จะพากันศึกษา ถ้าเราศึกษาแล้วเราจะได้เข้าใจ โอ้..มันเป็นอย่างนี้เอง
พระพุทธองค์จึงทรงสอนเอาไว้ให้ศึกษาให้เข้าใจ ให้พอเหมาะพอสมกัน การใช้ทรัพย์ภายนอกนี่
จะแสวงหาก็ให้เป็นสัมมาอาชีวะ เลีย้ งชีวติ ให้ชอบธรรมให้เหมาะสม ให้พอเพียงและเพียงพอ ให้รจู้ กั
หยุด พอเหมาะพอสมกับก�ำลัง ให้พอประคองตนอยู่ได้ อย่าให้มันเกินไป ถ้าเราดิ้นรนเกินไปมันจะ
เกิดทุกข์กบั ทรัพย์ภายนอก ถ้าไม่เชือ่ ก็ลองคิดเอาดูดๆี นะ คนทัง้ หลายมีความทุกข์กบั ทรัพย์ภายนอก
เมือ่ หาได้แล้ว เมือ่ เราอยากได้มนั ก็ตอ้ งมีทกุ ข์ ถ้าเราไม่มมี นั ก็ยงิ่ ทุกข์ ถ้าเรามีมากก็เกิดมีทกุ ข์อกี แหละ
เพราะเราต้องดูแลสมบัตินั้น มันไม่พอเหมาะพอสม ไม่พอดี คิดดูดีๆ ว่ามันเป็นอย่างนั้นมั้ย
เราทุกคนนีน่ ะไม่วา่ พระว่าโยม เราดูเอาเองก็จะรูจ้ กั ว่ามันเป็นยังไง มันทุกข์หรือมันสุขมีสมบัตนิ ี่
เราคิดดูอย่างนั้นก็แล้วกัน จะเข้าใจได้ ทรัพย์ภายนอกนี่ มีสวนก็ทุกข์กับสวน มีต้นไม้ก็ทุกข์กับต้นไม้
เขาต้องดูแลเห็นมั้ย ต้องปรับปรุง มีอะไรก็ เอ้..มันมีทุกข์ เหมือนมีรถมันก็ให้ความสุขแต่โทษมัน
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ก็มีมาก เข้าใจมั้ย ก็ดูซิสมบัติ รถนี่มันมีโทษมาก วิ่งออกไปมันก็ต้องกินน�้ำมันแล้วเสียสตางค์
วิ่งออกไปสกปรกก็ต้องอาบน�้ำให้รถอีก แล้วก็หาบ้านให้รถอยู่อีกแหละ เพราะรถก็ถูกฝนถูกแดด
แล้วเวลารถมันเสียก็ต้องเข้าอู่ซ่อม เสียเงินเข้าไปอีก มันเป็นอย่างนี้แหละนะรถ แล้วเค้าก็ก�ำหนด
เสียค่าภาษีเสียค่าประกันอีก อู้ย..เรามีรถคันเดียวก็ทุกข์มากแล้ว มีหลายๆ คันยิ่งจะทุกข์มาก
เสียภาษีมาก ดูแลมากขึ้น เอ้า..ใครอยากมีมากมีน้อยก็คิดดูเอาเองก็แล้วกัน มันจะมีความทุกข์หรือ
จะมีความสุข พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ มีสมบัติทั้งหลายภายนอกเจือไปด้วยทุกข์ มีทั้งทุกข์ทั้งสุข
ปนกันไปด้วยกัน รถนั้นมันก็ให้ความสุขเราอย่างเดียวคือ นั่งไปที่โน่นที่นี่ถึงจุดหมายปลายทาง
เท่านั้นเอง แต่โทษมันก็มีมากเหมือนกัน มันเป็นอย่างนี้เอง ลองคิดดูดีๆ เราก็จะรู้ได้ว่าเป็นอย่างไร
แม้แต่เครื่องนุ่งห่มของใช้นี่ ถ้าเรามีมากเราก็มีความทุกข์มากด้วย ก็ลองดูคนมีเครื่องนุ่งห่ม
มากๆ หลายๆ ชุดนี่ มันเป็นยังไง เอ้า..ต้องซื้อเครื่องซักผ้า ต้องเสียค่าน�้ำประปา แล้วเสียเคมีที่มา
ใส่น�้ำให้มันฟอกความสกปรกออก ซักเรียบร้อยแล้วต้องหาที่ตาก ตากแดดแห้งแล้วต้องมารีดเสีย
ไฟฟ้าอีก แล้วต้องหาตู้ใส่เสื้อผ้าอีก โอ..ระวังให้ดีนะ บุคคลใดมีเครื่องนุ่มห่มมากๆ มันจะเกิดทุกข์
มากนะ นีม่ นั เป็นอย่างนีแ้ หละ มันอ�ำนวยความสะดวกให้มานุง่ กันความละอายเท่านัน้ เอง เป็นเครือ่ ง
ประดับประดาเท่านั้นเอง เราเป็นมนุษย์ก็ให้ปกปิดร่างกายกันความละอายให้เรียบร้อย มีเท่านั้น
แหละ แต่ถา้ เรามีเครือ่ งนุง่ ห่มมาก เราก็เกิดทุกข์กบั เครือ่ งนุง่ ห่มมากเท่านัน้ เอง แน่ะ..สมบัตขิ า้ งนอก
ก็เป็นเช่นนี้เอง ดูเอาเองดีๆ นะว่าเป็นความจริงหรือไม่จริง
พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ว่า สุขอิงอามิสเจือไปด้วยทุกข์ ไม่เหมือนนิรามิสสุข สุขที่อยู่ใน
ความสงบ คนสงบเป็นคนมีศีล มีธรรม มีสมาธิ นี่ จิตใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบ จึงเรียกได้ว่าเป็น
นิรามิสสุข สุขไม่อิงอามิส ไม่เจือไปด้วยทุกข์ มีแต่สุขล้วนๆ โดยเฉพาะอันนี้คือสุขจากการฝึกฝน
อบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิเราก็มีความสุขพักหนึ่งนะ จิตสงบ จิตไม่วุ่นวาย
ทีนี้ ท่านทั้งหลายมาพิจารณาเรื่องการละกิเลสความโลภ ความโกรธ ความหลง ปลดเปลื้อง
ออกจากดวงใจของเราได้ ยิง่ จะท�ำให้เรามีความสุขมากขึน้ อีกนี่ ยิง่ เบาสบายนะ ก็เพราะรูจ้ กั เสียสละ
ละกิเลสความโลภ โลภะก็รู้จักละปล่อยวางไป ความโทสะโกรธเกลียดเคียดแค้นอะไร ก็ปล่อยวาง
พยาบาทอาฆาตจองเวร ก็รู้จักลดละปล่อยวางออกไป ความโมหะหลงใหลที่ไม่เข้าใจนั้น เราก็ต้อง
ปฏิบตั ใิ ห้เกิดสติปญ
ั ญาให้รอบรูข้ นึ้ มา มีวชิ า รูจ้ กั ถูกจักผิด รูจ้ กั สิง่ เป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์
เข้าใจ รู้จักพัฒนาตนเอง เกิดความสบายเป็นนิรามิสสุขเกิดขึ้น เราได้ที่พึ่งทางธรรมะ พึ่งความสงบ
พึ่งความฉลาด รู้ต้นสายปลายเหตุที่เกิดที่ดับ สิ่งของทั้งหลายนี่รู้จักปลง รู้จักวาง ใจก็จะไม่ยึดถือมั่น
ถ้าใจไม่ยึดถือมั่นก็ใช้สอยสิ่งต่างๆ เหล่านั้นไปเฉยๆ ซิ สิ่งของต่างๆ น่ะ เมื่อสิ่งของทั้งหลายเหล่านั้น
มันแตกมันพัง มันแตกสลายไปก็รู้จักวาง เราก็แสวงหาใหม่เพื่อใช้เท่านั้น นี่มันเป็นสิ่งที่ดีอย่างนี้
ทรัพย์ภายใน
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เหตุฉะนั้น เราควรที่จะแสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยความเข้าใจ ทรัพย์ภายในก็ให้เข้าใจที่จะ
แสวงหาเพื่อเป็นที่พึ่งเอาไว้ ท�ำให้เรานี้ได้รับความสุขความสบายเกิดขึ้น เหตุฉะนั้น พวกเราควร
พากันศึกษาเล่าเรียนธรรมะ ธรรมะเป็นเครื่องที่จะท�ำให้เรามีปัญญาในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น ว่าเขา
เป็นของอยู่ปกติธรรมดาตั้งอยู่ประจ�ำโลก ถ้าหากเราพากันศึกษาให้เข้าใจว่า มันก็เป็นธรรมชาติ
ธรรมดานะอยู่ในโลกนี้ มีทั้งทุกข์ท้ังสุขอย่างนี้ ถ้าบุคคลผู้ใดมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดก็จะมีสุขสบาย
กว่าหน่อย ถ้าบุคคลไหนไม่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดวิ่งหาแต่ทรัพย์ภายนอก เวลามีความทุกข์เกิดขึ้น
ในจิตใจของตนก็จะล�ำบากมากนะ ทุกข์เกิดขึ้นกับทรัพย์สมบัตินี่ กลุ้มใจ มืดมนอนธการไป เมื่อ
เวลามีความกลุ้มใจ บางบุคคลก็คิดจะฆ่าตนเองตายแน่ะ มันยุ่งยากนะกับทรัพย์ภายนอก ถ้าหากว่า
เป็นทรัพย์ภายในนั้น รับรองเลย ไม่ต้องฆ่าตนเองหรอก เพราะมันมีความสุข ความสบาย อยู่สบาย
เหมือนบุคคลไม่มเี งินมากแต่รจู้ กั ธรรมะ รูจ้ กั ใช้สมบัติ พอได้ใช้ได้สอย ไม่ดน้ิ รนให้ตนเองมีความทุกข์
เดือดร้อนอะไร แน่ะ..บุคคลมีธรรมะจะเป็นอย่างนี้ เพราะเขารูจ้ กั รักษาจิตใจของเรา รูจ้ กั ฝึกฝนอบรม
ตัวของเขา เขาก็ได้รับความสุขเกิดขึ้นแก่ตน
ก็เพราะเหตุฉะนั้นแล ทุกคนควรแล้วที่จะศึกษา ควรจะพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญ เพื่อ
จะได้แก้ไขพัฒนาตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปในธรรมะ เพื่อให้ได้ดวงตาเห็นธรรม เพื่อจะน�ำชีวิต
ของตนเองนี้ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงไป ท�ำให้จิตใจของเราอยู่เกษมศานต์ส�ำราญและ
มีความผาสุก ทุกคนจึงจะได้พบพุทโธ คือ ผู้รู้ ผู้ตื่นอยู่ ผู้แช่มชื่นเบิกบาน ก็คือปัญญานั่นเอง รอบรู้
ในกองสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั่นเอง ที่จะท�ำให้คนมีความสะดวกสบายมีความสุข เป็นสิ่งที่บุคคล
พึงปรารถนาเอาไว้
เหตุฉะนั้น พวกเราเป็นนักปฏิบัติ ก็ควรฝึกหัดตนเอง เพื่อจะด�ำเนินวิถีชีวิตไปในทางที่ชอบ
ประกอบแต่คณ
ุ งามความดี ให้เกิดให้มขี นึ้ แก่ตน ผลก็จะได้รบั ความสุข ความเจริญ ตามความมุง่ มาด
ปรารถนาที่ตนเองตั้งสัจจะอธิษฐานเอาไว้โดยทั่วกัน นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณากันให้เกิดผล
เกิดประโยชน์ขึ้นในชีวิต จึงเรียกว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่า เป็นชีวิตที่เป็นมงคลที่สุดที่เราเกิดขึ้นมาได้
เป็นมนุษย์ เป็นผู้มีจิตสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ก็เรียกว่า แสวงหาได้จากความเฉลียวฉลาดของ
มนุษย์ เมื่อหากปฏิบัติดำ� เนินวิถีชีวิตที่ถูกต้องแล้ว ก็เหมือนบุคคลเดินทางที่ถูกต้อง ก็ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางนั่นเอง พ้นทุกข์ตามที่ความมุ่งมาดปรารถนาที่ตนเองตั้งเอาไว้ ควรแล้วที่พวกเราทุกคน
จะพากันปฏิบัติให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน ใครจะได้มากหรือได้น้อยก็ดี แล้วแต่สติปัญญาของใครจะฉลาด
กว่ากัน นี่คือข้อส�ำคัญอยู่ตรงนี้แหละ การพัฒนาตนเองให้มีสติปัญญา แม้เราไปที่ไหนๆ นะ จะได้รับ
ความสะดวกสบาย
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สติปัญญานี้เป็นทรัพย์อันประเสริฐนะ คนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถรักษาทรัพย์สมบัติ
ไว้ได้ ไม่เสื่อมคลายหายไปเปล่าประโยชน์ ถ้าบุคคลที่ขาดสติปัญญา ไม่มีสติปัญญา ไม่สามารถ
รักษาทรัพย์สมบัติไว้ให้คงที่ได้ ให้เจริญได้ เหมือนบางบุคคลนี่ เมื่อปู่ย่าตายายแบ่งทรัพย์สมบัติ
ให้ไปแล้ว ให้ที่นาที่สวน ให้เงินให้ทอง ก็เอาไปใช้ในทางที่ไม่เป็นประโยชน์ เสียหายไปหมดเลย
ตัวอย่างเช่น เล่นการพนัน กินเหล้า เมายา ก็มีความทุกข์มาก คนไม่มีสติปัญญาจะเป็นอย่างนี้แหละ
เราก็เห็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ ถ้าคนมีสติปัญญานะ พอพ่อแม่ปู่ย่าตายายแบ่งทรัพย์สมบัติให้แล้ว
บุคคลนั้นก็รักษาทรัพย์สมบัติไว้ได้ เช่น เงินก็เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ นาสวนก็รักษารอบคอบ
ไม่ได้ขายไปทีไ่ หน พัฒนาให้เจริญรุง่ เรืองต่อไป แน่ะ..บุคคลทีม่ ปี ญ
ั ญาก็เป็นอย่างนี้ รักษาทรัพย์สมบัติ
ได้อย่างมั่นคงให้เจริญรุ่งเรืองได้ เพราะอาศัยสติปัญญานั่นเอง แม้จะเป็นธรรมะหมวดไหนก็แล้วแต่
ท�ำอะไรทุกอย่างก็อาศัยสติปัญญาเป็นผู้ที่ชี้น�ำทาง ท�ำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขตามความมุ่งมาด
ปรารถนาด้วยกันทุกคนเทอญ
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อบายมุข
ค�ำว่า อบายมุข คือเหตุแห่งเครื่องฉิบหาย ๔ อย่าง เครื่องฉิบหายก็คือเครื่องหายนะ เครื่อง
ไม่มีประโยชน์ เครื่องเสื่อมเสียในชีวิตของคนที่เราเกิดขึ้นมาแล้ว ถ้าหากเราปฏิบัติตนอย่างนั้น
มันก็ไปในทางที่เสื่อมเสียหาย ในชีวิตของคนเราที่เป็นมนุษย์มีจิตสูง เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด
ท�ำไมจึงไปตกอยู่ในอ�ำนาจของกิเลสอย่างนี้ ความเสื่อมเสียหายอย่างนี้ ก็อย่างกล่าวได้ว่า
๑. ความเป็นนักเลงหญิง เราก็จะรู้จักค�ำว่านักเลงหญิง แต่นักเลงชายมันก็มีเหมือนกัน
ใช่มั้ย ทุกวันนี้เหมือนๆ กันซินะ ดื้อเท่าๆ กันทั้งผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงมันก็ดื้อ ไม่ใช่หาว่าแต่ชายเท่านั้น
ที่เป็นนักเลง เข้าใจมั้ย ผู้หญิงที่ประพฤติตัวไม่ดีก็มีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองใช่มั้ย นักเลงชายนั่นแหละ
ผู้หญิง ถ้าผู้ชายก็็เป็นนักเลงหญิงเที่ยวผู้หญิงกันนะ แม้จะมีครอบครัวมีภรรยามีลูกก็ยังจะเที่ยว
อยู่นั่นนะ เกิดเป็นโรคเอดส์จนตายไปก็มีมากมายหลายคนแล้ว
เมื่อคนประพฤติอยู่เช่นนี้แล้ว ความเสียหายมันเป็นอย่างไร ประการแรก ถ้าเรามีครอบครัวอยู่
เราก็ผิดศีล เข้าใจบ่ ไปเที่ยวผู้หญิง มันเป็นอย่างนี้ ถ้าเขามีผัวอยู่ เขาไปเที่ยวผู้ชายก็ผิดศีล
ข้อกาเมเหมือนกัน ประการที่สอง มีอันตรายเกิดขึ้นได้ ถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วมันจะต้องแตกแยกกัน
เราเห็นกันอยู่ว่ามีการทุบตีกันฆ่าฟันกันตาย เข้าใจมั้ย มันเป็นกันอยู่อย่างนี้ สมมุติว่าผู้หญิงเขามี
สามีอยู่นะ ถ้าเราไปเล่นเมียเขานี่ เขาก็เสียใจ เขาโกรธ สามีเขาก็ฆ่าเราตายได้ใช่มั้ย มีปัญหาเกิดขึ้น
มีอันตรายได้ หรือหากว่าผู้หญิงมีสามีอยู่แล้วแต่ไปชอบผู้ชายคนอื่น เขาก็สามารถไปฆ่าสามีเขาได้
เข้าใจบ่ เพราะมันรักผู้อื่น ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก ไว้ใจบ่ได้นะ ถ้ามันอยากได้ผู้ชายคนอื่นมันก็
ปาดคอเราซิ มันจะเอายาเบื่อให้เรากินตาย ยิงเราตายได้ จ้างคนฆ่าเราตายได้ มันเสียหายนะ ผู้ชาย
ก็เหมือนกัน ถ้าเขาอยากได้เมียใหม่เขาก็ฆ่าเมียเก่าทิ้งเสีย มันมีความฉิบหายอย่างนี้ซินี่ เกิดเรื่องราว
ฆ่ากัน ไม่มีความสงบ ครอบครัวนั้นจะแตกแยกกันเป็นทางที่เสื่อมเสียในการครองเรือน เข้าใจบ่
เราทุกคนควรจะศึกษาเอาไว้ ประการที่สาม มันเสื่อมเสียเป็นเรื่องเสียเงินเสียทองใช่มั้ย มันวุ่นวาย
เขาเป็นกันอยู่นี่ เขามาฟ้องมือที่สองมือที่สาม เขาว่าอย่างนั้น เขามาถามปัญหานะ ฉะนั้น มันมี
อันตรายเกิดขึ้นอย่างนี้ ความเป็นนักเลงหญิงนักเลงชาย เหมือนกันนั่นแหละทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
มันก็ท�ำความเสื่อมเสียหายเท่าๆ กันแหละ มันเป็นอย่างนี้
เหตุฉะนั้น คนที่ประพฤติเช่นนั้นมันไม่รู้จักอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่ตน ความทุกข์ยากล�ำบาก
เกิดขึ้นในการมีภาระต่างๆ เสียทรัพย์สมบัติ เสียศักดิ์ศรีของตระกูลด้วย มันเสียหายหลายอย่าง
จึงว่ามันเป็นทางเสื่อมเสียหาย
๒. ความเป็นนักเลงสุรา ค�ำว่าเป็นนักเลงสุรามันก็ดื่มสุรานี่ ดื่มน้อยมันก็เสียเงินน้อย ดื่มมาก
มันก็เสียเงินมากนะ
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โทษประการแรก มันก็เสียทรัพย์สมบัติ ปรากฏเห็นด้วยตนเองแหละ คนดื่มสุรา
ประการที่สอง เมามาแล้วก็ก่อทะเลาะวิวาทกัน เกิดเรื่องราวทุบตีกันฆ่ากันก็ได้ ถ้าอาละวาด
เกิดเรื่องเกิดราว มันมีแต่เรื่องราวมากมายเกิดขึ้นใช่มั้ย เมาเหล้าก่อทะเลาะวิวาทเกิดขึ้น ไม่ผิด
กับเพื่อนก็มาผิดอยู่กับคนที่บ้าน ผิดกับลูกกับเมียกับผัว กับพ่อแม่ ผิดกับพี่น้อง มันผิดหลายอย่าง
อาละวาดจากที่เมาๆ นี่แหละคนเมาเหล้า แล้วก็พูดมากด้วยนะ เงินมีร้อยเดียวก็ว่ามีสามหมื่น
เอามือล้วงกระเป๋าเอาเงินเข้าๆ ออกๆ จนเงินนี่ขาดหมด คนขี้เหล้ามันว่ามีเป็นแสนๆ ล้านๆ มันเป็น
อย่างนี้ มันคุยโม้โอ้อวดไปหมด รถมีคนั เดียวก็คยุ โม้ไปว่ามีสบิ คันในบ้านมัน มันเป็นอย่างนี้ คนพูดมาก
บัดนี้ โทษประการที่สาม ก็คือไม่ละอายใครนะ คนเมาเหล้านี่ เห็นบ่ เดินเซซ้ายเซขวา
แอ่นหน้าแอ่นหลังนัน่ เดินไปถนนทางนีท้ างนัน้ ล้มอยูท่ ไี่ หนผ้าหลุดออก มันก็ไม่ละอายใคร เข้าใจมัย้
ล้มอาเจียนอยู่บ้านของใครก็ไม่ละอายใครทั้งนั้นแหละแน่ะ ไม่ละอายใครเลยเสียศักดิ์ศรีไปหมด
ผู้หญิงผู้ชายถ้าเมาแล้วเท่าๆ กันนะ ถ้าเมาจนเดินไม่ได้เขาก็หามขึ้นรถไปส่งบ้าน มันเป็นอย่างนี้
ไม่ละอายใคร เห็นมั้ยเขาฟ้อนตามถนนหนทางนี่ เกิดไม่ละอาย เมื่อพูดก็พูดมากไม่รู้จักถูกจักผิด
ไม่ละอายใคร
ประการที่สี่ ทอนก�ำลังปัญญา ถ้าก�ำลังเมาๆ นี่ เข้าไปประชุมในการงานต่างๆ ก็จ�ำเรื่องอะไร
ไม่ได้ เห็นมั้ย เมื่อประธานการประชุมอธิบายเรื่องต่างๆ ก็จ�ำไม่ได้เลย ฟังเทศน์ฟังธรรมจ�ำไม่ได้
ทั้งนั้นนะตอนก�ำลังเมานี่ เขาเรียกทอนก�ำลังปัญญา ท�ำให้ไม่มีปัญญาเพราะจ�ำไม่ได้ เขาพูดเรื่องราว
อะไรต่างๆ ก็จำ� ไม่ได้ ใครอธิบายเรื่องอะไรก็จ�ำไม่ได้เลย จึงเรียกว่าทอนก�ำลังปัญญา
บั ด นี้ โทษประการที่ ห ้ า มั น เป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง โรค คนเมานี่ เวลาขั บ รถก็ จ ะมี อั น ตรายได้
มันเสียหลัก ขับรถก็ไปชนทีโ่ น่นทีน่ ี่ ตกเหว ชนต้นไม้ ชนหลักกิโลเมตรอะไรต่างๆหรือไปชนเสาไฟฟ้า
ชนรั้วเขากั้นถนนไว้ ชนรถคนอื่นเขาเลยซิเมาเหล้า เกิดความเสียหาย เป็นโรคอันดับหนึ่งเลยใช่มั้ย
นี่แหละอันดับหนึ่งเลย ตายโดยเร็วๆ เลยทีเดียวนั่นน่ะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นเพราะเมาเหล้า   ถ้าเกิด
โรคภัยไข้เจ็บ ก็เป็นโรคตับแข็งตับบวม โรคอัมพฤกษ์อัมพาตเขาเป็นกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นเรื่องของคน
ที่เขาชอบดื่มเหล้าทั้งนั้นแหละ เหล้ามันเป็นของร้อนไปไหม้ตับ ตับซีดหมด ตับอักเสบ ตับแข็ง
ตับบวม แล้วก็เป็นโรคกระเพาะ ตาฝ้าฟาง มีโทษหลายอย่าง เห็นบ่ เป็นอัมพฤกษ์อัมพาต
เขาเป็นกันทุกวันนี้ มีแต่เป็นนักเลงเหล้ามาก่อน เราก็เห็นกันอยู่อย่างนี้
บัดนี้ ประการที่หก บุคคลอื่นเขาก็ต้องติเตียน ถ้าเมาทุกวันๆ นี่ ถ้าเป็นเพื่อนของเรา
เมาทุกวันๆ แต่เราไม่เมากับมันใช่มั้ย เราก็ต้องคิดว่า เอ้..ไอ้นี่มันเมาเหล้าทุกวัน เราก็คิดติเตียนเขา
เดี๋ยวก็มาขอเงิน เราได้เงินเดือนเท่ากัน มาขอเงินเราไปซื้อเหล้ากิน มันจะเกลียดกันซิ เข้าใจบ่
เอาไปซื้ อ เหล้า กิน มีเงินเดือนเท่า กันอยู ่ แ ต่ มั น เอาไปซื้ อเหล้ า กิ น จนเมาทุ ก วั น ไม่ รู ้ เรื่ อ งดู แ ล
ลูกเมียเลย มันก็มาขอเราบ่อยๆ เห็นบ่เขาเป็นกันมันเป็นอย่างนี้ ผู้หญิงถ้ามันเมาก็เหมือนกัน เขาจะ
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ลืมลูกลืมผัวไม่รู้ล้มนอนอยู่บ้านใครล่ะ เขาเรียกว่าเสียหาย คนอื่นเขาติเตียน เอ..ไอ้ขี้เมาล่ะ
เขาเรียกคนขีเ้ มา คนเฒ่าคนแก่คนมีศลี ธรรมหรือเพือ่ นฝูงเขาก็ตเิ ตียนนะ ต้องติเตียน เขาอาจจะถาม
ถ้าเป็นผู้ชายมีเมีย เมียใครก�ำลังเดินมา เมียไอ้ขี้เมา ลูกใครเดินมา ลูกไอ้ขี้เหล้าอีก พ่อก็พ่อไอ้ขี้เหล้า
แม่ไอ้ขี้เหล้า เขาเห็นคุณตาเดินมา โอ้..หลานกินเหล้าเก่งนั่น ยายมันเดินมา เขาก็ว่าหลาน
กินเหล้าเก่งนะยายนี่ เสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยคนเมาเหล้าเนี่ย เสียศักดิ์ศรีของตระกูล เข้าใจบ่
นามสกุลมันอย่างไรแซ่อะไรนี่ เอาล่ะนี่เขาจะถามหา ทั้งๆ ที่เราเสียคนเดียวนะ เราเมาเหล้า
แต่เขาติเตียนทั้งตระกูล เข้าใจบ่ ถ้าวงศ์ตระกูลมันเป็นคนดีทุกคน เขาก็เป็นคนดีอยู่ไม่เสียหาย
อะไร แต่เราเป็นคนเสียคนเดียว เขาก็ติเตียน คนเมาเหล้าจะเป็นอย่างนี้ เหตุฉะนั้น ถ้าหากเรารู้โทษ
ของการดื่มสุราก่อน เราจึงจะรู้จักวาง ไม่ดื่มสุรา มันเป็นอย่างนั้น ความเป็นนักเลงสุรา
๓. ความเป็นนักเลงการพนัน โทษของมันนี่ ประการแรก เมื่อชนะย่อมก่อเวรท�ำไมจึง
ก่อเวรเมื่อเราชนะ เราเล่นการพนันได้เงินเขา เขาก็จะหมดตัว แต่เราจะไม่ไปเล่นกับเขาอีก บัดนี้
เขาโกรธเรา เขาก็จะตามฆ่าเราได้ เขาผูกเวรเอาไว้นั่นแหละ เราก็ต้องไปเล่นการพนันอีกนั่นแหละ
มันเป็นอย่างนี้ ชนะย่อมก่อเวร ประการที่สอง เมื่อแพ้เราเสียเงินย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป เข้าใจบ่
มั น เสี ย มาก การเล่ น พนั น นี่ มั น เป็ น อย่ า งนี้ ประการที่ ส าม ไม่ มี ใ ครเชื่ อ ฟั ง ค� ำ สั่ ง สอนของตน
ประการที่สี่ เป็นที่หมิ่นประมาทของเพื่อน แล้วก็ประการที่ห้า ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
เอาแหละนี่ คราวนี้คนที่เล่นการพนันเหมือนกันนะ ผู้หญิงผู้ชายมันแต่งงานกันได้ ผัวก็เล่นเมียก็เล่น
ไม่ดีทั้งคู่เลย เห็นบ่ว่าซื้อหวย สามีภรรยาเวลาซื้อเบอร์ซื้อหวยนี่ไม่ผดิ กันหรอกเพราะมันอยากได้เงิน
ทั้งคู่ เสียหมด การพนันนั่นแหละ เพื่อนฝูงเขาก็ไม่อยากคบหาสมาคมด้วย ไม่อยากเชื่อถือกันแล้ว
ถ้าต้องติเตียนก็ต้องติเตียนเหมือนกันนะ ถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปอีก ก็คนที่มัวแต่เล่นไพ่นะ ไม่ท�ำการ
ท�ำงานก็ฉิบหาย
ทีนี้ คนเล่นการพนันนี่มันรวยบ่ ไปเล่น ไม่รวยซิ แต่ว่ารัฐบาลรวย ไม่รวยมันก็ทะเลาะ
แย่งเงินกันนะ รัฐบาลจึงว่าไม่มีเงินก็เบิกเอาเงินที่คลังไปใช้กัน ท�ำเป็นเล่นนะ มันเสียหาย นี่แหละ
เล่นการพนัน ท�ำให้เสื่อมเสียหาย ไม่ดีไม่งาม ท่านจึงบอกว่าเป็นทางเสื่อมเสียหาย ฉะนั้น พวกเรา
ควรพากันศึกษาเรื่องธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสห้ามเอาไว้ มันเกิดมีเรื่องราวอย่างนี้
๔. คบคนชั่วเป็นมิตร ถ้าเราคบคนชั่วเป็นมิตรนี่เป็นเรื่องใหญ่ ไม่ว่าเราจะเป็นฆราวาสหรือ
เป็นพระก็แล้วแต่ เราจึงควรรู้จักว่ามิตรแท้ มิตรเทียม คนชั่วนั่นเป็นยังไง ถ้าเราไปคบคนชั่วเขาอยู่
ในระดับนี้หมดล่ะ คนชั่วหลงอยู่ในอบายมุขนี่ นักเลงหญิงก็อยู่นั่นล่ะ นักเลงการพนันก็อยู่นั่นล่ะ
นักเลงกินสุราก็อยู่ในนั่นล่ะ นักเลงเล่นไพ่เล่นไฮโลอะไรมันอยู่ในนั้นหมด เที่ยวกลางคืนเก่งก็อยู่
ในนั้นล่ะ ขี้เกียจท�ำการงานอะไรต่างๆ มันอยู่ในนั้น เขาเรียกว่ามิตรเทียม
พอเราไปคบคนดื่มเหล้ามันก็ชวนเราดื่มเหล้า เข้าใจบ่ ไม่ถึง ๑๕ วันหรอก ไปคบมันเถอะ
มันดืม่ เหล้าทุกวัน มันชวนเราดืม่ แน่ มันเป็นอย่างนี้ ถ้ามันเป็นนักเลงหญิง มันก็ชวนเราไปเทีย่ วผูห้ ญิง
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นั่นล่ะ เพราะเราไปคบมัน เอาล่ะ นี่การพนันมันก็ชวนเล่นไพ่เล่นไฮโลอยู่นั่นละ แน่ะเราไปคบกับเขา
มันก็เป็นอย่างนี้ เที่ยวกลางคืนก็ไปตะลอนๆ หมดคืนเลยนั่นล่ะ ดูหนังดูลิเกละครกันนั่นละ
ถ้าเราไปคบขโมยนัน่ เขาจะชวนเราไปขโมยสิง่ ของ มันเป็นอย่างนีแ้ หละ ถ้าไปคบกับคนคอร์รปั ชัน่
มันก็ชักชวนเราไปคอร์รัปชั่นโกงกินเงินคนอื่น เข้าใจบ่ เหมากันหมดเลย ถ้าเราไปคบคนชั่วคนผิด
ศีลธรรม เขาจะพาเราไปท�ำไม่ดีไม่งามเลย ไปคบกับพวกที่ชอบตีกันอีกนี่นะ ยกพวกตีกันมันก็จะ
พาไปตี กรุ๊ปมันไม่ดี เอ้า..มันเป็นอย่างนี้แหละ ถ้าเราไปคบคนเกียจคร้านไม่ท�ำการท�ำงาน เอา..นี่มัน
อยูใ่ นกลุม่ อบายมุขนี่ มันจะพาเราไม่ทำ� การท�ำงานมีแต่เทีย่ ว มาบ้านก็หารบกวนกินข้าวกินน�ำ้ อยูก่ บั
พ่อแม่ เข้าใจบ่ ขอเงินพ่อเงินแม่ ไม่ให้ก็ตีฝาบ้านใส่ ผิดกันนี่ บางบุคคลก็ประพฤติตนไม่ดี ไม่ฟัง
ค�ำสั่งสอนของพ่อแม่เลย ไปโรงเรียนก็ไม่ไป ไม่ศึกษาเล่าเรียน มันเสียหาย ก็เรียกว่าเป็นคนพาล
เป็นคนไม่ดี ตกอยู่ในหมู่อบายมุขเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ มิตรเทียมนี่ เข้าใจบ่
มิตรเทียมมันเหมือนว่า มิตรปอกลอก มิตรดีแต่พูด มิตรหัวประจบ มิตรเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว
เวลามีการงานมีเรื่องมันชวนขอเราไปช่วย แต่เวลาเรามีงานขอมันมาช่วยมันไม่มา ระวังให้ดี
เถอะนะ พวกนั้นแหละมันปอกลอก ถ้าเป็นมิตรปอกลอกมันจะเอาของเราอย่างเดียว ดีแต่พูด
พูดเก่งแต่ขเี้ กียจขีค้ ร้าน คนหัวประจบ ประจบประแจงเรา จะเอาเงินเราไป จะยืมเงินเราไป ว่า ๓ วัน
จะส่งคืนให้ ๓ เดือนก็ไม่ส่ง เดี๋ยวมายืมรถไป มันเอาไปขายระวังให้ดีเถอะ ยืมนาฬิกาไปเดี๋ยวเอาไป
ขายหายจ้อยเลยนะ ระวังให้ดีเถอะมันเป็นเช่นนี้ แล้วมันประจบประแจงเก่ง เขาเรียกว่าหัวประจบ
มีแต่เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว ถ้าจะค้าขายร่วมกันหาเงินร่วมกัน ถ้าได้ก�ำไรสักหมื่นหนึ่งหรือแสนหนึ่ง
ก็แล้วแต่ หมื่นหนึ่งมันจะเอาไปแปดพัน แล้วแสนหนึ่งมันจะเอาแปดหมื่นมันให้เราสองหมื่น
เห็นแต่ได้ฝ่ายเดียว เข้าใจบ่ ไม่แบ่งครึ่งเลยก�ำไรของการค้าเนี่ย นั่นแหละมันเห็นแต่ได้ฝ่ายเดียว
เวลามีเรื่องราวอะไร มันเกิดทุกข์ขึ้นมา มันจะมาขอเราซิ ให้เราช่วยมันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ช่วย
เงินไปมันเอาไปเล่นหมด เล่นบอลหมดเกลี้ยงเลยนะเล่นการพนัน มาขอเงินแล้วผิดกัน ผัวกับเมีย
ก็แตกกันอยู่เชียงใหม่หลายคู่อยู่ ที่เชียงใหม่เล่นฟุตบอลโลกเป็น ๓ แสน ๕ แสนอะไรกันนี่เขาลงกัน
ผิดกันแหละ เถียงกันแหละ แยกกันผัวกับเมีย ผิดกันเกิดจากเรื่องเล่นการพนัน มีกันมากเลยทีเดียว
เรื่องมิตรเทียม เราก็ควรพากันศึกษาให้รู้ดีๆ นะ
ทีนี้ เรามาคิดซินี่ มิตรแท้นั้นคืออย่างไร เราจะศึกษาเรื่องมิตรแท้ มิตรแท้นี่คือมิตรที่เขา
รักใคร่เรา เขารักเราเหมือนกับตัวของเขาเอง เขาห่วงเรา ส่วนมิตรแนะประโยชน์นี่ ถ้าเราท�ำอะไร
ไม่ดีนี่เขาจะห้าม ถ้าเราพูดอะไรไม่ดีเขาก็ห้ามไม่ให้พูด ถ้าเราคิดอะไรไม่ดี อุดมการณ์ไม่ดีเขาก็
ไม่ให้คิด เขาแนะน�ำประโยชน์ให้เรา เขาแนะน�ำให้เราท�ำความดี ท�ำคุณงามความดีที่ไม่ผิดจาก
ศีลธรรม เขาแนะน�ำให้เราพูดจาปราศรัยอยู่ในหลักศีลธรรม
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เขาแนะน�ำให้พวกเราเป็นคนที่คิดดี คิดแต่มีความสุข ไม่มีความเดือดร้อนในการท�ำ  การพูด
การคิด เขาเรียกว่า มิตรแนะประโยชน์ แนะประโยชน์ให้เราได้ประโยชน์ ไปคบคนดี มิตรแท้เขาก็
ปฏิบัติตนเป็นอย่างนี้ เราก็ต้องศึกษาเพื่อให้รู้และเข้าใจในมิตรแท้
บัดนี้ มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ก็คือการอยู่กินหลับนอน หากไปบ้านเพื่อน เพื่อนจะจัดให้มีอาหาร
การกิน ให้อยู่กินนอนบ้านเพื่อนก็ได้ เวลาขับรถขับเรือเวลาไปโน่นไปนี่ เพื่อนขับให้เราก็ได้ หรือ
เราขับให้เพื่อนก็ได้ เพราะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข เวลามีรถมีเรือก็เพื่อนยืมไปก็ได้ เขาก็จะ
รักษาของเพื่อนอย่างดีเลย ให้เขายืมรถไปเขาก็รักษาความปลอดภัยของรถเรา รักษาความสะอาด
เติมน�้ำมันให้ แล้วก็ก�ำหนดมาส่ง นี่คือเพื่อนที่แท้จริง ถ้ารถเราเสียเราก็ไปเอารถเขามาใช้ เข้าใจบ่
ถ้ามีคนละคัน มิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน อยู่กันหลับนอน อาหารการกินมียังไงก็แบ่งกันกิน เวลา
เขาเกิดขัดข้องไม่มีเงินก็เอาเงินให้ไปใช้ แต่ถ้าเราไม่มีเงินเขาก็เอาให้เรามาใช้   มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข
ก็เป็นอย่างนี้ รักพ่อรักแม่ของเพื่อนเหมือนพ่อแม่ของตนเอง รักครอบครัวของเพื่อนกับครอบครัว
ของตนเองเหมือนกัน ดูแลซึ่งกันและกัน เวลาเจ็บป่วยก็ไม่ทิ้งกัน เข้าใจบ่ เวลาเจ็บป่วยเกิดขึ้น
ต้องดูแลซึ่งกันและกัน เราก็ไปดูแลเขาถ้าเขาเจ็บป่วย แต่บางทีถ้าเพื่อนไม่มีเงินเราก็จ่ายค่ายาให้
เวลาเราป่วยเขาก็จ่ายค่ายาให้เราได้ เป็นอย่างนี้แหละ มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข เราก็ควรแสวงหาบุคคล
ที่เป็นมิตรแท้ดังได้กล่าวมา
ถึงแม้ค้าขายอะไรมาเขาก็แบ่งก�ำไรครึ่งหนึ่ง เข้าใจบ่ สมมุติค้าขายกันได้เงินมา ถ้าต้องไป
เมืองนอกค่าเครื่องบินเท่าไร เราจะคิดค่าเครื่องบินให้ คนเป็นเพื่อนนะ เขาจะมีความคิดว่าวันนี้
คนนี้ไป ถึงวันหน้าเราไป ราคาเครื่องบินไม่คิดจะเอาหรอก แสนกว่าบาทหรือสองแสนเพราะได้เงิน
มาเยอะแล้ว เขาเรียกว่าเป็นคนที่เป็นมิตรแท้ ไม่ละทิ้งกันในยามตกทุกข์ได้ยากอะไร ต้องดูแล
ซึ่งกันและกัน เราก็ควรแสวงหาคบมิตรแท้ เขาเรียกสังคมศาสตร์ เรียนสังคมศาสตร์เพื่อให้รู้จัก
สังคม ถ้าหากเราไม่เรียน เราจะผิดพลาดได้ง่าย ผิดพลาดในการคบคนนะ เห็นว่าเป็นคนนี้คบไปเลย
เราต้องดูคนให้ดีก่อน แม้ดูว่าดูดีอยู่มันยังพลาดได้ เข้าใจบ่ อย่างการค้าขายนี่ ถ้าเราได้เพื่อนแท้นี่ก็
จะหมดปัญหา ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้ามันไม่เป็นมิตรแท้นี่ เมื่อค้าขายกันปีหนึ่ง ปีต่อไปมันหาโอกาส
หักหลังเรา เข้าใจบ่ มันหักหลังคือว่ามันโกงเรา แล้วเป็นปัญหาใหญ่แหละ เรื่องอย่างนี้ มีกันมากมาย
เยอะเเยะนะ
ถ้าหากคนค้าขายร่วมกันเป็นมิตรแท้ ค้าขายกันอยู่มันซื่อสัตย์ต่อกันตั้งแต่เริ่มแรก เขาซื่อสัตย์
ต่อเรา เราก็ซื่อสัตย์ต่อเขาซิ ๓๐ ปีก็ไม่ทิ้งกัน เข้าใจบ่ ค้าขายกับมิตรแท้ นี่มันเป็นอย่างนี้ เราจะไป
เรียนหนังสือ เราจะไปท�ำการท�ำงานทุกสิ่งทุกอย่าง เราควรที่จะแสวงหามิตรแท้ มิตรเทียมนี่ก็รู้จัก
ว่าคนนี้ไม่ดี เราก็จะไม่ไปคบหาสมาคมสมัครรักใคร่  สนิทสนมกลมเกลียว แต่เมื่อเวลาเราคบกับเขา
เราก็พูดคุยกันได้ แต่เราจะไม่สังคมกับเขา แต่ถ้ามิตรแท้นี่ เราก็สามารถสนิทสนมกลมเกลียว
ไปมาหาสู่สมัครรักใคร่กัน อยู่ด้วยกัน ท�ำงานร่วมกันไปได้อย่างยืนยาว จนเฒ่าจนแก่ได้ ไม่เป็นไร
ไม่มีความเสื่อมเสียหายอะไร
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บัดนี้ พระพุทธเจ้าจึงให้คบมิตรแท้ เข้าใจบ่ เราควรพากันศึกษาและรู้จักมิตรเทียมว่าเป็นคน
ไม่ดี เป็นคนพาล พาไปหาผิดตลอดเลยคนพาล เราควรไปคบบัณฑิต คบคนพาลพาไปหาผิด
คบบัณฑิตพาไปหาผล คบคนชั่วพาไปให้ตัวยากจน คบคนดีมีศรีแก่ตน ท่านได้เขียนเป็นโครงไว้
ควรที่เราจะศึกษา นี่แหละเราอยู่ในโลกนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ เข้าใจบ่ ก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ ไปอยู่
ประเทศไหนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ ต้องมีเพื่อน แต่การที่จะสังคมกับเพื่อนนั่นน่ะเป็นเรื่องใหญ่
พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้ในมงคลสูตร อเสวนา จ พาลานํ การไม่คบคนพาลเป็นมงคล ปณฺฑิตาน
ญฺจ เสวนา การคบบัณฑิตเป็นมงคลอันประเสริฐ เป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดี บัณฑิตก็คือมิตรแท้
นั่นเอง แต่บัณฑิตจะลึกลับ สอนศีลธรรมลึกซึ้งเข้าไปกว่าเพื่อนของเรา เพื่อนก็สอนเรา สมมุติเรา
ท�ำสิ่งไม่ดี เพื่อนก็พูดเตือนสติให้เราละ มันเป็นอย่างนี้
เหตุฉะนัน้ ถึงแม้วา่ เราบวชเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าก็ให้รจู้ กั การคบหาสมาคม
ไม่ใช่จะคบกันไปหมดนะพระ บางทีเขาบวชปลอมมาเราก็เสียหายไปกับเขา เป็นอลัชชีปลอมบวชมา
ทีนี้คนบวชจริงเขาปฏิบัติดี เราก็หาคบผู้ปฏิบัติดีกว่าเรา เราก็คบหาสมาคมศึกษากับภิกษุองค์นั้น
เพื่อท่านจะสอนเรา แนะน�ำหนทางให้เรา ชักจูงเราไปในทางที่ดี พระพุทธเจ้าก็สอนไว้อย่างนี้
ให้ดูคน ให้ดูครูบาอาจารย์ ดูผู้พาปฏิบัติผู้น�ำทาง เข้าใจบ่ คนน�ำทางไม่ดีก็พาหลง เข้าใจมั้ย หลงก็มี
แต่ทุกข์ซิถ้าหลงในโลกนี้ ถ้าเรามีความหลงมันก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้น หลงทางมันยังค่อยยังชั่ว
คอยถามคนอื่นเขาแล้วก็กลับคืนมาได้ง่ายหน่อย แต่ถ้าหลงใจแล้วมันคืนยาก เข้าใจบ่ หลงมืดมน
อนธการมัวไปหมดเลย หลงใจนี่ ถ้ามันหลงไปจริง มืด กลุม้ ใจเลยไม่มที างออก มันตัดสินใจผิดล่ะซิเนีย่
แล้วก็ไม่มีทางออก เหตุฉะนั้น เราจึงต้องศึกษาเอาไว้ อบายมุขเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ท่านจัดไว้อบายมุข ๔
บัดนี้ อบายมุข ๖ มันมีเพิม่ เติมอบายมุขเป็นเครือ่ งฉิบหายอีก อย่างการดืม่ น�ำ้ เมาเราก็รจู้ กั แล้ว
การดื่มน�้ำเมามีโทษดังได้กล่าวมานั้น อย่างเที่ยวกลางคืนมันมีโทษยังไงล่ะนี่ เที่ยวกลางคืน หนึ่ง
คนมีทรัพย์สมบัติไม่รักษาทรัพย์สมบัติ สอง ไม่รักษาลูกเมีย เปรียบเทียบกับผู้ชายไว้งั้นนะ
บัดนี้ ข้อที่เพิ่มเติม ๕. ไปเที่ยวดูการละเล่น ร�ำที่ไหนไปที่นั่น ซอที่ไหนไปที่นั่น เถิดเทิงที่ไหน
ไปที่นั่น ดีดสีตีเป่าที่ไหนไปที่นั่น มีเพลงที่ไหนไปที่นั่น ถ้าหากเราไปที่นั่น ประการแรก ก็เสียเงิน
ทั้งนั้นซิ บัตรหนึ่งเท่าไหร่ล่ะ ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ ขึ้นไป เขาเก็บกันน่ะทุกวันนี้ตามความนิยมของคน
บัตรไมเคิล แจ็คสันมัน ๓,๕๐๐ น่ะ ถ้าเราไปดูนักร้องเพลง ไปดูมันเต้นย็อกๆ แย็กๆ ก็เสียหลายตังค์
อยู่นะ ตามราคาค่าบัตรเข้าชม ประการที่สอง เสียที่ไม่รักษาสุขภาพของตนเอง เข้าใจบ่ ไม่ได้หลับ
ได้นอน นี่แหละโทษของมันนี่ บัดนี้ ประการที่สาม อาจถูกใส่ความได้ ค�ำว่าถูกใส่ความนี้คือ
เหมือนว่าเราไปดีๆ นีแ่ หละ ไปฟังดนตรีมาหรือไปดูหนังมานีน่ ะ เราดีๆ นีน่ ะ่ แต่เราเดินมาเจอตรงทีเ่ ขา
ปล้นกัน หรือว่าเขาขโมยของกันนี่นะ หรือเขาแย่งกระเป๋ากัน เขาวิ่งหนีเราเดินมา ต�ำรวจก็มาเจอเรา
ในที่นั่นอยู่พอดี พวกท�ำผิดกฎหมายเขาวิ่งหนีกันหมดแล้ว เหตุการณ์ตรงนั้นต�ำรวจก็สงสัยเราใช่มั้ย
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ต�ำรวจสงสัยว่าคนนี้แหละมันอยู่ในแถวนี้ อยู่สถานการณ์ตรงนี้แหละ เขาก็หาเรื่องใส่ความแก่เราได้
เพราะเราอยู่ตรงนั้น เราจะมีความล�ำบาก จะทุกข์ยากล�ำบาก ต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจเขาก็จะนัดเรา
ไปสอบสวนที่ศาล เข้าใจบ่ ไปให้ความ แล้วเขาก็นัดไปแล้วก็นัดไปเรื่อยๆ ท�ำให้มีความล�ำบาก
เกิดขึ้นแก่ตน นั่นแหละเที่ยวกลางคืนมีโทษอย่างนี้ ทั้งๆ ที่เราเป็นคนดีนะ ไปดูหนังดูลิเกดูละคร
แต่มาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ ก็เลยถูกซักฟอกซิ แล้วก็นัดขึ้นศาลบ่อยๆ ยุ่งล่ะซิ เป็นอย่างนี้แหละ
นี่การเที่ยวกลางคืนมันมีโทษอย่างนี้ เราควรศึกษาให้รู้
ในอบายมุข ๖ ก็มีเรื่องการพนันอีก เราก็ได้อธิบายเรื่องการพนันไว้แล้ว แล้วก็มีเรื่องการคบ
คนชั่วเป็นมิตรเช่นกัน
บัดนี้ ข้อที่เพิ่มเติมอีกคือ ๖. ขี้เกียจท�ำการงาน ครั้นตื่นเช้าอยู่มันก็ว่าเช้า ไม่ไปท�ำการงาน
มันว่ายังเช้าอยู่ ครั้นตื่นสายมันว่าสายแล้ว ไม่ไปหรอกท�ำงานน่ะ มันสายแล้ว มันอ้างว่ามันสาย
มันไม่ไปท�ำงาน ถ้าหากอากาศร้อนมากมันก็หาว่าอากาศร้อนมาก ไม่ไปท�ำการงานหรอก มันร้อน
ถ้าหากหนาวมากมันก็ว่าหนาวมาก มันไม่ไปท�ำการงานหรอก มันหนาวมาก ไม่เอา เวลามัน
กระหายน�้ำ  โอ้ย..กระหายน�ำ้ ไม่ท�ำการงานหรอก มันกระหายน�ำ 
้ เดี๋ยวมันหิวข้าว มันก็อู้ย..หิวข้าว
ไม่ได้ท�ำการงานหรอกมันหิว มันอ้างตั้งหกอย่าง เขาเรียกว่าคนขี้เกียจท�ำการงาน ไม่ได้ผลล่ะซิ
งานไม่ส�ำเร็จซักอย่างล่ะถ้าอ้างอย่างนี้ เข้าใจบ่ ท�ำการท�ำงานต่างๆ หากอ้างกาลอ้างเวลาอย่างนี้
ก็ท�ำการงานไม่ส�ำเร็จตามประสงค์
บัดนี้ ตรงนี้แหละมีแต่ทางเสื่อมเสียทั้งนั้น มันเป็นอย่างนี้ล่ะทางฉิบหายทั้งนั้น คนจะไม่เจริญ
รุ่งเรือง จะไม่มั่งมีศรีสุขมีเงินมีทองมีสิ่งมีของ มันเสียหายคือว่าเป็นทางฉิบหาย ทางฉิบหายก็คือ
ไม่ได้มีเงินมีทอง ทุกข์ยากล�ำบากในชีวิตของเรานี้ มันเสียหายเปล่าประโยชน์ เหตุฉะนั้น พวกเรา
ต้องมาศึกษาเรื่องอย่างนี้นะ ดูเอาเองซิ ศึกษาทางกว้างเลย พูดเอาไว้นิดๆ หน่อยๆ เราก็ต้องมา
ขยายเอา เข้าใจบ่ มาขยายว่ามันเป็นอย่างนี้ๆ มันจะรวมอยู่ในเรื่องทางเสื่อมเสียหายหมด
ค�ำว่า อบายมุข อบายแปลว่าไม่สบาย มุขแปลว่าประตูหรือทวาร อบายมุข จึงแปลว่าทวาร
ที่ไม่สบาย ถ้าบุคคลใดเปิดประตูนี้เข้าไป บุคคลนั้นจะไม่สบาย จะฉิบหาย จะเสื่อมเสีย ถ้าบุคคลใด
หลงเข้าไปในคาสิโนก็จะเป็นทางให้เสือ่ มเสียกิจการงาน การเดินเข้าไปประตูนนั้ ก็คอื ไปคบหาสมาคม
ไปมาหาสู่สิ่งเหล่านี้ ก็แปลว่าเราเข้าไปผิดประตูแล้ว มุขแปลว่าปาก แปลว่าประตู แปลว่าทวาร
คราวนี้ถ้าเราเดินเข้าไปเหมือนเราเดินทางผิด เข้าใจบ่ ถ้าเราเดินทางผิดจะไปเมืองโน้นเมืองนี้
มันผิดตลอด เข้าใจมั้ย มันก็เกิดทุกข์ จะเกิดทุกข์ตลอดเลยถ้าเราไปในทางที่ผิด เราก็ควรที่จะศึกษา
มันเป็นเรื่องใหญ่เราก็เลยอยากให้ศึกษากันเรื่องอย่างนี้ มันเป็นเรื่องใหญ่ในการที่เราสังคมอยู่
ในโลกนี้ ถ้าหากเราศึกษาเรื่องนี้เข้าใจ เราจะได้เข้าสังคมที่ถูกต้อง ในชีวิตของเรานี่ เราจะได้เจริญ
จะไม่ไปในทางเสื่อมเสียหายในชีวิต เหตุฉะนั้น จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการเข้าสังคม เรื่องใหญ่นะ การ
เข้าสังคม จะไปอยู่ประเทศไหนก็ต้องมีเพื่อน อยู่คนเดียวไม่ได้ ก็ต้องหัดเป็นคนฉลาดนะ จะได้เข้าใจ
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ทีนี้ มิตรแท้มิตรเทียมนี่เป็นตัวส�ำคัญ เหตุฉะนั้น พวกเราก็เลยเรียนสูงขึ้นไปลึกลับกว่านี้  
ลึกลับกว่ามิตรแท้นคี้ อื ใคร เขาเรียกวิสาสะ เข้าใจบ่ ทางธรรมะเรียกวิสาสะ ค�ำว่าวิสาสะนี้ รักมากกว่า
ห่วงใยมากกว่ามิตรแท้ มิตรแท้นกี่ ็ว่าดีแล้ว ควรคบ แต่วิสาสะนั้นจะลึกซึ้งมาก ค�ำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุข
ซึ่งกันและกันนี้ วิสาวะนี่เขาจะลึกซึ้ง สมมุติสิ่งของต่างๆ นี่ เครื่องใช้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันใช้เหมือน
อย่างเดียวกัน อย่างรถนี้นะ ถ้าเรามีรถเวลารถเขาเสียเอารถเราไปใช้สบายเลย วิสาสะนี่ ลึก ลึกมาก
ถ้าไปเที่ยวด้วยกันล่ะนี่ เที่ยวด้วยกันแล้วไปถึงบ้าน สมมุติว่าเรามีชุดเครื่องนุ่งห่ม มันตัวเท่ากันนี่
สูงเท่ากันตัวใหญ่ๆ เท่าๆ กัน เสือ้ ผ้าก็ดี นาฬิกาก็ดขี องใช้ตา่ งๆ ทีม่ อี ยูใ่ นบ้านมานุง่ เอากางเกงของเรา
รีดไว้ดีๆ นุ่งเอาเสื้อผ้าเราดีๆ นาฬิกาของเรานี่เอามาแขวน ราคาแพงก็เอาไปใส่ มีเงินอยู่ในกระเป๋า
หลายพันหลายหมื่น หลายพันบาทก็ เอ้า..เงินไม่มีก็เอาไปใช้เลยนี่ มันจะเอาไปใช้เลย เข้าใจบ่
วิสาสะลึกลับนะ วิสาสะนี่ มันอยู่กินเท่าๆ กันเลย บัดนี้เพื่อนเอาของไปนี่ สิ่งของต่างๆ ของใช้
ต่างๆ ที่เราซื้อมาใหม่ๆ บางทีเขาเอาไปใช้เลย เข้าใจบ่ วิสาสะมันเป็นอย่างนี้ สมมุติเราซื้อของมา
จะมาใช้ ของใช้ราคาแพงอยู่หลายตังค์อยู่ แต่มันมาเห็นบ่ทันได้ซื้อ อยู่ที่บ้านบ่มี เอ้า..มันเอาไป
เลยนั่น ไม่ต้องไปซื้อใหม่ เข้าใจบ่ วิสาสะ เมื่อเราเห็นเพื่อนวิสาสะเอาไปใช้ เราก็ไม่โกรธกัน เข้าใจมั้ย
เหมือนตนเองได้ใช้นั่นแหละ เครื่องใช้ทุกอย่างอาหารการกินมันเป็นอย่างนั้น นาฬิกาบางทีบอก
เอาไปใส่เลย หายจ้อยเลย นาฬิกานี่ซื้อมาแพงๆ ก็จะภูมิใจว่าเพื่อนตนเองเอาไปใส่ เข้าใจบ่ วิสาสะนี่
เมื่อเวลาเราไปบ้านของเพื่อนก็เหมือนกัน เราไปเปลี่ยนเครื่องนุ่งห่ม มันซื้อมาไว้ตัวสวยๆ เราก็เอา
ไปนุ่งเลย โยมนะ เสื้อก็เอาไปใส่เลย นาฬิกาก็ใส่ด้วยกัน เงินมีก็เอามาใช้เลย เพื่อนจะไม่เสียใจ
เขาเรียกวิสาสะ เขามีความดีใจเหมือนตนเองใส่ เข้าใจบ่ ถ้าอาหารการกินก็เหมือนกัน ถ้าอาหารทีเ่ รา
ซื้อมาใหม่ๆ จากภัตตาคารดีๆ อร่อยๆ เสร็จกลับบ้าน จะเอาไปกินบ้านนะ เพื่อนต้องเอาไปกินก็จะ
ไม่โกรธนะ ก็ไปหาใหม่ ฟังเข้าใจมั้ย วิสาสะนี่ ลึกลับนะโยม วิสาสะนี่ เขารักเพื่อนเหมือนตัวเองเลย
รักกันเหมือนกับคนรักกันมาก กอดคอกันตายเลย เข้าใจบ่ นี่วิสาสะเป็นอย่างนี้
บัดนี้ คนวิสาสะนี่ เขารักครอบครัวพ่อแม่ของเพื่อนนี่ เหมือนพ่อแม่ของตนเองเลย ดูแล
อย่างพ่อแม่ตนเองนะ เพื่อนก็รักครอบครัวของเราเหมือนครอบครัวของเขา เขาจะดูแลอย่างดีเลย
เวลาเจ็บป่วยนี่ ดูแลกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียว เงินทองค่ายา ค่าอะไรจ่ายให้กันได้เลย ไม่เป็นไร
เขาเห็นรถใหม่ๆ นี่ก็เอาไปใช้ได้ เพื่อนเอาไปใช้ได้ เราไปบ้านเพื่อนเอารถเพื่อนไปใช้เลยเพราะมัน
ขับคล่อง ฝ่ายเพือ่ นก็ดใี จเหมือนกัน เพือ่ นเอารถไปได้เหมือนกับอยูก่ บั ตัวเลยนะ ดีใจเหมือนกัน รถนีน่ ะ
ของทุกสิ่งทุกอย่าง เข้าใจบ่ วิสาสะ ลึกลับมากเลย ล้วงกระเป๋ากันได้หมดนะเงิน ไม่มีปัญหาทั้งนั้น
ทีนี้ถ้าเป็นพระ ถ้าไม่ใช่วิสาสะกัน เขาให้ยืมย่ามก็ถือไว้นั่นอย่าไปเปิดย่าม เวลาบวชนี่
อย่าไปเปิดย่ามเพื่อน เพื่อนด้วยกันนี่แหละแต่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของอย่าไปเปิดนะ อย่าไปเปิด
ห้าม พระพุทธเจ้าห้าม ยังไม่ได้เป็นวิสาสะ ถ้าเพื่อนบอกว่าเปิดเอาของอยู่ในย่ามมาให้ด้วย เปิดได้
ถ้าไม่ได้บอกอย่าไปลักเปิด มักคุ้นกันอย่าไปเปิด เป็นปรับให้ศีลขาดไปข้อหนึ่งอีก เพราะไม่ได้รับ
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อนุญาต เสียมารยาทด้วย เหมือนเราไปรับจดหมายมา เราไปเปิดอ่านก่อนเจ้าของ เข้าใจบ่
เขาเรียกว่าเสียมารยาท ผิด เขาปรับลงโทษได้
เหตุฉะนั้น ถ้าหากว่าเป็นวิสาสะนี่ เราเอาย่ามวางไว้ เราเอาของวางไว้ เขาเปิดได้เลยเข้าใจบ่
มันไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อน เปิดย่ามไปเห็นของอะไรแล้วมันขนเอาไปหมดเลย เอาไป
ใส่ย่ามมันสะพายกลับวัดไปเลย ถ้าเรามีจีวรมาใหม่ๆ ย้อมมาใหม่ๆ ซักตากแดดนั่งเฝ้าอยู่ สวย
เพิ่งเย็บมาใหม่ๆ ถ้ามันมาจากวัดอื่น เขาเป็นวิสาสะกัน มันเป็นเพื่อนกันจริงๆ มาเห็นจีวรนี่ ถามว่า
จีวรนี่เป็นของใคร จีวรผมก�ำลังนั่งเฝ้าอยู่ ก�ำลังตากแดดใกล้จะแห้ง โอ้ย..ของผมจีวรเก่าแล้วนี่
มันก็เอาจีวรเราคลุมกลับวัดมันเลย เจ้าของบ่ได้คลุมเลยนั่น แล้วก็ไม่โกรธ เข้าใจบ่ ไม่โกรธเกลียด
กันนะ วิสาสะ ลึกลับเลยทีเดียว ยอมตายแทนกันได้ ถ้าคนใดมาโจมตีเพื่อน มาว่าเพื่อนเขาจะ
ต่อต้าน อย่าพูดให้รา้ ยเพือ่ นนะ เขาจะต่อต้านเลยว่าเพือ่ นเป็นคนดี เขาไม่ให้คนอืน่ โจมตีเพือ่ นของเขา
ไปดูถูกเพื่อนเขาไม่ได้ เขาหวงขนาดนั้นเลย เขาเรียกว่าวิสาสะ เป็นอย่างนี้ ให้จ�ำไว้อย่างนี้
บัดนี้ เวลาเราเข้าสังคมกับเพื่อนฝูง อีกเรื่องหนึ่งก็คือ การปิดความลับของเพื่อน เปิดความลับ
ของตนเองให้เพือ่ นฟังได้ ข้อนีค้ วรทีจ่ ะสนใจพิจารณาให้เข้าใจในเรือ่ งการคบเพือ่ น ค�ำว่าปิดความลับ
ของเพื่อน สมมุติเพื่อนมีเงินเข้าใจบ่ เพื่อนมีเงินมีทอง หรือเพื่อนไม่มีเงิน ถ้าคนอื่นถามว่าคนนี้
มีเงินมั้ย เพื่อนเขาจะปิดความลับไว้ เขาไม่เปิดเผย เขาจะมีทางหลีกเลี่ยง มีแต่มีพอใช้เท่านั้นแหละ
แต่เขามีล้านๆ น่ะหลายร้อนล้านพันล้านก็แล้วแต่ แม้ว่าจะมีเงินมาก เงินบริษัทหรือเงินร่วมกัน
เขาจะมีความหลีกเลีย่ งการพูด ของเขากับเพือ่ นเขา เขาปิดความลับกัน ถ้าเพือ่ นไม่มเี งินเขาก็ไม่บอก
ก็ว่าเขามีแต่ว่ามันไม่มีพอสักที มีหลายแสนล้านแล้วเขาก็ว่ามันไม่มีเงินมากเท่าไหร่ เขาจะปิด
ความลับไว้ เปิดความลับของตนเองให้เพื่อนฟังคืออะไร คือเรามีเงินก็บอกเพื่อนคนนั้นได้ เพื่อน
ก็จะปิดความลับไว้เหมือนกัน ถ้าเราทุกข์จน มันก็ปิดไว้ให้กัน ตัวนี้ส�ำคัญที่สุดนะ เวลาท�ำการค้าขาย
เวลาอยูใ่ นสังคมเราจะเอาไปใช้ สมมุตเิ ราเป็นเพือ่ นกันอยูส่ องคน อีกหมูห่ นึง่ เป็นเพือ่ นกันอีก ๔-๕ คน
แล้วไปกลุ่มเดียวกันเป็นกลุ่มนะ กลุ่มนักศึกษาหรือว่ากลุ่มพ่อค้าด้วยกัน เขาจะปิดความลับให้เพื่อน
ก็ค้าขายกับเขาสองคนนี่ เขาจะปิดความลับกันดี เพื่อนเขาแท้ๆ ไปค้าขายกันร่วมหมู่อีก ๑๐ คน
๒๐ คน เขาจะปิดตรงนั้นไว้ เขาไม่ให้รู้ว่า ๒ คนนี้มีเงินยังไง ๒ คนนี่เขาปิดความลับกันเอง
เหตุฉะนัน้ การเป็นวิสาสะจึงเป็นหลักส�ำคัญทีส่ ดุ เป็นพระเขาก็เปิดย่ามได้ ถ้าอย่างมาทีก่ ฏุ เิ รา
นี่เขาจะขอผ้าขอร่มนี่ เขาก็ขอเอาไปที่กุฏิเขามันไม่มี ของพวกนี้มันถือเอาไปเลย เอาขึ้นรถมันไปเลย
วิสาสะ จะเอาอะไรนี่ ที่กุฏิบ่มี จะเอาไปสักตัวเอาไปเลย เขาก็ไม่เสียใจเพราะเพื่อน ได้เห็นเพื่อนใช้
เห็นเพื่อนสบายใจสุขใจ เข้าใจบ่ มันไม่ทุกข์ใจ เขาเรียกวิสาสะ ถ้าเรามีวิสาสะอย่างนั้นอยู่ด้วยกันนะ
เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องสิ่งเรื่องของเรื่องอะไรใช้สอยร่วมกัน ทั้งรถทั้งเรือทั้งเครื่องใช้ต่างๆ นี่หมดห่วง
ถ้าเอาเงินให้มัน มันเอาเงินไปเมืองนอกมันก็ไม่ทิ้งเงินเรา เข้าใจบ่ จะส่งเงินเขาหลายแสนล้าน
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ดอลล่าร์ไปเมืองนอกมันก็ไม่โกง วิสาสะ เราก็ไม่โกงเขา เขาก็ไม่โกงเรา คนเรานี้อยู่กันจนเฒ่าจนแก่
นั่นแหละ ไม่เป็นอะไร นั่นแหละหายากรึบ่นี่ ของดีมันหายาก ค่อยๆ หาไปมันจะไปเจอกันนะ
คนซื่อสัตย์ต่อกัน ตรงนี้แหละการคบหาสมาคมต่อกันนั้น จึงเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรศึกษา    

เอกสาร: พระเปลี่ยน ปัญญาปทีโป. อริยทรัพย์ ๗ ประการ. ในหนังสือชุดปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๑.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๑๗๖-๒๑๓
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ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ทุกฺขํ อริยสจฺจํ ตีติ
ณ บัดนี้ พากันตัง้ ใจนัง่ ขัดสมาธิ ฟังพระธรรมเทศนาเรือ่ ง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทีพ่ ระพุทธองค์
ตรัสเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี เทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ฤๅษีทั้ง ๕ ฟัง
พระธรรมเทศนาอยู่ที่นั้น ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้เป็นกัณฑ์ปฐมเทศนา หรือเรียกว่ากัณฑ์แรก
เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นโพธิ์ที่พุทธคยาแล้ว พระองค์ก็ไต้ตรัสเทศนา
แก่ปัญจวัคคีย์เป็นครั้งแรก เพื่อให้ได้ยินได้ฟังเรื่องสัจธรรม พระองค์พูดถึงสัจจะทั้ง ๔ อย่าง หรือ
อริยสัจ ๔ อันได้แก่
ทุกฺขํ อริยสจฺจํ
ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจํ
ทุกฺขนิโรโธ อริยสจฺจํ
ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจํ
คําว่า สัจจะ ก็คือความจริงของธรรมชาติ ตามหลักกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ตั้งอยู่ตามปรกติ
จะเรียกว่า สัจจะ พวกเราทั้งหลายที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ดี ก็ได้ยิน ได้ฟังครูบาอาจารย์จดจํา
นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดมาเทศนาแนะนําสั่งสอนให้พวกเรา เพื่อจะได้รู้และเข้าใจว่า
สัจจะคืออะไร พระพุทธองค์ทรงสอน
ทุกขํ ในเบื้องต้นของคนเรานี้ ให้เข้าใจเรื่องที่คนเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์อย่างไร
ทุกฺขสมุทโย ก็คือรู้ว่าทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้นเกิดมาจากอะไร ก็เรียกว่าทุกขสมุทัย สมุทัย ก็คือ
กิเลสตัณหา พาให้คนเราทั้งหลายเกิดทุกข์
ทุกฺขนิโรโธ หรือเรียกว่า ทุกขนิโรธ ก็คือการดับทุกข์ มีสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ แต่ว่ารู้วิธีดับได้
เข้าใจในสิ่งที่เป็นต้นเหตุ มีเหตุอะไรที่ทําให้เกิดทุกข์ เราก็เลยดับที่ต้นเหตุนั้นได้ คําว่า ดับ ก็คือ
เข้าใจในต้นเหตุทุกอย่างนั้นเอง

แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ณ วัดอรัญญวิเวก (บ้านปง) แม่แตง เชียงใหม่
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ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา ก็เรียกว่าทางของการปฏิบัติ การเจริญ
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายก็ได้พากันสวดแล้วเมื่อตะกี้นี้แทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
ตรัสเทศนา เหตุฉะนั้น ถ้าบุคคลจําคําสอนของพระพุทธองค์ไว้ได้มากเท่าไรก็ยิ่งดี เมื่อมาสวด
สาธยายไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกาศศาสนาแทนพระพุทธเจ้า ถ้าเรานี้ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดก็ดี
แต่ว่าก็ได้พากันสวดเป็นภาษาบาลี ภาษามคธ หรือ นําคําสอนของพระพุทธเจ้ามาสวดสาธยาย
ถ้าเป็นบุคคลที่มีสติปัญญารู้ภาษามคธ บาลี เข้าใจในเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ว่าพระพุทธองค์
เทศน์เรื่องอะไร และให้ปฏิบัติตนอย่างไร และให้แก้ไขกิเลสอย่างไร หาวิธีดับทุกข์ปฏิบัติอย่างไร
ดําเนินด้วยวิธีไหนจึงจะดับทุกข์ได้ อันนี้เป็นเรื่องของผู้มีสติปัญญารู้จักความหมายและคําแปล
ของเรื่องคํากัณฑ์เทศน์ อันนี้พระพุทธองค์เทศน์เทศนาเป็นภาษาของประเทศอินเดียโดยตรง บัดนี้
ฤาษีทั้ง ๕ หรือปัญจวัคคีย์นั้นก็เป็นคนอินเดีย ก็เข้าใจในภาษาในกัณฑ์เทศน์ ด้วยเหตุนั้นเหมือนกับ
พวกเรา ครูบาอาจารย์เทศน์ในภาษาไทยของพวกเรา คนไทยก็ย่อมเข้าใจและรู้เรื่อง รู้จักวิธีแก้ไข
คิดจะลดละปล่อยวางสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ออกจากใจของตนเองได้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
แต่อย่างไรก็ดี พวกเราทั้งหลาย ทุกข์นี้ก็พอจะเข้าใจกัน เมืองไทยก็รู้จักทุกข์ อันว่าความทุกข์
ครัน้ แปลเป็นภาษาเราก็คอื ของทนได้ยาก ของอยูล่ าํ บาก ไม่สบายนัน่ เอง อันนีเ้ ป็นภาษาเรา ทุกข์นนั้
มันเป็นภาษาประเทศอินเดียพูดกัน เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายได้พึงแสดงให้เข้าใจว่า เออ...ทุกข์นี้
เกิดขึ้นมาแล้ว เกิดขึ้นมาเพราะเรามาเกิด ที่ท่านเรียกว่า ชาติเกิด คนเราเกิดมาตั้งแต่ก่อน ท่าน
บอกว่าชาติเกิดเป็นทุกข์ ครั้นว่าเกิดขึ้นมาแล้ว บัดนี้ชราความแก่เป็นทุกข์ พยาธิโรคภัยไข้เจ็บ
ทําให้เป็นทุกข์ มรณะความตายเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าท่านสั่งสอน ทําไมท่านจึงสอนเรื่องอย่างนี้
ท่านสอนให้รู้ให้เข้าใจว่า เออ..ทุกข์อยู่ตามธรรมชาติ ธรรมดาของสังขารร่างกายคนเราที่เกิดมา
อยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหน ไม่มีที่ไปลี้เสียแล้ว ไม่รู้จะไปหาที่ลี้ที่บังที่ไหนแล้ว ครั้นเมื่อได้เกิด
ขึ้นมาแล้วก็จะมั่นใจว่า โอ้..คนเราเกิดขึ้นมาเป็นทุกข์ ถ้าหากว่าบุคคลใดเกิดขึ้นมาแล้วมีความสุข
ก็แปลว่าบุคคลนั้นเห็นผิดจากหลักพระพุทธศาสนา พวกเราพิจารณาดูก็จะเข้าใจว่า เออ...ถ้าเราว่า
มันมีความสุขความสบายเกิดขึ้นมาแล้ว มันไม่เป็นอย่างนั้นสิ มันทุกข์ มันเดือดร้อนวุ่นวายมาตลอด
เลยทีเดียว มันไม่มีความสุขเกิดขึ้นมา บางคนเกิดมานานปีเท่าไรก็ทุกข์มานานปีตามเรื่อง อันนี้
เรียกว่า ธรรมชาติเป็นสัจจะ เป็นสัจจะที่จะตั้งอยู่กับบุคคลที่เกิดขึ้นมาแล้วต้องมีความทุกข์ทั้งนั้น
ถ้าไปกล่าวถึงทุกข์อีก ลึกลับเข้าไป โสเกหิ ความโศกเศร้าโศกาอาดูร ปริเทเวหิ คือพิไรรําพัน ทุกฺเขหิ
เกิดทุกข์ โทมนสฺเสหิ ความไม่สบายใจ อุปายาเสหิ ความอัดอั้นตันใจ กลุ้มใจ ทุกข์ใจ ท่านว่า
โอ้...อันนี้มาทุกข์อีก
บัดนี้ เราทุกคนก็คงเคยพบบ้างเวลาประสบสิ่งไม่เป็นที่รักทั้งหลาย มันเป็นทุกข์ มันเป็น
อย่างนี้ พลัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ ถ้าเปรียบเทียบ ถ้าผัวตายจากเมีย เมียตาย
จากผัว ลูกตายจากพ่อจากแม่ซึ่งกันและกัน ญาติพี่น้องทั้งหลายพลัดพรากจากของรักของชอบใจ
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ก็โศกเศร้าโศกาอาดูรหม่นหมองเป็นธรรมดา อันนี้พระพุทธเจ้าสอนว่า หากบุคคลมีความทุกข์
เกิดขึ้นภายในจิตใจ เขาจึงร้องห่มร้องไห้ น�้ำตาฟูมฟองนองเนตรอยู่ พิไรรําพันตรอมใจอยู่ และ
บางบุคคลนี้จะไม่ทานอาหาร ๔ วัน ๕ วัน บางบุคคลที่คิดโศกเศร้ากลุ้มใจมากเกินไปจนจะเป็น
โรคประสาท ก็เป็นอย่างนี้ มันมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลย ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ เหตุฉะนั้น เราจงพิจารณาดู
ให้ดๆี ว่า โอ้..ทุกข์มนั เกิดขึน้ รอบตัวของพวกเรา แค่ตวั เราเราก็ทกุ ข์อยูแ่ ล้ว สิง่ แวดล้อมก็ยงั ทาํ ให้เกิด
ทุกข์อีก มันเป็นอย่างนี้ ถ้าหากเรามาพิจารณาดูให้ดีๆ แล้ว เราก็จะเข้าใจได้ด้วยตนเอง
บัดนี้ พยาธิทุกข์โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานา ที่จะเกิดกับรูปร่างกายของพวกเรา ยังไงมันก็มีโรค
ไม่มากไม่น้อยมันก็มี โรคภัยไข้เจ็บก็เกิดขึ้นได้ นี้คือพยาธิทุกข์ บัดนี้ ชราความแก่เป็นทุกข์ มันเป็น
สัจธรรม เป็นของธรรมชาติ เราหลีกเลี่ยงหนีไปไม่ได้ตั้งแต่เกิดขึ้นมา มันก็ใหญ่ข้ึนเรื่อยๆ เป็นหนุ่ม
เป็นสาวมาถึงท่ามกลางคน จนเฒ่าจนแก่ ชราภาพ มันเป็นสัจจะ มันเป็นของจริง เราจะไม่รับรอง
หรือว่ามันเป็นของจริงธรรมชาติอย่างนั้น ตั้งแต่ปู่ย่าตายาย พ่ออุ้ยแม่อุ้ย พ่อหม่อนแม่หม่อนก็ดี
อากงอาม่า ป๊ะป๋าก็ดี ชาวจีน ก็เป็นอย่างนี้ ประเทศไหนก็มีอยู่อย่างนี้แหละ มีเฒ่ามีแก่ชราภาพ
อยู่อย่างนี้ จึงเรียกว่าสัจธรรม เป็นของจริงที่หลีกเลี่ยงหนีไปไหนไม่ได้
ถ้าเกิดขึน้ มาแล้ว พวกเราก็มาพิจารณาดูวา่ เอ..รูปร่างกายของพวกเรากับรูปร่างกายของคนอืน่
มันก็เป็นอย่างนีแ้ หละ เราก็ตอ้ งยอมรับสารภาพว่าเป็นสัจธรรม เป็นของจริง เราจึงได้รวู้ า่ ทุกขอริยสัจ
เป็นของจริงเดี๋ยวนี้ เมื่อคนเราเกิดขึ้นมา มรณะ ความตายเป็นทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้แล้ว
ว่าเป็นสิ่งที่แน่นอน เรารู้จักว่ามันแน่นอน คนเราเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมชาติ
ไปจนถึงทีส่ ดุ ก็คอื ความตายจากกันไป ไม่วา่ ญาติวา่ โยม ไม่วา่ พระเจ้าพระสงฆ์ หลวงปูห่ ลวงตาทีไ่ หน
คนจะอยู่บ้านใดเมืองใดประเทศไหน ถ้าเกิดขึ้นมาแล้ว ในที่สุดมันเป็นสัจธรรมของจริง ไม่รู้จะทํา
ยังไง เราก็ต้องพากันศึกษาเรียนให้รู้ว่า โอ้..คนเราเกิดขึ้นมาต้องตาย อยู่บ้านใดเมืองใดที่ไหนก็ต้อง
ตาย บทที่เราพากันสวดไปเมื่อกี้นี่ ความพลัดพรากจากของรัก ของชอบใจ มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
ต้องทิ้งไปหมด ดูแล้วมันจะเป็นของจริงหรือของไม่จริง ญาติโยมก็ดีต้องทิ้งบ้านทิ้งช่อง ทิ้งลูก
ทิง้ หลาน ทิง้ เพือ่ นทิง้ ฝูงไป เขาก็ไปส่งเราถึงป่าช้าเท่านัน้ แหละ เขาก็กลับบ้าน เป็นพระเจ้าพระสงฆ์กด็ ี
หลวงปู่หลวงตาก็ดี นักภาวนาจะเก่งแค่ไหนก็แล้วแต่ การภาวนามันเป็นเรื่องฝึกจิตใจ มันทําให้
จิตใจดีก็เท่านั้นเอง รูปร่างกายสังขารของท่านไม่มีทางไป ไม่มีทางหลีกเลี่ยง ถึงที่สุดแล้วก็ต้องตาย
เป็นธรรมดา ต้องมรณภาพ คาํ สมมุตขิ องพระก็เป็นอย่างนัน้ บัดนี้ คนอยูใ่ นโลกนีก้ ด็ หี รือสัตว์เดรัจฉาน
ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ เราจะไม่ยอมรับว่าเป็นของจริง เป็นสัจธรรม ตั้งอยู่กับโลกอยู่อย่างนี้หรือ
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติ นักสนใจในพระพุทธศาสนาแล้ว ใฝ่ใจในธรรม
คําสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนเป็นสัจจะอย่างนี้ เมื่อเราพิจารณาดูให้ดีๆ แล้วก็
จะเข้าใจว่า โอ้..เป็นอย่างนี้จริงๆ สังขารร่างกายของคนเรา และสัตว์ทั้งหลาย เราจะมาคิดดูเรียกว่า
อุปาทินนกสังขาร สังขารที่มีวิญญาณครองรูปร่างอยู่ ตั้งแต่มดแต่ปลวกแต่ชิ้นแต่ไรนี้เล็กๆ น้อยๆ
298 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์  ๓  ( เ ล่ ม  ๑ )

สัตว์ทั้งหลายที่มีวิญญาณมาครองรูปร่างกายจนมาถึงมนุษย์คนเรานี้ มีวิญญาณครองเคลื่อนไหว
ไปมาได้ด้วยตนเอง สังขารอย่างนี้เกิดขึ้นมาก็ต้องดับเป็นธรรมดา บัดนี้ อนุปาทินนกสังขาร สังขาร
ที่ไม่มีวิญญาณครอง เอามาเปรียบเทียบดูแล้วก็คือ วัตถุธาตุทั้งหลาย ต้นไม้ ภูเขา รถ เรือ ตึกราม
บ้านช่อง ห้วยหนองคลองบึง วัตถุธาตุทั้งหลายต่างๆ มันแปรปรวนไปตามธรรมชาติ เห็นไหม
ต้นไม้ก็ได้เกิดมาตั้งแต่เล็กก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ กิ่งก้าน ใบร่วงใบหล่น มันก็ตายยืนต้นอยู่
เป็นธรรมดาของต้นไม้ ต้นไม้ก็หนีไปไหนไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้น ต้นไม้อะไรต่างๆ ก็แล้วแต่
พืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ มันเป็นธรรมชาติ แม้แต่รถแต่เรือของพวกเราทําด้วยเหล็กมันก็ยังพัง
บ้านก็สร้างด้วยปูนด้วยอิฐอะไร ก่อขึ้นมาอยู่ที่ไหน ก็แตกพังอยู่ที่นั่น พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่า
เมื่อมีเกิดก็มีดับ
เหตุฉะนั้น พระพุทธเจ้าจึงให้พวกเราศึกษาว่า ธรรมชาติสิ่งทั้งหลายนี่ มาสรุปแล้วเข้าใจว่า
โอ้…เป็นสัจธรรมเป็นของจริง ให้จิตใจของพวกเรานี้ยอมรับสารภาพ สัจธรรม จิตใจนั้นยอมรับ
ถ้าไม่ยอมรับ มันก็ไม่เข้าใจสัจธรรมของจริง คือธรรมชาติ ธรรมดา เหตุฉะนัน้ ท่านอัญญาโกณฑัญญะ
ก็มาพินิจพิจารณาเรื่องที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาสัจธรรม ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค หรืออริยสัจ ๔
ท่านนํามาพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญตามกระแสธรรมเทศนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
แสดงเทศนาอยู่ เหมือนพวกเรานั่งอยู่อย่างนี้แหละ กําลังฟังอยู่เลยเข้าใจว่า เออ..เข้าใจแจ่มแจ้งว่า
แน่นอนที่สุด สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นย่อมแตกดับเป็นธรรมดา
่ จะด�ำ จะขาว จะอ้วนจะผอม จะสวยงาม
เมือ่ พิจารณาอย่างนีก้ จ็ ะเข้าใจว่า เออ..คนเรานี้ จะสูงจะต�ำ 
หรือขี้เหร่ก็ดี ร�่ำรวยมั่งมีทุกข์จน ก็เหมือนกันหมดเลยรูปร่างกายนี้ ร�่ำรวยมั่งมีแค่ไหนมันก็เท่ากัน
มันก็ต้องไปถึงที่สุดคือความตายเหมือนกัน ทิ้งสมบัติไปเป็นธรรมดา คนจนก็ทิ้งบ้านเหมือนกัน
ก็เป็นธรรมชาติ เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ ครูบาอาจารย์ หลวงปูต่ า่ งๆ ก็ทงิ้ วัดทิง้ วา ไม่เอาโบสถ์เอาวิหาร
เอาศาลาไป ไม่เอาอะไรไปสักอย่าง เอาไปเอามา กระดูกแข้งกระดูกขาและร่างกายก็ไม่เอา ปล่อย
ไว้ให้ลูกให้หลานให้คนข้างหลังดูแลอีก เป็นอย่างนี้ นี่แหละท่านเรียกว่า สัจธรรมของจริง ท่านว่า
ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ คําว่า จักขุได้เกิดขึ้นแล้ว ญาณได้เกิดขึ้นแล้ว ปัญญา
ได้เกิดขึ้นแล้ว วิชชาได้เกิดขึ้นแล้ว แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา อันนี้เป็นภาษาไทยเรา ส่วนคําว่า
จกฺขํุ อุทปาทิ ญาณํ อุทปาทิ ปญฺญา อุทปาทิ วิชฺชา อุทปาทิ อาโลโก อุทปาทิ นั้นเป็นภาษาอินเดีย
ที่เราสวดกันซ�ำ้ ๆ ซ�ำ้ ๆ กัน มีคําแปลว่า
จกฺขํุ อุทปาทิ

จักขุ คือดวงตานี้ ได้เห็นเหมือนกับตาคน เห็นอะไรชัดเจน เห็นสัจธรรม
จึงสมมุติว่ามีดวงตาเห็นธรรมะ
ญาณํ อุทปาทิ ญาณได้สอดส่องมองพิจารณาเข้าใจแล้วอย่างทุกขสัจ
ปญญา อุทปาทิ ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญ รู้และเข้าใจดีแล้ว
วิชฺชา อุทปาทิ   ก็คือ ความรู้นั่นเอง
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อาโลโก อุทปาทิ  แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่กาลก่อนนั้น พระพุทธเจ้าท่านเห็นแล้วอย่างนี้
เห็นอย่างนี้จึงเอามาเทศน์ให้ฟังว่า เออ…ธรรมชนิดนี้แต่ก่อนยังไม่รู้ไม่เข้าใจนะ สัจธรรมนี้ ไม่เข้าใจ
ว่ามันตัง้ อยูก่ บั โลกอย่างนี้ ไม่เข้าใจ พระพุทธองค์ทรงเข้าใจแจ่มแจ้งชัด ว่าอย่างง่ายๆ ก็คอื สติปญ
ั ญา
นั่นเอง รู้และเข้าใจ เรียกว่าญาณหยั่งรู้ ถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งจึงเรียกว่า ทัศนปัญญาญาณ
ทัศนะแปลว่าดู ปัญญาญาณแปลว่ารู้แจ้ง รู้รอบหมด
ดู…จะดูอะไร ดูให้เข้าใจตั้งแต่ปัจจุบันถอยหลังเข้าไปถึงอดีต เหมือนกับคนเกิดขึ้นมา เราดู
ตัง้ แต่คนแก่ ดูขนึ้ ไปหาคนเกิดตัง้ แต่ทแี่ รก มาดูทบทวนว่า เออ..แต่กอ่ นเขาเป็นเด็กเล็กๆ ท�ำไมมันมา
ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ จนเฒ่าจนแก่อย่างนี้ คนที่เกิดมาทีหลังจะไม่เฒ่าไม่แก่อย่างนี้หรือ แน่นอนว่าต้อง
เป็นอย่างนัน้ ด้วยเหตุผลอย่างนีก้ เ็ ข้าใจ ถ้าคนทัง้ หลายทีเ่ กิดขึน้ มาอยูใ่ นโลกนี้ เกิดมาเราจะตายหรือ
ไม่ตาย ต้องตายหมดทุกคน คนเราเกิดขึ้นมา แต่เขาไม่รู้ใครจะตายเมื่อไหร่ จะไปเมื่อไหร่ อันนี้แหละ
เรียกว่า รู้จักความเกิดความดับ ความเกิดความดับเกิดขึ้นด้วยทัศนะการดู ทัศนปัญญาหรือการ
คลี่คลายพิจารณาอะไรให้ถี่ถ้วนหรือแยบคายให้ละเอียด ญาณก็เลยหยั่งรู้ว่า แน่นอนที่สุด ถูกต้อง
เลยทีเดียว สัจธรรมธรรมชาติ เมื่อมีการรู้ถูกต้องนี้ จึงเรียกว่า บรรลุธรรม ได้ดวงตาเห็นธรรม
เห็นของจริงธรรมชาติ
บัดนี้ สิ่งที่ทำ� ให้เกิดทุกข์คอื สมุทัย สมุทัยก็คือกิเลสตัณหา อันได้แก่กามตัณหา ภวตัณหา และ
วิภวตัณหา กามตัณหา ที่เพลิดเพลินอยู่ในโลก ภวตัณหา เป็นตนเป็นตัว วิภวตัณหา ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัว
อันนี้ก็คือเป็นกิเลส เป็นกิเลสที่เราไม่เข้าใจว่าเป็นกิเลส เราก็เลยเพลิดเพลินอยู่กับโลก เหมือนกับ
คนนี่ ไม่เคยเลยทีจ่ ะเข้าวัดเข้าวา แต่ไปดูหนัง ดูละครลิเกจนเฒ่าจนแก่ สนุกสนานกับเด็กอยูอ่ ย่างนัน้
แหละ เขาเรียกว่าเพลิดเพลินอยู่ในกามารมณ์ เรียกว่า ตตฺร ตตฺราภินนฺทินี เพลิดเพลินในอารมณ์
นั้นๆ ที่พระพุทธองค์ ทรงสอนนั้น มันเป็นอย่างนี้ เหตุฉะนั้น ท่านจึงให้พวกเราพินิจพิจารณาว่า
โอ้..มันเพลิดเพลินในกามารมณ์ คือกามตัณหา ส่วนภวตัณหา ก็ว่าเราอยากเป็นนั่นเป็นนี้ ทีนี้
วิภวตัณหา เราก็ไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่อีก เอ้า...มันเป็นอย่างนี้
ทีนี้ เรามาพิจารณาเรื่องตัณหา ถ้าเราอยากเป็นโน่นเป็นนี่ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่เป็น
อย่างนั้น กับเราไม่อยากเป็นนั่นเป็นนี่ คือไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่แต่มันก็เป็น นั้นคืออะไร คือคนเรา
เกิดขึ้นมาตั้งแต่เล็กๆ เราไม่อยากใหญ่ขึ้นมา มันก็ใหญ่ มันเป็นอย่างนั้น มันเป็นของไม่เที่ยง
ครั้นเราเป็นเด็กขึ้นมา อยากอยู่อย่างนั้นไม่อยากใหญ่ขึ้นไป มันก็ใหญ่อีก มาถึงเป็นหนุ่มเป็นสาว
อยากอยู่อย่างนี้ มันก็ไม่อยู่ มันก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆ แก่มาเรื่อยๆ เหมือนพวกเรานั่งกันอยู่ที่นี่
แก่ขึ้นมาถึง ๔๐ ปี ๕๐ ปี ยังไงก็ไม่อยู่ มันก็เฒ่าไปเรื่อยๆ อยู่อย่างนั้น มันก็ไม่ฟังใครเลยทีเดียว
มันบอกไม่ฟัง ไม่อยากเป็นแต่มันดื้อเป็น เขาเรียกว่าไม่อยากเป็น ไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วย มันก็
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ดื้อเจ็บ ดื้อป่วย เอ้า..มันเป็นอย่างนี้ ไม่อยากเฒ่าไม่อยากแก่ มันก็เฒ่าก็แก่ไม่รู้จะทําอย่างไร
อย่างนั้นล่ะ สุดท้ายทุกคนก็ไม่อยากล่วงลับดับตายไป แต่มันก็เป็น เป็นธรรมชาติของมัน ล่วงลับ
ดับตายไป เอ..มันเป็นอย่างนี้ เขาเรียกว่า มันเป็นวิภวตัณหา มันไม่อยากเป็นโน่นเป็นนี่ มันก็เป็น
ไปได้อย่างนั้นอย่างนี้ มันก็เลยผิดหวัง เป็นทุกข์ ๓ ตัวนี้ล่ะ เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ท่านเรียกว่า สมุทัย สมุทัยแปลว่ากิเลส กิเลสตัณหาว่า
อย่างนั้น ตัวนี้ล่ะพากันทําให้เกิดทุกข์ ยุ่งกันอยู่ทั้งโลก ตัวกิเลสตัณหานี่เอง บ้านใดเมืองใดรบรา
ฆ่าฟันกัน เบียดเบียนกัน แย่งชิงอะไรกัน โต้แย้งกันวุ่นวาย อยู่เมืองเรา ตัวนี้เอง สมุทัยนี่เอง คือ
กามตัณหานี่เอง ภวตัณหา วิภวตัณหานี่เอง มันหลงอยู่ตรงนี้เสีย นี้ท่านจะให้ศึกษาให้เข้าใจว่า
โอ้..หลงตนเองอย่างนี้เอง จึงอยากให้ศึกษา ศึกษาหลักธรรมะเพื่อจะเข้าใจว่า ตัวนี้เป็นตัวทําให้
เกิดทุกข์ เป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์ แล้วอย่างไรเราจึงจะรู้จะเข้าใจและปล่อยวางได้จึงจะเป็นนิโรธ
การที่จะเป็นนิโรธได้ คือความดับทุกข์ ความดับทุกข์นั้นก็คือ ความรู้แจ้งเห็นจริงว่าสิ่งนี้ทําให้เกิด
ทุกข์ก่อน แล้วจึงจะวางสิ่งนั้นได้ ตรงนี้ล่ะเป็นการที่เราปฏิบัติกันอยู่ว่า สิ่งนี้ทําให้เกิดทุกข์ จะศึกษา
เรื่องสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์นี้ให้เข้าใจและจะได้ปล่อยวาง ว่ามันเป็นธรรมชาติของมัน ครั้นปล่อยวางได้
จิตใจมันจึงจะสบายและมีความสุข
บัดนี้การจะปฏิบัติเพื่อละความปล่อยวางนั้น ทุกฺขนิโรธคามินี ปฏิปทา อริยสจฺจํ เรียกว่า
การเจริญ การเจริญก็คือ การปฏิบัติฝึกหัดตั้งอยู่ในศีล เหตุฉะนั้น มรรคมีองค์ ๘ นั้น มรรคก็คือ
หนทาง ได้แก่ สมฺมาทิฏฺฐิ สมฺมาสงฺกปฺโป สมฺมาวาจา สมฺมากมฺมนฺโต สมฺมาอาชีโว สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ สมฺมาสมาธิ มรรคมีองค์ ๘ อย่างนี้ อันนี้ถ้าเราดู พระพุทธเจ้าได้จัดไว้เป็นหมวดหมู่
สรุปรวมลงไปแล้ว เป็นศีลส่วนหนึ่ง เป็นสมาธิส่วนหนึ่ง และเป็นปัญญาส่วนหนึ่ง เรียกว่า ศีล
สมาธิ ปัญญา ให้พากันเจริญอันนี้ ให้พากันรักษาศีล ปฏิบัติตั้งอยู่ในศีล ให้พากันตั้งจิตตั้งใจ ฝึกฝน
อบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิแล้ว ก็มาพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญอะไร
ทุกสิ่งทุกอย่าง คือเป็นทัศนปัญญาญาณนั่นเอง
บัดนี้ หากเมื่อจิตใจเราสงบดีแล้ว เราก็เลยมาดู ดูตนเองว่าจะทําอะไร จะทําให้เกิดทุกข์ไหม
เราจะพูดคุยกันเรื่องอะไร ถกเถียงกันหรืออะไรต่างๆ จะทําให้เกิดทุกข์ไหม เราก็มาพิจารณาว่า
เราคิดเราอ่านน่ะจะทําให้เกิดทุกข์ไหม อันนี้เรียกว่าพิจารณาแล้วในด้านปัญญา กําลังปฏิบัติ
ถ้าหากเราทําสิ่งใดลงไปแล้ว มันทําให้เราเกิดทุกข์ มันก็ผิดล่ะสิทีนี้ เราไม่อยากทุกข์ ถ้าเราทําให้
มันเป็นทุกข์ ทุกข์มันก็เกิด มันเป็นอย่างนี้เวลาเราพูดคุยกัน มันถูกมันเถียง มันทะเลาะวิวาทกัน
มันจะทุบจะตีจะฆ่ากัน เอ้า..มันก็พดู ผิดอีกล่ะ มันเป็นอย่างนี้ เห็นไหมเขาคิดอิจฉาอาฆาตพยาบาทกัน
จะทุบจะตี จะฆ่ากัน คิดโกรธเกลียดเคียดแค้นกัน ทุกข์เข้ามาอีกล่ะ โอ้..มันเป็นอย่างนี้เอง
เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ ต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้ ก็เลยค้นคว้าหาวิธีแก้ไข เราพากันตั้งใจปฏิบัติอยู่นี่
จะแก้ไขทุกข์ทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมา จะเรียนเพื่อให้รู้เพื่อให้เข้าใจ ถ้าเราเข้าใจแจ่มแจ้งว่าสิ่งนี้
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ทําให้เกิดทุกข์ ไม่มีใครอยากทุกข์ในโลกนี้ ถ้ารู้ทุกข์จริงว่ามันทุกข์จริงๆ มันจะวางของมันเอง
เพราะจิตใจมันยอมรับสารภาพว่า สิ่งนี้ทําให้เกิดทุกข์จริงๆ ใจมันก็จะวางเอง ถ้าใจมันยังไม่รู้ไม่มี
สติปัญญา มันจึงยึดมันก็เลยเกิดทุกข์
บัดนี้ เราจะหาวิธีแก้ไข ก็คือว่า เราจะให้รู้จักว่า ถ้าเราจะทําอะไร ทําแล้วมันมีความสุขทั้งตน
และบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เราจะทําอะไรให้มันมีความสุข จะปฏิบัติอย่างไร จะหาหนทางให้มัน
มีความสุขเกิดขึ้น แม้เราจะอยู่ที่ไหน ก็ควรจะทําให้เกิด ให้มีข้ึน บัดนี้ เราพูดคุยสมานสามัคคี
ปรองดองกัน ไม่ถกเถียงทะเลาะกัน พูดมีเหตุมีผลดี ดังนั้น พวกเราที่ชวนกันมาเวียนเทียน ไหว้พระ
สวดมนต์ ทําผลทําประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้น ให้เป็นสิริมงคลเกิดขึ้นแก่ตน เราจะทําความดี ฟังเทศน์
ฟังธรรมก็ดี รักษาศีลภาวนาก็ดี เราก็พยายามที่จะปลูกฝังคุณงามความดีให้เกิดขึ้น ดังนั้น พวกเรา
มาคุยกัน มาปฏิบัติ มาฟังเทศน์อยู่นี้แหละ พากันมาสวดมนต์ มีแต่คุณงามความดี พูดจาปราศรัยนี้
เป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
บัดนี้ เราคิดเราอ่านว่า เออ…จะทําอย่างไรมันจึงจะมีความสุข อยู่ด้วยกันเราจะคิดอยู่ด้วยกัน
อย่างไรในโลกนี้ คิดลองดูซิ เราอยู่ในโลกนี้มันมีทั้งคนดีและคนไม่ดี คนมีปัญญาดีก็มี คนไม่มีปัญญา
ก็มี เหลื่อมล�้ำต�่ำสูงกันอยู่ในโลกนี้ มันเป็นอย่างไร เราจะอยู่กันอย่างไร เราจะพูดคุยกันอย่างไร
ปฏิบัติกันอย่างไร เขาเรียกว่า พัฒนาตนเองในปัจจุบันธรรม เพื่อให้รู้ให้เข้าใจในธรรมชาติอยู่กับ
โลกนี้ เรียกว่าจะให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งชัด เราจึงจะรู้จักว่าทางนี้ผิดทางนี้ถูก เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์
จึงทรงสอนเอาไว้ว่า กามสุขลฺลิกานุโยโค หีโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสญฺหิโต ข้อหนึ่ง และ
อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย อนตฺถสญฺหิโต อันนี้อีกข้อหนึ่ง
กามสุ ข ลฺ ลิ ก านุ โ ยโค คื อ การเพลิ ด เพลิ น ในกามารมณ์ รู ป เสี ย ง กลิ่ น รส โผฏฐั พ พะ
ธรรมารมณ์ทั้งหลายที่หลงเพลิดเพลินอยู่นี้ เป็นทางที่ล่าช้าในการปฏิบัติเหมือนบุคคลที่ไปหลง
เพลิดเพลินอยู่ ไม่เข้าวัดเข้าวา ไม่ฟังธรรมจําศีล ไม่ศึกษาธรรมะ เมื่อหลงเพลิดเพลิน เวลาเกิดทุกข์
ขึ้นมาไม่มีที่พึ่งเลย ไม่รู้จะวิ่งไปที่ไหนเพราะไม่มีธรรมะอยู่ในใจของตนเอง มันเป็นอย่างนี้ มันก็มี
แต่ทุกข์เกิดขึ้น เหตุฉะนั้น คนที่หลงเพลิดเพลินก็เป็นอย่างนี้ บัดนี้ อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย
อนตฺถสญฺหิโต ถ้าการปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเอง ถ้าเคร่งตึงเกินไป ทําอะไรอยากให้ได้เร็วๆ เราอยาก
ได้อะไรทุกอย่าง อยากได้เร็วๆ มันก็จะเกิดทุกข์ มันเป็นอย่างนี้ บางคนก็อดสูอ้ ยูเ่ หมือนกับคนบ�ำเพ็ญ
ด้านจิตใจ อดข้าวหลายวันเลยทีเดียว หวังจะให้ถึงนิพพานเร็วๆ มันจะตายไปก่อน มันยังไม่ได้
จึงเรียกว่าตึงเกินไป ถ้าหย่อนเกินไป วันทําก็ทํา วันไม่ทําก็ไม่ทํา ปฏิบัติมันก็หย่อนเกินไปอีก ไม่ทํา
ทุกวัน เหตุฉะนั้น ทางสองอย่าง ทางสองเส้นนี้ไม่ต้องเดิน พระพุทธองค์ทรงสอนไว้อย่างนั้น ไม่ต้อง
ปฏิบัติ เพราะพระพุทธองค์ปฏิบัติมาก่อนแล้ว ไม่บรรลุถึงที่สุดแห่งกองทุกข์ พระพุทธองค์จึงสอนว่า
ให้ปฏิบัติในศีล สมาธิ ปัญญา คือมรรคมีองค์ ๘ ประการ เป็นหนทางเดินทางปฏิบัติเพื่อความ
ดับทุกข์โดยตรง
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ถ้ า บุ ค คลมี ศี ล ดี มั น ก็ เ ป็ น พื้ น ฐานทํ า ให้ จิ ต ใจสงบเป็ น สมาธิ เร็ ว ถ้ า จิ ต ใจสงบเป็ น สมาธิ
แนบแน่นมั่นคงดี ก็เป็นพื้นฐานของคนที่จะพิจารณาอะไรให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดในสิ่งเหล่านั้นได้ง่ายๆ
เราเรียกว่า อาศัยสิ่งแต่ละอย่างๆ เป็นขั้นตอน เหมือนเราเดินขึ้นบันได เราก็ต้องขึ้นเป็นขั้นๆ ไป
อย่างนั้น บัดนี้ ถ้าจิตของคนเรานั้นสงบมันก็จะเห็นได้ง่าย จึงเรียกว่าปฏิบัติทําสมาธิ เมื่อจิตใจสงบ
ดีแล้วเราจะดูอะไร เราก็จะเห็นได้ง่าย เพราะกิเลส ความโลภ ความโกรธ ความหลง อยู่ที่จิตใจ
ของพวกเรา ไม่ใช่อยูท่ อี่ นื่ ไม่ใช่มนั อยูท่ รี่ า่ งกายนะกิเลส มันอยูก่ บั จิตใจ ความรักความชังก็อยูท่ จี่ ติ ใจ
ความโลภ ความโกรธ ความหลง ก็อยูท่ ใี่ จ พระพุทธองค์จงึ ให้ฝกึ ทีใ่ จ ก็เลยไปค้นคว้าดูทโี่ น่น ดูรากเหง้า
เค้ามูลของต้นขั้ว มันอยู่ที่จิตใจ จะปรับปรุงพัฒนาที่จิตใจให้มันมีความเฉลียวฉลาด ให้มีสติปัญญา
แก้ปัญหาของตนที่จิตใจก่อน ถ้าหากแก้ปัญหาที่จิตใจได้ ก็เหมือนคนประพฤติปฏิบัติตนเองมี
สติปัญญาดีนี่ล่ะ มีสติปัญญาดีแล้วก็สามารถแก้ปัญหาไม่ต้องวิ่งหาใครล่ะทีนี้ อันนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นมา
วุ่นวายจนทําให้จิตใจเกิดทุกข์ ต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนล่ะ ค้นคว้าหาต้นเหตุเลยเมื่อก�ำลังมีทุกข์อยู่
เขาเรียกว่าสาวหาต้นเหตุมนั อยูท่ ไี่ หน ต้นเหตุมันอยูท่ ี่โน้น โอ้...มันอยู่ ความคิดมันขึน้ มาว่า ความคิด
อันนี้มันทําให้เกิดทุกข์ขึ้น เราก็จะเห็น เราก็จะเห็นวิธีแก้ไข
ถ้าเปรียบเทียบ ก็เหมือนว่าถ้าเราไปตีคนอื่น คนอื่นเจ็บ เขาก็จะมาตีเรา เราเกิดเป็นทุกข์
เพราะกลัวเขามาตีเรา ต้นเหตุมันอยู่ที่ไหน ก็คือตนเองไปตีเขาก่อน นี่ต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้ ถ้าหาก
เราไปด่าเขา ด่าสับแหลกเลยนี่ บัดนี้ เขาก็โกรธเอาสิทีนี้ เขาก็จะมาด่าเราสิ ไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหน
เขาก็จะตามไปด่า เดือดร้อนในภายหลัง โอ้..ต้นเหตุมันมาจากไหน ถ้าเราคิดจะทุบตี ฆ่าฟันรันแทง
ทําร้ายเขา ถ้าเขารู้ เขาก็จะมาฆ่าเราก่อน มันก็เกิดทุกข์ซิคราวนี้ แน่ะ..มันเกิดจากต้นเหตุมาจากไหน
จากความคิดความอ่านมาจากจิตใจของตนเองเป็นหลัก ถ้าเรามองง่ายๆ อย่างทุกวันนี้หรือทั่วโลก
เป็นไปนี่ กลัวซึง่ กันและกัน มันกลัวอะไรเล่า มันกลัวมันทาํ ร้ายกัน เฝ้าประหารกัน เห็นไหม เขารบรา
ฆ่าฟันเบียดเบียนกันอยู่ต่างประเทศนั่นน่ะ ไปที่ไหน ขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครื่องบินไปไหนเงียบเลย
กลัวไปหมดเลย มันเป็นอย่างนี้แหละ ต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนล่ะ มันจึงมากลัวกันอยู่อย่างนี้ ต้นเหตุคือ
มันทําร้ายกันนี่เอง มันท�ำลายชีวิตกันนี่เอง มันไม่ลงความเห็นกันแบบธรรมะว่า เราจะอยู่กันอย่างไร
ชาติใดภาษาใดในโลกจึงจะมีความสุข คุยกันลองดูซิ คุยแบบธรรมะ มันก็เงียบสงบล่ะไปบ้านใด
เมืองใดประเทศไหน นี่..คนศึกษาธรรมะต้องการอย่างนี้ เพื่อจะค้นหารากเหง้าเค้ามูลของกิเลส
ทั้งหลายที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ถ้ารู้จริงมันก็ดับได้ซิ ถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุมาจากที่โน่นก็หยุดเสีย
พูดง่ายๆ แต่มันก็ไม่ใช่ของที่จะทําได้ง่าย
ต้นเหตุมาจากการกระทําก็หยุดกระทําเสีย ต้นเหตุมาจากการพูดก็หยุดพูดเสีย ต้นเหตุ
มาจากการคิดก็หยุดคิดเสีย เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ทําให้เกิดทุกข์ นี่ถ้าพูดอย่างง่ายๆ เป็นเรื่องที่พวกเรา
กําลังนั่งฟังอยู่นี่ วิจัยไปด้วยพิจารณาไปด้วย เขาเรียกว่า นั่งท�ำสมาธิแล้วตรึกตรองใคร่ครวญ
เหตุผลไปด้วย จะได้เข้าใจว่าต้นเหตุอะไร ท�ำอะไรหนอ ท�ำให้เกิดสุขอยู่ด้วยกันเดี๋ยวนี้ ให้มีความสุข
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ความสบาย เราก็เห็นว่า โอ้..ต้นเหตุมันเป็นอย่างนี้ เราพูดคุยกันสมานสามัคคีกัน ทําอะไรด้วยกัน
ลงความเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ถูกต้อง ท�ำให้เกิดมีความสุข เหมือนเราชวนกันทําความดีนี่เอง
ทําบุญทําทานการกุศล เราชวนกันรักษาศีลชวนกันภาวนา ชวนกันหาวิธีแก้ไขปลดเปลื้องความทุกข์
ออกจากจิตใจของตน ก็ควรมาพูดคุยกัน พระพุทธเจ้าสั่งสอนอยากให้คุยกันเรื่องอย่างนี้ ไม่พูด
เรือ่ งอืน่ เสียกาลเสียเวลา ให้พดู เรือ่ งการภาวนาเรือ่ งการขัดเกลากิเลส เพือ่ เป็นเหตุทาํ ให้เกิดความสุข
ในอนาคต มันเป็นอย่างนี้ เราก็มาพิจารณาดูให้ดีๆ ให้ถี่ถ้วนว่า โอ้..มันก็อยู่ที่นี่ล่ะ มันก็อยู่กับตนเอง
การละบาปความชัว่ ทุกสิง่ ทุกอย่าง มันก็อยูท่ ใี่ จ พระพุทธเจ้าท่านละได้แล้ว บัดนี้ เราคิดจะละกายล่ะ
ทีนี้ เราจะละดื่มเหล้าอย่างนี้ เราจะไม่เอาร่างกายนี้ไปดื่มเหล้า ไม่ไปสูบบุหรี่อย่างนี้ จะละที่กาย ไม่
ไปสูบบุหรี่ ท่านให้เราไปละทีใ่ จไม่ใช่ไปละทีก่ าย ถ้าใจละแล้วร่างกายมันก็ไม่วา่ อะไร มันเป็นหุน่ เฉยๆ
เพราะใจมันเป็นคนทีช่ กั จูง ใจเป็นหัวหน้าอยูแ่ ล้ว จึงจ�ำเป็นทีเ่ ราต้องภาวนาฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบ
จะได้แก้ปัญหาสิ่งที่อยู่ที่จิตใจของพวกเรานี้เอง
ถ้าบุคคลใดรู้จักวิธีแก้ไข บุคคลนั้นก็เรียกว่าคนรู้ธรรมะ คนรู้ต้นเหตุของทุกข์ว่าเกิดขึ้นอย่างนี้
เช่น อยู่ในครอบครัวก็ดี อยู่ในหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานต่างๆ นี้จะเป็นกระทรวงไหนก็แล้วแต่
ห้างร้าน ธนาคาร บริษัท อยู่ที่ไหน บ้านช่อง สามีภรรยาต่างๆ ก็ดี ถ้าคนศึกษาธรรมะและเข้าใจ
มันก็อยู่กันอย่างแบบสงบได้เลย ทําอะไรก็ถูกต้องเมื่ออยู่ในความสงบ บัดนี้มันคัดค้านกัน มันไม่เห็น
ไปทางเดียวกัน ไม่เห็นไปในทางที่ถูก ไปๆ มาๆ มันก็เสียไปทั้ง ๒ ฝ่าย นี่ไม่รู้ธรรมะ มันผิดทั้งสอง
มันยังไม่เข้าใจอีก มันทําไมไม่เข้ากันเสีย อย่างสามีภรรยากัน ถ้ารู้จักความถูกต้องกันมันก็ไม่ผิด
ไม่เถียงกัน จนเฒ่าจนแก่ ไม่ละเลิกกันไปไหน เพราะเขามีธรรมะ ลูกเต้าก็ตงั้ อยูใ่ นศีลในธรรม อยูก่ บั พ่อ
กับแม่ เงียบสงบ บ้านมันก็มคี วามสุขเกิดขึน้ หมูบ่ า้ นใดก็ดี ตาํ บลใด อาํ เภอใด จังหวัดไหน ประเทศใด
อยู่สงบสุขไหม พระพุทธเจ้าสอนให้ศึกษาธรรมะเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน ความวุ่นวายและ
ความทุกข์เกิดขึน้ ก็คอื จะแก้กเิ ลสนัน่ เอง เขาเรียก ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทีพ่ ระพุทธองค์ตรัสเทศนา
อยู่นี้ พระอัญญาโกณฑัญญะได้ไตร่ตรองใคร่ครวญด้วยสติปัญญาของท่าน ไตร่ตรองใคร่ครวญว่า
เอ..มันจริง จริงๆ ว่าเป็นอย่างนั้น มันเป็นสัจจะของความจริง ของธรรมชาติจริงๆ ท่านเข้าใจ
ท่านจึงได้บรรลุธรรม
บัดนี้ พวกเราก็มีสติปัญญาเหมือนกัน แต่มันยังไม่เฉียบแหลม ปัญญายังไม่แก่กล้า มันยัง
ไม่เข้าใจ มันไตร่ตรองไม่เข้าใจเพราะจิตใจยังไม่สงบเป็นสมาธิ ดูกิเลสในจิตใจไม่ได้ ก็เลยไม่เห็น
จะไปละกิเลสอยู่บนภูเขาหรือจะไปละอยู่ในถ�้ำไหน กิเลสมันไม่ได้อยู่ในถ�้ำ  มันอยู่ที่ใจเรา นี่กิเลส
เราอยู่ที่สงบสงัดเพื่อจะฝึกหัดให้จิตสงบ แล้วจะมาค้นคว้าให้พบต้นเหตุของสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ของ
ตนเอง คือกิเลสตัณหา เหตุฉะนั้น ถ้าหากเรารู้แล้วว่า เออ..กิเลสตัณหานี่มันพาให้เราทุกข์ เอาจริงๆ
แล้วมันพาให้เราเกิดทุกข์ เอ้า... บัดนี้เรามาพิจารณาอย่างนี้ ก็กิเลสตัณหานั่นล่ะทําให้เราเกิดทุกข์
ั หาคืออะไร
ถ้าเราอยากปลดเปลือ้ งกิเลสตัณหา เราก็ตอ้ งอาศัยตัณหาเหมือนกัน คิดดูดๆี นะตรงนีต้ ณ
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ตัณหาคือความอยาก เป็นอย่างนี้ อันนั้นมันอยากผิด มันทําให้เกิดทุกข์ ทีนี้เราอยากแก้ไขมันล่ะ
เราก็อาศัยความอยากก็คอื กิเลสตัณหานีเ้ องจะแก้กเิ ลสตัณหา เขาเรียกว่า หนามยอกก็ตอ้ งเอาหนามบ่ง
มันเป็นอย่างนี้
เหตุฉะนั้น ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีๆ กิเลสมันก็เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณ เอ้า…กิเลสทําไมมันจึงเป็น
เจ้าบุญเจ้าคุณ กิเลสมันทําให้เกิดทุกข์ ทําไมมันจึงเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณ ก็กิเลสมันทําให้เกิดทุกข์
มันทุกข์เหลือที่สุด มันแสดงของสัจธรรมให้ดู เธอเกิดขึ้นมาแล้วเธอก็ต้องทุกข์อย่างนี้ล่ะ มันเป็น
อย่างนี้ เมื่อทุกข์อย่างนี้เธออยากพ้นทุกข์ก็ต้องอาศัยกิเลส กิเลสแสดงทุกข์ให้เห็นก่อนแล้วก็ทําให้
เรานี้อยากพ้นทุกข์ ก็เขาสอนเรานี่ ไปๆ มาๆ กิเลสก็เป็นครูสอน ครูสอนให้คนฉลาด ทําให้คนฉลาด
ให้คนเข้าใจ พอเข้าใจแล้ว อ้อ...สิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดทุกข์ ครั้นเขาไม่ทําให้เราเกิดทุกข์เราก็ไม่อยาก
พ้นทุกข์นี้ นี่..มันอยู่ตรงนี้ซิ มันก็อยากพ้นทุกข์ซิเพราะมันทําให้เกิดทุกข์ ก็อยากหนีจากมัน
ว่าอย่างนี้ดีกว่า อยากละมันทิ้ง แต่ไม่ได้ทิ้งไปไหนหรอกกิเลสน่ะ ทิ้งไปนี่น่ะมันไม่รกเหมือนเศษไม้
เศษใบตองเหมือนเศษต่างๆ มันไม่รก ทิ้งเข้าป่าในวัดนี้ก็ได้ วันไหนความโลภ โลภะ มากๆ ทิ้งเสีย
วันไหนโกรธเก่งๆ เคียดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวรเก่งๆ ทิ้งเข้าป่า กลับไปบ้านเอาความสุขไปก็ได้
มันไม่รก มันไม่รกรุงรัง ผู้ใดหลงก็สร้างให้มีปัญญาเกิดขึ้น มันก็ได้แต่ความดีเท่านั้นล่ะเอาไป มันก็
เบาสบาย มันเป็นอย่างนี้
เหตุฉะนั้น อาศัยกิเลส คือความอยาก อยากละมัน มันพาให้ทุกข์ อยากปล่อย อยากวาง
ความอยากนี้เองก็ละกิเลสได้ พระพุทธองค์จึงเปรียบเทียบว่า กิเลสเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณ ว่า โอ้…มัน
ทําให้เราเกิดทุกข์นี่เอง เราถึงได้อยากพ้นทุกข์ ท่านจึงถือว่าเป็นเจ้าบุญเจ้าคุณ ว่ามันทําให้เกิดทุกข์
เราจะพ้นทุกข์ได้ก็เพราะเขา ครั้นเขาไม่แสดงทุกข์ให้เห็น เราก็ไม่รู้จักว่าจะละเขาได้อย่างไร
เหตุฉะนั้น การที่พวกเราทั้งหลายได้สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้ว วันนี้ก็ได้อธิบายให้ฟังเป็น
บางส่วนเพื่อจะให้เข้าใจว่า ตัวนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดในธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือเป็นหัวใจของ
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ก็คือ อยากให้รู้อริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค นี่เอง ถ้าผู้ใดรู้ผู้ใดเข้าใจ
เขาก็ดับทุกข์ได้ซิ ดับทุกข์สิ่งเหล่านั้นได้ รู้จักเหตุมันเกิดขึ้นก็ไปดับที่ต้นเหตุ แล้วทุกข์มันก็ดับไป
มันเป็นอย่างนี้เพราะการปฏิบัติ การที่จะปฏิบัติดับทุกข์นี่ซิมันกินเวลา เหมือนเราปฏิบัติอยู่นี่แหละ
ไม่รู้กี่ปีมันถึงจะมีปัญญาเกิดขึ้น แก้ไขปัญหาได้
เหตุฉะนั้น ในสมัยพุทธกาล ทําไมเวลาพระพุทธองค์ตรัสเทศนาจบลงเดี๋ยวนี้ มีคนบรรลุธรรม
กันมากมาย ตั้งแต่พระโสดาบันบุคคล พระสกิทาคามี พระอนาคามี จนถึงพระอรหันต์ก็มีกัน
ทําไมท่านจึงบรรลุธรรมง่าย มีดวงตาเห็นธรรม ทําไมท่านจึงมีปัญญาเข้าใจได้ง่ายเราพูดอย่างนี้
อ้าว..เพราะท่านอบรมมาหลายภพหลายชาติแล้ว เราอย่าไปคิดวุ่นวายในเรื่องอย่างนั้น พวกเราก็
คงเคยบําเพ็ญมาหลายภพหลายชาติแล้ว จึงได้เข้าวัดอย่างนี้น่ะ เมื่อได้เข้าวัดสักที่มันเป็นเรื่องของ
คนอยากเข้าวัด แปลว่าเคยบําเพ็ญมาแล้วชาติก่อน เคยทําบุญ เคยรักษาศีล เคยฟังเทศน์ฟังธรรม
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มาแล้ว แต่มนั ยังปฏิบตั ไิ ม่ได้มาก ได้ตามกําลังของตน สติปญ
ั ญายังไม่แก่กล้า ท่านเรียกว่า อินทรีย์ ๕
ยังไม่สมบูรณ์ยังไม่แก่กล้า บัดนี้ เราก็ค่อยบําเพ็ญไปทุกภพทุกชาติ จนให้สติปัญญาแก่กล้าขึ้น ให้มี
อินทรีย์ ๕ สมบูรณ์เกิดขึ้น
คําว่า อินทรีย์ ๕ คืออะไร อินทรีย์ ๕ คือ
สัทธินทรีย์ คือ มีศรัทธาเป็นใหญ่ในการที่มีจิตใจที่ตั้งมั่น เชื่อมั่นที่จะทําสิ่งนี้ เหมือนเราปฏิบัติ
กันอยูน่ ี้ เรียกว่า สัทธินทรีย์ เป็นศรัทธาทีม่ คี วามเชือ่ มัน่ เป็นใหญ่ อินทรียแ์ ปลว่าใหญ่ ในการทีม่ ศี รัทธา
วิรยิ นิ ทรีย์ คือ ความเพียรความพยายามทีจ่ ะขัดเกลากิเลส จะหาวิธแี ก้ไขกิเลส ทีนี้ การพิจารณา
วิริยินทรีย์ ก็คือการเพียรพยายามละบาปความชั่วนั้น นี้ต้องเพียรละ เพียรปล่อย เพียรวาง
สตินทรีย์ คือ การมีสติเป็นใหญ่ในการพิจารณา ระลึกตรึกตรองดู จดจ้องมองดูอยู่อย่างนั้น
เรียกว่าสติ มีสติสมบูรณ์พร้อม
สมาธินทรีย์ มีจิตใจหนักแน่นมั่นคง มีสมาธิอยู่ไม่ล้มเหลวไปกับอะไร คนที่มีสมาธินี่เมื่อเขาด่า
สมมุติว่าเขาด่าคนมีสมาธิ จิตมันไม่ออกจากตัวไปเลย เขาด่าอะไรให้เขาด่าไป เป็นเรื่องของเขา
ไม่ไปโกรธเขา คนนั้นคนนี้เขาแสดงต่างๆ ไม่ออกไปโกรธเขา ท่านว่าจิตใจเป็นสมาธิ ควบคุมดูแล
อยู่ที่ตนซิ ไม่ไปยุ่งกับคําที่เขาด่า เขาแสดงอาการอย่างไรก็ไม่ไปยุ่งด้วย นี่…คนมีสมาธิที่ดี เป็น
สมาธินทรีย์
ปัญญินทรีย์ คือ สติปัญญานี้เฉลียวฉลาด ไตร่ตรองใคร่ครวญให้แยบคาย ถ้าเปรียบเทียบว่า
เรามีของอยู่ในกระบุงในตะกร้านี่ล่ะ มีหลายสิ่งหลายอย่างอยู่ในตะกร้า เมื่อเห็นก็เกิดสงสัยล่ะทีนี้
สงสัยก็เลยเปิดตะกร้านั้นดู เปิดตะกร้าแล้วขนของออกมาดูว่ามีอะไรบ้างอยู่ในตะกร้านั้น แปลว่า
มีปัญญา เข้าใจไหม ปัญญาของคนที่มีความเฉลียวฉลาด อยากรู้หมดทุกอย่างในตะกร้านั้น มันมี
สิ่งของอะไรเอาเก็บไว้ในตะกร้านั่น ก็เลยขนออกมาทุกสิ่งทุกอย่าง เอามากองไว้ข้างนอกนี่ เลยเห็น
ชัดเจนหมดทุกอย่างเลย อะไรที่อยู่ในตะกร้าเห็นหมดเลย หายสงสัยล่ะทีนี้ โอ..นี่เขาเรียกว่า ปัญญา
รู้แจ้งเห็นจริง หายสงสัย เหตุฉะนั้น การประพฤติปฏิบัติคือเราจะให้รู้ให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัด หายสงสัย
ครั้นหายสงสัยก็เรียกว่าหมด หมดความอาลัย หมดความยุ่งเหยิง หมดความกังวลไม่สงสัย ใจก็คง
สบาย เขาเรียกว่าหมดกิเลสอยู่ตรงนั้นล่ะทีนี้ ก็คือมีอินทรีย์ ๕ ครบถ้วนสมบูรณ์
ตรงนั้นแหละ เราจะบําเพ็ญไปตรงนั้นแหละ ไม่ว่าพระไม่ว่าโยม ตั้งใจกันอยู่ อยากพ้นทุกข์
ค่อยเป็นค่อยไป พระพุทธองค์สอนไว้ว่า คําว่า ค่อยเป็นค่อยไป เขาเรียกว่า เดินสายกลาง อย่าตึง
เกินไปอย่าหย่อนเกินไป ทําไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ทําไป ทุกๆ วัน ทุกๆ วัน แก้ไขไปทุกๆ วัน ปฏิบัติไป
ทุกๆ วัน ทุกๆ วัน มันจะค่อยๆ ไปเรื่อย เหมือนกับบุคคลที่กําลังก้าวขาเดินนี่แหละ คนก้าวขา
เดิน ก้าวขาไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ ไปสบายๆ ไปเรื่อยๆ จะเดินทางได้ไกลมากเลยทีเดียว และไม่เหนื่อย
ด้วย ถ้าบุคคลใดตึงเกินไปอยากไปถึงเร็วๆ ก็วิ่งเอาล่ะทีนี้ วิ่งเอามันไม่ได้กี่กิโล มันล้มตายเอาล่ะทีนี้
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แหม..มันอยากถึงง่ายเกินไป เขาเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค สําหรับ กามสุขัลลิกานุโยค ก็ว่าจะไป
แต่มันไม่ไป ยืนอยู่ ว่าจะไปที่โน่นที่นี่ก็ไม่ไปสักที ยืนอยู่นั่นแหละ มันก็ไม่ถึงที่พระพุทธองค์เรียกว่า
เป็นกามสุขัลลิกานุโยค หย่อนเกินไป ว่าอย่างนั้น ท่านจึงให้เดินสายกลาง
อันว่าเดินสายกลางนี้ก็หมายความว่า เดินก้าวขาไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ คนนี้จะไปได้เรื่อยๆ
ถ้าเป็นการขับรถ ก็ขับไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ ไม่ต้องรีบร้อนอะไร ขับไปได้หมดวันยันค�่ำไปได้ไกลเลย
ทีเดียวนะ ค่อยๆ ไปเรื่อยๆ นี่ไม่ต้องขับเร็ว ถ้าคนขับเร็วก็มีอันตรายล่ะซิทีนี้คนขับรถ มันหยุดรถ
ไม่ทัน ๑๗๐ ๑๘๐ ๒๐๐ นี่มันหยุดรถไม่ทัน หยุดมันไม่ไหวล่ะทีนี้ มันเป็นอย่างนี้ ถ้าหากว่ามัน
ไปได้ก็ดี แต่ว่าเครื่องยนต์ก็จะฟังง่าย มันจะเสียหายเพราะมันตึงเกินไป ถ้ามันช้าเกินไป มันหย่อน
เกินไปล่ะ มัวจอดเล่นอยูท่ โี่ น่นทีน่ บี่ า้ ง ไปบ้าง จอดเล่นอยูบ่ า้ ง มันก็ไม่ถงึ ง่ายอีกแหละ ก็เปรียบเทียบ
ได้กับการปฏิบัติก็คือการฝึกหัดอบรมตนเองเพื่อแก้กิเลสในจิตใจของตนเอง เหตุฉะนั้น การที่
พวกเราทั้งหลายมีการตั้งใจ ตั้งใจฟังธัมมจักกัปปวัตตนสูตร วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์
ตรัสปฐมเทศนา จึงได้เป็นวันอาสาฬหปรุณมี เป็นวันข้างขึน้ ๑๕ ค�ำ 
่ พระจันทร์เต็มดวงประกอบไปด้วย
นักขัตฤกษ์ที่เป็นวันสําคัญ
กัณฑ์เทศน์กัณฑ์นี้ที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาจบลง แผ่นดินก็ไหว เข้าใจหรือเปล่า แผ่นดินไหว
สั่นสะเทือนสะท้านลั่นไป เทพเจ้าทั้งหลาย ชั้นจาตุมหาราชิกา เทวดาเขาก็สรรเสริญ หลังจากนั้น
ก็ตาวติงสา (ดาวดึงส์) ว่าโอ้..ไม่เคยได้ยนิ ได้ฟงั แผ่นดินมันสะเทือนสะท้านหวัน่ ไหวหมดเลย ขึน้ ไปถึง
ยามะ เทวดาเขาก็สรรเสริญ ลั่นไปถึงดุสิต ดุสิตไปถึงนิมมานรดี เทวดาเขาก็สรรเสริญ และบอกต่อ
ไปถึงปรนิมมิตวสวัตตี สวรรค์ ๖ ชั้นสะเทือนสะท้านลั่นไปเลยทีเดียว ทําไมมันจึงสะเทือนสะท้าน
ก็เพราะเป็นธรรมะชั้นสูง เป็นหนทางที่ทําให้คนพ้นทุกข์ ถ้าเราเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่ง เราไม่ได้
อยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้า คําว่าสะเทือนสะท้านลั่นไปนั้นก็คือว่า สิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง ก็ได้ยิน
ได้ฟัง ได้เห็นได้เข้าใจเกิดขึ้น จึงว่าแผ่นดินไหว คําว่า แผ่นดินไหว ถ้าเปรียบเทียบอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ร่างกายของพวกเรานีเ่ อง ธาตุดนิ สะเทือนสะท้านหวัน่ ไหว แต่กณ
ั ฑ์นยี้ งั ไม่ได้จบ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
นี้ พวกปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง ๕ ฟังกัณฑ์ที่ ๒ กัณฑ์ที่ ๒ ก็คือ อนัตตลักขณสูตร พอจบลงก็ได้บรรลุเป็น
พระอรหันต์ทงั้ ๕ พระองค์เลยทีเดียวแน่ะ...ฟัง ๒ กัณฑ์เท่านัน้ แหละก็จบแล้ว เรียกว่า จบพรหมจรรย์
แต่อย่างไรก็ดี พวกเราก็ไม่ต้องวุ่นวายอะไร ก็ขอให้มีความพากความเพียรที่จะพยายามปฏิบัติ
ไปเรื่อยๆ ไปเรื่อยๆ อย่าใจร้อนเกินไป จะทําให้ตนเองนี้ก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ ชาตินี้ไม่พ้น ชาติหน้า
มันก็จะพ้นแน่นอน เมื่อสติปัญญาของเราแก่กล้า บุญบารมีของเราที่ปฏิบัติกันอยู่นั้นเต็มบริบูรณ์
เหตุฉะนั้น ครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านพ้นทุกข์แล้ว ท่านก็จากพวกเราไปเรื่อยๆ นี่ผู้ปฏิบัติดี ท่านจาก
พวกเราไปเพราะว่าท่านอบรมมาหลายภพหลายชาติ สติปัญญาของท่านแก่กล้าแล้ว อินทรีย์ ๕
ของท่านแก่กล้าสมบูรณ์ดีแล้ว หากพวกเรายังไม่แก่กล้าเหมือนอย่างท่าน ก็ยังไม่เห็นธรรม
ยังไม่บรรลุธรรม เมื่ออบรมไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าใจว่า นี่ล่ะเป็นจุดหมายของการปฏิบัติ
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ถ้าสิ่งใดทําให้เกิดทุกข์เราก็จะวิจัยสิ่งนั้น เราไม่อยากทุกข์ เราจะแก้ไขสิ่งนั้นให้ได้ แก้ไขสิ่งที่
ทําให้เกิดทุกข์ เพราะเห็นสัจธรรมของจริง มันก็จะค่อยละ ปล่อยวางไปได้ ทําให้บุคคลนั้นสว่างไสว
มีปัญญาว่องไวเฉลียวฉลาดแก้ปัญหา เท่านี้เอง ก็จะมีความสุขต่างจากคนอื่นล่ะทีนี้ เป็นมนุษย์
เหมือนกัน เป็นคนเหมือนกัน ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดี ในสมัยพุทธกาล นางภิกษุณีเป็นพระอรหันต์
มากมายเลยไปนิพพาน ผู้บรรลุโสดาบันบุคคลก็มากมายเหมือนกันทั้งผู้ชายผู้หญิง ภิกษุสงฆ์ก็
เหมือนกัน บางองค์ท่านบวชไม่นานท่านก็บรรลุธรรม บางองค์ก็บวชนานจึงจะบรรลุ ก็เหมือนกัน
กับปัจจุบันนี้ ธรรมะมันก็มีเต็มบริบูรณ์อยู่ เรียกว่าสัจธรรม มีแต่ของจริง ก็คือมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย
ตามธรรมชาติมาอยู่โดยตลอดอย่างนี้ เรามาคิดดูตั้งแต่พระพุทธเจ้ายังไม่อุบัติบังเกิดขึ้นในโลก คิดดู
ย้อนดูลงไปซิ ทุกคนเกิดมา ล้วนมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย อย่างเดียวกันหมด พระพุทธองค์มาอุบัติบังเกิด
ขึ้นในโลกแล้วก็ยังเหมือนเดิมอีก พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์เข้าสู่ปรินิพพานไปแล้ว โลกก็ยังมีเกิด
แก่ เจ็บ ตาย อย่างเดิมอยูอ่ ย่างนีล้ ะ่ นีต่ รงนีท้ พี่ วกเราจะไม่ยอมรับสารภาพหรือควรพิจารณาไตร่ตรอง
ใคร่ครวญเพื่อจะได้มีสติปัญญาเกิดขึ้น
เหตุฉะนั้น การบรรยายธรรมเรื่องธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนี้ ก็เห็นเวลาพอสมควร ก็ขอหยุดลง
คงไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอเจริญพร
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นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส
ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ นิโรธธมฺมนฺติ
ขอเจริญพร คณะศรัทธาญาติโยม ทั้งสาธุชนทั้งหลายที่ได้มาพรักพร้อมกัน ณ สถานที่นี้
ให้พากันตั้งจิตตั้งใจมุ่งหวังที่จะทําคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน เพื่อเป็นผลเป็นประโยชน์
ทําให้ชีวิตของตนนั้นมีความสุขเกิดขึ้นตามที่ทุกคนมีความพึงปรารถนา ถ้าเราปรารถนาความสุข
เราก็ต้องศึกษาหลักธรรมชาติหลักของจริงว่าธรรมชาติของจริงนั้นอยู่อย่างไร เป็นไปอย่างไร
ตั้งอยู่อย่างไร อันนี้เป็นหลักพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรม
เทศนาในวันอาสาฬหบูชา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนา แสดงอยู่ที่ป่าอิสิปตน
มฤคทายวัน ใกล้กรุงพาราณสี เทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง ๕ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนา
แนะนํ า สั่ ง สอนเสร็ จ แล้ ว พระอั ญ ญาโกณฑั ญ ญะผู ้ เ ป็ น หั ว หน้ า ปั ญ จวั ค คี ย ์ เมื่ อ ได้ ยิ น ได้ ฟ ั ง
ศาสนธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้ว และได้เข้าใจในคําสอนนั้นอย่างชัดแจ้งเห็นจริง ก็เลย
ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ ซึ่งแต่ก่อนนั้นก็ยังไม่มีผู้รับรองและไม่มีผู้
บรรลุธรรม มีเพียงแต่พระพุทธและพระธรรม แต่พระสงฆ์นั้นยังไม่มี เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแสดง
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรปฐมเทศนานี้จบลงแล้ว พระอัญญาโกณฑัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรม ก็คือรู้
และเข้าใจในคําสอนนั่นเอง ก็เลยได้บรรลุธรรม จึงได้มีสังฆรัตนะเกิดขึ้น พระรัตนตรัยที่สมบูรณ์นั้น
จะต้องมีพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ จึงจะเรียกว่าเป็นไตรสรณคมน์
พวกเราทั้งหลายผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะได้
บรรลุธรรมเพราะเรื่องอะไร พระพุทธองค์ตรัสสอนในการประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเองนั้น
ท่านกล่าวถึงเรื่องกิเลสเป็นส่วนใหญ่ว่ากิเลสนั้นคืออะไร
คําว่ากิเลสเป็นเหตุใคร่ ตัณหานั้นคือความอยาก เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมี ไม่มีมากก็มีน้อย
แล้วแต่สติปัญญาที่ได้สั่งสมอบรมบุญบารมีมาแต่ชาติอดีตที่ผ่านมา เราทุกท่านที่ได้มาฟังเทศน์
ฟังธรรมหรือเข้าวัดเข้าวาก็ดี เป็นผูใ้ ฝ่ใจในธรรมนัน้ ก็ถอื ว่าเรานีเ้ คยสร้างสมอบรมบุญบารมีมาแล้วแต่
ชาติกอ่ น มาชาตินเี้ ราก็ยงั โชคดีมคี รูบาอาจารย์บวชสืบศาสนามา จดจํานําคําสอนของพระบรมศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้านั้น มาตักเตือนแนะนําสั่งสอนชี้แจงแสดง ชี้หนทางดําเนินวิถีชีวิตของพวกเรา
ให้ถูกต้อง ก็เรียกว่าเราเป็นผู้โชคดี นี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด สิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาสั่งสอนนั้น
แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ณ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพมหานคร
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เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงปฏิบัติมาก่อนแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมจนถึงที่สุดแก่กองทุกข์ คําว่า
ปฏิบัติมาก่อนแล้วก็คือเรื่อง กามสุขัลลิกานุโยค และ อัตตกิลมถานุโยค
กามสุขัลลิกานุโยค คือการที่บุคคลหลงเพลิดเพลินอยู่ในกามารมณ์ท้ังหลาย ก็เรียกว่า
เป็นทางที่ล่าช้าในการนําพาตนเองให้พ้นทุกข์ ส่วน อัตตกิลมถานุโยค นั้นก็คือการที่ปฏิบัติตนเอง
เคร่งครัดจนเกินไป อยากบรรลุธรรมเร็วเกินไป อยากได้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วดังความ
ปรารถนาของตนนั้น มันก็ยังไม่ได้ พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้ยึดการปฏิบัติในทางสายกลาง คือ
“มชฺฌิมาปฏิปทา ตถาคเตน อภิสมฺพุทฺธา” ก็คือสอนในเรื่องมรรคมีองค์ ๘ นี่เอง
คําว่า มรรค ก็คือหนทางเดินไปในภาษาไทยเรา หนทางเดิน ๘ อย่างนั้น สรุปลงมาได้เป็น
๓ อย่าง คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ที่พวกเราจะพากันศึกษาว่า ศีลคืออะไร สมาธิคืออะไร ปัญญาคืออะไร
การที่พวกเรานั้นจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้ ก็ต้องอาศัยศีล สมาธิ ปัญญา
มรรคมีองค์ ๘ นั้นก็คือ
สมฺมาทิฏฺฐิ
สมฺมาสงฺกปฺโป
สมฺมาวาจา
สมฺมากมฺมนฺโต
สมฺมาอาชีโว
สมฺมาวายาโม
สมฺมาสติ
สมฺมาสมาธิ

ปัญญาเห็นชอบ
ความดําริชอบ
เจรจาชอบ
การงานชอบ
การเลี้ยงชีพชอบ
ความเพียรชอบ
ความระลึกชอบ
ความตั้งจิตชอบ

ทั้ง ๘ ข้อนี้รวมเรียกว่าเป็นองค์มรรค เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายก็ควรต้องศึกษาในการ
เดินทาง เหมือนบุคคลจะไปบ้านน้อยเมืองใหญ่ ไปประเทศไหนก็ดี เราก็ต้องศึกษาให้รู้หนทางที่
จะไปนั้นให้ดีเสียก่อน เราจึงจะไปได้ถูกต้อง ถ้าพวกเราไม่ศึกษาเรื่องการเดินทางว่าตนเองจะไปทาง
ทิศใต้ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทางไหนที่จะไปเมืองนั้น เราก็เดินทางไม่ถูก เขาเรียกว่า
คนหลงทาง คําว่าหลงทางก็คือเป็นมิจฉาทิฏฐิ มีความเห็นผิดเกิดขึ้นในจิตใจของตนเอง นี้เป็นข้อ
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คนทีเ่ ขาไม่เข้าวัดเข้าวา ไม่ศกึ ษา จึงไม่รเู้ รือ่ งทางถูกทางผิดทีแ่ ท้จริง พวกเขาเหล่านีเ้ อง
เมื่อไปอยู่ที่ไหน บ้านใด เมืองใด ประเทศไหนก็มีความไม่สงบ มีความวุ่นวาย มีความทุกข์เดือดร้อน
เกิดขึ้น เพราะอะไร เพราะเดินทางผิดนั่นเอง มันก็มีทุกข์เป็นผลออกมา ถ้าหากบุคคลเดินทางถูก
จะไปบ้านใด เมืองใด ประเทศไหน อยูท่ ศิ ไหน เขาก็จะเดินไปทางทีถ่ กู ต้อง เมือ่ เขาไปถึงเมืองนัน้ แล้ว
เขาก็จะมีความสุข เพราะเขาต้องการจะไปประเทศนั้น เมืองนั้น ก็สุขสบายใจว่าตนเองถึงแล้ว
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ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ในการประพฤติปฏิบัติในชีวิตของพวกเรา พวกที่มีความวุ่นวายแล้วไม่สงบ
ก็เพราะเขาไม่ศึกษาเรื่องธรรมะนั้นตามคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นเอง เขาเรียกว่าเดินทางผิด
หรือมีมิจฉาทิฏฐิ คําว่ามิจฉาทิฏฐิ ก็คือมีความเห็นผิด สัมมาทิฏฐิ ก็คือมีความเห็นถูกต้อง และทาง
๒ เส้นนี้เองที่พาให้คนที่อยู่ในโลกนี้มีความทุกข์และมีความสุขต่างกัน ใครจะพากันเดินทางถูกหรือ
ทางผิด อันนี้เป็นเรื่องของพวกเราที่มีความคิดตามที่เราศึกษาหลักพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์
จึงทรงสอนว่า กามสุขลฺลิกานุโยโค หีโน คมฺโม โปถุชฺชนิโก อนริโย อนตฺถสญฺหิโต การประกอบตน
ให้เพลิดเพลินหลงระเริงอยู่ในกามารมณ์ทั้งหลายนั้น ไม่ใช่ทางปฏิบัติที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้ ก็เหมือน
พวกเราที่เข้าใจ แต่พวกที่ไม่ศึกษา เขาทุกข์ เขาวุ่นวายกันอยู่เรื่องอะไรบ้าง นี่เองเขาเรียกว่า
หลงเพลิดเพลิน
บัดนี้ อตฺตกิลมถานุโยโค ทุกฺโข อนริโย อนตฺถสญฺหิโต การประกอบตนให้เหน็ดเหนื่อยมีความ
ลําบากเกินไป ก็ทําให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั้น ไม่ใช่ทางพระอริยะ เช่นกัน ถ้าหากว่าบุคคลนั้น
อยากได้อะไรก็ดี อยากได้มากจนทนไม่ไหว ก็เหมือนคนจนๆ หรือขโมย อยากได้เงินได้ทอง ต้องรีบ
หาวิธีขโมยของเขา หาวิธีวิ่งราว หาวิธีปล้นจี้เขา หาวิธีฆ่าเจ้าทรัพย์ นั้นแหละคือความอยากได้ แต่
ผลมันออกมามันเป็นอย่างไร อันนี้เรียกว่าเป็น อัตตกิลมถานุโยค การอดข้าวอดน�้ำอยากให้บรรลุ
ธรรมโดยเร็ว มันก็ไม่บรรลุ เพราะสติปัญญายังไม่เกิดขึ้น ศีลตนเองก็ยังไม่ดี สมาธิก็ยังไม่มั่นคง
แล้วปัญญานั้นจะเกิดมาได้อย่างไร เพราะมันไม่มีพื้นฐานรองรับเป็นเครื่องส่งเสริม เหมือนกับ
บุคคลจะขึ้นบันไดบ้านก็ดี ขึ้นบันไดวัดก็ดี เราก็เหยียบลูกบันไดลูกแรกก่อน แล้วค่อยก้าวขึ้นไปตาม
ทีละขั้นละขั้น ก็จะพากันขึ้นไปถึงขั้นสูงได้ ไม่ใช่ว่าเราจะไปเหยียบขั้นแรกแล้วกระโดดขึ้นไปขั้นสูง
เลยทีเดียว ไม่ขึ้นไปตามระดับ มันก็ต้องตกลงมาทําให้เกิดอันตรายเพราะบันไดมันสูง ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ที่บุคคลปฏิบัติเป็นอัตตกิลมถานุโยค อยากได้เร็วเกินไป มันก็ไม่ได้
ถ้าเราเปรียบเทียบทางโลก เราศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ก็ดี ก็ต้องเรียนตั้งแต่ประถม
มัธยมขึ้นไป ถึงวิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัย ก็ต้องไปตามขั้นตอนตามระดับ จึงเรียนจบได้ นี่ทางโลกก็
เป็นอย่างนัน้ เพราะฉะนัน้ คาํ สอนของพระพุทธองค์กเ็ หมือนกันดังได้กล่าวมา ๒ อย่างนีเ้ อง ถ้าล่าช้า
เกินไป ไม่ไปศึกษา มันก็ไม่เข้าใจสักที ไม่ศึกษาธรรมะ เอาแต่คิดว่าเรารู้ เรารู้อยู่ ที่เขาวุ่นวายกันอยู่
ในโลกนี้ เขาว่าเขารู้ เขารู้ เขาพูดอยู่อย่างนี้ มันไม่รู้ มันจึงทําให้เกิดความวุ่นวาย เกิดความทุกข์ขึ้น
ความไม่สงบมันก็คือความทุกข์นั่นเอง แน่ะ..มันเป็นอย่างนี้ นั่นแหละเขาเรียกว่ารู้ด้วยสัญญา
ไม่รู้ด้วยปัญญาที่แท้จริง รู้ด้วยสัญญาเพียงแค่นั้น
เหตุฉะนั้น พวกเราที่พากันศึกษาว่า เออ...พระพุทธองค์นั้นดําเนิน ๒ หนทางนี้ก็ไม่พ้นทุกข์
พระพุทธองค์จึงมาทรงดําเนินในมรรคมีองค์ ๘ ต้องปฏิบัติตนเองเพื่อให้ตนเองมีศีล ถ้าคนเราเกิด
มีศีลขึ้นแล้ว มันมีความอบอุ่น คนมีศีลนี้ เพียงแต่มีศีลเท่านั้นแหละ มีศีล ๕ ก็ดี มีศีล ๘ ก็ดี ศีล ๑๐
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ศีล ๒๒๗ ข้อของภิกษุนั้น ศีลนางภิกษุณี ๓๑๑ ข้อ แล้วแต่ใครจะปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้แค่ไหนก็มีความ
อบอุ่นใจของตนเองว่าเป็นผู้มีศีล เพียงเป็นคนมีศีลเท่านั้นแหละ อยู่ด้วยกันด้วยความสงบแน่นอน
อยู่แล้ว ในเบื้องต้นก็ดี เพราะไม่มีการทําให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในที่ไหน เพราะบุคคลนั้น
มีศีล บัดนี้ ถ้าคนเรามีศีลและมีจิตใจสงบเป็นสมาธิ ถ้าจิตใจสงบเป็นสมาธิดีแล้ว จิตก็นิ่งสงบอยู่
เป็นจิตใจที่ไม่วุ่นวาย ไม่ว่ิงหน้าวิ่งหลัง ไม่คิดเรื่องราวอะไรวุ่นวายหลายอย่าง จิตก็ยิ่งมีความสุข
ความสงบเกิดขึ้น ศีลนี้ก็เป็นพื้นฐานรองรับให้จิตใจของเรานี้สงบอยู่ เราก็สามารถที่จะดูจิตใจ
ของเราด้วยความเป็นผู้มีสติปัญญา พิจารณาความคิดความอ่านของจิตใจของตนเองได้ ติดตาม
ความคิดความอ่านของตนเองได้ ไม่ได้ไปดูที่คนอื่น ดูจิตใจของตนเองว่ามันคิดอะไร มันคิดถูกหรือ
คิดผิด ถ้ามันคิดผิด มันก็มีทุกข์เกิดขึ้นเป็นผล ถ้ามันคิดถูกมันก็มีความสุขเกิดขึ้นเป็นผล มันอยู่
ตรงนี้ที่เราจะพากันศึกษา ถ้าหากจิตใจของเรามั่นคงอยู่ในสมาธิ เราก็ดูจิตใจของเราได้ เมื่อดูได้
ก็จะแก้ปัญหาของตนเองนี้ได้เอง
เหตุฉะนั้น จิตของบุคคลที่มีความสงบก็สามารถควบคุมดูแลได้ และตักเตือนแนะนําสั่งสอน
ด้วยสติปัญญา พิจารณาอารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตได้ ก็จะแก้ปัญหาไปได้เรื่อยๆ และจะทําให้ตนเอง
สบายไปเรื่อยๆ เพราะมีสติปัญญาเป็นผู้ตักเตือนแนะนําสั่งสอนจิตไม่ให้จิตคิดผิด เมื่อจิตคิดผิดแล้ว
ก็ตักเตือนจิตใจให้คิดไปในทางที่ถูกต้อง ทีนี้ถ้าจิตใจของเราไปคิดผิด มันก็เหมือนกับร่างกายของ
พวกเรานี่กินอาหารที่เป็นพิษ กินลงไปแล้วมันเจ็บท้องปวดหัว ร่างกายไม่มีความสุขเลยทีเดียว
เพราะอาหารมันไม่ถูกกับร่างกาย มันเป็นยาพิษ ทําให้ร่างกายมีอันตรายเกิดขึ้น มีแต่ความทุกข์
ฉันใดก็ดี เมื่อจิตใจของบุคคลคิดผิด เขาก็มีความทุกข์อยู่ภายในจิต ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ถ้าหาก
พวกเรานั้นพากันคิดไปในทางที่ถูกต้องแล้ว ความสุขก็จะเกิดขึ้น เหมือนกับรูปร่างกายของพวกเรา
รับประทานอาหาร หรือพระฉันอาหารก็ดี เมื่อมันถูกต้องกับร่างกายแล้ว ร่างกายก็มีความสุข
ความสบายทั้งวัน ไม่เจ็บท้องปวดหัว ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นในร่างกาย
ฉันใดก็ดี จิตใจของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าหากจิตใจของพวกเรานั้นคิดไปในทางที่ดี
ทางที่ถูกต้อง อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตใจก็มีแต่อารมณ์ที่มีความสุข อยู่สบายตลอดทั้งวันทั้งคืน
นี่ความปรารถนาของทุกคนก็มีความต้องการอย่างนี้ เราจึงพากันขวนขวายฟังเทศน์ฟังธรรมศึกษา
หลักพระพุทธศาสนา เพื่อที่จะนําพาชีวิตของตนเองให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขคือเป้าหมาย ทุกคน
เกิดมาไม่มีใครอยากมีความทุกข์ แม้คนเดียวในโลกนี้ ไม่ว่าแต่มนุษย์ สัตว์เดรัจฉานเขาก็เหมือนกัน
ความปรารถนาของเรานั้นปรารถนาแต่ความสุข สัตว์ทั้งหลายเขาก็ปรารถนาความสุขเหมือนกัน
เหตุฉะนั้น เมื่อเรามีความปรารถนา แต่เราไม่พากันศึกษาไม่ปฏิบัติ มันก็ไม่ได้อะไร จึงจําเป็นที่เรา
จะต้องศึกษาหลักพระพุทธศาสนา แม้เราจะทําการงานสิ่งใดก็ดี เราก็ต้องการมีความสุข ถ้างาน
ทั้งหลายเป็นเครื่องประกอบภายนอกเพื่อจะบํารุงรูปร่างกาย ก็เรียกว่างานภายนอก งานภายในคือ
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การฝึกฝนอบรมจิตใจของเรา เป็นอารมณ์ที่ทําให้จิตใจนั้นอยู่ในความสุข จิตก็จะมีความสุขไปเรื่อยๆ
ไปบ้านใด เมืองใด ไปประเทศไหนใจมีความสุขแล้ว มันไปสบายๆ ไม่เหมือนบุคคลอื่นที่เขาไม่ปฏิบัติ
ตนเอง เขาสบายเพราะมีสติปัญญานั่นเอง แก้ปัญหาของตนเองได้อย่างนี้แล
ก็เพราะเหตุฉะนั้นแล พวกเราทั้งหลาย ที่พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้แล้วในธัมมจักกัปปวัตตนสูตรนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องเหตุเรื่องผลนี่เอง ว่าอะไรมันเกิดขึ้นอย่างไร แล้วมันตั้งอยู่
อย่างไร มันเสื่อมไปที่ไหน ดังภาษิตที่ได้ลิขิตในเบื้องต้นนั้นก็คือว่า ยงฺกิญฺจิ สมุทยธมฺมํ สพฺพนฺตํ
นิโรธธมฺมนฺติ ถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกนี้มีความเกิดขึ้นแล้ว สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นย่อมแปรปรวน
แตกดับไปในทีส่ ดุ และสิง่ นัน้ ก็เป็นอนัตตา มีเกิดขึน้ มาแล้ว ก็มแี ปรปรวนแล้วก็ดบั ไปในทีส่ ดุ ก็เหมือน
กับชีวติ ของพวกคนเรานีเ่ อง เมือ่ เกิดขึน้ มาแล้วตัง้ แต่เบือ้ งต้น ก็เจริญเติบโตใหญ่ขนึ้ มาเรือ่ ยๆ เป็นเด็ก
เป็นหนุ่มเป็นสาว มากระทั่งกลางคน แล้วมาถึงเฒ่าถึงแก่ แล้วก็ล่วงลับดับตายจากกันไปอยู่
ทุกวันๆ นี้ พวกเราจะไม่รับรองหรือว่าอันรูปร่างกายของคนในโลกนี้ อยู่บ้านใดเมืองใดก็ดี เกิดขึ้น
มาแล้ว เป็นไปอย่างนี้ไหม จริงอย่างนั้นไหมตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ร่างกายนี้เกิดขึ้นมาแล้ว
ไม่เที่ยง เกิดขึ้นมาแล้วต้องต่อสู้ในชีวิตก็คือความทุกข์ ต้องดูแลรักษา มันเป็นอย่างนี้ สุดท้ายแล้ว
เราก็ควบคุมดูแลไม่ได้ เขาก็ไปตามหน้าที่ของเขา พระพุทธองค์จึงสอนว่าเป็นอนัตตา คือมีสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดา ทีนี้ ท่านอัญญาโกณฑัญญะได้ฟัง แล้วก็ไตร่ตรอง
ใคร่ครวญ เป็นผู้มีสติปัญญาเข้าใจ เมื่อเข้าใจในเรื่องนี้ท่านก็ปลงลงมา เออ..จริง จริงๆ เรื่องอย่างนี้
เป็นสัจธรรมที่พระพุทธองค์นํามาสั่งสอน แล้วก็ได้บรรลุธรรม เราเรียกว่าคนนั้นรู้สัจธรรมของจริง
ที่เป็นธรรมชาติดังนี้
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายที่ได้เกิดมาในภายหลัง แล้วมาคิดผิดพลาดว่า พระพุทธศาสนา
นี่เสื่อมไปอย่างนั้นอย่างนี้ อย่าไปคิดเลยในเรื่องอย่างนี้ ศาสนธรรมคําสอนและสัจธรรมของจริงนั้น
ยังตั้งอยู่เต็มบริบูรณ์เลย ไม่มีเสื่อมคลายหายไปไหนในโลกนี้อยู่กับโลก ธรรมชาติก็อยู่กับโลก ถ้าเรา
ทุกคนพร้อมกันศึกษาและเรียนให้รู้ว่า โลกเขาเป็นอยู่อย่างนี้ ถ้ามันเป็นอยู่อย่างนี้ เราจะไม่รับรอง
หรือว่าเป็นสัจธรรม ถ้าเราไม่รับรองเราก็ไม่เข้าใจในหลักคําสอนสัจธรรม ถ้าจิตใจของเรารับรองและ
เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เอง เราก็จะเข้าใจในธรรมะ เหตุฉะนั้น ธรรมะคําสอนเป็นของจริง พระพุทธองค์
จึงทรงสอนในหลักพุทธศาสนานี้ว่า ธรรมเกิดจากเหตุ ดับเพราะเหตุ แน่ะมันก็อยู่ตรงนี้เอง เหตุมัน
เกิดขึ้นนั้น มันเกิดขึ้นมาอย่างไร แล้วเราจะดับ เราก็ต้องดับที่ต้นเหตุนั้น เราไปดับทุกข์ที่ปลายเหตุ
มันก็ดับไม่ได้ เพราะต้นเหตุมันไม่ดับ การที่เราจะดับทุกข์และความวุ่นวายอยู่ท่ีไหนในโลกนี้ ทั้งใน
ปัจจุบนั และอนาคตทีจ่ ะมีตอ่ ไปก็เหมือนกัน ถ้าเราไปดับทุกข์ทปี่ ลายเหตุ มันไม่มที างทีจ่ ะดับทุกข์ได้
พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้ดับที่ต้นเหตุ เหตุมันเกิดมาจากที่ไหน ต้นเหตุเหมือนกับไฟไหม้
ไฟไหม้บา้ นก็ดี ตึกห้างร้านก็ดี ตํารวจดับเพลิงจะไปดับทีไ่ หนล่ะ จะเอาอะไรไปดับถึงจะถูกต้องจริงๆ
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นี่ตรงนี้มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาเป็นเรื่องสําคัญ ไฟนี่มันเป็นของร้อน มันลุก มันร้อน ก็ต้องเอาน�้ำ 
ของที่มันเย็นไปดับ เอาน�้ำเย็นๆ ไปดับ เวลาดับนี่จะดับถูกที่ไหม ถ้าตํารวจดับเพลิงไปฉีดน�้ำใส่บ้าน
หลังที่ไฟไม่ไหม้ ตํารวจก็ไม่มีสติปัญญาสิ แน่ะ..มันก็ดับไม่ได้ ก็เหมือนพวกเราทั้งหลายยังขาด
สติปัญญา วิธีดับทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเองนั้น พอมันเกิดขึ้นแล้วมีแต่ความวุ่นวาย มีแต่
ความเดือดร้อน มีแต่ความหงุดหงิด มีแต่จิตใจที่เศร้าหมองทั้งนั้น แต่เรานั้นไม่รู้จักว่าจะดับวิธีไหน
จะแก้ปัญหานั้นอย่างไร เพราะเราค้นหารากเหง้าเค้ามูลของต้นเหตุไม่ได้ฉันใดก็ดี เราทุกคนก็ต้อง
ศึกษาให้มีสติปัญญาว่า ต้นเหตุเขามาจากไหน เหมือนตํารวจที่เขาศึกษาดีว่า เออ..ไฟไหม้ตรงนี้
ก็ต้องดับตรงนี้สิ ไฟกําลังไหม้ตรงนี้อยู่ ถ้ามีปัญญาแล้วเขาก็ดับเพลิงถูกต้อง ทําให้ไฟนั้นสงบลง
จนมอดดับไปได้
ฉันใดก็ดี จิตใจของพวกเราทั้งหลายก็เหมือนกัน ถ้าพวกเรานั้นมีสติปัญญาว่า เออ..มันคิด
ขึ้นมาภายในจิตนี้เอง มันทําให้เกิดทุกข์เป็นต้นเหตุ มันเป็นอย่างนี้ เราก็ไปดับที่ความคิดมันสิ มันคิด
ขึ้นมาผิดแล้วนี่ มันคิดขึ้นมาผิดแล้วมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้น เราก็ต้องไปดับที่ต้นเหตุ คือหยุดคิด
ถ้าเราหยุดคิดเรื่องนั้นได้ มันก็ดับทุกข์เรื่องนั้นไป เมื่อจิตคิดขึ้นมาเรื่องใหม่อีก มีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้น
ั ญา เมือ่ รูแ้ ล้ว เราก็ตอ้ ง
ภายในจิตใจของเรา เราก็ตอ้ งสะกดรอยตามมัน รูต้ ามด้วยความเป็นผูม้ สี ติปญ
ไปหยุดคิดเรื่องนั้นไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ เขาเรียกว่าคนศึกษาหลักพระพุทธศาสนา ศึกษาเรื่องเหตุ
เหตุอะไร ทุกอย่างในการทํา การพูด การคิดทั้งหลาย แต่เรามาสรุปตรงนั้น แล้วไปควบคุมดูแลที่
ความคิดเลย พวกเราเป็นนักฝึกจิตใจ ฝึกธรรมะ เพื่อจะให้รู้จักของจริง เราก็ต้องไปดูที่จิตใจของ
พวกเรา ต้นเหตุมันอยู่ที่จิตใจ ก็จิตใจนี้มันจ�ำข้อมูลมาหลายภพหลายชาติแล้ว ถ้าเราเปรียบเทียบดู
เข้าไปจริงๆ แล้ว จิตใจนี้ไม่เคยตาย ไม่มีตาย จิตใจนี่เกิดมาหลายภพหลายชาติก็จิตใจดวงเดิมนั่นเอง
เก็บข้อมูลมาตลอดเลยทีเดียว เก็บทั้งสิ่งดีและสิ่งไม่ดีมา แล้วแต่ผู้ใดจะเก็บมามากมาน้อยเท่าไหร่
เรียกว่า กรรมดีกรรมชั่วของบุคคลที่เก็บมาไว้ในจิตใจ ถ้าบุคคลใดเก็บข้อมูลของสิ่งไม่ดีมาหลายภพ
หลายชาติมันก็หนัก เรียกว่ากิเลสมาก มืดมนอนธการ ไม่รู้ทางออก ทางไปไหน เหมือนเราเห็น
ความวุ่นวายเกิดขึ้นที่ไหน บ้านใด เมืองใด ประเทศไหนก็ดี เกิดความวุ่นวาย เกิดความไม่สงบ
รบราฆ่าฟันกันวุ่นวาย โอย...มืดรอบด้านเลยทีเดียว ประเทศนั้นจะมีแต่ความทุกข์เกิดขึ้น ถ้าบ้านใด
เมืองใดอยู่ในความสงบ ก็รู้จักศึกษา รู้จักพัฒนา รู้จักแก้ปัญหา เราไม่ต้องการความวุ่นวาย ต้องการ
ความสงบ บ้านนั้นเมืองนั้นก็ดี อยู่ที่ไหนก็จะทําให้มีความสงบเกิดขึ้น เมื่อความสงบเกิดขึ้นเราก็จะรู้
เพราะมีสติปัญญาแก้ปัญหานั้นเอง ก็จะทําให้เกิดมีความสุข
พระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้ นตฺถํ สนฺติปรํ สุขํ สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี เพราะนี้เป็นเครื่อง
รับรองในคําสอนของพระพุทธศาสนา ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ให้พวกเราได้ยิน
ได้ฟัง แล้วพวกเราก็ต้องการความสงบ ต้องการความสุข เอาล่ะนี่เป็นเรื่องของพวกเราที่เข้ามา
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ฟังเทศน์ฟังธรรม เพื่อเราจดจํานําเอาคําเทศน์นี้ไปพินิจพิจารณา โอปนยิโก น้อมธรรมเข้ามาสู่ตน
มาพิจารณาในตน พิจารณาในตนคืออะไร ก็คือการหาจิตใจของเรานี่เอง เพื่อจะให้จิตใจเขาคิด
ในทางที่ถูกเท่านั้น เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด
เหตุฉะนั้น จึงจําเป็นที่พวกเราทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติ ควรที่จะพยายามขวนขวายแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้ ก็เรียกว่าหาต้นเหตุอยู่ตลอดเลยทีเดียว เพราะเราจะดับที่ต้นเหตุนี่เราไม่ได้ไปดับที่อื่น
ดับทุกข์นี่ต้องดับที่จิตใจ เหตุฉะนั้น รวบรวมแล้ว เราจะทําบุญเพราะใจเป็นบุญ เราจะรักษาศีล
หัดให้จิตใจของเรามีศีล แน่ะ...ก็มาจากจิตใจ เราจะฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบเป็นสมาธิ ก็จะฝึก
จิตใจนี้ให้นิ่ง ให้สงบ ให้มีความสุข เรามาฝึกจิตใจของเราด้วยสติปัญญา สอนจิตใจนี้ให้เขามีความ
เฉลียวฉลาด มีปัญญาแก้ปัญหาของเขา ก็อยู่ที่จิตใจหมด นี่มันตรงนี้เอง พระพุทธองค์จึงทรงสอน
เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องการฝึกฝนอบรมจิตใจ ท่านเรียกว่า พระอภิธรรม พระวินัยก็ดี พระสูตรก็ดี
พระวินัย ก็เรียกว่า ศีล พระสูตรก็เกี่ยวกับเรื่องราวในภพชาติต่างๆ มีเวียนว่ายตายเกิด สร้างสม
อบรมบุญบารมี พระอภิธรรมก็เกีย่ วกับการฝึกฝนอบรมจิตใจโดยเฉพาะเลยทีเดียว เรียกว่า อภิธรรม
เป็นธรรมะชัน้ สูงทีจ่ ะชาํ ระกิเลสออกจากจิตใจของพวกเรา เพือ่ ให้จติ ใจของเรานีข้ าวสะอาด ให้บริสทุ ธิ์
ผุดผ่องเสียก่อน เราจะได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุข
เหตุฉะนัน้ พวกเราทัง้ หลายควรทีจ่ ะเข้าใจในเรือ่ งนี้ หมัน่ ขวนขวายฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเอง
ให้มีความสงบ เรียกว่าทําสมาธิ เมื่อมีช่วงว่างเวลาไหนก็นั่งควบคุมดูแลจิตใจให้เป็นผู้มีสติปัญญา
มีช่องว่างเมื่อไร คนเราต้องมีเวลาว่าง อย่าไปหาว่าเราไม่มีเวลาว่าง เวลารับประทานอาหารก็มี
เวลาอาบน�้ำก็มี เวลาเข้าห้องน�้ำก็มี เวลาเราเดินไปหรือนั่งรถไปคนอื่นขับก็ดี เป็นอย่างนี้ เวลาเรา
ท�ำงาน เวลาพักเที่ยงก็ดี เราเข้าห้อง เราก็มาตรวจตราจิตใจของตนเองอยู่ เราเรียกว่าบุคคลนั้น
มีความเพียร ความเพียรนี้เองที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ เราก็ต้องอาศัยความเพียร คนเรียนหนังสือ
ตั้งแต่เล็กก็ดี แต่ประถมมัธยมก็ดี วิทยาลัยถึงมหาวิทยาลัย จนเรียนจบดอกเตอร์ ก็ต้องเป็นคน
มีความพากเพียรพยายามศึกษานั่นเองจึงจะเรียนจบ เหตุฉะนั้น หลักพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน
ก็ต้องพากันมีความพากความเพียร ความขยันหมั่นเพียร ไม่ปล่อยปละละเลยในกิจการงานหน้าที่
ของตนเอง ก็สามารถจะค่อยแก้ไขปลดเปลื้องไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ ก็คือการดูจิตใจของพวกเรานั่นเอง
เมื่อเราดูจิตใจของเราแล้ว เราเข้าใจตามความคิดของเราอยู่ตลอด เว้นจากนอนหลับ ตื่นขึ้น
ตื่นขึ้นมาจิตมันคิดเรื่องอะไร มันคิดถูกหรือคิดผิด ถ้าเราพินิจพิจารณาดูอยู่อย่างนี้ด้วยความเป็นผู้มี
สติปัญญา ก็จะสามารถแก้ปัญหาของตนเองไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ เหมือนเราแก้ปัญหาเหมือนกัน มีคน
ผูกเชือกหลายปม ผูกไว้หลายๆ ปมเลยทีเดียว อย่างนี้ เชือกเส้นนั้นเป็นเชือกเส้นเดียวอย่างนี้ บัดนี้
เราจะทําอย่างไร เราก็ต้องแก้ไขทีละปมทีละปม ค่อยๆ แก้ไขด้วยความพากเพียรพยายาม แก้ไข
ไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ แก้ไขต่อไป เชือกมันก็ไม่ขาด เชือกไม่ขาดก็ได้ใช้เชือกต่อไป ฉันใดก็ดี บัดนี้ จิตใจ
ของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเรานั้นพากันพยายามดูจิตใจเข้าไปทุกวันๆ ดูไปเรื่อยๆ ปัญหาอะไร
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เกิดขึ้นรอบข้างของเรา ถ้าเราดูจิตใจของเราไม่ได้ ก็มองดูอาการของคนอื่น ที่พระพุทธองค์ทรงสอน
เอาไว้วา่ ถ้าหากเรายังดูตนเองไม่ได้ดว้ ยสติปญ
ั ญา ต้องมองดูคนอืน่ มาเปรียบเทียบ เอามาเปรียบเทียบ
ก็คือ ดูคนอื่นว่าเขาแสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง มันเป็นอะไรเรื่องที่เขาแสดงอาการอย่างนั้น
แล้วน้อมเข้ามาดูที่ใจของเรา ก็เหมือนคนที่โลภ โลภะ คอร์รัปชั่น ที่เขาเป็นกันวุ่นวายอยู่อย่างนี้
เราก็มาดูว่าใจของเรามันโลภมากอย่างนี้บ้างไหม ทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดทุกข์ขึ้นอย่างนี้ไหม
เราก็น้อมเข้ามาดูที่จิตใจของเรา เออ..ถ้าจิตใจของเรามีความโลภอยู่ เราก็ต้องแก้ไข ถ้าเราแก้ไข
จิตใจของเราได้ มันก็เกิดความสุขสบายขึ้น แก้ไขไปเรื่อยๆ ทั้งวัน ดูคนอื่นมาเปรียบเทียบกับตนเอง
แต่ทีนี้ถ้าเรามามองดูว่า เรานี้ยังเป็นเด็กอยู่ ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ หรือยังกลางคนอยู่
แสดงว่าเรานี้ยังขาดสติปัญญาว่ารูปร่างกายนี้มันไม่เที่ยงนั้นมันเป็นอย่างไร เราก็ต้องไปดูคนแก่สิว่า
เราเกิดมาแต่เล็กแต่น้อย เข้ามาถึงกลางคน มาเฒ่ามาแก่ เอ..สังขารร่างกายนี้มันเป็นอย่างนี้ได้นี่
มันเป็นไปยังไง แต่ก่อนเขาก็เกิดขึ้นมาเป็นเด็กเล็กๆ แล้วมาเป็นเด็กนักเรียน เป็นหนุ่มเป็นสาว
ถึงท่ามกลางคนแล้วมาเฒ่ามาแก่นี่ เราก็น้อมธรรมนั้นเข้ามาดูที่เราสิ เรานี้ก็จะเป็นเหมือนกันนี้
มาเป็นเด็ก เป็นหนุ่มเป็นสาว มาท่ามกลางคนแล้วมาเฒ่ามาแก่ไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ หัวขาวหัวหงอก
แก้มตอบ ฟันหลุด ฟันหล่อน เป็นคนเฒ่าคนแก่ ลูกหลานจูงไปโน่นไปนี่ ชักไม้เท้า ๒ ขา ๔ ขาอยู่
อย่างนี้ เอ...มันก็เป็นจริงๆ อย่างนี้แหละ นี่เขาเรียกว่าเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบ ก็จะเข้าใจว่า
รูปร่างกายนี้ไม่เที่ยง รูปร่างกายนี่ รูปมันเป็นของไม่เที่ยง นี้เป็นของจริง ของจริงปรากฏด้วยตา
เนื้อเรานี้เอง บัดนี้ ตาปัญญาก็ไตร่ตรองใคร่ครวญ ในเมื่อตาเนื้อมันเห็นแล้ว น้อมมันเข้ามาดูสิ
ดูตนเองนี่ ตนเองก็เป็นอย่างนี้แน่ล่ะ เพื่อความมั่นใจอย่างนั้น ร่างกายมันเป็นทุกข์อย่างนี้นี่ เออ..
ทําไมมันทุกข์ยังไง พยาธิทุกข์โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนก็ดี แม้บุคคลไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็เหมือนกัน
มันก็ยังมีทุกข์ร้อน ทุกข์หนาว ทุกข์หิว ทุกข์กระหายอย่างนี้ มันเป็นทุกข์จริงไหม ทีนี้ เรายืน เดิน
นั่ง นอน เปลี่ยนอิริยาบถอยู่อย่างนี้ เรามีความทุกข์ไหม รูปร่างกายนี่ เอ..มันทุกข์จริงๆ นะ ก็น้อม
เข้ามาดูสิ ดูที่ตนเองนี่แหละ ธรรมะคําสอนมันสอนตนเองอยู่ในตัวเอง รูปร่างกายนี้มันสอนใจ
สอนใจผู้มาอาศัยอยู่ ให้เป็นเครื่องรับรองว่ามาอยู่กับรูปร่างกายนี่ ใจนี้มันเป็นทุกข์ ร่างกายเขาไม่ได้
บ่นว่าเขาเป็นทุกข์อะไร แต่จิตใจของเรานี้มันบ่น มันบ่นว่าเป็นทุกข์ เราก็จะมั่นใจว่า โอ..มันเป็นทุกข์
จริงอย่างนี้นั่นเอง
ถ้าจะพูดถึงเรื่องอนัตตานี่ เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วมันเป็นจริงไหม ที่พวกเราควบคุมดูแลรักษา
ตนเองไม่ได้ ตั้งแต่เล็ก อยากเล็กอยู่มันก็ไม่เล็ก อยากเป็นนักเรียนอยู่ก็ไม่ได้เป็นนักเรียน มาเป็น
นักศึกษา แล้วมาเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็อยากอยู่แค่นั้นก็ไม่เป็นไม่ฟังคําสั่งสอนมาถึงอายุ ๒๐ ปี ๓๐ ปี
๔๐ ปีขึ้นมาเรื่อยๆ อยากอยู่แค่ไหนก็ไม่อยู่ ๕๐ ปี ๖๐ ปี ๗๐ ปีไปเรื่อยๆ จนมาเฒ่ามาแก่ เอ..ทําไม
มันควบคุมไม่ได้ ทําไมเราควบคุมดูแลเอามาเป็นของเรา อหังการ มมังการ เราๆ เขาๆ ทําไมเรา
จึงคุมมันไม่ได้ ถ้ามันเป็นของเรา คุมไม่ให้เฒ่าไม่ให้แก่ คุมไม่ให้เจ็บไม่ให้ป่วย มันก็ดื้อเจ็บดื้อป่วย
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ทําไมเราจึงคุมมันไม่ได้ มันเป็นอย่างนี้ นี่เห็นไหม ปู่ย่าตายายของพวกเราท่านจากพวกเราไป ท่าน
ไปที่ไหน เครื่องยืนยันหลักพระพุทธศาสนามันเป็นอย่างนี้ พวกเราควรไตร่ตรองให้ดีๆ พระพุทธองค์
ทรงสอนเอาไว้ให้รู้จักไตรลักษณ์ ก็คือ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ร่างกายของคนเรานี่เป็น
อย่างนี้ ที่สุดเฒ่าแก่ ๙๐ ปีก็ดี ถึง ๑๐๐ ปีก็ยากหลาย ๑๐๐ ปี ๑๒๐ ปี ๒๐๐ ปี มันก็ไม่มี นี่มัน
จะทํายังไง เราจะไม่รับรองหรือเรื่องอย่างนี้ ว่าธรรมชาติของสังขารร่างกายมันเป็นไปอย่างนี้
รูปร่างกายของเราก็ดี มันก็จะเป็นไปอย่างนั้นเหมือนกัน พวกเราก็จะเข้าใจในหลักคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา เหมือนท่านอัญญาโกณฑัญญะ ได้ฟังพระพุทธองค์ตรัสสอน เออ..ชาติเกิด
เป็นทุกข์นะ เกิดขึน้ มา พยาธิโรคภัยไข้เจ็บ เบียดเบียนร่างกายเป็นทุกข์นะ ท่านสอน และชราความแก่
เป็นทุกข์นะ มรณะความตายก็เป็นทุกข์นะ มีจุดมุ่งหมายแล้วมาไตร่ตรองใคร่ครวญตามคําสอน
ของพระพุทธองค์ นี่เบื้องต้นมันเกิดมาอย่างนี้ ชีวิตของคนเมื่อที่สุดมันเป็นไปอย่างนั้น ก็จะเรียกว่า
เข้าใจ เมือ่ เข้าใจน้อมมาพิจารณาและฟังคําสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เมือ่ เข้าใจแล้ว
จะได้ปลง คําว่าปลงก็คือรู้แจ้งนั่นเอง ก็คือปล่อยวางนั่นเอง โอรูปร่างกายเป็นอย่างนี้จริงๆ นะ
คําสอนนี้ไม่เสื่อมคลายหายไปไหนนะ สัจธรรมยังเต็มเปี่ยมอยู่ในโลกนี้แหละ
คนเราเกิดอยู่ในโลกนี้ มันเป็นอยู่อย่างนี้นี่แหละ เราจะทํายังไง มันเป็นอยู่อย่างนี้ เกิดขึ้นมา
เพราะมันมีรปู ร่างกาย ก็จะต้องขวนขวายสร้างความดีเท่านัน้ เอง ใครจะทําบุญทําทานการกุศลก็รบี ทาํ
ถ้าจะรักษาศีลให้ตนเองมีศีล ก็รีบรักษาศีล ถ้าจะนั่งเจริญเมตตาภาวนาฝึกฝนอบรมฝึกจิตใจให้สงบ
ก็รีบปฏิบัติ รีบนั่ง บัดนี้ ใครจะฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเองสงบเป็นสมาธิ ได้แล้วก็รีบขวนขวาย
ตรวจตราความคิดความอ่านของจิตใจของเรา พระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องจิตใจ เรื่องอารมณ์เกิดขึ้น
ี าติโยมทัง้ หลาย ก็นอ้ มเข้าไปดูความคิดของตนเอง
ภายในจิตใจ เมือ่ อารมณ์นเี้ กิดขึน้ เราทุกท่านก็ดญ
ลองดูซิว่า วันหนึ่งน่ะมันคิดกี่เรื่องกี่ราว มันคิดเรื่องอะไรบ้าง เราเคยนับไหมว่าวันหนึ่งเราคิดเท่าไร
เราคิดเรือ่ งอะไรบ้าง เมือ่ เรือ่ งนีค้ ดิ ขึน้ มาแล้วเดีย๋ วเรือ่ งนีก้ ด็ บั ไป คิดเรือ่ งใหม่เกิดขึน้ มา พระพุทธองค์
ทรงสอนว่า เมือ่ มีอารมณ์เกิดขึน้ แล้วก็คอื ความเกิด อารมณ์นนั้ ดับไปก็คอื ความตาย นีพ่ วกเราทัง้ หลาย
คิดวันหนึ่ง ๑๐๐ ครั้ง เราก็เกิด ๑๐๐ ชาติ ตาย ๑๐๐ ชาติอีกเสียด้วย อย่างที่ว่าความตายเป็นทุกข์
ถ้าเราคิดมากกว่านั้นอีก ๒๐๐ - ๓๐๐ เรื่องที่มันเกิดคิดขึ้นมาในวันหนึ่ง มันก็ไปตามนั้น ยิ่งคิดมาก
เท่าไร มันยิ่งทุกข์มาก เกิดมากเท่าไรก็ยิ่งทุกข์มาก ก็เหมือนพวกเรานี้แหละ ถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์
ไม่ถึงนิพพาน เราจะไปเกิดอีกหลายภพหลายชาติ เราก็ต้องทุกข์ไปหลายชาติไม่แล้วซักทีเลยทีเดียว
นี่..มันเป็นอย่างนี้
เมื่อเรานําภาระที่มาเกิดอีกอยู่ไม่หยุด เกิดบ่อยๆ แล้วก็ทุกข์อยู่บ่อยๆ ตลอดเลยทีเดียว อันนี้
เป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาในธรรมะชั้นสูงเพื่อปลดเปลื้องแก้ปัญหาความวุ่นวาย ความทุกข์ใจของ
พวกเรา โอ..เราเป็นอย่างนี้เอง ทนทุกข์อยู่ทุกวันนี้ อนาคตก็ดี จะเป็นไปอยู่ก็คือเรื่องคิดมากนั่นเอง
เมื่อคิดมากก็เกิดมาก ก็ตายมาก ก็เหมือนเราเกิดๆ ตายๆ อยู่อย่างนี้แหละเป็นธรรมดา แต่เราจะ
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ไม่ให้เสียชาติที่เกิดมา ก็คือว่าเราจะรีบทําความดี ทําความดีเอาไว้เป็นที่พึ่ง เมื่อมาเกิดใหม่ก็ให้มันดี
กว่าเดิม มันยังไม่พ้นทุกข์
ทีนกี้ ารพ้นทุกข์นนั้ แม้พระสาวกก็ดที สี่ าํ เร็จมรรคผล ครูบาอาจารย์หลวงปูท่ งั้ หลายก็เหมือนกัน
ท่านสร้างสมอบรมมาหลายภพหลายชาติแล้ว สร้างสติปัญญาพัฒนาตนเองมาหลายชาติแล้ว
ท่านจึงบรรลุธรรมง่าย เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลายก็คงจะสร้างมาหลายชาติเหมือนกัน ที่เราพากัน
ขวนขวายมาเข้าวัดฟังธรรมจาํ ศีล มาปฏิบตั ฟิ งั เทศน์ฟงั ธรรม ศึกษาหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนา
เราก็ให้ภูมิใจในชีวิตของเรานั้นว่ายังได้ศึกษาต่อ เพื่อจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไปทุกภพทุกชาติ เมื่อ
หากสติปัญญาของเราแก่กล้าแล้ว เราก็สามารถจะหลุดพ้นไปได้ ตามรอยยุคลบาทของพระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลาย เหตุฉะนั้น เมื่อสมัยครั้งพุทธกาลนั้น แม้ผู้ชาย
ก็ดี ก็ได้บรรลุธรรม ก็ขึ้นอยู่กับสติปัญญานั้นเองที่ใช้แก้ปัญหา ผู้หญิงก็เหมือนกัน นางภิกษุณีก็ดี
เขาสามารถที่จะปลดเปลื้องกิเลสออกจากดวงใจของเขาหมด เขาก็อาศัยสติปัญญาเหมือนกัน
เหตุฉะนั้น เราไม่ต้องคิดถึงว่าเป็นผู้ชายผู้หญิง ภิกขุโน ภิกขุนีในสมัยครั้งพุทธกาลนั้น สามารถบรรลุ
มรรคผลเข้าสู่นิพพานมากมายเลยทีเดียว
บัดนี้ พวกเรานี้ก็คงจะได้ศึกษาแต่มันยังไม่แก่กล้า ไม่แก่กล้าอะไรที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน
พระสาวก พระพุทธองค์ตรัสถามพระสาวกว่า อินทรีย์ ๕ ของพวกเธอนั้นแก่กล้าหรือยัง คําว่า
อินทรีย์ ๕ นั้นก็คือ
สัทธินทรีย์ ศรัทธาของเรานัน้ มีเต็มเปีย่ มไหม อยากศึกษา อยากรูจ้ กั เหตุรจู้ กั ผลตามพุทธศาสนา
วิริยินทรีย์ ความเพียร เราก็พยายามยืน เดิน นั่ง นอน ปฏิบัติจริงไหม ค้นคว้าดูแลจริงไหม
สตินทรีย์ เรามีสติรอบคอบไหมในการทําความเพียรของตนเอง พยายามที่จะแก้ปัญหาของ
ตนเอง มีสติตามดูจิตอยู่ตลอดบ้างไหม
สมาธินทรีย์ จิตของเราสงบเป็นสมาธิหนักแน่นมั่นคงไหม ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนไหม
ปัญญินทรีย์ เรามีสติปัญญาเป็นใหญ่ในการรอบรู้ในกองสังขารทั้งปวงไหม ถ้าเรารอบรู้ในกอง
สังขารทั้งปวง ก็คือรู้โลก โลกะวิทู รู้แจ้งโลก ที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้ว พระพุทธองค์ทรงรู้โลก
ทรงเข้าใจในโลก พระพุทธองค์จึงทรงพ้นโลกได้ พวกเราก็ต้องเรียนตามอย่างนี้ ถ้าต้องการพ้นโลก
ต้องรู้โลกและเข้าใจ ก็คือรู้เหตุที่เกิดขึ้นนั่นเอง เป็นเหตุ ผลมันออกมา โลกมันอยู่อย่างนี้ ต้องไปดับ
ที่ต้นเหตุนั่นเอง
นี่..ตรงนี้ เป็นสิ่งที่เราจะศึกษาเพื่อจะให้เรานี้ได้มีสติปัญญาแก้ปัญหาของตนเองให้ได้ อย่างไร
ก็ตาม ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องของคนที่ไม่ศึกษา ก็เป็นเรื่องของเขา เรื่องที่เราศึกษาเป็นเรื่องของ
พวกเราเพราะเราต้องการพ้นทุกข์ ให้เขาทุกข์อยู่นั่นแหละถ้าเขาไม่อยากศึกษา แต่หากว่าเป็นเพื่อน
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เป็นฝูงหรือลูกหลาน เราก็ควรชักพาเขาบ้าง จูงเขาบ้าง จูงเขาด้วยความเมตตาของพวกเรา อยากให้
เขาเป็นคนดี อยากให้เขาเป็นคนมีศีลธรรม เราควรปรับปรุงช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เหตุฉะนัน้ พวกเราทัง้ หลาย การทีฟ่ งั เทศน์ฟงั ธรรมนีค้ วรก�ำหนดจดจํา แล้วน้อมนําไปประพฤติ
ปฏิบัติฝึกหัดกาย วาจา ใจของตน ก็ยิ่งจะได้รับผลรับประโยชน์เพื่ออะไร เพื่ออบรมอินทรีย์ ๕ ของ
พวกเราให้แก่กล้า ตราบใดเมือ่ อินทรียข์ องเรายังไม่แก่กล้า เราก็ตอ้ งปฏิบตั ไิ ปเรือ่ ยๆ เรือ่ ยๆ อยูน่ นั่ เอง
เมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆ อินทรีย์ทั้ง ๕ ของเราแก่กล้า พร้อมด้วยศรัทธาที่เต็มเปี่ยมแล้ว ความเพียร
ก็เต็มเปี่ยมแล้ว สติก็สมบูรณ์เป็นมหาสติแล้วอย่างนี้ สมาธิก็มั่นคงไม่ง่อนแง่นคลอนแคลน ปัญญา
ก็ไตร่ตรองหาเหตุหาผล เขาเรียกคนมีสติปัญญา ปัญญินทรีย์ ปัญญารอบรู้ รู้รอบตัวเลยทีเดียว
เหมือนคนมีปัญญาที่แท้จริง คนนั้นจะอยู่ในความสงบ และมีความสุขความสบายต่างกว่าคนอื่นนะ
คนมีปัญญานี้ เราจะเห็นว่าคนนี้ทําไมเขาอารมณ์เย็น เขาไม่โกรธเกลียดเคียดแค้นพยาบาทอาฆาต
จองเวรใคร ไม่ทําให้ใครที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้น ทําไมเขาเป็นคนฉลาดอย่างนี้ เราจะหาว่า
เป็นคนโง่ไม่ได้ คนเขาฉลาด เขารู้จักแก้ปัญหา เขารู้จักหลบหลีกความชั่วความวุ่นวายทั้งหลาย
พอเห็นเหตุเกิดขึน้ อย่างนี้ ทุกข์จะเกิดขึน้ ในอนาคต นีเ่ ขารูจ้ กั เข้าใจไหม เขาก็ตอ้ งไม่วนุ่ วายในเรือ่ งนัน้
เขาก็หลบหลีกได้เหมือนเราหลบหลีกจากคนชั่วนี้เอง คนชั่วจะพาเราไปสู่ความเสียหาย คบเพื่อน
คบฝูงที่ไม่ดี นี่เราก็หลบหลีกจากเขา ไม่ตามเขาไป ก็เรียกว่าเป็นคนฉลาด บางคนอาจจะหาว่าเป็น
คนโง่ คนไม่มีความเฉลียวฉลาด แน่ะ...คนอย่างนั้นไม่รู้จักบุคคลมีความฉลาดที่แท้จริง ไม่ว่าเด็ก
ไม่ว่ากลางคน ไม่ว่าผู้ใหญ่ ไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่เลยทีเดียว ถ้าคนฉลาดแล้วเขาจะอยู่ด้วยความ
สงบเสงี่ยม ความเรียบร้อย ความรับฟัง และยอมรับความจริง เขาจะรับฟัง เมื่อรับฟังอะไรแล้ว
เขาก็น้อมเข้ามาดูที่ใจของเขา ใจของเขาวุ่นวายกับเรื่องอย่างนั้นไหม ยึดมั่นสิ่งนั้นไหม เมื่อเกิดทุกข์
เขาก็จะดูวา่ อะไรมันทาํ ให้เกิดทุกข์ เขาก็จะแก้ปญ
ั หาในสิง่ นัน้ ก็เรียกว่ามีความเพียรในการแก้ปญ
ั หา
ให้ตนเองได้
เหมือนกับเราทุกคน ถ้าเรามีสติปัญญาติดตามดูความคิดความอ่านของจิตใจเราอยู่ทุกวันๆ
เมื่อคิดขึ้นมาแล้ว เออนี่ทุกข์จะเกิดขึ้น มันเคยคิดทุกข์มาหลายครั้งแล้ว แต่มันยังวางไม่ได้ ก็ต้อง
เพียรละเพียรปล่อยเพียรวาง ถ้ามันคิดขึ้นมาใหม่อารมณ์นี่ เอ..อารมณ์นี้มันเกิดขึ้นมาใหม่ ทําไมมัน
คิดอย่างนี้ ถ้าดูผลออกมา มันมีความกังวล ทุกข์ไหม ถ้าเกิดทุกข์เราก็ค่อยๆ ละไปเรื่อยๆ เมื่อเราละ
ไปเรื่อยๆ มันก็มีปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆ สิ แก้ไขปัญหาของตนเอง ก็เหมือนกับเรามาพิจารณาดูร่างกาย
ของเรานี้อย่างง่ายๆ ว่ามันสกปรกตรงไหนนะ ถ้ามันสกปรกหมด เราอาบน�้ำแล้วมันยังไม่สะอาด
หมด มันมีที่อื่นสกปรกอยู่ที่ใด ก็พยายามที่จะทําความสะอาดตรงนั้นไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ เมื่อเราไป
อาบน�้ำ  ร่างกายของเราสะอาดหมดจดทุกส่วนก็สบายใจ ใจมันสบายว่ามันทําความสะอาดได้หมด
เหมือนเราซักผ้าซักผ่อนก็เหมือนกัน ถ้าหากว่าเราซักสะอาดจริงๆ แล้ว ขาวก็ขาวจริง จะสีใดก็แล้วแต่
ถ้ามันสะอาดจริง นุ่งห่มมันก็สบาย มันเบาใจว่ามันทําความสะอาดเรียบร้อยแล้ว ในบ้านในช่อง
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ของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าเราจัดระเบียบเรียบร้อยมีความสะอาดดีแล้ว สิง่ ของใช้อะไรต่างๆ สะอาด
เรียบร้อยวางเป็นระเบียบ เจ้าของก็นั่งดูมีความสุขสบายว่ามันเป็นระเบียบ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน
ก็เรียกว่าการแก้ปัญหา เหตุฉะนั้น การที่พวกเราแก้ปัญหาที่จิตใจของเรานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ ถ้าเรา
จะเปรียบเทียบกับบุคคลข้างนอก เพื่อให้เรานี้มีความสบายใจว่าเราแก้ปัญหาของตนเองได้ ทําให้
เกิดมีความสุขขึ้นเป็นอย่างนี้
เหตุฉะนั้น การศึกษาหลักพระพุทธศาสนา ท่านอัญญาโกณฑัญญะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เอง
ถึงแม้ว่าจะยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งชัดจนพ้นทุกข์ไปเลยทีเดียว แต่ก็รู้ รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้น
เป็นธรรมดา สิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้นั้นย่อมแตกดับไปเป็นธรรมดา เมื่อเรามาพิจารณา
ให้รู้และเข้าใจอย่างนี้ อะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาตั้งอยู่และสร้างขึ้นใหม่ในโลกก็ดี หรือคนเรานี้จะเกิด
อยู่ในต่างประเทศก็แล้วแต่ เขาเกิดอยู่ที่นั่น ถ้าเขาไม่ไปที่ไหน เขาก็ต้องตายอยู่ที่นั่น จริงอย่างนี้ไหม
มันเป็นอย่างนี้สัจธรรม คนเกิดอยู่ที่ไหน เขาก็ตายอยู่ที่นั่น ถ้าเขาไม่ไปไหน นี่คือของจริงที่เราทุกคน
ต้องศึกษาเพื่อให้รู้ว่ามีความเกิดขึ้น ก็มีความดับเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ ฉะนั้น สังขารรูปร่างกาย
ของคนเรานี้ย่อมเป็นธรรมชาติอย่างนี้เอง
ถ้าเราเกิดคิดขึ้นมาภายในจิตใจของเราก็ดี เมื่อเกิดคิดขึ้นมาแล้วมันก็มีอารมณ์ใหม่เกิดขึ้นมา
แต่เราก็ต้องมาควบคุมดูแลความคิดของเรา มาพิจารณาด้วยสติปัญญาให้เข้าใจแจ่มแจ้งในอารมณ์
ที่เกิดขึ้น เราจึงจะดับได้ ดับความทุกข์นั้นได้ก็ต้องดับที่ใจ เราไปดับที่ใจแล้วเราก็จะเข้าใจ ถ้าใจเรา
ดีแล้วนี้ เราไปที่ไหนมันก็จะดี ก็จะมีความสุขเกิดขึ้นภายในจิตของเรา นี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุด
ที่พระพุทธองค์ตรัสเทศนาเมื่อครั้งปฐมเทศนา เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นปฐมเทศนากัณฑ์
ต้น เมื่อพระพุทธองค์ตรัสเทศนาจบลง ทําไมพระพุทธองค์ทรงอุทานว่า ท่านผู้เจริญโกณฑัญญะ
ได้รู้แล้วหนอ ท่านผู้เจริญโกณฑัญญะได้รู้แล้วหนอผู้เจริญ ก็เจริญสิ บัดนี้ เพราะรู้สัจธรรมของจริง
ว่าอะไรทุกสิง่ ทุกอย่างในโลกนี้ สร้างขึน้ มาแล้วก็มตี งั้ อยูแ่ ละดับไปตามธรรมดาของเขา ทุกสิง่ ทุกอย่าง
ก็ไปที่เดิมของเขาเป็นธรรมดา
ถ้าเรายังไม่เชื่อก็ลองดูสิ ลมหายใจเข้าออกของคน ออกจากร่างกายคนแล้วมันไปอยู่ที่ไหน
มันก็อยู่กับอากาศธาตุไฟก็ดีในร่างกายของคน มันก็ไปอยู่กับพระอาทิตย์หมดหรือไปที่ไหน มันเป็น
ความร้อน น�้ำอยู่ในร่างกายของคนไหลออกจากร่างกายแล้ว มันไปอยู่ทะเลหรืออยู่ในห้วยหนอง
คลองบึงในบ่อที่ไหน ธาตุดินร่างกายของพวกเรา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูกของ
พวกเรานี่เขาเอาไปที่ไหน เขาไปเผาในป่าช้า มันไปที่ไหน ก็ไปสู่สภาพเดิมของมันอย่างนี้ ก็เรียกว่า
เกิดขึน้ แล้วก็ดบั ไปตามธรรมดา ธรรมชาติของเขา แล้วเมือ่ เรามาศึกษาเรือ่ งอย่างนี้ เอ..พระพุทธองค์
เรียกว่า สัจธรรม ท่านอัญญาโกณฑัญญะรู้เรื่องจริงอย่างนี้ ก็เลยได้บรรลุธรรมในขั้นต้น เมื่อฟังกัณฑ์
ที่ ๒ ก็คือ อนัตตลักขณสูตร สอนเรื่องอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ว่าเราเรา เขาเขา นี่อยู่ยังไง มันเป็นไป
อย่างไร ก็มาเข้าใจในเทศนารอบ ๒ นี่เอง ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลย อีก ๔ องค์นั้นก็ได้บรรลุ
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พระอรหันต์เช่นกัน ปัญจวัคคีย์ฤาษีทั้ง ๕ จึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พร้อมกันทั้ง ๕ องค์เลยทีเดียว
ทําไมถึงเร็วเชียวล่ะ ๔ องค์น่ัน แต่ก่อนยังไม่ได้บรรลุพระโสดาบันบุคคล เมื่อฟังปฐมเทศนานี้แล้ว
มาไตร่ตรองใคร่ครวญพิจารณาอยู่ ท่านอัญญาโกณฑัญญะนั้นรู้จักปลงก่อนว่า เมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
เกิดขึ้น สิ่งนั้นก็แตกดับเป็นธรรมดา แต่ได้เพียงแค่นั้น แต่ตัดกิเลสยังไม่ขาด บัดนี้ เวลามาฟังอีก
รอบ ๒ นี้เลยตัดกิเลสขาดพร้อมกัน ถ้ารู้พร้อมกันเลยบรรลุพร้อมกันเลยทีเดียว อันนี้เรียกว่า
ท่านอบรมอินทรีย์ ๕ ของท่านมาหลายภพหลายชาติและปฏิบัติกันมาแล้ว
พวกเราทั้งหลายก็ควรภูมิใจว่า เออเราได้ปฏิบัติกันมาหลายภพหลายชาติ เราก็จะค่อยเป็น
ค่อยไปเรือ่ ยๆ เรือ่ ยๆ ยังไงๆ ก็แก้ไขตนเองให้ตนอยูใ่ นความสงบ มีความสุขอยูใ่ นเมืองกรุงเทพมหานคร
ของพวกเราก็ดี ใครวุ่นวายก็เป็นเรื่องของเขา มันไม่ดีไม่งาม ทุกข์มันจะเกิดขึ้น มันเป็นอย่างนี้
มันมีเหตุอะไร ทุกข์มันจึงเกิดขึ้น เราก็รู้อยู่ เราก็อยู่ได้ไม่เป็นไร ผลออกมามันเป็นอย่างนี้ ถ้าอยู่ด้วย
ความเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด ไม่ให้จิตใจของเราไปวุ่นวายกับเขา เขาก็ทุกข์ของเขาเอง เป็นเรื่อง
ความทุกข์ของคนอื่น เหตุฉะนั้น ไม่ใช่เรารังเกียจคนอื่น เราก็อยากให้เขาไม่มีความทุกข์เหมือนกัน
เรามีความเมตตาเหมือนเมตตาลูก เมตตาหลาน เมตตาเพื่อนฝูงอย่างนี้แหละ เมตตาพ่อแม่ เมตตา
ลูกเต้าก็ดี ถ้ามีเมตตาก็อยากให้เขาดีทุกคน อยากให้เขามีความสุข แต่เขาไม่ยอม เขาก็ก่อให้เกิด
ทุกข์อยู่นี่ มันเป็นอย่างนี้ ใครล่ะเป็นคนก่อให้เกิดทุกข์ เราก็มาดูที่ตนเองนี่ ตนเองนี้ทําอะไร ทําให้
เกิดทุกข์ขึ้น มันจะเป็นทุกข์วุ่นวายอย่างนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เข้ามาดูที่ตน ถ้าฝึกฝน
อารมณ์ตน พัฒนาตน มาแก้ที่ตน มันเป็นอย่างนี้ เราจะไปคิดแก้แต่คนอื่นไม่ได้ ต้องมาแก้ที่ตน
ั หาทีต่ น มันก็สงบหมดโลก มันก็อยูส่ บายสิ
ถ้าทุกคนอยูบ่ า้ นใดเมืองใดทีไ่ หน รูจ้ กั มาพัฒนาทีต่ น แก้ปญ
เพราะอะไร เพราะมันแก้ถูกจุดนั่นเอง เมื่อมาแก้ตนดีแล้ว ใครจะว่าไม่ดี มันก็เป็นเรื่องของเขา
แน่ะ..ถ้ามันปฏิบัติดีเหมือนกันแล้ว คนดีเขาก็ไปอยู่ด้วยกันกับคนดี เป็นหมู่กลุ่มคนดี เขาก็อยู่ด้วย
ความสงบสุขสิ เพราะเขาเป็นคนดีเป็นผู้มีสติปัญญาดี นี่มันเป็นอย่างนี้
เหตุฉะนั้น พวกเราทั้งหลาย เมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมเทศนากัณฑ์นี้แล้ว ก็ขอให้ทุกคนน้อมนึก
ระลึกจดจําคําสอนที่อาตมาได้อธิบายนี้ น้อมนําไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมตน ผลก็จะได้รับ
ความสุขความเจริญเกิดขึ้นแก่ตน ดังที่ทุกคนมีความพึงปรารถนา การบรรยายมาตั้งแต่ต้นจน
อวสานนี้ ก็ขออ�ำนวยพรให้ทุกท่าน ถ้าทุกท่านมีจิตประสงค์จ�ำนงปรารถนาสิ่งใด ก็ขอให้สําเร็จ
สมดังความมุ่งมาดปรารถนา และขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทิวาราตรีกาล
การแสดงพระธรรมเทศนาเรื่อง ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฐมเทศนานี้ ก็ได้เวลาพอสมควร ก็ขอยุติลง
คงไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้ ขอเจริญพร
เอกสาร: พระเปลี่ยน ปัญญาปทีโป. ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร. ในหนังสือชุดปัญญาปทีโป เล่ม ๒.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๑๙๘-๒๓๗.
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สติปัฏฐาน ๔
การพิจารณากายในกาย
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ พวกเราทั้งหลาย ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา ผู้แสวงหาโมกขธรรม
เพือ่ จะน�ำให้ตนเองนีก้ า้ วล่วงทุกข์ไปสูค่ วามสุข สมดังความมุง่ มาดปรารถนาของพวกเราท่านทัง้ หลาย
ที่ได้เกิดมา คนเรานี้จะเกิดมาชาติใด ภาษาใด เกิดอยู่ที่ไหน บ้านใดเมืองใด สูงต�่ำด�ำขาว อ้วนผอม
สวยสดงดงามหรือขี้เหร่ก็ตาม พวกเราท่านทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ศึกษาเรื่อง
รูปร่างกายของพวกเรา เพื่อจะให้พวกเราได้รู้ว่า เราเกิดขึ้นมาแล้ว เราได้รูปร่างกายมาแล้วอย่างนี้
มีอะไรบ้างที่ผสมกันอยู่หรืออยู่ด้วยกัน
พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่า ร่างกายนี้เหมือนกับนคร เรียกว่ากายนคร เป็นนครที่ใหญ่หลวง
เป็นนครที่ใหญ่โต เป็นนครที่เจริญรุ่งเรือง เป็นนครที่สวยสดงดงามที่สุด เหตุฉะนั้น พวกเราควรที่
จะพากันมาศึกษาเพื่อจะให้รู้ ถ้าเราไม่รู้ ก็ยากที่จะศึกษาธรรมะค�ำสอนของพระพุทธองค์ แล้วเราก็
พากันแบกคัมภีร์ไปที่โน้นที่นี้ เที่ยวสัญจรไปที่โน้นที่นี้ ไปบ้านใดเมืองใดในโลกนี้ หรือไปรอบโลก
แบกคัมภีร์นี้ไปด้วยจนกลับคืนมาถึงที่เก่า ไม่ได้ศึกษา โอปนยิโก น้อมเข้ามาพินิจพิจารณา ไม่ได้
ั ญาพินจิ พิจารณาเพือ่ ทีจ่ ะศึกษาให้รเู้ รือ่ งอย่างนี้ ก็ทำ� ให้พวกเรามีความหลงอยู่ หลงภายนอก
ตัง้ สติปญ
จากตัวของเรานั้น ก็เรียกว่าหลงอยู่ที่นอก เมาอยู่ที่นอก เหตุฉะนั้น ครูบาอาจารย์ท่านจึงสอนไว้ว่า
อตีตาธัมเมา เมาในอดีต อนาคตาธัมเมา เมาในอนาคต หลงในอดีต ปัจจุบันนาธัมโม ปัจจุบันนี้
เดี๋ยวนี้ ที่เราอยู่ในขณะนี้ ตามหลักพระพุทธศาสนานั้นเอาปัจจุบันธรรมเป็นหลัก พวกเราไม่ได้
พิจารณาดู ไม่ได้เปิดได้อ่าน ไม่ได้ศึกษาคัมภีร์ไม่ได้ดูร่างกายที่พวกเราอาศัยอยู่น้ีให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ก็เรียกว่าเราแบกคีมภีร์ไปเฉยๆ ไม่ได้ศึกษา เมื่อเราไม่รู้อย่างนี้ จึงมีอหังการ มมังการ เราๆ เขาๆ
กั น อยู ่ ทุ ก วั น จึ ง ท� ำ ให้ ค นมั ว เมาลุ ่ ม หลงชาติ เ กิ ด ของตนเอง มั ว เมาลุ ่ ม หลงยศถาบรรดาศั ก ดิ์
เครื่องสมมุติประดับประดาต่างๆ สมมุติอะไรต่างๆ ที่มีอยู่ในโลกก็เลยหลงไปหมด เพราะอะไร
เราจึงหลง เพราะเราหลงตนเองอยู่แล้ว ไม่ได้หลงแต่ภายนอก มันก็เลยยิ่งยุ่งกันไปใหญ่ ยิ่งล�ำบาก
กันไปใหญ่ เพราะเราจะหลงอยู่ภายนอกแล้วก็มาหลงภายใน มาหลงกายของพวกเรานี้เอง
จากกัณฑ์เทศน์ “กายนคร” วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๐
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ทุกคนทั้งหญิงและทั้งชายก็ดี เมื่อเกิดขึ้นมาในโลกนี้ ย่อมมีความสม�่ำเสมอกันเหมือนกันหมด
แต่เราก็ไม่รู้ว่าอะไรสม�่ำเสมอกัน บางบุคคลก็ยังพูดว่า ผู้ชายน่าจะได้บรรลุธรรมง่ายกว่าผู้หญิง
แท้ที่จริงแล้ว ผู้หญิงกับผู้ชายนั้น ใครเล่าเป็นคนที่รวยกว่ากัน มีมากกว่ากัน ที่เรานั่งอยู่ในที่นี้
ทั้งพระภิกษุสามเณร และอุบาสิกา ใครจะรวยกว่ากัน ใครจะมีมากกว่ากัน แท้ที่จริงนั้นพวกเรา
มีรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ มีขันธ์ ๕ เท่ากัน ในที่นี้ไม่มีใครมีขันธ์ ๖ แล้วที่ไหนล่ะ
คนไหนล่ะที่มันรวยกว่ากัน เหตุฉะนั้น รูปร่างกายของพวกเรานี้ก็มีธาตุ ๔ เหมือนกันหมด ไม่มีใคร
มีธาตุ ๕ ตรงนี้แหละที่มันเท่ากัน เหตุฉะนั้น พวกเราพากันมาศึกษาเพื่อให้รู้กายนคร เป็นนคร
อันวิจติ รพิศดาร ท�ำให้พวกเรานีล้ มุ่ หลงยึดมัน่ ถือมัน่ และเวียนว่ายตายเกิดอยูใ่ นวัฏสงสารไม่มสี นิ้ สุด
เพราะว่ามันวิจิตรสวยงามเหลือเกิน ท�ำให้เราหลงตนเองว่าเป็นตนเป็นตัวของเราจริงๆ ตรงนี้แหละ
ที่ท่านว่าอหังการ มมังการ เราๆ เขาๆ ก็เพราะเราหลง
เราไม่ได้หลงแต่ภายนอก เราหลงตนเองด้วย เป็นเรื่องใหญ่ ใหญ่โตที่สุด พระพุทธองค์จึง
สั่งสอนให้เป็นผู้มีสติระลึกพินิจพิจารณาในกาย ทั้งความเกิดขึ้นในกาย ความตั้งอยู่ของกาย และ
ความเกิดขึ้นและความดับไปของกาย พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนไว้ในสติปัฏฐาน ๔ อย่างนี้ เพื่ออยาก
ให้พวกเราศึกษารูปร่างกายของพวกเรานี้ เราใช้มนั อยูต่ งั้ แต่เล็กมาจนใหญ่ จนเฒ่าจนแก่ ไม่ได้พากัน
ศึกษา ไม่ได้เรียนได้รู้อะไรก็เรียกแต่ว่า กายเรา กายเขา กายเขา กายเรา อยู่อย่างนี้แหละ มันจึงโกรธ
จึงเกลียด มันจึงโลภ จึงหลง วุ่นวายกันอยู่ในทุกวันนี้ จนหลงทุบตีฆ่าฟันรันแทงกัน ปล้นจี้กัน แย่งชิง
สิ่งของอะไรต่างๆ กัน เพราะมันมายุ่งแต่เรื่องกายนี้แหละ มันไม่ศึกษาเรื่องร่างกาย เลยมาเกิดทุกข์
เกิดความวุ่นวายกับเรื่องร่างกายกันอยู่อย่างนี้ ตรงนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า กายนี้
เป็นนครอันใหญ่โตใหญ่หลวง ที่บุคคลศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจ มันใหญ่ มันกว้างเหลือเกิน มันพิสดาร
เหลือเกิน เรียนไม่จบ เรียนไม่รู้เรื่อง เรียนไม่เข้าใจ ไม่รู้ถึงที่สุดของเมืองอันใหญ่หลวงอันนี้ นี่แหละ
เป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติ เพื่อจะได้พากันฝึกหัดศึกษา เพื่อจะให้รู้เรื่องร่างกาย
นี้ให้ได้
เราอย่าแบกคัมภีร์ไปที่ไหน ที่เราหลงอยู่ ตามค�ำโบราณท่านกล่าวไว้ว่า ตาบอดคล�ำช้าง
คนตาบอดทั้ง ๕ คนไปลูบคล�ำช้าง คนหนึ่งไปลูบคล�ำที่งวงช้าง ก็หาว่าช้างนี้เหมือนกับปลิง คนหนึ่ง
ไปลูบขาช้าง ก็ว่าช้างนี้เหมือนสูบที่เขาตีเหล็ก คนหนึ่งไปลูบคล�ำใบหูช้าง ก็ว่าช้างนี้เหมือนกระด้ง
ที่เขาฝัดข้าว คนหนึ่งไปลูบซี่โครงช้าง ก็ว่าเหมือนฝายุ้งข้าว คนหนึ่งไปจับหางช้าง ลูบไปลูบมาถูก
ปอยหางช้างก็ว่าช้างนี้เหมือนไม้กวาดบ้าน ทั้ง ๕ คนเป็นคนตาบอดหมด ก็เรียกว่าคนตาบอดไป
ลูบคล�ำ  ไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรก็เลยต้องเถียงกันไป จับกันคนละที่ก็เลยเถียงกันไม่หยุด เถียงกันไม่ลง
ไม่มีใครตัดสินให้ ทั้งๆ ที่คนตาบอดไปด้วยกัน ฉันใดก็ดี พวกเราเป็นคนตาบอด ตาบอดภายใน คือ
ขาดสติปัญญาพินิจพิจารณารูปร่างกายของตนเอง ทั้งความเกิดขึ้นของรูปร่างกาย ตั้งแต่รากเหง้า
เค้ามูลมาจากไหน เราก็ไม่ได้ศกึ ษา เมือ่ เกิดขึน้ มาแล้วมันมาตัง้ อยูใ่ นปัจจุบนั นี้ พวกเรานัง่ อยูท่ นี่ แี้ หละ
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มีอายุต่างๆ กัน มีเฒ่ามีแก่ มีหนุ่มมีกลางคน เราเกิดขึ้นมาแล้ว มาตั้งอยู่อย่างนี้ มันเป็นไปอย่างไร
บ้าง แล้วต่อไปรูปร่างกายนีม้ นั จะเป็นไปอย่างไร เราไม่ได้ศกึ ษา มัวแต่ไปศึกษาเรือ่ งอืน่ คิดแต่เรือ่ งอืน่
ยุ่งแต่กับเรื่องอื่น เมื่อไรเราจึงจะรู้จะเข้าใจ
เมือ่ เราไม่รู้ เรามืดมนอนธการเหมือนคนตาบอดคล�ำช้าง มันก็ผดิ เถียงกันทะเลาะกันอยูต่ ลอดซิ
มันเถียงกันทะเลาะกันเพราะเหตุอะไร สติปัญญาของเราไม่รู้ ไม่เข้าใจ มันก็เถียงกับตนเองนั่นแหละ
ไม่ได้ไปเถียงทะเลาะกับคนอืน่ มันลูบมันคล�ำตนเอง ไม่รแู้ ล้วมันก็ตอ้ งหลงตนเองอยูอ่ ย่างนี้ เห็นไหม
ที่เขาหลงกัน หลงกันอยู่ในปัจจุบันนี้ ก็คือสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็ว่ามันเที่ยง สิ่งที่มีความทุกข์ก็ว่ามัน
เป็นความสุข สิ่งที่ไม่ใช่ตนใช่ตัวของพวกเรา เราก็ว่าตนว่าตัวของเราของเขาอยู่ ตัวนี้เป็นจุดใหญ่
ใจความที่พวกเราจะศึกษา เพราะเราไม่รู้เราก็ต้องเป็นอย่างนี้กันหมด
แม้เราพากันมาเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ ได้มาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็ดี ก็เพราะเราหลงมาจาก
ชาติที่แล้ว เราจึงได้มาเกิดในชาตินี้ ญาติโยมก็เหมือนกัน หลงมาเกิดในชาตินี้อีกก็เพราะหลงมาแต่
ชาติที่แล้ว แต่อดีตที่ผ่านมา เพราะเราไม่มีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งเห็นจริงสิ่งเหล่านี้ให้แจ้งชัดได้
เราก็พากันหลง หลงว่ามันดี เราก็เลยพากันมาเกิด เมื่อมาเกิดมีรูปร่างกายขึ้นมาแล้ว ก็ต้องมาบ่น
พึมๆ พ�ำๆ อยู่นี้ ก็มาทุกข์มายากมาล�ำบากอยู่อย่างนี้ พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่ามันหลงจริงจัง
เมื่อหลงมาแล้ว เราต้องได้มาเกิด มาเกิดก็มาเกิดกับพ่อกับแม่ พ่อแม่ก็พาหลงมา เราก็หลงกับพ่อ
กับแม่มาอีก เราก็มาเกิดอีก
เมื่อมาเกิดแล้ว เราไม่รู้จักชาติเกิดเป็นทุกข์อะไร ตั้งแต่เริ่มต้น เรานอนอยู่ในท้องแม่ของเรา
๙ เดือน ๑๐ เดือน ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์อะไร นอนอยู่ในคอกในกรงก็ไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์อะไร
เพราะเราไม่มีสติปัญญา เมื่อออกมาแล้ว มาถูกแดดถูกลม ร้องห่มร้องไห้ หรือมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้น
ดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ เราก็ยังไม่รู้ ใครจะรู้บ้าง เป็นเด็กนอนอยู่ในเบาะ อยากดื่มนม มันก็ร้องไห้
อยากดื่มน�้ำ  มันก็ร้องไห้ อยากลุกไปไหนก็ไปไม่ได้ มันดิ้นง่อกแง่กอยู่อย่างนั้นแหละ อยู่ในผ้าอ้อม
หรือผ้าทีเ่ ขาปูไว้ให้นอน นอนเกลือกขีเ้ กลือกเยีย่ ว เกลือกน�ำ้ มูตรน�ำ้ คูถอยูน่ นั้ มันก็รอ้ งไห้อยูน่ นั้ แหละ
มันก็ไม่รู้ทุกข์อะไร เพราะมันไม่เข้าใจ
เมือ่ เติบใหญ่ขนึ้ มา ลุกเดินได้ มันก็ยงั ไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์อะไร ธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้
คือมันหลง พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจ ลูกก็ไม่เข้าใจด้วยกัน เราเกิดขึ้นมา โตขึ้นมา มาเป็นเด็ก ๓ ขวบ ๔ ขวบ
เราก็ไม่ได้กำ� หนดรู้ทุกข์อะไร รูปร่างกายนี้เกิดขึ้นมาอย่างนี้ และเกิดเปลี่ยนแปลงอยู่ ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจ
อันนี้แหละเป็นเรื่องที่เราไม่ได้ศึกษา ขาดสติปัญญา เมื่อโตมาเป็นนักเรียน เราก็ยังไม่รู้ว่ารูปร่างกาย
นี้มันเป็นไปอย่างไรเพราะไม่ได้ศึกษา มาจนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังไม่รู้เลย ไม่รู้เรื่อง ยังมืดบอดอยู่
มาถึงกลางคน อายุ ๔๐-๕๐ ปีก็ยังไม่รู้ ๖๐ ปีก็ยังไม่รู้ ยังตาบอดอยู่อย่างเดิม จนมาถึงเฒ่าถึงแก่
ก็ต้องมาบ่นพึมๆ พ�ำๆ ว่ามันเหนื่อย มันอิดมันล้า มันเหี่ยวมันแห้ง หมดก�ำลังวังชา ฟันหลุด หัวขาว
หัวหงอกก็ยังไม่รู้เรื่องอีกเสียด้วย
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ท�ำไมจึงไม่รู้ เพราะเราเป็นคนตาบอดภายใน ไม่มีสติปัญญาพินิจพิจารณา ธรรมชาติของจริง
ในเรื่องอย่างนี้ เมื่อเราหลงมันก็เกิดทุกข์ซิ มีความวุ่นวายอยู่กับเรื่องอย่างนี้ เพราะเราอยากให้มัน
เที่ยงแท้แน่นอนสมความหวังความปรารถนาในรูปร่างกายที่นั่งอยู่ในที่นี้ ทั้งพระภิกษุสามเณร
และอุบาสกอุบาสิกา หรือคนที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ อยู่ในเมืองใดประเทศไหน ไม่ได้ศึกษาธรรมะ
มีใครบ้างที่มันได้สมหวัง ของนี้มันไม่เที่ยง พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนอยากให้พวกเรามาศึกษา
ให้รเู้ รือ่ งให้เข้าใจ ถ้าเป็นอย่างนีแ้ ล้วมันทุกข์หรือไม่ คนเราเกิดขึน้ มา มันทุกข์หรือไม่ หรือว่ามันเป็นสุข  
เมื่อมีรูปร่างกายแล้วมันทุกข์ไหม หรือมันเป็นสุข ถ้าบุคคลว่าเกิดขึ้นมาได้รูปร่างกายมันมีความสุข
บุคคลนั้นย่อมหลง ไม่มีสติปัญญารู้อีก มันเป็นทุกข์ทั้งวันทั้งคืน ทุกอิริยาบถ ก็ยังไม่รู้อีก ก็ต้อง
เรียกว่าเราหลง สิ่งนี้มีความทุกข์ เราก็ว่ามันเป็นสุข นี่มันหลงเพลิดเพลิน มันไม่เข้าใจไม่ศึกษา
มันแบกคัมภีร์เปล่าประโยชน์เฉยๆ
อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็ต้องหลง แม้ผู้เทศน์ก็ต้องหลงเหมือนกันจึงมาเกิด เพราะเราแบกคัมภีร์
เฉยๆ ไม่ได้พิจารณาดูให้ดีๆ ให้ถี่ถ้วน ก็เลยไม่เข้าใจเรื่องอย่างนี้ จึงได้มาเกิดและมาทุกข์อีก เป็น
อย่างนี้เป็นธรรมดา แล้วมันก็จะเป็นไปอีกอยู่ เมื่อเรายังไม่รู้แจ้ง ยังไม่เห็นจริง เราก็ละทิ้งไม่ได้
เราก็ต้องยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราของเราอยู่นั่นเอง ตรงนี้แหละ มันไม่ได้สมความปรารถนา เราก็ยัง
ดันว่าเป็นของเราอยู่ เพราะเรายังไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ สิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนของเรา เราก็ว่าของเรา
มันของเราของเขาอยู่นี่แหละ มันจึงผิดเถียงกันอยู่ทุกวันนี้ จึงทุบจึงตี จึงฆ่าฟันรันแทงกัน รบราเอา
แผ่นดินกัน เป็นผีบ้าอยู่ทั่วโลกอยู่อย่างนี้แหละ บ้าเพราะอะไร บ้าเพราะกิเลส กิเลสมันพาเป็นบ้า
กิเลสมันหลอกลวงได้ มันพาหลง ท�ำให้พากันหลงโลก
พวกเรามาพิจารณาดูให้ดี โอปนยิโก น้อมเข้ามาสู่ตนของพวกเราดูสิ เราหลงตนเองหรือเรา
ไม่หลง ไม่ต้องไปพูดเรื่องข้างนอก มันหลงตนเองนี้แหละ พระพุทธเจ้าท่านให้ดูตนเอง ถ้าไม่รู้ตนเอง
เมื่อไหร่คนอื่นมันก็ไม่รู้ พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ เมื่อเราไม่รู้เรา มันจะไปรู้เขารู้คนอื่นได้อย่างไร
ท่านจึงให้ดตู น ดูใกล้ๆ ตัวเรานีแ้ หละ ดูตวั ของเรานีแ้ หละ เราแบกคัมภีรไ์ ปเทีย่ วรอบโลก เราไปทีโ่ น้น
ที่นี้ เราก็แบกไปอยู่นี้ เราไม่อ่านดูสักที เมื่อไหร่เราจะรู้ พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนอยากให้พวกเรา
มาศึกษา เราอยู่ที่ไหนเราต้องศึกษาเรื่องที่นั่น เหมือนคนอยู่กับบ้านต้องศึกษาเรื่องบ้านของตน หรือ
อยูใ่ นหมูบ่ า้ นหนึง่ ต้องศึกษาคนในหมูบ่ า้ นนัน้ ว่าเขาอยูก่ นั อย่างไร เราไปอยูใ่ นกลุม่ ใดหน่วยใดงานใด
เราต้องศึกษาหน่วยงานนัน้ เหมือนเขาเรียกเรียนวิชาความรูแ้ ขนงใด อยูใ่ นมหาวิทยาลัย ก็ตอ้ งศึกษา
วิชาความรูแ้ ขนงนัน้ เพือ่ จะให้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจน จึงจะบริหารงานนัน้ ได้ถกู ต้องตามเจตนาทีต่ นเอง
วางแปลนหรือวางแผนผังไว้ นีเ้ ป็นจุดเป้าหมาย จุดเป้าหมายเราวางแผนผังอยากพ้นทุกข์ไปสูน่ พิ พาน
เราก็จะต้องพยายามทีจ่ ะศึกษาหนทางทีจ่ ะด�ำเนินไปในทิศทางทีเ่ ราจะก้าวล่วงทุกข์ไป ถ้าเราไม่ศกึ ษา
เราก็ไม่รู้ เราก็จะเสียเวลาเปล่าประโยชน์ที่เป็นนักปฏิบัติ เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลายควรแล้ว
ที่พวกเราจะมาดูรูปร่างกายของพวกเรา
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ค�ำว่า ความเกิดขึ้น ก็ดังที่ได้กล่าวมา ความเกิดขึ้นของรูปร่างกายตั้งแต่เริ่มต้นมันเป็นอย่างไร
เกิดขึ้นมาแล้วก็มีธาตุ ๔ ค�ำว่าธาตุ ๔ นั้นท่านแยกออกมาเป็นกองเรียกว่า ธาตุดิน ธาตุน�้ำ ธาตุไฟ
ธาตุลม ผสมกันอยู่ รูปร่างกายของคนเราไม่ว่าจะเกิดอยู่ประเทศไหน หรือว่าอยู่ประเทศนี้ก็ตาม
เรามาศึกษาว่ารูปร่างกายนี้สมมุติแยกออกมาเป็นธาตุ ๔ ผสมกันอยู่ ธาตุทั้ง ๔ นี้ถ้าหากว่ามัน
สม�่ำเสมอกัน ด�ำเนินงานไปตามปกติ ก็ถือว่ารูปร่างกายนี้อยู่สบาย ไม่เจ็บไม่ป่วย ไม่อิดไม่เหนื่อย
เพราะอะไร เพราะเขาอยู่สม�่ำเสมอกัน เหมือนกับล้อรถยนต์ ยางของรถนั้นมีลมสม�่ำเสมอกัน วิ่งไป
ก็นมิ่ สบาย ถ้าเกิดยางรถล้อใดล้อหนึง่ มันไม่มลี มเสีย เหลือแค่สามล้อ มันก็จะท�ำให้รถนัน้ วิง่ ไม่สะดวก
ไม่คล่องตัว ถึงเครื่องยนต์มันจะดีแค่ไหนก็ตาม ถ้ายางรถทั้งสี่ล้อลมไม่เสมอกัน มันก็วิ่งไม่คล่องตัว
มันไม่ดไี ม่สม�ำ่ เสมอกัน แล้วรูปร่างกายของพวกเราก็เหมือนกัน ถ้าธาตุทงั้ ๔ ไม่สม�ำ่ เสมอกัน จะท�ำให้
พวกเราไม่สบาย เจ็บป่วยเป็นไข้ ทางพระภิกษุเรียกว่าอาพาธ ก็เป็นโรคนั้นโรคนี้สารพัดแหละไม่ต้อง
อธิบาย มันเกิดเพราะมันไม่สม�่ำเสมอกัน บางทีธาตุดินมันมากเกินไปร่างกายมันก็หนัก ธาตุน�้ำมาก
ก็ท�ำให้อ้วนฉุ ธาตุไฟมากก็เผาร่างกายให้เร่าร้อนไปหมด ธาตุลมมากก็ท�ำให้ลมล้มลง มันมีทั้งคุณ
ทั้งโทษ พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ศึกษา
เราคิดดูซิในรูปร่างกาย ท�ำไมท่านจึงอยากให้ศึกษาให้รู้ อยู่กับอะไรต้องศึกษาเรื่องนั้นให้รู้
เราหลงอะไรเราต้องศึกษาเรื่องนั้นให้รู้ เพื่อจะให้เรารู้จักเรื่องที่เราหลง ว่ามันหลงไปอย่างไร
มันท�ำให้เกิดทุกข์กับเรื่องอย่างนี้ นี้แหละเป็นจุดหมายที่พวกเรามาศึกษาเรื่องรูปร่างกาย ให้ตั้งสติ
พิจารณาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า กาเย กายานุปสฺสี วิหรติ อาตาปิ สมฺปชาโน สติมา
วิเนยฺย โลเก อภิชฺฌา โทมนสฺสํ ตั้งสติพิจารณาในกาย ดูซิว่ามันเป็นอย่างไร ไม่ต้องไปดูคนอื่น
ให้มาดูตนเองนี้แหละว่ามันเป็นอย่างไร รูปร่างกายมีธาตุ ๔ อย่างนี้ ท่านแยกออกให้ธาตุดินมี ๒๐
ธาตุน�้ำมี ๑๒ ธาตุไฟมี ๔ ธาตุลมมี ๖ รวมเข้าไปก็เป็น ๔๒ พอดี ให้พวกเรามาพินิจพิจารณาให้
เข้าใจว่า ธาตุทั้ง ๔ นี้อยู่ด้วยกัน
เกี่ยวกับ ธาตุลม ท่านตรัสสอนไว้ว่ามี ๖ อย่าง คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ลมพัดขึ้นเบื้องบน
ลมพัดลงเบื้องล่าง
ลมพัดอยู่ในท้องนอกล�ำไส้
ลมพัดในล�ำไส้และในกระเพาะอาหาร
ลมพัดไปทั่วร่างกาย
ลมหายใจเข้าและลมหายใจออก

จัดเป็นกองลม ๖ อย่างนี้ มีกันหมดทุกคน ถ้าเราไม่เรียน เราจะรู้ได้อย่างไร
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ลมถ้าพัดขึ้นเบื้องบน มันมีโทษท�ำให้เวียนหัวอาเจียนเป็นลมได้ นี่โทษของลม ท่านให้ศึกษา
ถ้าพัดลงเบื้องต�่ำก็ท�ำให้ผายลม ก็ยังดีหน่อย ลมพัดไปในล�ำไส้ก็เหมือนกัน ถ้ามันไม่ผายลมออก
แล้วมันจะเป็นอย่างไร คนที่เจ็บท้องมันจะตายไหม มันอยู่ไม่ไหวแล้ว มันจะตาย มันมีโทษอย่างนี้
ท่านดูให้รู้โทษของมัน เมื่อไม่ผายมันจะตาย มันแน่นในท้องอึดอัดไปหมดเลยทีเดียว ลมพัดไปใน
ช่องว่าง ช่องปากช่องหูก็ดี พัดไปตามตัวของพวกเรา มันพัดเลือดลมให้วิ่งทั่วร่างกายของพวกเรา
ลมระบายหายใจเข้าออก บัดนี้ ลมระบายหายใจเข้าออกนี้เป็นตัวที่ส�ำคัญมากที่สุด เกิดมันหายใจ
เข้าแล้วมันไม่ออก มันจะเป็นอย่างไร เราที่อยู่ในนี้ทุกคน ใครจะอ้วนจะผอมจะสูงต�่ำด�ำขาวแข็งแรง
ปานใด จะเป็นต�ำรวจทหาร ใครจะเก่งแค่ไหนก็ตาม หรือจะสวยงามหรือขี้เหร่แค่ไหนก็แล้วแต่
ถ้าลมเข้าแล้วไม่ออก เราดูโทษของมันซิ ถ้าออกไปแล้วมันไม่เข้า มันจะเป็นอย่างไร เขาก็เรียกว่า
คนตาย นี้แหละมาดูโทษของลม พวกเราให้มาพินิจพิจารณาดูว่ามันมีโทษอย่างนี้เอง
ถ้าหากมันท�ำงานดี ถ้าพัดขึ้นเบื้องบน ก็พัดให้พอเหมาะพอสม พัดลงเบื้องล่าง พัดไปในล�ำไส้
ก็พัดไปตามปกติให้สบายๆ ผายลมไปสบายๆ พัดเลือดไปตามเส้นโลหิต ให้เลือดวิ่งทั่วร่างกายพอดีๆ
บัดนี้ ลมระบายหายใจเข้าออก หายใจเข้าก็ดี หายใจออกก็ดี อันนี้เป็นคุณของลม
เราอยู่ด้วยลม มันก็มีทั้งคุณทั้งโทษ ท�ำไมเราไม่เรียน ทุกสิ่งทุกอย่างมีทั้งคุณทั้งโทษ เราก็ควร
ที่จะศึกษาให้รู้เรื่อง เรื่องกองลม ที่เราอยู่ด้วยลม ทุกคนอยู่ด้วยลมทั้งนั้นแหละ เราจะกระดุกกระดิก
ก็อาศัยลม ยืน เดิน นั่ง นอน ก็อาศัยลม พูดจาปราศรัยก็อาศัยลม ดื่มกินอะไรก็อาศัยลม มีแต่อาศัย
มันทั้งนั้น ถ้าไม่มีลมแล้วมันก็เป็นคนตาย ก็ต้องอาศัยมันอย่างนี้ ถ้าเราอาศัยอะไรอยู่ เหมือนเรา
อยู่บ้าน เราต้องศึกษาให้รู้บ้าน เราต้องรู้จักศึกษาเรื่องอย่างนั้น
บัดนี้ เมื่อธาตุลมมันไม่อยู่ตามปกติ ท่านว่ามันไม่เที่ยง มันหมุนเวียนอยู่ในร่างกายตลอด
เขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์ เมือ่ มันหายไปแล้วมันไปทีไ่ หน มันก็เป็นอนัตตา ท่านให้ศกึ ษาเป็นไตรลักษณ์
เรื่องของลมมันก็เป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาอยู่ เราหาตัวมัน
ไม่เห็น มันออกจากจมูกคนตายหรือจากจมูกของเรา แล้วไปที่ไหน มันไม่มีตัวหรอก หาตัวมันไม่เห็น
ลมพัดต้นไม้แล้วเราเห็นตัวลมไหม เห็นแต่ต้นไม้มันสะเทือนล้มหน้าล้มหลัง ตัวของลมมันก็ไม่เห็น
มันก็อยู่ตามสภาวะของมันอยู่ในโลกนี้ เขาเรียกว่าเป็นปกติของโลก ธรรมชาติของลม แต่เรานี้
ไม่ศึกษาให้รู้
ทีนี้มาดู ธาตุไฟ
๑. ไฟยังร่างกายให้อบอุ่น มันก็ประคองร่างกายของพวกเราไว้ เพราะอบอุ่นอยู่ มันก็ยัง
ไม่เป็นไข้
๒. ไฟยังร่างกายให้ทรุดโทรม ไฟข้อที่สองนี้มันแผดเผาร่างกายอยู่ทั้งวันทั้งคืน ยืน เดิน นั่ง
นอน ตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ จนไปถึงเฒ่าถึงแก่ มันแผดเผาผิวหนังให้เหี่ยวแห้ง เผาผมด�ำๆ
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ที่อยู่บนศีรษะให้หงอกขาวโพลนไปหมด มันเผาตาให้ฝ้าฟางไปหมด เผาฟันให้หลุดออกไป เผาหนัง
เผาเนื้อของพวกเราให้เหี่ยวแห้งเข้าไป มันไหม้อยู่ทั้งวันทั้งคืน เราเรียกว่าไฟยังร่างให้ทรุดโทรม
๓. ไฟยังร่างกายให้เร่าร้อนอยู่ไม่มีความสุข เห็นไหมเวลาเป็นไข้สูงๆ ร่างกายมันร้อน อยู่
อย่างไรก็ไม่ไหว พัดลมก็จะไม่ไหว แอร์กจ็ ะไม่ไหว อาบน�ำ้ ก็จะไม่ไหว อยูก่ จ็ ะไม่ได้ พลิกหน้าพลิกหลัง
ไฟยังร่างกายให้กระวนกระวายไม่มีความสุข แผดเผาหัวใจให้เร่าร้อนไปด้วย มันเป็นอย่างนี้แหละ
๔. ไฟยังร่างกายให้ช่วยย่อยอาหาร เรารับประทานอาหาร เราฉันอาหาร ไฟกองนี้มัน
แผดเผาอาหารที่กินลงไป ที่ฉันลงไป ให้ย่อยออกจากร่างกาย เหมือนกับมันให้คุณอยู่ แต่ตัวที่
ให้โทษมันก็มี
เหตุฉะนั้น ไฟทั้งหลายเหล่านี้ มันเผาพวกเราทั้งวันทั้งคืน เราจะว่าอย่างไร มันจะไม่เฒ่า
ไม่แก่ได้อย่างไร เราคิดดูบ้างไหม มันเผาเราตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้และถ้ามีอายุต่อไปอีก
มันจะเผาต่อไปอีก มันเผาเราทั้งวันทั้งคืนนี้แหละ จนหัวขาวหัวหงอก ฟันหลุดแก้มตอบ หนังเหี่ยว
หนังแห้ง มันเผาไปทุกเวลา หรือว่ามันอยู่เฉยๆ พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ศึกษาให้รู้ว่า ไฟนี้มัน
เผาเราไปทั้งวันทั้งคืน ธรรมะของธาตุที่มันอยู่กับร่างกายของพวกเรา
บัดนี้ ธาตุน�้ำ มี ๑๒ อย่าง ตั้งแต่นำ�้ ดี น�้ำเสลด น�้ำหนอง น�้ำเลือด น�้ำเหงื่อ น�้ำมันข้น น�้ำมัน
เหลว น�ำ้ ตา น�้ำลาย น�้ำมูก น�ำ้ ไขข้อ จนถึงน�้ำมูตรหรือน�้ำปัสสาวะ น�้ำที่อยู่ในร่างกายของพวกเรานี้
ถ้ามันเกิดไม่ดีแล้ว เห็นไหมคนที่เป็นโรคผิวหนัง เป็นฝีบ้าง เป็นตุ่มบ้าง ป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือด
อย่างนั้นอย่างนี้ สารพัดที่มันจะเป็น เพราะน�้ำไม่ปกติมันท�ำให้เสียหาย บางทีก็เกิดตรงนั้นตรงนี้
ร่างกายนี้เป็นโรคสารพัด เปื่อยผุพังออก หาหมอมาฉีดยารักษาโรค ผิวหนังเป็นตุ่มเป็นฝี นี่มัน
เป็นรังของโรคเลยทีเดียว เพราะน�้ำที่อยู่ในร่างกายมันไม่ดี เพราะน�้ำทั้ง ๑๒ อย่างในร่างกายนี้
มันตีกันวุ่นวาย วิ่งไม่ถูกกัน เหมือนกับมันอยู่ในเส้นเลือด คล้ายกับรถที่วิ่งอยู่บนถนน วิ่งไม่ถูกกัน
มันชนกันท�ำให้อับปาง พัง หรือท�ำให้ตายไป มีร่างกายของพวกเราแล้ว คิดดูซิมันเป็นอย่างไร
น�้ำเป็นอย่างนั้นบ้างไหม มีโรคผิวหนังบ้างไหม มีโรคเปื่อยบ้างไหม มีฝีบ้างไหม มีทั้งผอมทั้งอ้วน
บ้างไหม สารพัดเลยทีเดียว เรามาศึกษาดูซิ เรามีธาตุน�้ำก็เป็นอย่างนี้แหละ เดี๋ยวก็หิวน�้ำกินน�้ำ 
กินทั้งน�้ำร้อนกินทั้งน�้ำเย็น กินหยูกกินยาเข้าไปในร่างกายนี้ ทั้งน�้ำทั้งผงอะไรสารพัด มันปนเปกัน
กินสารพิษสารพัดต่างๆ เข้าไป มันก็เกิดระเบิดกัน เม็ดโลหิตขาวกินเม็ดโลหิตแดงท�ำให้เป็น
โรคลูคีเมีย รักษาไม่หาย ถ่ายเลือดก็ไม่ไหว ต่อไปก็ต้องตาย ดูซิธาตุน�้ำมันท�ำให้มีอันตรายอย่างนี้
ถ้ามันอยู่ปกติ ก็ท�ำให้ร่างกายนี้ชุ่มชื้น ท�ำให้สบาย อันนี้น�้ำดี ร่างกายของคนเลยชุ่มชื่น
สบาย น�้ำเขายังอยู่ดี ไม่เถียงกัน ไม่ตีกัน อยู่เป็นปกติ ร่างกายของคนเรานี้อยู่ด้วยน�้ำมาก ถ้าเราเกิด
เป็นอหิวาตกโรค ถ่ายสัก ๕-๖ ครั้งเท่านั้นแหละ จะเห็นเลยคนที่อ้วนๆ นี้จะผอมลงภายในไม่ถึง
๓ ชั่วโมง แล้วตาโบ๋ไปหมด จนเหมือนจะหลอกคนได้ คนจะกลัวแล้วไม่กล้าเข้าไปใกล้ นี่ร่างกาย
มันอยู่อย่างนี้ เราต้องศึกษาว่ามันเป็นอย่างนี้
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บัดนี้ ธาตุดินคือของที่แข้นแข็งสามารถจับต้องได้ มี ๒๐ อย่าง ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ
เอ็น กระดูก เยื่อในกระดูก ม้าม หัวใจ ตับ ผังผืด ไต ปอด ล�ำไส้ใหญ่ ล�ำไส้เล็ก อาหารใหม่
อาหารเก่า มันสมอง
รวมธาตุดินกับธาตุน�้ำเข้ามาด้วยกัน เรียกว่าอาการ ๓๒ เราเอาไฟเอาลมเข้าใส่รวมกันดูซิ
รวมจริงๆ แล้วมันเป็นอย่างไร รวมจริงๆ แล้วมันเป็น ๔๒ เพราะลม ๖ ไฟ ๔ ธาตุดินกับธาตุน�้ำ
บวกกันเป็นอาหาร ๓๒ ก็เลยรวมกันเป็น ๔๒ คนทุกคนมี ๔๒ เหมือนกัน มีธาตุ ๔ เหมือนกัน
บัดนี้เราก็มาศึกษาว่าร่างกายของพวกเรานี้มันเป็นอย่างนี้เอง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงอยากให้ศึกษา
ทั้งความเกิดขึ้นของรูปร่างกาย ความตั้งอยู่ของรูปร่างกายในปัจจุบันนี้ และความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปของร่างกาย คือความเกิดความดับของร่างกาย เป็นไปอย่างนี้บ้างไหม
เป็นอย่างนี้แหละ ถ้าหากดูรูปร่างกายของคนเรานี้ ถ้าลมหมดไปจากร่างกายแล้ว เขาเรียกว่า
คนตาย ในทุกวันนี้เราอาศัยลมนะ เรายืน เดิน นั่ง นอน ไปที่ไหน บ้านใดเมืองใด คนเราที่อยู่ในโลก
ไม่วา่ ประเทศไหนก็ตาม เมือ่ เกิดขึน้ มาแล้วต้องอาศัยลมทัง้ นัน้ เมือ่ ลมหมดไปแล้วเขาก็เรียกว่าคนตาย
เมื่อตายแล้วธาตุไฟทั้ง ๔ ต้องดับ ต้องหมดไป ร่างกายมันจะเย็นลงๆ จนหมดธาตุไฟ ก็เหลือ
แต่ธาตุน้�ำกับธาตุดิน ถ้าเอาไว้นานๆ มันก็เหี่ยวแห้งเพราะน�้ำไหลออกหมด พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้
เคยไปดูบ้างไหม ครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เอาใส่หีบไว้ ก็จะเหลือแต่ธาตุดินเหี่ยวแห้งอยู่นั่น
แล้วจะมีความอัศจรรย์อะไร มันเหลือแต่ธาตุดนิ เราก็ไปกราบไปไหว้ ท่านก็เหลือแต่ธาตุดนิ เหลืออยู่
ในหีบแก้วหีบทองค�ำหรือหีบอะไรก็แล้วแต่ รูปร่างกายของคนเรามันเป็นอย่างนี้ เมือ่ น�ำ้ ไหลออกหมด
เหลือแต่ธาตุดิน แม้แต่ธาตุดินก็มาศึกษาว่ามันเป็นอย่างนี้ เมื่อคนเราเกิดขึ้นมา ครั้งปู่ย่าตายายทวด
ของพวกเราเกิดขึ้นมามันก็เป็นอย่างนี้ เมื่อตัวเราเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้ และเมื่อเราตายไป บุคคล
ผู้ที่เกิดตามมาทีหลังมันจะไม่เป็นอย่างนี้อยู่อีกหรือ รูปร่างกายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ มันไม่มีผิดแปลก
แตกต่างกันอะไร ชาติใดภาษาใด จะเป็นผู้หญิงผู้ชาย มันก็เหมือนกันหมด
เราศึกษาเรื่องคัมภีร์หรือกายนครนี้ เป็นนครอันใหญ่หลวง นครอันวิจิตรพิศดารสวยงาม
เลอเลิศที่สุด ท�ำให้พวกเราพากันหลงตนเองว่ามันสวยว่ามันงามนี่แหละ คนอื่นไม่สวยเท่าตนเอง
ตนเองนี่สวย คนอื่นมันก็ไม่หวงแหนเท่าตนเอง ตนเองนี้มันหวงแหนตนเองมากที่สุด รักมากที่สุด
ตรงนี้ทุกคนก็ต้องรักตนเอง ถ้าไม่รักก็ไม่เลี้ยงไม่ดูแลตนเองให้ใหญ่โตมาจนถึงขณะนี้ เมื่อเรารัก
เราก็ต้องศึกษาสิ่งที่เรารัก สิ่งที่เรารักมาก เราจะทุกข์มาก เรารักน้อยก็จะทุกข์น้อย ถ้าเราเข้าใจแล้ว
วางเป็นกลาง เราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งที่เรารัก เมื่อเราพินิจพิจารณารู้เมื่อไหร่ ศึกษารูปร่างกายรู้
เมื่อไหร่ ตั้งแต่เกิดขึ้นมา เราเห็นแต่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนจริง เป็นของที่มีความทุกข์ ไม่มีความสุข
แม้สัก ๕ นาที และไม่ใช่ตัวของเรา มันปฏิเสธอยู่ทั้งวัน
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ลองดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นภายในจิตใจของพวกเรา ศึกษาให้รู้จิตใจของเรา จิตใจจะว่าอย่างไร
ที่มันหวงเก่งๆ นี้คือจิตใจมันหวงแหน ถ้าจิตใจมันเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นมันจะว่าอย่างไร มันจะว่า
ของนี้เที่ยงหรือ ของนี้มีความสุขหรือ ของนี้เป็นตัวตนของตนเองจริงๆ หรือ เจ้าจิตใจที่มันหวงเก่งๆ
นี้มันจะว่าอย่างไร มันจะตัดสินใจว่าอย่างไร เมื่อร่างกายมันสลายไปหมดแล้ว จิตใจหรือจิตวิญญาณ
นี้มันจะเฝ้ารูปร่างกายนี้ไหม มันก็ไม่เฝ้า มันหนีไปแล้ว นี่เราทุกคนเป็นอย่างนี้
รูปร่างของพวกเรานี้ เมื่อล่วงลับดับตายไปเเล้ว เมื่อยังไม่เผา จิตวิญญาณมันก็หนีไปแล้ว
ใครสร้างบาปความชั่วทั้งหลายก็ไปรับบาปรับกรรมอันนั้น ใครสร้างความดีก็ไปเกิดสุขตามก�ำลัง
ที่เราปฏิบัติได้ ถ้าผู้ใดได้บรรลุธรรมขั้นต้น ก็ไปเกิดตามสถานะ ขั้นที่ ๒ ก็ตามสถานะที่ตนเองเรียนรู้
ขั้นที่ ๓ ก็ตามสถานะ ขั้นที่ ๔ ได้เป็นพระอรหันต์ก็ก้าวล่วงทุกข์ หลุดจากทุกข์ไป ขาดลอยไป
ท่านคงไม่มาเอารูปร่างกายนั้นอีก เพราะท่านเรียนจบ ท่านเรียนรู้ ท่านเข้าใจจริง ท่านเห็นโทษ
มันจริง ท่านก็คงจะไม่มาเอา จึงเรียกว่าผู้ที่พ้นทุกข์แล้ว ก็คือพระอรหันต์
พวกเรานี้ยังไม่ได้ ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา เราก็ต้องศึกษา เราอุ้มคัมภีร์อยู่ เราก็ลูบแข้ง
ลูบขา ลูบช้างตัวนีด้ ซู ิ ลูบหัว นีห้ วั เรา หรือลูบแขน แขนเรา ลูบขา ขาเรา ลูบท้องก็ทอ้ งเรา ลูบหน้าอก
ก็หน้าอกเราของเรา อะไรก็ของเราของเรา ลูบช้างตัวนี้ดูซิเพราะเราเป็นคนตาบอด ดูช้างตัวนี้ว่า
มันเป็นอะไรบ้าง ก็เรียกว่าดูคัมภีร์ เหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลาย เราเกิดมาแล้วเราก็ต้องศึกษา
เรื่องอย่างนี้แหละ ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้ ถ้าเราไม่รู้เราจะมืดมนอนธการ เราจะมีความทุกข์มากๆ
ที่ เราทุ ก ข์ อ ยู ่ ทุ ก วั น นี้ เราก็ ทุ ก ข์ กั บ รู ป ร่ า งกาย ไม่ มี ค วามสุ ข ก็ เ พราะอยู ่ กั บ รู ป ร่ า งกาย
เราแสวงหาอะไร จะเป็นทรัพย์สมบัติอยู่ในทั่วโลกนี้ แย่งชิงเงินทองก็ดี แย่งแผ่นดินกันก็ดี บ้านนั้น
เมืองนี้ปักเขตแดนกันไม่ลงก็รบราฆ่าฟัน หลงแผ่นดิน หลงต้นไม้ วุ่นวายกันทั้งโลกนี้ มันเป็นอย่างไร
หลงทองค�ำ  หลงเพชรพลอย หลงบ้านหลงช่อง หลงต้นไม้ภูเขาอะไรสารพัดที่เขาหลงกันอยู่อย่างนี้
ก็เพราะอยากเอามาเป็นของเราๆนั้นแหละ เรานี้อยากใหญ่ ตัวของความอยากนี้คืออะไร ก็คือ
กิเลสนั่นเอง คือสมุทัย คือตัณหานั่นเอง ท�ำไมมันจึงหามา มันมาทุกข์กับรูปร่างนี้ซิ เพราะเมื่อมีรูป
ร่างกายนี้ แล้วก็ต้องหาของมาบํารุงบําเรอมัน อยากให้มันมีความสุข แล้วเราขนเงินมามากเท่าไรก็ดี
ขนของมากเท่าไรก็ดี มีรถมากเท่าไรก็ดี มีเงินทองมากเท่าไรก็ดี มีของใช้มากเท่าไร ก็ดี ขนเอามา
หมดทุกอย่าง เอามาเพื่ออะไร เอามาเพื่อรูปร่างกายของพวกเรา เราทุกข์กับรูปร่างกายของพวกเรา
ผิดเถียงยุ่งเหยิงกัน พูดคุยไม่ลงกัน ทุบตีกันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมาหลงรูปร่างกายนี้ มันยุ่งอยู่อย่างนี้
แหละ มันหามาเพราะกาย หามาทับถม หมักหมมไว้ทกี่ าย แล้วก็ไปทับถมหมักหมมทีจ่ ติ ตัวทีห่ วงแหน
รูปร่างกายนี้ จิตตัวนี้ก็เลยแบกหามภาระ แบกหามรูป ท่านจึงเรียกว่ารูปขันธ์ หรือถ้าพูดให้ไพเราะ
เรียกว่ารูปธรรม มันเป็นกองหนึ่ง รูปร่างกายของพวกเราอันนี้แหละ ว่าพวกเราพวกเขา

330 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์  ๓  ( เ ล่ ม  ๑ )

เหตุฉะนั้น พวกเราจะไม่ให้หลง จะทําอย่างไร ก็ต้องศึกษาพิจารณาเพื่อให้รู้และทําไมจึงอยาก
ให้รู้เรื่องอย่างนี้ เพราะอยากให้ใจของพวกเรารู้เข้าใจว่ามันเป็นไปตามธรรมชาติ เพื่อไม่ให้ใจของเรา
เศร้าหมอง เกิดมายังเป็นหนุ่มเป็นสาว ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนี้ เมื่อมันเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ
โตขึ้นมาอายุ ๓๐ - ๔๐ ปี ก็ให้รู้ตามวัยของมัน เมื่อมันแก่ ๕๐-๖๐ ปี ก็ให้รู้ตามวัยของมันว่ามันแก่
เมื่อมันแก่ ๗๐ - ๘๐ ปี หูตาฝ้าฟาง หนังเหี่ยวหนังแห้ง ฟันหลุดไป แก้มตอบไป หัวขาวหัวหงอก
จนเดินไม่ไหว เป็นนกเค้าแมวเฝ้าบ้านก็ให้รู้ ไม่ต้องเศร้าใจ ไม่ต้องเสียใจอะไร ตรงนี้ก็อยากให้รู้เรื่อง
อย่างนี  ้ มันจะไม่เศร้าใจ ไม่เสียใจ จนถึงที่สุดเราทุกคนก็ไม่อยากตาย ครูบาอาจารย์ ก็ไม่อยากหนี
ไปจากลูกศิษย์ ลูกศิษย์ก็ไม่อยากให้ครูบาอาจารย์มรณภาพหรือตายไปจากเรา ทําไมจึงเป็นอย่างนี้
เราก็ไม่อยากให้มันไป ทําไมมันจึงดื้อไป ทําไมมันจึงดื้อตาย สามีภรรยารักกันแค่ไหน บางคนก็
ไปก่อน บางคนก็ไปหลัง ลูกเต้าก็รกั แสนรักเหมือนกัน บางทีล่ กู ก็ไปก่อนพ่อก่อนแม่ บางทีพ่ อ่ แม่กไ็ ป
ก่อนลูกก่อนหลาน ของธรรมชาตินี้ทําไมมันจึงเป็นอย่างนี้ นี้แหละเป็นเรื่องที่พวกเราจะพากันศึกษา
กายนครอันนี้ เป็นนครอันใหญ่หลวง มาพิจารณาเพื่อจะให้รู้ว่ารูปร่างกายนี้เป็นอย่างนี้ เราจะได้
สบายใจ
คําว่าสบายใจก็คือรู้มันนั่นเอง เมื่อรู้แล้วก็รู้จักวัยของมัน รู้จักความสิ้นสุดก็คือความดับ
ของมัน ท่านจึงว่าให้รทู้ งั้ ความเกิดและความดับของรูปร่างกายด้วยเป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญา คําว่าสติปญ
ั ญา
นี้ก็คือ สอนจิตให้จิตมันรู้ เขาเรียกว่าจิตรู้เรื่องอย่างนี้ เราก็จะได้สบาย จิตก็จะวางของมันเอง
เมื่อมันรู้ ถ้าไม่รู้มันก็จะไม่วาง เห็นไหม คนที่หวงแหนบางสิ่งบางอย่าง หวงแหนคน หวงแหนสัตว์
หวงอะไรมันก็หลงใหลไป มันก็ผดิ กันเอง มันยุง่ กันไปเอง เราก็เห็นอย่างนี้ เป็นเรือ่ งทีน่ า่ พินจิ พิจารณา
น่าเอามาคิดมาอ่าน
องค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สมั มาสัมพุทธเจ้าทรงค้นคว้ารูเ้ รือ่ งอย่างนี้ ว่ามันเป็นอยูก่ บั สภาวะ
กับโลก มันตั้งมาพร้อมกัน มันเกิดขึ้นมาแล้วมันพร้อมกันอยู่อย่างนี้แหละ แม้ต้นไม้ ภูเขา รถ ตึกราม
บ้านช่อง ห้วยหนองคลองบึงก็ดี มันมีอยูใ่ นโลก มันก็เป็นไปอย่างนี้ รูปร่างกายของพวกเรา เป็นมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลายก็ดี มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ของมัน แต่เราไม่ศึกษาไม่รู้ ใครจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม คนที่รู้
ก็เป็นไปได้อยู่อย่างเดิม ก็จะสบายหน่อย คนที่ไม่รู้มันจะทุกข์
เหตุฉะนั้น คนที่เกิดอยู่ในโลกนี้มันเป็นไปตามธรรมชาติ พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้ว่า
อุปฺปาทา วา ภิกฺขเว ตถาคตานํ อนุปฺปาทา วา ตถาคตานํ ฐิตาว สาธาตุ ธมฺมฏฺฐิตตา ธมฺมนิยามตา
สพฺเพ สงฺขารา อนิจจฺ าติ แปลว่า ตถาคตจะเกิดขึน้ มาก็ตาม แม้ตถาคตจะยังไม่เกิดก็ตาม ธาตุทงั้ หลาย
เหล่านี้มีความตั้งอยู่ตามธรรมดา ความเป็นไปตามธรรมดา ธรรมฐิติ ตั้งยืนยันอยู่อย่างนี้
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ยืนยันบ้างไหม พิจารณาดูซิ เกิด แก่ เจ็บ ตาย มีอยู่อย่างนี้บ้างไหม ตั้งแต่เรายังไม่เกิด ธรรม
นิยามนิยมเป็นอยู่อย่างนี้บ้างไหม เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว นิยมเกิด นิยมแก่ นิยมเจ็บ นิยมตายอย่างนี้
บ้างไหม มีใครเหลืออยู่บ้าง เราก็พิจารณาลงไป สภาวธรรมเป็นธรรมดาธรรมชาติ รูปร่างกาย
เกิดขึ้นมาแล้วต้องไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตามีเกิด แก่ เจ็บ ตาย ตามธรรมชาติของเขา ใครเมื่อ
เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยู่ค�้ำฟ้าคํ้าแผ่นดินไปได้ มันเป็นธรรมชาติอยู่อย่างนี้ เมื่อไรเราจะรู้สภาวธรรมเป็น
ธรรมชาติอย่างนี้ พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนไว้ในอนัตตลักขณสูตรว่า ต้องพยายามพินิจพิจารณา
ให้รู้แจ้งเห็นจริงด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ นี่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนอย่างนี้
เมือ่ หากรูอ้ ย่างนีแ้ หละ เราจึงจะได้สบาย จึงจะไม่ทกุ ข์ ไม่เดือดร้อนวุน่ วายเกิดขึน้ กับรูปร่างกายอันนี้
พวกเราท่านทั้งหลายเป็นนักปฏิบัติ ก็ขอให้พากันพินิจพิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญ ด้วย
เป็นผู้มีสติปัญญา ให้ถ่ีถ้วนให้เข้าใจแจ่มแจ้ง เราจะได้สบาย เมื่อเราไปที่โน้นที่นี้ บ้านใดเมืองใด
ประเทศใดที่ไหนก็ตาม เวลามันไม่สบายเกิดขึ้น มันเฒ่ามันแก่ มันเจ็บมันป่วยอะไร ก็ว่านี่เป็น
ธรรมชาติของมัน ก็ดูแลมันไปซิ ไม่ได้ทิ้งมันแหละ แต่ท้ิงอยู่ภายในใจ แต่ก็รักษาไว้ทําประโยชน์
รูปร่างกายนีเ้ ป็นไปตามธรรมชาติ เราต้องเอามาท�ำประโยชน์ เราจะทําบุญกุศล ทําความดี ก็ตอ้ งเอา
รูปร่างกาย เราจะรักษาศีลให้เป็นผู้มีศีลก็เอารูปร่างกาย แล้วเราจะนั่งเจริญเมตตาภาวนา ฟังเทศน์
ฟังธรรมอยู่ ก็เอารูปร่างกาย เมื่อจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิ เราก็ต้องยกรูปร่างกายขึ้นมาพิจารณา
ให้รู้แจ้งเห็นจริง เราจึงจะพ้นจากกองทุกข์ไปได้ ตรงนี้เรียกว่ากายนี้เป็นเจ้าบุญเจ้าคุณ เป็นของ
ั ญารู้ จะทาํ ให้พวกเรานีพ้ น้ ทุกข์ไปได้ ไม่อยากมาเกิดอีกก็เพราะเขามีโทษ
ทีจ่ ะทาํ ให้พวกเรานีม้ สี ติปญ
นี่เรียกว่าเขาเป็นผู้มีบุญคุณ  
เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย ก็ขออํานวยอวยพรให้ทุกท่าน พระภิกษุสามเณรและอุบาสก
อุบาสิกา น้อมนําธรรมะดังที่ได้บรรยายไปนี้ เรื่องกายนคร อันเป็นเมืองที่วิจิตรพิสดารสวยสด
งดงามกว้างใหญ่ไพศาลนี้ ไปพินิจพิจารณา และเมื่อเห็นแล้ว จะได้รับความสุขความเจริญเกิดขึ้น
ในจิตใจของตน  ผลก็จะได้รับประโยชน์ในชีวิตที่เราได้เกิดขึ้นมา
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การพิจารณาเวทนาในเวทนา
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
ณ บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย มาถึงกาลถึงเวลา พวกเราจะได้ฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง
เวทนา ๓ อย่าง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ศึกษา ให้มีสติปัญญา
ไตร่ตรองใคร่ครวญเพื่อจะให้รู้เวทนาซึ่งเกิดขึ้นกับพวกเรา เวทนา มี ๓ อย่าง
๑. สุขเวทนา
๒. ทุกขเวทนา
๓. ไม่ทกุ ข์ไม่สุขก็เป็นเวทนา (อุเบกขาเวทนา)
เวทนาทั้ง ๓ นี้ย่อมเกิดขึ้นแก่พวกมนุษย์เราทั้งหลาย ทั้งเวทนาภายนอกและภายใน หาก
พวกเราไม่ศึกษาให้เข้าใจแล้ว พวกเราย่อมมีความเดือดร้อนและวุ่นวาย กระสับกระส่าย มีจิตใจ
เศร้าหมองขุ่นมัว มืดมนอนธการ ก็ทําให้พวกเราไม่มีความสุข วางตนเองไม่เป็น วางเวทนาทั้งหลาย
ไม่เป็น จิตก็ยิ่งดิ้นรนยิ่งเดือดร้อน ไม่มีความผาสุกเกิดขึ้น เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์ทรงสอนให้
พวกเราศึกษา ให้พินิจพิจารณาไตร่ตรองเรื่องเวทนานี้ ด้วยความเป็นผู้มีสติ
สุขเวทนา นั้น ทุกคนมีความพึงปรารถนา สุขที่บุคคลทั้งหลายได้อามิสต่างๆ ได้สมบัติต่างๆ
ที่ตนเองปรารถนา ก็ว่ามันมีความสุข เรียกว่าสุขเวทนา มาพิจารณาดู รูปร่างกายของพวกเรา
เวลาไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอะไรมาเบียดเบียน ไม่อิดไม่เหนื่อย ไม่เจ็บปวดที่โน้นที่นี้ พวกเราก็ว่ามี
ความสุขสบาย จิตใจก็พลอยสุขรื่นเริงไปด้วย หลงกับสุขไปด้วย พาให้พวกเราลุ่มหลง ไม่เข้าใจ
จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่พวกเราจะพากันศึกษาเรื่องสุขเป็นของที่ละยาก ส่วนทุกข์นั้นเป็นของที่ละง่าย
พวกเราท่านทั้งหลาย สุขเวทนา ร่างกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อยู่สุขสบายก็เป็นสุข อาหาร
การกินสุขสบายก็ว่าเป็นสุข เราได้สิ่งของสมบัติเงินทอง แก้วแหวนเพชรนิลจินดา ที่อยู่พักพาอาศัย
รถ เรือ และเครือ่ งใช้วตั ถุตา่ งๆ มาใช้มาสอย มาเป็นเครือ่ งประดับประดา  เครือ่ งอํานวยความสะดวก
ให้พวกเราท่านทั้งหลาย เราก็ย่อมมีความสุข
ตาเราเห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เราก็ว่ามันมีความสุขใจ เพราะมันได้มามองเห็น หูได้ฟัง
เครื่องดนตรีบรรเลงร้องเพลงสารพัด คํายกย่องสรรเสริญอะไรต่างๆ เราก็ย่อมมีความสุข เขาให้
จากกัณฑ์เทศน์ “การพิจารณาเวทนาทั้ง ๓ ลักษณะ” วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๐
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ความสุขทางหู จมูกได้กลิ่นหอมๆ ที่เราชอบ เราก็ว่ามันมีความสุขสบาย กายของพวกเราได้น่ังรถ
นั่งเรือ นั่งเครื่องบิน นั่งอยู่บ้าน นั่งบนเก้าอี้เบาะนวม สัมผัสต่างๆ ที่เรายืน เดิน นั่ง นอน อยู่ใน
ที่พักอาศัยทั้งหลาย มันทําให้ร่างกายนี้มีความสุข ใจก็เลยเป็นอิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่พอใจมีความสุข
เป็นสุขเวทนา สุขเวทนาเกิดขึ้นจากเรื่องอย่างนี้ ซึ่งเราทุกคนก็อยากให้มันสุขอยู่อย่างเดิม ไม่ให้
เปลี่ยนแปลงผันแปรไป เราคิดที่จะประคองความสุขให้อยู่อย่างเดิม มันก็ไม่อยู่ตามความหวัง ตาม
ความปรารถนาของพวกเรา แต่เราก็ต้องปรารถนาอะไรทุกอย่างที่จะทําให้เรามีความสุข ความสุข
ทางด้านวัตถุ ด้านสัมผัสทั้งหลายเหล่านี้ ท่านจึงเรียกว่าสุขเวทนา
เมื่อมีความสุขแล้วคนย่อมตื่นเต้น บางคนมีความสุขมากจนน�้ำตาไหล สุขตื่นเต้นจนกระโดด
โลดเต้นเหมือนกับจะลอยไป ว่ามันสุขสบาย ร้องโห่สนุกสนานรื่นเริง ขับดนตรีร้องเพลงอะไรต่างๆ
พูดจาปราศรัยมองหน้ามองหลังแช่มชื่นเบิกบาน ยิ้มแย้ม แจ่มใส เพราะความสุขนี้คนต้องการ
มันสะเทือนสะท้านแก่ร่างกายและจิตใจของพวกเราอย่างนี้เอง ท่านจึงเรียกว่ามันเป็นเวทนา
เพราะมันไม่อยู่คงที่ มันสะเทือนอยู่ มันหวั่นไหวอยู่
ให้เราศึกษาดู สุขเวทนานี้เกิดขึ้นแล้ว มันมาตั้งอยู่ และกําลังเสวยอารมณ์มีความสุขอยู่กับ
สิ่งที่เราได้เห็นได้สัมผัสก็เป็นสุขเวทนา แล้วความสุขนั้นมันก็ดับไปได้มันเสื่อมไปได้ พวกเราเคยพบ
ั ญาไตร่ตรอง
เคยเจอบ้างไหม พระพุทธองค์จงึ ทรงสอนให้ศกึ ษา ให้มสี ติพนิ จิ พิจารณา ด้วยเป็นผูม้ ปี ญ
ใคร่ครวญ ให้รู้จักเวทนา ทั้งคําว่า ความเกิดขึ้นของเวทนานั้น ว่ามันเกิดขึ้นอย่างนี้ แล้วก็มาตั้งอยู่
แล้วก็ดับไป และก็มาพิจารณาถึงความเกิดขึ้นและความดับพร้อมๆ กันไป
พระพุทธองค์อยากให้เข้าใจว่าทําไมจึงเป็นอย่างนี้ มันเป็นของธรรมชาติอยู่ ถ้าเราไม่ศึกษา
เราก็ต้องหลงเป็นธรรมดา นี่แหละเป็นจุดที่สําคัญที่เราสัมผัสกันอยู่ทุกวันๆ ไม่มีใครที่จะไม่ได้สัมผัส
ทั้งพระ ทั้งเณร ทั้งญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา และพุทธบริษัททั้งผู้ใฝ่ใจในธรรม ย่อมได้สัมผัสกัน
อยู่ทุกวันทุกคืน แต่เราเคยศึกษาหรือไม่ เคยพินิจพิจารณาว่ามันเป็นอย่างนี้หรือไม่ด้วยสติปัญญา
ของพวกเรา ใจของพวกเรานั้นสั่นสะเทือนตื่นเต้นอย่างนั้นหรือไม่ หลงใหลไปอย่างนั้นหรือไม่ ตรงนี้
เราควรศึกษาให้เข้าใจ พระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์ทรงสอนเอาไว้
บัดนี้ ทุกขเวทนา ที่จะเกิดขึ้นกับพวกเรา เมื่อมันเสื่อมจากสุขมันก็มาหาทุกข์ บัดนี้ ได้เกิด
โรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาในรูปร่างกายของพวกเรานี้ จะมากจะน้อย จะเจ็บที่ไหน จะเป็นโรคภัยอะไร
ที่แพทย์เขาสมมุติให้ ที่เกิดอยู่ในร่างกายของพวกเรานี้ เราย่อมได้สัมผัสไม่มากก็น้อย ดูซิ ตั้งแต่เรา
เกิดขึ้นมานี้ เราเป็นโรคอะไรบ้าง เจ็บป่วยเป็นไข้ เป็นหวัดเป็นไอ เป็นอะไรต่างๆ บ้างหรือไม่ ชิ้นส่วน
ต่างๆ ในร่างกายของพวกเรานี้ ก็ต้องมีนายแพทย์เฉพาะโรค เพราะว่ามันเป็นโรคเฉพาะอยู่ทุกอย่าง
เมื่อโรคเกิดขึ้นแล้ว มันก็มีทุกขเวทนา ไม่สบายกาย ใจก็ไม่สบายไปด้วย เศร้าหมองไปด้วย วุ่นวาย
เดือดร้อนไปด้วยตรงนี้แหละ ให้พวกเราพิจารณาดูซิว่ามันเป็นกันบ้างไหม ท่านอยากให้เข้าใจ โอ๊ย..
ทุกขเวทนา มันจะเจ็บทีไ่ หนๆ มันก็เกิดมีทกุ ข์หมด ร่างกายของพวกเรามันจะเป็นโรคอะไร มันก็ทกุ ข์
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หมด ไม่วา่ เป็นอยูจ่ ดุ ไหน หรือพวกเรามีความปรารถนาได้หรือไม่วา่ มันเจ็บขาเดินไม่ได้ ให้มนั เจ็บมือ
เสียดีกว่า และเมื่อมันเจ็บมือแล้วมันเป็นอย่างไร มันก็จับอะไรไม่ได้ ก็บอกให้ไปเจ็บหลังเจ็บเอวเสีย
เพื่อที่จะได้จับอันนั้นอันนี้ได้ กินหยูกกินยา กินข้าวกินน�้ำได้ ครั้นมันเจ็บหลัง ก็เอาอีกแหละ มันก็
หลังแข็ง เกิดทุกข์  นีม่ นั เป็นอย่างนี้ เจ็บทีไ่ หนล่ะทีม่ นั ไม่ทกุ ข์ มันทุกข์หมด มันเกิดทุกขเวทนาทัง้ หมด
เจ็บมากก็ยิ่งทุกข์มาก เป็นโรคมากก็ทุกข์มาก นี่ มันเป็นอย่างนี้ ทุกข์ เรียกว่ากายเป็นทุกขเวทนา
แล้วใจก็เป็นทุกขเวทนาตามเข้าไปอีก ก็เกิดทุกข์เป็นห่วงเป็นใยกันเป็นธรรมดา พวกเรารักษาตัวเอง
มาหาแพทย์หาหมอ ตั้งแต่เล็กๆ พ่อแม่พาไป เมื่อโตมา ต้องไปด้วยตนเอง เรารับทุกข์อยู่อย่างนี้
เป็นโรคนั้นโรคนี้ ร่างกายไม่สบายอยู่อย่างนี้แหละ มันเกิดมาเพราะอะไร เบื้องต้นแล้วโรคมันเกิดขึ้น
เราจึงมาเสวยทุกข์อยู่และทุกข์นั้นมันจะดับไปเมื่อไร โรคภัยไข้เจ็บมันจะหายไปเมื่อไร ตรงนี้แหละ
เป็นเรื่องที่เราจะพิจารณา ทุกขเวทนาเกิดขึ้นภายในกายของพวกเรา
ทีนี้ ใจของพวกเราเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกข์ ตาเห็นรูปไม่ดีก็ทุกข์อีกแล้ว หูได้ยินเสียงไม่ดี
เขาด่าเขาว่าเขานินทาก็ทุกข์อีกแล้ว จมูกได้ดมกลิ่นเหม็นไม่ชอบก็เกิดทุกข์อีก ลิ้นได้ลิ้มรสไม่อร่อย
ไม่ถูกกับที่ตนเองชอบ ก็เกิดทุกข์อีก กายนั่งกระดานนั่งของแข็ง นั่งที่ไม่นุ่มไม่นวล สัมผัสที่ไม่ดี
ก็เกิดทุกข์ สัมผัสร้อนสัมผัสหนาวก็เกิดทุกข์ขึ้นมาอีกแหละ เป็นอนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่พอใจ
ก็มาทุกข์อยู่ที่ใจ ใจนี้จะรําพันอยู่ เมื่อมันสัมผัสได้น้อย มันก็ทุกข์น้อย สัมผัสมากก็ยิ่งทุกข์มากขึ้น
ทุกข์อยู่ในใจ พลัดพรากจากของรักของชอบใจ ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ก็เป็นทุกข์ จึงได้โศกเศร้าโศกาอาดูร มัวหมอง ร้องห่มร้องไห้ หน้าเศร้าหน้าหมองเหี่ยวแห้ง
ทั้งกายและทั้งใจไปด้วยกัน บัดนี้ บางบุคคลทุกข์มากจนไม่รับประทานอาหาร ไม่ดื่มน�้ำ นอนไม่หลับ
จนเป็นโรคประสาทไป ทุกข์ที่ไหนจึงจะเกิดขึ้นอย่างนั้น ก็เพราะมาทุกข์ใจ รวมลงมาอยู่ที่ทุกข์ในใจ
มันทุกข์มาก เรียกว่าทุกขเวทนามากเกิดขึ้น
พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พากันศึกษา เริ่มต้นจากว่า ความทุกข์จะเกิดขึ้น มันมาจาก
เหตุอะไร เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันมาตั้งอยู่นั้น เรามาเสวยอารมณ์ความทุกข์ทรมานของพวกเรา
จิตมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ตรงนั้น มันก็ยึดทุกข์อยู่ตรงนั้น เป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอยู่นั่น แล้ว
เมื่อมันดับไป มันดับไปด้วยวิธีไหน มันดับไปอย่างไร ท่านให้พิจารณาทั้งความเกิดขึ้นและความดับ
ไปด้วย ให้เข้าใจในเรือ่ งทุกขเวทนา ถ้าหากเราไม่พจิ ารณา เราจะรูไ้ ด้อย่างไร ดูคนทีเ่ ป็นโรคภัยไข้เจ็บ
ต่างๆ มันยังหายจากทุกขเวทนา หายจากเจ็บป่วยได้ มันดับไปเอง ไม่ใช่มันจะยืนยันอยู่อย่างเดียว
ไม่แปรปรวนไปที่ไหน ไม่แยกย้ายไปที่ไหน
ท่านว่ามันเป็นเวทนานั้น คือมันไม่ปกติ ตัวของคนเรานี้ ถ้ามันไม่สบายแล้วมัน ผิดปกติ
หน้าตาก็ดี หนังก็ดี ร่างกายก็ดี มันอ่อนแอ มันผิดปกติ มันเป็นเวทนา มันเหี่ยวมันแห้ง ดูคนมัน
เป็นปกติได้อย่างไร เรามาดูซิ ร้องห่มร้องไห้ โศกเศร้าโศกาอาดูร มัวหมองระทมทุกข์ มันผิดปกติ
เมื่อมันเป็นอย่างนี้ ท่านจึงรู้จักว่ามันเป็นเวทนา เรามาศึกษาดูว่ามันยักย้ายผันแปร แปรปรวนไปอยู่
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ตลอด ไม่คงที่จึงเรียกว่าทุกขเวทนา ตรงนี้จึงได้ศึกษาทั้งสองอย่าง ทั้งสุขและทุกข์ จุดมุ่งหมายนั้น
สิ่งที่ทําให้สุขเกิดขึ้น เมื่อมันดับไป มันก็มาหาทุกข์ ทุกข์ดับเราก็มุ่งไปยึดสุขได้ นี่มันอยู่ตรงนี้แหละ
แต่แท้ที่จริง การแสวงหานี้ต้องการความสุข แต่สิ่งเหล่านั้นท�ำให้เกิดทุกข์ เราได้มาพิจารณา
บ้างไหม ว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้ามันมีแล้วก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้น ไม่ทุกข์มากก็ทุกข์น้อย ทุกข์ในการ
ปรนนิบัติ ทุกข์ในการรักษา ทุกข์ในการพยาบาล ทุกข์ในการประคอง เหมือนจิตของเรามีความสุข
เราอยากประคองให้มีความสุขอยู่ตลอด ไม่ให้มันเสื่อมไปเป็นทุกข์ กําลังประคองอยู่ไม่ให้มันเสื่อม
นั่นเองทุกข์ก็เกิดขึ้นแล้ว เราสังเกตบ้างไหม ให้พิจารณาดูดีๆ เหมือนเราอยากให้คนอยู่ในความ
คุ้มครองของเรา เชื่อเราอย่างนี้แหละ เราทุกข์แล้ว อยากให้เขาสุขนั่นแหละ เราสุขก็อยากให้เขาสุข
แต่เราเกิดทุกข์ขึ้น ถ้าเราไม่เข้าใจ ไม่รู้จักวาง ทีนี้เราก็เลยไปทุกข์อยู่ข้างนอก ทั้งกายก็จะทุกข์ด้วย
ทั้งใจก็จะทุกข์ไปด้วย นี่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้ เราก็ควรที่จะศึกษา
ใครจะแบกจะหามอะไรมากมายแค่ไหนก็เป็นภาระที่จะทําให้เราเกิดทุกข์ พระพุทธเจ้าจึง
สอนไว้ว่า ภารา หเว ปญฺจกฺขนฺธา ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนัก ใครแบกขันธ์ ๕ อยู่ คือแบกอยู่ที่ใจ ใจรับ
ใจยึดเป็นอุปาทาน คนนั้นเป็นทุกข์ในโลก พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้อย่างนี้
บัดนี้ เราเห็นไหมว่าอะไรต่างๆ มันเกิดขึ้นแล้วเราไปยึด มันจะเกิดทุกข์ทันที ทั้งๆ ที่ของนั้น
จะให้ความสุข แต่มันมาให้เกิดทุกข์ ของเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด สับสนปนกันอยู่ตลอด
เดี๋ยวก็ย้ายไปหาทุกข์ เดี๋ยวก็ย้ายไปหาสุข พระพุทธองค์จึงสั่งสอนไว้ว่า ไม่ทุกข์ไม่สุขก็เป็นอุเบกขา
ทําไมน่าจะเป็นอุเบกขา น่าจะได้สบาย คือในระหว่างที่เรายังละไม่ได้ทั้ง ๒ อย่าง ทั้งสุขและทั้งทุกข์
เรายังไม่เข้าใจนั้นเอง พอมันเสื่อมจากสุขมา มันจะมาเป็นทุกข์ ตอนที่มันอยู่กลางๆ มันยังไม่ทุกข์
เขาเรียกเป็นอุเบกขา มันเป็นไม่ทุกข์ไม่สุข เป็นอุเบกขาเวทนา เดี๋ยวมันก็มายึดเอาทุกข์ มาติด
อยู่กับทุกข์ ก่อนที่มันจะเสื่อมจากทุกข์ เราพยายามที่จะไปนึกหาถึงความสุข ไปในทางที่ดี มันก็อยู่
กลางอีก ก่อนที่มันจะเข้าไปหาสุขก็ต้องไปอยู่เป็นอุเบกขาก่อน ไปพิจารณาก่อน จึงจะได้สุขเกิดขึ้น
อีก ความแปรปรวนอยู่อย่างนี้ ไม่แน่นอนอยู่อย่างนี้แหละ และความจะเกิดขึ้นจากไม่ทุกข์ไม่สุขเป็น
เวทนานี้มันมาจากไหน ต้นเหตุมันมาจากอะไร เขาค้นคว้าอะไร เพราะเราปล่อยวางทุกข์อย่างไร
จึงมาเป็นกลาง และเรามาหาสุข ตอนที่มันวางเป็นกลางอยู่นั้น มันตั้งอยู่ ความเกิดขึ้นของมันคือ
ความละจากทุกข์มาหาสุข ทีนี้ เมื่อมันมาอยู่เป็นอุเบกขา อยู่กลางๆ ก็เรียกว่ามันตั้งอยู่ เมื่อมัน
ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับ จากความเป็นกลาง ก็ไปได้รับสุขเกิดขึ้น เป็นของที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน
อย่างนี้ ท่านจึงเรียกว่าเวทนา
ทําไมเวทนาตัวนี้จึงมาเกิดอยู่ อุเบกขาเวทนาตัวนี้จึงไม่หลุด ก็คือเรายังยึดทุกข์ยึดสุขอยู่
เรายังศึกษาไม่รู้ในสุขเวทนา ทุกขเวทนา ทั้ง ๒ อย่างนี้เรายังไม่รู้แจ้งเห็นจริง เราวางไม่ได้ เมื่อมัน
เกิดขึ้นมาทั้ง ๒ อย่างนี้ อันหนึ่งเกิดขึ้น อันหนึ่งดับไป อันหนึ่งเกิดขึ้น อันหนึ่งดับไป เราก็วางไม่ได้
ทั้ง ๒ อย่าง ใจของเราวางไม่ได้ เพราะยังไม่รู้แจ้ง เห็นจริง มันก็เลยเป็นเวทนาอยู่อย่างนี้
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เหตุฉะนั้น พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พินิจพิจารณาเรื่องเวทนาทั้ง ๓ อย่างนี้ สมุทยธมฺ
มานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ ตั้งสติปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ความเกิดขึ้นในเวทนา วยธมฺมานุปสุสี
วา เวทนาสุ วิหรติ ความดับไปของเวทนานี้ เราควรที่จะรู้ สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา เวทนาสุ วิหรติ
เราควรที่จะรู้ทั้งความเกิดขึ้นและความดับของเวทนานี้ อุเบกขาก็ให้รู้เหมือนกัน
เมื่อสรุปลงแล้ว เวทนาทั้ง ๓ อย่างนี้ ก็จะสรุปเข้ามาเหมือนกันหมด เหมือนกันอย่างไร ก็ให้
รูจ้ กั ความเกิดขึน้ ของสุขเวทนา ความตัง้ อยูข่ องสุขเวทนา และความเสือ่ มไปของสุขเวทนานัน้ และเรา
ก็ต้องศึกษาความเกิดขึ้นและความดับไปของทุกขเวทนาเป็นไปอย่างไร ตรงนี้เป็นเรื่องภายใน ถ้ามัน
อยูก่ บั ภายนอก เมือ่ มันเกิดขึน้ มันก็เข้าไปหาภายใน ไปหาทีจ่ ติ ใจของพวกเรา มันก็เหมือนกัน อุเบกขา
เวทนา ความเกิดขึน้ ความตัง้ อยู่ และความดับของอุเบกขาเวทนา มันจะเคลือ่ นไปทางทุกข์หรือทางสุข
พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พิจารณา เพื่อจะให้เข้าใจเรื่องนี้ให้ได้ ถ้าเราไม่เข้าใจ เราเสวย
ทุกวันอยู่ เสวยอารมณ์ อารมณ์ทุกข์ อารมณ์สุข ตัวเสวยจริงๆ ก็คือ จิตใจของพวกเรา ใจของ
พวกเรารองรับเอาไว้ทงั้ ทุกข์และสุข ทัง้ วันทัง้ คืนเลยทีเดียว เว้นจากนอนหลับ เราเคยพิจารณาสังเกต
บ้างไหม เดี๋ยวก็รัก เดี๋ยวก็ชัง เดี๋ยวก็โกรธ เดี๋ยวก็เกลียด เดี๋ยวก็ชอบ เดี๋ยวก็ไม่ชอบ เดี๋ยวก็หงุดหงิด
เดี๋ยวก็จิตใจเศร้าหมอง เดี๋ยวก็ร้อนวุ่นวาย เดี๋ยวก็สงบ เดี๋ยวก็เย็นใจ เดี๋ยวก็ทุกข์ใจ เดี๋ยวก็ร้อนใจ
เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ เราพากันดูบ้างไหม เดินไปเดินมานั่งนอนอยู่ พิจารณาดูอยู่ เวทนาทั้ง ๓ อย่างนี้
ย่อมเกิดขึ้นกับพวกเราอยู่ตลอด พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พากันศึกษา
ถ้าตราบใดที่พวกเราไม่ศึกษาไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอย่างนี้ เราก็ต้องตกอยู่ใต้อํานาจของมัน
มีทงั้ ทุกข์ทงั้ สุข ทัง้ อยูว่ า่ งๆ เป็นอยูอ่ ย่างนีแ้ หละ ไม่ได้สบายสักที ผูส้ บายนัน้ คือผูท้ รี่ เู้ ท่านัน้ จะรูท้ งั้ สุข
และทั้งทุกข์ และไม่สุขไม่ทุกข์ มันเป็นอยู่อย่างไร เกิดขึ้นมาอย่างไร แล้วก็ดับไปอย่างไร ทําไมใจ
ของเราจึงจะเป็นกลางที่ตัวรับเวทนาอยู่นี้ เมื่อไรใจของเราจะรู้ ใจของเราจึงจะวางเป็นกลางได้ด้วย
ความรู้อันแท้จริง ที่เห็นชัดเจน เรื่องอย่างนี้ตกลงในไตรลักษณ์ เป็นของไม่เที่ยง เมื่อยึดก็เป็นทุกข์
เมือ่ มันหายไปก็ไม่มอี ะไร ไม่มตี นมีตวั อะไร ก็สรุปลงในไตรลักษณ์ เมือ่ ไรจิตของพวกเราจะสรุปเวทนา
นี้ลงในไตรลักษณ์ได้ ทั้งสุขก็ดี ทุกข์ก็ดี อุเบกขาเวทนาที่มันยังไม่พ้น ยังไม่รู้แจ้ง เมื่อไร เราจะวาง
สิ่งเหล่านี้ได้ ก็ต้องรู้จึงจะวางได้ เหมือนบุคคลไปยืนตากแดด เมื่อร้อนมันก็เข้าร่มเอง ถ้าเราไปจับไฟ
ไฟไหม้มือของพวกเรา เรารู้ว่าไฟมันร้อนเราจะไม่จับอีก เมื่อไรเราจะเข้าใจเรื่องอย่างนี้ จิตใจของ
พวกเรารับทั้งทุกข์ รับทั้งสุข บางบุคคลวันหนึ่งๆ ๒๔ ชั่วโมงนั้น รับทุกขเวทนามาก รับทุกข์มากกว่า
รับสุข แต่บางบุคคลมีความสุขมากกว่าความทุกข์ บางบุคคลเฉยๆ อยู่ ก็มีได้ คิดดูซิ นี่แหละ พวกเรา
จะปฏิบัติตนเองให้มีความสุข เราต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้
ความสุขที่เราอยากต้องการมีนั้นคืออะไร พระพุทธเจ้าท่านว่า อุเบกขาญาณ ญาณ แปลว่า
หยั่งรู้สัจธรรมของจริง หยั่งรู้ทั้งทุกข์และทั้งสุข ไม่ทุกข์ไม่สุขก็หยั่งรู้ เรียกว่า เป็นวิชชา เป็นความรู้
ที่สูง ที่สามารถรู้จักเรื่องเหล่านี้ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปได้ ไม่ได้สมหวังสมปรารถนาของพวกเรา
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เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ได้ตามที่ปรารถนา แล้วเมื่อไรเราจึงจะมองดูมันเฉยๆ ว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้สม
ความปรารถนา สุขและทุกข์ก็ไม่ได้สมความปรารถนา จะให้มันทุกข์อยู่มันก็ไม่ทุกข์ เดี๋ยวมันก็
เสื่อมไป วางได้เป็นบางครั้งบางคราว เห็นไหม บางคนโกรธที่คนนั้นพูดอย่างนั้นอย่างนี้ให้ ก็ว่า
ช่างมันเถอะ วางไปนัน่ แหละ เขาเรียกว่าอุเบกขาเวทนา ถ้าหากเขาด่าเข้าไปหนักๆ ก็จะโกรธ หงุดหงิด
ขึ้นมา มันก็จะเป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นนั่นแหละ มันวางไม่ได้ เพราะยังไม่เข้าใจ ก็เลยโกรธเลยเกลียด
เคียดแค้น อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรกันอยู่ ทุกข์วุ่นวายอยู่อย่างนี้ แต่มันก็ไม่ทุกข์ตลอด มันก็
มีความสุขอยู่บ้าง แต่บางบุคคลมีความทุกข์มาก ถ้าเทียบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์นี้ บางคนในวันหนึ่งๆ
อาจจะทุกข์ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ก็มี แต่สุขมีได้แค่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ บางคนอาจจะสุขน้อยกว่านั้น
แค่ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ทุกข์มากถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ก็ได้ บางบุคคลนั้นทุกข์กับสุขอาจจะเท่ากัน เป็นผู้
มีปัญญาขึ้นมาบ้าง ผู้มีปัญญามากขึ้น ทุกข์อาจจะน้อย สุขอาจจะมาก ๖๐ - ๗๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
เพราะคนนัน้ มีสติปญ
ั ญาศึกษารูเ้ รือ่ งอย่างนี้ มีสติปญ
ั ญารูต้ นเอง  รูจ้ ติ ใจของตนเอง เมือ่ ปล่อยวางได้
มากเท่าไร รู้มากเท่าไร จิตใจเขาก็ต้องสบาย เขาไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นอยู่กับสิ่งนั้น คนนั้นก็สุขสบาย
มากกว่าคนอื่น
ตราบใดที่พวกเราท่านทั้งหลายยังวางไม่ได้หมด รู้ไม่ได้หมด เราก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์ เพราะเรา
ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในเวทนาทั้ง ๓ อย่างนี้ เรายังวางไม่ได้หมด จิตมันก็ไม่สงบ จะสงบได้น้อยๆ
ถ้าเราวางได้มากขึ้น จิตก็สงบมากขึ้น ถ้าหากเราวางได้หมดเลย ก็รู้แจ้งเห็นจริงเลย จะสงบแค่ไหน
ก็ไม่ต้องพูดกัน จะอยู่ว่างๆ แบบไหน อยู่เป็นอุเบกขาอย่างไร อยู่ด้วยความรู้ อยู่อย่างสบายอย่างไร
ไม่ต้องวุ่นวายกับอะไร ตรงนี้ก็เป็นข้อที่สําคัญมาก
พวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเรื่องเวทนานี้ ก็ขอให้น้อมนําไปพินิจพิจารณา เข้ามาสู่ตน
ดูซิ ดูร่างกายนี้แหละ ทุกข์แค่ร่างกายก็ทุกข์มากอยู่แล้ว ที่นี้มันมาทุกข์ที่จิตนี้ซิ ตัวที่จะรับจริงๆ
มันแบกมันหามอยู่ที่ใจนี้ มันทุกข์อยู่ที่นี้ ทุกข์อยู่ที่ใจ ร่างกายไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บสักอย่าง ร่างกาย
ดีๆ อยู่ แข็งแรงอยู่ สบาย แต่ถ้าใจมีความทุกข์เถอะ อีกไม่นานรูปร่างกายนี้มันจะเหี่ยวและแห้งเข้า
มันจะดื่มน�้ำไม่ได้ รับประทานอาหารไม่ได้ จะนอนไม่หลับ โรคภัยมรสุมจะเกิดขึ้น โรคประสาทหรือ
โรควิกลจริตอะไรต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายที่สุด   เพราะมันทุกข์มาจากต้นเหตุคือที่ใจ ซึ่งเป็น
ตัวรองรับ
จิตใจของพวกเราเหมือนกับภาชนะ ภาชนะคือถาด คือจานก็ดี เอาของสกปรก ทั้งหลาย
เข้ามาใส่ แล้วระคนปนกันอยู่ในภาชนะนั้น ก็จะเป็นของสกปรกมากน่ารังเกียจ ไม่มีใครชอบไม่มี
ใครจะเข้าไปแตะไปต้อง เพราะมีของสกปรกเต็มอยู่ เหม็นสาบเหม็นคาวไปหมด จิตใจของพวกเรา
ก็เหมือนกัน ขนแต่ของสารพัดเข้าไปหมักหมมทับถม จิตใจของพวกเราไม่มีอิสระ ถ้าหากพวกเรา
พิจารณาดู บางคนนั้นนั่งอยู่เฉยๆ ไม่รู้มันคิดเรื่องอะไรบ้าง วันหนึ่งๆ ไม่รู้มันคิดกี่อย่าง ไม่น่าคิด
มันก็เอามาคิด ดูซิหลายอารมณ์ไหม หลายอย่างไหม นั่นแหละ จึงเรียกว่ามันหลายสิ่งหลายอย่างที่
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เอามาใส่ภาชนะ เราคิดดู ว่าใจของเรานี้ ถ้าเป็นใจที่ดีเหมือนกับผ้าที่ขาวผุดผ่อง ถ้าเราเอาสีดํา
สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีต่างๆ สารพัดมาแต้มที่ผ้าขาวนั้น มาขีดมาเขียนที่ผ้าขาวนั้น หรือมาเทใส่
ปนกันในผ้าขาวนั้น ผ้านั้นจะเป็นสีอะไร ทั้งของเหม็นของคาว ของหอมอะไรต่างๆ ใส่เข้าไป เมื่อ
ปนเปเข้าไปแล้ว ผ้าที่ขาวๆ นั้นมันจะเป็นอย่างไร ก็จะหลายสี ไม่รู้ว่าจะเป็นสีอะไร แล้วจะไปขายให้
ใครเล่า เพราะมันสกปรก ใครเล่าจะซื้อไปนุ่งไปห่ม
จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน มันถูกมรสุมแต่ละสิ่งแต่ละอย่าง รับอารมณ์ทั้ง สุขเวทนา
ทั้งทุกขเวทนา ไม่ทุกข์ไม่สุขเวทนา เป็นมรสุมหมด จิตใจก็หมดอิสรภาพ นี่แหละเรียกว่า จิตตกต�่ำ 
เห็นไหมจิตใจหมดอิสรภาพ ประคองไม่ได้ ประคองจิตใจ ว่าใจของเราๆ ใครก็ว่าใจของเราๆ ทั้งนั้น
แต่ทําไมเราจึงฝึกมันไม่ได้ ไม่ให้มันไปคิดที่โน้นที่นี้ คิดไม่ดีไม่งาม คิดทุกข์มันไปคิดทําไม ถ้าเป็น
ของเรา เราทําไมจึงคุมไม่ได้ จึงไปรับเอาทุกขเวทนาเข้ามาไว้เสียมากมาย ของทั้งหลายมันอยู่ของ
มันเอง แต่เราทําไมจึงรับเอามาไว้ มาแบกมาหามให้มันทุกข์เกิดขึ้น อันนี้น่าคิดน่าพินิจพิจารณา
ทุกคนต้องมีความคิดเหมือนกัน มีจิตใจเหมือนกัน รับเวทนาอยู่อย่างนี้ นี่แหละ พระพุทธองค์จึงทรง
สั่งสอนให้ศึกษา
ตนเองนั้นปรารถนาอยากจะสุขอย่างเดียว ทุกข์ไม่ปรารถนา แต่ตนเองก็ก่อทุกข์ให้เกิดเอง
คิดให้ตนเองทุกข์เอง จึงสรุปได้ว่าเรารับกรรมของเราเอง ไม่มีใครมาทํากรรมให้เรา พระพุทธองค์
จึงทรงสัง่ สอนว่า กรรมเป็นของของตนนี้ พระพุทธองค์ไม่ได้สงั่ สอนโกหกหลอกลวงใคร สอนสัจธรรม
ของจริง เราทํา เราพูด เราคิด เราทุกข์เอง นี่รับเวทนา เราเป็นคนคิดเองเราทุกข์เอง ไม่ใช่คนอื่น
คิดให้เรา กรรมจึงเป็นของของตน เราทุกคนก็ต้องศึกษาเรื่องอย่างนี้ว่า ตนเองทําให้ตนเองเกิดทุกข์
ตนเองไม่อยากทุกข์แต่ทาํ ไมทาํ ให้ตนเองเกิดทุกข์ขนึ้ สิง่ เหล่านีม้ นั เป็นเวทนาทัง้ นัน้ มันมาเสวยอารมณ์
อยู่ภายในจิต
ถ้าหากเราคิดอีกอย่างหนึง่ เราได้นำ�้ ทีส่ ะอาดมาใส่แก้วทีส่ ะอาด เราก็เอาสีเขียว สีแดง สีเหลือง
สีนำ�้ ตาล สีดาํ สีอะไรต่างๆ หยดลงไปในแก้วน�ำ้ ทีม่ นั สะอาดนัน้ แล้วเอาช้อนมาคน เอาไม้มาคนเข้ากัน
สีนั้นจะใช้งานได้ไหม จะเอาไปทาบ้าน ทาตู้ ทาเตียง สีนั้นมีคนจะซื้อไหม จะตั้งยี่ห้ออะไรก็ไม่มีใคร
ซื้อ ไม่รู้จักเบอร์ของสี เป็นของไร้ประโยชน์ ใจของพวกเราก็เหมือนกัน เมื่อรับอารมณ์สารพัดต่างๆ
เป็นมรสุมอยู่อย่างนี้ ทุกข์มากๆ เลยทีเดียว มืดมนอนธการไปหมด เมื่อมันมืดมนอนธการอย่างนี้เขา
จึงตัดสินใจไปในทางที่ผิด หาทางออกไม่ได้ก็ต้องฆ่าตนเอง ทุกวันนี้ก็มากขึ้นๆ เกือบทุกวันเสียแล้ว
เดีย๋ วก็ผกู คอตาย เดีย๋ วก็กนิ ยาพิษยาเบือ่ ตาย กระโดดตึกตาย กระโดดน�ำ้ ตาย ยิงตนเองตาย ทําไมจึง
เป็นอย่างนี้ เพราะไม่มที างออก ใจหมดสภาพ มันมืดมนอนธการ ก็เลยมาฆ่ารูปร่างกายทีใ่ จมาอาศัยอยู่
เราคิดดูซิเวทนานี้มันเป็นอย่างไร มันร้ายแรงแค่ไหน พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอน อยากให้รู้
เราคิดดู เหมือนบ้านของพวกเรา เราอยู่ในบ้าน เราจะเอาไฟมาเผาบ้าน จะฟันจะทุบจะตีบ้านของ
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ตนเอง หรือเอาอะไรมาทําลายให้มันพังลงไป คนชนิดนั้นมันเป็นอย่างไร คนฟันบ้าน ตีฝาบ้าน
ทําลายบ้านของตนเอง เรียกว่าคนเป็นจิตอย่างไร เป็นวิกลจริตอะไร เป็นบ้าหรือเป็นอะไรจึงมา
ทําลายบ้านที่ตนเองอยู่ นั่นแหละ จิตใจของพวกเราก็เหมือนกัน มาทําร้ายรูปร่างกายที่ตนเอง
มาอาศัยอยู่ คือจิตนั้นมันคิดทําลาย ก็เลยทําลายตนเองได้ สั่งงานให้เอาเชือกมาผูกคอได้ สั่งงานให้
เอายาพิษมากินได้ สั่งงานให้กระโดดลงไปในน�้ำได้ กระโดดตึกได้ สั่งงานเอาปืนมายิงตนเองตายได้
ดูซิ จิตนั้นยิงมันไม่ถูกหรอก แต่มันมาฆ่ารูปร่างกายที่มาอาศัยอยู่ เหมือนเราทําลายบ้านของเรา
แล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนล่ะ มันก็ทุกข์ซิ เพราะไม่มีบ้านอยู่ เมื่อใจมันเป็นทุกข์ รับเวทนาอยู่ เมื่อตายไป
มันจึงไปทุกข์ อยากพ้นทุกข์ก็เลยไม่พ้นทุกข์ อยากฆ่าตนเอง หนีหนี้ให้มันพ้นทุกข์ ไม่มีหวัง เพราะ
มันทุกข์อยู่แล้ว หรือมันผิดหวังอะไรต่างๆ ไม่ได้สมหวัง เราฆ่าตนเองมันก็ทุกข์อยู่แล้ว มันกําทุกข์
เป็นอุปาทานยึดมัน่ ถือมัน่ เป็นอารมณ์อยู่ เขาเรียกว่าทุกขเวทนา มันก็ตอ้ งไปทุกข์ซิ เพราะมันรับทุกข์
อยู่แล้ว มันเป็นอย่างนี้
พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนอยากให้พินิจพิจารณาศึกษาให้รู้ ให้จิตใจของผู้อยู่บ้านรู้จักคุณ
ของบ้าน ไม่ให้ทบุ ให้ตบี า้ น ไม่ให้ทาํ ลายบ้าน ไม่ให้เผาบ้าน เราจะอยูอ่ าศัยมัน บัดนี้ จิตใจของพวกเรา
อาศัยรูปร่างกายของพวกเรา มันไม่ได้สมหวังสมปรารถนา เราก็ไปทุกข์กบั มัน เมือ่ มันพลาดหวัง จิตใจ
ก็มาฆ่าร่างกาย ทําลายรูปร่างกายอันนี้ เรามาอาศัยเขา มาอาศัยเขาใช้งาน จะใช้ไปทางไหน ใช้ไป
ในทางที่ไม่ดีก็ได้ ใช้ไปในทางที่ดีก็ได้ เพราะมาจากจิตใจนั่นแหละ มาจากตัวผู้รับ เหมือนกับจานที่
สะอาดเราก็เอาของดีๆ มาใส่ แก้วสะอาดก็ใส่น�้ำที่ใสสะอาด มาดื่มกินสนิทใจ ใส่น�้ำส้ม น�้ำหวานก็ได้
ผ้าขาวๆ ก็มานั่งมาห่มได้ เพราะมันสะอาดดี เดี๋ยวนี้มันยังไม่สะอาด ก็ต้องหาของสะอาดมาใช้ มาใส่
ในใจของพวกเรา เมื่อใจของเรารู้เวทนาทั้งหลายแล้ว เขาจึงจะไม่รับ จิตจึงเป็นผู้ดูอยู่เฉยๆ อยู่ด้วย
เหมือนพวกเราอยู่บ้านนี่แหละ เราก็ดูแลทําความสะอาดรักษามัน ก็เลยอาศัยเขาอยู่สบาย
บัดนี้ การที่เราจะบริหารงานอะไร สร้างสติปัญญา หรือเราจะรักษาศีลนั่งภาวนาอยู่ในบ้าน
เราก็ต้องอาศัยบ้าน ฝนไม่ถูก แดดไม่ส่อง นอน นั่ง ยืน เดิน ปฏิบัติ ใจของพวกเราอาศัยรูปร่างกาย
ก็เอารูปร่างกายทําคุณงามความดี รักษาศีลเจริญภาวนา มาพิจารณาดู เราต้องข้ามพ้นจากรูป
ร่างกายเราก็คือรูปขันธ์ เราจึงจะพ้นทุกข์
ครั้นเราอยู่ในบ้านของพวกเรา เราไม่เจ็บไม่ป่วย ฝนไม่ถูก แดดไม่ถูก ไม่มี อันตรายที่จะเข้าไป
ก็ต้องอาศัยบ้าน เมื่อหากเราล่วงลับดับไป เราก็ทิ้งบ้านไป ไม่ได้เอาบ้านไปด้วย ใจก็เหมือนกัน
เมือ่ รูปร่างกายนีเ้ ฒ่าแก่แล้วชาํ รุดทรุดโทรมตายไป เขาก็ไม่ได้เอารูปร่างกายนีไ้ ปด้วย เขาไปของเขาเอง
ไปตามกรรมของเขา ตรงนี้แหละ การที่มันรับเวทนาทั้งหลายอยู่ รับทั้งดีและไม่ดีอยู่อย่างนี้ ยอมรับ
หมดรับทั้งสุขรับทั้งทุกข์ บางทีก็เฉยๆ อยู่หมดทั้งวันทั้งคืนเว้นจากนอนหลับ เอาล่ะ ใครจะฉลาด
กว่ากัน ก็ต้องฝึกฝนอบรมสติปัญญา มาพินิจพิจารณาเรื่องเวทนาทั้ง ๓ อย่างนี้ เพื่อจะให้จิตใจของ
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พวกเรารับรู้เรื่องอย่างนี้ ที่มันสัมผัสแล้วมันจะมายึดมั่นถือมั่นนี้ เราจึงจะได้สบาย คือ อุเบกขา ใจจึง
สบาย ใจรู้เสียก่อน ใจจึงสบาย
บางท่านบางองค์ท่านจึงว่า จิตรู้ จิตเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทย ถ้าใจรู้ก็จะเป็นภาษาของ
พวกเรา ใจมันรู้จัก มันเข้าใจเรื่องอย่างนี้ เราจะว่าปัญญา วิชชา ความรู้ เราจะสมมุติออกมาเป็น
อะไรก็ได้แล้วแต่ จะสมมุตมิ าพูดคุยกัน ทัง้ สุขเวทนา ทุกขเวทนา ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ เวทนา เขาก็อยูก่ บั โลก
อย่างนี้เอง เราไม่เกิดมาเขาก็มีกันอยู่อย่างนี้แหละ คนเจ็บคนป่วย คนทุกข์ร้องไห้ คนหัวเราะรื่นเริง
อะไรต่างๆ มันมีอยู่อย่างนี้ของมันเอง แต่พวกเรายังไม่ฉลาด ใจของพวกเรายังไม่ฉลาด เกิดขึ้นมาพบ
มาเจอแล้วก็มาหลง เมืองมนุษย์ของพวกเรานี้จึงเป็นเมืองมรสุม เมืองวุ่นวาย เมืองทําให้หลงได้ง่าย
พวกเราก็หลงนั่นแหละจึงได้มาเกิด ใครๆ ก็เหมือนกัน
เหตุฉะนั้น ก็ขอให้ทุกท่าน ทั้งพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา น้อมนํา เวทนาทั้ง
๓ อย่างนี้ มาพินิจพิจารณาด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา ให้รู้ทั้งความเกิดขึ้น ความตั้งอยู่ และความดับไป
ของเวทนานี้ แล้วจะได้ปลงได้วางได้ เกิดความสุขความสบายขึ้นแก่ตน ก็ขอยุติการบรรยายธรรม
ไว้เพียงแค่นี้
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การพิจารณาจิตในจิต
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
คณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลาย พวกเราทุกคนให้พากันตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา เนื่องใน
วันนี้อาตมาภาพจะบรรยายธรรมเรื่อง พิจารณาจิตในจิต พวกเราท่านทั้งหลายให้พากันนั่งขัดสมาธิ
ตั้งจิตตั้งใจฟังด้วยดี ทําจิตใจของตนนั้นระลึกนึกไปตามกระแส ธรรมที่อาตมาได้อธิบายนั้น เรียกว่า
ใช้จิตใจของตนเองพินิจพิจารณาไปตามธรรม
เหตุฉะนั้น การที่พวกเราท่านทั้งหลายจะได้พิจารณาดูจิตใจ ทุกคนก็ต้องมีจิตใจเหมือนกัน
จิตเป็นภาษาบาลี ใจเป็นภาษาไทย แต่พวกเราก็ยังไม่รู้ไม่เข้าใจจริงๆ ว่าจิตนั้นคืออะไร ใจคืออะไร
แล้วจะประพฤติปฏิบัติอย่างไร ฝึกหัดอย่างไร เข้าใจอย่างไรว่าจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายนั้น
เปลี่ยนแปลงไปตามอารมณ์ต่างๆ ที่มาสัมผัสจิต เหตุฉะนั้น การที่พวกเราจะพิจารณาดูในจิตใจ
ของตนให้รู้ให้เข้าใจว่า จิตใจนั้น เสวยอารมณ์อะไร จิตพัวพันฟั่นเฝืออยู่กับเรื่องอะไร องค์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสให้ไว้ว่า พิจารณาจิตในจิต
คําว่า พิจารณาจิตในจิต นั้น คือเราจะต้องใช้สติและสัมปชัญญะ สติคือความระลึกได้
สัมปชัญญะ คือความรู้ตัว อันนี้เป็นตัวสําคัญที่จะได้สอดส่องมองดูจิตใจของเรา เมื่อเรายืน เดิน
นั่ง นอนอยู่ทุกอิริยาบถก็ตาม เพื่อจะให้รู้เพื่อจะให้เข้าใจว่าจิตใจของเรานั้นคิดอยู่กับอารมณ์อะไร
ทั้งความโลภ ความโกรธ ความหลงอยู่ในใจ ท่านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ราคะ โทสะ โมหะ ที่เกิดขึ้น
อยู่ภายในจิตของเรานั้น
ทุกคนก็ให้มาเข้าใจว่า จิตคือความคิด คิดไปตามอารมณ์ คือ ความโลภ ความโกรธ
ความหลง นัน้ เอง เมือ่ หากเรามีสติสมั ปชัญญะพินจิ พิจารณาสอดส่องมองดูจติ ใจของตนในปัจจุบนั นี้
ไม่ต้องคิดถึงอดีต อนาคต อดีตที่ล่วงมาแล้วก็ไม่ต้องไปคิด อนาคต สิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็ไม่ต้องคิด
คํานึงถึง
ให้ทุกคนมาตั้งสติปัญญาพินิจพิจารณาดูจิตของเรา คิดอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ว่าจิตของเรานั้น
หากมันหลงเพลิดเพลินไปตามกามารมณ์ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ทัง้ หลาย เป็นฝ่ายทีห่ ลงระเริง
เพลิดเพลินไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด อันนั้นเรียกว่าจิตของเรามีราคะ เรียกว่าความเกิดขึ้นของจิตติด
อยู่กับอารมณ์สิ่งนั้น เมื่อหากจิตของเรากําลังเสวยอารมณ์อยู่ในความเพลิดเพลินนั้น เรียกว่าจิต
ของเรานั้นติดอยู่กับราคะ ความพอใจในสิ่งนั้นอยู่ หากเราพิจารณาดูแล้วว่า เมื่อหากจิตของเรานั้น
วางจากสิ่งนั้น เรียกว่าดับจากราคะ ก็ควรที่จะเข้าใจ
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เหตุฉะนั้น ทุกคนควรพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นเพราะเหตุอะไร เราพากันนั่งทําความ
สงบอยู่ จิตนิ่งอยู่ เราควรที่จะรู้ว่ามันปรุงแต่งขึ้นมา คิดขึ้นมาเอง หรือมาจากภายนอก อารมณ์
ที่จะเป็นราคะดังได้กล่าวมานั้น ถ้าหากมาทางสิ่งภายนอก มาหลอกลวงให้จิตตามไปคิดในสิ่งนั้น
เราก็ควรที่จะรู้ จะเข้าใจ
ถ้าหากเราไม่ได้มีตาเห็นรูป หูได้ยินเสียง จมูกได้ดมกลิ่น ลิ้นได้ลิ้มรส กายถูกต้องโผฏฐัพพะ
อะไรก็ตาม แต่หากว่าจิตของเรานิ่งอยู่ เมื่อมีกิเลสราคะอยู่ มันก็ผุดขึ้นมาเองหรือปรุงแต่งขึ้นมาเอง
ภายในจิต มีความเพลิดเพลินยินดี นั้นก็เรียกว่ามีความเกิดขึ้น เรียกว่าความเกิดขึ้นของจิต เมื่อมา
คิดอยู่ ความตั้งอยู่ของจิตนั้น ในอารมณ์นั้น เราก็ควรดูว่ามันกําลังติดอยู่ เพลิดเพลินอยู่นั่นเอง
นี่เรียกว่ามันตั้งอยู่ เมื่อมันดับไป เราก็ควรที่จะรู้
องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า จิตของตนเองมีราคะ ก็ควรที่จะรู้จะเข้าใจว่า เดี๋ยวนี้
จิตของเรากําลังตั้งอยู่ในราคะ ความพอใจ เมื่อจิตของเราเสวยอยู่ในราคะนั้น ก็ควรที่จะเข้าใจว่า
จิตของเรากําลังมีความเสวยอารมณ์นี้อยู่ เมื่อจิตของเรานั้นวางไปแล้ว ดับจากอารมณ์นั้นไป ก็ควร
ที่จะทําความเข้าใจให้รู้ว่า เดี๋ยวนี้ราคะดับไปแล้วจากจิตใจของตนด้วยวิธีไหน ควรที่จะเข้าใจอย่างนี้
เหตุฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงให้เรามาพิจารณา ทั้งความเกิดขึ้นของอารมณ์นั้นอยู่ภายในจิต
ทั้งความเสื่อมไปของอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ภายในจิต ก็คือราคะนั้นเองเสื่อมไป
เหตุฉะนั้น ทุกคนยังไม่มีความเข้าใจว่าตนเองหลงติดในราคะ คําว่าราคะนี่ไม่ใช่อย่างอื่นไกล
ก็คือความกําหนัด ความยินดี ความเพลิดเพลิน ความหลงมัวเมาอยู่เรียกว่าราคะ หากจิตใจของเรา
พัวพันอยู่เช่นนี้แล้ว ก็ทําให้มีความทุกข์ความเดือดร้อน เกิดขึ้น มีความกระวนกระวาย ความ
เสาะแสวงหาในอารมณ์ที่ตนเองต้องการ ท่านจึงว่า ราคคฺคินา ไฟคือราคะ ทําให้แผดเผาจิตใจของ
พวกเราท่านทั้งหลาย เร่าร้อน กระสับกระส่าย กระเสือกกระสนดิ้นรนอยู่ไม่มีรู้จักจบจักสิ้น
เมื่อเป็นเช่นนี้เอง พระพุทธองค์จึงอยากให้เรานี้มีสติสัมปชัญญะรู้จิตของตนเอง ตั้งอยู่ใน
อารมณ์นั้นๆ และการดับไปของอารมณ์นั้นๆ นี้ในข้อที่หนึ่ง
อีกอย่างหนึง่ นัน้ จิตของเรานัน้ หากเรามาพิจารณาทัง้ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ของภายนอกนั้น ถ้าจิตของเราออกไปรับอารมณ์สิ่งเหล่านั้นมา เข้าพินิจพิจารณาเกิดขึ้น ไม่มี
ความพอใจในอารมณ์ที่ได้รับนั้น หากมันไม่มีความพอใจเกิดขึ้น ก็ควรที่จะกําหนดรู้ว่า เดี๋ยวนี้
จิตของเรากําลังเกิดโทสะ ความที่ไม่พอใจ ความครุ่นคิดขุ่นเคืองอยู่ เมื่อมันตั้งอยู่ มันก็เสวยซึ่ง
ความเศร้าหมองและความขุ่นมัว ความเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนกัน จิตไม่มีความสุขความสบาย
ก็ควรที่จะเข้าใจอารมณ์ที่จิต ของเรากําลังตั้งอยู่ บัดนี้ หากอารมณ์น้ีดับไป เราก็ควรที่จะเข้าใจ
ในระยะนี้ว่าโทสะนั้น ดับไป
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เหตุฉะนั้น หากเรามาทําความเข้าใจอย่างนี้ ให้รู้อย่างนี้อยู่ภายในจิตของเรา ตั้งแต่ความ
เกิดขึ้นมา เกิดขึ้นมาเพราะอะไร ทางภายนอกดังได้กล่าวนั้นหรือ หรือหากโทสะเกิดขึ้นภายในจิต
ที่เรากําลังนั่งทําความสงบอยู่ หรือจิตนิ่งอยู่นั้น เมื่อจิตของเรานิ่งอยู่ สงบอยู่ แต่มันครุ่นคิดปรุงแต่ง
ขึ้นมาภายในจิตเอง เรียกว่ามโนทวาร เกิดขึ้นภายในจิตของเรา มันไม่พอใจในอารมณ์นั้นๆ
เมื่อมันตั้งอยู่ก็ดี มันตั้งอยู่ มันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หรือมันกําลังมีความทุกข์ร้อนอยู่
อย่างไรในจิตใจ ควรทีจ่ ะกาํ หนดให้เข้าใจ ให้รู้ เมือ่ จะเสือ่ มไปนัน้ เสือ่ มไป ด้วยวิธไี หน เราคิดอารมณ์
อะไร เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร มันจะดับไปจากจิตใจของเรา อย่างไร ท่านจึงตรัสไว้ว่า จิตมีโทสะ
เกิดขึ้นก็ควรที่จะกําหนดรู้ว่าจิตกําลังมีโทสะ เมื่อกําลังตั้งอยู่ในโทสะไม่มีความพอใจนั้น ก็ควร
ที่จะกําหนดรู้เหมือนกัน
เมื่อโทสะดับไป ก็ควรที่จะกําหนดรู้ เดี๋ยวนี้โทสะดับไปจากจิตใจของตนเองแล้ว ก็ควรที่จะ
กําหนดรู้ให้เข้าใจ อันนี้เราควรที่จะพิจารณาให้รู้อย่างนี้ พิจารณาจิตในจิต ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา
พิจารณา
บัดนี้ จิตของเราเป็นโมหะเกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไร ทุกคนก็ย่อมมีเหมือนกันที่ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง
ในธรรมทัง้ หลาย ยังไม่ได้พน้ ทุกข์ ก็ยอ่ มมีโมหะคือความหลง อันทีจ่ ติ ทีม่ คี วามหลงนัน้ เราก็ควรทีจ่ ะ
ใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาสิ่งที่ถูกที่ผิดที่จิตของเรากําลังคิดอยู่หรือหลงผิดอยู่นั้น เรารวบรวมเข้าไป
แล้วว่า ตัง้ แต่จติ ของเรามีราคะและ โทสะนัน้ จิตของเราไปหลงอยูท่ งั้ ๒ อย่าง ทัง้ อิฏฐารมณ์ อารมณ์
ที่พอใจในราคะดังได้กล่าวมานั้น อนิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ไม่พอใจอีกอย่างหนึ่ง เราก็ควรที่จะเข้าใจ
ใช้สติปัญญา พินิจพิจารณาดูว่า จิตของเราหลงอยู่ทั้ง ๒ อย่าง ทั้งอารมณ์ที่พอใจและอารมณ์ที่
ไม่พอใจ จิตของเราก็เปลี่ยนแปลงอยู่ เกิดๆ ดับๆ อยู่อย่างนั้น เดี๋ยวก็สบายเดี๋ยวก็ทุกข์ เสวยอารมณ์
อยู่ ๒ อย่างนี้ ท่านจึงเรียกว่า สิ่งที่พอใจกับไม่พอใจสับสนปนกันอยู่อย่างนี้ อยู่ภายในจิตของพวกเรา
ท่านทั้งหลาย
เหตุฉะนั้น เมื่อเรามาพิจารณารู้แล้วว่า จิตของเรากําลังหลงอยู่กับอารมณ์ทั้ง ๒ อย่างอยู่
อย่างนี้ เราจะแก้ไขอย่างไร พิจารณาให้เข้าใจอย่างไร รูอ้ ย่างไร จึงจะปล่อยวางในอารมณ์สงิ่ ทัง้ หลาย
เหล่านั้นได้ การพิจารณาจิตในจิต นี้เป็นข้อที่สําคัญเป็นข้อสุดท้าย
แม้หากพวกเราท่านทั้งหลาย ฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับ เป็นสมาธิหนักแน่น มั่นคง
ดํารงอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์เดียวแล้ว แม้เราจะไปยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ที่ไหน ทุกอิริยาบถทั้ง
๔ อย่างนี้ เราก็ต้ังสติปัญญา พินิจพิจารณาจิตของเราอยู่ทุกอิริยาบถ และเราทํากิจการงานอะไร
บางสิ่งบางอย่างอยู่ เราก็ควรที่จะกําหนดรู้ว่าจิตของเรานั้น คิดอยู่กับอารมณ์อะไร นี้เป็นข้อที่สําคัญ
เราท่านทั้งหลายจะพากันชําระจิตของเราให้หมดจดผ่องใส ให้สะอาด ก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญา
รู้ความนึกคิดของตนเอง เรามาพินิจพิจารณาทั้ง ๒ อย่างนี้ ทั้งดีและไม่ดี หรือทั้งทุกข์ทั้งสุข เกิดขึ้น
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อยู่ภายในจิตของเรานั้น เราก็ควรที่จะพากันทําความเข้าใจ ให้รู้ว่าทั้งทุกข์และทั้งสุข ทั้งอารมณ์
ที่พอใจและไม่พอใจ ทั้ง ๒ อย่างนี้ เป็นสภาวะความเป็นจริงตั้งอยู่ตามธรรมชาติของเขา เรามา
พิจารณาดูภายนอกซิ แม้รูปก็ดี เสียงก็ดี กลิ่นก็ดี รสก็ดี โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทั้งหลายอยู่ในโลกนี้
ก็เป็นตามธรรมชาติ
เมื่อหากเราไม่รู้แล้ว เราจึงหลงเพลิดเพลิน จิตใจจึงไปจดจ่อพัวพันฟั่นเฝืออยู่ ทําให้เรามี
ความทุกข์เกิดขึ้นได้ ธรรมชาติแล้วเขาอยู่เป็นปกติของเขา ที่เราจะชําระจิตใจของเรา เมื่อเราอยู่
ที่ใดแห่งหนตําบลใดที่ไหน เราก็ควรใช้สติปัญญาพินิจพิจารณาอยู่ทุกขณะที่กําลังยืน เดิน นั่ง
นอนอยู่นั้น อยู่ที่นั้นๆ เราพากันพิจารณาอย่างนี้ จะให้รู้ถ้าหากจิตของเรานั้น เราอยู่นิ่งๆ มันเกิดขึ้น
มาดังได้กล่าวมานั้น ก็ควรที่จะรู้ เราไม่ได้ทํากิจการงานอะไรภายนอก เรานั่งอยู่สบายหรือสงบอยู่
เราก็ควรที่จะกําหนดรู้ดูจิตของตนเองอยู่ตลอด ไม่ให้จิตของเราออกจากสมาธิ
เมื่อหากกิเลสยังไม่หมดไม่สิ้นจากดวงใจ อารมณ์มันจะโผล่ขึ้นมาภายในจิตเอง เรียกว่ากิเลส
ยังไม่หมดจากดวงใจของเรา มันก็โผล่ขึ้นมาได้ มันก็ปรุงก็แต่งขึ้นมาได้ในมโนทวาร ภายในจิต
ของเราได้ เมื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้ว เราก็ควรที่จะกําหนดรู้ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น เออ..อารมณ์อันนี้
เป็นอะไร อารมณ์อันนี้มันเป็นราคะ ความพอใจหรือกําหนดพินิจพิจารณาดูให้ดี
ถ้าหากเรามีความพอใจ เราหลงเพลิดเพลินแล้ว เรายึดมั่นว่ามีความสุขแล้ว เราก็รู้ทันทีว่า
เดี๋ยวนี้จิตของเรากําลังอยู่ในราคะ ตั้งอยู่ในราคะ ความกําหนัด ความยินดี เราควรที่จะรู้อย่างนั้น
ทันที เมือ่ เรารูแ้ ล้วเราก็ควรทีจ่ ะปล่อยวางว่า อันนีเ้ ป็นราคะเกิดขึน้ มา ถ้าหากเรายึดมัน่ ถือมัน่ ทุกข์จะ
ตามมาหาเรา เพราะเราคิดติดอยู่กับสิ่งนั้น ถ้าเรารู้แล้วเราก็ควรที่จะละปล่อยวางออกไป นี่การ
พิจารณาดูจิตใจด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา
หากจิตของเรานั้นมันมาพินิจพิจารณาอยู่ เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่พอใจก็ควรที่จะเข้าใจ
ควรที่จะเข้าใจ เดี๋ยวนี้จิตของเราเกิดขึ้นมา ผุดขึ้นมาแล้ว มันไม่พอใจ ไม่พอใจกับเรื่องอะไรก็ตาม
กับเพื่อนกับฝูงหรือเรื่องราวต่างๆ ทุกอย่าง หรือมันหงุดหงิดกับเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้น
เราก็ควรที่จะเข้าใจว่า โอ.เดี๋ยวนี้จิตของเรากําลังเป็นโทสะ มีความวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างนี้ นี่การ
จดจ้องมองดูจิตอยู่ทุกขณะ ไม่ว่าเรากําลังทําอะไร เมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็รีบปล่อยรีบวาง อย่าไป
ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้น ทุกข์จะตามมาหาเรา เมื่อหากเรารู้จักวิธีปล่อยวิธีวางออกไปแล้ว มันก็
ดับไป
เหตุฉะนั้น เมื่อมาทําความเข้าใจให้รู้อย่างนี้ เราจึงจะชําระจิตของเราให้หมดจดได้ เพราะมารู้
ทั้งราคะและโทสะ รู้ทั้งความโลภ ทั้งความโกรธ และความหลง สามารถที่จะปัดเป่าหรือหาวิธีแก้ไข
เสียสละ ละความโลภ ความโกรธ ความหลง ปลดปลงออกจากดวงใจได้ ก็มาพิจารณาจิตในจิต
นี่เอง นี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่พวกเราจะพากันชําระจิตใจของเราอยู่ในปัจจุบันนี้
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ถ้าหากเราไม่รู้ไม่เข้าใจในอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเราให้แจ่มแจ้ง ให้เข้าใจโดยดีแล้ว
เราก็ไม่อาจสามารถที่จะเสียสละ ละทั้งความโลภและความโกรธออกจากดวงใจได้ เพราะอะไร
เพราะเราหลง เหตุฉะนั้น ในสมัยปัจจุบันนี้ ทุกคนว่าตัวเองรู้บางทีโดนทุกข์เข้าไป โศกเศร้า
โศกาอาดูรหม่นหมอง จึงร้องห่มร้องไห้ นอนก็ไม่หลับ ก็ว่ารู้อยู่ว่ามันเป็นทุกข์ ว่าตนเองรู้ ถามแล้ว
ว่ารู้ ถ้าตนเองรู้จริงๆ ทําไมจึงไม่วางจึงไม่ปล่อย ไม่เสียสละละปล่อยวางออกไป ถ้ารู้
เรียกว่าคนยังไม่รู้จึงปล่อยวางไม่ได้ ไม่รู้อะไร ไม่รู้โทษของมัน ทั้งราคะก็ดี ความยึดมั่นถือมั่น
ในอารมณ์ต่างๆ และสิ่งของต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกก็ดี เมื่อเรายังไม่รู้ มันก็ต้องนําทุกข์มาให้
เมื่อเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันก็นําทุกข์มาให้ ถ้าหากเรารู้โทษมันเมื่อไหร่ ทั้งราคะก็ดี
การที่หลงเพลิดเพลินดังได้กล่าวมานั้น ผลสุดท้ายมันก็นําทุกข์มาให้แก่เรา ถ้าหากเรารู้จริงว่า สิ่งที่
เราไม่พอใจนี้ มันก็นําทุกข์ ความเดือดร้อนมาให้แก่จิตใจของเรา จนมีความทุกข์โศกเศร้าโศกาอาดูร
ควรที่จะรู้ซิ รู้โทษของอารมณ์นี้เกิดขึ้นภายในจิต นี่แหละการพิจารณาจิตในจิต เมื่อหากเราไม่รู้
เมื่อไหร่ เราก็แก้ไขตนเองไม่ได้ ไม่มีใครจะแก้ไขให้
การแก้ไขนี้ เราก็มีสติปัญญาที่จะรู้เท่านั้นเอง กําหนดรู้ว่าทั้ง ๒ อย่างนี้มีโทษ ทั้งราคะและ
โทสะมีโทษ นําทุกข์นําความเดือดร้อนมาให้
เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่า ราคคฺคินา ไฟคือราคะ โทสคฺคินา
ไฟคือโทสะ โมหคฺคินา ไฟคือโมหะ ความลุ่มหลงนี้เองทําให้มีความทุกข์ ความเดือดร้อน เป็นไฟ
แผดเผาดวงจิตดวงใจของพวกเราท่านทัง้ หลายอยูใ่ นปัจจุบนั นี้ ทัง้ กลางวันกลางคืน ยืน เดิน นัง่ นอน
อยู่ที่ไหนทุกอิริยาบถ มันแผดเผาจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย แต่เราไม่รู้ไม่เข้าใจ ก็เพราะเราหลง
พระพุทธองค์จึงอยากให้ พวกเราท่านทั้งหลายมากําหนดรู้ มาดูให้เข้าใจในอารมณ์ที่เป็นราคะและ
โทสะนี้ให้แจ่มแจ้ง ให้รู้โทษของมันเท่านั้นเอง
ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายรู้โทษของทั้ง ๒ อย่างนี้แล้ว ก็เรียกว่าไม่เป็นโมหะ เป็นผู้มี
สติสัมปชัญญะ รู้ตามความเป็นจริงว่า ทั้งราคะและโทสะนี้ เป็นเฉพาะอยู่โดยเอกเทศของเขา
ั ญาทีจ่ ะรูเ้ ห็นตามความเป็นจริงของเขา
โดยตามสภาวธรรม มีอยูป่ ระจาํ อยูใ่ นโลกนี้ แต่เราไม่มสี ติปญ
คนเรามาคิดดูซิ บางทีนั้นมันก็มีความพอใจ บางทีก็ไม่พอใจ มันอยู่แค่นี้ ยืน เดินนั่งนอนอยู่
ที่ไหน เดี๋ยวก็สนุกสนานรื่นเริง เดี๋ยวก็โศกเศร้าโศกาอาดูรหม่นหมอง ร้องห่มร้องไห้ จิตใจเหี่ยวแห้ง
อับเฉาลงไป มันก็มีอยู่แค่นี้ แม้แต่กับวัตถุภายนอก สิ่งของต่างๆ ก็เหมือนกัน หรือบุคคลอื่นนอกตัว
เองไปก็เหมือนกัน และวนเข้ามาหาตัวเอง ที่เราไม่พอใจกับตนเอง บางบุคคลมันเจ็บมันป่วยหรือไม่
สบายกายอย่างนี้ มันก็มีความทุกข์เกิดขึ้น มันก็เกิดขึ้นมาอยู่กับตนเอง มันก็ไม่พอใจอยู่นั้น มันจะ
เกิดอยู่ที่ไหน กิเลสมันอยู่ที่นี้
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เหตุฉะนั้น องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงให้พวกเราพิจารณาจิตในจิต ทั้งความเกิดขึ้น
ความตั้งอยู่ และความดับไป และให้พิจารณาทั้งความเกิดขึ้นและความดับไปของจิตด้วยเป็นผู้มี
สติปัญญา
หากพวกเราท่านทั้งหลาย ที่เป็นศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา พากันนั่งเจริญเมตตา
ภาวนา ทําจิตใจให้สงบแล้ว เราก็จะมาพิจารณาตรงนี้ เพื่อจะชําระจิตใจของเราให้หมดจดบริสุทธิ์ได้
ก็ดูอยู่ตลอด
บั ด นี้ ถ้ า หากบุ ค คลที่ กํ า ลั ง พิ จ ารณาดู อ ยู ่ แก้ ไขตนเองอยู ่ มารู ้ อ ยู ่ จิ ต ก็ เ ลยสงบนิ่ ง อยู ่
ยังไม่ปรุงไม่แต่งทั้งอารมณ์ที่เป็นราคะและโทสะที่เกิดขึ้นภายในจิต จิตตัวนี้สงบอยู่เหมือนอยู่เฉยๆ
ไม่คิดเรื่องอะไร ไม่ปรุงแต่งเรื่องอะไรเกิดขึ้นมาภายในจิต ตรงนี้ก็ให้เป็นผู้มีสติปัญญา ดูจิตใจของ
ตนเองให้สงบอยูเ่ ท่านัน้ ถ้าจิตใจของเราสงบนิง่ อยู่ มันรับรูท้ งั้ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์
ทั้งภายนอกมันก็กระเด็นออกไปหรือมันไม่ยึดเอาไว้ อารมณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในจิตนั้นก็ไม่มี
เมื่อมันยังไม่มีอารมณ์เกิดขึ้นมา ปรุงแต่งขึ้นมา เราก็ใช้สติปัญญาดูจิตของเราที่มันนิ่งอยู่
เท่านัน้ ถ้าหากมันนิง่ อยูเ่ ป็นชัว่ โมงสองชัว่ โมง หลายชัว่ โมง หรือเป็นวันๆ หลายวัน มันก็ยงั ไม่ปรุงแต่ง
เราก็ควรที่จะใช้สติปัญญาดูจิตใจของเราอยู่เท่านั้น เพื่ออยากให้พากันมองเห็นว่า กิเลสของเรานั้น
ทั้งราคะและโทสะนั้นมันหมดหรือยัง ถ้ามันยังไม่หมด มันก็จะโผล่ขึ้นมาเอง เป็นมโนทวาร เพราะ
ทางภายนอกเราแก้ไขไว้แล้ว ทางภายในนั้นมันยังไม่หมดไม่สิ้น มันก็จะเกิดขึ้นมาได้ ถ้าหากมัน
ยังไม่เกิดมา มันอยู่เป็นปีๆ พู้น จิตใจของเราก็นิ่งอยู่ มองซ้ายแลขวาไปไหน แห่งหนตําบลใดที่ใด
จิตใจมันก็สงบนิ่งอยู่เฉยๆ มองเห็นอะไรมันก็เฉยๆ ได้ยินเสียงอะไรก็เฉยๆ ถูกกลิ่นก็เฉยๆ ลิ้นได้
ลิ้มรสก็เฉยๆ กายถูกต้องโผฏฐัพพะ เย็นร้อนอ่อนแข็งก็เฉยๆ จิตใจนั่นรับอารมณ์ทั้งดี และไม่ดีก็เฉย
ทั้ง ๒ อย่าง
ั ญาดูจติ ใจของตนเอง มารูถ้ งึ สถานทีน่ กี้ เ็ รียกว่าบุคคลนัน้
ถ้าหากพวกเราท่านทัง้ หลาย มีสติปญ
เป็นผู้มีสติปัญญาประคองจิตของตน และฝึกฝนอบรมจิตใจของตน รู้อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตของ
ตนได้อย่างแน่นอน เมื่อรู้แล้วอย่างนี้เราก็ตั้งสติปัญญาดูจิตเท่านั้น อันนี้เป็นข้อสําคัญ ถ้าหากทุกคน
ยังไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วยังหลงอยู่ มันก็จะทําให้มีความทุกข์ความเดือดร้อนดังได้กล่าวมาแล้วนั้นแหละ
นี้เป็นข้อสําคัญการพิจารณาจิตในจิต
องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงชี้แจงแสดงเอาไว้ให้พวกเราท่านทั้งหลายว่า จิตฺเต
จิตฺตานุปสฺสี วิหรติ ต้องพิจารณาดูจิตในจิตของตน สมุทยธมฺมานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมึ วิหรติ ว่าให้รู้
ทั้งความเกิดขึ้นของจิต ว่าอารมณ์อะไรเกิดขึ้น วยธมมฺานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมึ วิหรติ ให้รู้ทั้งความ
เสื่อมไปของจิต คือจิตยึดอยู่ในอารมณ์นั้น มันก็วางไป สมุทยวยธมฺมานุปสฺสี วา จิตฺตสฺมี วิหรติ ให้มา
มีสติปัญญากําหนดรู้ทั้งความเกิดขึ้นของจิตว่าอารมณ์นี้เกิดขึ้นมานั้น รับอารมณ์อยู่นั้น แล้วก็ให้มารู้
มาเข้าใจจนกระทั่งอารมณ์นั้นเสื่อมไป องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนไว้อย่างนี้
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พวกเราท่านทั้งหลาย การฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเป็นสมาธิดีแล้ว ควรที่จะมาพิจารณา
จิตในจิตได้แล้ว เพื่อจะชําระจิตของเราให้ผ่องใส ให้สะอาดเกิดขึ้น เรียกว่า โคตรภูจิต กิเลสมัน
อยู่ในจิตนี่เอง มันไม่อยู่ที่อื่น เราจะไปค้นคว้าอยู่แห่งหน ตําบลใด ประเทศใดเมืองใด ในป่าในเขา
ในถ�้ำที่ไหน ในวัดวาอาวาสใด ว่ากิเลสมันอยู่ที่ไหน แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงสอน
ให้ไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวก เพราะอะไร เพราะอยากให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นมาหาจิตของตนเอง
ให้รู้ว่ามันคิดอยู่ที่ไหนเท่านั้น เพื่อจะได้ประคับประคองจิตใจให้สงบ
เมื่อจิตใจของเราสงบแล้ว เราก็จะมาดูว่ามีอารมณ์อะไรอยู่ในจิต กิเลสมันอยู่ที่ไหน ความรัก
ความชัง หรือความพอใจหรือไม่พอใจ มันอยู่ที่ไหน มันก็อยู่ที่ใจของเรา อยู่ในถ�้ำนี้ อยู่ในวัดนี้ เราจะ
ไปยืนเดินนั่งนอนอยู่ที่ไหน เหาะเหินเดินอากาศไปที่ไหน กิเลสมันก็ไปกับเราอยู่อย่างนั้น ขึ้นรถขึ้น
เรือมันก็ขึ้นไป ตามเราอยู่เหมือนเงาติดตาม อยู่ภายในจิต ก็เรียกว่า โคตรภูญาณ ญาณหยั่งรู้โคตร
ของจิต โคตรของกิเลสมันฝังอยู่ภายในจิตมานมนานแล้ว เราก็พินิจพิจารณาเข้าไปดูตรงนี้ โอ๋..มัน
ไม่อยู่ที่ไหน เราไปมันก็ไปด้วยเพราะจิตใจมันไป มันมีความรักความชังอยู่ภายในจิตนี้เอง
พระพุทธองค์ก็จะให้แก้ไขอย่างนี้ เรียกว่า ราคะ โทสะ มันอยู่ที่นี่ มันไม่อยู่ที่อื่น แต่เราจะไป
ค้นคว้าหาที่อื่นแล้ว มันก็จะไม่เห็นไม่เจอว่ามันอยู่ท่ีไหน อันเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์บ่อเกิดความ
เดือดร้อนวุ่นวาย คิดว่ามันอยู่ที่อื่น มันไม่ใช่ แต่พวกเราท่านทั้งหลายมาค้นหาจนพบที่อยู่ของกิเลส
เหตุฉะนั้น เมื่อเราไม่รู้ที่อยู่ของกิเลส เราจะชําระกิเลสได้อย่างไร เราไม่รู้ที่อยู่ของเขา
เหมือนเราไม่รู้ที่อยู่ของสัตว์ต่างๆ หรืองูก็ดี อยู่ในรู เราจะไปจับงูมาผูกมัดหรือเฆี่ยนตีมันได้อย่างไร
ทําลายมันได้อย่างไร หรือนายแพทย์ก็ดี ที่ยังไม่ฉลาด ไม่รู้ ก็ค้นคว้าหาเหตุของโรคอยู่ในสรรพางค์
ร่างกายของคนป่วยที่มาให้ตนเองตรวจหาโรค ถ้าตรวจไม่รู้สาเหตุของโรคต้นเหตุของโรคแล้ว
นายแพทย์คนนั้นก็ไม่สามารถที่จะจัดยา และฉีดยารักษาโรคของบุคคลนั้นให้หายได้
ฉันใดก็ดี หากพวกเราท่านทั้งหลายมีสติปัญญามาพิจารณาว่ากิเลสอยู่ภายในจิต เราจึงจะ
ค้นคิดพิจารณาอยู่ที่นี่ ไม่ต้องไปคิดดูแลดูว่าอยู่ที่ไหน ดูหาเหตุผลของกิเลสอยู่ในจิตใจของตน
ถ้าหากเรารูแ้ ล้ว เราก็จะแก้ไขด้วยตนเอง หรือว่าครูบาอาจารย์ให้อบุ ายว่าต้องแก้ไขวิธนี ี้ ราคะเกิดขึน้
มาแล้ว ต้องแก้ไขอย่างนี้ โทสะเกิดขึน้ มาแล้ว ไม่พอใจต้องแก้ไขอย่างนี้ ก็คอื ให้รเู้ ท่านัน้ เอง ให้รอู้ ะไร
ให้รู้โทษของมัน เพราะมันจะนําทุกข์ติดตามมาให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหลงไปยึด ก็ให้รู้อย่างนั้น
ฉันใดก็ดี นายแพทย์ผู้ฉลาด เมื่อตรวจตราดูโรคภัยไข้เจ็บอยู่ในสรรพางค์ร่างกาย ของบุคคล
ที่เจ็บป่วย รู้ต้นเหตุของโรคว่าเกิดอยู่ที่ไหนแล้วจึงพยายามหาหยูกหายามารักษาค้นหาต้นเหตุ
ของโรคนั้น อาการอื่นๆ ของโรคมันก็จะหายไปตามๆ กัน ถ้าหากว่าต้นเค้าของโรคนั้นหายไปแล้ว
เราไม่ ต ้ อ งคิ ด จะไปรั ก ษา ฉั น ใดก็ ดี องค์ ส มเด็ จ พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า จึ ง ทรงสอนให้ พ วกเรา
ท่านทั้งหลายมาค้นคว้าดูอยู่ที่ภายในจิตของเรา เพราะโรคมันอยู่ที่นี้
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เหตุฉะนั้น วัดวาอาวาสทั้งหลายนั้น ถ้าเราจะจัดเรียกชนิดหนึ่งก็คือว่า เป็นโรงพยาบาลรักษา
โรคจิต เพราะคนเป็นโรคจิต โรคจิตนัน้ ตัวของโรคคืออะไร ก็คอื กิเลส ราคะโทสะเป็นโรค ทาํ ให้จติ นัน้
มีความทุกข์ความเดือดร้อน เราจะรักษาโรคนั้นให้หายจากดวงใจของเรา เราก็ต้องเป็นผู้มีสติปัญญา
ยืน เดิน นั่ง นอนอยู่ ใช้สติปัญญาดูจิตของตน ค้นคว้าให้รู้จักเหตุรู้จักผล รู้จักที่อยู่ของกิเลสให้จงได้
ผู้ปฏิบัติดี ย่อมรู้ลวดลายของกิเลส คําว่า ผู้ปฏิบัติดี นั้นก็คือ คนนั่งทําสมาธิ ฝึกฝนอบรมจิตใจ
ของตนให้สงบระงับเป็นสมาธิแล้ว มีสติปัญญาพินิจพิจารณาจิตในจิต ดังได้กล่าวมาแล้วนั้นแหละ
เมือ่ เราคิดพิจารณาอยูแ่ ล้ว เราก็จะรูว้ า่ ราคะกับโทสะนัน้ เขาเกิดขึน้ มาด้วยวิธไี หน ด้วยลวดลายอย่างไร
คนที่กําลังพิจารณาอยู่นั้น เรียกว่า คนปฏิบัติ ก็รู้ลวดลายของกิเลสที่จะเกิดขึ้นมาภายในจิต
ของตนเองได้ ถ้ามันเกิดมาจากภายนอก เราก็จะรู้ เรียกว่ารู้ว่ามันเกิดมาด้วยวิธีนี้ อื้อ มันมาทางตา
หรือ เราก็รู้ว่ามันมาทางตา มันเข้ามาทางหูหรือ เราก็จะรู้มันมาทางจมูกหรือ มาทางลิ้นก็ดี แล้วก็
มาทางกาย ๕ ประตูนี้ กิเลสมันเข้ามาทั้ง ๕ ประตูนี้หรือ เราก็จะรู้เพราะเราปฏิบัติ ปฏิบัติอยู่ย่อมรู้
ลวดลายของกิเลสที่จะเข้ามาในประตูนั้น
เมื่อรู้แล้ว เราก็รู้จักสกัดกั้น รู้จักทําความเข้าใจ มันก็จะละปล่อยวางออกไปได้ นี่..ผู้ปฏิบัติดี
ย่อมรู้ลวดลายกิเลสทั้งราคะและโทสะ ปฏิเวธ รู้แล้วละปล่อยวาง อันนี้แหละเรียกว่าคนรู้โทษของ
กิเลส ทั้งราคะและโทสะ รู้แล้วก็จะปล่อยวางทิ้ง ไม่เอาปฏิเวธ รู้แล้วละปล่อยวางอะไรเล่า รู้แล้ว
ว่ามันเกิดขึ้นมา มันเป็นไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา อยู่เฉยๆ อยู่ตามสภาวธรรมของ
โลกนี้ ตั้งอยู่ในโลกนี้ แล้วเราสมมุติต่างๆ ขึ้นมานี่ ทุกสิ่งทุกอย่าง มันก็มีแต่สมมุติขึ้นมา ก็อิงสมมุติ
คือเรามาสมมุติเอาไว้เรียกกัน อิงสัจจะ สิ่งนี้ตั้งขึ้นมาแล้วเป็นอยู่อย่างนี้ อิงบัญญัติ บัญญัติก็เรียก
กันว่า สิง่ โน้นสิง่ นี้ อิงวิมตุ ติ บุคคลทีม่ สี ติปญ
ั ญารู้ และจิตก็ยอมรับรูต้ ามสภาวธรรมตามความเป็นจริง
แล้ว จิตก็จึงจะหลุดไป คือความหลุดพ้นออกไป เหมือนบุคคลรู้จักราคะมีโทษ นําทุกข์มาให้ โทสะ
มีโทษ นําความทุกข์มาให้
ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลายรู้เมื่อไหร่ รู้โทษของมันเมื่อไหร่ ทั้งราคะและโทสะแล้ว มันก็จะ
ปล่อยวางเอง ไม่ต้องบอกว่าปล่อยวาง ปล่อยวางราคะเสีย ไม่ต้องบอก ถ้ารู้โทษแล้ว ถ้าเรารู้โทษ
ของโทสะก็เหมือนกัน ความเคียดแค้นความโกรธก็ดี ความไม่พอใจผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรก็ดี
ถ้าเรารู้โทษของมันแล้ว ไม่ต้องบอกว่าปล่อยวาง แต่จิตมันจะปล่อยวางเองโดยอัตโนมัติ เพราะ
เขารู้โทษ เหมือนบุคคลทั้งหลายที่ไปยืนตากแดดที่แดดกําลังกล้าอยู่ แสงพระอาทิตย์กําลังกล้าอยู่
มันร้อน ถ้าบุคคลนั้นยังไม่รู้ก็เดินออกไปตากแดด ลองดู เมื่อตากแดดอยู่แล้ว แดดก็แผดเผาร่างกาย
มีความเร่าร้อนเกิดขึ้น ไม่สบาย ก็รีบเข้ามาในร่ม เมื่อเข้ามาในร่มแล้ว มันก็เย็นสบาย ฉันใดก็ดี
หากมารู้มาเข้าใจว่าแดดนั้นเป็นของที่มีโทษ เขาก็เดินเข้าร่มเอง บอกให้ไปตากอีก เขาก็ไม่ไป
ตากอีก เพราะมันร้อน ฉันใดก็ดี บุคคลที่มีสติปัญญา รู้ว่าราคะ ความหลงเพลิดเพลินนั้น เป็นต้นเหตุ
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จะนําทุกข์มาให้แก่ตน บุคคลนั้นก็จะขวนขวายละด้วยตนเอง โทสะก็เหมือนกัน ถ้ารู้แล้วว่ามันจะ
ทาํ ให้ตนเองเศร้าหมองขุน่ มัว มีความทุกข์ บุคคลนัน้ ก็จะละเองโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งบอกเขา เขาก็จะรู้
การทีเ่ รายังไม่รนู้ เี่ อง เราก็ควรศึกษาให้รโู้ ทษเท่านัน้ เมือ่ รูโ้ ทษก็จะปล่อยวางเมือ่ ปล่อยวางแล้ว
จิตใจของเราก็จะเป็นกลาง ราคะเกิดขึ้น มันก็รู้ มันก็จะเฉย เข้าใจโทสะเกิดขึ้น มันก็จะรู้ มันก็จะ
เฉย เพราะมันเข้าใจ เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันรวมลงไปในไตรลักษณ์หมด เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้ว
มันก็ไม่เที่ยง ถ้าหากเราไปยึดอยู่ มันก็เป็นทุกข์ เมื่อมันเป็นทุกข์แล้ว มันเสื่อมไปหายไป มันก็เป็น
อนัตตา พระพุทธองค์จึงอยากให้พิจารณาให้เป็นไตรลักษณ์ เมื่อมีอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในจิตของเรา
แม้ราคะก็ดี พิจารณาดูซิ เรากําลังหลงเพลิดเพลินอยู่นั้น เดี๋ยวมันก็จะมีความทุกข์เกิดขึ้น
เพราะมันเสื่อมจากความเพลิดเพลิน เมื่อมีความทุกข์ มันจะทุกข์อยู่จริงๆมันก็ไม่ทุกข์อยู่อย่างนั้น
เดีย๋ วมันก็เสือ่ ม แล้วมันก็หายไป ไม่มตี วั มีตนอะไร มันก็เป็นอนัตตา พิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ ราคะ
ก็เหมือนกัน แม้โทสะก็เหมือนกัน เมื่อมันมีเกิดความไม่พอใจโกรธเกลียดขึ้นมาก็ดี เกิดขึ้นมาแล้ว
เดี๋ยวมันก็เสื่อมไปได้ เปลี่ยนแปลงไป ถ้าหากเรากําลังยึดมั่นถือมั่นอยู่ มันก็ยิ่งทุกข์มาก เราก็เห็น
ทุกข์ ถ้าหากมันหายไปแล้ว มันคลายไปแล้ว มันไม่ยึดอย่างนี้มันก็ไม่มีตนมีตัว
เมื่อเรารู้แล้วอย่างนี้ เราก็ละไป ถ้าเราละได้ชั่วครู่ชั่วคราว เดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นมาอีก เขาเรียกว่า
โลกิยปัญญา ถ้าหากพวกเราท่านทั้งหลาย รู้แล้ว เข้าใจแล้วตามความเป็นจริง ละได้หมด ไม่เกิดขึ้น
มาอีก ก็เรียกว่า โลกุตรปัญญา
เหตุฉะนั้น ทั้งราคะและโทสะ โมหะคือความหลงก็ดี ก็มีการแก้ไขรวบรวมลงไปให้เป็น
ไตรลักษณ์เหมือนกันหมด เหตุฉะนั้น หากบุคคลมีสติปัญญารู้อย่างนี้ มองดูอะไรเกิดขึ้นมาแล้ว
ก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันหมด จิตใจก็จะมีอุเบกขาวางเฉยในสิ่งเหล่านั้น ไม่ใช่เฉยแล้วไม่เอา ไม่ดู
ไม่ทําอะไร ไม่เป็นอย่างนั้น ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจจริง เขาเฉยในสิ่งที่เป็นตามสภาวะความเป็นจริง
ของมันอยู่ในโลกนี้ เขาเฉย สิ่งที่ควรทําเมื่อมีร่างกายอยู่ก็ทําได้ ทําประโยชน์ได้ ให้รู้จักสิ่งที่ตนเอง
ทํานั้น ว่ามีประโยชน์อะไรเท่านั้น ส่วนสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ควรที่จะละทิ้ง มันก็รู้มันก็เข้าใจว่า
สิ่งนี้ไม่ควรทํา เรียกว่าเป็นคนฉลาด
การที่พวกเราท่านทั้งหลายจะฉลาดได้อย่างนี้ ก็ต้องมีความพากเพียรพยายามฝึกฝนอบรม
จิตใจของตนเองให้สงบเสียก่อน เมื่อจิตสงบแล้ว เราจึงจะใช้สติปัญญามาพิจารณาดูจิตในจิตของ
ตนเองได้ ถ้าหากจิตใจของเราไม่สงบระงับเป็นสมาธิ มาพิจารณาเอาดื้อๆ เฉยๆ เป็นวิปัสสนา
กรรมฐาน พิจารณาจิตในจิตเอาเฉยๆ เป็นอันว่าพิจารณาไปเท่าไร ก็ยังไม่เข้าใจจิตของตนเอง
เพราะจิตมันไม่สงบ จิตมันไม่อยู่ไม่นิ่ง นี้เป็นสิ่งสําคัญ
บางท่านบางบุคคลก็ดี ทัง้ พระเณร และอุบาสก อุบาสิกา ว่าอยากจะเดินทางลัดปฏิบตั พิ จิ ารณา
จิตในจิตเลยทีเดียว เพื่อจะรู้จะเข้าใจเร็วๆ ให้พ้นไปเดี๋ยวนี้ มันพ้นไปไม่ได้ง่ายๆ เพราะจิตมันไม่สงบ
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ก็ขอให้ทุกคนพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้ ถ้าจิตสงบก่อน จิตนิ่งอยู่ก่อน จึงจะมองเห็นว่าอะไรเกิดขึ้น
ภายในจิตของตนเอง ว่ามีราคะหรือโทสะได้
ถ้าจะเปรียบเทียบข้างนอกให้ดูก็ดี เหมือนกับบุคคลมีบุตรชายบุตรหญิงก็ดี ถ้ามันดื้อมันซน
มันไม่ฟังคําสั่งสอนของเรา เมื่อมันไม่ฟังคําสั่งสอนของเราแล้ว มันก็หนีไปที่อื่น เราจะสอนมันได้
อย่างไร ฝึกมันได้อย่างไร เพราะมันไม่อยูก่ บั เรา ฉันใดก็ดี จิตใจของพวกเราท่านทัง้ หลายก็เหมือนกัน
เมื่อจิตใจไม่สงบระงับเป็นสมาธิ เราจะดูจิตของเราได้อย่างไร เพราะมันไม่อยู่ มันไปที่อื่นเรื่อยๆ
มันก็ไม่เห็นกิเลส ราคะ โทสะ โมหะ อยู่ภายในจิตซิ นี้เป็นเครื่องเปรียบเทียบให้ได้ยินได้ฟัง พากัน
นําไปคิดพินิจพิจารณาดูการประพฤติปฏิบัติ
การที่เราจะเดินทางลัดง่ายๆ นั้น เป็นไปได้ยาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาค ไม่ได้ตรัสไว้ว่า
เดินลัดๆ ท่านบอกมีมรรค หนทางเดิน เป็นมัชฌิมาปฏิปทา ค่อยเดินไปแต่เดินให้ถูกทาง ค่อยก้าวขา
ไป ค่อยพิจารณาไป ไตร่ตรองไป ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญา องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทรงสอนไว้อย่างนี้
เมื่อหากเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติ เมื่ออยากฝึกหัดจิตใจของตนเองให้เจริญรุ่งเรือง
ก็ตอ้ งทาํ ไปตามคาํ แนะนาํ สัง่ สอนของพระพุทธองค์ทตี่ รัสไว้ หรือครูบาอาจารย์ทที่ า่ นเป็นนักปราชญ์
ราชบัณฑิตเมธีทั้งหลาย ชี้แจงแสดงแนะแนวหนทางให้ถูกต้องเดินไปเรื่อยๆ เหมือนบุคคลฉลาด
เมื่อเขาเดินไปเรื่อยๆ มันก็ไม่เหนื่อย ก้าวขาไปเรื่อยๆ ไม่หยุด มันก็จะถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเอง
ต้องการ เรียกว่าการทําความเพียรสืบเนื่องกันไม่มีขาดสาย แต่พวกเราท่านทั้งหลายบางทีก็ทํา
สักวันหนึง่ อีกสามสีว่ นั ก็ไม่ทาํ ความสงบ พิจารณาสักวันหนึง่ อีกสีห่ า้ วันก็ไม่พจิ ารณาดูจติ ของตนเอง
ทําอย่างนี้เมื่อไหร่เราจะรู้จะเห็นกิเลสอยู่ภายในจิตใจของเรา เราจึงจะละได้ นี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญ
เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อได้ยินได้ฟังแล้ว การชําระจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลาย
นั้น มันก็อยู่ที่ตนเอง ฝึกสติปัญญามาพิจารณาเพื่อให้เข้าใจ เมื่อเราเข้าใจแล้ว เราจะไปยืนเดินนั่ง
นอนอยู่ที่ไหนไปไหนในโลกนี้เป็นธรรมะหมด ทั้งสังขารภายในและภายนอกทุกอย่าง มันก็ตกลง
ในไตรลักษณ์หมดทัง้ นัน้ แม้จติ ของเรานัน้ มันคิดขึน้ มา ปรุงแต่งขึน้ มา มันก็ดบั ไป มันก็เป็นไตรลักษณ์
เหมือนกันหมด
เมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้ว เราก็ควรที่จะศึกษาให้เข้าใจซิ เข้าใจในสิ่งนี้ให้แจ่มแจ้ง เพื่อเราจะได้
มีความสุขความสบาย คําว่าความสุขความสบาย ก็คือจิตมันจะว่าง มันไม่ยุ่งกับอารมณ์ทั้ง ๒ อย่าง
ทั้งราคะและโทสะ มันรู้แล้วมันก็จะปล่อยวาง เป็นอุเบกขาอยู่เฉยๆ เหมือนบุคคลฉลาด เห็นคน
เมาเหล้าทุบตีกัน เขาก็เฉยๆ เห็นคนถกเถียงกันอยู่ เขาก็เฉยๆ เขาไม่ยึดมั่นถือมั่น เห็นคนดีไม่ดีก็ดี
หรือคนไปคนมาวุน่ วายทีไ่ หน เขาก็เฉยๆ เพราะเขารูเ้ ขาเข้าใจ คนชาติไหนภาษาไหนก็ตาม เห็นอะไร
ต่างๆ จิตเขาก็ไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะเขารู้แล้ว
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เราฝึกฝนอบรมตนเองและจิตใจของเรา ก็จะให้รู้อย่างนี้ ก็เรียกว่าจิตมันก็จะว่างเอง เพราะ
มันไม่ยึด เรียกว่าอยู่ด้วยจิตว่าง อยู่สบายนั้นอย่างหนึ่ง เราไม่กล่าวถึงความสบายเสีย คือจิตมันอยู่
ว่างๆ มันอยูว่ า่ งๆ ไม่ยดึ จิตมันก็เป็นสมาธิอยูเ่ นืองนิตย์ จิตมันก็ตงั้ มัน่ อยู่ มีสติสมั ปชัญญะรูอ้ ยูต่ ลอด
ระลึกอยู่ตลอด เข้าใจอยู่ตลอดในสิ่งนั้น อันนี้แหละพวกเราท่านทั้งหลายจะได้พากันฝึกจิตใจของเรา
อย่างนี้
เหตุฉะนั้น การศึกษาธรรมะ ถ้าปฏิบัติฝึกหัดจิตใจของตนเอง ก็จะพาให้รู้แจ้งเห็นจริงตาม
ความเป็นจริงของสัจธรรมนั้น พวกเราท่านทั้งหลายก็จะมาศึกษาเรื่องอย่างนี้ จะให้เห็นแจ้งตาม
ความเป็นจริงอย่างนี้ เราจึงจะปล่อยวางได้ เมื่อเราปล่อยวางได้ ก็อยู่ในอุเบกขา ความวางเฉย
เรียกว่า อุเบกขาญาณ ญาณหยั่งรู้สิ่งนั้นตามความเป็นจริง แล้วก็วาง รู้แล้วก็ละปล่อยวางทิ้ง ไม่เอา
เหมือนกับบุคคลฉลาดเดินไปตามถนนหนทาง เห็นเขาผิดเขาเถียงกันอยู่ที่ไหน เห็นเขาด่า เขาว่า
เขาทําอย่างโน้นอย่างนี้ใส่ มันรู้หมด มันก็ปล่อยวางไปเรื่อยๆ มันไม่ยึดมั่นถือมั่นเอาอะไร เรียกว่า
ตาดู หูฟัง ใจคิด แล้วรู้จักสิ่งนั้น ก็เฉยไปเรื่อย เป็นคนฉลาดอย่างนั้น เป็นคนที่ไม่ยุ่ง จิตใจก็เป็นสมาธิ
อยู่ตลอด
ถ้าเห็นความดีก็เหมือนกัน เขาปฏิบัติดี เขาพูดดี เขาคิดดี มันก็รู้ มันก็รู้จักว่า สิ่งนี้มันมีผล
มีประโยชน์ มันก็วางเป็นอุเบกขาอยู่ เรียกว่ารู้แล้วละปล่อยวาง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้น ไม่เอา
เอาแต่ความรู้อย่างเดียวเท่านั้น
คําว่าความรู้นี้ก็เป็นสมมุติ สมมุติว่าวิชาปัญญาความรู้ ก็เป็นสมมุติเหมือนกัน ถ้าหากเรา
ไม่สมมุติขึ้นมาก็ไม่มีอะไรจะพูดกัน คิดดูซิ ทุกคนมีความรู้ มีทุกคน ความรู้สึกมีทุกคน รู้จัก มีทุกคน
แต่จะรู้มาก รู้น้อย มีเท่านั้น มีเหมือนกันทุกคน รู้ดีรู้ชั่ว พอสมควรก็มี ปัญญาที่ยังอ่อน รู้สูงๆ ขึ้นไป
รู้ละเอียดสุขุม ก็รู้ ก็มีอย่างนี้นี่แหละ ความรู้เรื่องนี้ ดูซิว่าความรู้อันนี้มันมีตัวมีตนไหม มันมีตนมีตัว
อยู่ที่ไหน ทุกคนมีปัญญาวิชาความรู้มันมีตนมีตัวไหม อันนี้เอง เราอยากศึกษาธรรมะให้เข้าใจอย่างนี้
ถ้ามันไม่มีแล้วอย่างนี้ ก็จะไม่รู้ว่าจะสมมุติว่าอะไรเป็นอะไร พิจารณาอยู่ตรงนี้ เรียกว่าอะไร และ
ไปที่ไหน ทําไมจึงไม่ติด อะไรมันไม่ติด มันรู้แล้วมันไม่ติด ก็เลยมีอยู่แค่นี้จะพูดเรื่องอะไรไปอีก
นีเ้ ป็นสิง่ ทีส่ าํ คัญทีพ่ วกเราท่านทัง้ หลายจะได้พากันมาพินจิ พิจารณาจิตในจิต ดังได้กล่าวมานัน้
เพือ่ จะหาวิธชี าํ ระกิเลสให้หมดให้สนิ้ จากดวงใจของพวกเราท่านทัง้ หลาย เหตุฉะนัน้ การบรรยายธรรม
เรื่องพิจารณาจิตในจิตมาแต่ต้นจนอวสานนี้ อาตมภาพก็ขออํานวยอวยพรให้คณะศรัทธาญาติโยม
ทั้งหลาย ที่ได้มาพากันตั้งจิตตั้งใจฟังพระธรรมเทศนา เรื่องพิจารณาจิตในจิตในวันนี้ ก็ขอให้ทุกคน
จงจดจาํ นาํ ข้อธรรมทีอ่ าตมาได้บรรยายมานี้ นําไปประพฤติปฏิบตั ิ ฝึกหัดจิตใจของตนเองนัน้ ให้รแู้ จ้ง
เห็นตามความเป็นจริงดังได้กล่าวมานั้น ทุกคนก็จะได้พากันยกตนให้หลุดพ้นไปจากกิเลส เป็นขั้น
เป็นตอน เป็นระดับๆ ด้วยเป็นผูม้ สี ติปญ
ั ญาตามขัน้ ตอนนัน้ หลุดออกไปก็จะได้รบั แต่ความสุขความเจริญ
การเทศนามาก็เห็นเวลาพอสมควร ก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้ เอวัง ก็มีด้วยประการฉะนี้
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ผุฏฺฐสฺส โลกธมฺเมหิ จิตฺตํ ยสฺส น กมฺปติ
อโสกํ วิรชํ เขมํ เอตมฺมงฺคลมุตฺตมํ ตีติ
ณ บัดนี้ มาถึงกาลถึงเวลา พวกเราทั้งภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัท ผู้ใฝ่ใจ
ในธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันนี้ จะได้อธิบายใน
เรื่องธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า การที่พวกเราท่านทั้งหลาย ที่เราไม่ได้ศึกษา ไม่ได้รู้ ไม่เข้าใจ
ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเรียกว่าธรรมะ ธรรมที่เป็นกุศลและอกุศลก็ดี ก็เรียกว่าธรรมะกันทั้งนั้น สังขาร
ทั้งภายในและภายนอก ก็เรียกว่าธรรมะ สังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครอง ก็เรียกว่า
ธรรมะทั้งนั้น เมื่อสรุปแล้ว ธรรมะก็มีอยู่เต็มโลกนี้เอง
บัดนี้ ทําไมเราจึงเรียกว่าธรรมะ ก็คือผู้ศึกษา ผู้เข้าใจในธรรมเข้าใจในโลกนี้ จึงพ้นจากกอง
ทุกข์ไปได้ ถ้าหากพวกเราไม่รู้ไม่เข้าใจในธรรมะหรือไม่เข้าใจในโลกนี้ เราก็พ้นจากกองทุกข์ไปไม่ได้
อย่างนี้เอง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงค้นคว้าจนรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะ แล้วได้ตรัสรู้
อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นสัมมาสัมพุทธะผู้รู้แจ้งเห็นจริง เข้าใจในธรรมชาติ ที่พวกเราท่าน
ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วก็พากันหลง เรื่องธรรมชาติ เรื่องธรรมะ ท่านจึงเรียกว่าธรรมชาติ เป็นของ
ปกติธรรมชาติของโลก แต่ในเมื่อพวกเราเกิดขึ้นมาแล้ว พวกเราก็เลยมาหลงโลก หลงของที่มีอยู่
ในโลก เหตุฉะนั้นเมื่อหลงแล้วเราก็พากันวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสาร พวกเราๆ ท่านๆ
ทั้งหลายพากันหลงอย่างนี้เอง จึงเรียกว่าหลงธรรมะ
เหตุฉะนั้น คําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น ถ้าสอนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า โลกธรรม ๘ ประการ
โลกธรรมทั้ง ๘ ประการนี้คือ มีลาภ ยศ สุข สรรเสริญ ที่บุคคลทั่วไป มีความหลงและติดอยู่ คนเรา
อยู่ในโลกนี้ก็ติดอยู่เรื่องอย่างนี้เอง บัดนี้ ก็มีเสื่อมลาภ เสื่อมยศ ทุกข์ ถูกนินทา เราก็ติดอยู่ในเรื่อง
อย่างนี้อีก ก็คือความโศกเศร้าโศกาอาดูร กับสิ่งเหล่านี้
พวกเราไม่รู้นี่เอง เราก็ติดอยู่อย่างนี้แหละ นี่เรียกว่าธรรมะ พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้
พวกเราพากันศึกษา ให้รู้ว่าเรามีลาภนั้น เมื่อเราไม่เข้าใจในลาภ เราก็ตื่นเต้นเช่น บุคคลได้สิ่งของ
ได้อะไรสมใจหวังของตนเอง ก็ย่อมต้องตื่นเต้น แช่มชื่น เบิกบาน รื่นเริง เกิดขึ้นเป็นธรรมดา
เพราะพวกเรานั้นไม่เข้าใจ เราก็หลงไปตามสิ่งนั้น
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บัดนี้ ถ้าเรามียศถาบรรดาศักดิ์ เช่น ตํารวจ ทหาร ข้าราชการต่างๆ ก็ดี หรือยศถาบรรดาศักดิ์
ต่างๆ ที่คนเราสมมุติให้ยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆ ทั้งหลาย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสูงสุด การสมมุติขึ้นมา
ให้กัน พวกเราท่านทั้งหลายคิดดูซิ แม้ตํารวจ ทหาร ข้าราชการยศต่างๆ ก็ดี เริ่มต้นตั้งแต่พลตํารวจ
พลทหาร ข้าราชการ ขึ้นมาตามลําดับขึ้นไปเรื่อยๆ จนสูงสุด เขาหลงหรือเปล่า เมื่อหลงแล้วก็ต้องมี
ทิฏฐิมานะเกิดขึน้ ตาํ รวจ ทหาร ข้าราชการทัง้ หลายก็เป็นอย่างนัน้ ตามธรรมดาของโลก พระพุทธองค์
จึงตรัสว่าโลกธรรม ๘ ประการนีเ้ องทีท่ าํ ให้คนเราหลงอยู่ แม้ยศถาบรรดาศักดิอ์ นั ใดต่างๆ ข้าราชการ
ซีนั้นซีนี้ก็เหมือนกัน เราก็หลงอีกเมื่อสมมุติให้ เช่น เราศึกษาเล่าเรียนก็ดีตั้งแต่ประถมมัธยม
ขึน้ ไป วิทยาลัย มหาวิทยาลัย จนจบเป็นขัน้ เป็นตอนตามระดับวิชาแขนงความรูท้ ตี่ นเองเรียนทางโลก
ก็ย่อมหลงตนเองตามฐานะนั้น ที่ว่าเรามียศ หลงยศหลงซีของตนเอง
บัดนี้ เราก็น้อมมาดู ผู้ใดมียศถาบรรดาศักดิ์ มีซีนั้นซีนี้ก็ดี ให้พวกเราทุกคนมาพิจารณาดู
เราหลงหรือเปล่า หรือเราวางเฉยได้ โลกมันเป็นธรรมดา มันจะทําให้ตื่นเต้น แช่มชื่น เบิกบาน
รื่นเริง หลงใหลไป เป็นธรรมดาของจิตใจที่ยังไม่เข้าใจ
เมื่อมีลาภ มียศ มีสุข มีสรรเสริญ ยกย่องอย่างนั้นอย่างนี้ ยกย่องการที่บุคคลได้เกียรติ
ได้อะไรต่างๆ ก็ธรรมดาของโลก ก็ยกย่องกันอย่างนั้นอย่างนี้ แม้คนธรรมดา ก็ยกย่องเป็นพ่อ
เป็นแม่ เป็นปู่ เป็นย่า เป็นตา เป็นยาย เป็นบุคคลมีบุญ คนมีวาสนาบารมีอย่างนั้นอย่างนี้ เมื่อเขา
ยกย่องตนเอง เราก็ตื่นเต้น แช่มชื่น เบิกบาน หลงใหลไปนี่พวกเราเคยพิจารณาเห็นอย่างนี้บ้างไหม
แน่นอนเลยทีเดียวที่คนยังไม่เข้าใจ
บัดนี้ มีความสุข สุขทางกายไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ มันก็ต้องหลงอีกอย่างหนึ่ง หลงว่ากายนี้
สุขสบาย ไม่มีทุกข์อะไรเกิดขึ้น สุขทางใจนี้อีกอย่างหนึ่ง สุขก็เพราะจิตใจรู้ในลาภ ยศ สรรเสริญ
สุขเหล่านี้ สุขติดอยู่ในบ้านช่องและสิ่งของอะไรต่างๆ ทําให้เกิดอามิสสุขทั้งหลาย รวบรวมทั้งหมด
บุคคลก็ยอ่ มหลงใหล ตืน่ เต้น แช่มชืน่ เบิกบาน รืน่ เริง พระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนว่า ตตฺร ตตฺราภินนฺทนิ ี
เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆ ไม่รู้จักจบสิ้น
บัดนี้ พวกเราควรน้อมเข้ามาดูที่ตนเองว่า พวกเรานี้มันมีจบมีสิ้นบ้างไหม ความหลงระเริง
เพลิดเพลินอย่างนี้ ตรงนี้เอง พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนไว้ว่า สัตว์โลกทั้งหลายย่อมติดอยู่ในเรื่อง
อย่างนี้เอง นี้เป็นฝ่ายที่เราชอบใจ เรียกว่า อิฏฐารมณ์ อารมณ์ที่ชอบใจ ใครก็ต้องชอบทั้งนั้นแหละ
เมื่อเรายังไม่รู้เราก็ชอบ ส่วนผู้รู้แจ้งเห็นจริงก็คงหมดปัญหา ส่วนพวกเราๆ ท่านๆ นี้ ก็ย่อมหลงใหล
เป็นธรรมดา เพราะเรายังขาดสติปัญญา ยังไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งนี้จริง
บัดนี้ กลับมาเสื่อมลาภทั้งหลาย สิ่งของนานาต่างๆ ก็ดี เงินทองข้าวของต่างๆ ลาภที่เคยได้
มันเสื่อมไป มันไม่อยู่ยงคงที่ ไม่แน่นอน เปลี่ยนแปรปรวนไปได้ เห็นไหมคนเสื่อมลาภหมดเงินทอง
สิ่งของต่างๆ หมดประตูหาทางออกไปไม่ได้ จนจิตใจเหี่ยวแห้ง โศกเศร้าโศกาอาดูรไปจนถึงร้องห่ม
ร้องไห้ก็มี เพราะการเสื่อมลาภสมบัติทั้งหลายไป นี่มันติดอยู่อย่างนี้ ธรรมะมันเป็นอย่างนี้
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บัดนี้ เสื่อมยศ ปลดยศถาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆ ออก เช่น ข้าราชการ ทหาร ตํารวจอะไร
ต่างๆ ยศอย่างนั้นอย่างนี้ ปลดยศถาบรรดาศักดิ์หน้าที่การงานต่างๆ ออกหมด ไม่ได้ทํางานเลย
วุ่นวายไปหมด เพราะอะไร เพราะหลงสมมุติที่เขาสมมุติให้ สมมุติให้อยู่ฐานะนั้นฐานะนี้ เมื่อ
ปลดออกแล้วจิตใจก็เหี่ยวแห้ง โศกเศร้าโศกาอาดูร อัดอั้นตันใจ นอนไม่หลับ ไม่มีความผาสุกเกิดขึ้น
ผู้ที่ปล่อยวางไม่ได้ ตรงนี้เคยได้เห็นบ้างไหม เราคิดดูซิ เขาทําการงานอะไรต่างๆ ซีโน้นซีนี้ถูกย้าย
ตําแหน่ง เหมือนเขาสมมุติกันอยู่ในโลกนี้แหละ กําลังวุ่นวายกันอยู่เดี๋ยวนี้แหละ บ้านเมืองก็ดี
อยู่ในโลกมันก็เป็นอย่างนี้ เพราะมันหลงโลกธรรมนี้ เมื่อมันเสื่อมยศ
บัดนี้ ต่อมามีความทุกข์เกิดขึน้ อย่างโน้นอย่างนี้ ไม่ดอี ย่างนัน้ อย่างนีส้ ารพัด บัดนีก้ ม็ าทุกข์กาย
ก็ดี ทุกข์เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ทุกข์ใจ ทุกข์กับเรื่องโลกธรรม ๘ นี้แหละ มันผิดหวัง พระพุทธองค์จึงทรง
สั่งสอนว่า ทุกข์ที่เกิดจากการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลาย เราก็เป็นทุกข์เหมือนกัน
ทุกข์ประสบสิง่ ทีไ่ ม่เป็นทีร่ กั ทัง้ หลาย เห็นช้าง เห็นเสือ เห็นของสกปรก เห็นเขาจะยิง จะฟัน จะฆ่าเรา
มันเกิดทุกข์ทั้งนั้นแหละ ดูการพลัดพรากจากกันไป แม้จากกันไปเฉยๆ มันก็ยังเป็นทุกข์ ยังไม่ตาย
หนีจากกันนะนี่ ผัวตายเสีย เมียตายจาก ลูกเต้าจากพ่อจากแม่ พ่อแม่ตายจากลูกจากหลาน
จากเพื่อนฝูงอะไรต่างๆ โศกเศร้าโศกาอาดูรหม่นหมอง ร้องห่มร้องไห้กันระงมระทมทุกข์กัน น�้ำตา
ฟูมฟองนองเนตร โศกเศร้าโศกาอาดูร เราติดอยู่อย่างนี้บ้างไหม
บัดนี้ เรื่องนินทา การนินทากาเลต่างๆ ติฉินนินทา มันก็มีอยู่ในโลกนี้ ใครเล่าจะไม่ให้เขา
นินทา คนทําดีมันก็นินทาในโลกนี้ ธรรมชาติมัน คนไม่ดีมันก็นินทา เกิดขึ้นมาแล้วมีใครบ้างที่ไม่มี
เขานินทาในโลกนี้ พระพุทธองค์จึงตรัสสอนไว้ว่า นตฺถิ โลเก อนินฺทิโต คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนี้
แม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขายังนินทากาเล ด่า บริภาษต่างๆ ได้ พระองค์เป็นผู้วิเศษวิโส
เหาะเหินเดินอากาศได้ มีบุญบารมีเป็นผู้รู้แจ้งโลก เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้น
เรายังไม่มีสติปัญญาเท่าพระพุทธองค์ผู้พ้นจากกองทุกข์ทั้งปวงไปแล้ว โลกเขาก็ยังนินทาต่างๆ
อิจฉาพยาบาทต่างๆ เกิดขึ้น เราคิดดูซิ ทําไมจึงเป็นอย่างนี้ อะไรต่างๆ มันยังนินทา เราคิดดูซิ
การนินทากาเลเหมือนเทน�้ำ  ก็เหมือนกับเทน�้ำใส่ทราย พอแห้งก็ละลายหายไป ไม่ชอกช�้ำเหมือน
เอามีดมากรีดหิน คาํ โบราณท่านกล่าวไว้วา่ มีดกรีดหินมันเป็นรอย แม้แต่พระปฏิมาก็คอื พระพุทธรูป
ก็ยังถูกนินทาว่าองค์นี้สวย องค์นี้ไม่สวย องค์นี้ต�่ำ  องค์นี้ดํา องค์นี้คดไปอย่างโน้นอย่างนี้ องค์นี้
รูปทรงเป็นอย่างนัน้ อย่างนี้ พระพุทธรูปตัง้ อยูใ่ นโบสถ์ในวิหาร ในทีบ่ ชู าเขายังติฉนิ นินทา ทัง้ ๆ ทีเ่ ป็น
พระพุทธรูปหล่อมาเพื่อกราบเพื่อไหว้ เขาก็นินทา มนุษย์เดินอยู่บนพื้นดินนี้ มีที่ไหนจะหลีกเลี่ยงไป
ได้ในโลกนี้ เขาก็นินทาทั้งวันทั้งคืนซิพวกเรา พวกเรายังไม่พ้นโลกอะไรเลย เขาก็นินทา เราหนีไปลี้
อยู่ที่ไหนในโลกนี้ ที่ตรงนี้ เรามาคิดดูซิ เมื่อเขานินทา เราก็จิตใจเหี่ยวแห้ง โศกเศร้าโศกาอาดูร เมื่อ
เราดีอยู่ทําไมว่าเราไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทั้งญาติทั้งโยมก็ดี เขานินทากาเล
พระเณรอย่างนั้นอย่างนี้สารพัด เราบวชเป็นพระแล้ว เขาก็นินทาอยู่นั้นแหละ ธรรมชาติของโลก
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เขาติฉินนินทาอยู่ตลอดเป็นธรรมดา นี้ถ้าใจของเรายังตั้งมั่นไม่ได้ จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้ง โศกเศร้า
หน้านิว่ คิว้ ขมวด โศกเศร้าโศกาอาดูร นอนไม่หลับเกิดขึน้ ได้ วุน่ วาย โกรธเกลียดเคียดแค้นกันเกิดขึน้
เพราะถูกนินทาเป็นอย่างนี้
ญาติโยม อุบาสก อุบาสิกา พุทธบริษัททั้งหลาย เราต้องเตรียมตัวของเรา เรื่องอย่างนี้มันจะ
เกิดขึ้นอยู่ตลอด เราไม่รู้เดี๋ยวนี้เราจะเกิดทุกข์ นี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษา พระพุทธองค์จึงทรง
สั่งสอนว่า โลกธรรม ๘ นี้ มันติดมันแฝงมากับสัตว์โลกนี้ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนชาติแล้ว ก็โกฏิชาติแล้ว
เป็นอยู่กับโลกนี่แหละ อยู่กับสัตว์โลก เกิดขึ้นมาเป็นอยู่อย่างนี้ อันนี้มันติดมันแฝงอยู่ที่ไหน มันติด
อยู่ที่ใจของพวกเรา เพราะเราไม่รู้นี่ เราก็ละไม่ได้ ท่านจึงเรียกว่าโลกธรรม ๘ ประการ จิตพัวพัน
ฟั่นเฝือ อยู่ในจิตใจของสัตว์โลก ชาตินี้เราละไม่ได้มันก็ติดไปในชาติหน้าเหมือนกัน ติดมาไม่รู้กี่ชาติ
แล้วนี่ เราละไม่ได้เพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจ เราหลงใหลอยู่ ท่านจึงให้ศึกษาเรื่องธรรมะ คําว่าธรรมะ
ก็เป็นตัวนี้เองที่เราจะศึกษาเพื่อให้รู้
ถ้าเรายังละไม่ได้ เราจะละได้อย่างไร เราจะรู้ธรรมะได้อย่างไร เป็นปัญหาตรงนี้ โลกธรรม ๘
นี้เอง ร้อยหัวใจสัตว์โลกเอาไว้ ให้มีรักมีชังอยู่อย่างนี้แหละ ให้มีโกรธ มีเกลียดกันอยู่อย่างนี้ ท่าน
จึงว่า ราคะ โทสะ โมหะ หรือ โลภะ โทสะ โมหะ ก็คือ ขาดสติปัญญา เมื่อมีอวิชชา ตัณหา อุปาทาน
กรรม ผูกมัดจิตใจสัตว์โลกไว้ ไม่เข้าใจเรื่องนี้ นี่แหละ แม้แต่ตัวผู้เทศน์ก็เหมือนกัน ที่ได้มาเกิดนี้ก็ถูก
ตัวนี้มันมัดรัดรึงตรึงตราเอาไว้ เพราะไม่รู้แจ้งเห็นจริงก็ปล่อยวางไม่ได้ ไม่เข้าใจ มันสัมผัสจิตได้
มันผูกพันใจเอาไว้ จิตเลยหลงยึดมั่นเป็นอุปาทานอยู่ เราก็หลงมาประสบพบเห็นในชาตินี้อีก
อยู่อย่างนี้ นี่เป็นเรื่องที่พวกเราจะศึกษาและปฏิบัติฝึกหัดอบรมตนเอง เพื่อจะได้ผ่อนคลายความ
ยึดมั่นถือมั่นสมมุติทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจของพวกเรา เมื่อไหร่สติปัญญาของเราจะรู้แจ้ง
เห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจน พระพุทธเจ้าจึงให้ศึกษาธรรมะ
บัดนี้ กิเลสพันขันธ์ ๕ นั้น ก็คือจิตใจของเรายึดมั่นอยู่ในขันธ์ ๕ นี้ เอาล่ะ ไม่ไปไหนแล้ว
มันยึดอยู่ในรูปขันธ์ เวทนา สัญญา สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ เมื่อเรามาพากันศึกษาโลกธรรม ๘ นี้
ไม่ให้มันสัมผัสจิตใจของเรา เราต้องรู้เราต้องเข้าใจ เราต้องรู้แจ้งเห็นจริง ทั้งความเจริญและความ
เสื่อมของเขา ความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปของเขา สิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่แปรปรวน อยู่ไม่ยืนยง
คงที่ แต่เรานี้มันหลงเฉยๆ โลกธรรม ๘ เราหลงเฉยๆ
บัดนี้ เราก็มาพากันพิจารณาเพื่อว่าให้รู้สิ่งนี้ ถ้าเราหลงมัน หลงของไม่เที่ยงก็ว่ามันเป็นของ
เที่ยงเสีย ของที่ทําให้ทุกข์เราประคองมันอยู่ เราก็ว่ามันเป็นสุขเสีย ของไม่ใช่ของใครต่างๆ เหล่านั้น
เราก็ว่าเป็นของเรา เป็นอัตตาเป็นตัวของเรา เป็นของของเรา ของที่ภายนอกที่เราสัมผัสโลกธรรม ๘
บัดนี้ พวกเรามาพิจารณาเรื่องแบบนี้ วกเข้ามาเรื่องสังขารธรรม ธรรมะที่พระพุทธองค์ทรง
สั่งสอนว่า สังขารธรรม สังขารนั้นมีอยู่ ๒ อย่าง ๒ อย่างนั้นคืออะไร ก็คือ หนึ่ง อุปาทินนกสังขาร
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สังขารที่มีวิญญาณครอง เช่น มนุษย์พวกเราและสัตว์ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปมาได้ด้วยตนเอง มีอยู่
ทั่วโลกนี้เต็มโลก เรียกว่าสังขารที่มีวิญญาณครองรูปร่างอยู่ อุปาทินนกสังขาร ชื่อตามบาลี สังขาร
ที่มีวิญญาณครองรูปร่างอยู่ เช่น พวกเราๆ ท่านๆ ทั้งหลายนี่มีหมด ญาติโยมก็มีหมดเหมือนกัน
ิ ญาณครองรูปร่างอยู่ บัดนี้ สัตว์เดรัจฉานเขาก็มวี ญ
ิ ญาณเหมือนกันหมด ทุกตัวสัตว์เขาเคลือ่ นไหว
มีวญ
ไปมาได้
บัดนี้ อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่สองนี้ เรียกว่าสังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง ไม่มีวิญญาณ
ตั้งอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เช่น ตึกรามบ้านช่อง ห้วยหนองคลองบึง ต้นไม้ ภูเขา แผ่นดิน วัตถุธาตุ
ทั้งหลายที่เคลื่อนไหวไปมาด้วยตนเองไม่ได้ ไม่มีใครจะชักลากไป ก็คือไม่มีจิตวิญญาณที่จะชักลาก
เขาไปได้นั่นเอง เขาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่น ต้นไม้เกิดที่ไหน ถ้าเราไม่ย้ายมันไปไหนมันก็อยู่ที่นั่นแหละ
บ้านก็ดี ปลูกแล้วถ้าไม่ย้ายมัน มันก็อยู่ที่นั่น รถก็เหมือนกัน ถ้าไม่ไปขับมัน ปล่อยมันทิ้งไว้มันก็อยู่
ที่นั่นแหละ เรือน บ้านช่อง ห้วยก็ดี มันก็อยู่นั่นแหละ ห้วย หนอง มันก็อยู่ในที่นั้นแหละ บึงมีที่ไหน
มันก็อยู่ที่นั่น ภูเขา มันตั้งอยู่ที่นั่นมันก็อยู่ที่นั่นแหละ เราไม่ขนไม่ทุบ ไม่ขนมันหนีไปไหนมันก็อยู่
ที่นั่นแหละ มันไม่มีจิตวิญญาณครอง
พวกเรานี้ก็พากันมาหลงสังขารทั้ง ๒ อย่างนี้อีก ก็คือธรรมะ ท่านจึงรวมลงมา ที่ขันธ์ ๕
พวกเรามาคิดดูซิ ธรรมะอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะพินิจพิจารณา
บัดนี้ ยกอันนี้มาพิจารณาก่อนก็ได้คือ อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีวิญญาณครอง เช่น
ต้นไม้ก็ดี ภูเขาก็ดี รถก็ดี เรือนก็ดี สิ่งของทั้งหลายที่เราใช้อยู่เราสมมุติขึ้นมา เราปรุงแต่งขึ้นมาอยู่
ในโลกนี้ เราคิดดูดีๆ บัดนี้ เราจะเอาไว้ใช้พอดี หรือเราจะหลงสิ่งของเหล่านั้น ตรงนี้เป็นเรื่องที่เรา
จะศึกษา ก็เราหลงกันอยู่เดี๋ยวนี้ เราหลงอะไร ก็หลงวัตถุสิ่งที่เป็นอนุปาทินนกสังขารทั้งหลาย
เหล่านี้เอง ปรับปรุงขึ้นมาสิ่งโน้นสิ่งนี้ สร้างอันนั้นอันนี้ ออกแบบอย่างโน้นอย่างนี้ต่างๆ
เราหลงแบบมันไปเรื่อยๆ แหละ เครื่องนุ่งห่ม หลงแบบรถแบบเรือ แบบบ้านช่องอะไร ของใช้
ต่างๆ สารพัด นับไม่ไหวแล้ว แบบก็จะออกมาหลอกลวง ก็หลงกันไปเป็นธรรมดา ก็หลงกันล่ะบัดนี้
นี่มันเป็นอย่างนี้ของวัตถุนี้แหละ เมื่อหลงวัตถุก็หลงไปหมด ของสมมุติต่างๆ ที่เกิดขึ้น เลยไปถึง
ห้วยหนองคลองบึงก็แย่งกัน เห็นไหม ลําแม่น�้ำ  เขตแดนก็แย่งกัน แบ่งปันกันไม่ได้ ภูเขาก็แย่งกัน
แบ่งเขตแดนประเทศกันไม่ได้ จะยิงกันตาย รบกันวุ่นวายอยู่ มันน่าสงสารจริงๆ รบราฆ่าฟันแย่ง
แผ่นดินกันอยู่ วุ่นวายอยู่ในโลก แย่งสมบัติกัน น่าคิดน่าอ่าน น่าสงสารบุคคลที่ไม่รู้ไม่เข้าใจ แย่ง
แผ่นดินกัน แย่งสมบัติกัน ฆ่ากันเบียดเบียนกัน ไม่มีความผาสุก หากเราพิจารณา เราเป็นนักปฏิบัติ
บ้านช่องของเราอยู่ใกล้กัน เราจะปลูกรั้วก็ดี แผ่นดินวัดดีๆ คิดกัน ตกลงกันให้ดี อย่ามาแย่งแผ่นดิน
กันนิ้วหนึ่งสองนิ้ว เดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องขึ้น เพราะเราหลงแผ่นดิน หลงที่อยู่พักพาอาศัย แม้เงินทอง
๑ บาท ๑๐ บาท มันยังฆ่ากันได้ มันติดหนีก้ นั เพราะอะไร เพราะมันหลง ไม่วา่ เป็นร้อยๆ พันๆ หมืน่ ๆ
ของอยู่ตามคอ ตามนิ้วมือของคน สายสร้อยสายแขนอะไร นาฬิกาอะไรต่างๆ แย่งชิงกัน รถ เรือ
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มันขโมยปล้นจี้กันวุ่นวาย งัดบ้านช่อง ทุบตีกัน แหมมันเป็นอย่างนี้ เพราะมันหลงวัตถุของที่ไม่มี
วิญญาณนี้เอง ธรรมดาแหละ มันก็หลงก่อน ใครก็หลงเหมือนกัน ผู้เทศน์ก็หลงเหมือนกัน
บัดนี้ เราจะมาศึกษาเพื่อให้เข้าใจ สิ่งที่เราหลงนี้เราต้องศึกษาให้เข้าใจ ถ้าเราไม่เข้าใจ
เราก็ไม่รู้จักปล่อยวางได้ คําว่า ปล่อยวาง คือรู้จักใช้สิ่งเหล่านั้น และรู้จักวางสิ่งเหล่านั้นด้วย
เมื่อสิ่งเหล่านั้นมันแตก มันหัก มันพัง ถูกทําลายอะไรต่างๆ อย่าให้จิตใจของเรามีความวุ่นวาย
จนนอนไม่หลับกับสิ่งเหล่านั้น ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะปฏิบัติเอา เราจะพิจารณาเรื่องสังขารทั้งหลาย
ที่ไม่มีวิญญาณครองนี้แหละ คิดดูซิ เป็นอย่างนั้นบ้างไหมในโลกนี้ เราจึงสร้างอาวุธต่างๆ ห�้ำหั่น
รบราฆ่าฟันกัน เราจึงแย่งกัน ผิดเถียงกัน โต้แย้งกัน อวดว่าตนเองดี มีมานะทิฏฐิ ฆ่ากันวุ่นวาย
ทําไมมันจึงโง่กันเหลือเกิน นี่แหละตรงนี้แหละ เราต้องมาคิดดูตรงนี้
บัดนี้ เราเป็นพระภิกษุ สามเณรก็ดี เราก็พินิจพิจารณาให้รู้เรื่องอย่างนี้ บ้านเมืองวุ่นวาย
เป็นเพราะอะไร หลงใหลไปกับเขา วุน่ วายไปกับเขา เกิดสงครามไปกับเขา จิตใจทําไมวุน่ วายไปกับเขา
หงุดหงิดไปกับเขาด้วย เราเป็นนักปฏิบัติต้องต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค มีขันติความอดทน รู้ว่าโลกมัน
เป็นอย่างนั้น เราอย่าไปยุ่งกับเขา เพราะเราไม่ควรที่จะยุ่งกับโลก แต่เราก็ต้องศึกษาเรื่องโลก เราอยู่
ในโลก ถ้าเราไม่ศึกษา เราไม่รู้ เราจะไปหลงกับเขา วุ่นวายไปกับเขา เดี๋ยวมันอยากจะรบราฆ่าฟัน
เดินขบวน ต่อยกัน ทั้งบ้านทั้งเมืองเกิดขึ้นได้
ใจของเรานี้ยังปล่อยวางไม่ได้ ให้โลกนั้นสัมผัสจิตใจให้วุ่นวาย นี่ตรงนี้เราก็ต้องศึกษาไว้
พระเณรของพวกเราให้มีวิชาความรู้กับเขาบ้าง โลกนั้นมันเกิดขึ้นมา มันอายุ ๖๐ ปี ๗๐ ปีก็ช่างมัน
มันเป็นเรื่องของเขา เขามาศึกษากับเรา เราก็ค่อยๆ พูดคุยกับเขาให้รู้จักเหตุผลให้ดี ให้อุดมการณ์
เขาที่ดี ตรงนี้เป็นเรื่องของพระภิกษุ สามเณรเหตุฉะนั้น ทางคณะสงฆ์เราจึงไม่ให้ยุ่งกับเรื่องโลก
เรือ่ งการเมืองทัง้ หลาย ให้พจิ ารณาเรือ่ งธรรมะ ศึกษาเรือ่ งธรรมะให้เข้าใจ เพือ่ จะไม่หลงใหลไปกับเขา
ให้เขาหลงไปก่อน ไปตามธรรมชาติของเขา
นีแ่ หละพวกเราท่านทัง้ หลาย มาพิจารณาเรือ่ งวัตถุของทีไ่ ม่เทีย่ งแท้ผนั แปรไปจริงๆ ไม่รบั ไว้ให้
เป็นภาระ ทําให้เกิดทุกข์ได้ เห็นไหมเขาทุกข์กับบ้านช่อง กับรถกับเรือ กับสิ่งของอะไรต่างๆ สารพัด
เขามีมากแล้วเขาก็กังวลวุ่นวายกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้น เป็นทุกข์มากกับเครื่องใช้ของเขา เพราะโลก
เขาไม่รู้ เขายังไม่ได้ศกึ ษา ขนมาเท่าไหร่มนั ก็ทกุ ข์เท่านัน้ เขายังไม่รวู้ า่ มันเป็นทุกข์ ทัง้ ไม่ใช่ของตนเอง
ทุกอย่างเมื่อคนเราตายแล้วไม่เห็นใครเอาอะไรไปสักอย่างเดียว ตรงนี้เขาไม่รู้ไม่ได้ศึกษา เขาจึงเกิด
ความวุ่นวาย ไม่มีใครเอาอะไรไป ถ้ามานึกถึงพระภิกษุ สามเณรก็ดี ถ้ามรณภาพไปก็ไม่ได้เอาสบง
จีวร บาตร กุฏิ วิหาร ศาลา แผ่นดินวัดที่ไหน ไม่ได้ขนไปสักองค์เดียว ครูบาอาจารย์ ของนี้เป็นของ
จริงไหมหรือไม่จริง นี่เราก็ควรที่จะศึกษาและรักษาไว้เพื่อบําเพ็ญเท่านั้น ก็เรียกว่าศึกษาเรื่องที่อยู่
ศึกษาเรื่องที่เราพักพาอาศัยเพื่อบําเพ็ญเท่านั้น เราพากันอยู่ปฏิบัติ
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เหตุฉะนัน้ จึงให้ศกึ ษาเรือ่ งสมบัตทิ งั้ หลาย ของทีไ่ ม่เทีย่ งแท้แน่นอน ของทีม่ ภี าระทําให้เกิดทุกข์
ของที่ไม่ใช่ของใคร เป็นสมบัติของกลางอยู่ในโลกนี้ ตายไปแล้วก็ตั้งไว้ในโลก เห็นไหม ครูบาอาจารย์
มรณภาพไป องค์ใหม่ก็อยู่แทนไปเรื่อยๆ เรื่อยๆ บ้านก็เหมือนกัน ญาติโยมก็เหมือนกัน พ่อแม่
ตายไปลูกก็อยู่ไปเรื่อยๆ รถ เรือ เขาก็ใช้ไปเรื่อยๆ เครื่องใช้เครื่องสอยเขาก็ใช้ไปเรื่อยๆ ไม่เห็นมีใคร
หาบหามอะไรติดตัวไปสักคนเดียว นี่มาศึกษาให้รู้ว่าของนี้เป็นของตกลงอยู่ในไตรลักษณ์ ไม่เที่ยง
ิ ญาณ
เป็นทุกข์เป็นอนัตตา ไม่ใช่ของสัตว์ บุคคล ของใคร พระพุทธองค์ทรงสัง่ สอนให้รู้ นีข่ องทีไ่ ม่มวี ญ
ครองเรียกว่า อนุปาทินนกสังขาร ความแปรปรวนก็เป็นไปอย่างนี้ตาม ธรรมชาติของเขา แต่เรา
ก็ต้องศึกษา
บัดนี้ วกเข้ามาถึง อุปาทินนกสังขาร คือรูปร่างกายของพวกเราท่านทั้งหลายนั้น มีจิตวิญญาณ
ครองรูปร่างอยู่ คือความนึกคิดไปโน่นไปนี่ คิดสิ่งโน้นคิดสิ่งนี้ เรียกว่า จิตใจครองรูปร่างของพวกเรา
อยู่นี้
บัดนี้ ถ้าเราไม่รู้ เป็นของธรรมชาติที่บุคคลที่ไม่เข้าใจ ร่างกายเป็นของไม่เที่ยง เราก็ว่ามันเที่ยง
ร่างกายมันเป็นทุกข์ เราก็วา่ มันเป็นสุข ร่างกายไม่ใช่ตวั เรา เราก็วา่ ตัวเรา ว่าของๆ เรา เอาตรงนีแ้ หละ
มันพันขันธ์ ๕ แล้ว รูปของเรา เวทนา ความทุกข์ ความสุขของเรา สัญญาความจําของเราดี สังขาร
การปรุงแต่ง เราปรุงแต่งในทางที่ดี วิญญาณเครื่องหมายรู้ เรารู้ เราดี เราจําเก่ง ยึดเหนียวแน่นดี
ไม่มีใครรู้เท่าเรานี้ไปอีก หลงสติปัญญาที่เรียนมา เราเรียนอะไรมาเราก็ติดสิ่งนั้น เราไม่เข้าใจ
เราไม่รจู้ กั เราก็หลงวิชาความรูข้ องตัวเองอีก ตัวนีร้ ะวังให้ดี ตัวนีร้ โู้ กหก รูห้ ลอกลวง เรียกว่า วิญญาณ
รู้ยังไม่รู้แจ้งเห็นจริง ไม่ใช่เรียกว่าปัญญา
บัดนี้แหละ พวกเรามาพินิจพิจารณาดูซิว่าทุกคนก็ย่อมหลง หลงอะไร ก็หลงตนเองนี้แหละ
เราจะคิดว่ามันเที่ยงอยู่ตลอด เราไม่ได้พิจารณาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก ยืน เดิน นั่ง นอน เราว่า
ร่างกายของเรานีเ้ ทีย่ งแท้แน่นอนอยู่ เกิดขึน้ มาแล้วไม่ตอ้ งตาย ไม่เคลือ่ นไหวไปไหน อยูอ่ ย่างนีแ้ หละ
เป็นคนอยู่นี่แหละ นี่อยู่อย่างนี้ คิดดูสิ เพราะเราหลง ของไม่เที่ยงเราว่ามันเที่ยง ของแปรปรวน
เราก็ว่ามันเที่ยงอยู่อย่างนี้ นี่แหละตรงนี้แหละ ท่านให้พิจารณา ให้พิจารณาให้รู้ว่า เราเกิดมาแต่เล็ก
เราใหญ่ขนึ้ มาเรือ่ ยๆ อยูใ่ นวัยไหน วัยหนุม่ สาว ท่ามกลางคน เดีย๋ วนีม้ นั แก่มาแล้ว ๖๐ ปี ๗๐ ปีไปแล้ว
เราต้องศึกษาตนเองให้รู้ว่า ร่างกายมันชํารุดทรุดโทรม มันเดินไม่ไหวละ ต้องศึกษาให้รู้จนมันจะไป
ไม่ไหวแล้ว มันนั่งอยู่เฉยๆ ลุกไม่ได้ มันได้แต่นอน ต้องรู้ เมื่อมันจะตายไปแล้ว ต้องศึกษาไว้ก่อน
ศึกษาไว้เตรียมตัวตายไว้ก่อน เตรียมตัวไว้แต่เดี๋ยวนี้แหละ มันยังไม่ตายก็เตรียม เตรียมไว้แล้ว
เตรียมพร้อม
ถ้าเรากําลังพากันสร้างคุณงามความดีอยู่เดี๋ยวนี้ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ไหว้พระ สวดมนต์อะไร
ทําบุญ ทํากุศล รักษาศีลเจริญภาวนาอยู่ เราเตรียมสมบัติของเรา คุณงามความดีของเรา เราเตรียม
พร้อมว่า วันจนมุม คือวันสุดท้ายที่เราจะล่วงลับ ดับตายไป ตรงนี้เราต้องเตรียมตัว มันเป็นธรรมดา
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อย่างนี้ ถ้าไม่ศึกษาให้เข้าใจเราก็ต้องหลงไปเรื่อยๆ เห็นไหม คนแก่บางคน โอย.. มันไม่ไหวแล้ว
ท่านเอ๊ย ไม่รู้มันเป็นยังไง ขามันเป็นยังไง เอวมันเป็นยังไง หลังมันเป็นยังไง ตามันเป็นยังไง
ฟันมันเป็นยังไง หนังมันเหี่ยวมันแห้ง ลุกไม่ไหวแล้วท่าน มีแต่ร้องโอยๆ อยู่อย่างนั้น มันน่าสงสาร
คนแก่ที่ไม่เข้าวัดฟังธรรมจําศีล ไม่ศึกษา นี่มันเป็นอย่างนี้ เพราะมันไม่เข้าใจ มันเป็นทุกข์ มันไม่มีสุข
เราก็ว่ามันสุข เราก็ตื่นเต้น ระวังให้ดีเมื่อเราไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ว่าอยู่สบาย ร่างกายสบายดี เมื่อมี
คนอื่นถาม ว่าไม่เป็นอะไร ไม่ได้ไปเช็คกับหมออย่างนั้นอย่างนี้ ระวังสักวันหนึ่งมันจะเป็นโรค
เตรียมตัวไว้ให้ดีนะ ใครก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกัน มันจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่ง
เกิดขึ้น มันเป็นบ่อเกิดแห่งโรคภัยไข้เจ็บ รูปร่างกาย มันจะเป็นทุกข์ทรมานเกิดขึ้น เราควรศึกษาไว้
จิตใจของเราเป็นตัวทุกข์ ทุกข์อยู่ที่จิตใจ ร่างกายนี้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขา แต่เรา
ไม่รู้ เราก็ว่าเป็นของเรา ตรงนี้แหละเป็นปัญหาใหญ่ ขาก็ขาเรา แขนก็แขนเรา หูตาอะไร ร่างกาย
ของเราทุกส่วนเป็นของเราหมด ตรงนี้เวลามันเจ็บหรือ เวลาเราต้องผ่าตัดส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกาย
ทิ้งเพราะเป็นโรคนั้นโรคนี้ต่างๆ มันเป็นของใครล่ะ มันเป็นยังไง เราบอกมัน มันฟังเราหรือเปล่า
มันไม่ได้ฟังหรอก ขามันก็ไม่บ่นว่ามันเจ็บ แต่มันเจ็บ หลังก็ไม่ได้บ่น ท้องก็ไม่ได้บ่น หัวก็ไม่ได้บ่น
อะไร ใจมันบ่น ใจเป็นผูร้ บั ทุกข์ ผูท้ เี่ ขาเฝ้าอยู่ เขาเรียกจิตวิญญาณทีม่ นั เฝ้ารูปร่างกาย มันว่าของเขาๆ
มันอยากให้สุข เราอยากให้มันสุขแล้วมันสุขเมื่อไหร่ล่ะ มันผิดหวัง อะไรทุกอย่างมันไม่ได้สมหวัง
มันทุกข์หรือเปล่า มันทุกข์ไหม มันทุกข์ เพราะมันผิดหวังหมด
เราเกิดขึน้ มาในรูปร่างกาย และเราก็ผดิ หวังมาตัง้ แต่ตน้ แล้ว ตัง้ แต่เล็กมา เป็นเด็กมา เป็นหนุม่
เป็นสาวมา ผิดหวังมาเรื่อยๆ เรื่อยๆ มาถึงกลางคนก็ผิดหวังมาเรื่อยๆ แล้วแก่ก็ผิดหวังจากหนุ่มมา
แล้วก็ชํารุดทรุดโทรมไป ผิดหวัง แขนขาอะไร ทําอะไร ไม่ได้ ผิดหวังไปหมด มันนอนลุกไม่ได้ ผิดหวัง
สุดท้ายก็ไม่อยากตาย ก็ผิดหวังอีก ก็ต้องตาย มันจริงอย่างนี้บ้างไหมหรือไม่จริง เราจะไปเผาแต่
คนอื่น ไปชักอนิจจาแต่กับคนตาย ไม่ชักอนิจจากับตนเองบ้าง ไม่พิจารณาตนเองว่า อนิจฺจา วต
สงฺขารา สังขารไม่เที่ยง ไปดูแต่เขาแล้วไม่ดูตนเอง เขาเรียกว่านกเค้าแมว มันดูแต่ตาแม่มัน ไม่ดู
ตาตนเอง ว่าตาแม่มันใหญ่เสียเหลือเกิน ตาเราก็ใหญ่เท่าตาแม่มัน มันไม่ได้ดู นี่แหละคําโบราณ
จึงพูดว่า นกเค้าแมวมันดูแต่ตาแม่มัน ไม่ดูตาตนเอง เส้นผมบังภูเขา ก็คือเราไม่รู้ธรรมะ เราไม่เข้าใจ
เรื่องอย่างนี้ ปิดบังสติปัญญาของพวกเรา ก็เหมือนขนตาอยู่ที่ตาของพวกเรานี้แหละ เรามองไม่เห็น
ขนตาเลย ทั้งๆ ที่ธรรมะเต็มอยู่ในโลกนี้ แต่เราก็มองไม่เห็นว่าอะไรเป็นธรรมะ ตรงนี้แหละ ท่านจึง
เรียกว่าพิจารณาธรรม
มันปฏิเสธเรา ไม่ได้สมหวังของพวกเรา สุดท้ายมันก็เลยทิ้ง เมื่อทิ้งแล้ว เรามาพิจารณาดู
มีใครบ้างล่ะที่เอากระดูกแข้ง กระดูกขา กระดูกคอ กระดูกหัว อะไรไปบ้าง ไม่มีอาจารย์องค์ไหน
เอาไปสักองค์เดียว หลวงปู่ไหนก็ไม่เอา ท่านไปแต่ดวงจิตบริสุทธิ์ของท่านเท่านั้นแหละ มีคุณงาม
ความดีเป็นเสบียงไป ทรัพย์สมบัตอิ ะไรไม่เอาแล้ว เป็นคนหมดสิทธิ์ เขาจะเอาไปทีไ่ หนเขาก็เอาไปได้
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จะเอาไปให้โรงพยาบาลเอาไปทิ้งเสีย โรงพยาบาลก็ทิ้ง เขาจะเอาไปทิ้งใส่ทรายไว้ เขาจะเอากระดูก
มาห้อยก็แล้วแต่ เขาจะเอาไปเผาแล้วก็ใส่ขวด เขาเอาไปเผาเราก็ไม่เสียดาย เขาทิ้งใส่หม้อไว้ตาม
ป่าช้านั้น ทิ้งใส่ต้นไม้นั่น ทิ้งไว้นั่นแหละ เขาไม่เกี่ยวข้อง ให้ลูกหลานทิ้งเข้าป่าก็ได้ แล้วจะทํายังไงล่ะ
เราไม่ได้เอาไป ทําไมเล่ามันจึงเป็นอย่างนี้
ของจริงสัจธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะ ให้ศึกษาเรื่องอย่างนี้ ศึกษาเรื่องรูปขันธ์
เวทนาก็เหมือนกัน เป็นสุขเป็นทุกข์ต่างๆ สัญญาความจําของเรามันก็หลงลืม มันเป็นของที่ไม่เที่ยง
เหมือนกัน ว่าจะให้มันจํา มันเป็นทุกข์ เดี๋ยวมันหายไปอีกเหมือนกัน สังขารการปรุงแต่งทั้งดีและ
ไม่ดี ปรุงแต่ง ปุญญาภิสังขาร ปรุงเรื่องบุญ เรื่องคุณงามความดี อปุญญาภิสังขาร ปรุงเรื่องบาป
อเนญชาภิสังขาร สังขารเป็นกลางจนจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหว
เหมือนตัวของพวกเรานี้ จะทําเอาบุญหรือเอาบาป จะทําเอาคุณงามความดี หรือจะไม่เอา
คุณงามความดี ถามตนเองไม่ต้องถามคนอื่น ตรงนี้เราอยากได้อะไร ถ้าเราไม่เอาทําประโยชน์
เราจะเอาไว้ทําไม เราเกิดขึ้นมาเพื่อทําประโยชน์เท่านั้นแหละ เราจะเอาประโยชน์กับร่างกาย
เท่านัน้ ดูแลรักษามันมาตัง้ แต่เล็กจนใหญ่ ดูแลรักษาเพือ่ มาทาํ เป็นประโยชน์ เพือ่ ใช้ให้เป็นประโยชน์
ใช้ไม่เป็นมันก็ไร้ประโยชน์ ร่างกายของพวกเรา ตรงนี้ เหมือนคนใช้สิ่งของ ใช้ให้เป็นประโยชน์
ถ้าใช้ไม่เป็นประโยชน์กับมัน มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร เหมือนอาหาร เรามีแล้วเราไม่รับประทาน
มันก็ไม่มีประโยชน์อะไร อาหารเราไม่กิน ราคาแพงแค่ไหน จานหนึ่งสามหมื่นสี่หมื่น มันก็ไม่มี
ประโยชน์อะไรถ้าเราไม่รับประทาน ไม่กิน พระไม่ฉันก็ไม่มีประโยชน์ เหมือนของใช้ต่างๆ ที่พวก
เรามีอยู่เหมือนกัน เราไม่ใช้มันก็ไม่มีประโยชน์ บ้านช่องไม่อยู่ ไม่พักพาอาศัย ไม่มีประโยชน์ รถเรือ
ไม่ได้ใช้ได้สอยไม่มีประโยชน์อะไร เงินทองไม่ใช้ไม่จ่ายมันไม่มีประโยชน์อะไร ถ้าเรามีแล้วเราก็ต้อง
ใช้จ่ายให้เหมาะสม
เหตุฉะนั้น เราจึงควรศึกษาเรื่องอย่างนี้ ศึกษาธรรมะ พระพุทธองค์จึงทรงสั่งสอนให้พวกเรานี้
ควรศึกษา ของที่อยู่ภายในก็ดี ภายนอกก็ดี ของที่หยาบของที่ละเอียดก็ตาม พระพุทธองค์ให้ศึกษา
ให้เห็นความเกิดขึ้นของธรรมะ ตั้งแต่โลกธรรม ๘ ความเกิดขึ้นของเขา ความตั้งอยู่ของเขา และ
ความเสื่อมไปของเขา สอนให้รู้จัก โลกธรรม ๘ ให้ดี
วกเข้ามาถึง อนุปาทินนกสังขาร สังขารที่ไม่มีวิญญาณครองก็เหมือนกัน เหมือนต้นไม้เกิดขึ้น
มาแล้วใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ มันเฒ่ามันแก่ มันหักผุพังลงมา บ้านช่องก็เหมือนกัน สร้างขึ้นมาใหม่ๆ
เดี๋ยวก็เก่าคร�่ำคร่าชํารุดทรุดโทรมผุพัง กุฏิวิหารก็เหมือนกัน เจดีย์อะไรต่างๆ ปรุงแต่งสร้างขึ้นมา
ใหม่ๆ เดี๋ยวมันก็เก่า มันไม่เที่ยง ถูกแดดถูกฝนผุพังลงไป พังทลายลง ไม่ใช่ของใคร พระพุทธองค์ให้
พวกเราควรศึกษาเรื่องความเกิดขึ้นของสิ่งเหล่านั้น ความตั้งอยู่ของมัน มันแตกสลายลงไปอยู่ที่ไหน
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ร่างกายของคนเราก็ดี พระพุทธองค์ให้ศึกษาเรื่องความเกิดขึ้นของรูปร่างกายและความ
เคลื่อนไหวไปมาของร่างกาย ความตั้งอยู่ของเขาทนได้ยาก และความเสื่อมสลายของร่างกายนั้นไป
ท่านจึงบอกว่าให้พิจารณาทั้งความเกิดขึ้น ด้วยเป็นผู้มีสติปัญญาพิจารณาธรรมในธรรม พิจารณา
ความเกิดขึ้นและพิจารณาความเสื่อมไปของธรรมะ เมื่อรวบรวมแล้วเป็นธรรมะหมด พิจารณา
ทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของธรรมะ ก็คือของที่มีอยู่ในโลกนี้ ที่เราหลงอยู่นี้เอง ดังได้กล่าว
มาแล้วนั้น จึงเรียกว่าธรรมะหมด ทั้งดีและทั้งไม่ดี เรียกว่าเป็นธรรมะ เพราะเราหลงทั้งดีทั้งไม่ดี
จึงสรุปลงมาได้ว่า คือ ความโลภ และความโกรธ เราหลงทั้งโลภะ เราหลงทั้งโทสะ เป็นโมหะเกิดขึ้น
ก็เพราะเรามีอวิชชา คือความหลง พระพุทธองค์จึงตรัสว่า กิเลสทั้ง ๓ อย่างนี้ ราคะ โทสะ โมหะ
ทั้ง ๓ อย่างสรุปลงมาในนี้ เมื่อเราหลงอยู่อย่างนี้เอง เราก็เลยหลงธรรมะ
เหตุฉะนั้น เพื่อให้เข้าใจการพิจารณาธรรมในธรรมอย่างย่อๆ ธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้
สังขารทั้งภายในและภายนอกนั้น การปรุงแต่งดังอารมณ์ที่จิตยึดมานั้นเอง ทั้งดีและไม่ดีนั้น
ท่านก็เรียกว่าเป็นธรรมะหมด รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ทั้งหลาย ท่านก็เรียกว่า
ธรรมะหมด ทั้งดีและไม่ดี จิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายที่ยึดในความสุข หรือยึดในความทุกข์
ท่านก็ว่าเป็นธรรมะ สิ่งที่เป็นวัตถุข้างนอก ร่างกายทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นธรรมะ
ทําไมทั้งดีและทั้งชั่วจึงเรียกว่าธรรมะ เพราะเราอยากเข้าใจในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทั้งดีและ
ไม่ดีนั่นเอง ว่าเป็นตัวธรรมะ เมื่อเราหลงสิ่งเหล่านี้ เราก็จะศึกษาสิ่งเหล่านี้ไม่ให้หลงจึงจะรู้ธรรมะ
ท่านว่า รู้โลก โลกนี้มันอยู่อย่างไร เกิดขึ้นมาอย่างไร ตั้งอยู่อย่างไร ดับไปอยู่ที่ไหน เป็นธรรมะ อันนี้
สิ่งของทั้งหลายดังได้กล่าวมาแล้วนั้น มันเกิดขึ้นมา ตั้งอยู่ ดับไป เป็นธรรมดา ก็เรียกว่าศึกษาธรรมะ
พิจารณาธรรมในธรรม
การพิจารณาธรรมในธรรม ก็เคยรู้ มันเกิดขึ้นมาอย่างไร ในสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาอย่างไรนั่นเอง
แล้วมันตั้งอยู่ด้วยวิธีไหน แล้วมันแตกดับสลายไปอยู่ที่ไหน ตามสภาวะความเดิมของมันอย่างไร
ทั้งสังขารภายนอกที่มันมองเห็นเป็นวัตถุทั้งหลายนี้อยู่ สมมุติ ทั้งหลายเหล่านั้น
บัดนี้มันปรุงแต่งขึ้นมาภายใน มันสมมุติขึ้นมา จิตเสวยอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุข อย่างนี้
สั ง ขารที่ มั น ปรุ ง แต่ ง ทั้ ง ดี แ ละไม่ ดี เ กิ ด ขึ้ น อยู ่ ภ ายในจิ ต นี้ มั น เกิ ด ขึ้ น มาแล้ ว มั น ดั บ ไปอย่ า งไร
นั้นแหละ เรากําลังพิจารณา อย่างนี้เรียกว่าพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อจะให้เข้าใจในธรรมะนั้น
จึงว่าพิจารณาธรรมในธรรม เพื่อจะให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านั้นชัดเจน แล้วก็ปล่อยวาง เรียกว่า
เรียน เรียนเพื่ออะไร ปฏิบัติเพื่ออะไร เรียนเพื่อรู้ เรียนแล้วก็เรียนรู้ดูคัมภีร์ต่างๆ เหมือนเรียนรู้
คัมภีร์ เราเรียนรู้คัมภีร์โน้นคัมภีร์นี้ คัมภีร์ในพระไตรปิฎก พระวินัยปิฎกก็ดี พระสุตตันตปิฎกก็ดี
พระอภิธรรมปิฎกก็ดี
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เมือ่ พากันศึกษาเรียนรูแ้ ล้ว ไม่ควรทีจ่ ะเอามาถกเถียงอะไรกัน มาสนทนากันด้วยดี อย่าไปอวด
ว่าตนเองรู้ ว่าตนเองนีเ้ ข้าใจแล้ว รูแ้ ล้วว่าพระวินยั พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก รูเ้ ก่งอย่างโน้น
อย่างนี้ ไม่ต้องไปคิด เขาเรียกว่าเรียนรู้คัมภีร์ด้วยสัญญา ไม่ได้ปฏิบัติ ไม่ได้ฝึกหัดให้รู้ในสิ่งนั้นจริงๆ
บัดนี้ พระพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริง พระสาวกทั้งหลาย พระอริยเจ้าทั้งหลายนั้น ท่านสามารถ
รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งเหล่านี้ ไม่เหมือนพวกเราๆ ท่านๆ ที่พากันหลงอยู่ ท่านรู้แจ้งเห็นจริงแล้ว
ธรรมะทั้งหลายเหล่านี้ไม่สัมผัสจิตใจของท่าน ไม่ถูกต้องจิตใจได้เพราะจิตใจท่านรู้ เรียกว่า จิตรู้
จิตใจมีสติปัญญาอัตโนมัติในตัวมันเอง เรียกว่า สติปัญญา จิตเมื่อรู้แจ้งเข้าใจดีแล้ว จิตใจเลยละได้
ปล่อยวางได้ เป็นผู้รู้ ส่วนบุคคลที่ไม่รู้ก็เลยละไม่ได้ พวกเราๆ ท่านๆ ที่ละไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้ มันจึง
รักจึงชัง มันจึงโกรธ จึงเกลียดกัน มันจึงอิจฉากัน มันจึงโศกเศร้าโศกาอาดูรกันอยู่ เพราะเราตกอยู่
ในสิ่งนี้ โลกธรรม ๘ ครอบงําจิตใจของพวกเรา มันจึงพัวพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้
นีท่ า่ นจึงให้พจิ ารณาธรรมในธรรม เพือ่ ให้รเู้ ห็นตามความเป็นจริงในสิง่ เหล่านีเ้ กิดขึน้ ถ้าเราไม่รู้
เห็นตามความเป็นจริง ยังไงเราก็ตอ้ งเกิดแน่ละชาติตอ่ ไป ใครๆ ก็ตอ้ งเกิดแน่นอน มันร้อยเปอร์เซ็นต์
มันพันเปอร์เซ็นต์ ทําอย่างไรเราจึงจะรู้แจ้งเห็นจริง เราก็ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยพิจารณา อย่าทําใจ
ให้วุ่นวาย อย่าทําใจให้โศกเศร้าอะไร นั่งเจริญเมตตาภาวนา ไตร่ตรอง ใคร่ครวญ ปฏิบัติไปนี่แหละ
สร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นอยู่อย่างนี้ เพราะผู้ที่ตัดสินก็คือสติปัญญา ผู้จะรู้แจ้งเห็นจริงตัดสินได้ก็เป็น
ตัวของสติปัญญาที่จะละได้ คือมันจะสอนจิต จิตมันจะรู้ มีสติปัญญาของเขาเองจึงจะวางได้ ถ้าจิต
ไม่รู้อย่างนั้นก็วางไม่ได้
เหตุฉะนั้น พวกเราท่านทั้งหลาย การพิจารณาธรรมในธรรม ทั้งความเกิดขึ้น การตั้งอยู่ และ
ดับไปของธรรมะ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในสติปัฏฐาน ๔ พระพุทธองค์
ทรงสั่งสอนชี้แจงละเอียดสุขุมกว่านี้หลายเท่า ที่พระพุทธองค์รู้แจ้งเห็นจริง
บัดนี้ เรามาเทศน์ให้ฟังย่อๆ นิดๆ หน่อยๆ ตามกําลังสติปัญญา เพื่อเราจะพิจารณาดูธรรมะ
ทั้งหลายว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ ไหม เมื่อเราเข้าใจเมื่อไหร่ เราก็จะเห็นอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง บางสิ่ง
บางอย่าง โอ..เราหลงจริงๆ เราติดจริงๆ เราติดอยู่ในสิ่งนี้จริงๆ มันจะเชื่อมั่นด้วยตนเองว่าเราหลง
ในสิ่งนี้ เราวางสิ่งนี้ได้เราก็จะเข้าใจเอง เช่น คนรู้จักว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยง เกิดขึ้นมาแล้วมันเป็น
ทุกข์อย่างนี้เองจริงๆ มันไม่ใช่ของใครจริงๆ มันเฒ่ามันแก่ มันบอกไม่ฟังจริง เข้าใจได้อย่างนี้ก็ยังจะ
ได้สบายใจอยู่บ้าง จะไม่ง่วงเหงาซบเซา เฒ่าแก่มาไม่ต้องร้องต้องคราง โอยๆ เอๆ อะไร ลุกก็โอย
นั่งก็โอย นอนก็โอยอะไร ตรงนี้เราต้องศึกษาพินิจพิจารณา เราเป็นนักปฏิบัติฝึกหัดอบรมภาวนา
อยู่นี้ ก็อยากรู้เรื่องอย่างนี้ อยากละเรื่องอย่างนี้ อยากปล่อยวางเรื่องอย่างนี้ให้ได้ ให้เข้าใจ เราอยู่
กับเขา แต่เราไม่รู้เขา เราก็ว่าเป็นของๆ เรา เหตุฉะนั้นจึงเป็นอหังการ มมังการ เราๆ เขาๆ เมื่อมี
เราๆ เขาๆ เกิดขึ้น มันจะมีความโกรธ ความเกลียด มีมานะทิฏฐิเกิดขึ้น ก็เลยหลงโลกเป็นธรรมดา
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เหตุฉะนั้น ขอให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นนักปฏิบัติพากันน้อมนําธรรมะ คําสอนของ
พระพุ ท ธเจ้ า มาพิ นิ จ พิ จ ารณาเพื่ อ จะให้ รู ้ ใ ห้ เข้ า ใจว่ า ความเกิ ด ขึ้ น ความตั้ ง อยู ่ และความ
เสื่อมสลายไป ไม่มีอะไรคงทนอยู่ได้สมความหวังความปรารถนาของพวกเรา เราก็ผิดหวังกันทั้งนั้น
แหละ แม้ของทางภายนอกเราก็ยังผิดหวัง ทางภายในก็ยังผิดหวัง รูปร่างกายก็ยังผิดหวังกันไปหมด
ไม่ได้สมหวัง เมื่อไม่ได้สมหวัง เราก็ต้องพิจารณาให้รู้ในสิ่งที่เราผิดหวังนี้เอง เพื่อจะให้รู้จักธรรม
ในธรรม รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมชาติธรรมดาของสิ่งทั้งหลายดังได้กล่าวมาแล้วนั้น จิตใจของพวกเรา
ก็จะรู้จักละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ปล่อยวางออกจากจิตใจได้ตามกําลังสติปัญญาของตน
เท่านั้นเอง

เอกสาร: พระเปลี่ยน ปัญญาปทีโป. สติปัฏฐาน ๔. ในหนังสือชุดปัญญาปทีปธรรม เล่ม ๓.
คณะท�ำงาน: มูลนิธิอุทยานธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. โรงพิมพ์เม็ดทราย กรุงเทพฯ. ๒๕๖๐; ๔๖-๑๑๑.

364 ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์  ๓  ( เ ล่ ม  ๑ )

ค�ำขอบคุณ
กองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ ขอขอบคุณผูท้ ใี่ ห้ความร่วมมือในการจัดท�ำหนังสือเล่มนี้ จนกระทัง่
ท�ำให้หนังสือเล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ ได้แก่
๑. พระครูพัชรปัญญาพิสุทธิ์ (พระอาจารย์เดชา  ปัญญาปสุโต) วัดป่าสุทธาวาส สกลนคร
๒.. พระครูปลัดสัมพิพัฒน์ศีลาจารย์ (พระอาจารย์ครรชิต  คุณวโร) วัดญาณเวศกวัน นครปฐม
๓. พระมหาดวงรัตน์  ฐิตรตโน ป.ธ. ๙ เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม ต.ช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่
๔. พระอาจารย์น�ำชัย  ชยากโร วัดป่าพุทธพจนาราม เชียงใหม่
๕. ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม
๖. คุณ Scott M. Satterfield

คณะท�ำงาน
ที่ปรึกษา ๑. อาจารย์ประคอง  สุวรรณภา
              ๒. ดร. ดาราวรรณ  เด่นอุดม
ประธาน

ผศ. ชัชวดี  คุณารักษ์

รองประธาน

อาจารย์พรรณรัศมิ  ์ ปิยะพงศ์วิวัฒน์

คณะท�ำงาน ๑. รุ่งทิวา  บุญปั๋น
             ๒. ชลันธร  สุขสถาน
     
๓. บัญฑิตา  จรเวชวานิช
๔. เกวลี  จี้สัม
            ๕. สุณี  แซ่ม้า
๖. มัทนียา  มหาวงค์
        
        
๗. นันชิตา  แก้วมา
            ๘. ศิวาพัชร์  กาวิน
          
๙. ดนุพล  บุญยังเต
           ๑๐. อังกฤษ  ทิพย์มุนี
๑๑. ชนัณชิดา  บุญปั๋น
        
๑๒. นฤมล  สันติเจริญชัย

ธ ร ร ม ะ เ พื่ อ ชี วิ ต พ้ น ทุ ก ข์  ๓  ( เ ล่ ม  ๑ ) 365

