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ค�าปรารภ

เร่ืองการจัดท�าหนังสือมรดกธรรมยอดโอวาทค�าสอนของสมณะนักปราชญ ์
วสิทุธเิทวา (พระป่า) จัดท�าขึน้ ๓๔ องค์ สมัยกรุงรัตนโกสนิทร์ ระหว่างปี พทุธศักราช 
๒๔๖๐-๒๕๕๔ โอวาทธรรมยอดแห่งค�าสอนของวิสุทธิบุคคล ท่านแสดงบริสุทธิ์
สมบรูณ์ไม่ว่ายุคใดสมยัใด น�าผู้สนใจพยายามตัง้ใจปฏบิตัติาม ย่อมก้าวล่วงทกุข์ไปได้ 
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ศึกษาได้ตามโอกาส เวลาพอดี

ผู้ฉลาดยึดหลักนักปราชญ์เป็นแบบฉบับพาด�าเนินปกครองรักษาตน

คณะปสาทะศรัทธา

ห้ามพิมพ์เพื่อจ�าหน่าย สงวนลิขสิทธิ์
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ชีวประวัติ

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

(พระธมฺมธโร ท่านพ่อลี)

 ท่านพ่อล ีเกดิทีบ้่านหนองสองห้อง ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสบิ จ.อบุลราชธานี 
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๔๔๙ ตรงกับวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะเมีย เป็นบุตร
นายปาว และ นางพ่วย นารีวงศ์ นามเดิมของท่านคือ ชาลี

บรรพชาและอุปสมบท

 ได้บรรพชาอุปสมบท เมื่อวันขึ้น ๑๕ ค�่าเดือน ๖ พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ บ้านเกิด
เมื่ออายุ ๒๐ ปี สวดญัตติใหม่ที่วัดบูรพา จ.อุบลราชธานี เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๗๐ มี พระปัญญาพิศาลเถระ (หนู) วัดสระปทุม พระนคร เป็นพระอุปัชฌาย์ 
พระอาจารย์มัน่ ภูริทตัโต เป็นผู้บรรพชา อปุสมบท ๑ วนั กถ็อืธดุงค์ คอืฉันมือ้เดยีว 
จนตลอดชีวิต โดยกล่าวเป็นคติสอนไว้ว่า “ถ้าฉันหนเดียวตาย ผมตายไปนานแล้ว”  
เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังถือเป็นแบบอย่างปฏิบัติตาม.

 ได้รับค�ายกย่องจากสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฺ€ายี) ว่า “ท่านอาจารย์ลีเป็น 
ผู้ทีย่อมสละชวีติ เลอืดเน้ือ และความรู้ถวายแก่พระพทุธศาสนาโดยไม่ค�านึงถงึความ
เหน่ือยยาก มุง่ตัง้ใจอบรมคฤหสัถ์และบรรพชติให้ปฏบิตัธิรรมสมควรแก่ธรรม ผู้ปฏิบตั ิ
เมื่อรู้รสพระธรรมก็เกิดความเคารพเลื่อมใสปฏิบัติตาม”
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 เป็นผู้ถวายค�าแนะน�าในการบ�าเพญ็สมถวปัิสสนากรรมฐาน แด่ท่านเจ้าประคุณ 
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) วัดบรมนิวาส จนได้รับค�ายกย่องว่า “ค�ำพูด 
ของคุณแปลกจำกพระกรรมฐำนองค์อื่นพูด แล้วแม้เรำจะท�ำไม่ได้ไม่ถึง ก็เข้ำใจได้
ชัดแจ้ง ไม่สงสัย” และท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ยังได้กล่าวสรรเสริญสมาธิไว้อีกว่า

 “...กำรนั่งสมำธิ เรำไม่เคยคิดเลยว่ำจะมีประโยชน์อย่ำงนี้”
 “...แต่ก่อนเรำไม่เคยนึกว่ำกำรท�ำสมำธิเป็นของจ�ำเป็น”

เผยแพร่ศาสนา

 จัดงานใหญ่ ท�าการฉลองสมโภช ๒๕ พุทธศตวรรษ (ปีกึ่งพุทธกาล) ณ  
วัดอโศการาม เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ รวม ๑๙ วัน ๑๙ คืน โดยมีปัจจัย 
เริ่มแรก ๒๐๐ กว่าบาท มีผู้ศรัทธาจาก ๔๔ จังหวัด มาบวช และรับการอบรมทาง 
ด้านสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐาน (ปฏิบัติธรรม รักษาศีล บ�าเพ็ญสมาธิภาวนา)  
ที่วัดอโศการาม รวม ๒,๔๐๗ ท่าน พอเสร็จงาน งบบัญชีปรากฏว่ามีรายรับเป็น
เงินสด ๘ แสนบาทเศษ หักแล้วคงเหลือเงินสด ๓ แสนบาทเศษ ซึ่งได้ส่งเป็นทุน
เริ่มต้นในการสร้างพระอุโบสถต่อไป

 ทัง้น้ีโดยไม่ได้แจกฎกีาร้องขอจากผู้ใด เป็นแต่แจกใบปลวิก�าหนดงานให้ทราบ 
ในหมู่คณะศิษย์เท่านั้น

 ในงานคร้ังน้ี ท่านได้สร้าง “พระโพธจัิกร” ๑ ล้าน ๑ แสน องค์เศษ แจกจ่ายแก่ 
พุทธบริษัท โดยมิได้คิดมูลค่าใดๆ
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ไปต่างประเทศ

 ๑. โดยการเดินธุดงค์ (เดินเท้า) จากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปยังประเทศเขมร และ
สามารถเทศน์ภาษาเขมรได้

 ๒. โดยการเดินธุดงค์ ทางบก ทางเรือ และทางรถไฟ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๔๘๒ ไปประเทศพม่า และประเทศอินเดีย

 ๓. โดยทางอากาศ (เครื่องบิน) เมื่อเดือนมกราคม ๒๔๙๓ ไปประเทศพม่า 
และประเทศอินเดีย เป็นครั้งที่ ๒ และได้จ�าพรรษาที่เมืองสารนาถ ๑ พรรษา

สมณศักดิ์

 ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็นพระครูสุทธิธรรมาจารย์
 ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

ปัจฉิมกาล

 คืนที่จะมรณภาพ ท่านได้นั่งคุยกับพระลูกศิษย์รวม ๔ องค์ และได้ให้ศิษย์ 
จดบนัทกึสงัฆกจิเพิม่เตมิ จนกระทัง่เวลาประมาณ ๒๒.๐๐ น. เศษ กเ็ข้ากฏุปิิดประต ู
ลงกลอนและจ�าวัด โดยมีอาการปกติทุกอย่าง

 รุ่งเช้าวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๐๔ ศิษย์ได้รอเพื่อให้ท่านตื่นฉันจังหัน จนเห็นว่า 
เวลาสายผิดปกติ จึงได้เปิดหน้าต่างเข้าไปดู ปรากฏว่าท่านได้มรณภาพเสียแล้ว  
สิริรวมอายุได้ ๕๕ ปี ๒ เดือน ๒๕ วัน
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อตฺตนำ โจทยตฺตำน�
จงเตือนตนของตนด้วยตนเอง

 จงเร่งรัดพฒันาตนไว้ให้เจริญ คนเราควรท�าตนให้เป็นทีพ่ึง่ ควรแก่การปกครอง
ของปวงชน เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขโดยสวัสดิภาพ

 บุคคลในโลกนี้ มี ๒ จ�ำพวก คือ

 ๑. ผู้ที่สร้างความดีและเย็นไว้ใส่ตัว
 ๒. ผู้ที่สร้างความร้อนไว้ใส่ตัว

 อธิบำย

 ๑. ผู้ทีส่ร้ำงควำมดแีละเยน็ไว้ใส่ตวัน้ัน คือเป็นผู้มธีรรมะประจ�ำจิต มีควำมซือ่ตรง 
คงที่โดยสุจริต

  ๑) เป็นผู้รู้จักวิธีข่มใจของตนไว้ในความเป็นธรรมโดยเที่ยงตรง ไม่มีอคต ิ
ทั้ง ๔ คือ

   ไม่รักจนหลง
   ไม่มีโทสะรุนแรงเกินไป ไม่กล้าเกินไป ไม่กลัวเกินไป

ค�าขวัญ

ของ
พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธำจำรย์ 

(ท่ำนพ่อลี ธมฺมธโร)
วัดอโศการาม จังหวัดสมุทรปราการ
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   อโมหะ รู้จักก�าจัดความหลงอันงมงายอันไม่รู้เท่าถึงการณ์ออกจากตน 
เสียได้
   ไม่ลุอ�านาจของกิเลสและตัณหา

  ๒) เป็นผู้ทีม่กีารอบรมปัญญาให้ถงึพร้อม เป็นผู้รู้เหตผุลทีท่ัว่ถงึ รู้จักค้นคว้า
ความชั่วและความดีที่มีในตน รู้แล้วว่าสิ่งนี้เป็นบาปอกุศล จงช�าระออกจากตนเสีย 
ให้จงได้ ให้เข้าถึงแต่ความเย็น (ได้แก่ ใจปราศจากนิวรณธรรม)

  ๓) จาโค เป็นผู้ยนิดีในการเสยีสละ เหตแุห่งความเยน็ (= เมตตาจิต) ของตนน้ัน 
โปรยลงมาเหมือนน�้าฝนที่ตกจากอากาศ

 บุคคลชนิดน้ีควรแก่การเป็นที่พึ่งของปวงชนพลโลกให้มีความสุขสวัสดิภาพ 
เปรียบเหมือนดีธรรมชาติซึ่งมีอยู่ในโลกนี้ เช่น พระอาทิตย์เป็นสิ่งที่ไม่มีจิตวิญญาณ 
ยังสามารถให้ความสขุแก่มนุษย์ได้ เช่นท�าความร้อนเผามหาสมทุรทีม่คีวามเคม็ให้เกดิ 
เป็นไอแล้วลอยขึ้นสู่เวหากลายเป็นเมฆหมอกอันห่อโลกไว้โดยดี กีดกันกั้นเสียซึ่ง 
แสงพระอาทติย์มิให้เกดิเป็นไฟเผาโลก นอกน้ันบางส่วนกก็ลายเป็นน�า้ฝนอนัสะอาด 
ปราศจากความเคม็ ตกลงมาบ�ารุงรุกขชาตพิชืผลธญัญาหารของมนุษย์ทัง้ปวง ช่วยเหลอื 
สัตว์นานาชนิดที่เดือดร้อนให้ร่มเย็นเป็นสุขได้

 นี้แหละ คือบุคคลที่ควรแก่การเป็นที่พึ่งของปวงชนได้เป็นอย่างดี

 ๒. บุคคลที่สร้ำงเหตุแห่งควำมร้อนใส่ตนนั้น คือ บุคคลที่ไม่มีธรรมะในจิตใจ 
มแีต่ความมวัมืดและโมโหโทโสโกรธาเป็นใหญ่ มองหาแต่ประโยชน์ส่วนตวัเป็นใหญ่ 
เป็นประธานฝ่ายเดียว ไม่นึกถึงความทุกข์เดือดร้อนอันจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านผู้อื่น

 คนชนิดน้ันแม้จะเป็นที่พ่ึงของปวงชนได้อยู่ ก็เป็นเหตุแห่งความเดือดร้อน 
บ่อนท�าลายความสวสัดิภาพของปวงชน คอืเขาไม่มธีรรมะในใจ ไม่มกีารปฏวิตัติวัเอง 
ซึง่เปรียบเหมือนน�า้ในมหาสมุทร จะใส จะลกึ จะกว้างใหญ่สกัเพยีงไรกต็าม มนักย็งั 
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เป็นน�า้เคม็อยู่น่ันเอง ใช้ได้ส�าหรับปลาบางเหล่าเพยีงเท่าน้ัน ส่วนสตัว์อืน่ๆ เป็นอนัมาก 
ยังมีอยู่แต่ไม่นิยมดื่มกินน�้าที่เค็ม

 คนชนิดนี้เขามีแต่อธรรมฝังอยู่ในตัวของเขาหลายอย่าง คือ

 ๑) เป็นคนมักได้ ตระหนี่ขี้เหนียวเป็นเจ้าเรือน

 ๒) เป็นคนเห็นแก่ตัว ไม่ค�านึงถึงความเดือดร้อนของท่านผู้อื่น

 ๓) เป็นคนนิยมชมชอบแต่ขัน้อามสิ คือเมาอยูใ่นยศในลาภสรรเสริญสขุของโลก  
ติดพันอยู่ในเครื่องสักการะเครื่องสังเวยอันเป็นเหยื่อ

 ๔) เป็นผู้ทีม่ปัีญญาต�า่ต้อย ไม่ศกึษาอบรมหาอบุายใส่ตนไว้เป็นเคร่ืองมอื ส�าคัญ 
แต่ว่า “ตนเป็นคนฉลาดแล้ว ดีแล้ว สามารถแล้ว” เป็นคนไม่มีสัจจะ และความรู้ใน 
สงัคมและปฏคิม ไม่มคีวามยนิดีในการอบรมบ่มอนิทรีย์ของตนให้แก่กล้าโดยธรรมะ

 คนจ�าพวกน้ีย่อมเป็นทีพ่ึง่ของปวงชนไม่ได้ ถงึจะเป็นไปได้ มนักเ็หมือนกบัทีพ่า 
ครอบครัวของตัวลงเรือขี่ข้ามมหาสมุทรสาครอันกว้างใหญ่ เรือนั้นก็ลอยโคลงเคลง 
อยูเ่สมอ ลมกพ็ดั ไฟกจ็ะดบั น�า้จะกนิกล็�าบาก หนักๆ เข้ากจ็ะทะเลาะกนัเอง เรือก็ลอย 
เท้งเต้ง จะมองเหน็แต่หลกัแจวเป็นทีพ่ึง่ ในทีส่ดุกจ็ะตศีรีษะกนัเอง หมดสขุ หมดสนุก 
รื่นรมย์ชมชอบ

 คนเช่นนี้ เป็นคนยังไม่ควรแก่การเป็นที่พึ่งของใครๆ ได้
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ภาษิต

ต้นไทรใหญ่ ในกลางดง
กิ่งมันยาว ใบมันมาก

รากมันยาว หยดย้อย ห้อยลงดิน
ลมโบก และลมพัด
กิ่งไม่โค่น ต้นไม่หัก

ต้นมันใหญ่ ไม้มีหลัก หักไม่เป็น
ใบดก ดอกหนา สกุณาได้อาศัยฯ 

 คนใดได้เป็นใหญ่ให้มีราก คือคุณธรรมคอยค�้าจุนเป็นหลักไว้ไม่คลอนแคลน

 อโลโภ อโทโส อโมโห ให้มีไว้ในตน เป็นกุศลคือกองบุญคอยค�้าจุนและเชิดชู

 ส�ารวมห ูส�ารวมตา กายวาจาเป็นสาขาคอืกิง่ก้าน (ตกไปอยูท่ีไ่หนๆ ท�าแต่ความดี 
ทุกแห่ง) ส�ารวมไว้ให้จงดี ส�ารวมอินทรีย์เป็นก�าลัง ตั้งใจในสัมมาปฏิบัติ

 - จงท�าตนของตนให้เป็นที่พอใจของตน “ท�าไว้แล้วหรือยัง”

 - อยู่กับต�าหนิไม่ควรท�า

 - ความดีที่ยิ่งไปกว่าความดีไม่มีในโลก ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรท�า

“เนกาสี ลภเต สุข�”

 คนเราเกดิมาอยูค่นเดยีวกนิคนเดยีว ย่อมไม่มีความสขุในโลก เหตน้ัุน ทางพระ 
ท่านจึงสอนไว้ว่า “จงช่วยกันใช้ให้กันกินโดยศีลธรรมคือเมตตา ย่อมน�าสุขมาให้ใน
โลกนี้และโลกหน้า” 
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พระธรรมเทศนา

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์

(พระธมฺมธโร ท่านพ่อลี)
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ค�าน�า

 หนังสอืเล่มน้ี ข้างต้นจะอธบิายศลีก่อน จึงจะอธบิายถึงการเรียนท�าทางจิตต่อไป
ข้างหน้า ข้าพเจ้าเรียบเรียงแก้ความสลดสงัเวชใจ คือข้าพเจ้าเคยถามอบุาสกอบุาสกิา
บางเหล่าว่า “ศีล ๕ ศีล ๘ กรรมบถ ๑๐ ที่พากันรักษา มีข้อห้ามอย่างไร” ก็บอก
ผิดๆ ถูกๆ

 ถามว่า “เคยรักษาศีลมากี่ปีแล้ว” บอกว่า “ไม่เคยก็มี เคยก็มี”
 ถามว่า “กี่ปี” บอกว่า “๒ ปีก็มี ๕ ปีก็มี”

 แต่คนไม่เคยก็พอฟังได้ ส่วนผู้ที่เคยก็ผิดกันมาก บางคนรักษา ๓ ปี รู้ดีกว่า
คนที่รักษา ๕ ปี
  บางท่านบางคนกว่็า “ปำณำ” ๓ ปี กป็าณาอยูน่ั่นแหละ ความประสงค์อย่างไร  
ก็ไม่รู้

  แต่บางท่านบางคนรู้ดยีิง่กว่าน้ีกม็เีป็นจ�านวนมาก แต่ถงึกระน้ัน ข้าพเจ้ากย็งั
ทนความรู้สกึสลดใจไม่ได้ เพราะความประพฤตไิม่ใคร่จะเหมาะสมกบัความรู้ของตน  
ที่พูดเช่นนี้ใช่ว่าข้าพเจ้าจะแกล้งติเตียนก็หามิได้ หากพูดตามความจริงใจ

 เพรำะเหตุนี้ ข้ำพเจ้ำจึงได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อเป็นกำรบรรเทำควำมสลดใจ จึงได้ 
จัดการพิมพ์ขึ้นส�าหรับแจกแก่อุบาสก อุบาสิกา ผู้ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็น
หนทางปฏิบัติบูชาพระศาสดาจารย์ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดกาลนาน
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 ในทีส่ดุน้ี ขอท่านผู้อ่านจงใคร่ครวญด ูบางทกีจ็ะถกูกบัใจบ้าง บางทกีจ็ะผิดบ้าง 
ถึงอย่างไรข้าพเจ้าเข้าใจว่า “ถ้ำปฏบิตัดัิดแปลงไปตำมธรรมน้ันๆ” เชือ่แน่ว่า “เป็นบญุ  
เป็นกุศลได้ทีเดียว” ที่เรียบเรียงน้ีถ้ามิได้ถูกต้องตามอรรถธรรมแล้ว จงให้อภัยผู้ 
เรียบเรียงด้วย

 หนังสือเล่มนี้๑ ข้าพเจ้าขอมอบก�าลังกายและก�าลังความคิดให้แด่ท่านทั้งหลาย
ผู้มีศรทัธาออกทรัพย์ให้เป็นกุศลกรรมสิทธิ์แก่ท่านทั้งหลายผู้ออกก�าลังทรัพย์ในการ
จัดพิมพ์ขึ้นด้วย

 เม่ือท่านทัง้หลายยงัไม่พ้นไปจากทกุข์ทัง้ปวง บงัเกดิอยูใ่นภพใดๆ ขอจงให้เป็น 
ผู้มีปัญญาปรีชารอบรู้ในสิ่งที่เป็นสารประโยชน์ทุกสิ่งทุกประการเทอญ

พระอำจำรย์ ธมฺมธโร (ลี)
ส�านักคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี
วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐

๑ หนังสอืเล่มน้ี แต่เดิมชือ่ว่า ฆะรำวำสะสลีะสกิขำ ศลีอนัฆรำวำสควรศกึษำ พมิพ์คร้ังแรก ปี พ.ศ. ๒๔๘๐  
จ�านวน ๑,๕๐๐ เล่ม เป็นหนังสือเล่มเล็กๆ ครั้นต่อมาภายหลังท่านได้ปรับปรุงแก้ไขให้พิสดารขึ้น และน�า 
หนังสอืจิตตสกิขา มารวมเล่มเข้าด้วยกนัอกี เลยท�าให้กลายเป็นหนังสอืเล่มใหญ่ขึน้ แล้วเปลีย่นชือ่เสยีใหม่ 
ให้ชือ่ว่า สลีสกิขำ และ จิตตวชิชำ แต่ว่าในกาลต่อมา หนังสอืเล่มเดียวกนัน้ีแหละ บางแห่งเม่ือพมิพ์ชือ่หนังสอื 
จะใช้ชือ่ต่างกันออกไป เช่น ใช้ชือ่ว่า จิตตสกิขำ กม็ ีสลีสกิขำ ปัญหำ และจิตตวชิชำ กม็ ีขอท่านทัง้หลายอย่าได้ 
สบัสนในชือ่ทีมี่ต่างๆ กนัน้ัน เพราะว่ามีความต่างกนัเพยีงแต่ชือ่เท่าน้ัน ในส่วนของสาระเน้ือความน้ันยงัคง 
เหมือนกันทุกประการ (ผู้ช�าระ)
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ธรรมะปฏิบัติ เรื่องศีล
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อธิบายศีลฆราวาส

 ศีลฆรำวำสนั้น แบ่งออกเป็น ๓ คือ
 ๑. ศีล ๕
 ๒. ศีล ๘ อุโบสถ
 ๓. ศีลกรรมบถ ๑๐

 รวมกันเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
 ประเภทที่ ๑ มีองค์ ๕
 ประเภทที่ ๒ มีองค์ ๘ องค์ ๘ นั้น ก็มาจากองค์ ๕ นั่นเอง
 ประเภทที่ ๓ กรรมบถ ๑๐ จักกล่าวอธิบายในตอนหลัง

อธิบายองค์ ๕ กับ องค์ ๘ ก่อน

 ถ้าเอาองค์ ๘ เติม อพรหมจริยา แทนกาเมฯ เสีย แล้วเพิ่มวิกาลโภฯ ข้อ ๑ 
นัจจคีฯ-มาลาฯ ข้อ ๑ อุจจาฯ ข้อ ๑ รวมกันเป็น ๘

 ศีล ๕ สงเครำะห์ลงให้เป็น ๒ ประเภทอีก คือ

 เป็นความประพฤติทางกาย ประเภท ๑
 เป็นความประพฤติทางวาจา ประเภท ๑

 ประเภทของกำย คือ กำยปกติ มี ๓ ได้แก่

 ไม่ฆ่าสัตว์ ๑
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 ไม่ลักทรัพย์ ๑
 ไม่ประพฤติผิดในกาม ๑
 นี้เป็นประเภทของ (การรักษาศีลทาง) กาย

 ประเภทของวำจำ คือ ปกติวำจำ ได้แก่

 มุสาวาทา เวระมะณี ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค�าหยาบ และไม่พูด 
เพ้อเจ้อ นี้เป็นประเภทของ (การรักษาศีลทาง) วาจา

 นี้๑ กม็าจากองค์ ๕ “สรุาเหน็หายไป” อ้อ ส่วนสรุา กจั็ดเข้ามารวมใน ๓ ข้อข้างต้น 
นั่นแหละ คือกาเมฯ เพราะเป็นประเภทแห่งความเมาเหมือนกัน

 ศีล ๘ ก็ต้องจัดเป็น ๒ ประเภทเหมือนกัน

 ทางกาย มี ๗ ข้อ นับแต่

 - ปาณาติปาตา เวระมะณี ไม่ฆ่าสัตว์ ๑
 - อะทินนาทานา เวระมะณี ไม่ลักทรัพย์ ๑
 - อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี ไม่ร่วมสังวาสกับหญิงชาย ๑
 - สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี ไม่ดื่มกินสุราเมรัย ๑
 - วิกาละโภชะนา เวระมะณี ไม่กลืนกินอาหารในเวลาตะวันบ่าย ๑
 - นัจจะคีตะวาทติะวสิกูะทสัสะนา มาลาคนัธะวเิลปะนะธาระณะมณัฑะนะวภูิ- 
สะนัฏฐานา เวระมะณ ีไม่ดูฟ้อนร�าขบัร้อง และทดัทรงตกแต่งประดบัประดาเคร่ืองทา  
เครื่องย้อมสังขารร่างกาย ๑ 
 - อจุจาสะยะนะมะหาสะยะนา เวระมะณ ีไม่น่ังนอนบนเตยีงตัง่ฟกูเบาะอนัยดั
ด้วยนุ่นและส�าลีที่มีภายใน ๑ 

 รวมเป็น ๗ องค์ด้วยกันน้ี เป็นประเภทของ (การรักษาศีลทาง) กายอย่างเดยีว

๑ หมายถึง ศีล ๕ ที่ประพฤติทางกาย ๓ ข้อ ทางวาจา ๑ ข้อ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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 ส่วนทางวาจา นั้นคือ

 - มสุาวาทา เวระมะณ ีไม่พดูเทจ็ ไม่พดูส่อเสยีด ไม่พดูค�าหยาบ ไม่พดูเพ้อเจ้อ

 นี้เป็นประเภทของวาจาทั้งสิ้น  ๓ ค�าข้างปลายเป็นประโยคของมุสาวาทรวมลง
เป็น ๔ ค�า เป็นประเภทของ (การรักษาศีลทาง) วาจา จึงจัดเป็นองค์ศีล ๘ อุโบสถ 
ดังพรรณนามาฉะนี้แล

 ศีล มีองค์ ๕ ก็ตำม มีองค์ ๘ ก็ตำม คงมี ๒ คือ ความสุจริต ปกติกาย ๑ 
ความสุจริต ปกติวาจา ๑ เท่านี้

 ศีล แปลว่ำ ควำมปกติ แยกเป็นศีล ๕ บ้าง ศีล ๘ อุโบสถบ้าง

 “ศีลอุโบสถ” นี้ ละกิเลสทางกายมากกว่า ศีล ๕ และศีลกรรมบถ ๑๐ คือเป็น 
ผู้เบากายคล้ายกับท่านผู้บวช ถ้าพูดถึงการบวชเป็นเพศผู้หญิงแล้ว ดูละความโลภ 
ความโกรธ ความหลง ทางกายมากกว่าสิกขมานา แต่ครั้งก่อนสิกขมานาถือแข็งแรง 
ก็เพียงสิกขาบท ๖ เท่านั้น ถึงสามเณรีรักษาสิกขาบท ๑๐ ก็จริง แต่ถึงอย่างนั้น 
เวลาจะอุปสมบทเป็นภิกษุณี ก็มาถือสิกขาบท ๖ ข้างต้นอย่างแข็งแรงเท่านั้น

 เหตุน้ัน ใครรักษาได้ก็นับว่าประพฤติพรหมจรรย์ได้ประการหน่ึง เป็นกาล
พรหมจรรย์ แปลว่าบวชชัว่คราว ผิดแต่ไม่ต้องเปลีย่นเพศเท่าน้ัน หาได้ยากทีช่ายหญงิ  
จะประพฤตไิด้เช่นน้ี ใครรักษาได้กนั็บว่าเป็นคนมรีาคาประเภทหน่ึง และเป็นภาชนะ
รองกุศลได้ ควรวางสมาธิใส่อีกต่อไป

 ส่วนศีลกรรมบถ ๑๐ นั้น จัดเป็น ๓ ประเภท คือ

 ทางกาย ๑ ทางวาจา ๑ ทางใจ ๑ จึงเป็น ๓ แต่ ไม่ต้องสมำทำนเหมือนศีล ๕  
ศีล ๘ ศึกษำเข้ำใจแล้ว ก็ส�ำรวมระวังรักษำเลย

 ส่วนทางกาย นั้น ก็เหมือนกับศีล ๕ ศีล ๘ แต่ตัดออก ๔ ข้อ ข้างปลาย คือ  
อพรหมจริยา ข้อ ๑ วิกาลโภฯ ข้อ ๑ นัจจคีฯ - มาลาฯ ข้อ ๑ อุจจาฯ ข้อ ๑ 
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ทั้ง ๔ ข้อนี้ ไม่รักษาก็ไม่มีโทษในกรรมบถ คือจัดเป็นกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ 
มโนกรรม ๓ รวมกันเป็น ๑๐

 กำยกรรม ๓ นั้น คือ
 ไม่ฆ่าสัตว์ ๑
 ไม่ลักทรัพย์ ๑
 ไม่ประพฤติผิดในกาม และ ดื่มสุราเมรัย ๑ 
 นี้จัดเป็น กายกรรม ๓ (= บุญทางกาย)

 วจีกรรม ๔ นั้น จัดออกจำกมุสำวำทนั่นเอง คือ
 มุสาวาทา เวระมณี ไม่พูดเท็จ ๑
 ปิสุณายะ วาจายะ เวระมณี ไม่พูดส่อเสียด ๑
 ผรุสายะ วาจายะ เวระมณี ไม่พูดหยาบ ๑
 สัมผัปปลาปา เวระมณี ไม่พูดเพ้อเจ้อ อันหาสาระประโยชน์มิได้ ๑
 ทั้ง ๔ องค์นี้ จัดเป็น วจีกรรม (= บุญทางวาจา)

 มโนกรรม ๓ นั้น คือ 
 อนภิชฌำ ไม่มีโลภเจตนาเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น คือเห็นของเขาแล้วไม่นึก
อยากได้มาเป็นของตน ๑
 อพยำบำท ไม่คิดพยาบาทปองร้ายเกลียดชังผู้อื่น แม้ที่ตนไม่ชอบใจก็ไม่อยาก
ให้เขาฉิบหายล่มจม (ไม่คิดริษยา ไม่คิดโกรธแค้นคนอื่น) นี้ ๑
 สัมมำทิฏฐิ มีความเห็นชอบ คือเห็นว่าใครๆ จะมีทุกข์ ก็เพราะกรรมชั่วที่เขา 
ท�ามา จะมีสุขก็เพราะกรรมดีที่เขาท�ามา รวมความว่า “ใครท�าดีได้ดี ใครท�าชั่วได้ชั่ว 
ดีชั่วเป็นของมีจริง” ดังนี้ ๑  นี้จัดเป็น มโนกรรม ๓ ข้อ

 รวมประเภทของกายกรรม ๓ วจีกรรม ๔ มโนกรรม ๓ เป็น ๑๐ เรียกว่า  
กศุลกรรมบถ ๑๐ แปลว่า กรรมทีเ่ป็นกุศล กรรมอนัสะอาด เป็นกรรมทีค่วรประพฤติ 
ควรกระท�า ควรรักษาไว้ประจ�าตนเป็นนิจยิ่งดี
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 กิเลสที่เป็นโลภะก็จักดับ กิเลสที่เป็นโทสะก็จักเกิดไม่ได้ กิเลสที่เป็นโมหะ 
ก็จักเกิดไม่ได้

 “โลภะ โทสะ โมหะ เกิดมำจำกอะไรเล่ำ”

 โลภะ ความโลภเกดิมาจากอภิชฌา ความเพ่งอยากได้ก่อน ต่อไปเกดิโลภทางกาย  
วาจา จิต คดิด้ินรนพยายามจนเกิดความเดอืดร้อน ทางกาย วาจา จิต เลยกลายเป็น 
กองกิเลสอกุศลไปนี้ ๑

 โทสะ ก็เกดิมาจากพยาบาทก่อน จึงเกดิความโกรธแค้นแล้วเกดิโทสะประทษุร้าย 
ทางกาย วาจา จิต เลยเป็นอกุศลขึ้น นี้ ๑

 โมหะ ความหลงกเ็กดิมาจากมิจฉาทฏิฐ ิคอืความเหน็ผิด อวชิชา ความไม่รู้ (จัก)  
ความดีความชั่ว ทางกาย วาจา จิต เลยเป็นกิเลสอกุศลไป นี้ ๑

 เพรำะเหตุนั้น ควรฆ่ำแม่ของเขำเสีย

 อภิชฌำ ก็ฆ่าด้วยการแบ่งปันสิ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่บุตรธิดาญาติ 
พี่น้อง สมณะ ชีพราหมณ์ อันจะเป็นประโยชน์แก่ตน เรียกว่าท�าทาน นี้ ๑

 พยำบำท ฆ่าด้วยพระเมตตา กรุณา มทุติา อเุบกขา เว้นกรรมทีม่โีทษเสยี เรียกว่า 
รักษาศีล นี้ ๑

 มิจฉำทฏิฐ ิฆ่าด้วยการคบหาสมาคมกบัผู้รู้ หม่ันศกึษาไปมาหาสูใ่ห้เกดิปัญญา 
ท�าความดีให้เกิดขึ้น เรียกว่าภาวนา นี้ ๑

 นี้แหละ เป็นอุบายแก้โลภ แก้โกรธ แก้หลง

 - อภิชฌำ พยำบำท มิจฉำทิฏฐิ ทั้ง ๓ นี้ เป็นรากแก้วของกิเลส
 - โลภะ โทสะ โมหะ เป็นเหง้า
 - แสดงทำงกำย วำจำ จิต เป็นล�าต้น (อันท�าให้เกิดกิ่งก้านสาขา)
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 - และกิ่งก้ำนสำขำ มี ชำติทุกข์ ชรำทุกข์ พยำธิทุกข์ มรณทุกข์ โสกทุกข์  
ปริเทวทุกข์ โทมนัสทุกข์ อุปำยำสทุกข์ เหล่านี้ล้วนแต่ผลของกิเลสทั้งสิ้น

 ธรรมดาผลไม้ทั้งปวงเขาย่อมบริโภคแต่เนื้อ ส่วนเมล็ดเขาไม่ได้ท�าลาย จึงเป็น
เหตใุห้งอกขึน้เป็น “ล�าต้น” อกีฉันใด กเิลสน้ีกเ็หมือนกนั ถ้าไม่ท�าลายเมลด็ของกเิลส  
ก็เกิดเป็นผลขึ้นอีก

 จิตที่ประกอบไปด้วยอุปาทาน คือความยึดถือนี้แหละเป็นเมล็ด คนไม่รู้ก็เลย
เหน็ว่าเป็นของมีรสชาตเิอร็ดอร่อย ไม่ยอมปล่อย ไม่ยอมฆ่า อภชิฌา โลภะ พยาปาทะ  
มิจฉาทิฏฐิ

 เหตน้ัุนจึงหมนุเวยีนไปต่างๆ เพราะอ�านาจกเิลส ๓ ประการน้ี เมือ่เกดิขึน้เตม็ทีแ่ล้ว  
มยีศเสือ่มยศ มีลาภเสือ่มลาภ มีสรรเสริญเสือ่มสรรเสริญ มสีขุเสือ่มสขุ มมีติรมเีพือ่น 
ก็หนี มีบุตรีบุตราก็แตกกัน ถ้าไม่แตกก็เศร้าใจราวกับถูกน�้าร้อนลวก

 เหตุนี้จึงควรฆ่าเขา (= อภิชฌา โลภะ พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ) เสีย

 - โดยท�าทาน ฆ่าเขาบ้าง
 - รักษาศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถ ศีลกรรมบถ ๑๐ ฆ่าเขาเสีย
 - ท�าสมาธิภาวนา ท�าใจให้แน่วแน่ตั้งมั่นให้เกิดความสงบ ฆ่าเขาเสีย

 ถ้าเขาตาย๑  ไม่เคยมทีรัพย์กจั็กมีทรัพย์ ไม่เคยมสีขุกจั็กเกดิสขุ ไม่เคยได้สวรรค์ 
ก็จักได้สวรรค์ ไม่เคยไปสู่พระนิพพำน ก็จักได้ไปโดยเที่ยงแท้ไม่แปรผัน

๑ อาวุธที่จะประหารเขาให้ตายได้ ก็คือธรรมาวุธ ได้แก่ ทาน ศีล ภาวนา ถ้าเราหมั่นขยันท�า (ประหาร) 
บ่อยๆ ถึงแม้ว่าเขายังไม่ตายสนิท ก็จักได้อานิสงส์ดังที่ท่านพรรณนาไว้แน่นอน
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 สมกับพุทธประพันธ์คาถา ที่มาในอานิสงส์ศีล ๕ ว่า

 สีเลนะ สุคะติง ยันติ จะได้พบเห็นซึ่งสวรรค์สมบัติ ก็เพราะ ศีล นี้เอง
 สีเลนะ โภคะสัมปะทำ จะสมบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ สมบัติศฤงคาร และบริวาร 
ก็เพราะ ศีล นี้เอง
 สีเลนะ นิพพุติง ยันติ จะได้มรรคผลนิพพานอันเกษมสุข พ้นจากทุกข์ทั้งปวง  
ก็เพราะ ศีล นี้เอง.
 ตสั�มำ สลีงั วโิสธะเย เพราะเหตน้ัุน พวกเราทัง้หลายควรอตุส่าห์หาโอกาสรักษา 
ศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถ ศีลกรรมบถ ๑๐ ให้บริบูรณ์เทอญฯ
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ศีล ๕ ควรรักษาเวลาใด?

ศีลอุโบสถ ควรรักษาเวลาไหน?

ศีลกรรมบถ ควรรักษาเวลาไหน?

 ศีล ๕

 - เป็นนิจศีล ควรรักษาได้ทุกเวลา ไม่ต้องหากาลสมัยได้ยิ่งดี
 - เป็นอกำลิกศีล คือไม่จ�ากัดว่า “กลางคืน กลางวัน เช้า สาย บ่าย เย็น”  
ได้ทั้งนั้น

 ศีล ๘ กับ ศีลอุโบสถ ต่ำงกันอย่ำงไร? “ไม่ต่ำงกัน” คือ

 - แยกองค์สิกขาบทมี ๘ ข้อ เรียกว่า ศีล ๘
 - ทั้ง ๘ ข้อ รวมกันเข้าเรียกค�าเดียว ไม่ต้องนับข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ คือ 
ทั้ง ๘ ข้อรวมกันเรียกว่า “ศีลอุโบสถ” นั่นเอง

 ควรรักษำวนัไหน? ตอนน้ีท่านจัดตามภูมิ และโอกาสของฆราวาสให้เป็นระเบยีบ
คือ ๗ วันประชุมกันหนหนึ่ง เรียกว่า “วันพระ” คือ

 วัน ๘ ค�่า ข้างขึ้น  ๑ วัน
 ๑๕ ค�่า กลางเดือน ๑ วัน
 แรม ๘ ค�่า   ๑ วัน
 แรม ๑๕ ค�่า  ๑ วัน (เดือนขาดก็วันแรม ๑๔ ค�่า)
 รวมลงในเดือนหนึ่ง ๔ วัน นี้ ส�าหรับผู้มีโอกาสน้อย เวลาไม่พอ

 ถ้ำมีเวลำพอ โอกำสมำก เอาศรัทธาความเชื่อเป็นที่ตั้งทีเดียว เพ่งถึงความดี 
เป็นใหญ่ ไม่ต้องว่า วนั คืน เดอืน ปี คือเพ่งว่า “เรารักษาศลีอโุบสถน้ี จะเป็นวนั ๑ ค�า่  
๒ ค�่า หรือวันไหนก็ตาม ฤดูไหนก็ตาม คงเป็นอุโบสถของเรา” ดังนี้
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 ยังมีค�ำสอดเข้ำมำว่ำ “ไม่เป็นอุโบสถ นอกจากวัน ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า” เราถามอีกว่า  
“ไม่เป็นอุโบสถแล้วเป็นอะไร”
 เขาตอบว่า “เป็นศีล ๘”
 ถามว่า “รักษาศีล ๘ เป็นบุญ หรือเป็นบาป”
 ตอบว่า “เป็นบุญ”
 เรารับว่า “รักษำศีลเอำบุญนั้นแหละ ถูกบุญเป็นพอ ไม่ถูกอุโบสถก็ตำมเถอะ”

 ตอนนี้ ควรแปลค�าว่า “อุโบสถ” เสียก่อน

 ค�าว่า “อโุปสโถ”๑ แปลค�าเดยีวว่า ความเข้าไประงับซึง่อกศุลเท่าน้ี ถ้าความระงับ 
ทุจริตไม่มี ก็คงไม่เป็นอุโบสถอยู่นั่นเอง ยังรับรองโดยเด็ดขาดทีเดียวไม่ได้ว่าวันนั้น 
เป็นวันอุโบสถ เพราะอุโบสถไม่ได้แปลว่า ๘ ค�่า หรือ ๙ ค�่าอะไร แต่ท่านจัดวัน 
อุโบสถ ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า ก็ดีแล้วส�าหรับผู้มีโอกาสน้อย ถ้ามีโอกาสมาก ไม่ควรถือมั่น 
เฉพาะวันนั้น เพราะ “ศีลๆ” นี้ไม่เลือกวันอะไร เมื่อเป็นเช่นนี้จะจัดให้เป็นประเภทๆ 
เพื่อผู้มีศรัทธาพอปฏิบัติได้จะได้ปฏิบัติ

 ส่วนผู้มีศรัทธำและเวลำของบุคคลผู้จะปฏิบัติ จัดเป็น ๓ จ�ำพวก คือ

 อย่ำงที่ ๑ ถือประจ�ำฤดู คือในฤดูฝน นับแต่วันเข้าพรรษาเดือน ๘ เพ็ญ ใน  
๓ เดือนไตรมาส ไม่ให้ขาด - วนั ๘ ค�า่ ๑๕ ค�า่ ทัง้ข้างขึน้ ข้างแรม รวมลงเดือนหน่ึง  
๔ วัน ๓ เดือน เป็น ๑๒ วัน นับวันอุโบสถของฆราวาส ๑๒ วันเท่านี้ นี้อย่าง 
มุทุ คือ อย่ำงอ่อน

 ส่วนอย่ำงมชัฌมิอโุบสถ ตดัฤดอูอก เอาปีเข้าแทน ปีหน่ึงมี ๑๒ เดอืน รักษาไม่ให้ 
ขาดทุกเดือน เดือนละ ๔ วัน คือ ขึ้น ๘ ค�่า ๑๕ ค�่ากลางเดือน แรม ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า  
รวมลงเดือนหนึ่ง ๔ วัน ปีหนึ่ง ๔๘ วัน นี้ถืออย่าง มัชฌิมอุโบสถ ส�าหรับผู้มีเวลา
และศรัทธาพอปานกลาง นี้ประเภท ๑ (อย่างที่ ๒)

๑ ตามความในพระสูตรที่ทรงอนุญาตอุโบสถศีลนี้ หมายความว่า อบรม ศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถนี้ ศึกษา
เข้าใจแล้วจะสมาทานเองก็ได้
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 ส่วนอุตตมอุโบสถอย่ำงอุกฤษฏ์๒ คือถือเป็นวันพิเศษออกไปอีก ไม่ต้องนิยมปี 
นิยมเดือนเหมือนกัน คือถือ

 - วันขึ้น ๗ ค�่า, ๘ ค�่า, ๙ ค�่า หนึ่ง
 - ๑๔ ค�่า, ๑๕ ค�่ากลางเดือน, แรม ๑ ค�่า หนึ่ง
 - แรม ๗ ค�่า, แรม ๘ ค�่า, แรม ๙ ค�่า หนึ่ง
 - ถ้าเดือนขาด - แรม ๑๓ ค�่า, ๑๔ ค�่า, ขึ้น ๑ ค�่า 
 หรือถ้าเดือนเต็ม - ก็แรม ๑๔ ค�่า, ๑๕ ค�่า, ขึ้น ๑ ค�่า หนึ่ง

 รวมลงเดือนหนึ่งเป็น ๑๒ วัน ฤดูหนึ่ง ๔ เดือน นับเป็นวันอุโบสถ ๔๘ วัน 
สามฤดรูวมลงเป็น ๑๔๔ วนั น้ีส�าหรับผู้มีศรัทธาแก่กล้าสามารถจะรักษาได้ น้ีเรียกว่า  
อุตตมอุโบสถ อุโบสถอย่างอุกฤษฏ์ นับโดยวัน (อย่างที่ ๓) หรือว่าจะถือให้ยิ่งไป 
กว่าน้ีก็ได้ ไม่ต้องหากาลและเวลาตามกติกาของโลก เพ่งถึงคุณธรรมเป็นใหญ่  
เหมือนกับชีที่เขารักษากันในสมัยนี้ เขาก็ถือสิกขาบท ๘ นี้เอง

 กำรที่ศีลจะตั้งขึ้นได้ อำศัยเหตุ ๒ อย่ำง คือ

 ตัง้ขึน้จากกำรสมำทำนว่าตามสกิขาบทน้ันๆ ตามผู้บอกให้ มีภกิษุสามเณรเป็นต้น  
และต้องศึกษาในโทษ ๕ อย่าง ๘ อย่าง โทษและเวรในองค์ ๕ องค์ ๘ ให้เข้าใจ  
นี้เรียกว่า สมำทำนวิรัติ คือ ละเว้นด้วยการสมาทาน นี้ข้อ ๑

 ตั้งขึ้นจาก สัมปัตตวิรัติ คือ ละเว้นโทษนั้นด้วยตนเอง ถึงเวลาต้องการรักษา
ให้บริสุทธิ์ คิดงดเว้นเอาด้วยใจตนเองก็ได้ นี้เรียกว่า สัมปัตตวิรัติ นี้ข้อ ๑

 เม่ือองค์ (ศลี) ตัง้ขึน้ได้แล้ว มคีวามระวงัส�ารวมด้วยความละอายแล้ว รักษาไว้ 
ไม่ให้ขาด เรียกว่า สมุจเฉทวิรัติ คือละเว้นโดยเด็ดขาด นี้ข้อ ๑

๒ เรียกว่า ปฏิชาครอุโบสถก็มี 
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 องค์ศีลจะตั้งอยู่ได้นั้น อำศัยขันติธรรม ๑ เมตตำพรหมวิหำรสี่ นี้ ๑ จึงจะ
ตั้งบริสุทธิ์อยู่ได้

 กำรรักษำด้วยขันติ คือตนเคยฆ่าสัตว์มาแต่ก่อนแล้ว ถ้าตั้งใจรักษาศีลแล้ว  
ก็อดทนอยู่วันหน่ึงคืนหน่ึงบ้าง แต่ความละอายมีก�าลงัน้อย จึงอาศยัขันตอิย่างแข็งแรง  
ถ้าพ้นเขตที่ตนตั้งใจแล้วก็ปล่อยไปตามธรรมดา นี้ประการ ๑ และ กำรรักษำด้วย
ขันติธรรม คือ อดกลั้นไม่ท�าผิดในโทษทั้งหลายที่ตนเคยท�ามาแล้ว นี้ประการ ๑

 ถามว่า: รักษำอย่ำงนี้ เป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่
 ตอบว่า: เป็นบญุเป็นกุศลได้ ในวนัทีเ่รารักษาน้ันแหละ นานๆ วนัสว่างตาหนหน่ึง  
ก็ยังดีกว่าไม่ได้รักษาเสียเลย

 รักษำด้วยเมตตำพรหมวหิำรน้ัน คอืมจิีตปรารถนาความสขุแก่สตัว์อืน่บคุคลอืน่ 
คือเห็นอกของคนอื่นว่าไม่มีใครปรารถนาทุกข์ ล้วนแต่ต้องการความสุข ปราศจาก
การเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งสิ้น เมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วเกิดความสงสารขึ้น 
ไม่กล้าท�าผิดในองค์ศีลของตนนั้นๆ

 นี้เรียกว่า รักษาศีลประกอบด้วยเมตตา มีอานิสงส์แรงกล้า

 ศีลเหล่ำนี้ ถ้ำใครประพฤติปฏิบัติได้โดยบริบูรณ์ดีแล้ว จะปรารถนาเอาสมบัติ
อะไรได้ทั้งสิ้น คือ

 ๑. มนุษย์สมบัติ
 ๒. สวรรค์สมบัติ
 ๓. นิพพานสมบัติ

 จะปรารถนาเอาความงามของรูปกไ็ด้ เสยีทีไ่พเราะ กลิน่ทีห่อม รสอร่อย โผฏฐพัพะ 
อันอ่อน และใจดีก็ได้
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 คนมีศีล ก็คือ “คนมีทรัพย์” นั่นเอง

 - ศีล ๕ เท่ากับทองหนัก ๕๐ ชั่ง
 - ศีล ๘ เท่ากับทองหนัก ๘๐ ชั่ง
 - ศีลกรรมบถ ๑๐ เท่ากับทองหนัก ๑๐๐ ชั่ง

 นี้เป็นแต่การเทียบเคียง แท้จริง ศีลธรรมเหล่านี้เป็นของแพงหาราคามิได้

  ศีล ๑ ทำน ๑ ทั้ง ๒ นี้เป็นเหตุให้ได้มนุษย์สมบัติ และสวรรค์สมบัติ

  ศีล ทำน ภำวนำ ทั้ง ๓ นี้ เป็นเหตุให้ได้นิพพานสมบัติ

 เหตน้ัุน “พวกเรำเหล่ำพทุธบริษทัทัง้หลำย” จงพากนัหาโอกาสและเวลาอตุส่าห์ 
ประพฤตปิฏบิตัศิลีธรรม อนัเป็นแก่นสารซึง่จะเป็นประโยชน์แก่ตนต่อไปในสมัปรายกิภพ 
ภายหน้านั้นเทอญ
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ต่อไปนี้ จะแยกเป็นองค์ๆ

องค์ของศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถ ศีลกรรมบถ ๑๐

  ก่อนที่จะสมาทานศีล ให้ไหว้พระก่อน ว่าดังนี้ คือ

 อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ. (กราบ)
 สวำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสำมิ. (กราบ)
 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมำมิ. (กราบ)

 ต่อไปบูชาพระ ตามธรรมดาแล้วท�าวัตรพระ ถ้าไม่ได้ก็ให้นิ่งอยู่ เวลาหมู่คณะ
จบลง จึงอาราธนาพร้อมกัน ถ้าอาราธนาไม่ได้ก็นิ่งอยู่

 ค�ำอำรำธนำศีล ๕ ว่าดังนี้ คือ

 มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลำนิ ยำจำมะ. 
 ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลำนิ ยำจำมะ. 
 ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต, ติสะระเณนะ สะหะ, ปัญจะ สีลำนิ ยำจำมะ.

 ค�ำอำรำธนำศีล ๘ อุโบสถ ว่า

 มย� ภนฺเต, ติสรเณน สห, อฏฺ€งฺคสมนฺนำคต� อุโปสถ� ยำจำม.
 ทุติยมฺปิ มย� ภนฺเต, ติสรเณน สห, อฏฺ€งฺคสมนฺนำคต� อุโปสถ� ยำจำม. 
 ตติยมฺปิ มย� ภนฺเต, ติสรเณน สห, อฏฺ€งฺคสมนฺนำคต� อุโปสถ� ยำจำม.

 ต่อไปรับ นะโมฯ ๓ หน ดังนี้

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมำสัมพุทธัสสะฯ ๓ จบ

 แล้วว่า
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 พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.

 เม่ือจบ ๓ วาระแล้ว พระท่านว่า “ตสิะระณะคะมะนัง นิฏฐติงั” จบพระไตรสรณคมน์ 
เพียงเท่านี้ เรารับว่า “อำมะ ภันเต” (แปลว่า เออ ขอรับท่านผู้เจริญ) พระท่านว่า... 
ให้ว่าตามดังนี้

 ๑. ปำณำติปำตำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
 ๒. อะทินนำทำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
 ๓. กำเมสุ มิจฉำจำรำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
ถ้าศีล ๘ อุโบสถว่า อะพรัหมจะริยำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ. แทน
 ๔. มุสำวำทำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
 ๕. สุรำเมระยะมัชชะปะมำทัฏฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
 ถ้ารับเสมอศีล ๕ ก็จบลงเพียงเท่านี้

 ถ้ารับศีล ๘ อุโบสถ ว่าต่อไป

 ๖. วิกำละโภชนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
 ๗. นัจจะคีตะวำทิตะวิสูกะทัสสะนำ มำลำคันธะวิเลปะนะธำระณะมัณฑะนะ- 
วิภูสะนัฏฐำนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ. 
 ๘. อุจจำสะยะนะมะหำสะยะนำ เวระมะณี สิกขำปะทัง สะมำทิยำมิ.
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 ถ้ำรักษำศีล ๘ อุโบสถ พระท่านบอกเขตของอุโบสถ ให้ว่าตามท่านอีกว่า 

 อิมัง อัฏฐังคะสะมันนำคะตัง, พุทธะปัญญัตตัง อุโปสะถัง, อิมัญจะ รัตติง 
อิมัญจะ ทิวะสัง, สัมมะเทวะ อะภิรักขิตุง สะมำทิยำมิ.

 แปลว่า ข้าพเจ้าสมาทานเอาซึง่องค์อุโบสถศลี ประกอบไปด้วยองค์ ๘ ประการ 
อนัพระพทุธเจ้าทรงบญัญัติไว้แลว้นี ้เพือ่จะรกัษาไว้ให้ดใีห้บรบิูรณ์ ไม่ใหข้าด ไม่ให้
ท�าลาย สิ้นวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง ณ เวลาวันนี้

 ต่อนั้น พระท่านเตือนใจ และบอกอานิสงส์ของการรักษาศีลว่า อิมำนิ อัฏฐะ 
สิกขำปะทำนิ อัชเชกัง รัตตินทิวัง อุโปสะถะสีละวะเสนะ สำธุกัง อะขัณฑัง กัต�วำ 
อัปปะมำเทนะ รักขิตัพพำนิ.

 (รับ อำมะ ภันเต)

 พระท่านว่าต่อไปว่า สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะ โภคะสัมปะทำ, สีเลนะ  
นิพพุติง ยันติ ตัสมำ สีลัง วิโสธะเย.

 (รับ สำธุ ภันเต) จบศีล ๘ อุโบสถ เพียงเท่านี้ฯ

ค�ำแปล องค์ศีล

 สิกขาบทที่ ๑ แปลว่า งดเว้นในการฆ่าสัตว์
 สิกขาบทที่ ๒ แปลว่า งดเว้นในการลักทรัพย์
 สกิขาบทที ่๓ แปลว่า งดเว้นในการประพฤตผิิดในกาม คอืประพฤตล่ิวงประเวณ ี
ในบุตรภรรยาผู้อื่น อพรหมจริยำ ห้ามร่วมสังวาสกับหญิงชายโดยเด็ดขาด (ศีล ๘)
 สิกขาบทที่ ๔ แปลว่า งดเว้นในการพูดค�าเท็จที่ไม่มีจริง
 สิกขาบทที่ ๕ แปลว่า งดเว้นในการดื่มกินซึ่งสุราเมรัย
 สกิขาบทที ่๖ แปลว่า งดเว้นในการกลนืกนิอาหารในเวลาวกิาล คอืบ่ายแล้วไป
 สิกขาบทที่ ๗ แปลว่า งดเว้นในการดูการละเล่น มีดีดสีตีเป่าร้องร�าท�าเพลง 
และงดเว้นในการประดับประดา เครื่องทา เครื่องย้อมต่างๆ
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 สิกขาบทที่ ๘ แปลว่า งดเว้นในการนั่งนอนที่สูงใหญ่ ภายในมีนุ่นและส�าลี
เรียกว่าฟูกเบาะ ที่สูงใหญ่นั้น คือเตียงตั่งสูงเกินประมาณ ประมาณนั้น ๑๐ นิ้วฟุต 
กับอีก ๔ กระเบียด ถ้าสูงเกินกว่านี้นั่งนอนไม่ได้ เว้นได้แต่มีฝา ๓ ด้าน คือตั่งมี 
พนักโดยรอบ จะสูงกว่าประมาณที่ก�าหนดก็นั่งนอนได้

 นี้เป็นเนื้อควำมที่แปลในองค์ศีล ๕ และศีล ๘ อุโบสถ

อธิบาย

 ศลี ๕ ศีล ๘ อโุบสถ น้ี มสีมุฏฐำน ๒ คอืทีจ่ะท�าลายองค์ศลีน้ันให้เสยี ต้องพร้อม 
ด้วย
 กาย กับ จิต ๑
 วาจา กับ จิต ๑
 ถ้าพร้อมด้วยองค์ ๒ นี้ ศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถ จึงจะเสียหาย

 ข้อใด ท�ำทำงกำย แต่มไิด้มเีจตนา กไ็ม่เสยีศีล ตวัอย่างเช่น ตดัต้นไม้ หรือเกบ็ 
ดอกไม้มาบชูาพระ ตวัสตัว์ทีม่อียูใ่นทีน้ั่นเลยตายไปแต่เราไม่รู้ดงัน้ี องค์ศลียงัไม่ท�าลาย  
เพราะเจตนาในจิตไม่มีความตั้งใจว่าจะให้ตาย นี้แปลว่ายังไม่พร้อมด้วยเจตนา

 ส่วน ทำงวำจำ กบั จิต เช่น เราพดูด่วนไป คือตัง้ใจจะพดูให้ถกู เลยกลายเป็นผิด  
เพราะลืมหรือเผลอไป ตัวอย่างเช่น จะพูด ๓ ค�า เลยกลายเป็น ๔ ค�า ตั้งใจจะพูด 
ให้เป็นความจริง เลยพดูไม่จริงขึน้โดยลมืสต ิแต่เจตนามไิด้จงใจเช่นน้ัน องค์ศีลยงัไม่ 
ท�าลาย เพราะเป็นแต่วาจา ใจยงัไม่ได้เพ่งจะกล่าวเช่นน้ัน เรียกว่าไม่พร้อมด้วยเจตนา 

 องค์ศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถ ก็ยังคงอยู่ (= ศีลยังไม่ขาด)

 ศีลกรรมบถ ๑๐ มีสมุฏฐำนถึง ๓ คือเกิดทาง
 กาย กับ จิต ๑ วาจา กับ จิต ๑ (และ) ล�าพังจิต ๑
 ท�าลงด้วยความจงใจ ประกอบด้วยองค์ใดองค์หน่ึง ศีลจึงจะท�าลาย (= ศีลขาด)
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 องค์ไหนก็ตาม ต้องประกอบ “จิต” เข้าด้วย เพราะจิตเป็นตัวศีลที่จะงดเว้น 
เป็นเจตนาวิรัติ ผู้มีปัญญาจงคิดเทียบดูในองค์นั้นๆ เถิด

 เจตนำเป็นตัวศีล นอกนั้นเป็นองค์ศีลบ้ำง เป็นประโยคของศีลบ้ำง เป็นศีลบ้ำง

 - เจตนำทีจ่ะเป็นศลีได้ คอื คดิงดเว้นในองค์ ๕ องค์ ๘ น้ีจึงจะเรียกว่า เจตนา 
เป็น “ตัวศีล”
 - ส่วน องค์ศีล นั้น คือเป็นเพียง สิกขำบท-ข้อห้าม
 - กิริยาที่จะท�าผิดในข้อนั้นๆ เรียกว่า ประโยคของศีล

 ศีล คือ ควำมปกติ

 - ความปกติ กาย วาจา โดยสุจริต นี้เป็นศีล ๕ ศีล ๘ อุโบสถ
 - ความปกติ กาย วาจา และจิต นี้เป็นศีลกรรมบถ ๑๐

 ค�าทีว่่า “เจตนำเป็นตวัศีล” น้ัน มีหลกัฐานทีม่าในคมัภร์ีธรรมบทว่า “เจตะนำหงั  
ภิกขะเว สีลัง วะทำมิ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกล่าวว่า เจตนำเป็นศีล” ดังนี้

 สรุปยอดของศีลลงเป็น ๓ ประเภท
 โดยการประพฤติปฏิบัติของพุทธบริษัททั่วไป ดังนี้คือ
 ๑. หินศีล
 ๒. โคจรศีล
 ๓. อนาโคจรศีล

 ๑. หินศีล นั้น ได้แก่ การที่เข้าไประวังรักษาอยู่แต่สิกขาบท เป็นต้นว่า

 - ปำณำฯ ไม่ให้ฆ่าสัตว์ ก็ไประวังรักษาชีวิตเขาไว้ไม่ให้ตาย เพื่อจะเอาบุญ 
จากเขา

 - อทินฺนำฯ ไม่ให้ขโมย ก็ไประวังรักษาสมบัติของคนอื่นไว้ไม่ให้หาย เพื่อจะ
เอาความดีจากนั้น
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 - กำเมสุ มิจฺฉำฯ ไม่ให้ประพฤติล่วงลูกเมียเขา ก็ไปเที่ยวระวังรักษาลูกเมีย
ของเขาไว้ เพื่อจะเอาความดี

 - มุสำวำทำฯ ไม่พูดเท็จ ก็ไปเที่ยวระวังรักษาหูเขาไว้ พูดไปกลัวเขาจะได้ยิน

 - สุรำฯ ไม่ดื่มเหล้า ก็ไประวังรักษาขวดเหล้าเขาไว้ เพื่อจะเอาความดี

 ข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิกขำบท ก็เช่นเดียวกัน

 อาการเช่นน้ี รักษาศีลกเ็ท่ากบัว่าเป็นลกูจ้างเฝ้าสมบตัใิห้คนอืน่เขา ท�าตนเสมอ
ด้วยทาส หรือท�าตนเสมอด้วยคนรับจ้างเลีย้งโค แม้จะเป็นสกิขาบท ๕ หรือ ๘ กต็าม 
ก็ยังจัดว่าเป็นศีลอย่างต�่า หรือเป็นสีลัพพตุปาทาน๑ นี้จ�าพวกหนึ่ง

 ๒. โคจรศลี น้ัน ได้แก่ การรักษาอารมณ์ทีเ่ป็นไปกบัด้วยกศุลเจตนา เป็นต้นว่า  
นึกคิดไปในวัตถุที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศล แม้จะเป็นส่วนอดีตก็ตาม อนาคตก็ตาม  
รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ กต็าม ให้เป็นไปแต่ส่วนกศุลเจตสกิ ไม่ให้ 
ตกไปในส่วนอกุศล นี้เรียกว่าโคจรศีล

 ๓. อนำโคจรศีล คอื รักษาจิตไว้ในปัจจุบนั ไม่ให้เทีย่วไปในสญัญาอารมณ์ต่างๆ  
ตัง้สตสิมัปชญัญะประคองจิตไว้ให้เป็นอยูแ่ต่ในปัจจุบนัอย่างเดยีวชือ่ว่า ปกตศีิล เป็น
ศีลที่ควรแก่สวรรค์นิพพานได้จริง (นี้แลศีลธรรม)

 - ศีล ที่ระวังอยู่ไม่ให้ล่วงละเมิดในสิกขาบทนั้น แก้ความโลภได้อย่างหยาบ
(ข้อนี้ท่านกล่าวถึง หินศีล)

 - ศลี ทีรั่กษาสตอิารมณ์ไว้ไม่ให้เทีย่วไปในส่วนทีเ่ป็น อกศุลเจตสกิ น้ี ละความ 
โกรธได้ (ข้อนี้ท่านกล่าวถึงโคจรศีล)

๑ อ่านว่า ส-ีลพั-พะ-ต ุแปลว่า ความเข้ายดึม่ันถอืมัน่ศลีพรต โดยสกัแต่ว่าท�าตามๆ กนัไป แต่ท่านกล่าวว่า 
ได้บุญกุศลอยู่ และแก้ความโลภอย่างหยาบได้ ตรงกับค�าว่า สีลัพพตปรามาส
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 - ศีล ที่เข้าถึงปัจจุบัน ที่เรียกว่า ปกติศีล นั้น ย่อมละความหลงได้ คือ โมหะ
(ข้อนี้ท่านกล่าวถึงอนาโคจรศีล)

 น้ีจึงเรียกได้ว่า ศีล ละกิเลสอย่างหยาบ คอื ความโลภ โกรธ หลง ได้ประเภท ๑  

ปญฺญวา พาดับทุกข์

 ทเทยฺย ปุริโส ทำน� คนควรให้ทาน ขุ.ชา.สตฺตก. ๒๗/๒๑๗

 ททโต ปุญฺญ� ปวฑฺฒติ บุญของผู้ให้ย่อมเจริญ
 ที.มหา. ๑๐/๑๕๙ ขุ.อ. ๒๕/๒๑๕

 กลฺยำณกำรี กลฺยำณ� ปำปกำรี จ ปำปก� ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว
 ส�.ส. ๑๕/๓๓๓ ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๘๔

 ธมฺโม หเว รกฺขติ ธมฺมจำรึ ธรรมแล ย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
 ขุ.ชา.ทสก. ๒๗/๒๙๐ ขุ.เถร. ๒๖/๓๑๔

จงท�ำดี มีอำชวะ ละควำมชั่ว
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ต่อไปนี้ เป็นโอกาสจะฟังธรรมเทศนา

ค�ำอำรำธนำธรรมเทศนำ ว่า

พรหมมำ จะโลกำธิปะตี สะหัมปะตี, 
กัตอัญชะลี อันธิวะรัง อะยำจะถะ, 
สันตีธะ สัตตำปปะระชักขะชำติกำ, 
เทเสตุ ธัมมัง อะนุกัมปิมัง ปะชัง.

 ต่อไปนี้ จงอธิษฐานใจให้ตั้งเที่ยง ส�ารวมจิตคอยรับรสของธรรม เมื่อฟังเทศน์
จบแล้ว พวกเราก็ได้ส�าเร็จในการฟังเทศนา จึงพูดสั้นๆ ว่าจบ

กำรแสดงตนเป็นอุบำสก อุบำสิกำ ว่าดังนี้
(นิยมกล่าวเมื่อฟังเทศน์จบ)

 “อะหัง พุทธัญจะ ธัมมัญจะ  สังฆัญจะ สะระณัง คะโต 
 อุปำสะกัตตัง เทเสสิง   ภิกขุสังฆัสสะ สัมมุขำ 
 เอตัง เม สะระณัง เขมัง   เอตัง สะระณะมุตตะมัง 
 เอตัง สะระณะมำคัมมะ   สัพพะทุกขำ ปะมุจจะเย 
 ยะถำพะลัง จะเรยยำหัง   สัมมำสัมพุทธะสำสะนัง 
 ทุกขะนิสสะระณัสเสวะ   ภำคี อัสสัง อะนำคะเต”

 *สตรีเล่าบ่น และสวดแปลกอย่างนี้

 “......................   สังฆัญจะ สะระณัง คะตำ 
 อุปำสิกัตตัง เทเสสิง   .......................................... 
 ..........................................   ภำคินิสสัง อะนำคะเต”
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 น้ีแสดงตนเป็น อบุำสก อบุำสกิำ แปลว่า ผู้เข้าใกล้ พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
และ “ธรรม” ของอุบำสก อุบำกสิกำนั้น มี ๑๐ อย่าง คือ
 - ธรรมที่ควรละเว้น ๕
 - ธรรมที่ควรประพฤติ ๕

 ธรรมที่ควรละเว้น ๕ อย่ำงนั้น คือ

 ๑. ค้าขายเครื่องประหาร
 ๒. ค้าขายมนุษย์
 ๓. ค้าขายสัตว์เป็น และเนื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าเพื่อเป็นอาหาร
 ๔. ค้าขายน�้าเมา
 ๕. ค้าขายยาพิษ
 ธรรม ๕ อย่ำงนี้ “อุบำสก อุบำสิกำ” ควรละเว้น

 ธรรมที่ควรประพฤติ ๕ อย่ำง คือ

 ๑. เป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา
 ๒. เป็นผู้มีความระวังส�ารวมในศีล
 ๓. เป็นผู้ไม่เชื่อถือสิ่งอื่นนอกจากกรรม คือเชื่อว่า “ท�าดีได้ดี ท�าชั่วได้ชั่ว”๑

 ๔. เป็นผู้ไม่แสวงหาเขตนาบุญนอกพุทธศาสนา
 ๕. เป็นผู้บ�าเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนา

 เม่ือประกอบด้วยองค์เช่นน้ี ก็เป็นผู้ใกล้ต่อ ศลี ทาน ภาวนา อยูน่ั่นเอง ต่อน้ัน 
ให้หาโอกาสท�าความสงบระงับใจ ไม่ปล่อยให้เสยีเวลาไปวนัหน่ึงคนืหน่ึง คอืเอา “พทุโธ”  
เป็นกัมมัฏฐาน

๑ ข้อนี้บางฉบับว่า ไม่ถือมงคลตื่นข่าว คือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคล (ไม่เชื่อค�าร�่าลืออย่างไร้เหตุผล)
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 จิต ตั้งมั่นในพุทโธ แปลว่า สมำธิ คือตั้งใจมั่น
 ปัญญำ แปลว่า ความรอบรู้ในสังขารทั้งปวง
 คุณของปัญญำ ได้แก่ การละทิ้งซึ่งกองกิเลส

 ศีล สมำธิ ปัญญำ นี้ เป็นหัวใจของพระพุทธศำสนำ
 ควรพากันรักษาตามก�าลังความสามารถของตนๆ เทอญ
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ต่อไปนี้ จะตั้งปัญหาถาม

ใน ศีล สมาธิ ต่อไป เพื่อเป็นการขยายความคิดอีกที

 ศีลปัญหำ

 ๑. ผู้รักษำศีล เห็นว่ามีประโยชน์อย่างไร ผู้ไม่มีศีล มีโทษอย่างไร?
 ๒. ศีล คืออะไร?
 ๓. ศีล มีกี่ประเภท?
 ๔. อะไร เป็นตัวศีล?
 ๕. ศีล จะตั้งอยู่ได้เพราะอะไร?

อธิบาย

ข้อที่ ๑ ผู้รักษำศีลย่อมแลเห็นประโยชน์ได้ ดังนี้ คือ

 เมื่อตนยังมีชีวิตเป็นอยู่นี้ ย่อมไม่เป็นที่รังเกียจแก่ประชาชนทั้งปวง และเป็นผู้ 
กล้าหาญในทีช่มุนุมของนักปราชญ์และประชาชนทัว่ไป ถ้าหากว่าตนแตกดบัท�าลายแล้ว 
ย่อมได้มนุษย์สมบัติเป็นแน่แท้ เหตุนั้น “ผู้ที่มีศีล” จึงมิยอมปล่อย “ศีล” ของตน 
ให้เศร้าหมอง

 อีกนัยหนึ่ง ผู้มีศีลนั้นย่อมเป็นที่สรรเสริญแก่ประชาชนในโลก ท�าไมจึงเป็นที่ 
สรรเสริญของเขาเล่า กเ็พราะว่าโลกทัง้หลายไม่มีใครปรารถนาความเบยีดเบยีนกนัเลย  
แม้สักนิดหน่อยก็ไม่ชอบ ไม่ว่าแต่คนดีเลย แม้โจรและขโมยก็ย่อมติเตียนผู้ไม่มีศีล  
ตวัอย่างเช่น ในคราวไปขโมยเขาหรือปล้นเขาเช่นน้ี กค็งจะต้องบ่นว่าล�าบาก แต่ว่าต้อง 
ท�าไปด้วยความล�าบากนั้นๆ เพราะความโง่ ความหลง ไม่มีปัญญา

  ถ้าหากว่าใครได้ส�ารวมระวงัได้ ย่อมเป็นทีเ่ชดิชโูลกน้ีและโลกหน้าให้รุ่งเรือง
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 อกีนัยหน่ึง คนเราโดยมากมไิด้แลเหน็ประโยชน์แห่งศลี ย่อมแลเหน็ผิดเป็นชอบ  
ตวัอย่างเช่น เหน็ว่า “รกัษาศีลท�าให้โลกเสือ่มไม่ทนัสมยั หรือว่าผู้มศีลีน้ันเป็นคนครึไป  
หรือบางทีเห็นว่ามีศีลแล้วท�ามาหากินไม่ได้”

 ความเหน็เหล่าน้ี เป็นความเหน็ที ่“ผิด” จากความจริง ผู้มีศีลน้ันท�าให้โลกเสือ่ม 
ในแง่ไหน จงตรองดใูห้ด ีธรรมดาโลกเขาไม่ชอบทกุข์สกัคนเดยีว แม้ทีส่ดุสตัว์ดรัิจฉาน 
ก็ไม่ปรารถนาในทุกข์

  ผู้มศีลี กแ็ปลว่า “เป็นผู้รักษำโลกให้ตัง้อยูแ่ละเจริญขึน้ มไิด้ท�ำให้โลกฉิบหำย”

 พระพุทธเจ้ำทรงบัญญัติศีล ก็มิใช่ว่ำทรงบัญญัติตำมควำมเห็นของพระองค์
อย่ำงเดียว พระองค์ทรงบัญญัติตำมควำมเห็นควำมเป็นอยู่ของประชำชนทั่วโลก 
ท�าไมเราจึงจะรู้ได้ว่าพระองค์ทรงบัญญัติตามโลกเขา ข้อน้ีสันนิษฐานได้โดยไม่ต้อง
ถามพระองค์เอง 

 อทุาหรณ์ง่ายๆ เช่น คนไปฆ่าเขา ตวัอย่างเช่น ชาวประมงเมือ่ตนกระท�าปาณาตบิาต 
อยู่น้ัน ก็ได้มาอย่างร�า่รวย แต่ถงึกระน้ันกย็งับ่นว่า (ท�าด้วยความ) ล�าบาก บางทถีงึกบั 
ด�าน�า้ตาย ทีเ่ขาบ่นว่าล�าบากหรือทกุข์น้ี กแ็สดงให้เหน็ว่าเขาไม่ชอบ ไม่ว่าแต่มนุษย์เรา 
แม้สตัว์ทีถู่กฆ่าเขากไ็ม่ชอบ แม้ทีส่ดุร้ินหรือยงุเขากไ็ม่อยาก (ถกู) เบยีดเบยีน แต่ท�าไม 
ถึงต้องเบียดเบียนกันเล่า ที่เป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่าตนไม่ได้คบหาสมาคมนักปราชญ์ 
เห็นทุกข์ เห็นโทษอยู่-ติอยู่ แต่จะต้องขืนท�าเพราะความมืดความหลง

 นี้อุทำหรณ์หนึ่ง พอแลเห็นได้ว่ำ “พระองค์ทรงบัญญัติตำมโลกเขำ”

 อุทาหรณ์ข้อที่ ๒ อทินนำทำน การขโมยนั้น ใครชอบบ้างในโลก ถ้าชอบขโมย 
คงไม่บญัญตักิฎหมายห้ามปราม ชาวมนุษย์ใดเล่าทีไ่ม่มกีฎหมายบงัคับ ทีม่ข้ีอบงัคับ
เช่นน้ีก็ส่อให้เหน็ว่าเป็นผู้ไม่ชอบขโมย จนทีส่ดุของทีถ่กูขโมยมันกไ็ม่ชอบให้คนขโมย
มันเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น สัตว์มีวิญญาณ มีมนุษย์เข้าต้อนแล้วย่อมวิ่งหนี
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 โจรหรือขโมยที่เขาท�าอทินนาทานอยู่นั้น เขาก็ย่อมบ่นว่าเป็นทุกข์ และล�าบาก 
หลบๆ หลีกๆ บางทีถึงกับอดข้าว และอดหลับอดนอน ที่เขาบ่นว่าล�าบากนั้นก็แสดง 
ให้เหน็ว่าเขาไปชอบ แต่ท�าไมถึงท�าเล่า ก็เพราะว่ามิได้คบหานักปราชญ์บณัฑิต เหน็ผิด 
เป็นชอบ เพราะความหลงความมืด

 อุทาหรณ์ข้อที่ ๓ กำเมสุ มิจฉำจำร ใครชอบเล่า ในโลกถามคนที่ท�าดูก็บ่น 
ว่าทุกข์ คนที่ถูกท�าก็บ่นว่าทุกข์ไม่ชอบ บางทีถึงกับฆ่าตัวตาย เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ย่อม
แสดงให้เห็นว่าโลกเขาไม่นิยม แต่ท�าไมถึงท�าเล่า ก็เพราะมิได้คบหานักปราชญ ์
บณัฑิต เหน็ผิดเป็นชอบ ท�าให้โลกฉิบหาย เช่น ถกูปรับเงินบ้าง ตดิตะรางบ้าง ล�าบาก
ครอบครัวบ้าง เคาะกะโหลกศีรษะกันเล่นอยู่ เมื่อท�าผิดเช่นนั้นแล้ว ท�าให้น�้าหูน�้าตา 
ของบดิามารดาร่วงไหล ยังจะไปท�าความหนักใจให้เจ้าหน้าที ่สิง่เหล่าน้ีแหละท�าให้โลก 
ฉิบหาย

 อุทาหรณ์ข้อที่ ๔ มุสำวำท ค�ากล่าวเท็จที่ไม่จริงนั้นมีใครชอบบ้างในโลก เช่น 
คนทีก่ล่าวอยูน้ั่นกร็ะวงัตวักลวัเขารู้ทนั จะกล่าวก็ทกุข์ในการออกความคดิ กล่าวแล้ว 
ก็ทุกข์ กลัวเขาไม่เชื่อ ผู้ที่ฟังวาจาเช่นนั้นก็ซักไซ้ไล่เลียงกลัวจะไม่เป็นจริง จนที่สุด 
เด็กที่ไม่รู้เดียงสามันก็ไม่ชอบ ตัวอย่างเช่น มันร้องไห้หาแม่ พ่อมันโกหกว่า “โน้น
แม่เจ้ามา” มันแลไม่เหน็กร้็องไห้ไม่หยดุ ทีม่นัร้องไม่หยดุน้ันเพราะเหตใุด เพราะมัน 
ไม่เชื่อค�าพูดของพ่อมัน 

 ไม่ว่าแต่มนุษย์เรา แม้สตัว์กไ็ม่ชอบโกหก ตวัอย่างเช่น เราเอาข้าวสกุมาล่อสนัุข 
เมือ่สตัว์เหน็ข้าวสกุนึกว่ามนัจะได้กนิ กว็ิง่หางกระดกิเข้ามา เมือ่มาแล้วมนุษย์กลบัเอา 
ข้าวสุกน้ันหลบหนีมิให้มันกิน ถ้าท�าอยู่อย่างน้ีสัก ๒-๓-๔-๕ คราว ต่อไปน้ัน 
มันคงไม่มาเพราะมันรู้ว่ามนุษย์โกหก เมือ่เป็นเช่นน้ีกแ็สดงให้เหน็ว่าไม่มใีครชอบโกหก  
แต่ท�าไมถงึโกหกเล่า กเ็พราะว่าไม่ได้คบหานักปราชญ์บณัฑิต เหน็ผิดเป็นชอบ ท�าให้
โลกเสื่อมจากความเจริญ

 อุทาหรณ์ข้อที่ ๕ สุรำเมรัย การดื่มสุรานั้นก็ไม่มีใครชอบ คนที่ต้มกลั่นก็บ่นว่า  
“ล�าบากบ้าง ขาดทุนบ้าง กลัวต�ารวจเห็นบ้าง กลัวคนที่ซื้อไปกินโกงบ้าง” คนที่กิน
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ก็บ่นว่า มึนหน้ามึนตาไปบ้าง บ่นว่าจนบ้าง เงินเดือนไม่พอใช้บ้าง ไม่เห็นว่าใครจะ
สรรเสริญว่า “กินแล้วร�่ารวย มั่งมี ศรีสุข”

 ถ้าเหน็ว่าด ีคงไม่หวนมากนิข้าวและกนิน�า้ธรรมดาอกี กนิแล้วแสดงกริิยาตงึตงั 
น่าเกลียด ไม่เป็นที่สรรเสริญแก่ประชาชนทั่วไป ไม่เป็นที่ชอบใจแก่ชุมนุมชน  
จนครอบครัวของตนเองก็รังเกียจ ตนเองก็บ่นว่าเป็นหน้ีเขาบ้าง เงินทองจะใช้จ่าย 
กข็าดแคลน เมือ่เป็นเช่นน้ีกแ็สดงให้เหน็ว่า “ตนไม่ชอบ ตนไม่สรรเสริญ” ในบางแห่ง  
รัฐบาลผู้หวงัความสขุแก่ประชาชน ก็ยงัวางกฎหมายบงัคับกดีกนัความเสยีหายอันจะ 
เกิดขึ้นจากการดื่มสุรา

 ผู้กล่าวน้ียงัเคยวติกอยูว่่า “เงินรายได้ของรัฐบาลในการเกบ็ภาษีสรุาเอามาบ�ารุง 
แก้ไขในความผิดของบคุคลผู้ดืม่สรุา น่ากลวัจะไม่พอใช้” น้ีเป็นความคดิของผู้เขยีน  
จะจริงหรือเท็จประการใด ลองตรึกตรองดูตามที่เคยสังเกตเห็นมา ตัวอย่าง แลเห็น
ใกล้ๆ บางคราว เช่น ดื่มสุราเถื่อนบ้าง สุราโรงบ้าง ดื่มกันแล้วคุยกันไปคุยกันมา  
ดื่มสุราขวดเดียวบางทีฆ่ากันตาย เงินขายสุราได้เสมอ ๕๐ สตางค์ แล้วเอามาใช้จ่าย
ในการสืบสวนเรื่องราวเหล่านั้นคงไม่พอใช้แน่นอน

 เหตน้ัุน พระพุทธเจ้าทรงเหน็ว่า “เป็นโทษ” ท�าให้โลกเสือ่มทรามจากความเจริญ  
ท�ามาหากนิไม่สะดวก ตวัอย่างเช่น เมาสรุาแล้วจะท�างานอย่างเข้มแข็งในอนัประกอบ
อาชีพของตนก็ไม่ส�าเร็จ ก็ได้แต่ท�าคุยว่าเราเก่งกาจ ที่พูดนี้มิใช่ติโทษ แต่เคยแลเห็น 
เช่น งานมีแขกเกี่ยวข้าว หรือขุดดิน เสียงเอะอะอยู่ในงานนั้นๆ เมื่อเข้าไปดูงานที่ท�า  
เกี่ยวข้าวก็ตกร่วงหล่นเกลื่อนกลาดไม่เรียบร้อย ได้เคยไปเห็น (ภาย) ในบ่อน�้าที ่
บางแห่งมปีากอยูข้่างหน่ึง ก้นอยูข้่างหน่ึง ไม่ตรงกนั แต่แลดูน�า้ใสสะอาดน่าดืม่ จึงได้ 
ถามขึ้นว่า “น�้าดี ท�าไมถึงไม่ขุดให้ดี ท�าไมติดหินหรือรากไม้ ขุดเมื่อไร ใครเป็นผู้ขุด  
จ้างหรือขุดเอง”

 เจ้าของบ้านก็บอกว่า “วานแขกเขามาขุด”
 “แขกท�าไมถึงขุดได้ลึกถึงปานนี้ น่าจะเสียเงินมาก”
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 เจ้าของบ้านบอกอกีว่า “ซือ้สรุามากินเลีย้งกนิกนัแล้วกเ็มา แล้วกท็�าพธิขีดุบ่อกนั  
บ่อจึงได้บดิๆ เบีย้วๆ ไม่ตรง” น่ีกช็ีใ้ห้เหน็ว่าเสยีการงานประเภทหน่ึง อทุาหรณ์ย่อๆ 
พอเป็นเครื่องตรึกตรอง 

 ทีก่ล่าวมาน้ีกแ็สดงให้เหน็ว่า โลกไม่ชอบความเสือ่ม หาความเจริญถาวรตัง้อยูมิ่ได้  
จะน�ามาแต่ความเสยีหาย เสยีคนบ้าง เสยีการงานบ้าง เสยีทรัพย์บ้าง น้ีกแ็สดงให้เหน็ว่า  
พระองค์ทรงห้ามตามโลกเขา มิได้ขัดขืนสักข้อเดียว เมื่อเป็นเช่นนี้ ข้อไหนเล่าจะท�า 
ให้โลกเสือ่มและเดอืดร้อน แต่ท�าไมคนเราจึงแลไม่เหน็ ก็เพราะตนไม่ได้คบนักปราชญ์ 
บณัฑิต เหน็ผิดเป็นชอบ ขดัขนืฝืนโลก จึงเกิดโทษเป็นทกุข์ พระองค์ทรงสัง่สอนกส็ัง่สอน 
ตามความปรารถนาของโลก ต้องการเชิดชคูวามเจริญแก่ประชาชนประเทศชาต ิถ้ำใคร 
เป็นผู้ละเว้นได้จริงๆ ควำมเป็นอยู่ของชำวโลกย่อมมีสุขในปัจจุบันทันตำที่แลเห็น

 น้ีอธบิาย โทษและคณุของผู้มีศีล และผู้ไม่มีศีล มีดังได้แสดงมาในสลีกถาปัญหา 
ข้อที่ ๑ ด้วยประการฉะนี้ฯ

อธิบาย

ข้อที่ ๒ ที่ว่ำ “ศีล” คืออะไร นั้น

 มอีรรถาธบิายว่า สลี� อนัว่าความปกต ิควำมปกตน้ัิน ได้แก่ ควำมไม่เคลือ่นไหว 
แห่งกำย วำจำ ใจ

 ค�าที่ว่า ไม่เคลื่อนไหวนั้น ได้แก่ กิริยาที่ไม่ท�าชั่วทางกาย ไม่กล่าวชั่วทางวาจา 
ไม่คิดชั่วทางใจ คือเว้นโทษทางกายกรรม ๓ อย่าง วจีกรรม ๔ อย่าง มโนกรรม 
๓ อย่าง (= ศีลกรรมบถ ๑๐)

 ๑. กำยกรรม ๓ นั้น (เรียกว่า กายสุจริต ก็มี) คือ

 ไม่ฆ่าสัตว์ ๑
 ไม่ลักทรัพย์ ๑
 ไม่ประพฤติผิดในกาม และดื่มสุรา ๑
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 นี้เรียกว่า กายกรรม ใครละได้ไม่ให้กายเคลื่อนไหวไปกระทบถูกต้อง เรียกว่า 
ปกติกำย

 ๒. วจีกรรม ๔ นั้น (เรียกว่า วจีสุจริต ก็มี) คือ

 ไม่กล่าวค�าเท็จ ๑
 ไม่กล่าวค�าส่อเสียดยุยง ๑
 ไม่กล่าวค�าหยาบคาย ๑
 ไม่กล่าวค�าโปรยประโยชน์ (ไม่พูดเพ้อเจ้อ) ๑
 ระวังวาจา ๔ นี้ มิให้เคลื่อนไหวไปในทางที่ผิด เรียกว่า ปกติวำจำ

 ๓. มโนกรรม ๓ นั้น (เรียกว่า มโนสุจริต ก็มี) คือ

 ๑) ไม่เพ่งเล็งโลภเจตนานึกอยากได้ของๆ คนอื่นที่เห็นเข้าแล้วมาเป็นของตน
 ๒) ความไม่พยาบาทคดิปองร้ายเกลยีดชังบคุคลและสตัว์ทีแ่สดงกริิยาทีไ่ม่พอใจ 
แห่งตน ระวังไม่ให้เคลื่อนไหวไป
 ๓) ความเหน็ชอบ คือ เหน็ว่า “มนุษย์ และสตัว์ทัง้หลาย มกีรรมเป็นของๆ ตน  
คดิดไีด้ด ีคิดชัว่ได้ชัว่ ล้วนแต่ไม่ปรารถนาทกุข์ทัว่หน้า” เมือ่เหน็จริงเช่นน้ี กจ็งรักษา
ความเห็นนั้นไว้อย่าให้เคลื่อนไหวไปในทางที่ผิด

 เมื่อรักษำกำย วำจำ จิต ของตนให้เป็นปกติอยู่เช่นนี้ จึงเรียกได้ว่ำ “ศีล”

 ทีเ่รียกว่า ปกต ิน้ัน มใิช่ห้ามไม่ให้กระท�าในกิจการ ห้ามแต่ส่วนทีไ่หว กาย วาจา  
ไปในทางทีผิ่ดต่างหาก นอกน้ันใครมีก�าลงักายจะประกอบกจิการงานอาการใดทีเ่ป็น
อาชีพของตนไม่มีห้าม เพราะว่าศีลพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศีลขี้เกียจ และศีลงอมืองอเท้า 
ศีลทุกข์ ศีลยาก ศีลจน ศีลหัวตอ ได้แก่ การรักษาศีลแล้วท�าอะไรไม่ได้สักอย่าง
เช่นนี้เป็นต้น พระพุทธเจ้ำมิได้ทรงสั่งสอนเช่นนั้น

 วำจำ ใครมีค�าพูดอย่างไร พูดได้เต็มที่ในส่วนที่ปราศจากโทษ มิใช่ห้ามทั่วไป 
ไม่ใช่ศีลใบ้ ศีลพูดได้ในสิ่งที่ควร
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 ทำงใจ น้ัน ใครมคีวามคิดอย่างไรทีจ่ะให้เกดิความรู้ความฉลาด ในการประกอบ 
อาชีพของตนก็คิดได้

 พระองค์มไิด้ทรงห้าม ห้ำมแต่ “สิง่” ทีเ่ป็นโทษต่ำงหำก เพราะว่าหลกัศีลในทาง
พระพทุธศาสนาสอนไว้ว่า “จงละชัว่ทจุริต ทำงกำย วำจำ จิต แล้วประกอบควำมดสีจุริต  
ทำงกำย วำจำ จิต” ดังนี้ ก็แสดงให้เห็นว่า “พระองค์ทรงสอนให้ละในสิ่งที่ควรละ 
ให้ท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ” มีหลักที่อ้างในองค์มรรค เช่น สัมมากัมมันโต เป็นต้น

 แต่คนเรามาคิดเห็นเสียว่า “มีศีลแล้วกระดิกตัวไม่รอด ท�ามาหากินไม่ได้  
หนีจากวดักไ็ม่ได้” ความเหน็เช่นน้ันเป็นความเหน็ผิดนอกจากพทุธโอวาท ความเหน็
อย่างนี้ท�าให้โลกเสื่อม หาความเจริญแก่ประชาชนมิได้

 เหตุนั้น ผู้มีกำย วำจำ ใจ ที่เป็นปกติได้ จึงเรียกว่า “เป็นผู้มีศีล”

อานิสงส์ของการรักษาศีล

  ผู้มศีีลน้ัน ท�าการงานทางกาย การงานทีท่�าก็บริสทุธิ ์ได้มาแล้วฉิบหายได้ยาก

  ผู้มีศีล จะกล่าวทางวาจาน้ัน กล่าวมากกต็าม กล่าวน้อยกต็าม ย่อมไม่แสลงหู 
ผู้ฟัง ย่อมเป็นที่ไหลมาแห่งทรัพย์ หูผู้ฟังก็พลอยเย็นไปด้วย

  ส่วนทางใจน้ันเล่า ผู้มศีลีจะคดิในเร่ืองอะไรทัง้หมด สิง่ทีค่ดิน้ันถงึแม้จะเป็น 
วตัถทุีย่ากกง่็ายขึน้ วตัถทุีค่ดิน้ันอาจประดษิฐ์ให้สวยงามได้ เพราะอาศัยหลกัแห่งศลี 
นี้เอง

 คนเรำขี้มักลบหลู่ดูถูก จึงไม่ได้น�าเรื่องเหล่านี้ไปใช้ในกิจการทั้งปวง จึงได้ถ่วง
ความเจริญของโลกให้จมอยู่ จึงไม่ทันความเจริญของโลกที่เขาเจริญ
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โทษแห่งการล่วงละเมิดองค์ศีล

  ผู้ไม่มี “กาย วาจา ใจ” ที่เป็นอยู่ด้วยศีลนั้น เปรียบเหมือนคนมีโรคเต็มตัว 
หรือมีขี้เขม่าเต็มตัว เมื่อเคลื่อนกายไปถูกต้องในกิจการงานอันใด การงานอันนั้นก็
เศร้าหมองไปด้วย แล้วก็ท�าส�าเร็จได้ยาก แม้ส�าเร็จแล้วก็ฉิบหายเร็ว

  ทางวาจาก็เหมือนกัน เมื่อไม่มีศีลประจ�าแล้ว พูดให้คนฟังย่อมรังเกียจ  
ถึงแม้จะพูดเอาทรัพย์สมบัติเขามาก็ได้ยาก ถ้าได้มาแล้วก็ฉิบหายง่าย

  ทางใจกท็�านองเดยีวกนั ถ้าไม่มศีลีประจ�าใจแล้ว ความคดิกม็ดื งานที ่“คดิ” 
ก็ส�าเร็จได้ยาก แม้ส�าเร็จแล้วก็ไม่ดีไม่ถาวร

 ผู้จะมกีำย วำจำ ใจ เป็นปกตไิด้ จะต้องเป็นผู้มสีตปิระจ�ำกำยในอริยิำบถทัง้ ๔  
คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ก็รู้ตัวได้ว่า “เรำมิได้ท�ำกรรมชั่ว”

 ผู้ไม่มสีตปิระจ�ำกำย เปรียบเหมอืนมนุษย์ไม่มีผ้านุ่งและเสือ้ใส่ จะเดนิเข้าไปใน 
สถานที่ใดก็มีแต่คนรังเกียจ บางคนเผลอตัวทางกายแล้วถึงกับเอาเครื่องแต่งตัวของ 
ผู้หญงิ เช่น เอาผ้านุ่งหรือเสือ้มาสวมกายตน เป็นต้น น้ีเป็นอทุาหรณ์ทีแ่สดงว่าบคุคล
ไม่มีสติประจ�ากายแล้วมักเป็นดังนั้น

 คนที่ไม่มีสติประจ�ำวำจำน้ัน ย่อมพูดเลอะเทอะเปรอะเปื้อน เปรียบเหมือน
บุคคลหุงข้าวไม่มีฝาละมีปิด เมื่อไฟติดขึ้นแล้วน�้าในหม้อเดือด ย่อมไหลลาดลงตาม
ปากหม้อจนไฟดับ ผู้ไม่มีสติประจ�าวาจา พูดไปจนน�้าลายไหลเป็นฟองย่อมมีโทษ

 ผู้ไม่มีสติประจ�ำใจ คิดไปไม่มีที่สุด คิดมั่ง คิดมี คิดลาภ คิดรวย จนเคลิ้มไป 
ย่อมให้โทษ ตวัอย่างเช่น คดิมากจนนอนไม่หลบัรับอาหารไม่ได้ คดิมากไปจนเสยีเส้น 
ประสาทเลยกลายเป็นโรคจิต เพราะคดิมากเกนิไปไม่มหีลกัไม่มีอะไรมาเป็นเคร่ืองห้าม  
จึงให้เกิดโทษต่างๆ ใจของบุคคลผู้ปราศจากสติ ย่อมมีโทษสมจริงกับผู้ไม่มีศีล

 ดังได้แสดงมาในสีลกถาปัญหาข้อที่ ๒ ด้วยประการฉะนี้ฯ
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อธิบาย

ข้อที่ ๓ ศีลมีกี่ประเภทนั้น ดังนี้ คือ

 ถ้ำจะแยกเป็นประเภทโดยพิสดำรมี ๕ ประเภท ได้แก่
 ๑. ศีล ๕
 ๒. ศีล ๘ อุโบสถ
 ๓. ศีลกรรมบถ ๑๐
 ๔. ศีล ๑๐ (ศีลของสามเณร)
 ๕. ศีล ๒๒๗ (ศีลของพระภิกษุ)

 รวมลงโดยย่อก็มเีพยีง ๒ อย่าง คอื ศีล อบุาสก อบุาสกิา ๑ ศีล ภกิษุ สามเณร ๑  
รวมลงอีก ก็มีแต่ กาย วาจา จิต รวมลงไปอีก ก็มีแต่ ๒ คือ ศีลเบื้องต้น เรียกว่า  
อาทพิรหมจริยกาสกิขาศีล ๑ ศลีคอืความประพฤตดิงีาม ทีเ่รียกว่า อภสิมาจาริกาสกิขา- 
ศีล ๑
 - อำทิพรหมจริยกำสิกขำศีล นั้น ได้แก่ สิกขำบท อันเป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้น 
ซึง่ท่านจัดว่า “ยงัหยาบๆ อยู”่ จะต้องละเว้นก่อน ศกึษาก่อน เช่น ปาณาตบิาต เป็นต้น  
เมื่อละได้แล้ว ยังจะต้องส�ารวมระวังต่อไปอีก

 - ทีเ่รียกว่า อภสิมำจำร ได้แก่ ควำมประพฤตทิีเ่รียบร้อยทีเ่กีย่วแก่กริิยำบำงอย่ำง  
มีการบริโภคอาหารเป็นต้น ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติที่ดีงาม

 อีกประเภทหนึ่งนั้น คือ โลกียศีล ๑ โลกุตตรศีล ๑

 โลกุตตรศลี น้ัน หมายทัว่ไป จะเป็นศลีฆราวาส หรือศลีภิกษุกต็าม ถ้าตนเป็น 
ผู้เข้าถึงจิตที่เป็นปกติได้แล้ว เรียกว่า โลกุตตรศีล

 โลกยีศลี น้ัน จะเป็นศีลภกิษุ หรือฆราวาสกต็าม ปฏบิตัเิคร่งครัดกต็าม หย่อน
กต็าม ถ้าตนยงัเข้าไม่ถึงปกตศีิล คือ โสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล อยูต่ราบใด กต็ก 
อยู่ในโลกียศีลทั้งนั้น



47

 โลกียศลี น้ัน ตกอยูใ่นฐานไม่เทีย่ง บริสทุธิบ้์าง เศร้าหมองบ้าง ได้บ้าง เสยีบ้าง  
ตายแล้วตกนรกบ้าง ขึ้นสวรรค์บ้าง

 ส่วนโลกุตตรศีล นั้น เป็น “ศีล” ที่เที่ยงตรงต่อมรรคผลนิพพาน เป็นศีลที่
ป้องกันอบายภูมิ ๔ ได้ ถ้าใครถึงแล้ว เป็นของประเสริฐกว่าศีลทั้งปวง เป็นศีลใน
พระพุทธศาสนาโดยแท้จริง

 ศลีโลกีย์น้ัน จะเป็นศลี ๒๒๗ กต็าม พดูถงึความดปีระเสริฐยิง่ กส็ูศ้ลี ๕ ศลี ๘  
ของพระโสดาที่เป็นฆราวาสไม่ได้ “โลกุตตรศีล” ย่อมเป็นของประเสริฐอย่างนี้

 - ท�าไมเล่า ศลีของโสดาจึงเทีย่ง ศีลของปถุชุนจึงไม่เทีย่ง กเ็พราะว่าโสดาท่านละ 
สักกายทิฏฐิให้ขาดด้วยอ�านาจแห่งปัญญา

 - ท�าไมท่านจึงมีปัญญาเล่า ก็เพราะท่านได้กระท�าสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นจนเกิด
ปัญญามาช�าระสักกายทิฏฐิให้ขาด คือได้เห็นโทษแห่งกายใจที่ลุ่มหลง ปฏิเสธได้ว่า 
“มิใช่ตัวตน” คือ

 ท่ำนได้ค้นดรููปแล้วเหน็ควำมเป็นจริงว่ำเป็นแต่ธำตทุัง้ ๔ เหน็ว่าตนมไิด้เอามาด้วย  
แล้วกเ็หน็ว่าจักไม่เอาไปด้วย ย่อมท�าความปล่อยวางเสยีได้ ไม่ยดึมัน่ส�าคัญผิด ถ้าคนใด 
เหน็ว่าเป็นของๆ ตนแล้ว กห็วงไว้มิได้ใช้จ่ายไปในทางกศุล ตดิอยูแ่ต่ความสขุของกาย  
ความสขุอนัน้ันแหละจะมาฆ่าบญุกศุลของเราให้ร่วงหล่น เมือ่เกดิทกุข์กาย ทกุข์น้ันแหละ 
ฆ่ากุศลทีเ่ราจะได้ให้ตกไป จึงจัดได้ว่าปาณาตบิาต เอาสขุเอาทกุข์ฆ่าบญุกศุลทีส่ตัวโลก 
ต้องการอยู่ โสดาท่านไม่มีแล้ว เป็นผู้ปล่อยวางได้ นี้เป็นข้อ ๑.

 ข้อ ๒. ท่านไม่ยดึมัน่ในรูปกายว่าเป็นของๆ เรา เพราะเหน็ความจริงว่าเป็นเพยีง 
ธาต ุ๔ มาประชมุกนัเข้าเป็นรูปกายขึน้ ธาตทุัง้ ๔ น้ันกเ็หน็ว่าเป็นของมปีระจ�าโลก เอาไป 
เอามาไม่ได้ ท่านจึงไม่ฉ้อโกงเอารูปธาตเุหล่าน้ีมาเป็นของๆ ตน จึงละสกักายทฏิฐิ๑  ได้

๑ อ่านว่า สัก-กา-ยะ-ทิด-ถิ แปลว่า ความยึดถือว่า “กายเป็นของตน”
สกักายนิโรธ แปลว่า การท�าลายตวัตน การละความยดึถอืว่ากายเป็นของตน หรือการแก้นิสยัใจคอทีไ่ม่ดีของเรา  
ให้กลายเป็นคนที่มีอุปนิสัยใจคอชุ่มเย็นด้วยเมตตา
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 ข้อ ๓. กาเม ท่านเห็นโทษของกามารมณ์ มีรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
ธรรมารมณ์ เป็นต้น ควรเสพท่านก็เสพ ไม่ควรเสพท่านก็ไม่เสพ ไม่ส้องเสพด้วย
กามมิจฉา จึงเรียกได้ว่า ละสักกายทิฏฐิ

 ข้อ ๔. มสุาวาท ได้แก่ เหน็ของจริงทีไ่ม่เทจ็ เรียกว่า “อริยสจั ๔” จึงเรียกได้ว่า  
ละสักกายทิฏฐิ

 ข้อ ๕. สรุาเมรัย ได้แก่ ความไม่เมาในรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์  
ไม่เมาไม่ประมาท จึงเรียกได้ว่า ละสักกายทิฏฐิ นี้เรียกว่า ศีลปัญญำ

 ศลีอนัใดทีม่ส่ีวนหยำบๆ ท่ำนได้ละขำดแล้วไม่ลบูคล�ำ๑ เพราะท่านละสกักายทฏิฐิ 
ได้ด้วยอ�านาจแห่งปัญญา ส่วน ศีลพัตต์ นั้น ท่านย่อมไม่ลูบคล�าในความประพฤติ
ของตน เพราะเห็นแน่แล้วว่าถูก (ศีลพัตต์ นิยมใช้ สีลพัตต์)

 วจิิกจิฉำ น้ัน ท่านก็ไม่สงสยัในปัญญาคุณ และความเป็นอยูข่องตน และข้อปฏบิตัิ 
ของตน ก็หมดสงสัยว่า “ผิดหรือถูก”

 เมื่อท�ำได้เช่นนี้ จึงต่ำงจำกโลกียศีล

 โลกียศีลนั้นย่อมเป็นของไม่เที่ยง เพราะไม่มีปัญญา

 ท�ำไมจึงไม่มีปัญญำ

 กเ็พราะขาดการท�าสมาธทิางใจ จึงได้เข้ายดึม่ันถอืมัน่ส�าคญัผิดในรูปร่างกายว่า  
“เป็นตวัเป็นตน” อย่างแขง็แรง จนทีส่ดุเหลอืบยงุแดดฝนมากระทบสกันิดหน่อยกไ็ม่ได้  
คอยแต่จะท�าให้กุศลเราตายไปเสื่อมไปเท่านั้น

 นี้แล - โลกุตตรศีลจึงเป็นของประเสริฐ
       - โลกียศีลนั้นยังไม่มั่นคงถำวร

๑ ตรงนี้หนังสือบางเล่มเป็น ต่อนั้น ศีลนั้นอันใดที่เป็นหยาบๆ ย่อมเที่ยงและถาวร
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  โลกียศีลก็ตาม โลกุตตรศีลก็ตาม อยู่ที่ใจดวงเดียว ถ้าใจไม่ฉลาดขาดปัญญา 
พาให้ส�าคญัผิด เข้ายดึมัน่ถอืมัน่ในรูปร่างกาย ตายแล้วเน้ือกไ็ม่ได้กนิหนังกไ็ม่ได้รองน่ัง  
กระดกูตดิคอ เพราะ “ใจ” มิได้อบรมจึงจมอยูใ่นทกุข์ “ใจ” ทีอ่บรมแล้ว ย่อมเกดิปัญญา 
ปล่อยวางรูปร่างกาย ตายแล้วทอดทิง้ ไม่หวงแหนเพราะรู้ความจริง จึงเรียกว่า “อริยะ”  
ดังนี้

 มีดังได้แสดงมาในสีลกถาปัญหาข้อที่ ๓ ด้วยประการฉะนี้ฯ

อธิบาย

ข้อที่ ๔ ค�ำที่ว่ำ “อะไร” เป็นตัวศีล นั้น ดังนี้

 คือ จะต้องแยกออกเป็นส่วนๆ เสียก่อน ส่วนหนึ่งเรียกว่า องค์ศีล ส่วนหนึ่ง
เรียกว่า เจตนำวิรัติ เป็นตัวศีล

 องค์ศีล นั้น แยกออกเป็น ๓ ประเภท คือ
 ๑. สัมปัตตวิรัติ
 ๒. สมาทานวิรัติ
 ๓. สมุจเฉทวิรัติ

 ทั้ง ๓ นี้ เรียกว่า องค์ศีล เพราะละเว้นตามล�าดับแห่งสิกขาบท

 ๑. สมัปัตตวรัิตน้ัิน ไม่เก่ียวถึงการกล่าวตามสกิขาบท๒ (คอื) ส�ารวมความประพฤต ิ
ของตนทีเดียว ตัวอย่างเช่น เดินไปในกลางทุ่งหรือกลางป่า เห็นสัตว์ควรฆ่า-ไม่ฆ่า 
เพราะกลัวบาป เห็นของ-ของผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ น่าจะเอา ก็ไม่เอา เพราะกลัวบาป  
นี้เรียกว่า สัมปัตตวิรัติ (ศีล)

๒ ไม่ต้องกล่าวสมาทานศลี (ขอศลี) กบัพระสงฆ์ กเ็ป็นผู้รักษาศีลได้ โดยสงัเกตดูจากความประพฤตขิองเราว่า  
มีหิริ โอตตัปปะ หรือไม่
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 ๒. สมาทานวรัิต ิน้ัน ได้แก่ การกล่าวถงึสกิขาบท กล่าวด้วยตนเองกต็าม หรือ 
กล่าวตามบุคคลอื่นก็ตาม เมื่อกล่าวแล้วก็ตั้งใจระวังรักษาข้อห้ามตามสิกขาบทนั้นๆ 
นี้เรียกว่า สมำทำนวิรัติ (ศีล)

 ๓. สมุจเฉทวรัิต ิน้ัน จะสมาทานกต็าม ไม่สมาทานกต็าม ท�าศลีอนัน้ันให้บริสทุธิอ์ยู ่๑ 

มิได้เศร้าหมอง นี้เรียกว่า สมุจเฉทวิรัติ

 ทั้ง ๓ นี้เรียกว่ำ องค์ศีล

 ศีลเหล่านี้จะบริสุทธิ์ได้หรือเศร้าหมอง ย่อมมีองค์ย่อยๆ เข้ามาแทรกแซงก่อน
จึงท�าลาย นี้เป็นฝ่ายเศร้าหมอง

 ส่วนฝ่ายบริสทุธิน้ั์น กม็อีงค์ย่อยๆ ตัง้ข้ึนตามประโยคพยายามของ กาย วาจา ใจ  
แล้วส�ารวมรักษาไว้ด้วยดี ไม่ให้ด่างพร้อย จึงเรียกว่า ศีลบริสุทธิ์

อธิบาย ตัวศีล

 ค�าที่ว่า “ตัวๆ” นั้น ได้แก่ ผู้เป็นประธาน ผู้เป็นประธานนั้นก็ได้แก่ “ใจ”๒ ที่มี 
เจตนาวิรัติ ละเว้นจากโทษทั้งหลายเหล่านั้นมิให้ตั้งขึ้นทางกาย วาจา จะเป็นโทษ ๕  
โทษ ๘ หรือโทษ ๑๐ อาการใดอาการหน่ึงกต็าม ย่อมไม่ให้ตัง้ขึน้ในจิตใจ เอา “สต”ิ 
ระวังจิตไว้ให้เป็นปกติ นี้แล เรียกว่า “ตัวศีล”

 ศีลบริสุทธิ์ เรียกว่า สีลวิสุทธิ คือ ความหมดจดแห่งกาย วาจา จิต

 ศลีเศร้ำหมอง เรียกว่า ทศุลี คอื ศลีขาดเป็นท่อนๆ ทะลเุป็นช่องๆ ตวัอย่างเช่น  
รักษาได้ ๒ ข้อ เสียหาย ๓ ข้อ ที่ติดต่อกัน เรียกว่า ศีลขาดเป็นท่อนๆ

๑ บางครั้ง เรารู้ว่าศีลของตนขาด หรือด่างพร้อยไปเสียแล้ว แต่ก็ตั้งใจที่จะระวังรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์
ต่อไป โดยไม่ต้องกล่าวสมาทาน (ว่า) ตามบุคคลอื่น ดังนี้ก็ใช้ได้
๒ เมื่อเรามีใจศรัทธาตั้งมั่นอยากรักษาศีล การรักษาศีลก็ดูจะง่ายขึ้น เพราะมีใจเป็นผู้คอยดูแลกาย วาจา 
ไม่ให้ไปท�าผิดพดูผิด ถ้าเป็นอย่างน้ี เราจะรู้ได้ว่าการรักษาศลีไม่เป็นของยากอะไร และไม่ใช่สิง่ทีเ่หลอืวสิยั 
ของเราผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาที่จะรักษาศีล
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 บำงครำวสกิขำบทขำดไม่ตดิต่อกนั ตวัอย่างเช่น รักษาปาณาฯ ได้ อทนินาฯ กไ็ด้  
แต่ไปดื่มสุราเมรัยบ้าง ประพฤติผิดในกามบ้าง เช่นนี้เรียกว่า ศีลทะลุหรือด่างพร้อย  
พลอยจะให้ศีลชั่วเกิดขึ้น ที่เรียกว่า ทุศีล

 ผู้ทศีุลน้ัน กค็อื เป็นผู้มศีลีน่ันเอง แต่มไิด้ระวงัรักษำสกิขำบทข้อห้ำม ทำงกำย 
วำจำ ใจ ปล่อยให้ควำมชั่วรั่วไหลเข้ำมำ จึงเป็นผู้ทุศีล

 ศีลขำดก็ตำม ศีลทะลุก็ตำม ศีลด่ำงพร้อยก็ตำม ศีลเหล่ำนี้อยู่ในวงชั่วก็จริง  
ก็ยังดีกว่ำบุคคลที่ไม่มีศีล คนที่มีศีลขาดก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีศีลจะขาด เช่น คนที่นุ่ง
ผ้าขาด ยังดีกว่าคนไม่มีผ้านุ่ง

 คนเรำเกดิมำจะต้องมศีลีประจ�ำตวัทกุคน เว้นแต่คนตาย ถ้ามฉิะน้ันท�าไมจะต้อง 
มารักษากัน มารักษากันนั้นก็เพราะเอาศีลที่มีอยู่นั้นเองมาช�าระ มิใช่ว่าจะมาเก็บเอา
ตัวศีลอยู่ตามภิกษุ สามเณร 

 ได้กล่าวแล้วว่า

 ใจที่มีเจตนำดี เรียกว่า ตัวศีล (เจตนาวิรัติ)
 ใจที่มีเจตนำชั่ว เรียกว่า ทุศีล

 เท่าน้ีกแ็ลเหน็ได้ว่า คนเรามศีลีกันทัว่โลก ใครเล่าจะเป็นผู้ไม่มใีจ แต่คนบ้ามนัยงั 
มีใจ ไม่มีใจก็แต่คนตาย

 มนุษย์ใดมลีมหำยใจเข้ำ-ออกอยู ่ล้วนแต่มศีลี ต่างกนัอยูห่น่อยแต่ว่า ศีลบริสทุธิ์ 
และไม่บริสุทธิ์เท่านั้น ในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ยกมาเตือนภิกษุทั้งหลายว่า 
“เจตนำห� ภิกฺขเว สีล� วทำมิ” ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกล่าวว่า เจตนาละชั่ว
นั้นแลเป็นตัวศีล เจตนาชั่วเป็นตัวทุศีล เจตนาดีละชั่วเรียกว่า สีลวิสุทธิ 

 มีดังได้แสดงมาในสีลกถาปัญหาข้อที่ ๔ ด้วยประการฉะนี้ฯ 
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อธิบาย ข้อที่ ๕
ค�าที่ว่า ศีลจะตั้งอยู่ได้เพรำะเหตุใด ดังนี้คือ

 ในที่นี้ ศีล นั้นหมายเอา ควำมบริสุทธิ ์ฝ่ายเดียว

 ควำมบริสทุธิจ์ะมัน่คงถำวรอยูไ่ด้ ต้องอำศยัเหต ุตวัอย่างเช่น คนเราเกดิมาแล้ว  
ทีจ่ะเจริญวัยขึน้และตัง้อยูไ่ด้ ย่อมอาศยับดิา มารดา หาอาหารมาทะนุบ�ารุง จึงจะพ้น 
จากอนัตรายคือความหวิ บริโภคอาหารมากย่อมมกี�าลงัและอ้วนท้วน กนิอาหารน้อย
ย่อมถอยก�าลังและซูบซีด นี้ฉันใด

 ศลีทีจ่ะตัง้อยูไ่ด้จะต้องอำศยัเป็นผู้มสีต ิควำมระลกึได้ สมัปชญัญะ ควำมรู้ตวัน้ี  
เป็นเคร่ืองทะนุบ�ำรุงไว้แห่งควำมบริสทุธิ ์แล้วกจ็ะต้องบ�ารุงด้วยอาหาร ถ้าไม่มอีาหาร
แล้ว ศีลย่อมเหี่ยวแห้งย่อยยับไป แม้มีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ยังอ้วนไม่ได้ ฉันน้ัน  
อีกประการหนึ่ง เปรียบเหมือนทารกที่มีบิดามารดาอยู่ แต่มิให้กินอาหาร ทารกนั้น
ย่อมทรุดโทรมเหี่ยวแห้งไป นี้แลฉันใด ศีลจะมีก�าลังขึ้นได้จะต้องบ�ารุงด้วยอาหาร 
เหมือนกันฉันนั้น.

 อำหำรของศีล นั้นก็คือ

 ๑. เมตตำจิต คือ มีความคิดรักใคร่ปรารถนาจะให้ตนและคนอื่นเป็นสุขทุก 
ถ้วนหน้ากัน

 ๒. กรุณำจิต มีความสงสารตนและคนอื่น คิดจะช่วยเหลือให้พ้นจากทุกข ์
ถ่ายเดียว

 ๓. มุทิตำจิต มีจิตอ่อนน้อมพลอยยินดีในความดีของตนและคนอื่นสัตว์อื่น 
ทุกจ�าพวก

 ๔. อุเบกขำจิต คือ คิดปล่อยวางเฉยในสิ่งที่ควรปล่อย สิ่งใดที่ตนหมดความ
สามารถจะช่วยเหลือได้ก็ปล่อยวางเสีย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ ในบุคคลหรือสัตว์นั้นๆ 
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ตัวอย่างเช่น นายเพชฌฆาตก�าลังประหารชีวิตผู้ท�าผิดในข้ออาญาอยู่นั้น รักษาจิตไว้ 
ไม่ให้เกิดความดีใจเสียใจขึ้นในขณะที่แลเห็น ฉะนั้น

 เมตตำพรหมวิหำรทั้ง ๔ นี้แลเป็นอำหำรของศีล

 สติ   เป็นบิดา
 สัมปชัญญะ  เป็นมารดา
 (เมตตา) อัปปมัญญำ เป็นอาหาร
 เมื่อใครท�ำได้เช่นนี้ ศีลย่อมมีและตั้งมั่นฯ

 รวมควำมแล้วก็คือ

 เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม
 กรุณากายกรรม  กรุณาวจีกรรม  กรุณามโนกรรม
 มุทิตากายกรรม  มุทิตาวจีกรรม  มุทิตามโนกรรม
 อุเบกขากายกรรม  อุเบกขาวจีกรรม อุเบกขามโนกรรม

 ต่อน้ัน ศีลย่อมตั้งมั่นและถาวร มีแต่จะก้าวหน้าขึ้นสู่มรรคผลนิพพานโดย 
ถ่ายเดียว นี้แปลว่า ศีลอ้วน ศีลพี ศีลมั่ง ศีลมี ศีลศำสนำพระสมณโคดม

 ใครท�าไม่ได้เช่นนี้ ตกอยู่ใน ศีลทุกข์ ศีลยำก ศีลล�ำบำก ศีลเหี่ยว ศีลแห้ง 
ศีลเกิดโรค ศีลไม่มีอำหำร เกิดขึ้นมาไม่มีบิดามารดาคอยดูแลเลี้ยงด้วยอาหาร

 ผู้มีศีล  ก็คือผู้มีสัตย์
 ผู้มีสัตย์  ก็คือผู้มีทรัพย์
 ผู้มีทรัพย์ ย่อมได้รับควำมสุข
 สุขในศีล  ย่อมเป็นของประเสริฐ

 ศลีน้ีย่อมแต่งได้ในบคุคลทกุเหล่า หนุ่มสาว เฒ่าแก่ชรา ย่อมสวยงาม ย่อมไม่เป็น 
ทีบ่าดหบูาดตาแก่คน “พำล” ในโลก ไม่เหมอืนกบัเคร่ืองแต่งกายภายนอก ซึง่แต่งได้ 
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เป็นคร้ังเป็นสมัย แต่ ศลีแต่งได้ไม่เลอืกสมยั ใครท�ำให้เกดิมใีนตนได้แล้ว ย่อมพ้นจำก 
เวรภัยในชำตน้ีิ และชำตหิน้ำ ผู้มีปัญญาย่อมสงวนไว้ ผู้ไม่มปัีญญาย่อมหาเคร่ืองผูก  
ตัวอย่างเช่น โซ่ทองค�า ผูกแขนบ้าง ผูกคอบ้าง สวมข้อเท้าบ้าง ใส่ตะพายหูบ้าง 
ประคองดีก็ดี ท�าถูกสมัยก็ดี ยังหนีจากโทษไม่ได้ (ตัวอย่างเช่น) อาจถูกขโมยฉุด
โซ่ทองค�าขาดไปบ้าง หูขาดไปบ้าง ขากล่อน แขนกล่อน แขนถลอกไปบ้าง นี่แหละ
ท่านทั้งหลาย เครื่องแต่งกายในโลกให้คุณหรือให้โทษประการใดก็จงตรองดูให้แน่

 ส่วนศีลนั้นเล่า มีรอบกาย มีรอบวาจา มีรอบใจ ใครเล่าจะมาท�าลายของเราได้  
โจรก็เอาไปไม่ได้ ไฟไหม้ก็ไม่ฉิบหาย ตายไปย่อมบันเทิงในโลกหน้าคือสวรรค์  
มีประพันธ์คาถามารับรองได้ ดังนี้ว่า

 สีเลน สุคตึ ยนฺติ สีเลน โภคสมฺปทำ สีเลน นิพฺพุตึ ยนฺติ ผู้จะได้สุคติ และ
ถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติ และมรรคผลนิพพานเบื้องบน ก็อาศัย “ศีล” นี้
 สำธุ โข สิปฺปก� นำม อปิ ยำทิสกีทิส� ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่งก็ยัง
ประโยชน์ให้ส�าเร็จได้
 สีล� โลเก อนุตฺตร� ศีลเป็นเยี่ยมในโลก
 จนฺทนำทีน� คนฺธำน� สีลคนฺโธ อนุตฺตโร บรรดากลิ่นทั้งหลาย มีกลิ่นจันทน์
เป็นต้น กลิ่นคือศีลเป็นเยี่ยม (กว่ากลิ่นทั้งปวงในโลก)
 สีโล รหโท อกทฺทโม ศีลเหมือนสระน�้าไม่มีเปือกตม
 สุข� ยำว ชรำ สีล� ศีลย่อมน�าความสุขมาให้ตราบเท่าชรา
 สีล� ยำว ชรำ สำธุ ศีลยังประโยชน์ให้ส�าเร็จได้ตราบเท่าชราดังนี้

 ฉะน้ัน ผู้หวงัความดอีนัผ่องใสสะอาด ควรอยูท่ีจ่ะต้องเอาใจใส่ทะนุบ�ารุงเลีย้งด ู 
“ศลี” ของตนให้อิม่หน�าส�าราญด้วยพรหมวหิารทัง้ ๔ เม่ือท�าได้เช่นน้ี ผู้ต้องการต่อมรรค 
ผลขั้นกลาง คือ สมำธิ ก็จักส�าเร็จได้โดยเร็วพลัน

 อธิบายมาในองค์ศีล จะตั้งอยู่ได้เพราะเมตตาพรหมวิหาร ดังได้แสดงมาใน 
สีลกถาปัญหาข้อที่ ๕ ด้วยประการฉะนี้ฯ
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ธรรมะปฏิบัติ เรื่องสมาธิ
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สมาธิปัญหา

 ๑. ผู้ท�าสมาธิ จะต้องท�าอย่างไร?
 ๒. ท�าแล้ว มีประโยชน์อย่างไร?
 ๓. สมาธิ มีกี่ประเภท?
 ๔. สมาธิ จะตั้งอยู่ได้อาศัยอะไร?
 ๕. อะไร เป็นตัวสมาธิ?

อรรถาธิบาย ปัญหาข้อที่ ๑

ค�าที่ว่า ผู้ท�ำสมำธิจะต้องท�ำอย่ำงไร นั้น ดังนี้คือ

 กิจเบื้องต้น ให้น่ังคุกเข่าประนมมือด้วยความตั้งใจ นอบน้อมกราบไหว้พระ
รัตนตรัย เปล่งวาจานมัสการ ดังต่อไปนี้

 อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ ภะคะวำ, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวำเทมิ. (กราบ)
 ส�วำกขำโต ภะคะวะตำ ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสำมิ. (กราบ)
 สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมำมิ. (กราบ)

 ล�าดบัน้ีตัง้ใจปฏบิตับิชูาด้วยกาย วาจา ใจ กล่าวค�านอบน้อมพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  
ว่า นะโม ตสัสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สมัมำสมัพทุธสัสะฯ ๓ จบ แล้วปฏญิาณตน 
ถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนที่เรียกว่า พระไตรสรณคมน์ ว่าตามบาลี 
ดังนี้
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 พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉำมิ.
 ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉำมิ.

 ว่ำค�ำอธิษฐำนพระไตรสรณคมน์ให้มั่นก่อนว่ำ

 ข้าพเจ้าขอถงึพระพทุธเจ้าองค์อรหนัต์ ผู้ละกเิลสขาดจากสนัดาน กบัพระธรรมเจ้า 
กล่าวคือค�าสอนของพระองค์ที่เป็นปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรม กับ 
พระสงฆ์เจ้า กล่าวคอื พระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคาม ีและพระอรหนัต์ ว่า 
เป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่นับถือของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไปตราบเท่าสิ้นชีวิตของ
ข้าพเจ้านี้แล

 ต่อนี้ให้มีเจตนำวิรัติ ละเว้นในส่วนองค์ศีล ๕ ศีล ๘ หรือศีลกรรมบถ ๑๐ ๑  
ที่ตนสามารถจะรักษาได้ แล้วว่าค�าสมาทานรวมลงในที่แห่งเดียวอีกว่า

 อิมำนิ ปัญจะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ (๓ หน) นี้ส�าหรับศีล ๕
 อิมำนิ อัฏฐะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ (๓ หน) นี้ส�าหรับศีล ๘ อุโบสถ
 อิมำนิ ทะสะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ (๓ หน) นี้ส�าหรับศีล ๑๐

๑ ศลี ๕ ศีล ๘ ศลีกรรมบถ ๑๐ ท่านบอกว่าศึกษาเข้าใจแล้วกต็ัง้ใจรักษาได้เลย คือสมาทานด้วยการอธษิฐาน 
ตั้งใจ แล้วก็ระวังรักษาได้ด้วยตนเองทันที ไม่ต้องไปรอขอกับพระภิกษุสามเณร ไม่ต้องรอกาลเวลาอะไร
ทั้งสิ้น
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 ถ้ำศีล ๒๒๗ ให้ว่า

 ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง พุทโธ ธำเรตุ.
 ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง ธัมโม ธำเรตุ.
 ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง สังโฆ ธำเรตุ.

 เมือ่ท�าความบริสทุธิข์องตนด้วยกาย วาจา ใจ ต่อคณุพระพทุธเจ้า คณุพระธรรมเจ้า  
คณุพระสงฆ์เจ้า แล้วกราบลง ๓ หน จึงค่อยน่ังราบลง ประนมมอืไหว้ ท�าใจให้เทีย่ง 
เจริญพรหมวิหาร ๔ ถ้าแผ่ไปไม่เจาะจง เรียกว่า อัปปมัญญำพรหมวิหำร

 ว่าโดยค�าบาลีย่อๆ ให้สะดวกแก่ผู้จ�ายากก่อน ว่าดังนี้

 เมตตา เมตตาจิต คือ จิตคิดเมตตารักใคร่ปรารถนาให้คนและสัตว์เป็นสุข 
ทั่วหน้ากัน
 กรุณำ กรุณาจิต คือ จิตกรุณาเอ็นดูสงสารตนและคนอื่น
 มุทิตำ มุทิตาจิต คือ จิตอ่อนน้อมพลอยยินดีในกุศลของตนและคนอื่น
 อุเปกขำ อุเบกขาจิต คือ จิตคิดวางเฉยในสิ่งที่ควรปล่อยวาง

 จบแล้วให้น่ังขดัสมำธ ิเอาขาขวาทบัขาซ้าย มอืขวาทบัมอืซ้าย ตัง้กายให้ตรง ด�ารง
สติให้มั่น อย่าให้ฟั่นเฟือน ประนมมือไหว้อยู่ แล้วระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม  
พระสงฆ์ แต่ในใจว่า พทุโธ เม นำโถ, ธมัโม เม นำโถ, สงัโฆ เม นำโถ แล้วว่าซ�้าอีก  
พทุโธๆ ธมัโมๆ สงัโฆๆ แล้วปล่อยมอืลงข้างหน้า บริกรรมภาวนาแต่ค�าเดยีวว่า พทุโธๆ  
เพ่งอยูท่ีล่มหายใจเข้าออกจนกว่าจิตจะสงบลงเป็นหน่ึงเท่าน้ี น้ีเป็นวธิที�ำสมำธใินเบือ้งต้น
เมื่อมีความเพียรไม่เกียจคร้านแล้ว ก็จักเห็นคุณเกิดขึ้นในใจตนเอง ส�าหรับผู้สนใจ 
จริงๆ แล้ว ปฏบิตัไิด้เสมอเท่าน้ีกจั็กเหน็คุณทเีดยีว ทีไ่ม่เหน็คุณน้ันกเ็พราะ ตนไม่ได้ 
ใส่ใจ นี้ ๑ ตนสนใจอยู่ แต่ไม่ถูกต้องตามข้อธรรมนั้นๆ นี้ ๑ เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมไม่ 
เหน็ผลในการท�าสมาธ ิถ้าตนสนใจจริงแล้วท�าให้ถกูต้อง จักได้รับประโยชน์ตามสมควร 
แก่ก�าลังความเพียร

 ได้อธิบายมาในวิธีท�าสมาธิกถา ด้วยประการฉะนี้ฯ
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อรรถาธิบาย ปัญหาข้อที่ ๒

ค�าที่ว่า ท�ำสมำธินั้นมีประโยชน์อย่ำงไร

 ผู้ท�ำสมำธิย่อมมีประโยชน์ดังนี้ คือ

 ๑. จิตใจของบุคคลที่ฝึกหัดสมำธิได้แล้ว ย่อมเป็นใจที่ผ่องใสมั่นคงกล้ำหำญ  
ถึงแม้จะคิดกำรงำนสิ่งใดก็ส�ำเร็จได้เพรำะว่ำใจมีหลักคิด ถึงแม้จะประกอบการงาน 
ทางโลก กเ็ป็นการงานทีม่ัน่คงถาวรเป็นชิน้เป็นอนั ช้ินใดตัง้ข้ึนแล้วย่อมส�าเร็จประโยชน์  
นี้ประการหนึ่ง

 ๒. เมื่อใครอบรมใจให้ตั้งมั่นเป็นสมำธิแล้ว ย่อมเป็นผู้มีควำมหนักแน่นใน 
ทำงโลกและทำงธรรม ใจทีห่นักแน่นน้ันเทยีบได้กบัแท่งศิลา ธรรมดาศลิาน้ัน ลมจะพดั  
หรือฝนตกแดดออกกต็าม ศลิาน้ันย่อมไม่เคลือ่นไหว กล่าวโดยย่อกคื็อ โลกธรรม ๘  
มีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกข์ นินทา เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ตรวนทั้ง ๘ หุนนี้ มิได้
จองจ�ำดวงจิตของบุคคลผู้มีสมำธินี้ 

 นิวรณ์ธรรม ๕ มกีำมฉันทะเป็นต้นน้ี เปรียบเหมอืนตวัมอด มอดทัง้ ๕ จ�าพวกน้ี  
ย่อมไม่เข้าไปเจาะไชในดวงจิตของบุคคลผู้นั้น นี้ประการหนึ่ง

 อกีนัยหน่ึง ผู้มสีมาธคิอืใจตัง้ม่ันแล้ว เปรียบเหมอืนต้นไม้ทีม่แีก่น เมือ่ตายแล้ว 
ย่อมเป็นประโยชน์แก่ชนผู้ฉลาด ตวัอย่างเช่น ไม้สกั ไม้พยงุ เป็นต้น น้ีฉันใด ใจของใคร 
ได้อบรมแล้วด้วยสมาธิ แม้ตายไปแล้ว ความดีอันนั้นย่อมเป็นสาระแก่นสารแก่ตน 
และคนที่เหลืออยู่ ตัวอย่างเช่น ท�าตามพระพุทธเจ้าที่ท่านนิพพานไปแล้ว

 คนมีสมำธน้ัิน เปรียบเหมือนมนุษย์ทีม่คีรอบครัว จัดว่า “เป็นผู้มหีลกัในทำงโลก”

 คนไม่มีสมำธินั้น เปรียบเหมือนมนุษย์ที่ไม่มีครอบครัว เป็นคนจรจัดหาที่อยู่ 
ที่หลับนอนไม่ได้ แม้มีทรัพย์ก็ไม่มีที่เก็บ ฉะนั้น
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 ผู้ท�ำสมำธติัง้ใจม่ันแล้ว ย่อมมีทีเ่ก็บทรัพย์ทัง้ปวง คอืบญุกศุลน้อยใหญ่ย่อมเข้า 
สันนิบาตในดวงจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นแล้วทั้งหมด

 ผู้ไม่มสีมำธน้ัิน เปรียบเหมือนไม้ตะแบกทีม่โีพรง ย่อมเป็นทีอ่าศยัของสตัว์ทีม่พีษิ  
ตัวอย่างเช่น งูเห่า และ สกุณานก เมื่อเข้าไปอาศัยอยู่แล้วย่อมท�ารังและฟักไข่ ขี้ใส่ 
เยีย่วใส่ในโพรงน้ันๆ เม่ือต้นตะแบกตายไปก็ไม่มีประโยชน์อย่างอืน่ นอกจากจะท�าฟืน  
นี้แลฉันใด

 ใจของบคุคลผู้มิได้ฝึกหดัสมำธ ิย่อมเป็นทีอ่ยูข่องกเิลสทัง้ปวง กล่าวคือ “โลภะ  
โทสะ โมหะ” กเิลสเหล่าน้ีย่อมท�าโทษท�าทกุข์ให้ร่างกาย ตายแล้วไม่มีประโยชน์ นอกจาก 
ให้หนอนกินและไฟเผาให้ฉิบหายไปถ่ายเดียวเท่านั้น

 อกีประการหน่ึง ผู้ไม่มสีมำธน้ีิ เปรียบเหมอืนเรือหรือรถไม่มีท่ำจอดสถำนีหยดุ 
มนุษย์ใดไปอำศัยเรือหรือรถนั้นๆ ย่อมล�ำบำก

 สมำธิมิใช่จะมีแต่ทำงพุทธศำสนำ ในทำงโลกีย์เขำย่อมท�ำกันอยู่ ตัวอย่างเช่น 
ในการงานทั้งปวงของโลก ถ้าปราศจากความมั่นใจแล้ว ย่อมไม่ส�าเร็จ อย่างพวกเรา 
สอนกัน เช่น ให้ตั้งใจท�างาน ตั้งใจท�ามาหากิน ตั้งตนในครอบครัวให้เป็นหลักฐาน 
โวหารเช่นน้ีกส็อนสมาธกัินน่ันเอง ถ้าใครเช่ือโวหารน้ันๆ แม้ประกอบในอาชีพกย่็อม 
ส�าเร็จประโยชน์ นี้ในส่วนโลก ถ้ำหำกตนมำฝึกหัดในทำงพุทธศำสนำ ย่อมแลเห็น
คณุประโยชน์มำกทเีดียว โดยย่อกค็อืเป็นเหตเุป็นทีต่ัง้แห่งปัญญา เป็นหลกัวชิชาส�าคญั
ข้อหน่ึงในทางพทุธศาสนา เรียกได้ว่า จิตตวิทยำ อย่างถูกต้อง คือปัญญำเกิดขึ้นจำก
กำรอบรมจิต ใครมิได้อบรมสมาธิแล้ว แม้ฉลาด ก็ยังมิได้จัดว่าเป็นปัญญาอย่างแท้ 
ยังจัดว่าฟุ้งซ่านอยู่ ตัวอย่างเช่น คิดมากเส้นประสาทแตกตาย นั้นก็แสดงให้เห็นว่า 
“ความคิดไม่มีที่จอดพัก คือคิดฟุ้งซ่านปราศจากสมาธิ”

 ผู้อ�านวยการในทางโลกและทางธรรมควรจะต้องฝึกหัดจิตใจของตนให้เป็น
สมาธ ิคราวใดควรใช้ก็เอาออกมาใช้ คราวใดไม่ควรใช้กเ็กบ็ไว้ในสมาธ ิใช้ถกูกาลเทศะ  
ถูกกาล ถูกสมัย



61

 ผู้ไม่มีสมำธิใช้ควำมคิดไม่มีหลักแล้ว ย่อมเสียก�ำลังใจ เมื่อก�ำลังใจเสียแล้ว 
ย่อมเสียหมด แม้กายมีก�าลังอยู่ วาจามีก�าลังอยู่ แต่ก�าลังใจเสียไป ท�าอะไรย่อมไม่
ส�าเร็จ

 มนุษย์โดยมำกเป็นแต่ใช้ ไม่รู้จักรักษำ กลางวัน กลางคืน ยืน เดิน นั่ง นอน 
ไม่ได้พักผ่อนสักเวลา เปรียบเหมือนบุรุษที่ใช้รถหรือเรือ ถ้าไม่รู้จักพักแล้วย่อม 
ให้โทษ ตวัอย่างเช่น เรอืทะลจุมไป เหลก็เสยีไป เมือ่เป็นเช่นน้ีย่อมได้รบัความล�าบาก
แก่ผู้อาศัย ใจของผู้ไม่มีสมำธิอบรมแล้ว ย่อมล�ำบำกแก่กำยตนและกำยคนอื่น

 ฉะน้ัน พระพทุธเจ้าท่านแลเหน็ว่าเป็นประโยชน์ได้ในทางโลกและทางธรรม จึงได้ 
น�าค�าสอนน้ันๆ มาประกาศแก่ชมุนุมชนในทางโลก บางคนกห็ตูงึคือความมืด ฟังเร่ือง 
สมาธิไม่ออก ตามืด ดูตัวอย่างของท่านที่ท�าก็ไม่ได้ ลบหลู่ดูถูก ผูกพยาบาทแก่ผู้ท�า 
ดังนี้เป็นต้น

 เหตน้ัุน พวกเราชาวนิกรชนผู้หวงัตัง้ตนในทางโลกกด็ ีในทางธรรมกด็ ีควรอยูท่ี่ 
จะต้องตัง้ตนเป็นรากเหง้าของพทุธศาสนาและกลุธดิาในครอบครัว ไม่ควรท�าตนเป็น 
กาฝากคอยแอบอาศัยเอาเลศพระพุทธศาสนามาอ้างว่า เราเกิดมาเห็นพุทธศาสนา  
ได้บวชบ้าง ได้ศกึษาบ้าง เช่นน้ีเป็นต้น แต่ความจริงหาสมค�าปฏิญาณของตนไม่ เม่ือเป็น 
เช่นนี้ก็มีแต่จะท�าให้พุทธศาสนาเสื่อมไปถ่ายเดียว

 น้ีแหละ ผู้ฝึกหดัจิตใจให้เป็นสมำธติัง้มัน่ได้ ย่อมเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอืน่  
ผู้มไิด้ฝึกหดัจิตใจของตนให้เป็นสมาธน้ัิน ย่อมไม่ได้ประโยชน์แก่ตนและคนอืน่ มีแต่ 
จะน�าโทษมาใส่ตัวและหมู่คณะเท่านั้นเอง

 เมื่อใครท�าสมาธิมีจิตใจตั้งมั่นแล้ว เปรียบเหมือนมีป้อมอันส�าคัญ ข้าศึกจะมา
ภายในหรือภายนอก ย่อมแลเห็นได้ 

 ปัญญำที่เกิดจำกสมำธิ เป็นอำวุธที่จะได้ต่อสู้ยุทธสงครำมท�ำลำยกิเลส สิ่งใด
จะให้คุณประโยชน์ก็เก็บไว้ในใจ สิ่งใดที่จะให้โทษเก็บออกทิ้ง ผู้มีปัญญำที่เกิดจำก
สมำธิย่อมเลือกได้ในสิ่งที่ควร
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 น่ีแหละ ผู้ฝึกหัดในทางสมาธิย่อมมีประโยชน์ดังน้ี ผู้ไม่สนใจน้ันย่อมมีโทษ 
ตรงกันข้าม ที่ได้อธิบายมาในสมาธิกถา พรรณนาถึงอานิสงส์ของผู้ได้ฝึกสมาธิที่ 
แลเห็นได้ง่าย พร้อมด้วยทางโลกและทางธรรม

 ดังได้แสดงมาในสมาธิกถาปัญหาข้อที่ ๒ ค�าที่ถามถึงประโยชน์ของสมาธิที่ท�า 
ให้ใจตั้งมั่น มีดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้ฯ

อรรถาธิบาย ปัญหาข้อที่ ๓

ค�าที่ว่า สมำธิมีกี่ประเภท นั้น ดังนี้

 สมาธิมี ๒ ประเภท คือ สาธารณสมาธิ ๑ อสาธารณสมาธิ ๑

 ๑. สำธำรณสมำธิ นั้น ได้แก่ การอบรมจิตทั่วไปในโลกทั้งหมด ไม่จ�ากัดว่า 
พุทธศาสนา คริสต์ศาสนา มะหะหมัดศาสนา พราหมณ์ศาสนา เขาย่อมฝึกหัดกัน 
ศาสนาเหล่านี้ย่อมมีสมาธิเป็นหลัก จึงเรียกได้ว่า สาธารณสมาธิ

 ๒. อสำธำรณสมำธ ิน้ัน ไม่มทีัว่ไปในศาสนาอืน่ มีเฉพาะแต่พทุธศาสนาเท่าน้ัน 
เมือ่หดัแล้วย่อมได้โลกตุตระ และมรรคผลนิพพานเป็นทีส่ดุ จึงเรียกได้ว่า อสาธารณ- 
สมาธิ

 หรืออกีนัยหน่ึง สำธำรณสมำธ ิน้ัน คอื สมาธทิัว่ไป ท�าได้ทกุอริิยาบถ จะยนื เดนิ  
นั่ง นอน ก็ท�าสมาธิได้ นี้อย่างหนึ่ง

 อสำธำรณสมำธ ิน้ัน คือ สมาธทิีไ่ม่ทัว่ไป ท�าได้แต่ “ทำงใจ” อย่างเดยีว (ก�าหนดใจ 
ให้ตัง้ม่ันอยูอ่ย่างเดียว) คอื “ก�าหนดลมหายใจเข้าออกอย่างเดยีว” ไม่เกีย่วกาย ไม่เกีย่ว 
วาจา ท�าเฉพาะดวงจิตนี้อย่างหนึ่ง

 เมื่อจะแยกออกตำมชั้นภูมิ ก็มี ๓ อย่ำง คือ ขณิกสมาธิ ๑ อุปจารสมาธิ ๑ 
อัปปนาสมาธิ ๑
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 ๑. ขณกิสมำธ ิน้ัน อาจเกิดขึน้ในคราวทีเ่ราท�างานบ้าง ในคราวตาเหน็รูป หฟัูงเสยีง  
จมูกดมกลิน่ ลิน้ลิม้รส กายสมัผัส ธรรมารมณ์ทีเ่กดิกบัใจ คอื มสีตปิระจ�าใจม่ันอยู่ 
ในค�าบริกรรมว่า “พุทโธๆ” เป็นต้น เมื่อตนท�าเช่นนี้ จิตสงบลงเป็นขณะๆ เรียกว่า  
ขณิกสมำธิ ขณิกสมาธิ นี้เปรียบเหมือนคนด�าน�้าในสระ เมื่อผุดแล้วก็ขึ้นบนฝั่ง

 ๒. อุปจำรสมำธิ เมื่อตนก�าหนดเพ่งพิจารณากำยคตำสติ มีการไตร่ตรองไป
ตามสงัขารร่างกายจนเหน็เป็นอสจิุของโสโครก อสภุงัของเป่ือยเน่า ไม่งาม ไม่สะอาด 
เป็นธาตุทั้ง ๔ มี ดิน น�้า ลม ไฟ มาประชุมกันอยู่

 เมื่อคิดอยู่เช่นนี้ เรียกว่า “วิตก”
 เมื่อรู้เช่นนั้น เรียกว่า “วิจำร”

 ต่อนั้น จิตสงบนิ่งสบายหยุดอยู่ไม่ฟุ้งซ่าน แต่ไม่นานก็ถอนออก จึงเรียกได้ว่า  
อปุจำรสมำธ ิคอื สงบพอสมควรใกล้ต่ออปัปนา อปุจารสมาธ ิน้ีเปรียบเหมอืนบคุคล
ที่กระโดดลงไปในสระน�้า ด�าลงผุดขึ้นแล้วก็ว่ายอยู่ครู่หนึ่งจึงขึ้นบก

 ๓. อัปปนำสมำธิ คือ จิตตั้งมั่นแน่วแน่ ปล่อยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
เหลือแต่ธรรมารมณ์ คือจิตเพ่งอยู่กับอารมณ์อันเดียวแน่วแน่อยู่ เข้าไปซ่อนตัวอยู่ 
ในอารมณ์อนัละเอยีด หลบออกจากนิวรณ์ ๕ ได้ แต่จะฆ่านิวรณ์ให้ขาดจริงๆ ไม่ได้  
ถงึอย่างน้ันกเ็รียกได้ว่า อปัปนำสมำธ ิเพราะเข้าไปตัง้อยูไ่ด้นาน อปัปนาสมาธ ิน้ีอปุมา 
เหมือนบคุคลทีก่ระโดดลงไปในสระน�า้ ด�าลงจนถงึก้นสระ ผุดขึน้มาแล้วกว่็ายไปใน
ทิศทั้ง ๔ จึงค่อยขึ้นมา คือได้แก่การเข้าถึงฌานทั้ง ๔ นั่นเอง

 สมำธิทั้ง ๓ นี้ ก็มีทั่วไปในโลกทั้งปวงเหมือนเดิม มีเฉพำะพุทธศำสนำก็คือ 
โลกุตตรสมำธิอย่ำงเดียว

 ย่นลงกล่าวก็มีแต่ ๒ คือ
 ๑. โลกียสมาธิ
 ๒. โลกุตตรสมาธิ
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 ๑. โลกียสมาธินั้น แบ่งออกเป็น ๒ คือ
 - สมาธิที่เจือปนไปด้วยนิวรณ์ธรรม ๑
 - สมาธิที่เจือปนไปด้วยวิปัสสนาปัญญา ๑

 ๒. โลกุตตรสมาธินั้น ก็แยกออกเป็น ๒ เหมือนกัน คือ
 - สมาธิที่ละสังโยชน์เบื้องต�่าได้แล้ว เจือปนไปด้วยนิวรณ์อยู่ นี้ ๑
 - สมาธทิีล่ะสงัโยชน์ได้แล้ว ประกอบไปด้วย วปัิสสนำญำณ ปราบนิวรณ์ธรรม 
๕ อย่างได้ นี้ ๑

 สมำธทิัง้ ๓ น้ี๑ เป็นบำทแห่งปัญญำ จะเป็นปัญญาส่วนโลกย์ีกต็าม โลกตุตระกต็าม 
ต้องอาศัยสมาธิทั้ง ๓ นี ้อย่างใดอย่างหนึง่เป็นที่ตั้งก่อนจึงจะส�าเร็จได้ แต่ไม่ใช่องค์ 
ตรัสรู้ องค์ตรัสรู้นั้นได้แก่ปัญญำ ถ้าขาดปัญญาเสียอย่างเดียว แม้มีสมาธิมาก ก็ยัง 
ตรัสรู้ไม่ได้

 ผู้ได้สมำธิเหล่ำนี้แล้ว เมื่อจะเกิดปัญญาได้อาศัยเหตุ ๒ อย่างนี้ คือ

 ๑. มีกัลยำณมิตร มาสะกิดขึ้นให้รู้ช่องของปัญญา
 ๒. มีเหตุภำยนอกมำกระทบ เช่น รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมำรมณ์ 
เป็นต้น แล้วขยับจิตขึน้ขณะหน่ึง แล้วกต็ามค้นพจิารณาในสิง่น้ันๆ ทีเ่รียกว่า วติก วจิำร  
ได้รู้เร่ืองราวเหล่าน้ันตามความเป็นจริง ถ้าเหน็เหตทุัง้ ๒ อย่างน้ีว่าจะให้คุณประโยชน์ 
แก่ตน ก็ก�าหนดจิตตัง้ม่ันอยูใ่นเหตน้ัุนๆ แล้วกต็ามพจิารณาด้วยก�าลงัปัญญาจนรู้แจ้ง 
เห็นจริงในเหตุนั้นๆ

 ถ้าเหน็ว่า “ก�ำลงัปัญญำของตนอ่อน” ก�าหนดพจิารณาต้านทานเหตน้ัุนๆ ไม่ไหว 
ก็กลับมาเพ่งอยู่ในสมาธิตามเดิม ถ้าเพ่งเข้าเพ่งออกอยู่เช่นนี้ ย่อมได้วิปัสสนาญาณ 
ถ้าได้วิปัสสนาญาณแล้ว จักได้โลกตุตรปัญญา คอืความรู้ทีจ่ะละสกักายทฏิฐขิองตน 
ให้หมดไป

๑ ท่านหมายถึง ขณิกสมาธิ อุปจารสมาธิ อัปปนาสมาธิ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น
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 โลกุตตระน้ัน เรียกตามชื่อของปัญญาต่างหาก ตัวปัญญาน้ีจึงเป็นองค์ตรัสรู้  
เหตทุีจ่ะมีปัญญำได้น้ี ต้องมสีมำธเิป็นเคร่ืองอดุหนุน จึงจะส�ำเร็จประโยชน์น้ันๆ ได้ใน 
ทำงพระพุทธศำสนำ

 ทีไ่ด้พรรณนามาในสมาธกิถาปัญหาข้อที ่๓ ทีม่คี�าถามว่า สมาธมิกีีป่ระเภทน้ัน 
มีดังได้แสดงมาด้วยประการฉะนี้ฯ

อรรถาธิบาย ปัญหาข้อที่ ๔

ค�าที่ว่า สมำธิจะตั้งอยู่ได้อำศัยอะไรนั้น ดังนี้คือ

 สมำธิๆ นี้ แปลว่ำ ตั้งใจมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เรียกว่า “เอกัคคตำรมณ์”
แต่ใจจะตั้งมั่นได้ ต้องมีหลักเป็นที่ยึด

 ธรรมดา “ใจ” คนเราถ้าไม่มหีลกัอาศัยแล้ว ท�าอะไรย่อมไม่ส�าเร็จ อย่าว่าแต่ใจเลย  
แม้กายไม่มบ้ีานอยูก่ไ็ม่ส�าเร็จเป็นความสขุได้ วาจาถ้าไม่มผู้ีฟังเป็นหลกัรบัค�าพดูแล้ว 
ย่อมไม่ส�าเร็จในการพูด ดังนี้เป็นต้น นี้ฉันใด

 ใจ ทีฝึ่กหดัให้เป็นสมาธติัง้ม่ันน้ัน จะต้องอาศยักรรมฐาน กรรมฐานน้ันเปรียบ
เหมือนอาหารหรือยา ฉะนั้น เมื่อใครรู้ในกรรมฐำน ย่อมให้ส�ำเร็จในกำรท�ำสมำธิได้

 ฉะนั้น ในที่นี้จะแยกกรรมฐานออกเป็นประเภทๆ เสียก่อน คือ

 ๑. กรรมฐานภายนอก
 ๒. กรรมฐานภายใน

 กรรมฐำนภำยนอก นั้น หมายเอา รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมำรมณ์ 
ที่เรียกว่า อายตนะ ๖

 กรรมฐำนภำยใน น้ัน หมายเอา รูป เวทนำ สญัญำ สงัขำร วญิญำณ ทีเ่รียกว่า  
ขันธ์ ๕
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 กรรมฐำนภำยนอกก็ตำม กรรมฐำนภำยในก็ตำม ย่อมให้ส�ำเร็จเป็นสมำธิได้ 
ถ้ำผู้มีสติปัญญำ เว้นแต่ละเมิดมิได้เอำใจใส่ ถ้ำเอำใจใส่แล้วย่อมเป็นเหตุให้ส�ำเร็จ
เป็นสมำธิได้ 

 ส�ำหรับผู้ฝึกหัดใหม่ ก�ำลังปัญญำน้อย ให้เรียนกรรมฐำนภำยในเสียก่อน คือ
เรยีนในกายทีเ่รียกว่า “สรีรศำสตร์” เรียนให้รู้รูปธาตทุัง้ ๔ ม ีดิน น�า้ ลม ไฟ เป็นต้น  
ถ้าผู้มปัีญญาอบรมมาพอสมควรแล้ว ย่อมท�าจิตให้ตัง้มัน่ได้ทัว่ไปในกรรมฐานทัง้ปวง  
ไม่ว่าภายนอกหรือภายใน

 ทีจ่ะท�า กรรมฐำนภำยใน น้ัน ให้ท�าโดยอาการอย่างน้ี คือให้เอา ธำตดิุน น�ำ้ ไฟ ลม  
ทีป่รากฏมอียูใ่นกายเป็นอารมณ์ของจิต อย่าส่งจิตคดินึกไปตามอารมณ์ภายนอกกาย 
ให้เพ่งลงเฉพาะกายเฉพาะจิตของตน ก�าหนดเพ่งอยูใ่น ธำตดุนิ โดยปัญจกะ หมวด ๕  
คือ

 ๑. เกสำ  ผมทั้งหลาย
 ๒. โลมำ ขนทั้งหลาย
 ๓. นขำ  เล็บทั้งหลาย
 ๔. ทันตำ ฟันทั้งหลาย
 ๕. ตโจ   หนังที่หุ้มห่อร่างกระดูกทั้งหลาย

 ทัง้ ๕ อย่างน้ี ให้เพ่งพจิารณาจนเหน็เป็นของไม่งาม ไม่สะอาด เป็นปฏิกลูโสโครก  
โดยทีเ่กดิบ้าง ทีอ่ยูบ้่าง โดยสบ้ีาง โดยสณัฐานบ้าง โดยกลิน่บ้าง ให้นึกเพ่งอยูอ่ย่างน้ี

 ถ้าจิตยงัไม่สงบ ให้ตรวจดอูกี คอื เพ่งพจิารณา ธำตนุ�ำ้ ทีม่อียูใ่นกายโดยปัญจกะ  
หมวด ๕ อีก คือ

 ๑. ปิตตัง น�้าดี สีเขียว รสขม
 ๒. เสมหัง น�้าเสลด ที่คอยปิดกลิ่นอาหารไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาทางทวารปาก
 ๓. ปุพโพ  น�้าหนอง ที่พุพองเปื่อยเน่าเกิดมีขึ้นในเวลาเป็นแผล
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 ๔. โลหิตัง น�้าเลือด มีเลือดแดง เลือดด�า เลือดขาว อันซาบซ่านอยู่ทั่ว
สรรพางค์กาย
 ๕. เสโท  น�้าเหงื่อ ที่ไหลออกในคราวกระทบร้อนจัด

 ทัง้ ๕ อย่างน้ี ให้เพ่งพจิารณาจนเหน็เป็นของปฏกิลู น่าเกลยีด น่ากลวั น่าสยดสยอง  
เป็นของปฏิกูล โดยทีเ่กดิ ทีอ่ยู ่และส ีและกลิน่ และลกัษณะอาการเหล่าน้ีให้เพ่งอยู่ 
จนเห็นปรากฏในใจเป็นอย่างนั้นจริงๆ จะเกิดความสงบตั้งมั่น

 ถ้าไม่สงบ ก็คอยตรวจดู ธำตุไฟ ที่ปรากฏอยู่ในกายโดยจตุกกะ หมวด ๔ อีก  
คือ

 ๑. ไฟยังกำยให้อบอุ่น
 ๒. ไฟยังกำยให้กระวนกระวำยเร่ำร้อน
 ๓. ไฟเผำอำหำรให้ย่อยยับ ส�าหรับต้มกลั่นอาหารส่งไปตามสรรพางค์กาย 
(อาหารทีบ่ริโภคลงไปน้ัน คอืฉิบหายไปด้วยไฟเผาส่วน ๑ เป็นกากส่วน ๑ หมูห่นอน
กินส่วน ๑ เลี้ยงร่างกายส่วน ๑ ดังนี้)
 ๔. ไฟยังกำยให้ทรุดโทรมเหี่ยวแห้งทุพพลภำพไป

 รวมลงธาตุไฟทั้ง ๔ กองนี้ ให้พิจารณาจนเห็นธาตุไฟเหล่านั้นเป็นไตรลักษณ์ 
คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้

 ถ้าจิตยงัไม่สงบ ให้พิจารณา ธำตลุม โดยล�าดบัอกี คือให้รู้ลกัษณะของธาตลุม  
โดยฉักกะ หมวด ๖ คือ

 ๑. ลมพัดขึ้นเบื้องบน
 ๒. ลมพัดลงเบื้องต�่ำ
 ๓. ลมพัดในท้อง
 ๔. ลมพัดในล�ำไส้
 ๕. ลมพัดไปทั่วสรรพำงค์กำย
 ๖. ลมหำยใจเข้ำออก
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 ให้พจิารณาธาตลุมทัง้หลายเหล่าน้ี เป็นอนิจจลกัษณะ ทกุขลกัษณะ อนัตตลกัษณะ  
อันใดอันหนึ่ง

 ถ้าจิตไม่สลดสงัเวช กใ็ห้รวมลงทัง้หมด คอื ธาตดิุน น�า้ ลม ไฟ ทัง้ ๔ กอง เพ่งลง 
เป็นก้อนอันเดียวเรียกว่า รูป รูปทั้งหลายเหล่านี้ก็สักแต่ว่ารูป ไม่เป็นแก่นสารอะไร

 ถ้าไม่เกิดความสลดสังเวชแล้ว ให้เพ่งนามต่อไปอีก ที่เรียกว่า อรูป คือ

 ๑) เวทนำ ความเสวยอารมณ์
 ๒) สัญญำ ความจ�าหมาย
 ๓) สังขำร ความคิดปรุงแต่งทางใจ
 ๔) วิญญำณ ความรู้แจ้ง

 เมือ่เข้าใจเช่นน้ีแล้ว ให้เพ่งพจิารณา เวทนำ ทีป่รากฏมใีนกายใจของตนเอง คอืให้ 
สังเกตใจที่เสวยอารมณ์อยู่ว่า สุข ทุกข์ อุเบกขำ ทั้ง ๓ นี้ มีในลักษณะใด

 ให้ท�ำควำมรู้สึกว่ำ ขณะน้ีเราเสวยอารมณ์ ที่เป็นสุข ขณะน้ีเราเสวยอารมณ์  
ที่เป็นทุกข์ ขณะนี้เราเสวยอารมณ์ ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ ทั้ง ๓ ประเภทนี้ ให้ท�าความรู้สึก 
อยู่เสมอ

 เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ มีในขณะจิตไม่นาน ถ้ามีสติเพ่งดูจริงๆ แล้ว ก็จะรู้ได้ว่า 
เวทนาทัง้ ๓ น้ี ล้วนแต่เป็นของไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตา ไม่นาน ไม่ถาวร คอยจะ 
ยกัย้ายเปลีย่นแปลงไปตามหน้าที่ของเขา เปน็ตน้ว่า “มสีขุบำ้ง ทุกข์บำ้ง อเุบกขำบำ้ง  
มำกบ้ำง น้อยบ้ำง” ย่อมไม่สมความปรารถนาแห่งความต้องการ เม่ือรู้เช่นน้ีแล้ว  
ให้ปล่อยวำง อย่ำยึดมั่น (ถือมั่น) ให้ก�าหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว อันใด
อันหนึ่ง

 ถ้ายังไม่มั่น ให้เพ่งดู สัญญำ อีกว่า เดี๋ยวนี้เราจ�าอะไรอยู่ เป็นอดีตล่วงแล้ว 
หรืออนาคต หรือปัจจุบัน ว่าเดี๋ยวน้ีเราจ�าดีหรือชั่ว ท�าความรู้สึกตัวอยู่ในกายจิต  
ถ้าปรากฏว่าเราจ�าสุข ให้เพ่งสุขรู้อยู่ที่สุข ปรากฏทุกข์ ให้เพ่งรู้อยู่ที่ทุกข์ จ�าอะไรได้
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ให้เพ่งลงเฉพาะอนัน้ัน ความรู้ของเรากบัความจ�าอะไรจะดบัก่อนกนั ไม่นานกจ็ะเหน็
ได้ว่า “สัญญำ ควำมจ�ำนี้ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ” เมื่อรู้เช่นนี้แล้ว ให้ปล่อยวำง 
อย่ำยึดมั่นถือมั่น ให้ก�าหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว อันใดอันหนึ่ง

 ถ้ายงัไม่ม่ันหรือไม่สงบ ให้เพ่งพจิารณาดู สงัขำร คือความปรุงแต่งอกีว่า เด๋ียวน้ี 
เราคิดเรื่องอะไร เป็นสิ่งที่ล่วงแล้วหรือยังไม่มาถึง คิดปรุงแต่งในทางดี หรือทางชั่ว 
คิดนอกกายนอกจิตหรือในกายในจิต เป็นเหตุให้จิตสงบหรือเป็นเหตุให้จิตฟุ้งซ่าน
ให้ท�าความรู้สึกตัวอยู่เสมอ เมื่อมีความรู้สึกในสังขาร แล้วจะรู้ได้ทันทีว่า “ควำมคิด 
ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตำทัง้สิน้” ล�าดบัน้ันให้เพ่งความคิดลงทีก่ายทีจิ่ต ให้ปล่อยวาง 
ความคิดโดยอาการต่างๆ ให้ก�าหนดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว อันใดอันหนึ่ง

 ถ้ายังไม่สงบ ให้เพ่งพิจารณาดู วิญญำณ คือความรู้อีกว่า เดี๋ยวนี้เรารู้อะไร 
ภายในหรือภายนอก อดตีหรืออนาคต หรือปัจจุบนั ดหีรือชัว่ เป็นผลประโยชน์ หรือ 
ไม่เป็นผลประโยชน์ ให้ท�าความรู้สกึตนอยู่เสมอ เม่ือตนมสีตคิวามระลกึได้ สมัปชัญญะ 
ความรู้สึกตัวอยู่เป็นนิจแล้ว จะรู้ได้ทันทีว่า “วิญญำณควำมรู้นี้ก็เป็นอนิจจัง ทุกขัง 
อนัตตำ ไปตำมกันทั้งหมด”

 ล�าดบัน้ันให้เพ่งพจิารณาแต่ธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนั คอืให้รู้กายรู้จิต อะไรทีป่รากฏอยู่ 
ในกายให้เพ่งอันนั้น อะไรปรากฏอยู่ในจิตให้เพ่งอยู่แต่สิ่งที่ปรากฏ

 ก�าหนดจิตจนจิตสงบตั้งเที่ยงมั่นอยู่กับ “อำรมณ์อันเดียว” ได้แล้ว จะเป็น 
ขณิกสมำธิ อุปจำรสมำธิ หรืออัปปนำสมำธิ ทั้ง ๓ นี้อย่างใดอย่างหนึ่ง พอเป็นที่ตั้ง 
แห่งวิปัสสนาต่อไป

 น้ีแล สมาธคิวามตัง้มัน่แห่งจิตจะบงัเกดิมขีึน้ได้อย่างสมบรูณ์และตัง้อยูไ่ด้มัน่คง
ต้องอาศัยกรรมฐานภายในเหล่านี้

 ที่อธิบายมาใน รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ เป็นกรรมฐำน เป็นอำหำร
ของสมำธ ิถ้ำใครต้องกำรให้สมำธมิกี�ำลงั ควรทีจ่ะให้อำหำรเหล่ำน้ีบ�ำรงุไว้ สตปัิฏฐาน 



70

ทัง้ ๔ เปรียบเหมอืนพีเ่ลีย้งนางนม ฉะน้ัน จิตใจทีไ่ด้บ�ารุงปรุงแต่ง เมือ่ท�าให้ถกูต้อง 
แล้วย่อมส�าเร็จประโยชน์ได้

 ได้อธบิายมาในปัญหาค�าถามทีว่่า สมาธจิะตัง้อยูไ่ด้อาศยัอะไรน้ัน มดัีงได้แสดงมา 
ในสมาธิกถา ด้วยประการฉะนี้ฯ

อรรถาธิบาย ปัญหาข้อที่ ๕

ค�าที่ว่า อะไรเป็นตัวสมำธินั้น ดังนี้คือ

 สมำธิๆ แปลว่ำ ใจตั้งมั่น ใจตั้งมั่นนั้นมี ๒ อย่าง คือ

 ๑. มั่นอยู่กับอำรมณ์ เรียกว่า อัปปนำฌำน
 ๒. มั่นอยู่เฉพำะใจ เรียกว่า อัปปนำจิต

 จิตที่ตั้งมั่นนั้นแล คือ “ตัวสมำธิ”

 ถ้าจะพูดอีกนัยหนึ่ง ก็คือ
 - เจตนาสมาธิ ๑
 - เจตนาวิรัติสมาธิ ๑

 เจตนำสมำธิ นั้น คือ ใจขาดจากอารมณ์ภายนอกด้วยก�าลังปัญญา

 เจตนำวิรัติสมำธิ นั้น คือ จิตก�าลังคิดพิจารณาหาอุบายที่จะปล่อยวางอารมณ์
ภายในและภายนอก จึงเรียกได้ว่า เจตนาวิรัติสมาธิ

 เจตนำสมำธิ นั้น ได้แก่ การเพ่งจิตโดยตรง คือมิได้คิดเอาอุบายอื่นมาแก้ไข  
เพ่งลงไปย่อมแก้กันเอง เพราะว่าจิตของคนเราย่อมมีกิเลสเจือปนอยู่ทุกคน จิตที่มี 
กเิลสน้ันแหละแก้จิตไม่ให้มกีเิลส แปลว่า จิตทีม่กีเิลสแก้จิตทีมี่กเิลส ไม่ต้องหาอบุายอืน่ 
มาแก้ไข เปรียบเหมือนกับร้อนแก้ร้อน หนาวแก้หนาว ลมแก้ลม
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 ร้อนแก้ร้อน ตัวอย่างเช่น บุรุษถูกไฟแต่เล็กน้อยก็รู้สึกร้อน ถ้าถูกไฟถ่านหรือ
ไฟตะเกียงเข้าแล้ว ความร้อนที่ถูกไฟเล็กน้อยนั้นหายไป

 หนำวแก้หนำว ตวัอย่างเช่น ถูกอากาศเยน็เข้ากไ็ด้รับความหนาว ต้องปกปิดด้วยผ้า  
ถ้าไปถูกหนาวในฤดูลมแล้วก็หนาวจัด ถ้าหวนมานึกถึงความหนาวอันเล็กน้อยน้ัน  
ไม่ต้องปกปิดด้วยผ้าก็อยู่ได้ นี้อุปไมยหนึ่ง

 ลมแก้ลมน้ัน ตวัอย่างเช่น คนเกดิโรคลมหาวเรอแต่เลก็น้อย ถ้าหากว่าเกดิลมที ่
ร้ายแรงมีขึ้นในอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง โรคลมที่หาวเรอนิดหน่อยนั้นจะหายไปทันที
นี้ฉันใด จิตใจที่มีกิเลสย่อมแก้จิตใจที่มีกิเลสได้ฉันนั้น จึงเรียกว่ำ เจตนำสมำธิ

 เจตนำวิรัติสมำธิ นั้น ต้องหาอุบายภายในและภายนอก คืออารมณ์ที่ดีมาแก้
อารมณ์ที่ชั่ว ตัวอย่างเช่น ให้ระลึกถึงอนุสสติ ๑๐ เป็นต้น

 จิตเป็นผู้ตัง้ม่ัน จิตทีต่ัง้มัน่น้ันแล เป็นตวัสมำธ ิทีเ่รียกว่า อปัปนำจิต จิตแน่วแน่ 
มั่นคง ไม่หวาดหวั่นไปตามอารมณ์

 จิตทีต่ัง้มัน่ในอำรมณ์ เรียกว่า อปัปนำสมำธ-ิอปัปนาสมาธน้ัิน ออกจะล�าบากอยู่  
เพราะยังไม่รู้ความจริงของอารมณ์ ยังไม่ปล่อยอารมณ์ได้ จิตที่ปล่อยอำรมณ์ได้  
อำศยัปัญญำตำมรักษำมิให้เคลือ่นไหวไปตำมอำรมณ์ต่ำงๆ จึงเป็นอนัทีใ่กล้ต่อควำม
บริสุทธิ์ สมกับค�าที่ว่า

 “จิตอันปัญญำอบรมแล้ว ย่อมพ้นจำกอำสวะทั้งปวง” ดังนี้

 ทีจ่ะเป็นมาได้ในสมาธทิัง้ ๒ ทีเ่รียกว่า เจตนาสมาธ ิเจตนาวรัิตสิมาธ ิน้ี กอ็าศยั 
ศีลเป็นเคร่ืองอบรมสมาธ ิ(สมาธ)ิ อบรมปัญญา ปัญญาอบรมศลี ปัญญาอบรมสมาธิ 
ปัญญาอบรมจิต เมื่อท�าได้อย่างนี้แล้ว ย่อมเห็นตัวจริงของสมาธิได้

 ธรรมดาคนเราเอาแต่ศีลอบรมสมาธิ เอาสมาธิอบรมปัญญา แต่มิได้เอาปัญญา
อันนั้นอบรมจิตใจ จึงได้ติดอยู่ในความรู้และความเห็นความเป็นอยู่ของตน จึงเรียก 
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ได้ว่า สกักำยทฏิฐ ิความเหน็เป็นเหตใุห้ถือว่า “สิง่ทัง้หลำยเป็นของๆ ตวั สิง่ทัง้หลำย
เป็นตัวบ้ำง ไม่ปล่อยวำง” จึงเรียกได้ว่า “ติดศีลบ้ำง ติดสมำธิบ้ำง หลงปัญญำบ้ำง” 
เมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมเป็นทิฏฐิโอฆะ คือไม่รู้ตัวสมาธินั่นเอง  

 ที่จะได้รู้ก็เดินคล้ายกัน คือเดินดังนี้ “ช�ำระศีลเพื่ออบรมสมำธิ ช�ำระสมำธิเพื่อ 
อบรมปัญญำ ช�ำระปัญญำให้เหน็ถกูต้อง น�ำปัญญำน้ันๆ มำช�ำระสมำธ ิและศลี” เมือ่สมาธิ  
และศีลบริสุทธิ์ได้แล้ว ไม่จ�าเป็นจะต้องเอาปัญญามาช�าระศีลสมาธิอีก ก็สักแต่ว่า 
ท�าไปเฉยๆ เอาปัญญาช�าระดวงจิตทเีดียว ศีลทีเ่ป็นสลีพตัต์ก็ดับ สมาธทิีเ่ป็นสลีพตัต์ 
ก็ดับ 

 เหลอืแต่องค์ปัญญาคอยช�าระจิตใจจนม่ันคง แต่มใิช่ม่ันอยูใ่นอำรมณ์ของสมำธิ 
มั่นอยู่ในอำรมณ์ของปัญญำ ถ้าจะกล่าวถึงจิตก็เป็นอัปปนาจิต ถ้าจะกล่าวถึงสมาธิ 
ก็เป็นขณิกสมาธิ

 ขณิกสมำธิ นี้ เป็นที่ตั้งแห่งวิปัสสนา คือปัญญากล้า จิตตั้งอยู่ในอารมณ์นาน 
ไม่ได้ คอยท�าลายสงัหารอยู่เสมอ เปรียบเหมอืนต่อมน�า้ทีต่ัง้ข้ึนในเวลาฝนตก ตัง้ข้ึน 
ขณะหนึ่งก็แตกท�าลาย ราบรื่นเหมือนทะเลที่ปราศจากคลื่นกระทบฉะนั้น

 เมือ่ปัญญากล้าทีเ่กดิจากอปัปนาจิต อารมณ์ทีเ่รียกว่าขณกิสมาธน้ัินกด็บัท�าลาย 
มิให้ใจข้องอยู่ จึงเรียกว่า “วิมุตติ” คือ จิตหลุดออกจากอารมณ์ทั้งปวง มีกามาสวะ 
ภวาสวะ อวิชชาสวะ เหล่านี้เป็นต้น เป็นผู้พ้นจากอาสวะทั้งปวง จึงเรียกได้ว่า

 ขีณำ ชำติ วุสิต� พฺรหฺมจริย� กต� กรณีย� นำปร� อิตฺถตฺตำยำติ ปชำนำตีติ แปล
ความว่า “อริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่า ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ 
ควรท�าได้ท�าเสร็จแล้ว กิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ มิได้มี” ดังนี้แล

 ในที่สุดกำรท�ำสมำธิให้ถึงตัวจิตจริงแล้วย่อมได้ปัญญำ

 อธบิายมาในสมาธปัิญหาข้อที ่๕ ค�าทีว่่า อะไรเป็นตวัสมาธน้ัิน มดีงัได้แสดงมา 
ในสมาธิกถา ด้วยประการฉะนี้ฯ 
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 ปัญหาทัง้หลายทีไ่ด้อธบิายมาน้ี ผู้มปัีญญาจงเคีย้วให้แตก เคีย้วให้แหลก ย่อมไม่ 
ตดิคอ ขบไม่แตกย่อมไม่มรีส ขบแตกแล้วย่อมรู้จักรส ยกเทยีบได้เหมือนบริโภคอาหาร  
ฟันไม่มี สังขารเหี่ยวแห้ง

 ธรรมนี้ตีไม่แตกย่อมเกิดสงสัย มิได้เป็นบันไดส่งเสริมให้พ้นทุกข์ เมื่อไม่พ้น
ย่อมได้เพยีงสวรรค์ บญุส�าคญัทางธรรมทางโลก เพราะฉะน้ัน เราท่านทัง้หลายทัง้หญงิ 
ทั้งชายจงตรวจตราดูเทอญ

 สีลสิกขำ จบบริบูรณ์ ในข้อควำมแต่เท่ำนี้ฯ

พระอำจำรย์ ธมฺมธโร (ลี)
วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี
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 หนังสือเล่มน้ีแต่เดิมชื่อว่า จิตตสิกขำ เป็นหนังสือเล่มแรกที่ 
ท่านพ่อลไีด้พมิพ์แจกในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ เป็นหนังสอืเล่มเลก็ๆ เช่นกนักบั
หนังสอืชือ่ ฆะรำวำสะสลีะสกิขำ ดงักล่าวข้างต้นน้ัน คร้ันต่อมาภายหลงั 
ท่านได้ปรับปรุงแก้ไขให้พสิดาร และตดัออกเป็นบางส่วน แล้วเปลีย่นชือ่ 
เสียใหม่ว่า จิตตวิชชำ หนังสือที่ท่านแก้ไขปรับปรุงใหม่ทั้ง ๒ เล่มนั้น  
ได้จัดพมิพ์รวมเป็นเล่มเดียวกัน มชีือ่ใหม่ว่า สลีสกิขำ และ จิตตวชิชำ 
พิมพ์แจกครั้งแรกปี พ.ศ. ๒๔๘๒ ณ วัดป่าคลองกุ้ง จ.จันทบุรี
 ฉะนั้น หนังสือที่มีชื่อว่า จิตตสิกขำ ก็ดี สีลสิกขำ ปัญหำ และ 
จิตตวิชชำ ก็ด ีขอให้เข้าใจว่าเป็นหนังสอืเล่มเดยีวกนักบัเล่มน้ี ถงึแม้จะ 
มชีือ่ต่างๆ กนัไปบ้างกจ็ริง แต่ว่าสาระเน้ือความน้ันเหมอืนกนัทกุประการ  
ดังค�าน�าที่องค์ท่านได้เขียนปรารภไว้ดังต่อไปนี้
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หนังสือ

จิตตวิชชา

หลักควำมรู้แจ้งทำงจิต
ของ

พระอำจำรย์ลี ธมฺมธโร
วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๑๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๒
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ค�าน�า

 หนังสอื จิตตสกิขำ เล่มน้ี ได้เปลีย่นชือ่ใหม่ เพราะได้แก้ไขดัดแปลงให้พสิดาร 
ขึ้นอีก และได้ตัดออกบ้างเป็นบางแห่ง เล่มแรกได้รีบพิมพ์ เพื่อให้เป็นหนทางของ
ผู้ปฏิบัติอยู่แล้ว

 คร้ังแรกข้าพเจ้าได้ทราบว่า “ผู้ปฏิบตัมิคีวามเข้าใจกนัต่างๆ และห่างไกลจากการ
ศึกษาด้วย” รู้สึกเลื่อมใสในกิริยาที่ต้องการพบเห็น และรู้สึกสลดสังเวชใจในความ
เข้าใจกัน มีทั้งผิดและถูก มีทั้งสรรเสริญว่า “มรรคผลมีอยู่” มีทั้งติว่า “มรรคผล
นิพพานเสื่อมไปหมดจะกระท�าก็ไม่ได้” ดังนี้เป็นต้น

 สิง่เหล่ำน้ีเป็นเหตใุห้สลดใจมำก เพราะมคีวามมุง่หวงัมรรคผล ธรรมวเิศษทกุคน  
จึงได้ยอมน้อมตวัเข้ามาปฏิบตัศิาสนา ถ้าไม่หวงัเช่นน้ันคงไม่เอาใจใส่โดยจริงจังอะไร

 ถ้ำไม่เอำใจใส่โดยจริงจังแล้ว เรำกเ็ป็นผู้ว่ำงเปล่ำ ปราศจากความดีของพระองค์
ที่ประสงค์ เพราะ พระองค์เทศนำก็เพื่อต้องกำรรื้อขนเอำสัตว์ให้พ้นจำกทุกข์เท่ำนั้น 
จะท�าตนเป็นคนแอบแฝงตะแคงข้างใส่ไม่ตั้งใจแล้ว ก็จะผิดเจตนาของพระองค์ที่มุ่ง
กรุณาเรา

 ธรรมดำคนเรำต้องกำรควำมดีด้วยกันทุกท่ำนทุกคน ฉะนั้น เหตุอันใดพอเป็น
หนทางพ้นทุกข์ได้แล้ว จึงควรสนใจ อย่าปล่อยวางค�าสอนของพระองค์ให้เป็นหมัน
ไปเปล่าๆ
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 ตำมทีข้่ำพเจ้ำได้เคยสงัเกตผู้ปฏิบตักินัต่อๆ มำน้ัน โดยมำกพำกนัท�ำโดยอำกำร 
ผิดๆ ถูกๆ อยูเ่ป็นจ�ำนวนมำกทเีดยีว และตัง้ตนเป็นคณาจารย์สัง่สอนไปตามลทัธน้ัินๆ  
พูดกันถึงฌานบ้าง สมาธิบ้าง โสดาบ้าง นิพพานบ้าง

 ผู้เหน็ต�า่ๆ กย็ดึเอาความรู้ความเหน็ของตนไป จนเกดิ มจิฉำทฏิฐ ิกม็ ีเป็นต้นว่า  
“เราบญุน้อย เกิดไม่ทนั ปฏิบตัไิม่ทนัมรรคทนัผล เราจะต้องหยดุ” ดงัน้ี เหน็หยาบๆ บ้าง  
พอปานกลางบ้าง ละเอียดบ้าง

 บคุคลใดรู้ข้ันไหน แต่ไม่รู้ใจคนอืน่ กย็ากในการสอนกนัทีจ่ะให้ส�าเร็จประโยชน์  
ผู้สอนมุง่หวงัดก็ีจริง แต่ขาดความรู้ในบคุคลทีถ่กูสอนแล้วเจริญได้ยาก แม้พระพทุธอง 
กเ็หมอืนกนั พระองค์ย่อมรู้นิสยัของคนน้ันและภมูขิองคนน้ันว่า “ควรรู้ธรรมขัน้ไหน 
เพยีงไร” กส็อนเหมาะเจาะจึงได้รับผลดี พระองค์มพีชืพนัธุท์ีจ่ะปลกูมากกจ็ริง พระองค์ 
ก็ย่อมปลูกแต่เฉพาะในที่ซึ่งจะเกิดผล ถ้าพระองค์เห็นว่าดินฟ้าอากาศไม่อ�านวยแล้ว
ย่อมไม่หว่านพืชพันธุ์ลงไป เช่น เรามีพันธุ์ข้าวก�ามือเดียว หว่านปลูกบนหลังเขาและ
ท้องทะเลแล้ว ย่อมได้ผลน้อย หรือไม่ได้ผลเลย

 ในทีน้ี่ ข้ำพเจ้ำจึงเรียบเรียงอย่ำงต�ำ่บ้ำง ปำนกลำงบ้ำง สงูบ้ำง สดุแท้แต่ผู้ปฏบิตั ิ
จะคัดเลือกเอำตำมชั้นภูมิของตนให้สะดวก

 การท�าทางสมาธจิิตน้ี ถ้าสนใจให้ถกูหนทางดีแล้ว ย่อมเหน็ผลในปัจจุบนั ถ้าท�า 
ผิดหนทางแล้ว ก็อาจเป็นโทษได้ในปัจจุบันเหมือนกัน

 โดยมากผู้ปฏบิตัถ้ิาขาดการศกึษาสมาคมแก่กลัยาณชนผู้ช�านาญแล้ว อาจท�าให้ 
เผลอไป หลงไปต่างๆ เพราะเหตใุดเล่า กเ็พราะปล่อยจิตของตนไปตามนิมติทีป่รากฏ  
จนลืมกายจิตของตน

 กำรเล่นกสิณภำยนอกนั้นแหละส�ำคัญมำก ถ้าไม่ศึกษาความรู้ให้พอแล้ว ย่อม
ลอยไป เพ่งอะไรก็เป็นจริงเห็นจริง ส่งจิตไปตามอาการที่รู้เห็นหมด สติลอยไปต่างๆ 
ยากทีปั่ญญาจะเกดิได้ เหตน้ัุนในแบบน้ีจึงสอนให้เพ่งลงทีก่ายทีจิ่ต อะไรเกดิขึน้ห้าม
ยึดถือเอาเป็นส�าคัญ
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 อกีประการหน่ึง อาจารย์ทีส่อนกนัก็แตกต่างกนัไป ไม่ลงหลกัเดิมของพระองค์ได้  
บางอาจารย์มุ่งลาภ ยศ สรรเสริญ จึงตั้งลัทธิสอนกัน มีวิธีอย่างแข็งแรง อย่างขลัง 
แล้วก็สอนอาราธนาให้องค์พระมาโปรด

 พระพุทธเจ้ำของเรำไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้ำที่จะเสด็จมำช่วยเรำ เรำจะต้องกระท�ำ
เข้ำไปหำท่ำนต่ำงหำก บางพวกอาราธนาเอาปีติ ๕ และสีสัน ถ้าเห็นอย่างนั้นก็ส�าเร็จ
ขั้นหนึ่ง ขึ้นชั้นกันหนหนึ่ง จนถึงชั้น ๒ ชั้น ๓ ชั้น ๔ ถึงปีก็ไหว้ครูหัวหมูบายศรีกัน 
เสียที

 “พระพทุธเจ้ำท่ำนสอนศำสนำน้ัน ท่ำนไม่มุง่หวงัจะให้เรำบวงสรวงเลย ท่ำนย่อม 
ไม่เห็นแก่อำมิสใดๆ เลย”

 ถ้าท�าหมดวธิแีล้วก็หมดชัน้ ส�าเร็จธรรมแล้ว กส็มมุตตินเองเป็นพระพทุธเจ้าบ้าง  
ปัจเจกโพธิบ้าง พระโสดาบ้าง สกิทาคาบ้าง อนาคาบ้าง อรหันต์บ้าง กลายเป็น 
พระอรหันต์ดิบกันขึ้น แตกตื่นขนชันหูกระดิกไป โดยไม่สมแก่เหตุที่เป็นจริง ดังนี้
เป็นต้น

 บางอาจารย์ก็ท�าพิธีขึ้นครู มีธูปเทียน ๕ เล่มบ้าง ๑๐ เล่มบ้าง ข้าวตอกดอกไม้ 
จะต้องเอาเท่าน้ันๆ จะต้องมาขึ้นวันน้ันเวลาน้ันตามความนิยมของอาจารย์ที่ท�ามา  
ถ้าท�ากนัวธิน้ีีกด็อียู่ แต่ล�าบากแก่ผู้ทีจ่นทรัพย์และเวลาน้อย ย่อมล�าบากในการท�าสมาธิ

 เมือ่เสร็จวธิแีล้ว กใ็ห้ภาวนาว่า อรหงัๆ หรือ พทุโธๆ จนเกดินิมติทีอ่าจารย์สอน
ให้ระลึกหา เป็นต้นว่า เห็นสีขาว สีเขียว สีแดง สีเหลือง เห็นอสุภะ เห็นน�้า เห็นไฟ  
เหน็คน เหน็รูปพระพทุธเจ้า พระสาวก เหน็นรก เหน็สวรรค์ จนเกดิความส�าคญัลอยไป 
ตามอารมณ์นั้นๆ แล้วก็เข้าใจส�าคัญว่าส�าเร็จ-เห็นของดีแล้ว

 บางทีจิตสงบรวมลง นั่งงงลืมตัวนิ่งอยู่บ้าง บางทีเกิดสว่างในใจแล้วลืมตัวบ้าง 
เกดิสขุตดิสขุบ้าง เกดิสงบตดิสงบ เกดิสตีดิส ีเกดินิมิตตดินิมติบ้าง ทีก่ล่าวมาน้ีล้วนแต่ 
เป็นอุคคหนิมิตทั้งนั้น
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 บำงทมีีสงัขำร๑ เกดิขึน้ เข้าใจว่า (เป็น) ปัญญา แล้วกฟ็ุง้ไปต่างๆ บางทกีส็มมุติ
ตนเองขึน้เป็นพระโสดาบ้าง สกทิาคาบ้าง อนาคาบ้าง อรหนัต์บ้าง คนในโลกไม่มีใคร 
รู้เสมอเราได้ แล้วเข้ายึดถือตามความรู้ความเห็นของตนว่า “ถูกทั้งนั้น” เลยเกิดเป็น
มานะความส�าคัญว่า ตนเป็นนั่นเป็นนี่ต่างๆ อาการที่กล่าวมานี้ ถ้ายึดถือเอาแล้วผิด
ทัง้น้ัน ต่อน้ันจักไม่เกดิวปัิสสนาปัญญาได้ ต้องคดุจนกนัอยูต่ัง้หลายสบิปี บางท่านก็
เข้าใจว่าตนปฏิบัติมาตั้ง ๒๐ ปีแล้ว ใครๆ จะมาดูถูกไม่ได้ กลัวเขาดูถูกอีก เลยเกิด 
เป็นทิฏฐิมานะไปต่างๆ

 ความรู้ความฉลาดก็เท่านั้นแหละ เอำจริงๆ บำงคนพระไตรสรณคมน์ก็ยังไม ่
เข้ำถงึใจ แต่ท่านทีรู่ย้ิง่กว่าน้ีกค็งม ีมใิช่จะแกล้งตเิตยีนท่านผู้รู้ เหตน้ัุน ข้ำพเจ้ำจึงได้ 
เรียบเรียงตำมที่เคยศึกษำเล่ำเรียนมำ ถ้ำท่ำนอ่ำนเห็นพอจะเป็นหนทำงของท่ำนที่
ต้องกำร ก็จงพิจำรณำดูเถิด

 อาจารย์ของข้าพเจ้ามไิด้สอนเช่นน้ัน คอืสอนในทางสนัโดษโดยไม่มีกฎเกณฑ์ว่า  
จะต้องเอาธปู ๕ เทยีน ๑๐ หวัหม ูบายศรี ข้าวตอกดอกไม้อะไร คอืสอนตามมีตามเกดิ  
มกีต็ามไม่มกีต็าม ขอให้มีศรัทธาเชือ่คุณแห่งพระพทุธเจ้า แล้วยอมปฏบิตัติามเป็นพอ

 ถ้าจะเอา กใ็ห้มีเพยีงธปูเทยีนพอเป็นพธิไีหว้พระรัตนตรัย จะมเีท่าไรกต็าม ๑ เล่ม  
๒ เล่ม สุดแท้แต่เรามี ถ้ำไม่มีจริงๆ ก็ยกเอำชีวิตของเรำนี้แหละบูชำแทน แล้วว่า 
ค�าอาราธนาพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งของตนว่า “พุทธัง สะระณัง คัจฉำมิ” ๓ จบ 
ตามวิธีที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ ท่านสอนเช่นนี้รู้สึกสะดวกในการปฏิบัติ

 ข้าพเจ้าได้เคยปฏบิตัมิาเป็นเวลาหลายปี ได้เคยสงัเกตเสมอมา รู้สกึสงสารตวัเอง  
และเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ถ้าหากว่ากระท�าให้ถูกต้องดีแล้ว อาจจะส�าเร็จประโยชน์ที่ 
ตนมุ่งหมายน้ันโดยเร็วพลัน จะเกิดความรู้อัศจรรย์กุศลที่ตนได้กระท�าภาวนามัยน้ี  
หรือบางทอีาจรู้เหน็มรรคผลนิพพานในปัจจุบนัน้ี เพราะ พระนิพพำนย่อมมีประจ�ำโลก  

๑ คือความคิดปรุงแต่ง
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แต่ไม่มผู้ีกระท�าให้แจ้ง และไม่รู้เหตดุ้วย รู้แล้วไม่สนใจด้วย และเป็นมิจฉาทฏิฐด้ิวย  
ส�าคญัผิดไปต่างๆ เป็นต้นว่า “นิพพานสญู ไม่มี ท�าไม่ได้ หมดนิสยั” เราไม่ใช่พระอริยเจ้า 
จะท�าได้ทีไ่หน พดูโดยหลงๆ ถ้าเป็นผู้ดแีล้ว เป็นอริยเจ้าแล้ว จะท�าหาประโยชน์อะไร

 ถ้า “เรา” ไม่เป็นผู้รังเกียจธรรมค�าสอนของพระองค์แล้ว ย่อมปฏบิตัไิด้ทกุจ�าพวก  
ที่จริงเรานับถือธรรมแต่ไม่ประพฤติธรรม ก็คงมีความรังเกียจอยู่นั่นเอง

 ถ้าจะถอืว่าเป็นแล้ว ดแีล้ว บางทคีอยท�าชาตหิน้าเถอะ หน้าทีไ่หน แต่เด๋ียวน้ียงั 
ไม่สนใจ และบางทกีเ็อากเิลสมากลบเสยีบ้าง เป็นต้นว่า “เราจะต้องละโลภ โกรธ หลง  
เสียก่อนจึงจะท�าได้” บางทีก็เอาการเอางานมาอ้างเสียว่า “เราจะต้องละจากการงาน 
เสียก่อน” ดังนี้

 กำรประพฤตธิรรมไม่เป็นของล�ำบำกอะไร เพรำะเป็นกำรกระท�ำในทำงจิตเท่ำน้ัน  
ไม่จ�าเป็นจะต้องรื้อวัด รื้อบ้าน ทิ้งสมบัติเสียก่อนจึงจะท�าได้ ถ้าหากทิ้งได้อย่างที่คิด 
เช่นน้ัน ย่อมกลบัให้โทษทเีดยีว คนเรารักใคร่ตนกจ็ริง แต่ไม่ท�าประโยชน์ใส่ตน ขนเอา 
แต่อฐิมาบรรทกุตนอย่างหนักแล้ว เรๆ รวนๆ เสยีวนัคนืไปเปล่าๆ เหตน้ีุ เหล่าพทุธบริษทั  
ควรประพฤตปิฏิบตัเิหตแุห่งมรรคผลนิพพาน คอื ศีล สมาธ ิปัญญา ทัง้ ๓ น้ี ให้สมบรูณ์ 
เทอญ

 ถ้าท่านทัง้หลายสนใจแล้ว จงตรวจดใูนวธิที�าตามค�าอธบิายในตอนต่อไป เมือ่เหน็ 
สมควรแก่ชัน้ภมูขิองตนในตอนไหนแล้ว จงหยบิยดึเอาทีน้ั่นเป็นหลกัปฏบิตั ิส่วนตวั 
ข้าพเจ้าเองรู้สกึเลือ่มใสในค�าสอนของพระองค์ทีท่รงแสดงธรรมอนัเป็นทีจั่บใจในข้อ 
ทีว่่า “การยดึถอืเอานามรปูมาเป็นตวัตนของเรา” พระองค์ตรัสว่า “เป็นทกุข์” ข้อน้ีน้ัน 
ได้ตรองตามค�าสอนของพระองค์ที่ว่า “อนัตตา” ว่า ไม่ใช่ตัวตนของเรำ

 เมือ่ข้าพเจ้าได้ตรองด ูรู้สกึเกดิความสลดสงัเวชสงัขารร่างกายทีเ่ป็นอยู ่คอืได้เพ่ง
ดตูามความจริงทีก่ล่าวแล้วว่า “รูปเป็นอนัตตำ” น้ัน ความจริงเป็นอย่างไร กไ็ด้ความ 
ชัดเจนตามก�าลังสติปัญญาของตน ได้ตริตรองว่า “รูปร่างกายของเรานี้ ตั้งขึ้นด้วย
เหตุอะไร ทรงอยู่ด้วยเหตุอะไร ดับไปด้วยเหตุอะไร” ได้ความว่า
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 ๑. ตั้งขึ้น ด้วยอุปำทำน ความยึดมั่นส�าคัญผิด เป็นตัวกรรม

 ๒. ทรงอยู่ ด้วยกำรบ�ำรุงจำกบิดำมำรดำ และบิดามารดาท่านไม่มีสมบัติอะไร 
ทีจ่ะบ�ารุงเรา ท่านกแ็สวงหาซึง่อาหาร มสีตัว์ ๒ เท้า ๔ เท้า สตัว์น�า้สตัว์บก ด้วยก�าลงั 
ทรัพย์บ้าง ก�าลังกายของตนเองบ้าง แล้วก็น�ามาบ�ารุงเรา

 สตัว์ทีถ่กูเบยีดเบยีนย่อมแช่งพยาบาทบคุคลผู้กนิผู้ฆ่า ตวัเรากเ็หมือนกนั ย่อม
หวงแหนเช่นกัน ถูกลักถูกขโมยแล้วย่อมมีความพยาบาทซึ่งกันและกัน ถ้าใครไม่รู้
ความจริงก็ยึดเอาเป็นตัวตน

 แต่ข้าพเจ้าตรองเหน็ว่า ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย อวยัวะน้อยใหญ่ทัง้มวลน้ี ทีเ่จ็บป่วย 
ด้วยโรคภัยนั้น เราคงถูกบรรดาสัตว์ทั้งหลาย แช่งด่า พยาบาท และตา หู จมูก ลิ้น  
กาย ใจ อวัยวะน้อยใหญ่ของร่างกายนี้ ล้วนแต่ส�าเร็จมาจากอาหาร ต่อไปร่างกาย
ที่ถูกพยาบาทจึงได้ทนทุกขเวทนาไปโดยอาการต่างๆ จะท�าพิธีขอร้องโดยอาการใด
ย่อมไม่ได้ เพราะถกูวญิญาณแห่งสตัว์ทัง้หลายลงโทษจองเวร จึงได้เป็นโรคภัยไข้เจ็บ  
เป็นต้นว่า “เจ็บตา เจ็บหู เจ็บจมูก เจ็บลิ้น เจ็บกาย”

 ในทีส่ดุ อวยัวะน้อยใหญ่กจ็ะต้องปล่อยทิง้ให้เขากนิ แม้เวลาเป็นอยู ่เขากค็อย
มายื้อแย่งกัดกิน ตัวอย่างเช่น ริ้น ยุง ถ้าเราไม่ท�าความปล่อยวางเสียได้แล้ว ก็จักมี
ความล�าบากหลายภพหลายชาต ิน้ีแหละ จึงเป็นเหตใุห้ข้าพเจ้าเลือ่มใสในอนัตตาทีว่่า 
ไม่ใช่ตัวตน

 ๓. กำรดับไป น้ัน ก็เพราะถูกห้ามอาหาร คือ “กรรม” ของตนทีไ่ด้ท�ามาอย่างน้ัน 
แน่นอน เราจึงได้เป็นอย่างนี้ เราคงเคยทรมานสัตว์ต่างๆ ด้วยการอดอาหาร ทรมาน
วิญญาณของสัตวโลกให้ล�าบากจนถึงแก่พลัดพรากจากสังขารอันเป็นที่รักของเขา 
“กรรม” นั้นมาสนอง เราก็จักพลัดพรากแตกดับไปเหมือนกัน 

 ตรองเหน็เช่นน้ีจึงเป็นเหตใุห้เลือ่มใสยิง่ข้ึนไปในข้อปฏบิตัทิีพ่ระองค์ทรงสัง่สอน
ให้เหน็อนัตตา ปล่อยวางอปุาทานความยดึมัน่ เราไม่ต้องหวงแหนสมบตัขิองวญิญาณ
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ทีห่ลงๆ พะวงอยู่ ถ้าเรายงัมาหวงโดยยดึถอืรูปร่างสงัขารร่างกายอยู ่เราก็จะกลายเป็น
คนฉ้อโกงเอาสมบัติของเขา แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อหนังของเรา แล้วก็ลืมสภาพเดิมเสีย 
จึงเป็นเหตุให้เข้ายึด

 คล้ายกับทารกที่เกิดมา คร้ังแรกเกิดในสกุลหน่ึงภาษาหน่ึง แล้วมีสกุลหน่ึง 
ภาษาหน่ึงเอาไปเลี้ยงไว้ ย่อมลืมภาษาเดิมสกุลเดิมของตน ถึงเขาจะมาเรียกทารก 
คนน้ันตามสกลุเดมิทีเ่กดิ ทารกน้ันย่อมไม่ยอม เหตดุงัน้ีกเ็พราะความหลง ความไม่รู้ 
สภาพเดมิของตน สกลกายของเราน้ี ฉันใด เจริญวยัข้ึนแล้ว กย็ดึถอืว่าเป็นตวัของเรา 
ลืมสภาพเดิมของเขา จึงเป็นเหตุให้มัวเมาติดรูปติดนาม ทนทุกขเวทนาหลายภพ
หลายชาติเป็นแน่นอน

 น้ีเป็นข้อให้ข้าพเจ้าปฏิบัติในธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อร้ือถอนตนออก 
จากกองทกุข์ เหตฉุะน้ัน พวกเราทีเ่ป็นทารกยงัอ่อน สมควรจะปฏิบตัธิรรมตามก�าลงั 
ความรู้ของตน

 ทีข้่าพเจ้าเรียบเรียงขึน้น้ี หากมข้ีอความอนัใดขาดตกบกพร่อง หรือค�าอนัใดทีไ่ม่ 
ไพเราะโสตของท่านแล้ว จงพลิกแพลงแก้ไขให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ขององค์
สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเทอญ
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วิธีนั่งสมาธิ

 กิจเบื้องต้น ให้น่ังคุกเข่าประนมมือด้วยความตั้งใจ นอบน้อมกราบไหว ้
พระรัตนตรัย เปล่งวาจานมัสการ ดังต่อไปนี้

 อรห� สมฺมำสมฺพุทฺโธ ภควำ, พุทฺธ� ภควนฺต� อภิวำเทมิฯ (กราบ)
 สฺวำกฺขำโต ภควตำ ธมฺโม, ธมฺม� นมสฺสำมิฯ   (กราบ)
 สุปฏิปนฺโน ภควโต สำวกสงฺโฆ, สงฺฆ� นมำมิฯ  (กราบ)

 ล�าดบัน้ีตัง้ใจปฏบิตับิชูาด้วยกาย วาจา ใจ กล่าวค�านอบน้อมพระสมัมาสมัพทุธเจ้า  
ว่า

 นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมำสมฺพุทฺธสฺสฯ ๓ จบแล้ว ปฏิญาณตนถือเอา
พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนที่เรียกว่า ไตรสรณคมน์ ว่าตามบาลี ดังนี้

 พุทฺธ�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
 ธมฺม�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
 สงฺฆ�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
ทุติยมฺปิ พุทฺธ�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
ทุติยมฺปิ ธมฺม�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
ทุติยมฺปิ สงฺฆ�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
ตติยมฺปิ พุทฺธ�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
ตติยมฺปิ ธมฺม�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
ตติยมฺปิ สงฺฆ�  สรณ�  คจฺฉำมิ.
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 (ว่าค�าอธิษฐานพระไตรสรณคมน์ให้มั่นก่อน ว่า)

 ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าองค์อรหันต์ ผู้ละกิเลสขาดจากสันดาน กับทั้ง 
พระธรรมเจ้า กล่าวคือค�าสั่งสอนของพระองค์ที่เป็นปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม และ
ปฏิเวธธรรม กับทัง้พระสงฆ์เจ้า กล่าวคอื พระโสดาบนั พระสกทิาคาม ีพระอนาคามี 
และพระอรหนัต์ ว่า “เป็นสรณะทีพ่ึง่ทีร่ะลกึทีนั่บถอืของข้าพเจ้า” ตัง้แต่บดัน้ีเป็นต้นไป 
จนกว่าสิ้นชีวิตของข้าพเจ้านี้แล

 แม้หนที่ ๒ แม้หนที่ ๓ ก็ให้ระลึกเช่นนั้น

 ต่อนี้ให้ตั้งความสัตย์อีก ว่า

 เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เม ชะยะมังคะลัง แปลว่า ข้าพเจ้ากล่าวค�าสัตย์นี้ 
ขอชัยมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าในกาลบัดนี้

 กรำบลงหนหนึ่ง ขั้นพระไตรสรณคมน์จบเพียงเท่ำนี้

 ต่อไปนี้ ให้เจตนำวิรัติ หรือ สมำทำนศีล ๕ ศีล ๘ หรือ ศีล ๑๐ แล้วละเว้น
โทษ ๕ หรือโทษ ๘ หรือโทษ ๑๐ นั้น

 ถ้าเราเข้าใจเนื้อความดีแล้ว จะอธิษฐานรวมสิกขาบททั้ง ๕ ว่า

 อิมำนิ ปัญจะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ (๓ หน) นี้ส�าหรับศีล ๕
 อิมำนิ อัฏฐะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ (๓ หน) นี้ส�าหรับศีล ๘ อุโบสถ
 อิมำนิ ทะสะ สิกขำปะทำนิ สะมำทิยำมิ (๓ หน) นี้ส�าหรับศีล ๑๐

 ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง พุทโธ ธำเรตุ.
 ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง ธัมโม ธำเรตุ.
 ปะริสุทโธ อะหัง ภันเต, ปะริสุทโธติ มัง สังโฆ ธำเรตุ.
 นี้ส�าหรับศีล ๒๒๗
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 เม่ือรู้ข้อห้ำมแล้ว สมำทำนด้วยตนเองกไ็ด้ แล้วเว้นการประพฤตผิิดในสกิขาบท
ทั้ง ๕ หรือ ๘ หรือ ๑๐ หรือ ๒๒๗ ที่ตนสมาทานแล้วนั้น ให้ตรวจช�าระศีลนั้น 
จนเห็นว่าตนบริสุทธิ์ดีแล้ว มาตรวจดูใจต่อไป

 เม่ือเห็นว่าเราเข้าอยู่ในวงศ์พระรัตนตรัยและศีลแล้ว ควรเจริญหรือระลึกถึง 
พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ คือน้อมใจระลึกเพื่อให้เกิดศรัทธาเชื่อมั่น
พร้อมทั้ง กาย วาจา ใจ ก่อน

 บทพทุธำนุสสต ิคอื ระลกึถึงคณุพระพทุธเจ้า แล้วน้อมใจให้เชือ่มัน่ ว่าโดยค�าบาลี  
ดังนี้

 อิติปิ โส ภะคะวำ อะระหัง สัมมำสัมพุทโธ, วิชชำจะระณะสัมปันโน สุคะโต 
โลกะวิทู, อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสำระถิ สัตถำเทวะมะนุสสำนัง พุทโธ ภะคะวำติ. 
(กราบลง)

 แล้วน้อม กำย วำจำ ใจ ปฏิบัติบูชาคุณพระพุทธเจ้าอีก ว่า

 บดัน้ีข้าพเจ้าขอปฏบิตับิชูาคณุพระพทุธเจ้าทัง้ ๓ ประเภท กล่าวคือ พระปัญญำคณุ  
พระวสิทุธคุิณ พระกรุณำคุณ อนัมใีนพระองค์แล้วน้ัน ต่อน้ีข้าพเจ้าจักขอปฏบิตับิชูา
พร้อมทัง้ กาย วาจา ใจ ไม่ให้ประมาท ตามสตกิ�าลงัความสามารถของข้าพเจ้า ในกาล 
ต่อไปข้างหน้านี้ ขอคุณพระพุทธเจ้าเหล่านั้น จงเกิดมีในชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า

 พุทธัง ชีวิตัง ยำวะ นิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิฯ (กราบ)

 บทธรรมำนุสสต ิคอื ระลกึถงึคณุพระธรรมเจ้า และน้อมใจให้เชือ่ม่ัน ว่าโดยค�าบาลี  
ดังนี้

 ส�วำกขำโต ภะคะวะตำ ธมัโม, สนัทฏิฐโิก อะกำลโิก เอหปัิสสโิก, โอปะนะยโิก,  
ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ. (กราบลง)
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 บดัน้ีข้าพเจ้าขอปฏิบตับิชูาคุณพระธรรมเจ้าทัง้ ๓ ประเภท กล่าวคอื พระปริยตัธิรรม  
ปฏิบัติธรรม และปฏิเวธธรรมเจ้ำ อันเกิดมีในพระองค์แล้วนั้น ต่อนี้ข้าพเจ้าจักขอ
ปฏิบตับิชูาพร้อมทัง้ กาย วาจา ใจ ไม่ให้ประมาท ตามสตกิ�าลงัความสามารถของข้าพเจ้า  
ในกาลต่อไปข้างหน้าน้ี ขอคุณพระธรรมเจ้าเหล่าน้ัน จงเกิดมีในชีวิตจิตใจของ 
ข้าพเจ้า

 ธัมมัง ชีวิตัง ยำวะ นิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิฯ (กราบ)

 บทสงัฆำนุสสต ิคอื ระลกึถงึคุณพระสงฆ์เจ้า และน้อมใจให้เชือ่มัน่ ว่าโดยค�าบาลี  
ดังนี้

 สปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, อชุปุะฏปัินโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
ญำยะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ, สำมีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สำวะกะสงัโฆ,  
ยะทิทัง จัตตำริ ปุริสะยุคำนิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลำ, เอสะ ภะคะวะโต สำวะกะสังโฆ,  
อำหุเนยโย ปำหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลิกะระณีโย, อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง 
โลกัสสำติ. (กราบลง)

 บดัน้ีข้าพเจ้าขอปฏิบตับิชูาคณุพระสงัฆเจ้า ทัง้ ๔ คู่ ๘ จ�าพวก อนัเกดิมแีล้วแก่ 
ท่านพระองค์ใด ต่อไปน้ีข้าพเจ้าจักขอปฏบิตับิชูาพร้อมทัง้ กาย วาจา ใจ ไม่ให้ประมาท  
ตามสติก�าลังความสามารถของข้าพเจ้า ในกาลต่อไปข้างหน้านี้ ขอคุณพระสังฆเจ้า 
เหล่านั้น จงเกิดมีในชีวิตจิตใจของข้าพเจ้า

 สังฆัง ชีวิตัง ยำวะ นิพพำนัง สะระณัง คัจฉำมิฯ (กราบ)

 ตอนน้ีให้น่ังราบลง ประนมมือ ท�าใจให้เทีย่ง เจริญพรหมวหิาร ๔ ถ้าแผ่ไปไม่เจาะจง  
เรียกว่า อัปปมัญญำพรมหมวิหำร ๔

 ว่าโดยค�าบาลีย่อๆ เพื่อสะดวกแก่ผู้จ�ายากก่อน ดังนี้
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 เมตฺตำ  เมตตำจิต๑

 กรุณำ กรุณำจิต
 มุทิตำ มุทิตำจิต
 อุเปกฺขำ อุเบกขำจิต

 จบแล้ว ให้น่ังขดัสมาธ ิเอาขาขวาทบัขาซ้าย มือขวาทบัมอืซ้าย ตัง้กายให้ตรง ท�าสต ิ
ให้มัน่ ไม่ฟ่ันเฟือน ประนมมอืไหว้อยู ่แล้วระลกึถงึคุณพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์  
แต่ในใจว่า

 พุทโธ เม นำโถ  พระพุทธเจ้า เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่ใจ
 ธัมโม เม นำโถ  พระธรรมเจ้า เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่ใจ
 สังโฆ เม นำโถ  พระสงฆ์เจ้า เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าที่ใจ

 แล้วว่าซ�า้อกีว่า พทุโธๆ ธมัโมๆ สงัโฆๆ แล้วปล่อยมอืลงข้างหน้า บริกรรมภาวนา 
แต่ค�าเดยีวว่า “พทุโธๆ” ให้ท�าความรู้สกึอยูท่ีล่มหายใจเข้าออก เท่าน้ี น้ีเป็นวธิที�ำสมำธ ิ
ในเบื้องต้น

 เมื่อมีความเพียร ไม่เกียจคร้านแล้ว ก็จักเห็นคุณเกิดขึ้นในใจตนเอง ส�าหรับ
ผู้สนใจจริงๆ แล้วปฏบิตัไิด้เสมอเท่าน้ีกจั็กเหน็คณุทเีดยีว แต่โดยมำกผู้ปฏบิตัจิะให้
รู้ผลก่อนเหตุ แม้ผลที่รู้ก็เสมอจ�ำเท่ำนั้น เลยไม่อัศจรรย์

 ฉะน้ัน ในทีน้ี่จึงคัดเอาหวัข้อทีจ่ะต้องท�าก่อนมาไว้ในทีน้ี่ ส่วนค�าอธบิายจะแยก
ไว้ตอนต่อไป จะเอามาแทรกในตอนน้ี ผู้ไม่ช�านาญแล้วอาจจะเฝือมากเลยจะหยบิเอา
ที่ไหนก็ไม่ถูก

 เหตน้ัุน ผู้มุง่ต่อการปฏบิตัแิล้ว ควรจดจ�าเอาเสมอน้ีก่อน ถ้าหากเกดิขึน้กบัตน 
โดยอาการใด จงดูค�าอธิบายข้างหน้าอีก

๑ ขั้นต้น ท่านให้ระลึกอย่างย่อๆ ว่า เมตฺตา คือเมตตาจิตก็ได้
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อธิบาย พระไตรสรณคมน์

 พระรัตนตรัยนี้ เป็นที่พึ่งอันศักดิ์สิทธิ์แก่ผู้ถือมั่นเชื่อมั่น และกระท�ำให้เกิดขึ้น 
พร้อมทั้ง กำย วำจำ จิต คือให้เห็นคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ในจิตจริงๆ

 เดี๋ยวน้ีคนเราโดยส่วนมากถึงพระพุทธเจ้าแต่เงา คือไหว้กันแต่รูปที่เปรียบ 
ถึงพระธรรมก็แต่นึกเหน็แต่ชัน้ปริยตั ิไม่ค่อยปฏบิตัใิห้ถงึปฏเิวธ ถงึพระสงฆ์ กเ็สมอ
เห็นโกนผมห่มผ้าเหลืองเท่าน้ัน ถ้าถึงกันเสมอเท่าน้ีก็ไม่อาจจะปิดอบายได้ ฉะน้ัน 
ผู้นับถือจริงๆ แล้ว จงให้เข้ำถึงจิตใจ จึงจะเป็นผู้เชื่อมั่น ไม่งมงำยฯ

 อกีนัยหน่ึง แก้ว ๓ ประกำรน้ี ถ้ำใครเช่ือมัน่ด้วยดแีล้ว จักกนัภยัทีต่นหวำดเสยีว
ได้จริงๆ ในปัจจุบนัน้ีคนเราโดยมาก ความรู้ความเหน็เลยของดไีปเสยี เพราะยงัตืน่ข่าว 
กันไปต่างๆ ถ้าเอะอะ ลมืพระรัตนตรัยแล้ว ขนลกุ ตาใส ใบหชัูน หว่ันไหวไปเหมอืน 
กระต่ายตื่นตูม วิ่งไปกระโดดไป ฉะนั้น

 พูดถึงข้างหน้า ถ้าใครๆ มีความเชื่อมั่นแล้วในจิตใจ บุคคลผู้นั้นชื่อว่าได้ที่พึ่ง
อันประเสริฐ จักไม่ไปเกิดในอบายภูมิ ๔ เป็นเด็ดขาด สมกับบาทพระคาถาที่มาใน
มหาสมัยสูตร ว่า

เย เกจิ พุทธัง สะระณัง คะตำ เส
นะ เต คะมิสสันติ อะปำยะภูมิง

ปะหำยะ มำนุสัง เทหัง
เทวะกำยัง ปะริปูเรสสันตีติ.

 แปลความว่า “นรชนทัง้หลายเหล่าใดเหล่าหน่ึง ขอถงึพระพทุธเจ้าว่าเป็นสรณะ 
ที่พึ่ง (ภายในใจ) ชนทั้งหลายเหล่านั้น จักไม่ไปเกิดในอบายภูมิ ๔ คือ นรก เปรต 
อสรุกาย และสตัว์ดิรัจฉาน เม่ือละกายเป็นของมนุษย์แล้ว จักได้ยงักายทพิย์ให้บริบรูณ์”  
ดังนี้ 
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 ถ้ำเรำเชื่อม่ันแล้ว ไม่ควรไปเชื่อถือของศักดิ์สิทธิ์ที่สมมุติกันขึ้นภำยนอกโดย
หำเหตุผลมิได้

 เห็นคนอื่นเขำพำท�ำมำ ก็หลับตำท�ำไป โดยอำกำรต่ำงๆ แล้ว อำจท�ำให้พระ- 
ไตรสรณคมน์เสือ่มและเศร้ำหมองไป ใจเรากจ็ะหมดหลกัฐานทีพ่ึง่อาศยั แล้วกจั็กเกดิ 
ความสงสัยฟุ้งซ่าน ไปนับถือนอกรีตนอกรอยพลอยลุ่มหลงไปต่างๆ

 ลักษณะของผู้มีรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งแล้ว ย่อมมีกำยอ่อนน้อม มีวำจำอ่อน 
และย่อมปรำรภถงึเสมอ๑ พร้อมทัง้น�า้ใจประกอบด้วยปัญญา พจิารณารู้เหน็ความจริง 
ของตนว่า “เรำเกดิมำน้ีเพรำะกรรม เรำเป็นอยูน้ี่เพรำะกรรม เรำตำยไปน้ีเพรำะกรรม 
เรำท�ำดีได้ดี เรำท�ำชั่วได้ชั่ว” ดังนี้

 ใครๆ จะมำช่วยควำมเป็น-ตำยให้เรำไม่ได้ เมือ่มคีวามเช่ือมัน่หมัน่ระลกึ ศึกษา 
ภาวนาอยู่เป็นนิจแล้ว “เท่ำกับสำธยำยมนต์ทิพย์อันประเสริฐ” นับเป็นหลักทางใจ  
ในทางพุทธศาสนาส่วนหนึ่ง

๑ เช่นระลกึว่า ในโลกน้ีไม่มอีะไรวเิศษไปกว่าพระพทุธเจ้า พระธรรมเจ้า พระอริยสงฆ์เจ้า เป็นทีพ่ึง่ทีส่งูสดุ 
ของมนุษย์ทัง้หลาย ในทางศาสนา ให้เราถอืพระไตรสรณคมน์เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ ไม่ถือมงคลตืน่ข่าว คอืเชือ่กรรม  
ไม่เชื่อมงคล
ในทางโลก ให้เราถอืบดิามารดา ปูย่่า ตายาย ผู้ทีม่พีระคุณอืน่ๆ ตลอดถึงองค์พระมหากษัตริย์ เป็นทีพ่ึง่ เป็นบคุคล 
ที่ควรกราบไหว้บูชา และควรตอบแทนพระคุณ
ถ้าเราไปถือในศาสนาอื่นอย่างจริงจัง หรือมัวไปยึดถือภูตผีปีศาจ ไปกราบไหว้ผี ก็ท�าให้ขาดจากพระไตร- 
สรณคมน์
(คัดเป็นบางตอนจากหนังสือแก่นพระพุทธศาสนา หลวงปู่ค�าดี ปภาโส)
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อธิบาย อัปปมัญญาพรหมวิหาร ๔

 เมตตา คือให้มีจิตรักใคร่ปรารถนาจะให้ตนและสัตว์เป็นสุขทั่วหน้ากัน นี้เป็น
ก�าแพงอันหนึ่ง หรือทิศอันหนึ่งก็ว่า

 กรณุำ คือให้มีจิตเอน็ดูสงสารตนและสตัว์ทัว่หน้า และคดิจะช่วยให้ตนและผู้อืน่ 
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง นี้เป็นก�าแพงอันหนึ่ง หรือทิศอันหนึ่งก็ว่า

 มทุติำ คอืให้มจิีตอ่อนน้อมพลอยยนิดเีมือ่ตนและสตัว์อืน่ได้รับความสขุ น้ีเป็น
ก�าแพงอันหนึ่ง หรือทิศอันหนึ่งก็ว่า

 อเุบกขำ คอืใหม้จีติวางเฉยในเมื่อตนและสัตว์อืน่ได้รบัความวบิัตเิดอืดร้อนใน 
กจิทีจ่ะท�า หรือท�ามาแล้วกต็าม อนัเราไม่มหีนทางทีจ่ะช่วยได้ ให้วางเฉยเสยี ไม่เสยีใจ  
คอยระวังรักษำจิตอย่ำให้เศร้ำหมอง ถ้ามหีนทางจะช่วยได้กใ็ห้ช่วย ไม่ใช่ว่าจะให้เฉยไป 
ทุกอย่าง ให้เฉยแต่สิ่งที่ตนหมดความสามารถแล้วเท่านั้น นี้เป็นก�าแพงอันหนึ่ง หรือ
ทิศอันหนึ่งก็ว่า

 พรหมวิหำร ๔ น้ี จะให้บริบรูณ์ด ีต้องให้ถงึพร้อมทัง้ กำย วำจำ จิต จึงจะเป็น 
ประโยชน์มาก

 เมตตาทางกาย  ราวกับก�าแพงหนาโยชน์หนึ่ง
 เมตตาทางวาจา อีกโยชน์หนึ่ง
 เมตตาทางจิต อีกโยชน์หนึ่ง
 เมตตารวมลง ๓ โยชน์
 กรุณาอีก  ๓ โยชน์ 
 มุทิตาอีก  ๓ โยชน์
 อุเบกขาอีก  ๓ โยชน์
 รวมลงเป็น ๑๒ โยชน์ด้วยกัน พร้อมทั้ง กาย วาจา จิต
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 เมือ่จิตเป็นได้เช่นน้ี จะมีภัยอนัตรำยทีไ่หน เพราะมเีคร่ืองล้อมจิตโดยรอบแล้ว 
นี้เป็นแต่เพียงเทียบเคียงเท่านั้น

 ถ้ำเพ่งให้เกิดมจีริงแล้ว จะปรากฏความจริงด้วยตนเองว่ามคีณุสกัเพยีงไร เมือ่จิต 
ของตนไม่มีภัยแล้ว จักเกิดสมาธิโดยเร็วพลัน จะแผ่โดยพิสดารก็ได้ จะว่าโดยบาลี  
หรือค�าแปลก็ได้

 กำรกระท�ำในจิตนั้น มี ๒ อย่ำง คือ

 เมตตำตน กรุณำตน มุทิตำตน อุเบกขำตน นี้ ๑
 เมตตาตน ได้แก่ กิริยาที่ไม่ไปท�าชั่วทางกาย วาจา จิต
 กรุณาตน คือ มีความสงสารตน น�า (ตน) ออกจากความชั่ว
 มุทิตาตน คือ มีความประพฤติอ่อนน้อมต่อศีลธรรม
 อเุบกขาตน ได้แก่ ท�าความวางเฉยในคราวทีส่มควร เป็นต้นว่า คราวเจ็บป่วยเหน็ว่า 
หมดหนทางแก้ไขแล้ว กระท�าก�าหนดจดจ�าเอาแต่ความดีไว้ในจิตเสมอ

 และ แผ่ไปแก่คนอื่นหรือสัตว์อื่น นั้น ๑

อธิบาย การแผ่เมตตาจิต

 กำรแผ่ไปแก่คนอื่นนั้น มี ๒ อย่ำง คือ

 ๑. แผ่ไปเฉพาะคนที่รักใคร่ และคุ้นเคย มีบิดา มารดา อุปัชฌาย์ ครูอาจารย์ 
ญาติมิตรที่ใกล้ชิดของตน ไม่ทั่วไปแก่คนอื่นและสัตว์อื่น

 ๒. แผ่ทัว่ไป จะเป็นคนประเภทไหนกต็าม ไม่เฉพาะเจาะจงคนน้ันคนน้ี เหน็ว่า 
มรูีปนามเหมอืนกนั เป็นเพือ่นทกุข์ด้วยกนัทัง้สิน้ แล้วกแ็ผ่เมตตาจิตทัว่ๆ ไป ไม่ก�าหนด 
ขดีขัน้อนัใด แผ่ไปจนตลอด ๓ ภพ ม ีกามภพ รูปภพ อรูปภพ เหล่าน้ีเป็นต้น ท�าให้ 
เกิดมีขึ้นโดยอาการอย่างนี้ย่อมมีอ�านาจมาก จิตจักมีก�าลังอันยิ่งใหญ่
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บำลีและค�ำแปลโดยพิสดำร ดังนี้ 

 ค�ำบำลี แผ่เมตตำแก่ตน

 อะหัง สุขิโต โหมิ   เราจงเป็นสุขๆ เทอญ
 นิททุกโข โหมิ   เราจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์ เทอญ
 อะเวโร โหมิ   เราจงเป็นผู้ไม่มีเวร เทอญ
 อัพ�ยำปัชโฌ โหมิ   เราจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตน เทอญ
 อะนีโฆ โหมิ    เราจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจ เทอญ
 สุขี อัตตำนัง ปะริหะรำมิ เราจงเป็นผู้มีสุขรักษาตน เทอญ

นี้แผ่เมตตำจิตเฉพำะตน

 เมือ่ตนมบีริบรูณ์แล้ว ควรเพ่งแผ่ไปแก่คนอืน่หรือสตัว์อืน่ทัง้หลายทัว่ไป โดยบาล ี
และค�าแปล ดังนี้

 ๑. สัพเพ สัตตำ สุขิตำ โหนตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุขทุกถ้วนหน้า เทอญ

 ๒. สัพเพ สัตตำ อะเวรำ โหนตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีเวร เทอญ

 ๓. สัพเพ สัตตำ อัพ�ยำปัชฌำ โหนตุ
  สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนกัน เทอญ

  ๔. สัพเพ สัตตำ อะนีฆำ โหนตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกข์ใจ เทอญ

 ๕. สัพเพ สัตตำ สุขี อัตตำนัง ปะริหะรันตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุขรักษาตน เทอญ
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 ๖. สัพเพ สัตตำ สัพพะทุกขำ ปะมุญจันตุ
    สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จง (น�าตนให้) พ้นจากทุกข์ทั้งปวง เทอญ

 ๗. สัพเพ สัตตำ ลัทธะสัมปัตติโต มำ วิคัจฉันตุ
 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขออย่าได้ปราศจากสมบัติอันตนได้รับ เทอญ

 ๘. สัพเพ สัตตำ กัมมัสสะกำ
 สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของๆ ตน

 กัมมะทำยำทำ   เป็นผู้มีกรรมเป็นทายาท (จักเป็นผู้ได้รับผลของกรรม)
 กัมมะโยนี  เป็นผู้มีกรรมเป็นก�าเนิด (ผู้มีกรรมเป็นแดนเกิด)
 กัมมะพันธู   เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
 กัมมะปะฏิสะระณำ เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
 ยัง กัมมัง กะริสสันติ จักเป็นผู้กระท�ากรรมอันใดไว้
 กัลîยำณัง วำ ปำปะกัง วำ ดีหรือชั่ว (เป็นบุญ หรือเป็นบาป)
 ตัสสะ ทำยำทำ ภะวิสสันติ (สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นอยู่ในโลก) จักเป็น
ผู้ได้รับผลของกรรมนั้นไป ทุกถ้วนหน้าแลฯ

จบวิธีแผ่เมตตำพรหมวิหำร ๔

 ทีแ่ผ่ไปไม่เจาะจงแก่คนน้ันคนน้ีเรียกว่า เจริญอปัปมญัญำธรรม ถ้าหากขดัข้อง
ในการท่องจ�าแล้ว ให้รวมลงทีเดียวก็ได้ ว่าดังนี้

 เมตฺตำ เมตตำจิต
 กรุณำ กรุณำจิต
 มุทิตำ มุทิตำจิต
 อุเปกฺขำ อุเบกขำจิต

 (หรือจะระลึกในใจโดยภาษาไทยเราก็ได้)
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อธิบาย อานิสงส์อัปปมัญญา ๔

 การเจริญอปัปมัญญาพรหมวหิาร ๔ น้ัน เป็นกิจทีค่วรกระท�าโดยแท้ เพราะเป็น 
ธรรมอันเย็นใจของสัตวโลกทั่วไป ตลอดถึงบิดา มารดา วงศาคณาญาติ มิตรสหาย 
และสัตว์ทุกจ�าพวก

 อกีประการหน่ึง พรหมวหิำรน้ี เมือ่ท�ำให้เกดิในใจจริงๆ แล้ว ย่อมระงับเวร ภัย  
พยำบำทได้โดยเด็ดขำดฯ

 ฉะนั้น พระศาสดาจารย์จึงเตือนพระภิกษุทั้งหลาย ว่า

 เมตตำยะ ภิกขะเว เจโตวิมุตติยำ, อำเสวิตำยะ ภำวิตำยะ พะหุลีกะตำยะ, 
ยำนีกะตำยะ วัตถุกะตำยะ อะนุฏฐิตำยะ ปะริจิตำยะ สุสะมำรัทธำยะ, เอกำทะสำนิ- 
สังสำ ปำฏิกังขำ (สังวัตตะติ).

 แปลเนื้อควำมว่ำ ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย (ในธรรมวินัยนี้) ความหลุดพ้นวิเศษ 
(จากพยาบาทและเวรภัย) ด้วยอ�านาจแห่งจิตเมตตาที่บุคคลส้องเสพแล้วโดยชอบ  
กระท�าให้เกดิมีข้ึนแก่ตนและกระท�าให้มากแล้ว ท�ากระแสจิตเดนิเหมอืนยานทีใ่ห้ส�าเร็จ  
(การ) ไปในสถานทีต้่องการ ท�าให้เป็นวตัถแุล้ว มไิด้หยดุยัง้แห่งการท�าจิตแล้ว สะสม
ขึน้แล้ว ปรารภให้สม�า่เสมอ (ไม่ให้เผลอตวัทกุอริิยาบถทัง้ ๔ แล้ว) บคุคลผู้น้ันหวงัได้ 
อานิสงส์ ๑๑ ประการ มีหลับเป็นสุขเป็นต้น ย่อมได้รับความเย็นใจ (คือท�าการงาน
ทางกายก็ดี พูดทางวาจาก็ดี คิดทางใจก็ดี ให้มีเมตตาจิตอยู่ทุกเมื่อย่อมเป็นไปเพื่อ
พ้นทุกข์) ดังนี้

 ถ้ำใครๆ เจริญอยูเ่ป็นนิจ ย่อมมอี�ำนำจ อำจท�ำให้สตัว์ทัง้หลำยได้รับควำมเยน็ใจ  
จำกบุคคลที่มีเมตตำจิตนั้นด้วย เหตุนั้น ผู้ท�าสมาธิจ�าเป็นโดยแท้ที่จะต้องท�าให้มีขึ้น
พร้อมทัง้ กาย วาจา ใจ บางแห่งท่านให้เจริญแต่ผู้มโีทสจริต แต่ในทีน้ี่จะเป็นจริตอะไร 
กต็าม จ�าจะต้องท�าก่อน ถ้าจริตทีเ่ป็นโทสะอยูแ่ล้ว ยิง่จะสะดวกเข้าในการท�าสมาธจิิต
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 พรหมวิหารนี้ นัยหนึ่ง ท่านเรียกว่า “พรหม ๔ หน้ำ หรือก�ำแพง ๔ ทิศ” เป็น
เครื่องล้อมจิตโดยรอบ ถ้าใครท�าให้มีขึ้นแล้ว จิตดวงนั้นย่อมไม่มีภัยเลย ถ้าจะพูด 
ถึงการบ�าเพ็ญบุญกิริยาวัตถุแล้วก็ดีมาก เป็นต้นว่า ท�ำทำนด้วยเมตตำจิต รักษำศีล 
ด้วยเมตตำจิต เม่ือท�ำได้เช่นน้ี ย่อมได้รับกศุลอนัแรงกล้ำ เมตตาจิตน้ีเปรียบประหน่ึง
เมลด็ฝนทีส่ะอาดบริสทุธิต์กมาจากท้องฟ้าแล้วย่อมให้ผลแก่ตณิชาต ิรุกขชาต ิงอกงาม 
แช่มชื่นเต็มที่ และเป็นที่ต้องการของมนุษย์ทุกเหล่า

 เหตน้ัุน “ผู้แสวงบญุ” ควรตรวจดจิูตของตนเสมอๆ ว่า “เรำมเีมตตำจิตหรือไม่” 
เพื่อจะได้กระท�าบ�าเพ็ญให้มีขึ้น ทางกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ให้ถูกทางแห่ง
ความสุขต่อไป

 เมตตำน้ี ข้อส�ำคญัอยูท่ีจิ่ต ถ้าจิตไม่มเีมตตาแล้ว รักษา กาย วาจา ได้ยาก ถ้าหาก 
จิตประกอบด้วยเมตตาจริงๆ แล้ว ความเศร้าหมองย่อมไม่มีแก่กายและวาจา ความ
เศร้าหมองทางกายทางวาจา-กายวาจาเขาย่อมไม่รับ จิตเป็นผู้จะรับเอาทั้งผลดีผลชั่ว
ทัง้หลาย เมือ่เป็นเช่นน้ีจึงควรท�าสมาธอิบรมจิตให้เป็นสมาธโิดยล�าดับ (เพยีงมนี�า้ใจ
แก่ผู้อื่นสักนิด นี้แหละคือเมตตา) ฯ

อธิบาย วิธีท�าสมาธ ิ

 วิธที�ำสมำธน้ัิน คอื ท�าให้เป็นระเบยีบตามอริิยาบถพทุธวงศ์ องค์สมเด็จพระสมัมา- 
สมัพทุธเจ้าทรงสอนไว้ ตามทีพ่ระองค์ทรงบ�าเพญ็มาแล้วเป็นตวัอย่างทีดี่งาม และเหมาะ 
แก่กาลสมัยด้วย คือ 

 - กิริยายืน ท�าสมาธิ ๑
 - กิริยาเดิน ท�าสมาธิ ๑
 - กิริยานั่ง ท�าสมาธิ ๑
 - กิริยานอน ท�าสมาธิ ๑
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 อริิยาบถทัง้ ๔ น้ี ประกอบสมาธใินเวลาใด เวลาน้ันท่านเรียกว่า ภำวนำมยักศุล  
(แปลว่า) บุญส�ำเร็จเกิดขึ้นด้วยกำรภำวนำ

 ภำวนำ แปลว่า กระท�ำควำมดใีห้เกดิมีขึน้ในตน เป็นกจิทีท่ัว่ไปแก่ภกิษุ สามเณร  
อบุาสก อบุาสกิา ใครท�าได้ ย่อมเป็นกุศลกรรมสทิธิเ์ฉพาะตวัผู้ท�า ผู้ทีเ่ชือ่ปริยตั ิปฏิบตัิ  
ปฏิเวธ แล้ว ควรประพฤติตนโดยจริงแท้

อธิบาย อิริยาบถ ๔

 กิริยำยืน ก็ให้ประกอบภาวนาอย่างเดียวกัน ให้เปลี่ยนแต่อิริยาบถเท่านั้น คือ 
ยืนโดยกิริยาส�ารวมจิต ยืนให้ตรง ด�ำรงสติให้มั่น แล้ววางมือขวาทับมือซ้าย คว�่ามือ 
ทัง้สอง หลบัตาหรือลมืตา สดุแท้แต่สะดวกในการท�าของตน ไม่มีการห้ามอะไร แล้ว 
เพ่ง “พทุโธ กับ จิต” ให้รวมลงเฉพาะกายเฉพาะจิตทีรู้่ จนจิตตัง้มัน่ได้ (น้ีเป็นกริิยายนื 
ตามระเบียบนิยม)

 กริิยำเดิน เรียกว่า เดนิจงกรม เดินโดยกริิยาอย่างน้ี คอืให้ก�าหนดทางสัน้ ยาว 
กว้าง แคบ สดุแท้แต่เราต้องการ และควรท�าทางให้เสมอ ไม่ให้สงูๆ ต�า่ๆ เพือ่สะดวกแก่ 
การเดิน จะเดนิเร็วหรือช้า ก้าวขาสัน้ยาว สดุแท้แต่สะดวก และอย่าเงยหน้านัก อย่าก้ม 
หน้านัก ให้พอดี แล้ว (ให้) ส�ารวมจักษุพอสมควร วางมือทั้งสองลงข้างหน้าทับกัน 
เหมือนกบัยนืตลอด การท�าจิตกเ็หมอืนกบัอริิยาบถทีก่ล่าวแล้ว (น้ีเป็นกริิยาเดินตาม
ระเบียบนิยม)

 กิริยำนั่ง จะอธิบายเป็นแบบอย่างไว้อีก คือให้วิรัติเจตนา ละเว้นในองค์ศีล ๕  
ศลี ๘ ศีล ๑๐ ศลี ๒๒๗ ตามชัน้ภมูขิองตนให้บริสทุธิก่์อน เมือ่เหน็ว่าเรามศีลีบริสทุธิ์ 
แล้ว ให้เข้าน่ังตามระเบยีบ คอื น่ังขดัสมาธ ิเอาขาขวาทบัขาซ้าย น่ังไหว้ประนมมือก่อน  
แล้วระลกึถงึคณุพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ์ มาเป็นทีพ่ึง่ของตน ว่า เมตตาพรหมวหิาร ๔  
แล้วว่า
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 พุทฺโธ เม นาโถ. 
 ธมฺโม เม นาโถ.
 สงฺโฆ เม นาโถ.

 แล้วว่ำ พุทฺโธๆ ธมฺโมๆ สงฺโฆๆ

 จบแล้วประนมมือไหว้ แล้ววางลงข้างหน้า บริกรรมภาวนาค�าเดียวเหนี่ยวเป็น
อารมณ์ คอื พทุโฺธ อยูท่ีล่มหายใจเท่าน้ี ให้ส�ารวมจิตไว้ในกาย อย่าส่งจิตไปข้างนอก  
ให้เพ่งดแูต่กายของตนเอง คอื เพ่งด ูธาตดุนิ ธาตนุ�า้ ธาตลุม ธาตไุฟ๑ แล้วปล่อยวาง 
อาการเสยี เอาจิตกบัพทุโฺธตัง้ไว้ทีล่มหายใจเข้าออก ท�าความรู้อยู ่อย่าให้ลมืตวั จึงจะ 
ถูกค�าที่ว่าพุทฺโธ เพราะ พุทฺโธ แปลว่า เป็นผู้ตื่นอยู่ ได้แก่ “ผู้มีสติ” นั่นเอง (นี้เป็น
กิริยานั่งสมาธิตามระเบียบนิยม)

 กิริยำนอน คือ นอนตะแคงข้างขวา เอามือขวารองศีรษะ ยืดมือซ้ายไปตามตัว  
ไม่นอนขด นอนคว�า่ นอนหงาย นอนตะแคงข้ำงขวำน้ี เป็นกิริยำทีดี่งำมและเป็นกิริยำ 
ที่กล้ำหำญ เป็นกิริยำที่มีชัย ไม่เศร้ำโศก เป็นกิริยำที่ไม่จนใจ เป็นกิริยำที่ทรงศีล
ทรงธรรม เมื่อท�าได้เช่นนี้แล้ว ให้ส�ารวมสติให้มั่นอยู่ด้วยค�าบริกรรมภาวนาประจ�า
อิริยาบถนั้น (นี้โดยกิริยานอนตามระเบียบนิยม)

 อริิยำบถทัง้ ๔ น้ี เป็นแต่เปลีย่นแปลงพกัผ่อนอริิยาบถของกาย ส่วนท�ำภำวนำน้ัน 
ให้คงตามเดิม อย่าปล่อยอารมณ์เดิมที่ตนภาวนาอยู่ คอยส�ารวมระวังรักษาจิตไว้ 
ทกุอริิยาบถ แต่ทีจ่ริง ผู้ฝึกหดัใหม่ในเบือ้งต้นน้ัน ควรท�าในอริิยาบถ ๒ ไว้ให้มากก่อน  
คือ อิริยำบถนั่ง ๑ อิริยำบถเดินจงกรม ๑ อิริยำบถทั้ง ๒ นี้ ควรประกอบในภำวนำ
ให้มำกๆ จิตจักเป็นสมำธไิด้ง่ำย ส่วนอริยิาบถยนื และนอน จิตไม่สูจ้ะรวมง่าย เวลา
นอนภาวนาจะกลายให้หลับไปก็ได้ ส่วนอิริยาบถยืน จิตไม่สู้จะรวมสนิทดี

๑ การเพ่ง ก็คือ เจริญพระกรรมฐานภายในใจ
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 ถ้ำเป็นผู้ช�ำนำญแล้ว เหน็ว่ำไม่ขดัข้องในกำรท�ำสมำธขิองตนแล้ว ให้ท�ำในอริิยำบถ 
ทั้ง ๔ เสมอๆ ยิ่งดี ไม่มีห้ำม ท�ำได้ทุกลมหำยใจเข้ำออกได้ยิ่งดีมำก

 กำรนอนตะแคงข้ำงขวำน้ัน เรียกว่า สหีไสยาสน์ ราชสห์ีนอน นอนตะแคงข้ำงซ้ำย  
น้ันเรียกว่า กามโภค ีคอืกริิยาทีห่นักในทางกาม นอนคว�ำ่ น้ันเรียกว่า ตรัิจฉานไสยาสน์  
นอนเหมือนสัตว์บางจ�าพวกเป็นโมหะกิริยา คือกิริยาที่มืด นอนหงาย น้ันเรียกว่า 
เปตไสยาสน์ เป็นกิริยาเปรตและคนที่ตาย เป็นกิริยาที่แพ้ เป็นกิริยาที่สิ้นท่าทาง  
เมื่อนอนหลับ ลมเดินแรงอาจจะอ้าปากและกรนไปต่างๆ แต่ไม่ห้ามเด็ดขาดทีเดียว 
จะเปลี่ยนแปลงก็ได้พอหายเมื่อย

 เมือ่จะท�าจิตจริงๆ แล้ว ก็เปลีย่นไปหาอริิยาบถทีถ่กูต้องเสยี แล้วท�าจิตให้มีสติ  
รักษาจิตให้มั่นคงองอาจ จนจิตเป็นสมาธิ

 อุบายทั้งหลายที่กล่าวมาน้ี เป็นเหตุให้จิตตั้งม่ันแน่วแน่ลงเป็นขณิกสมาธิบ้าง 
อุปจารสมาธิบ้าง อัปปนาสมาธิบ้าง

 สมำธินี้เป็นเครื่องปรำบกิเลสอย่ำงหนึ่ง กล่าวคือ นิวรณ์ธรรมทั้ง ๕ นิวรณ์นี้
เป็นข้ำศึกของสมำธิโดยแท้ คือคอยกันจิตมิให้ตั้งมั่นลงได ้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่างใด
อย่างหน่ึง ไม่อาจสามารถจะแลเหน็ธรรมของจริงได้ เพราะเป็นเคร่ืองป้องกนัจิตไม่ให้ 
บรรลุถึงความดี เหตุนั้นจึงเรียกว่า ข้ำศึกของสมำธิ

หมวดนิวรณ์ธรรม ๕

 ๑. กำมฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในวตัถุกาม ก่อนทีจ่ะยนิดีในวตัถกุามน้ัน อาศยั 
กิเลสกาม มีราคะเป็นต้น แล้วเกิดความก�าหนัดขึ้นกับจิตก่อน จึงมีความรักใคร่ใน
วัตถุกาม คือจิตก�าหนัดรักใคร่ยินดีลุ่มหลงอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ เย็น
ร้อนอ่อนแขง็ ธรรมารมณ์ทีเ่กดิกบัใจ เป็นไป (ใน) ฝ่ายกศุลบ้าง อกศุลบ้าง เรียกว่า  
กำมฉันทนิวรณ์ 
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 ๒. พยำปำทะ คอื มจิีตปรารถนาในรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ 
ไม่ได้สมหวัง แล้วก็คิดพยาบาทปองร้ายแก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่ตนไม่ชอบใจ  
จิตพยาบาทนี้จัดเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกประเภทหนึ่ง จึงเรียกว่า พยำบำทนิวรณ์

 ๓. ถนีมิทธะ คอื จิตโงกง่วง หงุดหงิด จิตหดหู ่เคลบิเคลิม้หาวนอน และเกยีจคร้าน  
เมือ่ครอบง�าจิตได้แล้วกมิ็ให้กระท�าความดีได้ จึงเรียกว่า ถนีมทิธนิวรณ์

 ๔. อทุธจัจกกุกจุจะ คอื ความไม่สงบแห่งจิต คดิฟุง้ซ่านร�าคาญใจ ฟุง้ไปสูอ่ารมณ์ 
ภายนอก มีรูปารมณ์เป็นต้น คือได้แก่ความไม่รู้ความจริงของอายตนะทั้งภายนอก 
และภายใน ไม่รู้จักอบุายทีจ่ะข่มจิตของตนให้ตัง้อยูใ่นกัมมฏัฐานบทใดบทหน่ึง จึงฟุง้ 
ไปตามอารมณ์ต่างๆ จิตดวงน้ีกม็าจากกามฉันทะน่ันเอง คอืเกดิขึน้จากความปรารถนา
บ้าง จากความไม่ปรารถนาบ้าง อารมณ์ทัง้ ๒ น้ี เมือ่ไม่สมหวงัแล้วกเ็กดิความฟุง้ซ่าน
ร�าคาญใจ จึงเรียกว่า อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์

 ๕. วิจิกจิฉำ คอื จิตสงสยัลงัเลไม่แน่ใจในอารมณ์ทัง้ปวง ได้แก่ ความไม่ตกลงใจ 
ว่า “สิง่น้ีผิดหรือถกู ดหีรือชัว่” มคีวามส�าคญัต่างๆ เป็นต้นว่า สิง่ทีถ่กูส�าคญัว่า “ผิด” 
สิ่งที่ผิดส�าคัญว่า “ถูก” คิดไม่ตกลงแน่นอนได้ จึงเรียกว่า วิจิกิจฉำนิวรณ์

อุบายที่แก้นิวรณ์

 ๑. กำมฉันทะนั้น ควรใช้อุบำย ๓ อย่ำง คือ

 ๑) ให้เพ่งพิจารณาวัตถุที่ตนรักใคร่นั้น ให้เห็นเป็น อนิจฺจ� ความไม่เที่ยงถาวร 
ทุกฺข� ความเป็นทุกข์ด้วยพยาธิเบียดเบียนอยู่เสมอ เพ่งจนเห็นว่าเป็น อนตฺตา ไม่ใช่
ตัวตนเราเขาอะไร จนเห็นว่า “แม้เรำได้รับสุขสมปรำรถนำแล้ว สิ่งนั้นก็ย่อมไม่เป็น
กรรมสิทธิ์อยู่เอง ล้วนแต่จะละทิ้งทอดทิ้งทุกตัวตน” ดังนี้ ถ้ายังก�าเริบอยู่ ให้เพ่งต่อ 
ไปอีก

 ๒) ควรเพ่งพจิารณาให้แยบคาย คอืให้เพ่งอสภุนิมติ ท�าความเหน็ให้ตรงเข้าไป 
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สูป่ฏกูิลโสโครก ไม่สวยไม่งาม คอืเจือปนไปด้วยของน่าเกลยีด และเป็นทีอ่ยูข่องสตัว์ 
ต่างๆ มีหนอนเป็นต้น ถงึเราจะหาอบุายมาปฏบิตัขิดัเกลาด้วยอาการใดกด็ ียงัไม่พ้น 
ไปได้ดังนี้ ควรเพ่งต่อไปอีก

  ๓) ควรเพ่งพจิารณาให้แยบคายจนกว่าจิตจะรู้จริงเหน็จริงตามสภาพ คือให้เหน็ 
ลงว่า “รูปกายน้ีกส็กัแต่ว่าธาตทุัง้ ๔ ประชมุกนัเข้า มจิีตวญิญาณทีห่ลงเข้าครอบครอง 
สิงอยู่ชั่วคราว ราวกับว่าหอยเสฉวนออกเปลือกนี้เข้าเปลือกโน้น ไม่จริงไม่จังอะไร”  
ให้ข่มจิตลงเฉพาะอารมณ์ทีเ่พ่งอนัเดยีวจนเกดิสมาธอิย่างใดอย่างหน่ึง กามฉันทนิวรณ์ 
ก็จะเบาลงหรือหายไป

 ๒. พยำปำทะเกิดขึน้หรือก�ำเริบน้ัน คือ “สตอ่ิอน” ม ีปฏฆิะนิมิตตาโยนิโสมนสกิาร  
คอื การนึกโดยปราศจากอบุายทีแ่ยบคายในสิง่ทีก่ระทบใจของตน เกดิความโกรธแล้ว 
คิดจะแก้แค้นตอบแทน มุ่งมาดคาดหมายไว้ในใจแห่งตน เรียกว่า พยาบาทปองร้าย

 ควรใช้อุบำยระงับเสีย ดังนี้ คือ

 ๑) เมตตำนิมิตตอคุคหะ “ให้เจริญเมตตาจิต” โดยเฉพาะหรือไม่เฉพาะ และทัว่ไป 
อย่างใดอย่างหนึ่ง
 ๒) เมตตำภำวนำนุโยค “ให้ตัง้ใจเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิต” คดิจะให้ผู้อืน่เป็นสขุ  
และตนเป็นสุข
 ๓) กมัมัสสกตำปัจจเวกขณตำ ให้พจิารณาถงึกรรมของตนและผู้อืน่ว่า “สตัว์ 
ทัง้หลาย มกีรรมเป็นของๆ ตน ตนจะได้ดหีรือชัว่ก็เพราะกรรมทีท่�า” ให้เหน็ว่า “พยำบำท 
นี้เป็นกรรมฝ่ำยชั่ว” ถ้าเราเห็นว่าชั่วแล้ว เราและคนอื่นย่อมไม่ปรารถนาสักคนเลย
ในโลก
 ๔) ปฏิสงัขำนพหลุตำ (ปะ-ฏิ-สงั-ขา-นะ-พะ-ห-ุละ-ตา) ให้พจิารณาให้มาก 
เข้าทุกทีในอุบายนั้นๆ
 ๕) กัลยำณมติตตำ ให้คบหาสมาคมแต่บคุคลทีม่เีมตตาภาวนา คือผู้มใีจรักใคร่ 
เอ็นดูผู้อื่น ได้แก่ ผู้ที่มีศีลธรรม
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 ๖) สปัปำยกถำ ให้หมัน่ศกึษาปรารภแต่เร่ืองสบายใจ ได้แก่พดูเร่ืองเมตตาภาวนา  
หรือพูดแต่สิ่งที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้พูดและผู้ฟัง ให้กระท�าจิตใจของเราด�าเนินอยู่
เสมอๆ
 ๗) สัจจทมะ ตั้งความสัตย์ว่า “เราจักข่มใจของเรา เพ่งดูโทษของตนที่มีอยู่ใน 
กายในใจของเราเอง เราจักไม่เพ่งใครๆ ทั้งหมด” ท�าความเห็นของเราให้ตรงเข้ามา
หาใจว่า “ควำมพยำบำทนี้เกิดขึ้นที่จิตใจ เรำจะต้องแก้ที่ใจเรำเอง” ดังนี้

 อุบำยทั้ง ๗ นี ้เป็นเหตุให้ละความพยาบาท (ผูกโกรธ) ได้ดีทีเดียว

 ๓. ถีนมิทธะ ควรใช้อุบำยระงับเสีย ดังนี้ คือ

 ๑) อติโภชนนิมิตตกตำ การไม่บริโภคอาหารมากนัก
 ๒) อริิยำปถสมัปริวตัตคหตำ (ปะถะสมัปะริวตัตะคะหะตา) การเปลีย่นอริิยาบถ 
ให้เสมอๆ กัน
 ๓) อำโลกสญัญำมนสกิำร การนึกถงึแสงสว่างให้เข้ามาเฉพาะหน้าทีเ่ราท�าความ 
เพียร
 ๔. อัพโภกำสวำส ให้แสวงหาอยู่ในที่แจ้งรุกขมูล และที่ห่างไกลจากหมู่บ้าน
 ๕) กลัยำณมิตตตำ ให้คบเพือ่นพรหมจรรย์ทีด่งีาม ไม่ง่วงเหงา คบท่านผู้มฌีาน 
ได้ยิ่งดี
 ๖) สัปปำยกถำ ให้พูดแต่เรื่องที่สบายใจ เช่น พูดถึงเรื่องที่จะท�าความดีต่างๆ 
มีธุดงค์ เป็นต้น

 ถีนมิทธะนี้ เหตุที่จะละได้ขำดแล้ว ต้องพระอรหัตตมรรค แต่ต้องละไปตั้งแต่
ปถุุชนน้ีโดยล�าดับ อบุายเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองละถนีมทิธนิวรณ์ (อ่านว่า ถ-ีนะ-มิด-ธะ- 
นิ-วอน)

 ๔. อุทธัจจกุกกุจจะ ควรใช้อุบายหลายอย่างดังต่อไปนี้ คือ

 ๑) พหุสสุตำ ให้หมั่นสดับตรับฟังเล่าเรียนให้มาก
 ๒) ปริปุจฉตำ ให้หมั่นสอบถามและบ�าเพ็ญตามอยู่เสมอๆ
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 ๓) วนิยปกตญัญตุำ (ว-ินะ-ยะ-ปะ- กะ-ตนั-ญ-ุตา) ให้เป็นผู้ฉลาดตริตรอง 
ในศีลธรรมที่ตนปฏิบัติอยู่
 ๔) วฑุฒเสวติำ ให้คบหาท่านผู้ใหญ่โดยศลีธรรม และมวีชิชาจรรยาด ีรอบคอบ
 ๕) กัลยำณมิตตตำ ให้คบแต่มิตรที่ดีงาม
 ๖) สปัปำยกถำ ให้พดูแต่เร่ืองทีท่�าให้สบายใจ ได้แก่พดูชีแ้จงในเร่ืองทีค่วรและ 
ไม่ควร

 อุทธัจจะ ความฟุ้งซ่านนี้ จะละขาด ได้แก่ พระอรหัตตมรรค
 กกุกจุจะ ความร�าคาญใจ จะละขาด ได้แก่ พระอรหตัตมรรค แต่ต้องละไปตัง้แต่ 
ปุถุชนนี้โดยล�าดับ

 ๕. วิจิกิจฉำ ควรใช้อุบายหลายอย่างดังต่อไปนี้ คือ

 ๑) พหุสฺสุตำ ให้เป็นผู้ท�าความศึกษาเล่าเรียนไว้มากๆ
 ๒) ปริปุจฺฉตำ ให้หมั่นสอบถามท่านผู้ช�านาญเสมอๆ
 ๓) วินยปกตญฺญุตำ ให้เป็นผู้ช�านิช�านาญในศีลธรรมทีต่นประพฤตปิฏิบตัอิยู่น้ัน
 ๔) อธิโมกฺขพหุลตำ เป็นผู้มีความเชื่อมากในทางดี
 ๕) กลฺยำณมิตฺตตำ ให้คบแต่ท่านผู้เป็นคนดี
 ๖) สปฺปำยกถำ ให้พูดแต่เรื่องที่จะให้สบายใจ เป็นต้นว่าพรรณนาถึงคุณพระ 
รัตนตรัย

 จะให้หมดสงสัยในคุณพระรัตนตรัย ได้แก่ พระโสดาปัตติมรรคและผล คือ 
วิจิกิจฉำนี้ จะละขำดได้ในเมื่อบรรลุพระโสดำปัตติมรรค และโสดำปัตติผล

 รวมลงนิวรณ์ทัง้ ๕ น้ัน ถ้ำมำเพ่งกำยจนเหน็แจ่มแจ้ง เพ่งจิตจนมัน่คงแน่วแน่แล้ว 
นิวรณ์ย่อมดับไป เพรำะนิวรณ์เกิดขึ้นที่กำยที่จิต เกิดขึ้นที่ไหนให้ดับที่นั้น

 นิวรณ์น้ีเป็นกิเลสอย่ำงกลำง ท�าจิตให้เป็นสมาธแิก้ไขจึงจะระงับได้ อกีประการ
หนึ่ง เรียกว่า ข้ำศึกของสมำธิโดยตรง
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 ข้ำศึกโดยอ้อม น้ันได้แก่ ปีตห้ิำ ๑ บริกรรมภำวนำ ๑ อคุคหนิมติ ๑ ปฏิภำค-
นิมิต ๑

 ธรรมทัง้หลายเหล่าน้ี ถ้ารู้ทนัย่อมเป็นหนทางแห่งมรรคผลนิพพาน ถ้ารู้ไม่เท่าทนั 
ย่อมตดิพนัอยูจ่ะกลายเป็นข้าศึกของสมาธแิละปัญญาทีดี่ น้ีเป็น ข้ำศกึอย่ำงกลำงของ 
สมำธิ

 ข้ำศึกอย่ำงละเอียด ได้แก่ วิปัสสนูปกิเลส ๑๐ อย่ำง อาการใดอาการหนึ่ง  
เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ถ้าสติปัญญาอ่อนย่อมท�าให้เข้าใจผิด หลงลืมพลั้งเผลอฟุ้งซ่าน
เคลบิเคลิม้ไป กลายเป็นของทีข่ลงัไปต่างๆ ในทีส่ดุกจ็ะเข้าใจว่าตนได้ส�าเร็จพระอรหตั  
รู้ไม่เท่าทันแล้วย่อมหลงไป ไม่อาจสามารถให้บรรลุคุณธรรมสูงสุดได้

 เหตน้ีุ จึงควรท�ำความปล่อยวาง-ความรู้อย่างน้ัน-ความเหน็อย่างน้ัน ตามสภาพ 
ของความจริง ท�ำความรู้รอบคอบของตนให้มั่นคง อย่าให้ข้าศึกเหล่านี้เข้าทับจิตได้  
ข้าศกึเหล่าน้ีจะอธบิายโดยล�าดบัแห่งสมาธ ิเพราะเป็นของทีเ่กดิข้ึนโดยล�าดบัแห่งสมาธ ิ
แต่ความจริงเป็นของทีม่อียู่แล้วแต่เราไม่รู้ เพราะจิตไม่ตัง้มัน่ จึงไม่รู้สกึว่า “ธรรมเหล่ำน้ี 
มีอยู่” เมื่อท�าสมาธิเข้าแล้ว ย่อมปรากฏอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อเห็นนิมิตคงมีความรู้  
เมื่อความรู้เห็นเกิดมีขึ้นแล้วย่อมตื่นและยินดี เพราะเข้าใจว่าเพิ่งมีมา ถ้าเข้าใจว่ามี
อยู่แล้วในจิต ก็ไม่ตื่นและยินดียินร้ายจนลุ่มหลงท�าให้สมาธิเสื่อมไป

 กำรทีจ่ะท�ำจิตให้ตัง้มัน่เป็นสมำธไิด้น้ัน จะต้องศกึษำในกัมมัฏฐำนเสยีก่อน เพรำะ 
เป็นอำรมณ์ของสมำธ ิจะศกึษาในกมัมฏัฐานน้ัน จะต้องศกึษาในจริตของตนอกี เพราะ 
จริตนั้นเปรียบเสมือนสมุฏฐานของโรค กัมมัฏฐานเปรียบเหมือนยาแก้โรค ฉะนั้น

 จริต แปลว่า ความประพฤติเป็นไปของสัตวโลกที่เป็นอยู่ มี ๖ อย่าง คือ

 ๑. รำคจริค  คือ จิตที่เป็นราคะชอบก�าหนัด
 ๒. โทสจริต คือ จิตที่หงุดหงิดโกรธง่าย
 ๓. โมหจริต คือ จิตที่มักหลงงมงาย
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 ๔. วิตกจริต คือ จิตที่มีวิตกคิดพล่านไปเสมอๆ
 ๕. สัทธำจริต  คือ จิตที่มีความเชื่อง่ายใจเร็ว
 ๖. พุทธิจริต คือ จิตที่ชอบคิดนึกตรึกตรองใช้ความรู้เป็นปกติ

อธิบาย จริต ๖

 จริต ๖ อย่ำงนี้ ย่อมมีสัญญำอำรมณ์ต่ำงๆ กัน แต่ควำมจริงนั้น จริตทั้งหมด 
ย่อมมีบริบูรณ์อยู่ในจิตทุกๆ คน

 ธรรมดาจิตทีย่งัหลงอยู่ ย่อมเป็นอยูใ่นวงน้ี แต่เวลาขณะจิตหยดุพกัในอารมณ์น้ัน 
ต่างๆ กัน ถ้าจิตใจหยดุทีไ่หนบ่อยหรือนาน กเ็รียกว่ามจีริตอนัน้ัน คอืมีอาการแรงกล้า 
ต่างกัน ผู้ปฏิบัติจงสังเกตตนเองดูก็จะรู้ได้ทันที เช่น

 บางขณะจิต ก็เกิดความก�าหนัด
 บางขณะจิต ก็หงุดหงิดโกรธง่าย
 บางขณะจิต ก็คิดอะไรไม่ออกมักหลง
 บางขณะจิต ก็วิตกพลุกพล่านไป
 บางขณะจิต ก็เชื่อง่ายงมงาย
 บางขณะจิต ก็ชอบคิดหรือรู้พล่านไป

 เมือ่เป็นเช่นน้ี จริตทัง้ ๖ ก็รวมลงทีจิ่ตดวงเดยีว แต่ส่งไปตามอารมณ์ต่างๆ เหตน้ัุน  
ผู้ปฏิบัติธรรมก็ส�าเร็จต่างกัน เร็วบ้าง พอปานกลางบ้าง ช้าบ้าง ความเป็นไปเช่นนั้น  
ก็เนื่องมาจากจริต ๖ คือจริตเดิมเป็นสมุฏฐาน

 ย่นจริตลงคงมี ๓ ประเภท คือ

 ๑. โทสะกับพุทธิ ทั้ง ๒ นี้ เป็นปัญญำธิกะ เจริญสมถะน้อย วิปัสสนามาก 
ตรัสรู้เร็ว ถ้ำเป็นผู้ถึงกระแสธรรมชัน้แรก คอื โสดาบนับคุคลจักได้เอกพซี ีจะต้องเกดิ 
อีกชาติเดียว นี้ประการหนึ่ง
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 ๒. รำคะกับสัทธำ ทั้ง ๒ นี้ เป็นสัทธำธิกะ เจริญสมถะกับวิปัสสนาเสมอๆ กัน  
ตรัสรู้พอปานกลาง ถ้าเป็นผู้ถึงกระแสธรรมกจั็กได้โกลงัโกละ จะต้องเกดิอกี ๓ ชาติ 
๔ ชาติ นี้ประการหนึ่ง

 ๓. วิตกกับโมหะ ทั้ง ๒ น้ี เป็นวิริยำธิกะ เจริญสมถะเป็นส่วนมากก่อน  
จึงจะเจริญวปัิสสนาได้ เป็นผู้ตรัสรู้ช้ำ แต่มวีชิชำมำก ถ้าส�าเร็จโสดาบนั จะต้องเกดิอกี  
๗ ชาติ นี้ประการหนึ่ง

 ที่ส�ำเร็จต่ำงๆ กันนั้น ก็เพรำะจริตเป็นเหตุ

 เนกขัมมจิต คือ การที่ท�าจิตออกจากกามได้ต่างๆ กัน

 - ตรัสรู้เร็ว เป็นเนกขัมมปรมัตถบารมี
 - ตรัสรู้พอปานกลาง เป็นเนกขัมมอุปบารมี
 - ตรัสรู้ช้า เป็นเนกขัมมบารมี

 น้ีส�าหรับพระโสดาบนับคุคล ออกจากกาม ในชัน้น้ีส�าหรับสาวกภมิู ท่านเหล่าน้ัน 
ใช้ความเพียรย่ิงหย่อนกว่ากัน หรืออบรมส้องเสพต่างๆ กนั ความจริงจะเป็นอาการใด 
ก็ตาม ย่อมมีอารมณ์เพยีง ๒ อย่าง คือ “ด”ี กับ “ช่ัว” เท่าน้ัน รวมลงจริตอะไรกต็ำม  
ย่อมมีอยู่ในจิตดวงเดียว เมื่ออารมณ์ของจิต มี ๒ อย่าง ก็ควรที่จะย่นรวมพระ
กมัมฏัฐานลง ๒ อย่างเหมอืนกนั จึงจะเป็นไปเพือ่ความตัง้ม่ันแห่งจิต จริตอะไรกต็ำม  
ย่อมควรแก่กัมมัฏฐำน ๒ อย่ำงทั้งหมด

กัมมัฏฐาน ๒ คือ

 ๑. สมถกัมมัฏฐำน แปลว่า ธรรมที่เป็นอุบายสงบใจ
 ๒. วิปัสสนำกัมมัฏฐำน แปลว่า ธรรมที่เป็นอุบายเรืองปัญญา รู้เห็นในทางใจ

 อำรมณ์ของสมถกัมมัฏฐำนนั้น ตามที่เกจิอาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์ต่างๆ มีถึง 
๔๐ ทัศ แม้จะมีมากก็จริง แต่ต้องรวมอยู่ในสมถกัมมัฏฐาน ๒ ประเภททั้งหมด
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 สมถกัมมัฏฐำน ๒ ประเภทนั้น คือ ๑. รูปกัมมัฏฐำน ๒. อรูปกัมมัฏฐำน

 อธิบำย รูปกัมมัฏฐำน อรูปกัมมัฏฐำน๑

 ๑. รูปกมัมฏัฐำน นัน้ หมายเอารูปทีป่รากฏอยูใ่นกายตนและคนอืน่ คือมหาภูตรูป 
ทั้ง ๔ มี ธาตุดิน ๑ ธาตุน�้า ๑ ธาตุไฟ ๑ ธาตุลม ๑ ประชุมกันเข้าเรียกว่า “รูปกำย”  
หรือจะมอียูท่ีไ่หนก็ตาม สิง่ทีแ่ลเหน็ด้วยตาเป็นมหาภตูรูปทัง้น้ัน น้ีเรียกว่า รูปกมัมฏัฐำน  
ประเภทหนึ่ง  

 ๒. อรูปกัมมัฏฐำน น้ัน หมายเอาอาการทีรู้่สกึทางใจ คอืไม่ปรากฏแลเหน็ด้วยตา  
เรียกว่า อรูปกัมมัฏฐำน ได้แก่ นามธรรมทั้ง ๔ คือ

 ๑) เวทนำ ความเสวยอารมณ์ มี สุข ทุกข์ อุเบกขำ
 ๒) สญัญำ ความจ�าได้หมายรู้ว่าน่ัน “รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมำรมณ์ 
ดี ชั่ว”
 ๓) สังขำร ความคิดปรุงแต่งในทางดีทางชั่ว และไม่ดีไม่ชั่ว
 ๔) วิญญำณ ความรู้แจ้งในทาง ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ อนัรู้สกึมีปรากฏอยูท่ีก่าย  
ทีจิ่ตของตน เรียกง่ายๆ กคื็อกาย ๑  จิต ๑ ภำษำบำล ีเรียกว่ำ นำมธรรม ๑ รูปธรรม ๑  
เท่านี้

อธิบำย วิธีท�ำให้เป็นสมถะ

 รูปกัมมัฏฐำน ท�าให้เป็นสมถะนั้น ต้องท�าโดยอาการอย่างนี้ คือให้เอาธาตุดิน 
น�้า ไฟ ลม ที่ปรากฏมีอยู่ในกายเป็นอารมณ์ของจิต อย่าส่งจิตคิดนึกไปตามอารมณ์
ภายนอก ให้เพ่งลงเฉพาะกายเฉพาะจิตของตน ก�าหนดเพ่งอยูใ่น ธำตดุนิ โดยปัญจกะ  
หมวด ๕ คือ

 ๑. เกสำ  ผมทั้งหลาย
 ๒. โลมำ ขนทั้งหลาย

๑ รูปกรรมฐาน อรูปกรรมฐาน น้ี ทีแ่สดงไว้ข้างต้นชือ่ว่า กรรมฐานภายใน ณ ทีน้ี่ ท่านแสดงในชือ่ สมถกรรมฐาน  
ก็เพื่อเป็นหนทางรุ่งโรจน์แห่งปัญญา
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 ๓. นขำ  เล็บทั้งหลาย
 ๔. ทันตำ  ฟันทั้งหลาย
 ๕. ตโจ   หนังที่หุ้มห่อร่างกระดูกทั้งหลาย

 ทัง้ ๕ อย่างน้ี ให้เพ่งพิจารณาจนเหน็เป็นของไม่งาม ไม่สะอาด เป็นปฏกิลู โสโครก 
โดยที่เกิดบ้าง ที่อยู่บ้าง โดยสีบ้าง โดยสัณฐานบ้าง โดยกลิ่นบ้าง ให้นึกเพ่งอยู่
อย่างนี้๒

 ถ้าจิตยงัไม่สงบ ให้ตรวจดอูกี คอืเพ่งพจิารณา ธำตนุ�ำ้ ทีม่อียูใ่นกาย โดยปัญจกะ  
หมวด ๕ อีก คือ

 ๑. ปิตตัง น�้าดี สีเขียว รสขม
 ๒. เสมหัง น�้าเสลด ที่คอยปิดกลิ่นอาหารไม่ให้ฟุ้งขึ้นมาทางทวารปาก
 ๓. ปุพโพ น�้าหนอง ที่พุพองเปื่อยเน่าเกิดมีขึ้นในเวลาเป็นแผล
 ๔. โลหิตัง  น�้าเลือดมีเลือดแดง เลือดด�า เลือดขาว อันซาบซ่านอยู่ทั่ว
สรรพางค์กาย
 ๕. เสโท  น�้าเหงื่อ ที่ไหลออกในคราวกระทบความร้อนจัด

 ทัง้ ๕ อย่างน้ีให้เพ่งพจิารณาจนเหน็เป็นของปฏกิลูน่าเกลยีด น่ากลวั น่าสยดสยอง  
เป็นของปฏิกูล โดยที่เกิด ที่อยู่ และสี และกลิ่น และลักษณะอาการเหล่านี้ ให้เพ่ง 
กลบัไปกลบัมาจนเหน็ปรากฏในใจว่า “เป็นอย่ำงน้ันๆ จริง” จิตจักเกดิความสงบ

 ถ้าไม่สงบ ให้คอยตรวจดู ธำตไุฟ ทีป่รากฏอยูใ่นกายโดยจตกุกะ หมวด ๔ อกี  
คือ

๒ ท่านอธบิายวธิเีพ่งพจิารณาไว้เหมือนกับข้างต้นในชือ่ว่า กรรมฐำนภำยใน แต่ ณ ทีน้ี่ ท่านพลกิแพลงแสดง
ในชือ่ว่า สมถกรรมฐำน แปลว่า ธรรมทีเ่ป็นอบุายสงบใจ คอืมุง่ให้จิตใจตัง้มัน่อยูใ่นอารมณ์อนัเดยีว เน้ือความ 
ทีแ่สดงน้ันก็จะเหมอืนๆ กนั ทัง้น้ีเมือ่ศกึษาเข้าใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแล้ว กเ็ป็นอนัเข้าใจทัง้ ๒ อย่าง เม่ือผู้ศกึษา 
พอจะเข้าใจแนวปฏิบัติที่เป็นสมถกรรมฐานอันเป็นบาทแห่งวิปัสสนากรรมฐานตามวิธีที่ท่านชี้แจงแสดงไว้ 
ทัง้ ๒ แห่งได้บ้างแล้ว ข้างหน้าท่านอธบิายเป็น วปัิสสนำกรรมฐำน กเ็พือ่เป็นหนทางเจริญแห่งปัญญาต่อไป  
ขอนักศึกษาทั้งหลายค่อยๆ เรียน ค่อยๆ ศึกษาไป ก็จะเข้าใจได้เอง
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 ๑. ไฟยังกำยให้อบอุ่น
 ๒. ไฟยังกำยให้กระวนกระวำยเร่ำร้อน
 ๓. ไฟเผำอำหำรให้ย่อยยบั ส�าหรับต้มกลัน่อาหารส่งไปตามสรรพางค์กาย (อาหาร
ทีบ่ริโภคลงไปน้ัน คือฉิบหายด้วยธาตไุฟเผาไปส่วน ๑ เป็นกากส่วน ๑ หมูห่นอนกนิ 
ส่วน ๑ เลี้ยงร่างกายส่วน ๑ ดังนี้)
 ๔. ไฟยังกำยให้ทรุดโทรมเหี่ยวแห้งไป

 รวมลงธาตุไฟทั้ง ๔ กองนี้ ให้พิจารณาจนเห็นธาตุไฟเหล่านั้นเป็นไตรลักษณ์ 
คือ อนิจจัง ความไม่เที่ยง ทุกขัง เป็นทุกข์ อนัตตา ไม่ใช่ตัวตน ดังนี้

 ถ้าจิตยงัไม่สงบ ให้พิจารณา ธำตลุม โดยล�าดบัอกี คือให้รู้ลกัษณะของธาตลุม  
โดยฉักกะ หมวด ๖ คือ

 ๑. ลมพัดขึ้นเบื้องบน
 ๒. ลมพัดลงเบื้องต�่ำ
 ๓. ลมพัดในท้อง
 ๔. ลมพัดในล�ำไส้
 ๕. ลมพัดไปทั่วสรรพำงค์กำย
 ๖. ลมหำยใจเข้ำออก

 ให้พิจารณาธาตุลมทั้งหลายเหล่านี้ เป็น อนิจฺจ� ทุกข� อนตฺตำ อันใดอันหนึ่ง
ถ้ำจิตไม่สลดสังเวช ก็ให้รวมลงธำตุดิน น�้ำ ลม ไฟ ทั้ง ๔ กองนี้ เป็นจุดอันเดียว  
เรียกว่ำ รูปกมัมัฏฐำน รูปธรรมทัง้หลายทีก่ล่าวมาน้ี ให้ตรวจดูจนเกดิความสลดสงัเวช  
คอืให้เหน็เป็นของปฏิกูลน่าเกลยีดบ้าง ให้เหน็เป็น อนิจฺจ� ไม่เทีย่ง คอยจะเปลีย่นแปลง 
อยู่เสมอๆ บ้าง ทุกฺข� เป็นทุกข์บ้าง อนตฺตา ไม่ใช่ตัวตนเราเขาบ้าง เมื่อเห็นเช่นนั้น
จนจิตสงบตั้งมั่นรวมอยู่ เรียกว่า สมถภำวนำ

 อบุายทัง้หลายทีก่ล่าวมาน้ี ส�าหรับท�าให้จิตสงบตัง้ม่ัน และท�าสตใิห้แก่กล้ามกี�าลงั  
แต่เมื่อพิจารณาอาการที่กล่าวมานั้นอยู่ ให้หยุดค�าบริกรรมเสียก่อน
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 เมือ่จิตอ่อนสงบลง๑ จึงให้เพ่งส่วนส�ำคญัของกำย คอืลมหำยใจเข้ำออก กบั พทุโฺธ  
ให้จิตตัง้ม่ันอยูแ่ห่งเดยีว หรือช�านาญอย่างอืน่กส็ดุแท้แต่สะดวกในการตัง้จิต แต่ห้ำม 
ส่งจิตไปตัง้ตำมอำรมณ์ภำยนอกกำย และคอยระวังรักษำจิตไม่ให้ไปยึดถอืเอำอำรมณ์
ภำยนอกเข้ำมำภำยใน ถึงแม้จะคิดนึกไป ก็อย่ายึดเอาเข้ามา ถ้าเห็นว่าไม่ใช่เรื่องจะ
ท�าจิตให้สงบ ห้ามขาด แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องระวัง

 ในส่วนธาตทุัง้ ๔ น้ัน ถ้าเหน็อย่างใดอย่างหน่ึงแล้วกเ็หน็หมด เป็นลกัษณะอาการ 
อย่างเดียวกันหมด

 ถ้ำ “จิต” ของตนสงบลงแล้ว ให้หยุดค�ำบริกรรมเสีย ให้ก�าหนดเอาตัวส�าคัญ 
ทเีดยีว คอื จิต เมือ่ก�าหนดจิตให้ม่ันอยูท่ีค่วามรู้ เพ่งรวมลงทัง้หมดทเีดยีว พจิารณา 
ไตรลักษณ์ คือ “อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ” จนจิตมีความสลดสังเวช เป็นเหตุให้จิตสงบ
รวมลงเข้าสู่ภวังค์ คือภพของจิต ที่เป็นกามภพบ้าง รูปภพบ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง

 จิตทีเ่ข้ำสูภ่วงัค์น้ัน มีอาการวบุวบัค่อยๆ เบาๆ บ้าง เป็นขณะๆ แล้วกลบัออกบ้าง  
เข้าไปตัง้แล้วอยู่ภายในบ้าง มคีวามรู้บ้าง ลมืบ้าง ถ้า “สตอ่ิอน” จักลมืตวับ้าง ไปปรากฏ
นิมิต บางทีก็ยึดถือเอานิมิตที่เกิดบ้าง บางทีลืมกายตนเองบ้าง บางทีลืมค�าบริกรรม 
ภาวนาไปบ้าง ถ้าจิตเป็นเช่นน้ัน จักกลายเป็นโมหะสมาธ ิหรือมจิฉาสมาธ ิและเป็นมจิฉา 
วิมุตติบ้าง คอืสมาธิหลง สมาธิผิด พ้นผิด เหตุนั้น เมื่อจิตเป็นสมถะถึงตอนนี ้จงึให้ 
ท�าความรู้ตัวอยู่เสมอ อย่าลืมกายลืมจิต

 โดยมำกถ้ำจิตเข้ำสูภ่วงัค์บำงขณะน้ัน มกัลมืตวั และมกัปรำกฏนิมติต่ำงๆ บางท ี
ก็เกิดความอยากเห็นอยากดู เมื่อสิ่งที่น่าปรารถนาเกิดขึ้นแล้วก็ยึดถือเอา เกิดความ
พอใจ ท�าให้จิตลอยไปต่างๆ เลยไม่พบสมาธิที่ดีที่แน่วแน่แกล้วกล้ามีปัญญา เพราะ
นิมิตมากีดกันเสีย ไม่เกิดวิปัสสนาปัญญาได้

 ฉะนั้น จึงให้ปล่อยวางไปเสีย คือตั้งจิตไว้มิให้หวั่นไหวไปด้วยอาการต่างๆ

๑ เมื่อพิจารณาธาตุทั้ง ๔ จนจิตสงบอ่อนลงแล้ว จะมาเพ่งที่ลมหายใจเข้าออกกับพุทโธก็ได้
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หมำยเหต:ุ ภวงัค์ เป็นชือ่ของจิต แปลว่า องค์แห่งจิตทีห่ยัง่ลงสูภ่พ วบิำกจิต ทีเ่ป็นองค์ 
แห่งภพ คือ ปกติจิต จิตที่เป็นพื้นเดิมมาแต่เกิด จิตใต้ส�านึก มีลักษณะประภัสสร
ผ่องใส เรียกเต็มว่า ภวังคจิต

พระพุทธพจน์ว่า ปภสฺสรมิท� จิตฺต� จิตนี้ประภัสสร (ผุดผ่อง, ผ่องใส, บริสุทธิ์) แต่ 
เศร้าหมองไปเพราะอปุกิเลสทีจ่รมา มคีวำมหมำยว่ำ จิตน้ีโดยธรรมชาตขิองมนัเอง มใิช่ 
เป็นสภาวะทีแ่ปดเป้ือนสกปรกหรือมสีิง่เศร้าหมองเจือปนอยู ่แต่สภาพเศร้าหมองน้ัน 
เป็นของแปลกปลอมแอบเข้ามาอาศยัอยู ่ฉะน้ัน การช�าระจิตให้สะอาดหมดจดจึงเป็น 
สิ่งที่เป็นไปได้

จิตที่ประภัสสรนี้ พระอรรถกถาจารย์อธิบายว่า ได้แก่ ภวังคจิต

ภวังค์ ในค�าไทยใช้ไปอีกอย่างหนึ่งว่า ความเป็นอยู่โดยไม่รู้สึกตัว มีอาการครึ่งหลับ
ครึ่งตื่น เช่นใช้ว่าเขาก�าลังตกอยู่ในภวังค์ อย่าไปถือสา
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อธิบาย อรูปกัมมัฏฐาน

 อรูปกัมมฏัฐำน น้ัน คอื สิง่ทีไ่ม่แลเหน็ด้วยตา เป็นแต่มคีวามรู้สกึ เรียกว่า อรูป  
ที่จะท�าให้เป็นสมถะนั้น ให้แยกออกเป็นกองๆ ก่อน คือ
 ๑. เวทนำ ความเสวยอารมณ์ 
 ๒. สัญญำ  ความจ�าหมาย
 ๓. สังขำร ความคิดปรุงแต่งทางใจ
 ๔. วิญญำณ ความรู้แจ้ง

 เมือ่เข้าใจเช่นน้ีแล้ว ให้เพ่งพจิารณา เวทนำ ทีป่รากฏมใีนกำย ในจิต ของตนเอง 
คือให้สังเกต “ใจ” ที่เสวยอารมณ์อยู่ว่า สุข ทุกข์ อุเบกขำ ทั้ง ๓ นี้ มีในขณะใด  
ให้ท�าความรู้สกึว่า ขณะน้ีเราเสวยอารมณ์ ทีเ่ป็นสขุ ขณะน้ีเราเสวยอารมณ์ ทีเ่ป็นทกุข์  
ขณะนี้เราเสวยอารมณ์ ที่ไม่สุขไม่ทุกข์ ทั้ง ๓ ประเภทนี้ ให้ท�าความรู้สึกอยู่เสมอ 
เวทนาที่ไม่สุขไม่ทุกข์ มีในขณะจิตไม่นาน

 ถ้ามีสติเพ่งดูจริงๆ แล้ว ก็จะรู้ได้ว่าเวทนาทั้ง ๓ นี้ ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยง  
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา ไม่ทนทาน ไม่ถาวร คอยจะยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามหน้าที่
ของเขา เป็นต้นว่า “มีสุขบ้าง ทุกข์บ้าง อุเบกขาบ้าง มากบ้าง น้อยบ้าง” ย่อมไม่สม 
ปรำรถนำแห่งควำมต้องกำร เมื่อรู้เห็นเช่นนั้นแล้ว “ให้ปล่อยวำง อย่ำยึดมั่นถือมั่น”  
ก�าหนดจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว อันใดอันหนึ่ง เช่น สุขเวทนา

 ถ้ายังไม่มั่น ให้เพ่งดู สัญญำ อีกว่า เดี๋ยวนี้เราจ�าอะไรอยู่ เป็นอดีตที่ล่วงแล้ว 
หรืออนาคตทีย่งัมาไม่ถงึ หรือเป็นปัจจุบนั ว่า เดีย๋วน้ีเราจ�าดีหรือชัว่ ให้ท�าความรู้สกึตวั 
ตั้งอยู่ในทางกาย จิต ถ้าปรากฏว่า เราจ�าสุขให้เพ่งสุข รู้อยู่ที่สุข ปรากฏทุกข์ให้เพ่งรู้ 
อยู่ที่ทุกข์ จ�ำอะไรได้ ให้เพ่งลงเฉพำะอันนั้น ความรู้ของเรากับความจ�า อะไรจะดับ
ก่อนกนั ไม่นานกเ็หน็ได้ว่า “สญัญำควำมจ�ำน้ีกเ็ป็น อนิจจัง ทกุขัง อนัตตำ” เมือ่รู้เหน็ 
เช่นน้ันแล้ว ให้ปล่อยวำง อย่ำยดึมัน่ถอืมัน่ ก�าหนดจิตให้ตัง้ม่ันอยูใ่น “อำรมณ์เดยีว  
อันใดอันหนึ่ง”
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 ถ้ายังไม่มั่นหรือไม่สงบ ให้เพ่งพิจารณาดู สังขำร คือความคิดปรุงแต่งอีกว่า 
เดีย๋วน้ีเราคิดเร่ืองอะไร เป็นสิง่ทีล่่วงแล้วหรือยงัไม่มาถงึ คดิปรุงแต่งทางดหีรือทางชัว่  
คดินอกกายนอกจิต หรือในกายในจิต เป็นเหตใุห้จิตสงบ หรือเป็นเหตใุห้จิตฟุง้ซ่าน 
ให้ท�าความรู้สึกตัวอยู่เสมอ เมื่อมีความรู้สึกในสังขารแล้ว จะรู้ได้ทันทีว่า ควำมคิด 
ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตำ ทัง้น้ัน ล�าดบัน้ันให้เพ่งความคดิลงทีก่ายทีจิ่ต ให้ปล่อย 
วางความคิดโดยอาการต่างๆ ให้ก�าหนดจิตให้ตั้งม่ันอยู่ในอารมณ์อันเดียว อันใด 
อันหนึ่ง เป็นเอกสัญญา คือหมายในที่แห่งเดียว

 ถ้ายังไม่มัน่ไม่สงบ ให้เพ่งพจิารณาด ูวญิญำณ คอืความรู้อกีว่า เดีย๋วน้ีเรารู้อะไร 
ภายในหรือภายนอก๑ อดตี หรือ อนาคต หรือ ปัจจุบนั ดี หรือ ช่ัว เป็นผลประโยชน์  
หรือไม่เป็นผลประโยชน์ ให้ท�ำควำมรู้สึกตัวอยู่เสมอ เม่ือตนมีสติความระลึกได้ 
สมัปชญัญะ ความรู้สกึตวั อยูเ่ป็นนิจแล้ว กจ็ะรู้สกึได้ทนัทว่ีา “วญิญำณควำมรู้น้ีกเ็ป็น  
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ไปตำมกันทั้งหมด” ให้ก�าหนดแต่ความรู้ไว้อันเดียว ไม่ให้
เกี่ยวข้องในอารมณ์อื่น ท�าความรู้ไม่ให้หวั่นไหว ใจน้ันย่อมได้รับความสงบ นั้นแล
ชื่อว่า “สมถะ”

 ต่อจากน้ัน ให้เพ่งพจิารณาแต่ธรรมทีเ่ป็นปัจจุบนั คอืให้รู้กาย รู้จิต อะไรทีป่รากฏ 
ในกาย ให้เพ่งแต่อันนั้น อะไรปรากฏมีอยู่ในจิต ให้เพ่งแต่สิ่งที่ปรากฏ ก�าหนดจิต 
จนจิตสงบตั้งเที่ยงมั่นอยู่ ใน “อำรมณ์อันเดียว” ได้แล้ว ก็จักเป็น

 - ขณิกสมาธิบ้าง 
 - อุปจารสมาธิบ้าง 
 - อัปปนาสมาธิบ้าง

 สมาธิทั้ง ๓ อย่างนี้ เป็น “ผล” ของกัมมัฏฐานที่ตนท�ามา

๑ คือความรู้แจ้งภายใน หรือ ความรู้แจ้งภายนอก 
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 สมาธินี้ บางทีก็ได้จาก รูป๒  บ้าง ได้จากเวทนาบ้าง ได้จากสัญญาบ้าง ได้จาก
สงัขารบ้าง ได้จากวญิญาณบ้าง สดุแท้แต่ใครจะเกดิความสลดสงัเวชในข้อใดตอนใด  
ได้ทั้งนั้น

 ที่กล่าวมาทั้งหมดน้ี เป็นอุบายเพื่อให้เลือกเท่าน้ัน ถ้ำใครเห็นสมควรแก่จิต 
ของตนแล้ว ก็ให้เอำแต่ข้อนั้นๆ ไม่จ�ำเป็นจะต้องเอำทั้งหมด

 กัมมฏัฐาน ๒ อย่างน้ี เรียกอีกโวหารหน่ึงว่า ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ันจะมีมากอาการใด 
กต็าม ย่อมรวมลงทีก่าย ๑ จิต ๑ เท่าน้ัน ควรท�าจิตให้ตัง้มัน่ในกาย ให้รู้สภาพของกาย  
ตั้งมั่นในจิตจนรู้จิตของตน เท่านี้

 ถ้าไม่รวมลงเช่นน้ี ผู้ปฏิบตัธิรรมย่อมไม่รู้รสของสมาธแิละปัญญา อปุมาเหมอืน
อาหาร ถ้าใครๆ ไม่รวมลงถึงปากและท้องแล้ว ย่อมไม่รู้จักรสชาติอะไร และไม่เป็น
ประโยชน์ด้วย

 ล�าดับน้ัน เม่ือท่ำนกระท�ำบ�ำเพญ็อยูใ่นสมำธอินัใดกต็ำม ข้อส�ำคญัน้ัน ให้คอย 
สังเกตจิตใจของตนให้ได้ ถ้ำจิตตนเป็นสมำธิอันใดก็ตำม ให้มีสติตำมระลึกได้ 
อยู่เสมอ สัมปชัญญะ ให้ท�ำควำมรู้สึกตัวอยู่เสมอ

 เมือ่เรามคีวามรู้สกึตวัอยูใ่น ขณกิสมำธ ิกต็าม อปุจำรสมำธ ิกต็าม สมาธทิัง้ ๒ น้ี  
ถ้าเราตามรู้ตามรักษาไว้ได้แล้วจนเป็นสมาธิพลัง ก็จักเกิดเป็น “อัปปนำสมำธิ” คือ 
สมาธิที่แน่แน่ว แกล้วกล้า มีปัญญาอันแจ่มแจ้งโดยล�าดับ

 ถ้ำตนมีปัญญำญำณเกิดขึน้ จะได้รู้ว่ำ “จิต” ดวงเดยีวน้ีย่อมเกดิได้ต่ำงๆ เป็นต้นว่า  
“นี้...จิตเป็นกามภพ นี้...จิตเป็นรูปภพ นี้...จิตเป็นอรูปภพ” ดังนี้

๒ ท่านอธิบายวิธีเพ่งพิจารณาไว้พอเป็นตัวอย่าง ซึ่งเรียกว่า รูปกัมมัฏฐาน นั่นเอง
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อธิบำย จิตที่เป็นภพๆ

 จิต ที่เป็นภพๆ นั้น คือ

 ๑. จิตที่มีอารมณ์ประกอบด้วย โทมนัสทุกขเวทนา ย่อมเกิดในอบายภูมิ ๔
 ๒. จิตทีม่อีารมณ์ประกอบด้วย โสมนัสสขุเวทนาแต่อย่างต�า่ ย่อมเกดิในมนุษย์
 ๓. จิตทีม่อีารมณ์ประกอบด้วย โสมนัสสขุเวทนาแรงข้ึนอกี ย่อมเกดิในสวรรค์
 ๔. จิตทีม่อีารมณ์ประกอบด้วย โสมนัสสขุเวทนาอนัเกดิขึน้จากสมาธ ิและฌาน 
ได้แก่ ปีติธรรมที่แรงกล้า ย่อมเกิดในรูปพรหม
 ๕. จิตที่มีอารมณ์ประกอบด้วย อุเบกขาเวทนาอันละเอียด ไม่มีรูปเป็นนิมิต  
จิตนั้นย่อมเกิดในอรูปพรหม

 นี้แล ก�าลังของสมถะย่อมเป็นไปได้ต่างๆ นี้คือ จิต ที่เกิด แก่ เจ็บ ตายอยู่
จิตเหล่านี้เกิดจากอ�านาจของ สมาธิ ๒ ประเภท คือ

 ๑. ขณกิสมำธ ิคือ อาการทีจิ่ตสงบลงเป็นขณะๆ เปรียบเสมอืนคนก�าลงัเดินทางอยู่  
ขาหนึ่งก้าวไป ขาหนึ่งยืนได้ชั่วขณะหนึ่ง ก็ก้าวกันไปอยู่อย่างนั้น

 ๒. อุปจำรสมำธ ิคอื อาการทีจิ่ตสงบลงลกึยิง่ไปกว่าน้ัน เปรียบเสมือนคนก�าลงั
เดินทางอยู่ เมื่อไปเจอะสิ่งใดเข้าแล้ว ย่อมยืนอยู่ทั้ง ๒ เท้า ไม่ก้าวเดินครู่หนึ่ง แล้ว
ก็เดินต่อไปอีก นี่เป็นลักษณะของอุปจารสมาธิ

 สมำธทิัง้ ๒ น้ี ยงัไม่พ้นจำกอันตรำยได้ ยงัมข้ีำศึกอยูม่ำก ถ้ำเรำไม่มภีมูรู้ิพอแล้ว  
ย่อมเสื่อมไปบ้ำง ติดอยู่บ้ำง

 อันตรายย่อมเกิดขึ้นโดยล�าดับแห่งสมาธิทั้ง ๒ นี้ คือ บริกรรมนิมิต ได้แก่
การยึดมั่นค�าบริกรรมไม่รู้จักปล่อยวาง นี้ประการ ๑ ปีติ ๕ เกิดขึ้นไม่รู้เท่า (รู้ทัน) 
นี้ประการ ๑ มัวแต่เล่นนิมิตที่เกิดขึ้น ยึดถือเอาว่าเป็นของดีและขลัง นี้ประการ ๑ 
ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ถ้ารู้เท่าทัน ย่อมเป็นหนทางแห่งมรรคผลนิพพาน รู้ไม่เท่าทัน 
เข้าใจว่าเป็นของดี ยึดมั่นถือมั่นแล้ว ย่อมหลงไปในปีติ ๕ จะเคลิบเคลิ้ม หลงใหล
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ไปต่างๆ แสดงตนไปตามความรู้ความเหน็จนถอืขลงัในฤทธิเ์ดช กลายเป็นนักท�านาย 
ต่างๆ อนัเป็นเหตใุห้สมาธเิสยีไป เป็นต้นว่า สตอ่ิอนลอยไปตามอารมณ์น้ันๆ มัวเมา 
เคลบิเคลิม้ หลงใหล จะกลายเป็นข้าศึกประหารสมาธทิีดี่แน่วแน่ มปัีญญาอนัจะรู้แจ้ง 
ในไตรภพ

 เหตน้ัุน จึงเรียกว่ำข้ำศกึ แต่ผู้ปฏิบตัใินกัมมฏัฐานน้ันกต้็องเกาะข้าศกึเหล่าน้ีแหละ 
แต่ไม่ควรนอนใจ เพราะเป็นทางเท่าน้ัน ธรรมดาคนเดนิทางไม่จ�าเป็นจะต้องยดึถอืเอา
ทางน้ันไปด้วย คงปล่อยไว้ตามเดิม น้ีฉันใด บริกรรมนิมติ ๑ ปีตห้ิำ ๑ อคุคหนิมิต ๑  
ปฏิภำคนิมิต ๑ สิง่เหล่ำน้ี จะต้องผ่ำนไปทัง้น้ัน แต่ไม่ควรจะยดึม่ันจนหลง เป็นต้นว่า  
“เราถึงธรรมอันดีแล้ว” ดังนี้

อธิบำย บริกรรมนิมิต

 บริกรรมนิมิต คือ ยึดถือเอำค�ำภำวนำเป็นที่ตั้งแห่งจิต เป็นต้นว่า ให้ยึดเอา  
“พุทโธ” บ้าง “อะระหัง” บ้าง บทใดบทหนึ่ง นี้ก็เป็นของควรปล่อยวาง ไม่ควรยึดถือ  
เม่ือเห็นว่าเรามีจิตมั่นคง มีสติและมีการพิจารณาอยู่ ให้ปล่อยวาง คือให้หยุด 
ค�าบริกรรมเสีย แล้วก�าหนดจิตให้รู้เฉพาะจิตที่รู้อันเดียว

 อำกำรของปีติ ๕ คือ

 ๑. เม่ือเกดิขึน้ในใจแล้ว ท�าให้ขนลกุ ขนพอง และท�าให้น�า้ตาไหลออก โดยไม่ 
รู้สกึบ้าง และทัง้รู้ๆ อยูบ้่าง แต่ไม่ใช่ออกโดยโทมนัสเสยีใจอะไร คอืออกโดยโสมนัส
ยินดีเอิบอิ่มใจในอารมณ์ที่เป็นกุศล เรียกว่า ขุททกำปีติ

 ๒. เม่ือเกดิขึน้แล้ว ท�าให้เสยีวไปทัว่สรรพางค์กาย และให้ปรากฏในใจแปลบๆ 
เหมือนแสงฟ้าแลบ หรือเหมือนแสงหิ่งห้อย เรียกว่า ขณิกำปีติ

 ๓. เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ท�าให้ซู่ซ่าแรงขึ้นมากระทบกาย เหมือนลูกคลื่นกระทบฝั่ง 
เรียกว่า โอกกันติกำปีติ
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 ๔. เม่ือเกดิขึน้แล้ว ท�าใจให้ลอยฟไูปต่างๆ จนเผลอตวัเป็นเหตใุห้ท�ากริิยากาย  
วาจาต่างๆ ตัวอย่างเช่น นั่งสมาธิอยู่ บางทีก็ยกมือไหว้และกราบลง แรงกล้าขึ้นแล้ว 
หลงลมืตวั บางทกีอ็อกอทุานวาจาต่างๆ ทีน่อกจากตนเจตนาไว้เดิม เคลิม้ไป บ่นเพ้อ 
เผลอตัวไปบ้าง เรียกว่า อุพเพงคำปีติ

 ๕. เมือ่เกดิขึน้แล้ว ท�าให้กายลอย กายสัน่ โลดโผน ซาบซ่านแผ่ไปทัว่สรรพางค์กาย  
บางทีให้แลเห็นกายโตบ้าง กายพองขึ้นบ้าง เล็กบ้าง เรียกว่า ผรณำปีติ

 ปีติทั้ง ๕ นี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ควรท�ำสติให้มั่นคง อย่ำส่งใจ
ไปตำมอำรมณ์ที่เกิดขึ้น ท�ำจิตให้แข็งมั่นอยู่ อย่าลืมกาย ลืมจิต รักษากิริยา กาย 
วาจา ใจ มั่นคง อย่ำปล่อย กำย วำจำ ใจ ไปตำมปีติ ถ้าปีติอย่างอ่อน ก็พอควร  
ถ้าอย่างแรงกล้าแล้ว หากเราส่งจิตไปตาม จักเป็นเหตใุห้ยดึมัน่ยนิดตีดิอยู ่อย่าส�าคญั 
ว่า “เราได้โน่นได้นี่” เพราะเป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ ทั้งนั้น ถ้าเราเข้ายึดถือมั่น 
จิตจักไม่เป็นสมาธอิย่างดไีด้ ถ้าเรามวัหลงยดึเอาแล้ว ปีตน้ัินแหละจักกลายเป็นข้าศกึ
ของสมาธิ ปัญญา

 นิมิต ๒ คือ อุคคหนิมิต ๑ ปฏิภาคนิมิต ๑

 อุคคหนิมิต นั้น เมื่อจิตเราสงบลงแล้ว อย่างใดอย่างหนึ่งย่อมปรากฏเกิดขึ้น 
ในจิตต่างๆ เป็นต้นว่า เห็นด�าๆ แดงๆ ขาวๆ เป็นกลุ่มเป็นก้อน บางทีก็เห็นกายตน
ปรากฏบ้าง เหน็เป็นผู้เป็นคนแสดงกริิยาต่างๆ เหน็รูปพระพทุธเจ้า เหน็สาวก เหน็นรก  
เห็นสวรรค์ เห็นไปไม่สิ้นสุด อำกำรใดก็ตำมรวมลงก็คือ เมื่อเรำหลับตำภำวนำแล้ว
แลเห็นในใจ นั้นแหละจัดเป็น “อุคคหนิมิตทั้งนั้น”

 ถ้าเห็นนิมิตที่ดีก็จะส�าคัญว่า “เราได้ดี” ชอบใจ แล้วยึดถือเอาเป็นอารมณ์  
ถ้าเห็นนิมิตที่ไม่น่าปรารถนาแล้ว ก็จะเกิดความกลัวหวาดหวั่น ฉะนั้น ให้ท�าความรู้ 
เท่าทนัเสยีว่า “นิมิตเหล่ำน้ีเป็นของไม่จริง เป็นของหลอกจิต ย่อมตกอยู่ใน อนิจจัง ทกุขัง  
อนัตตำ เกดิขึน้แล้วดบัไปเป็นธรรมดำ” ถ้าเข้ายดึถอืเอา ย่อมเป็นกเิลส คอืเป็นอปุาทาน 
อีกประเภทหนึ่ง เรียกว่า นิมิตตุปำทำน
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 เหตุนั้น จึงควรปล่อยวางเสีย ให้ท�าความรู้สึกอยู่ที่กายที่จิตของตน ที่จริงนิมิต
เหล่ำนั้นมิใช่อื่น คืออกมำจำกจิตของเรำนั้นเอง เงำตนเองหลอกตนเอง คล้ายกับนก 
ที่กินอาหารส่องกระจกเงา เมื่อเห็นเงาของตนเอง แต่ไม่รู้ว่าเงาของตน มีจิตโลภบ้าง 
อิจฉาบ้าง เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมอ้าปากจะแย่งเอา อาหารที่ตนคาบกินอยู่ย่อมหลุดไป

 อุคคหนิมิตนี้ ถ้ำเรำไปยึดถือเอำมำเป็นอำรมณ์แล้ว สมำธิที่ดี และปัญญำที่ดี 
ย่อมเสื่อมไปตกไปฯ

 ฉะน้ัน เมือ่เป็นเช่นน้ี จึงควรปล่อยวางเสยี ถ้ายดึมัน่อยู ่กจั็กกลายเป็นอปุาทาน 
เป็นข้าศกึอกี ถ้าเหน็นิมิตไม่งามทีน่่าเกลยีดน่ากลวั กจ็ะหวาดเสยีว เหตน้ัุน เม่ือมนิีมติ 
เกิดขึ้นจะเป็นอาการใดก็ตาม อย่ำยึดเอำ ให้ท�าความเข้าใจเสียว่า เป็นของไม่เที่ยง
มั่นคงถาวรจริงจังอะไร ล้วนแต่เป็นบริวารของ อวิชชำ ตัณหำ อุปำทำน ทั้งนั้น  
อกีอย่างหน่ึง ท่านเรียกว่า กเิลสมำร มารคอืกเิลส เป็นเหตใุห้ใจเราเศร้าหมอง พะวง
อยู่ในสิ่งนั้นๆ

 ข้อส�าคญั อย่าน้อมเข้ามาในจิตของตน เพราะเราเจตนาจะปฏิบตัฝึิกฝนจิตใจให้
บริสุทธิ์เท่านัน้ ไม่ต้องการอะไรทั้งหมด ให้เพ่งดูกายดูจติ ให้เห็นกายและจิตของตน  
ท�าความรู้อยู่ จนรู้ว่า “เรำบริสุทธิ์หมดกิเลส หมดทุกข์แล้ว” ถ้ารู้จริงอย่างนั้นแล้ว 
นั่นแหละถูก นอกนั้นอย่ายึดถือเอาเป็นอารมณ์

 ปฏภิำคนิมติ คือ ให้แยกจิตออกจำกนิมติ แยกนิมติออกจำกจิต คือเหน็ควำมจริง 
ของนิมิตว่ำเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ทั้งนั้น ถ้ำแยกไม่ออก ไปมัวเมำเล่นแต่นิมิต
เหล่ำนั้นแล้ว จิตก็จะเคลื่อนออกจำกสมำธิที่ดี

 ถ้าจะให้รู้จิตดีแล้ว ควรยกนิมิตออกจากจิต ยกจิตออกจากนิมิต ก่อนทีจ่ะยกออก 
ได้นัน้ ต้องพิจารณาจนเห็นเป็นไตรลักษณ์ คือ นิมิตต่างๆ ที่ปรากฏ เล็กบ้าง โตบ้าง  
แคบบ้าง กว้างบ้าง สว่างบ้าง มาใกล้บ้าง ไปไกลบ้าง เมือ่เป็นเช่นน้ีกเ็รียกได้ว่าเป็นของ 
ไม่เที่ยง ให้ยกจิตออกจากนิมิตเหล่านั้นเสีย จิตจึงจะพ้นจากนิมิตที่ปรากฏ
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 ก�าหนดจิตเข้ามาตั้งอยู่เฉพาะกายเฉพาะจิตตามเดิม ก�าลังสติดีเข้ามั่นเข้า ก็จะ
กลายเป็นอัปปนาสมาธิอย่างแน่วแน่จนกว่าจะเกิดมีก�าลังขึ้น ต่อนั้นจักเกิดวิปัสสนา
กรรมฐานโดยล�าดับ บางคนกป็รากฏ บางคนกไ็ม่ปรากฏเสยีเลย ถึงมบ้ีางกน้็อย เพราะ 
เป็นสิ่งไม่เที่ยง บางคนก็มาก ถ้ำสมถะแก่กล้ำย่อมปรำกฏมำก ถ้ำวิปัสสนำแก่กล้ำ
ย่อมไม่ปรำกฏ

 ถงึอย่างไรก็ตาม ข้อส�ำคัญน้ันก็คือ ควำมรู้กำยรู้จิตของตนน้ันแหละถกู รู้จนรู้ว่ำ 
จิตของเรำพ้นจำกกองกิเลสแล้วยิ่งดี แม้จะไม่ปรำกฏนิมิตก็ตำม ย่อมมีอำนิสงส์อยู่
นั่นเองฯ

 ถ้าจิตเราสงบลง เป็นขณกิสมาธ ิอปุจารสมาธบ้ิาง กแ็ต่สมถะอย่างต�า่ พอเป็นบาท
ของวิปัสสนาญาณ สมาธิอย่างสูงคืออัปปนาสมาธิ อัปปนำสมำธิจะเกิดขึ้นได้ก็อำศัย 
อุปจำรสมำธินี้ก่อน อุปจารสมาธิ คือจิตสงบลงเฉียดๆ ไม่นานเกิดขึ้นก่อน ถ้ามีสติ 
สัมปชัญญะความรู้ตัวเกิดขึ้นจึงจะเป็นฌาน

 ฌำน นัน้ หมายเอาจติเพง่อารมณ์ม ี“รปู” เปน็ตน้ และฌานนัน้ ถ้าเราตอ้งการ
ให้เกิดแล้วไม่มีเสื่อม จะต้องท�าให้ช�านาญ

 วิธีท�ำ ให้นึกเอาวัตถุอันใดอันหน่ึง เป็นต้นว่า ลมหายใจ แล้วอย่าส่งจิตไปนึก 
ถึงวัตถุอื่น หัดเพ่งอยู่ในวัตถุอันเดียว๑ แล้วจึงประกอบ (องค์) ขึ้นคือ วิตก ได้แก่
การตรึกในวัตถุทีต่ัง้ขึน้แล้วน้ัน วจิำร ได้แก่ การตรองหรือขยายในวตัถอุนัน้ันจนเกดิ 
ความเข้าใจในวตัถอุนัน้ัน เป็นต้นว่า “เหน็รูป (ร่างกาย) อนัน้ีเป็นอสภุะ ไม่สะอาดบ้าง  
เป็นธรรมธาตบุ้าง ต่อไปจิตกเ็บากายกเ็บา ใจกอ็ิม่เอบิ กายอิม่เอบิเรียกว่า ปีต ิกายไม่ม ี
ทุกขเวทนา ใจไม่ได้เสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ จึงเรียกว่า สุข นี้เรียกว่า ปฐมฌำน  
มีองค์ ๕ คือ

๑ วัตถุ ในที่นี้หมายถึง อารมณ์ ซึ่งได้แก่ กรรมฐาน ๔๐ อย่าง มีลมหายใจ เป็นต้น 
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 ๑. เอกัคคตำ  
 ๒. วิตก   
 ๓. วิจำร
 ๔. ปีติ
 ๕. สุข

 เมือ่เราจะท�า ให้เอา “เอกัคคตำรมณ์” ขึน้ก่อน คอืให้เพ่งจิตให้อยูใ่นรูปอนัเดยีว 
เป็นต้นว่า ลมหายใจ แล้วค่อยขยายตวัออกทีเ่รียกว่า วติก คอืให้ตรึกนึกอยูใ่นรูปน้ัน 
จนเหน็รูปน้ันกระจ่างขึน้ทีเ่รียกว่า วจิำร ส่วน “ปีต”ิ และ “สขุ” ไม่ต้องท�า เกดิขึน้เอง 

 เอกคัคตำ (เอกัคคตารมณ์) วติก วจิำร เป็น เหต ุปีต ิสขุ เป็น ผล จึงส�าเร็จเป็น  
ปฐมฌำน จนช�านาญเข้า การเพ่งเลง็กแ็ก่กล้าขึน้ตามล�าดบั จนการตรึกในอารมณ์น้ันๆ  
กห็ายไป การตรองกห็าย เพราะมีความเข้าใจบ้างแล้ว คือจิตเพ่งอยูใ่นรูปน้ันๆ กป็รากฏ
แต่ ปีต ิความเอบิอิม่กายและใจ สขุ ความเยน็ใจ เพ่งตามเข้าไปให้ช�านาญ อย่าถอนจิต 
ออกจากอารมณ์ ให้เพ่งอยู่จนมั่นคง ถ้าจิตมั่นเข้า ก็กลายเป็นทุติยฌำน คือคงเหลือ 
อยู่แต่ ปีติ สุข เอกัคคตำ แล้วรู้อยู่ที่ ปีติ อันปรากฏในกายอันหยาบ

 เม่ือจิตมัน่เข้าๆ จนหลดุออกจากอาการของปีต ิจะเหลอือยูแ่ต่ สขุ กบั เอกัคคตำ  
คือจิตเข้าสู่ ตติยฌำน แล้วเพ่งจิตให้มั่นอยู่ในอารมณ์อันนั้น อย่าถอนจิตออกจาก
อารมณ์เดมิ เพ่งอยูใ่นวตัถน้ัุนๆ จนจิตเป็นอปัปนำฌำน เพ่งแน่วแน่ไม่หวัน่ไหว ต่อน้ัน 
จิตย่อมรู้สว่างไสวขึ้น เป็นเหตุให้ปล่อยวางในรูปอันหยาบที่ปรากฏ ปรากฏรูปอัน
ละเอยีด เพ่งอยูท่ีรู่ปอนัน้ันทีเ่รียกว่า เอกคัคตำรมณ์อนัเดียว ความวางเฉยต่ออารมณ์
ภายนอกย่อมมี คงเหลืออยู่แต่ อุเบกขำ กับ เอกัคคตำรมณ์ ๒ อย่างดังนี้ เรียกว่า 
จตุตถฌำน จนช�านาญคล่องแคล่วกล้าหาญ เป็น สมำธิพลัง

 ต่อนี้ย่อมเกิด วิชชำวิปัสสนำญำณ อย่างแรงกล้า สามารถที่จะบรรลุอริยมรรค 
อริยผลขึน้ เหตน้ัุน จึงให้ยบัยัง้จิตไว้ให้นานๆ เสยีก่อน มิฉะน้ันจะเลยเข้าไปสู ่อรูปฌำน  
อรูปฌานน้ันดงัน้ีคอื ถ้าจะเข้าไปสูอ่รูปฌาน กใ็ห้เพ่งอยูใ่นทีว่่างๆ น้ัน เมือ่ท�าความเพ่ง 
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อยู่อย่างน้ี เรียกว่า อรูปฌำนที ่๑ เรียกว่า อำกำสำนัญจำยตนฌำน คอืมีความรู้สกึว่างๆ  
ทางอายตนะ มี ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ โล่งโถง ไม่ปรากฏรูปเป็นนิมิตเลย ถ้าผู้มี 
ปัญญาอ่อน อาจจะเข้าใจว่าตนถึงพระนิพพาน แต่ที่จริงเป็นอรูปฌานส่วนหนึ่ง

 เม่ือรู้เหน็แล้ว ให้เพ่ง อรูปฌำนที ่๒ ต่อไปอกี เม่ือจะเพ่งต่อ ให้ปล่อยวางความ 
ว่างน้ันเสยี ให้ท�าความรู้สกึอยู่ในอารมณ์น้ันๆ แต่รู้น้ันจะว่ารู้ดมีปัีญญากไ็ม่ใช่ จะว่า 
รู้ชั่วเป็นอกุศลก็ไม่ใช่ ได้แต่เพ่งอยู่แต่รู้เท่านั้น ชั้นนี้เรียกว่า วิญญำณัญจำยตนฌำน  
คือรู้ไม่มีอาการ บางทีถ้าไม่มีปัญญาอาจเข้าใจว่า “นิพพำน” แต่ที่จริงก็เป็นอรูปฌาน
ส่วนหนึ่ง

 เมือ่รู้เช่นน้ี เพ่งให้ละเอยีดเข้าจนเหน็ว่าจิตของเราน้ีไม่มอีะไรเลย เป็นของว่างเปล่า 
อยู่เฉยๆ ไม่เห็นมีอะไรปรากฏแล้ว ให้ก�าหนดรู้ในอารมณ์น้ันจนช�านาญ ก็เป็น 
อรูปฌำนที ่๓ มสีขุอนัละเอยีด แต่ไม่ใช่นิพพาน เป็น อำกญิจัญญำยตนฌำน ส่วนหน่ึง 
ต่างหาก แล้วให้รู้อยู-่ทีรู้่เหน็-ทีมี่อยูน้ั่น จนอารมณ์อนัละเอยีดน้ีเปลีย่นไป ถ้าไม่ถอนจิต  
เพ่งอยู่แต่เฉพาะอารมณ์ อารมณ์ที่ว่าอะไรๆ ไม่มีแล้ว

 ก�าหนดจิตดวงน้ันให้มัน่เข้า ท�าความเพ่งอยูจ่นเหลอืแต่รู้อนัเดียว แต่รู้อนัน้ีจะว่า 
รู้ก็ไม่ใช่ จะว่าไม่รู้ก็ไม่ใช่ จะว่ามีสัญญาจ�าได้ก็ไม่ใช่ จะว่าไม่มีสัญญาจ�าได้ก็ไม่ใช่  
ยงัตดัสนิความจริงในอารมณ์น้ันๆ ยงัไม่ได้ เพราะจิตตอนน้ีมกีารเพ่งพจิารณาอ่อนลง  
เพราะความสขุอนัประณตีบงัเกดิแล้ว กม็ไิด้เพ่งหาเหตแุละปัจจัยก�าหนดไม่ได้ จึงตก 
อยู่ใน อรูปฌำนที่ ๔ ที่เรียกว่า เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำน จะว่าหมดความจ�าได้ 
หมายรู้ก็ไม่ใช่ จะว่ามีสัญญาจ�าได้หมายรู้เหลืออยู่ก็ไม่ใช่

 ฉะน้ัน เมือ่จิตเปลีย่นแปลงโดยความรู้กต็าม โดยความเหน็กต็าม คอยเพ่งตามอยู่  
ท�าความรู้น้ีให้รอบคอบอยู่ในอารมณ์น้ันๆ เสยีได้ ไม่ให้ตดิสขุอนัละเอยีดน้ี กเ็ป็นเหต ุ
ให้ปล่อยวาง สังขำรธรรม ทั้งปวงได้

 อรูปฌำนทั้ง ๔ นี้ มิใช่อื่น ได้แก่จิตติดอยู่ที่นำม ๔ อย่ำงนั่นเอง
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 อรูปฌำนที่ ๑ คือ จิตติดอยู่ใน สุขเวทนำ สุขนั้นหานิมิตเครื่องหมายมิได้ เป็น
ของว่างเปล่า เป็นแต่รู้สึกอยู่ นี้อรูปฌานที่ ๑

 อรูปฌำนที ่๒ น้ัน คอื จิตตดิอยูใ่น วญิญำณ เพ่งความรู้เป็นอารมณ์ ความรู้น้ัน 
กเ็ป็นของว่างๆ เปล่าๆ มีแต่ความรู้ทีเ่กดิตดิต่อกนัไป ไม่มทีีส่ิน้สดุยตุลิงได้ น้ีเรียกว่า  
วิญญำณัญจำยตนฌำน คือติดอยู่ที่ วิญญำณขันธ์

 อรูปฌำนที ่๓ น้ัน คือจิตตดิอยู่ใน สงัขำร ทีเ่กดิขึน้ดับไป ไม่มีอะไรๆ ทัง้หมด 
ปรากฏเป็นนิมิต เป็นแต่คดิๆ นึกๆ อยูใ่นอารมณ์น้ัน น้ีเรียกว่า อำกญิจัญญำยตนฌำน  
คือติดอยู่ใน สังขำรขันธ์

 อรปูฌำนที่ ๔ นัน้ คือ จติติดอยู่ใน สัญญำควำมจ�ำ เป็นต้นว่า สิ่งที่ผ่านมานัน้  
หรือเป็นอยู่น้ี จะว่ามคีวามรู้จ�าได้กไ็ม่ใช่ จะว่าไม่มีความรู้จ�าได้กไ็ม่ใช่ ฉะน้ัน จึงตกอยูใ่น  
เนวสัญญำนำสัญญำยตนฌำน

 อรูปฌำนทัง้ ๔ น้ี มีสขุเวทนำเป็นภำคพืน้ตดิต่อเน่ืองกนัมำแต่อรูปฌำนที ่๑ มี
สขุอนัละเอยีดสขุมุทีส่ดุ แต่มีควำมรู้ควำมเหน็ยงัไม่แท้ ยงัไม่จริง ยงัปล่อยวำงควำมรู้ 
ควำมเหน็ไม่ได้ คอืใช้แต่ควำมเพ่งไปเสมอๆ มิได้ตรึกตรองหำเหตแุละปัจจัย จิตตอนน้ี 
ย่อมขำดควำมตรึกตรองอยู่นั่นเอง เพรำะสุขสบำยละเอียดมำกหำประมำณมิได้

 ฉะน้ัน ผู้หวงัความพ้นทกุข์ จงเพ่งพจิารณา เพ่งเข้าไปแล้วให้เพ่งกลบัออก ไปๆ  
มาๆ อยู่จนช�านาญคล่องแคล่ว แล้วให้ตรวจหาเหตุและปัจจัยจนเกิดความรู้ขึ้นว่า

 - นี้คือ จิตติดอยู่ใน สัญญำขันธ์ คือความจ�าได้หมายรู้

 - นี้ .... จิตติดอยู่ใน สังขำรขันธ์ ความคิดปรุงแต่ง

 - นี้ .... จิตติดอยู่ใน วิญญำณขันธ์ ความรู้

 ย่อมเป็นเหต ุเป็นปัจจัย แห่งนำมรูป นำมรูป ทัง้ ๒ น้ี ย่อมครอบง�ำกนัอยูเ่ป็น 
ธรรมดำ
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 เมือ่เข้าใจเช่นน้ีแล้ว ให้เพ่งรูปเป็นอารมณ์ ตรึกตรองไปมาให้ละเอยีดเข้า จนจิต 
ตั้งมั่นเป็นเอกัคคตารมณ์ ท�าจิตให้เป็นอารมณ์หน่ึง จะเป็นกามารมณ์ก็ตาม เป็น 
รูปารมณ์ก็ตาม เป็นอรูปารมณ์กต็าม ให้เพ่งถอยไปถอยมา ถอยเข้าถอยออก ก�าหนด
จิตให้มัน่อยู ่แล้วเพ่งพจิารณาอารมณ์น้ันๆ จนรูค้วามเกดิและความดบัของเขา แต่เรา
อย่าส�าคัญว่าเป็นผู้เกิดผู้ดับ ท�าจิตเป็นกลางวางเฉยอยู่ เป็นเหตุให้รู้ความจริง ดังนี้

 รูปฌาน ๔ และ อรูปฌาน ๔ น้ี รวมลงมอีาการท�าโดยย่อ ๒ อย่าง คอื เพ่งรูป 
ทั้ง ๔ อันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ เรียกว่า รูปฌำน อารมณ์อันเดียวนั้น เป็นไปได้ถึง 
จตุตถฌำน คือต่างกนัแต่อาการทีเ่พ่งเท่าน้ัน ส่วน อรูปฌำน น้ัน กเ็กดิมาจากรูปฌาน 
น้ันเอง คือสุขกายเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์น้ี เพ่งสุขเป็นอารมณ์เดียว เป็นไปได้ถึง  
เนวสญัญำนำสญัญำยตนฌำน เหมอืนกนั ต่างกนัแต่อาการ คอืความรู้ ความเป็นอยู่ 
เท่านั้น รวมลงเป็นภาษาไทยเราก็คือ เพ่งกำย ๑ เพ่งจิต ๑ เท่านี้

 รูปฌำน เปรียบเสมือนผลมะม่วง อรูปฌำน เปรียบเสมือนรสมะม่วง ฉะนั้น 
เพราะว่า ผลมะม่วงเป็นรูป รสมะม่วงเป็นนาม เพราะไม่มใีครเหน็ได้ว่ารสน้ันปรากฏ
เป็นรูปร่างสัณฐานอย่างไรไม่รู้ได้ เพราะเป็นของละเอียด

 น้ีแหละ ถ้าใครไม่เข้าใจ และไม่ได้ปฏบิตัติาม ในข้ันสมาธน้ีิกเ็ป็นเหตใุห้ส�าคญัผิด  
บางทถึีงกับเหน็ว่า “ตำยสญู” ความเหน็เช่นน้ี กค็อื เป็นผู้มืดอยู ่จนมองหาตวัไม่พบ  
ที่ตนมองหาไม่พบไม่เห็นแล้ว ย่อมตัดสินว่า “ตำยสูญ” ดังนี้ ควำมเห็นเช่นนั้นเป็น 
ควำมเห็นที่มืด

 เหมอืนกบันักค้นคว้าสมยัน้ีได้ค้นกนัจนเหน็ความจริง เช่น ไฟเวลาดับแล้ว คนทีโ่ง่ 
ย่อมเห็นว่าไฟสูญ นักค้นคว้าเขาว่าไฟไม่สูญ บางทีอาจน�ามาใช้อีกได้โดยไม่ต้องใช้ 
ขี้ไต้อย่างเราธรรมดา นี้แหละ ฉันใด กำย ใจ มนุษย์เรำ ตำยแล้วก็ไม่สูญ

 จะชี้ส่วนหยาบๆ ให้เห็น เช่น คนตายแล้ว ต่างคนก็จะเห็นว่ากายของคนนั้น 
หายไปหมด แต่ความจริงของธาตุยังเหลืออยู่ คือ ธาตุดินก็เป็นดินตามเดิม ธาตุน�้า
ก็เป็นน�้าตามเดิม ธาตุไฟก็เป็นไฟตามเดิม ธาตุลมก็เป็นลมตามเดิม แต่ส่วนอาการ 
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หายไป เช่น ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ ที่สมมุติกันหายไป แต่สภาพของธาตุเดิม 
เขาไม่หายสูญ คงเป็นอยู่เช่นนั้น ถ้าคนที่หลงสมมุติจะตกใจทีเดียวในการตาย

 ถ้าใครเหน็ความจริงแล้ว ย่อมไม่แปลก คอืสกัแต่ว่าเปลีย่นอาการของรูปต่างหาก  
ที่เราตกใจกันก็เพราะยึดกายนี้ว่าเป็นของเรา เหตุนี้เอง เมื่อตายก็เห็นว่า “กำยสูญ”  
ย่ิงเกิดความตกใจมาก เพราะไม่รู้ความจริงของรูปกาย เมือ่ไม่รู้ความจริงของรูปกาย
นี้แล้ว กลายเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิว่า “ตำยสูญ”

 “ถ้าตายสญูแล้ว นรก สวรรค์ มาร พรหม นิพพาน ไม่มี” ถ้าจริงเช่นน้ัน พระพทุธเจ้า 
ก็จักเป็นคนโง่ยิ่งกว่าเรา เพราะสุขในปัจจุบันชาติเดี๋ยวนี้ ใครๆ ก็แสวงหาได้ทุกคน 
จนที่สุดสัตว์ดิรัจฉานก็ยังรู้จักหากินได้ พระพุทธเจ้าจะต้องมางมสอนใช้ความเพียร
ถึงกับสละชีวิตจิตใจท�าไม

 คนทีเ่หน็ว่า “ตำยสญู” ทีเ่กดิมาแล้วถกูอาชีพชักจูงให้ท�ามาหากนิอยู่ตามดินฟ้า 
อากาศน้ัน เปรียบเหมอืนบคุคลทีต่าบอดตาใสมาแต่ก�าเนิด เม่ือเตบิโตข้ึนแล้วถกูพ่อแม่ 
เพื่อนมิตรจูงมือเข้าไปในถ�้า ย่อมไม่รู้ตัวเลยว่า “นอกถ�้า หรือ ในถ�้า” เพราะแล 
ไม่เหน็ ถ้าตนแลไม่เหน็ กนึ็กว่าทีไ่หนกค็งมแีต่มดืทัง้น้ัน ถงึเขาเล่าให้ฟังว่า “นอกถ�า้ 
สว่าง ในถ�้ามืด” ก็ไม่เชื่อ เพราะความมืดของตน นี้ฉันใด

 ความเห็นที่ว่า “กาย ใจ นรก สวรรค์ มาร พรหม นิพพาน ไม่มี ตายแล้วสูญ”  
เช่นน้ีเป็นความมืดของคนต่างหาก วิชชาของตนเรียนไม่ถึงความเกิดความตายแล้ว
ย่อมเห็นว่าตายสูญ นรก สวรรค์ มาร พรหม นิพพาน ไม่มี เห็นเขาเล่ากันพรรณนา
ถึงการปฏิบัติศีล สมาธิ ฌาน ปัญญา เพื่อแก้ภพแก้ชาติที่เราเห็นว่า “สูญ” ก็นึก
กระหยิ่มอยู่ในใจว่า “พวกนี้หลง” แต่ที่จริง “ตนหลงไม่รู้ตัว”

 ผู้ทีเ่หน็ว่าตายแล้วจะต้องเกดิอกีน้ัน อาศยัมีกเิลส ตณัหา อวชิชา ยังพวัพนัหวัใจอยู่  
จะต้องเกิดเรื่อยไป ผู้ที่แลไม่เห็นแล้วย่อมว่า “สูญหมด” พระพุทธเจ้าของเราผู้เป็น
ปราชญ์ ท่านเป็นผู้ฉลาดประกอบด้วย ศีล สมำธิ ปัญญำ แลเห็นได้ว่า “ไม่สูญ”
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 เหมือนกับนายช่างทองผู้ฉลาด แลเห็นน�้าแร่ไหลออกจากภูเขา ย่อมพูดได้ว่า  
“ทีน่�า้ไหลมีก้อนทอง” แล้วน�ามาบอก ชาวนาเข้าไปดู เขาย่อมไม่รู้แร่ทอง มองเหน็แต่
น�า้ไหลซู่ๆ  ออกจากหนิ กนึ็กว่า “คนน้ันโกหก คนน้ันเหน็จะเป็นคนเสยีสต ิเหน็น�า้ไหล 
เป็นแร่ทองไปได้” ดังนี้ แต่ที่จริงตนไม่มีวิชชาต่างหาก

 ถ้ามานึกถึงคนสมัยทุกวันนี้ยิ่งแลเห็นได้ง่าย คนที่เห็นว่า “ตายแล้วยังมีอวิชชา
อยู่ตรำบใดย่อมเกิดอีก” นี้ เหมือนนายช่างทองผู้มีความรู้ คนที่เห็นว่า “ตำยสูญ” 
เหมือนชาวนา จะหาวิชชาความรู้ในการสังเกตแร่ทองมิได้
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ธรรมะปฏิบัติ เรื่องปัญญา
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จิตตวิชชา

 ผู้ที่รู้กระจ่ำงในควำมเกิดและควำมตำยน้ีจะต้องเรียนจิตตศำสตร์ คือความรู้ 
ในทางจิตเป็นจิตตวชิชำ ความรู้ในทางคดิทีเ่รียกว่า วติก วจิำร ปีต ิสขุ เอกคัคตำ เป็น  
ปฐมวชิชำ ชัน้ที ่๑ ในทางพระพทุธศาสนา เพ่งเข้าไปจนเหลอือยูแ่ต่ ปีต ิสขุ เอกคัคตา  
เป็น ทุติยวิชชำ ความรู้ในชั้นที่ ๒ เพ่งเข้าไปจนเหลืออยู่แต่ สุข กับ เอกัคคตา เป็น  
ตติยวิชชา ความรู้ชั้นที่ ๓ เพ่งเข้าไปจนเหลือยู่แต่ เอกัคคตา กับ อุเบกขา เป็น  
จตุตถวิชชำ ความรู้ชั้นที่ ๔

 เมื่อจบแล้ว หมดวิชชาในโรงเรียนนั้นๆ คือความรู้ในรูปกาย รู้ได้ว่า “เป็นธำตุ  
เป็นอสุภะ เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ” เมื่อรู้ถึงตอนนี้แล้ว บำงคนก็ไม่เรียนต่อ 
ย่อมแสวงหำท�ำไปในทำงผิด ตัวอย่างเช่น แสดงตนเป็นผู้มีฤทธิ์บ้าง เป็นไปในทาง
โหราศาสตร์บ้าง เป็นไปในทางเวทมนต์กลคาถาอาคมบ้าง ใช้เป็นวิชชาหากินไปตาม
ความหลง

 ถ้าผู้มีทรัพย์ คอืความเชือ่ ต่อมรรค ผล นิพพานแล้ว เรียนต่อไปในสถานทีอ่ืน่  
คือ อรูปฌาน ๔ คือใช้วิธีเพ่งจิตเลย เป็นต้นว่า เวลานี้จิตเราคิดอะไร ดีหรือชั่ว  
มีสติสัมปชัญญะ รู้ตัวว่า “คิดชั่ว” ตามเพ่งแก้ไขจนดับเหลือแต่ “ควำมคิดที่ดี”  
เมื่อเกิดความคิดที่ดีก็มีสุข เมื่อใจมีสุขให้เพ่งสุขอันนั้น อย่าถอนจิต ถึงจะคิด ก็คิด
ในสุขนั้นๆ เพ่งเข้าจนช�านาญในการเพ่งสุข ถอนออกแล้วจะท�าอีกก็ได้

 สุขน้ีแหละเป็นสมุฏฐานของอรูปฌานทั้ง ๔ เปลี่ยนแต่ความเห็นต่างหาก  
สขุอนัเดยีวน้ี เมือ่ใครเพ่งอารมณ์ให้มัน่ หรือนานเข้าเป็นอรูปฌานที ่๑ ที ่๒ ที ่๓ ที ่๔  
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จนจบชั้น ต่อน้ันให้กลับมาตรวจวิชชาที่เรียนคร้ังแรกอีก กลับไปกลับมาจนเป็น 
อัปปนาฌานแน่แน่วอยู่

 รูปฌำนทีไ่ด้แล้ว เปรียบเหมอืนข้าราชการทีก่�าลงัท�างานกนิเงินเดอืนอยู ่อรูปฌำน 
ที่ได้แล้ว เปรียบเหมือนข้าราชการที่รับบ�าเหน็จบ�านาญของรัฐบาล เมื่อตนพ้นมาแล้ว
บางคนก็นอนกินบ�านาญอยู่ ไม่ใช้วิชชานั้นๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ตนอีก ปลีกตัวเสีย 
เปรียบเหมือนคนทีไ่ด้รูปฌาน อรูปฌาน แล้ว ไม่ท�าประโยชน์ในโลกุตตระต่อไป

 ทีจ่ะท�าน้ัน ให้เพ่งตรวจดคูวามรู้เดิมในทางรูปกายและจิต จนเกดิวปัิสสนาปัญญา  
ที่เรียกว่า ปรัชญำ คือความรู้ชั้นสูงต่อไป อันเป็นบันไดที่จะให้ส�าเร็จในโลกุตตระ 
(โดย) อาศัยอปัปนาฌานเพ่งจิตแน่แน่วลงเป็นรูปฌานที ่๑ ถ้าผู้มปัีญญามาก เม่ือจิต 
เป็นสมาธนิิดหน่อยก�าหนดนามเลย คอืเพ่งจิตพจิารณาอารมณ์จนแจ้งชดัเหน็ความจริง 
ของนามรูปแล้ว จิตที่ยึดอยู่ในนามรูปดับ ในระหว่างดับจากสภาพเดิมนั้น เรียกว่า
โคตรภูจิต เกิดขึ้นเมื่อจิตมีความรู้ได้ว่า จิตโลกียะเป็นอย่างนี้ๆ จิตโลกุตตระเป็น
อย่างนั้นๆ รู้เช่นนี้เรียกว่า โคตรภูญำณ คือ รู้เรื่องของพระนิพพำน

 ตอนน้ีส�าหรับผู้แก่กล้าในการเพ่งจิต เจริญวปัิสสนาเป็นส่วนมาก ย่อมได้ส�าเร็จ
เป็น ปัญญำวิมุตติ จ�าพวกหนึ่ง ส่วนวิชชาทางโลกีย์อ่อน คือ วิชชา ๓ ก็ไม่ได้ครบ 
วิชชา ๘ ก็ไม่ครบ ปฏิสัมภิทา ๔ ก็ไม่ครบ แต่ที่จุดส�าคัญก็คือ อำสวักขยญำณ
อย่างเดียวเป็นส�าคัญนี้ ส�าหรับผู้เพ่งจิตเพ่งรูปน้อยไม่ค่อยช�านาญ

 ส่วนพวกหน่ึงแก่กล้าสมถะ คอืเจริญรูปฌานเป็นล�าดบัไม่รีบด่วน ทวนไปๆ มาๆ  
จนช�านาญในรูปฌานและอรูปฌาน แล้วกลับมาตั้งจิตในจตุตถฌานให้แก่กล้า คือ 
เพ่งรูปเป็นนิมิตที่เรียกว่า อุคคหนิมิต เมื่อเพ่งไปตามอาการของรูปฌานเมื่อปรากฏ 
ขึน้แล้ว ขยายเข้าขยายออกได้ เรียกว่า ปฏภิำคนิมติ จนจิตแน่วแน่ มสีตสิมัปชญัญะ
ระลกึได้ รู้ตวั เพ่งอยูจ่นจิตวางเฉยเทีย่งอยูก่บัอารมณ์เดยีว ไม่เกีย่วเกาะด้วยอารมณ์ 
ภายนอก จนจ�าได้หมายรู้ว่า “จิต ในรูปฌาน กบั อรูปฌาน มอีาการแปลกกนัอย่างไร”
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 ต่อนั้นจะรู้ขึ้นได้ว่า รูปฌานที่ ๔ นี้เป็นส�าคัญท�าจิตให้มีก�าลังโดยอาการต่างๆ 
ต่อน้ันให้ท�าความเพ่งอยู่ทีจ่ตตุถฌาน คือเพ่งเฉยอยู ่ท�าจิตให้เทีย่งเป็นเอกคัคตารมณ์  
ให้เพ่งจิตในที่อันเดียวเป็นสติปัฏฐาน เป็นกายานุปัสสนาสติอันละเอียด คือเพ่งกาย 
ในกาย เมือ่ใช้ควำมเพ่งมำก ควำมสว่ำงย่อมปรำกฏ จิตตอนน้ีจักเกดิวชิชาน่าอศัจรรย์
ต่างๆ ในทางโลกีย์และโลกุตตระตามสมควรแก่ก�าลังฌานประการหนึ่ง

 วิชชำในทำงฌำนน้ี เป็นวิชชำแก้ควำมทุกข์ของตนหำยได้ แต่คนเรามิได้คิด
แสวงหาเลย มัวหาแต่วิชชาความรู้ที่จะผูกมัดตัวเองให้ข้องอยู่ในทุกข์เรื่อยไป ฉะนั้น 
เมื่อใครๆ ต้องการสุขใสสะอาด จงท�าจิตของตนให้เกิดสมาธิฌานอันเป็นสมบัติของ 
พระอริยเจ้า

 รูปฌำน ๔  อรูปฌำน ๔  รวมเรียกว่า สมำบัติ ๘ รวมลงเป็น ๒ อย่าง คือ
โลกียฌาน ๑ โลกุตตรฌาน ๑

 โลกียฌำน นั้น ได้แก่ ผู้ได้ฌานแล้วส�าคัญว่า “สิ่งเหล่านั้นเป็นเรา” ส�าคัญว่า 
“เราเป็นสิ่งนั้นๆ” ยึดมั่นถือมั่น ไม่ท�าความรู้ปล่อยวางตามความจริงนั้นเสีย ก็ตกอยู่ 
ใน สักกำยทิฏฐิ ความเห็นเป็นเหตุให้ถือว่า “สิ่งเหล่านั้นเป็นของๆ เรา หรือเป็นเรา”  
แล้วกก็ลายเป็น สลีพัพตปรำมำส คือเหน็ว่า “ฌานน้ีศกัด์ิสทิธิว์เิศษนัก เราจะอธษิฐาน
ให้เป็นอย่างไรกส็�าเร็จได้ และย่อมเป็นจริงด้วย” ฉะน้ัน ถ้าเข้ายดึมัน่ถอืม่ัน จึงตกอยู่ 
ในสีลัพพตปรามาส และความสงสัยในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ไม่แจ่มแจ้ง
เพราะเป็นได้เพียงเท่านั้น ก็ไปมัวเมาหลงอยู่ในสิ่งนั้นๆ

 ฉะน้ัน ใครถงึแล้วท�ำได้แล้ว แต่มไิด้ละสงัโยชน์ ๓ ก่อน กต็กอยูใ่นโลกยีฌำน 
ทั้งนั้น

 โลกยีฌำนน้ีเสือ่มง่ำยทีส่ดุ อะไรมากระทบไม่ได้เลย คอยจะเสือ่ม บางทน่ัีงท�าได้  
ลกุมาเดนิเท่าน้ันกเ็สือ่ม รูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมำรมณ์ภำยนอก มากระทบ 
กายก็เสื่อม เว้นแต่ผู้ช�านาญจริงๆ
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 ส่วนโลกุตตรฌำนน้ัน เมื่อรูปฌานและอรูปฌานได้แล้ว มาเพ่งพิจารณาจน
ช�านาญแล้ว เจรญิวปัิสสนาต่อรู้แจ้งเหน็จริงในโลกยีะว่า “อารมณ์ทัง้ ๒ น้ี ล้วนแต่เป็น 
อนิจจัง ไม่เทีย่ง ทกุขงั เป็นทกุข์ อนัตตา มใิช่ตวัตนเราเขาอะไร” เมือ่มคีวามรู้เกดิขึน้ 
แล้ว ย่อมปล่อยวางอารมณ์น้ันๆ ได้ เม่ือจิตขาดจากรูปฌานและอรูปฌาน กเ็ข้าโลกตุตระ 
คือเข้ากระแสพระนิพพานได้แล้ว ตัดสังโยชน์ทั้ง ๓ ขาด คือ สักกำยทิฏฐิ วิจิกิจฉำ 
สีลัพพตปรำมำส เป็นเที่ยงต่อพระนิพพำน ถ้าใครได้แล้วละสังโยชน์ได้ เรียกว่า  
โลกุตตรฌาน ศีล สมำธิ ปัญญำ ก็กลายเป็นโลกุตตระทั้งหมด

 เมื่อช�านาญในฌานทั้ง ๒ นี้แล้ว ย่อมเกิดวิชชาต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา  
เป็นโลกยีวชิชาและโลกตุตรวชิชาบ้าง แปลกจากวชิชาของโลกธรรมดา คอืจะต้องเกดิข้ึน 
โดยล�าดับแห่งฌานของตน เป็นต้นว่า วิชชำ ๓ วิชชำ ๘ ปฏิสัมภิทำ ๔ ตามสมควร 
แก่ก�าลังฌานของตน

วิชชา ๓ นั้น คือ

 ๑. ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ มีญาณความรู้ตามระลึกชาติได้
 ๒. จุตูปปำตญำน มีญานความรู้ในเรื่องเกิดและจุติของสัตว์ได้
 ๓. อำสวักขยญำณ มีญาณความรู้ท�าอาสวกิเลสให้สิ้นได้

อธิบำย

 ญำณที่ ๑ หมายเอา กำรระลึกชำติได้นั้น คือครั้งแรกจะต้องเป็นผู้ช�านาญใน
สติปัฏฐานทั้ง ๔ สติกล้า ย่อมรู้ความจริงของรูปที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ก่อน คือเพ่งรูป 
ที่ปรากฏแล้ว เพ่งไปเพ่งมาจนปรากฏรูปอันละเอียดที่เกิดๆ ดับๆ รู้พร้อมทั้ง ๓ กาล  
คอือดตีทีล่่วงแล้วมาย่อมก�าหนดได้นับตัง้แต่รูปขึน้ในครรภ์ทแีรก วนัหน่ึงรูปน้ันเป็น
อย่างไร ๗ วัน รูปนั้นเป็นอย่างไร ๑ เดือน รูปนั้นเป็นอย่างไร ๓ เดือน เป็นอย่างไร 
๗ เดือน เป็นอย่างไร ๑๐ เดอืน เป็นอย่างไร มีรูปพรรณสณัฐานเป็นอย่างไร มคีวาม 
เป็นอยู่อย่างไร บริโภคอะไร ย่อมตามก�าหนดรู้ได้ จนเติบโตมา ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี  
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๔ ปี ๕ ปี จนถงึปัจจุบนัของตน ย่อมก�าหนดรู้ความจริงของรูปได้ต่อไปจนอนาคตกาล 
ก็รู้ได้ว่า “รูปนี้ ถ้าอยู่ ๓๐ ปี ๔๐ ปี ๘๐ ปี จนแตกดับ รูปจะต้องเปลี่ยนอย่างนั้นๆ”  
ย่อมก�าหนดได้ตลอด

 ถ้าความรู้ตอนน้ีแก่กล้า เป็น มหำสต ิได้จริง ในอดีตกาลล่วงแล้วนับแต่ ๑ ชาติ   
๑๐ ชาติ ๑๐๐ ชาติ ๑๐๐๐ ชาติ ย่อมระลึกได้ สุดแท้แต่ก�าลังญาณแห่งตน อาการ
ของนามที่สิงอยู่ในรูปก็รู้ได้เหมือนกันกับรูป

 ญำณที ่๒ หมายเอา ควำมรู้ในปฏิสนธวิญิญำณทีเ่กดิๆ ดบัๆ คอืก�าหนดรู้ความ 
เคลือ่นไหวของจิตทีเ่ป็นปัจจุบนัของตนน้ีจนช�านาญ บางทเีกดิเป็นจิตอบาย บางทเีกดิ 
เป็นจิตมนุษย์ บางทีเกิดเป็นจิตสวรรค์ เป็นพรหม โดยอาการต่างๆ จิตหยาบๆ และ 
ละเอียด ย่อมก�าหนดรู้ได้ในเร่ืองของตนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันน้ีก่อน ถ้าก�าลังญาณ
แก่กล้าเข้า ก็ก�าหนดรู้ได้ในสัตวโลกที่เกิดอยู่ตายอยู่นี้จะไปทางดีหรือชั่วประการใด 
ย่อมก�าหนดรู้ได้ด้วยตาทิพย์ภายในใจ มิใช่ตาหนังที่เราใช้อยู่นี้

 ญำณที่ ๓ หมายเอา ควำมรู้ในอริยสัจธรรมทั้ง ๔ ก�าหนดรู้ในทุกข์ได้ว่า  
“มาจากตัณหา” ก�าหนดรู้ได้ในเร่ืองที่จะดับตัณหาคือรู้จักมรรค จนเกิดนิโรธข้ึน 
เห็นแจ้งในทุกขสัจ สมุทัยสัจ นิโรธสัจ มรรคสัจ ก�าจัดกิเลสและตัณหา มานะ ทิฏฐิ 
ตามสมควรแก่ก�าลังปัญญาของตน

 อำสวักขยญำณ นี้ ได้แก่ ตัววิปัสสนำญำณ 

วิชชา ๘ นั้น คือ

 ๑. วิปัสสนำญำณ ความรู้แจ้งชัดในธาตุ ขันธ์ อายตนะ
 ๒. มโนมยิทธิ คือ ท�าฤทธิ์ในทางใจได้
 ๓. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้
 ๔. ทิพพโสต๑ คือ ได้หูทิพย์ ฟังศัพท์เสียงส�าเนียงไกลใกล้ได้

๑ เขียนว่า ทิพยโสต (อ่านว่า ทิบ-พะ-ยะ-โสด) ก็มี ทิพพจักขุ เขียน ทิพยจักขุ ก็มี
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 ๕. เจโตปริยญำณ คือ รู้จักก�าหนดใจของคนอื่นได้
 ๖. ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ ระลึกชาติได้
 ๗. ทิพพจักขุ คือ ได้ตาทิพย์แลเห็นอะไรได้โดยไม่ต้องใช้ลืมตาดูเหมือน 
คนธรรมดา
 ๘. อำสวักขยญำณ รู้จักท�าอาสวะให้สิ้นได้

อธิบำย

 วิปัสสนำญำณที่ ๑ นั้น หมายเอาความรู้แจ้งชัดในธาตุทั้ง ๖ คือ มหาภูตรูป ๔  
อากาศ ๑ วิญญาณธาตุ ๑ ย่อมก�าหนดรู้ความจริงของธาตุนั้นๆ เป็นต้นว่า เห็นเป็น
สามัญญลกัษณะเสมอกันหมด ปรากฏเป็น ไตรลกัษณญำณ คือ อนิจฺจตำ ความไม่เทีย่ง  
ทุกฺขตำ ความเป็นทุกข์ อนตฺตตา มิใช่ตัวตนเราเขา เห็นเป็นสังขตธาตุ๒ คลุมกันอยู่  
ก�าหนดรู้ด้วย วปัิสสนำปัญญำ ก�าหนดรู้ด้วย ญำณ ๓ คอื อตตีงัสญำณ รู้กาลทีล่่วงแล้ว 
ของธาตุนั้นๆ ๑ อนำคตังสญำณ รู้กาลข้างหน้าของธาตุนั้นๆ ๑ ปัจจุปปันนังสญำณ 
รู้ในปัจจุบนัทีป่รากฏอยู่เฉพาะหน้า ๑ ย่อมก�าหนดรู้ได้แจ้งชดั จึงจัดว่า วปัิสสนำญำณ

 รู้ขันธ์ คือ ธำตุ ๖ นั้น ย่นลงเสมอ ๕ อย่ำง คือ รูปกองหนึ่ง เวทนากองหนึ่ง  
สญัญากองหน่ึง สงัขารกองหน่ึง วญิญาณกองหน่ึง เรียกว่า ขนัธ์ ๕ ขนัธ์ ๕ น้ี ย่นลง 
เสมอ ๒ อย่าง คือ นำม ๑ รูป ๑ แล้วขยายออกเป็น อำกำร ๖ คือ ตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ ที่เรียกว่า อายตนะ ความรู้แจ้งชัดในกองธาตุ ขันธ์ อายตนะเหล่านี้  
จึงจัดเป็นวิชชาข้อหนึ่งโดยย่อ

 มโนมยทิธทิี ่๒ แสดงฤทธิใ์นทางใจได้ น้ัน ได้แก่ การท�ากายตนและกายอืน่ให้ 
ปรากฏแก่คนอื่นได้ จะน้อมนึกไปทางใด ย่อมส�าเร็จเป็นความจริงได้โดยไม่ต้อง
เคลือ่นไหวกายเลย วชิชาอนัน้ีอาศยัการประกอบธาต ุ๔  ขึน้เป็นสมฏุฐาน แล้วอาศยั 
การเพ่งของฌาน อธิษฐานจิตอย่างไรก็เป็นไปได้

๒ ธาตุอันปัจจัยตกแต่ง ได้แก่ สิ่งที่หมุนเวียนไปตามเหตุ (คือกรรม) ที่ปรุงแต่ง
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 อิทธิวิธี ๓ แสดงฤทธิ์ได้ต่ำงๆ นั้น เช่น คนมากท�าให้มนุษย์แลเห็นแต่น้อย  
คนน้อยท�าให้เป็นคนมากกไ็ด้ หรือจะเดนิผ่านไปในทีต่่างๆ เช่น เดนิไฟ เดนิน�า้ เดนิไป 
ในที่มืดเหมือนเดินไปในที่แจ้ง ท�าให้กายเล็กก็ได้ ให้โตก็ได้ จนสูง ต�่า ด�า ขาว เฒ่า  
แก่ชรา หรือหนุ่ม สดุแท้แต่ตนจะประสงค์ และบนัดาลดนิฟ้าอากาศให้เกิดฝน เกดิลม  
เกิดไฟ แผ่นดินไหวต่างๆ ก็เป็นไปได้ด้วยก�าลังฌาน

 ทพิพโสตที ่๔ หทูพิย์ น้ัน คอื ฟังศพัท์เสยีงส�าเนียงไกลใกล้ จะเป็นเสยีงมนุษย์ 
หรือเทวดาได้ สุดแท้แต่ตนจะเพ่งฟังเสียงอะไรย่อมส�าเร็จได้

 ทิพพจักขุที่ ๕ ตาทิพย์ นั้น คือ มองเห็นไกลเป็นใกล้ ไม่ว่าคนหรือวัตถุอันใด 
อันหนึ่ง ย่อมแลเห็นได้โดยแจ้งชัดได้โดยไม่ต้องลืมตาเหมือนมนุษย์ธรรมดา

 เจโตปริยญำณที ่๖ รู้จักก�าหนดใจผู้อืน่ได้ว่า “ดี หรือ ช่ัว หยาบ หรือ ละเอยีด 
เกลียดชัง หรือ หวังดีต่อเรา” ย่อมรู้ได้ คนๆ นั้นจะคิดอย่างไร รู้ได้ชัดในทางใจ

 ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณที่ ๗ นั้น คือ ระลึกชาติได้

 อำสวักขยญำณที ่๘ ความรู้ก�าจัดกเิลสได้ ม ีราคะ โทสะ โมหะ เป็นต้น ให้พ้นไป 
จากใจของตน

ปฏิสัมภิทา ๔ นั้น คือ

 ๑. อัตถปฏิสัมภิทำ ปัญญารู้แตกฉานในอรรถ
 ๒. ธัมมปฏิสัมภิทำ ปัญญารู้แตกฉานในธรรม 
 ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทำ ปัญญารู้แตกฉานในภาษาค�าพูด
 ๔. ปฏิภำณปฏิสัมภิทำ ปัญญารู้แตกฉานในไหวพริบ
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อธิบำย

 ข้อ ๑. ปัญญำรู้แตกฉำนในอรรถนั้น คือ

 รู้จักค�าอธบิายในธรรมน้ันๆ ให้กว้างขวาง ธรรมทีก่ว้างขวางรู้จักถอดเอาใจความ 
มาอธิบายให้คนฟังเข้าใจถูกต้องตามความมุ่งหมายของธรรมน้ันๆ มิให้ผิดจาก 
พทุธประสงค์ จะพดูมากกไ็ด้ใจความ จะพดูน้อยกไ็ม่ขาดใจความ ค�าทีผิ่ดแก้ให้เป็นถกู  
สิ่งที่ถูกแต่หยาบอธิบายให้ละเอียดได้ไม่ขาดตก

 ข้อ ๒. ปัญญำรู้แตกฉำนในธรรมนั้น คือ

 รู้จักแยกธรรมทั้ง ๒ ประเภท ออกเป็นคนละส่วน ไม่ระคนกัน ส่วนกุศลแยก
เป็นส่วนหนึ่ง สมมุติตั้งขึ้น เป็นกัลยาณธรรมฝ่ายดีควรประพฤติตาม ส่วนอกุศล 
แยกเป็นส่วนหนึ่ง สมมุติตั้งขึ้น เป็นบาปธรรมฝ่ายชั่วไม่ควรประพฤติ

 และรู้จักอธบิาย กศุล และอกศุล เป็นช้ันๆ คือ อกศุลจัดออกเป็น ๓ อย่าง คอื 
อย่างหยาบ อย่างกลาง อย่างละเอยีด แล้วยงัรู้จักธรรมทีเ่ป็นกศุลอนัเป็นเคร่ืองปราบ คอื  
ศีล ปราบกิเลสอย่างหยาบ สมำธิ แก้กิเลสอย่างกลาง ปัญญำ แก้กิเลสอย่างละเอียด 
น้ีเป็นความรู้ขัน้ปริยตั ิแต่ว่าจะต้องปฏิบตัใิห้เกดิมใีนตน คอืรู้จักปฏบิตัปิระกอบศลีขึน้ 
เพือ่ละอกศุลมลู ประกอบสมาธขิึน้เพือ่ละอกศุลอย่างกลางคอืนิวรณ์ ประกอบปัญญาขึน้ 
เพือ่ละอกุศลอย่างละเอยีดคืออวชิชาทีเ่ป็นสงัโยชน์ รู้จักแยกธรรม รู้จักประพฤตปิฏิบตั ิ
ตามจนรู้ปฏิเวธธรรมอันสูงสุด จึงเรียกว่า ธัมมปฏิสัมภิทำ รู้แต่พูดได้แต่ท�าไม่ได้ 
ยังไม่ถูกตามความประสงค์ของข้อธรรมนั้น

 ข้อ ๓. ปัญญำรู้แตกฉำนในภำษำค�ำพดูต่ำงๆ น้ัน ได้แก่ ปคุคลญัญตุำ คือรู้จัก 
พดูให้ถกูความประสงค์ของบคุคลทีม่าส้องเสพ ปริสญัญตุำ รู้จักในบริษัท ๔ เป็นต้นว่า  
อบุาสกคนน้ีจะต้องพดูอย่างน้ี อบุาสกคนน้ันจะต้องพดูอย่างน้ัน รู้จักพดูถกูต้องตาม 
ฐานะและชั้นภูมิของคนนั้นๆ ภิกษุสามเณรหมู่นี้จะต้องพูดอย่างนี้ตามชั้นภูมิ พูดให้ 
คนฟังเข้าใจได้ในภาษาของตน ตัวอย่างเช่น ชาวนามาจะต้องพูดอย่างหนึ่ง พ่อค้ามา 
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จะต้องพดูอย่างหน่ึง กษัตริย์มาจะต้องพดูอย่างหน่ึง รู้จักท�าค�าพดูของตนให้ถกูฐานะ
ของคนน้ันๆ ได้ มใิช่ว่ารู้ภาษานกภาษาหนูภายนอก ถ้าหากว่ารู้จริง ความรู้น้ันจะเป็น 
ผลแก่เขาอย่างไร ถ้ารู้จริงกย็กให้ท่านผู้น้ันเสยี แต่พระพทุธเจ้าคงประสงค์ให้รู้ค�าพดู 
ที่เหมาะแก่ความต้องการของบริษัทเป็นส่วนมาก เมื่อใครรู้ได้จริง เรียกว่า เป็นผู้มี 
ปฏิสัมภิทาข้อนี้

 ข้อ ๔. ปัญญำรู้แตกฉำนในไหวพริบนั้น

 คอื ฉลาดทนัคน พดูดักพดูแก้ในสิง่ทีค่วร ไม่ใช่พดูเลอะเทอะ คอืรู้ประโยชน์ใน
เร่ืองพดูน้ันๆ พดูหยาบให้เป็นละเอยีด พดูละเอยีดให้หยาบ พดูเร่ืองทีใ่กล้ให้แลเหน็ 
เป็นไกล สิง่ทีไ่กลพูดให้เป็นใกล้ พูดต�า่แก้ให้สงูได้ พดูสงูแก้ให้เป็นต�า่ สิง่ทีย่ากแก้ให้ 
เป็นง่าย สิง่ทีแ่ลไม่เหน็พูดให้แลเหน็ รู้จักค�าพดูน้อยให้ทนัค�าพดูมาก ใช้ค�าพดูมใิห้ใคร 
จับได้โดยไม่ต้องใช้ค�าเทจ็และสงสยัมาปนเลย แต่มใิช่คนพดูมาก คือเป็นนักพดูต่าง
หาก พูดมากมักจน นักพูดๆ มากก็ไม่จน พูดน้อยก็ไม่จน ท�าให้คนหายสงสัยได้  
ฉลาดพดูค�าเดยีวดกีว่าพดูตัง้ร้อยค�า พดูไหวพริบ ในทีน้ี่ หมายเอาความฉลาดในอรรถ 
ธรรม

 ปฏิสัมภิทำ ๔ นี้ ผู้ที่ได้นั้นจะต้องเป็นผู้เคยเจริญสมถวิปัสสนำมำก่อนจึงจะ 
รู้ได้

 วิชชำ ๓ กต็าม วชิชำ ๘ กต็าม ปฏสิมัภทิำ ๔ กต็าม จะเกดิข้ึนในล�าดับแห่งฌาน 
ของตน ย่นลงตามภูมิแล้วคงมี ๒ คือ

 ๑. เสกขภมู ิได้แก่ พระโสดาบนั สกทิาคาม ีและอนาคามิผล จนถงึปถุชุนเราน้ี 
 ๒. อเสกขภูมิ ได้แก่ พระอรหัตตผล

 วชิชาเหล่าน้ีก็ส�าคญัอยูแ่ต่ อำสวกัขยญำณ อย่างเดียว นอกน้ันจะได้หรือไม่ได้ 
ไม่สู้ส�าคัญ มิใช่ว่ำพระอริยเจ้ำจะได้ทุกองค์ เช่น บางจ�าพวก วิชชา ๓ วิชชา ๘ และ 
ปฏสิมัภิทา ๔ กไ็ด้ไม่ครบ อย่าว่าแต่ปถุชุนเลย แม้พระอรหนัต์บางองค์กไ็ม่ได้ ถงึได้  
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กไ็ด้แต่ท�าอาสวะให้สิน้ไปเฉยๆ คนทีจ่ะได้น้ัน จะต้องเคยเป็นผู้อบรมสมถวปัิสสนำ 
มำจำกพระพุทธเจ้ำ เป็นนิสัยมำก่อนจึงจะเป็นมำได้ ในที่สุดแห่งการท�าฌานจะต้อง
เป็นมาโดยอาการเช่นนี้

ล�าดับนี้ จะย้อนกล่าวในวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 เพราะบางจ�าพวกย่อมไม่ช�านาญในการท�าฌาน ถึงได้บ้างก็นิดหน่อย เช่น 
บางจ�าพวกชอบตรึกหา เหต ุและผล ของนามรูป เจริญไตรลกัษณญาณ บ�าเพญ็ฌาน 
แต่พอควรแล้วก็เจริญวิปัสสนากัมมัฏฐาน

 วปัิสสนำกมัมฏัฐำน น้ัน จะเกดิขึน้ได้ ๒ ทาง คอื ถ้ำผู้แก่ฌำน วปัิสสนากมัมฏัฐาน 
จักเกิดขึ้นได้ในล�าดับของจตุตถฌาน ถ้ำผู้อ่อนฌำน วิปัสสนากัมมัฏฐานจักเกิดขึ้น
ได้ในล�าดับแห่งปฐมฌาน มีอุปจารสมาธิเป็นเหตุ

 เมื่อมีเหตุเช่นน้ีแล้ว ท�าความเพ่งพิจารณาเป็นวิปัสสนากัมมัฏฐานเลยทีเดียว 
เป็นทางรู้แจ้งเหน็จริงใน รูป หรือ อรูป ทีเ่รียกตามอาการว่า ขันธ์ ๕ คอืรู้แจ้งเหน็จริง  
ในกอง รูป เวทนำ สัญญำ สังขำร วิญญำณ เหล่านี้ว่าเป็น “อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ” 
ท�าปัญญาอันนั้นให้มีก�าลังเป็นปัญญาพลัง

 ถ้ำก�ำลงัวปัิสสนำแก่กล้ำมำก สตอ่ิอนรู้ไม่เท่ำทนั กจั็กมคีวามส�าคญัเหน็ผิดเกดิข้ึน  
๑๐ อย่าง เรียกว่า วิปัสสนูปกิเลส  คือ อาการของวิปัสสนานั้นเอง ถ้าหลงยึดถือเอา
กลายเป็นวิปัสสนูปกเิลส เป็นเหตใุห้ตนส�าคญัผิดไปว่า “เราส�าเร็จมรรคผลนิพพานไป
ก็ได้” เพราะกเิลสตอนน้ีละเอยีดมากนัก หรืออกีนัยหน่ึง เรียกว่า ข้ำศกึของวปัิสสนำ 
ถ้าสตปัิญญาไม่เสมอภาคแล้ว จะกลายเป็นผิดตดิอยู่ไม่รู้ตวั ส�าคญัว่า “เราหมดกเิลส 
กิจที่จะต้องท�าอีกไม่มี” ดังนี้

 กิเลส ๑๐ อย่ำงนั้น สุขุมละเอียดมำก ถ้ำเกิดขึ้นแล้วย่อมไม่เชื่อใครๆ เหตุนั้น 
จึงควรศึกษาไว้ให้รู้ จะได้แยกจิตออกจากธรรมน้ันๆ เสยี ดงัจะได้กล่าวต่อไปข้างหน้า  
เพราะเกิดขึ้นในล�าดับแห่งวิปัสสนากัมมัฏฐาน
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วิปัสสนากัมมัฏฐาน

 วิปัสสนำกมัมฏัฐำน น้ัน แปลว่า อบุำยท�ำให้เกดิควำมรู้ควำมเหน็ในทำงใจ คอืเหน็
คตธิรรมดาของรูปธรรม ๑  นามธรรม ๑  ทีแ่ยกออกเป็นขันธ์ ๕  รู้เหน็เป็นสภาวธรรม  
เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตำ ทั้ง ๓ นี้ เป็นนิมิตของวิปัสสนำกัมมัฏฐำน

 ถ้ากล่าวถึงวปัิสสนาแล้ว ท�าไมจึงกล่าวถงึรูปกมัมัฏฐานและขนัธ์ ๕ อนิจจัง ทกุขงั  
อนัตตา อีกเล่า เพราะในสมถกัมมัฏฐานก็เห็นกล่าวแล้ว

 มีค�าอรรถาธิบายว่าเรื่องของ “สมถกัมมัฏฐำน” นั้น ก็อยู่ในรูปกัมมัฏฐาน และ  
อรูปกมัมัฏฐาน น้ัน กจ็ริงอยู ่แต่ความรู้ความเข้าใจละเอยีดต่างกนัไปอกี แต่วปัิสสนา
กัมมัฏฐาน นั้น ก็ยกเอาวัตถุอันเดียวกันนั้นเอง คือ ยกเอา รูปวัตถุ ๑ อรูปวัตถุ ๑  
โวหาร ๑ เรียกว่า รูป นำม แยกออกไป เรียกว่า ขันธ์ ๕ อนัเดียวกนัน้ีเอง แต่การท�า 
ของสมถะยังหยาบๆ ความรู้ความเห็นในขันธ์ ๕ นั้น ว่า เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 
ยงัไม่แจ่มแจ้งชดัเจน เป็นการท�าใจให้สงบ พอเป็นบาทแห่งวปัิสสนากมัมัฏฐานเท่าน้ัน 

 ถ้ำเข้ำถึงวปัิสสนำกมัมฏัฐำนแล้ว ควำมรู้ควำมเหน็ใน อนิจจัง ทกุขัง อนัตตำ ใน 
ขันธ์ ๕ นั้น แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นอีก

 เปรียบโวหารหน่ึงว่า ควำมรู้ควำมเหน็ของสมถะน้ัน เปรียบเสมอืนบรุุษตดัต้นไม้
ล้มลงแล้ว แต่ยงัมิได้จุดเผาด้วยไฟ ส่วนควำมรู้ควำมเหน็ของวปัิสสนำน้ัน เปรียบเสมอืน 
บรุุษตดัต้นไม้ล้มลงแล้วจุดเผาด้วยไฟ ความโล่งเตยีนของป่าน้ันจะแลเหน็ผิดกนัมาก 
ทเีดยีว แต่หากเป็นป่าอนัเดียวกนัน้ันเอง ฉันใดแล ความรู้ความเหน็ของสมถกบัความรู้ 
ของวิปัสสนาย่อมต่างกันฉันนั้น

 กำรที่เจริญวิปัสสนำนั้น คือ ให้แยกขันธ์ ๕ ออกเป็นกองๆ ก่อน คือ

 ๑. รูปขันธ์ (แปลว่า กองรูป)
 ๒. เวทนำขันธ์ (แปลว่า กองเวทนา)
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 ๓. สัญญำขันธ์ (แปลว่า กองสัญญา)
 ๔. สังขำรขันธ์ (แปลว่า กองสังขาร)
 ๕. วิญญำณขันธ์ (แปลว่า กองวิญญาณ)

 เมื่อแยกเช่นนี้แล้ว ให้เพ่งพิจำรณำ

 ๑. รูปทั้งปวง ที่ปรากฏในจักขุทวาร๑ คือ ตา ว่ารูปทั้งหลายนี้

 อะตตีงั วา รปูทีล่่วงไปแล้วแต่ก่อนๆ น้ัน นับตัง้แต่อยูใ่นครรภ์ของมารดาทีย่งั 
เป็นกลละ๒  อยู่นั้น ๑
 อะนำคะตัง วำ รูปอันบังเกิดสืบไปในภายหน้าจนแตกดับ ๑
 ปัจจุปปันนัง วำ รูปอันบังเกิดขึ้นในปัจจุบันที่เฉพาะหน้า นี้ ๑
 อัชฌัตตัง วำ รูปที่บังเกิดภายใน คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รูปทิพย์ที่เกิดขึ้น 
ด้วยอ�านาจแห่งจิต) นี้ ๑
 พะหิทธำ วำ และรูปนอกออกไปจาก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ของตนนั้น คือ รูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ สิ่งที่ปรากฏเหล่านี้ ทั้งล่วงแล้ว และ ยังไม่มำถึง และ 
ปัจจุบนัน้ี ให้เพ่งพจิารณาลงไปเป็นจุดอนัเดยีวกนัเป็น ไตรลกัษณญำณ โดย ๓ กาล 
(อดีตกาล อนาคตกาล ปัจจุบันนกาล) คือ รูปทั้งหลายที่ล่วงแล้วนั้นว่า สัพพัง รูปัง 
รูปทัง้หลายเหล่าน้ัน ย่อมเป็น อนิจจัง ทกุขัง อนัตตำ คอืเกดิข้ึนแล้วย่อมฉิบหายไปเป็น
ธรรมดา ไม่เป็นแก่นสารอะไร ปรากฏขึน้แล้วครู่หน่ึงขณะหน่ึงแล้วดับไป ย่อมไม่สม 
ปรารถนาของผู้ต้องการเลย ในรูปธาตุนี้ ย่อมเป็นไปเสมอหน้ากันทุกจ�าพวก นี้วาระ
ของรูป

 ๒. เวทนำ ความเสวยอารมณ์ นั้น แยกออกเป็น ๒ ประเภทก่อน คือ

 ๑) เวทนานอก๓ ทีเ่กดิขึน้จากตากบัรูปกระทบกนั หกูบัเสยีงกระทบกนั จมูกกบั

๑ โสตทวาร = หู ฆานทวาร = จมูก ชิวหาทวาร = ลิ้น กายทวาร = กาย มโนทวาร = ใจ
๒ (อ่านว่า กะ-ละ-ละ) ได้แก่ รูปเริ่มแรกที่ปฏิสนธิในครรภ์มารดา ซึ่งมีขนาดเล็กมาก
๓ มาจากค�าว่า พะหิทธา วา คือ เวทนาภายนอก อัชฌัตตัง วา คือ เวทนาภายใน
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กลิ่นกระทบกัน ลิ้นกับรสกระทบกัน โผฏฐัพพะคือเย็นและร้อนกระทบกาย เหล่านี้  
จัดเป็นเวทนานอก

  ๒) ถ้าจิตโสมนัสยนิดเีกดิสขุเวทนาคอืรู้สกึในทางใจน้ี ๑ ถ้าจิตไม่ชอบมโีทมนัส 
เกิดขึน้ ย่อมเสวยทกุขเวทนารู้สกึทางใจน้ี ๑ ถ้าจิตไม่ยนิดยีนิร้าย ย่อมเกดิอเุบกขาเวทนา  
รู้สึกเฉยในทางใจ นี้ ๑

 รวมความว่า เวทนำภำยใน น้ัน ได้แก่ จิตทีเ่สวยอารมณ์ทัง้ ๓ คอื สขุเวทนา ๑  
ทุกขเวทนา ๑ อุเบกขาเวทนา ๑ เพราะความรู้สึกเหล่านี้ย่อมมีในจิต

 เวทนาทัง้ ๒ ประเภทน้ี อะตตีงั วา ล่วงไปแล้วกต็าม อะนำคะตงั วำ ยงัไม่มาถงึ 
ก็ตาม ปัจจุปปันนัง วำ ปัจจุบนัเฉพาะหน้ากต็าม ให้เพ่งลงไปเป็นจุดอันเดียวกนั เป็น 
อนิจจัง ทกุขงั อนัตตา คอื ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์ เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตวัตนของเรา เกดิขึน้ 
แล้วย่อมฉิบหายไปเป็นธรรมดา นี้วาระที่ ๒

  ๓. สญัญำ ความจ�าได้หมายรู้ น้ัน แยกออกเป็น ๒ ประเภท คอื ควำมจ�ำภำยนอก ๑  
(พะหิทธา วา) ควำมจ�ำภำยใน ๑ (อัชฌัตตัง วา)

 ควำมจ�ำภำยนอก นั้น คือ จ�ารูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ใน
เวลาตาเหน็รูป หฟัูงเสยีง จมกูดมกลิน่ ลิน้ลิม้รส โผฏฐพัพะกระทบกาย ธรรมารมณ์
ทีเ่กิดกบัใจ น้ีประเภทหน่ึง ควำมจ�ำภำยใน น้ัน คอื ความรู้สกึในใจว่า “น้ี...สขุเวทนา  
น้ี... ทุกขเวทนา น้ี...อุเบกขาเวทนา” ธรรมเหล่าน้ีย่อมรู้ได้ในทางใจ จึงเรียกว่า 
สัญญำภำยใน

 เมือ่รู้เช่นน้ีแล้ว ให้พิจารณาทัง้ ๓ กาล คอื อตตี� วำ ล่วงไปแล้วกต็าม อนำคต� วำ  
ยังไม่มาถึงก็ตาม ปจฺจุปฺปนฺน� วำ ปัจจุบันที่ปรากฏเฉพาะหน้าก็ตาม ภายนอกก็ตาม๑ 

ภายในกต็าม ให้เพ่งลงเป็นจุดอนัเดยีวกนั เป็นอนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺา ไม่เทีย่ง เป็นทกุข์  
เป็นอนัตตา ไม่ใช่ตัวตนเราเขา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา นี้วาระที่ ๓

๑ สัญญาภายนอก มาจากค�าว่า พะหิทธา วา สัญญาภายใน คือ อัชฌัตตัง วา
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 ๔. สังขำร ความปรุงแต่ง ก็แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ อุปำทินนกสังขำร 
คือ สังขารที่มีใจครอง ๑ อนุปำทินนกสังขำร คือ สังขารที่ไม่มีใจครอง ๑  

 สังขำรที่ไม่มีใจครอง นั้น ได้แก่ ต้นไม้และภูเขา อันธรรมชาติแต่งขึ้น สังขำร
ที่มีใจครอง นั้น ได้แก่ มนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน

 สังขารที่มีใจครอง แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ภายนอก ๑ (พหิทฺธา วา) 
ภายใน ๑ (อชฺฌตฺต� วา)

 ภำยนอก นั้น หมายเอา มหำภูตรูปทั้ง ๔ ประชุมกันเข้ำ เรียกว่า กำย อัน
เป็นธรรมชาติแต่งขึ้น คือ กรรม นี้ ๑

 ภำยใน นั้น หมายเอา จิตตสังขำร คือ นำมธรรม ได้แก่ความคิดปรุงแต่งใน
ทางใจมี ๓ อย่าง คือ

 ๑) ปุญญำภิสังขำร คิดปรุงแต่งในทางที่ดี
 ๒) อปุญญำภิสังขำร คิดปรุงแต่งในทางชั่ว
 ๓) อเนญชำภิสังขำร  คิดปรุงแต่งในทางไม่ดีไม่ชั่ว

 ให้เพ่งลงทั้ง ๓ กาล อตีต� วำ ล่วงไปแล้วก็ตาม อนำคต� วำ ยังไม่มาถึงก็ตาม
ปจฺจุปปฺนฺน� วำ หรือปรากฏในเฉพาะหน้ากต็าม ภายนอกกต็าม๒  ภายในกต็าม ให้เพ่ง 
พิจารณาเป็นจุดเดียวกันเป็นไตรลักษณะว่า  อนิจฺจำ วต สงฺขำรำ อุปฺปำทวยธมฺมิโน  
อปุปฺชชฺติวฺำ นิรุชฌฺนฺต ิสงัขารทัง้หลายไม่เทีย่งหนอ (เป็นทกุข์) เพราะมีความเกดิขึน้ 
แล้วเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป ย่อมเป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ 
ทั้งสิ้น นี้วาระที่ ๔

 ๕. วญิญำณ ความรู้แจ้ง แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ ภายใน ๑ (อชฌฺตตฺ� วา)  
ภายนอก ๑ (พหิทฺธา วา)

๒ ค�าเต็ม คือ สังขารภายนอก มาจากค�าว่า พหิทฺธา วา สังขารภายใน คือ อชฺฌตฺต� วา ในบทว่า วิญญาณ
ก็เหมือนกัน พึงทราบโดยท�านองนี้ (ท่านยกค�าบาลีมาให้เห็นเป็นตัวอย่างที่รูปเท่านั้น)
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 ภายในน้ัน คือรู้แจ้งว่า “น้ี...สุขเวทนำ น้ี...ทุกขเวทนำ น้ี...อุเบกขำเวทนำ  
ที่รู้สึกปรำกฏขึ้นทำงใจ”

 ภายนอกนั้น คือรู้แจ้ง๑ ทำงตำ หู จมูก ลิ้น กำย ในเมื่อมี รูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ (คือ ความเย็นและร้อน อ่อนแข็งที่กระทบกาย) มากระทบกันแล้ว 
จิตเกิดความยินดีบ้าง ยินร้ายบ้าง เฉยบ้าง เรียกว่า ธัมมำรมณ์

 วิญญาณทัง้หลายเหล่าน้ี ให้เพ่งพจิารณาเป็นไตรลกัษณะทัง้ ๓ กาล คอื อตตี� วำ  
ที่ล่วงไปแล้ว คือตั้งแต่ปฏิสนธิวิญญาณก่อเกิดนั้นก็ตาม อนำคต� วำ อนาคตที่ยัง 
ไม่มาถงึกต็าม ปจฺจุปปฺนฺน� วำ หรือปรากฏเฉพาะหน้ากต็าม ภายในกต็าม ภายนอกกต็าม  
ย่อมเป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา ทั้งสิ้น ย่อมไม่มั่นคงถาวรอะไรเลย นี้วาระที่ ๕

 เมื่อพิจำรณำจนเห็นแจ่มแจ้งโดยอำกำรใดอำกำรหนึ่ง เรียกว่า เจริญวิปัสสนำ
ภำวนำ เป็นหนทำงแห่งมรรคผลนิพพำนนี้แล

 สมถกัมมัฏฐำน๒ ก็ดี วิปัสสนำกัมมัฏญำน ก็ดี ย่อมมีความรู้สึกความเข้าใจ 
ต่างกนั แต่เป็นวตัถอุนัเดยีวกนัน่ันเอง ถ้าหากใครต้องการพ้นทกุข์จริงๆ แล้ว จงศกึษา 
ในขันธ์ ๕ ของตนให้เป็นสมถะบ้าง วิปัสสนาบ้าง จะส�าคัญว่า “เรำรู้แล้ว” สิ่งเหล่านี้ 
รู้แล้วก็จริง แต่ยังละไม่ได้ ถ้าเป็นเช่นน้ันก็คงไม่รู้อยู่น่ันเอง สิ่งที่รู้ว่าไม่รู้ สิ่งที่ 
ไม่รู้ว่ารู้ จิตกลับกลอกหลอกตนอยู่เสมอๆ ความรู้ชั้นจ�าตามสัญญายังไม่เที่ยง อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นได้ รู้ชั้นนั้น คนนอกศาสนาเขาก็อาจรู้ได้ อ่านหนังสือออกก็จะ
รู้กันเท่านั้นเอง

๑ วิญญาณ ความรู้แจ้งอารมณ์ภายนอกนั้น เกิดจากอายตนะภายใน กับอายตนะภายนอก มากระทบกัน  
จึงเกิดความรู้แจ้งขึ้น เช่น ตากระทบ (เห็น) รูป เกิดความรู้สึกขึ้น คือเห็นรูปสวยก็ยินดีพอใจ ชอบใจ

๒ รูปกัมมัฏฐาน และอรูปกัมมัฏฐาน น้ี ท่านชีแ้จงแสดงเป็นกมัมัฏฐานภายในกมี็ แสดงเป็นสมถกมัมฏัฐาน 
ก็มี ณ ที่นี้ ท่านได้แสดงเป็นแบบวิปัสสนากัมมัฏฐานไว้อีก แล้วสรุปว่า จงศึกษาในขันธ์ ๕ ของตนให้เป็น 
สมถะบ้าง วปัิสสนาบ้าง คือเม่ือศึกษาเข้าใจแล้ว จะปฏบิตัใินกมัมัฏฐานอนัใดทีเ่หน็ว่าถูกกบัจริตนิสยัของตน 
ได้ทัง้น้ัน (ถ้าเราชอบภาวนาแบบอานาปานัสสต ิเวลาน่ังสมาธกิก็�าหนดดเูฉพาะลมหายใจเข้า-ออก กรรมฐานอืน่ 
ให้หยุดพักไว้ก่อน)
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 เหตุนั้น ผู้ต้องกำรรู้จริงแล้ว จงรีบเพ่งควำมรู้หยั่งลงที่ขันธ์ ๕ ให้รู้แจ้งเห็นจริง 
ถึงจะละได้ จึงจะเป็นนักศำสนำที่แท้

ล�าดับนี้จะอธิบายถึงวิปัสสนาญาณโดยล�าดับ แต่จะต้องยกเอาวิสุทธิ ๗ 

มาอธิบายก่อน เพราะเป็นบาทแห่งวิปัสสนาญาณ

 วิสุทธิ ๗ คือ

 ๑. สีลวิสุทธิ ช�าระศีลตามช้ันภูมิของตนให้บริสุทธิ์หมดจดจากเวรทั้ง ๕  
มีปาณาติบาตเป็นต้น พร้อมทั้ง กำย วำจำ จิต

 ๒. จิตตวิสุทธิ คือ จิตสงบลงชั่วขณะ เป็นขณิกสมาธิบ้าง สงบลงพอเฉียดๆ  
เป็นอุปจารสมาธิบ้าง จิตสงบแน่แน่วลงอย่างใดอย่างหนึ่ง พอเป็นที่ตั้งแห่งวิปัสสนา 

 ๓. ทิฏฐิวิสุทธิ คือ จิตพิจารณานามรูป ๒ นี้ รู้จักแยกออกเป็นส่วนๆ ยกขึ้นสู่ 
ไตรลักษณญาณ รู้ว่า “นามรูปนี้ เป็นอนิจฺจ� ทฺุกฺข� อนตฺตา ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่ใช่
ตัวตนเราเขาอะไร”

 ๔. กงัขำวติรณวสิทุธ ิคือ ก�าหนดรู้เหตแุละปัจจัยแห่งนามรูปน้ัน ว่า เพราะอะไร 
เกิดขึ้นก่อน นามรูปจึงเกิดขึ้น นี ้๑ เพราะอะไรดับ นามรูปจึงดับ นี้ ๑

 ก�าหนดตรวจดทูัง้ ๒ เง่ือนน้ี จนหมดสงสยัในขณะน้ัน ทัง้อดตีทีล่่วงแล้ว ทัง้อนาคต 
ที่ยังมาไม่ถึง ทั้งปัจจุบันอันเป็นอยู่เฉพาะ นามรูปที่ปรากฏ จิตที่รู้อารมณ์ปัจจุบันนี้
สขุมุละเอยีดแน่แน่วมัน่คงกว่าทีเ่คยเป็นอยู ่ตอนน้ีจักเกดิ วปัิสสนูปกเิลส ๑๐ อย่ำง 
อย่างใดอย่างหน่ึง ถ้า สต ิสมำธ ิปัญญำ ไม่ทนักนั กเ็ป็นเหตใุห้ส�ำคัญผิดตดิอยู ่และ 
ยึดเอำมำเป็นอำรมณ์แล้วย่อมหลงไป เสื่อมไปจำกธรรมชั้นสูง

 แต่ตอนต้นที่ได้กล่าวว่าข้าศึกก็เรียก คือ

  ๑) โอภำโส โอภาสแสงสว่างน่าอศัจรรย์ยิง่นัก ป่าไม้และขวากหนามไม่ปรากฏ 
สว่างหนักเข้าจนเพลินจนลืมกายลืมจิต ติดพันอยู่ในความสว่างอันนั้น
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  ๒) ญำณ ความรู้น่าอัศจรรย์ แล้วถือขลังยึดเอาวัตถุที่รู้เห็นนั้นบ้าง ยึดเอา
ความรู้อันน้ันบ้าง บางทีก็ส�าคัญว่า “ตนเป็นผู้ส�าเร็จธรรมวิเศษ” สมมุติตนเองว่า 
“เราหมดกจิแล้วบ้าง” ความรู้ในชัน้น้ีรู้ได้จริงๆ แต่ไม่ปล่อยวางความรู้เหน็อนัน้ันตาม
สภาพความจริงได้
  ๓) ปีต ิความเอบิอิม่ใจแรงกล้าขึน้ คอื เกดิจากประสบอารมณ์ทีว่เิวกอนัตนมี
ความปรารถนามาแต่เดมิน้ันแล้ว เมือ่ประสบเข้า ย่อมยนิดปีราโมทย์จนลมืกายลมืจิต  
ติดอารมณ์นั้นอยู่
  ๔) ปัสสัทธิ คือ ความสงบแห่งจิตอย่างยิ่ง จิตนิ่งอยู่เพลินอยู่ในความสงบ 
อันนั้นจนติดความสงบนั้น
  ๕) สุข คือ ความสุขอันสุขุมละเอียดซึ่งเกิดจากจิตตวิเวกที่ตนเพิ่งพบเห็น 
แล้วจิตเสวยอารมณ์นั้น สุขตอนนี้ละเอียดสบายยิ่งนัก แล้วยึดเอาความสุขอันนั้น
  ๖) อธิโมกข์ คือ ความน้อมใจเชื่อมั่นในความรู้ความเห็นของตนว่า “นี้แหละ 
มรรคผลนิพพาน”
  ๗) ปัคคำหะ คือ ความเพียรก็กล้าหาญ เพราะยินดีอารมณ์ที่รู้เห็นนั้นๆ
  ๘) อปัุฏฐำน คอื สตมีิก�าลงักล้า ปัญญาอ่อน ท�าความปล่อยวางในอารมณ์น้ันๆ  
ไม่ได้ (เกิดความพลุกพล่านไป)
  ๙) อุเบกขำ คือ จิตนิ่งเฉยอยู่ในธรรมารมณ์อันละเอียด ไม่รู้ความจริงแล้ว 
ยึดเอาเสวยอารมณ์อันนั้นอยู่
  ๑๐) นิกันติ คือ ความพอใจในอารมณ์ที่ตนรู้ตนเห็นนั้นๆ แล้วก็ส�าคัญไป
ต่างๆ

 ธรรมทัง้ ๑๐ อย่างน้ีเป็นจริงประเภทหน่ึง เมือ่รู้เท่าทนั ย่อมเป็นมรรคาหนทางให้
จิตก้าวไปสูม่รรคผล นิพพาน ถ้าเรายดึถอืเอาแล้ว จักกลายเป็นข้าศกึของวปัิสสนาญาณ  
กลายเป็นอุปาทานความยึดมั่น

 อปุกเิลส ๑๐ อย่ำงน้ี ผู้ไม่ปล่อยวำงตำมสภำพแล้ว ย่อมไม่พบของจริงอนัประเสริฐ 
กล่ำวคือนิโรธ จิตที่จะปล่อยวางได้ จะต้องใช้วิปัสสนาปัญญาพิจารณาให้เห็นเป็น 
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อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตา ให้แจ้งชัด เมื่อรู้ชัดเจนดี ไม่มีความยึดมั่นในธรรมนั้นๆ แล้ว
จะมญีาณรู้ขึน้ในจิตว่า “น้ีทาง น้ีไม่ใช่ทางแห่งธรรมวเิศษ” เมือ่รู้เหน็เช่นน้ี จิตกเ็ข้าถงึ  
มัคคำมัคคญำณทัสสนวิสุทธิ โดยล�าดับ

 ๕. มัคคำมัคคญำณทัสสนวิสุทธิ ถ้ารู้เช่นนี้แล้ว ให้ประคองจิตอันรู้นั้นอยู่ใน
วิถีจิตแห่งวิปัสสนา วิปัสสนำปัญญำจะเกิดขึ้นในขณะจิตอันน้ัน จิตอันน้ันจักเกิด
วปัิสสนาปัญญาข้ึนโดยล�าดบัอนัเป็นบนัไดแห่งโลกตุตระมหากศุล อนัเป็นผลทีล่ะได้ 
ซึ่งอุปกิเลสทั้ง ๑๐ อย่างนั้น แล้วก็เกิดมี วิปัสสนำญำณ โดยล�าดับ ดังนี้

 วิปัสสนำญำณ ๙ คือ

 ๑) อทุยพัพยำนุปัสสนำญำณ คอื ปรีชาก�าหนดค�านึงเหน็ความเกดิทัง้ความดบั 
แห่งรูปนาม
 ๒) ภังคำนุปัสสนำญำณ คือ ปรีชาก�าหนดค�านึงเห็นความดับแห่งนามรูป
 ๓) ภยตูปัฏฐำนญำณ คือ ปรีชาก�าหนดค�านึงเห็นสังขารทั้งหลาย (คือเห็น
นามรูปทั้งปวงนั้น) ปรากฏเป็นของน่ากลัว เหมือนบุรุษเห็นอสรพิษนอนขวางทางอยู่ 
ฉะน้ัน หรืออกีนัยหน่ึงว่า แลเหน็นายเพชฌฆาตก�าลงัจะประหารชีวติบรุุษคนหน่ึงทีท่�า 
ความผิดโทษอาญา ฉะนั้น
 ๔) อำทนีวำนุปัสสนำญำณ คอื ปรชีาก�าหนดค�านึงเหน็สงัขารทัง้หลายว่า “มแีต่ 
ความแตกดับท�าลาย เกิด แก่ เจ็บ ตาย ล้วนแต่กองทุกข์ทั้งมวล”
 ๕) นิพพิทำนุปัสสนำญำณ คือ ปรีชาก�าหนดค�านึงถึงสังขารทั้งหลายด้วยความ 
เบือ่หน่ายคลายก�าหนัดจากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย อยูใ่นคตต่ิางๆ คือ สงัสารวฏั ความ
หมุนเวียน เห็นทุกข์เห็นโทษ เบื่อหน่าย มิได้รักใคร่อาลัยอาวรณ์อยู่ในสังขารทั้งปวง  
เปรียบประดุจหนึ่งว่า พระยาสุวรรณราชหงส์อันมิได้ยินดีที่จะลงในหลุมอันโสโครก
แถบประตบู้านแห่งคนจัณฑาล ฉะน้ัน ธรรมดาพระยาสวุรรณราชหงส์น้ันย่อมยินดีแต่
เชงิเขาจิตตกูฏและมหาสระใหญ่เท่าน้ัน จิต (พระโยคาวจร) น้ีแล เมือ่มีญาณเกดิขึน้ 
ย่อมเบื่อหน่ายคลายก�าหนัดจากสังขารทั้งหลายที่ได้ปรากฏแก่ตนนั้น
 ๖) มญุจิตกุมัยตำญำณ คอื ปรีชาก�าหนดค�านึงด้วยความใคร่จะออกหนีให้พ้น
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ไปจากสงัขารทัง้หลายทีป่รากฏ เปรียบประดุจหน่ึงว่า บรุุษลงอาบน�า้ในสระ ลงไปแล้ว  
มองเห็นงูพิษหรือจระเข้เข้าแล้ว มีแต่จะหนีขึ้นไปให้พ้นถ่ายเดียว
 ๗) ปฏิสงัขำนุปัสสนำญำณ คอื ปรีชาก�าหนดค�านึงด้วยการพจิารณาหาทางออก 
จากสงัขารทัง้หลายทีป่รากฏ ราวกบัว่า นกกระทาทีถ่กูขังคอยหาทางจะหนีไปจากทีขั่ง 
ฉะนั้น
 ๘) สงัขำรุเปกขำญำณ คือ ปรีชาก�าหนดค�านึงด้วยความวางเฉยต่อสงัขารทัง้หลาย 
นั้นๆ เสีย ประดุจหนึ่งว่า ภรรยาสามีที่หย่าร้างกันไปแล้ว ฉะนั้น
 ๙) สจัจำนุโลมิกญำณ คือ ปรีชาก�าหนดค�านึงเป็นไปโดยสมควรแก่การก�าหนดรู้ 
สังขารทั้งหลาย คือก�าหนดขันธ์ ๕ เป็นอริยสัจธรรมของจริง

 ที่รู้เห็นโดยอำกำรที่แสดงมำแล้วนี้ จัดเข้ำในปฏิปทำญำณทัสสนวิสุทธิข้อ ๖

 วปัิสสนาญาณทัง้ ๙ น้ี มใิช่อืน่ไกลเลย คอื ปฏิปทาญาณทสัสนวสิทุธน้ีิเอง เพราะ 
มาถงึตอนน้ีเป็นหนทางทีเ่ตยีน เหมือนบรุุษทีต่ดัตอเสมอหน้าดนิแล้ว ย่อมเดนิได้สบาย 
ดังนี้ฉันใด ญาณนี้ก็ฉันนั้น คือได้พ้นไปจากวิปัสสนูปกิเลสเสียแล้ว ยังแต่รากเหง้า
ที่ฝังดิน คือ อวิชชา

 ต่อจากน้ีกด็�าเนินจิตตามวปัิสสนาญาณวถิสีงูขึน้ไปๆ จนถงึพระอริยมรรคอนัสงู 
ของโลกียะ มีโสดาปัตติมรรคเป็นต้น จึงจัดเป็น ญำณทัสสนวิสุทธิ ข้อที่ ๗

 ต่อจากน้ี พงึกระท�าความเพยีรเจริญวปัิสสนาปัญญาไปๆ มาๆ ให้แก่กล้าแต่ต้น 
ที่ผ่านพ้นมาน้ัน ให้กล้าหาญตามญาณของวิปัสสนาทั้งหลายเหล่าน้ันให้เป็นปัจจัย 
ส่งต่อกันไปโดยล�าดับ จนถึง สัจจำนุโลมิกญำณ อนุโลม ปฏิโลม เพื่อให้แจ้งขัดใน
อริยสัจธรรมทั้ง ๔
 ถ้ำเป็นผู้มีปัญญำอย่ำงอ่อน ก็ถอยออก ถอยเข้า ๓ ขณะ โคตรภูญาณบังเกิด 
ก็เป็นผลจิต
 ถ้ำปัญญำอย่ำงกลำง ๒ ขณะ โคตรภูญาณบังเกิดก็เป็นผลจิต
 ถ้ำปัญญำอย่ำงกล้ำแข็ง ๑ ขณะ โคตรภูญาณบังเกิดก็เป็นผลจิต 
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 ฉะนั้น อริยมรรคและผลขั้นแรก โบราณกบัณฑิตท่านจึงจัดไว้ ๓ จ�าพวกคือ

 - อย่ำงต�่ำปัญญำอ่อน จะต้องเกิด ๗ ชำติ
 - อย่ำงกลำงมัชฌิมปัญญำ ๔ ชำติ หรือ ๓ ชำติ
 - อย่ำงเร็วปัญญำกล้ำ ชำติเดียว ดังนี้

 เหตเุหล่าน้ีกม็าจากจรตินิสยัของบคุคลน้ันๆ เป็นเคร่ืองจ�าแนกให้ได้มรรคและผล 
เร็วหรือช้าต่างๆ กัน

  ผู้ที่ช้ำนั้น คือ เป็นผู้เจริญสมถะ ๒ ส่วน วิปัสสนาส่วนหนึ่ง
 ผู้ทีพ่อปำนกลำง น้ัน คือ เป็นผู้เจริญสมถะส่วนหน่ึง วิปัสสนาส่วนหน่ึงเท่ากนั
 ผู้มีปัญญำเร็วกล้ำหำญ นั้น คือ เป็นผู้เจริญสมถะส่วนหนึ่ง วิปัสสนา ๒ ส่วน

 การท�ามรรคเบื้องต้นต่างๆ กัน จึงรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมต่างขณะกัน  
ทีแ่สดงมาน้ีเป็นย่นมรรคสจั รวมกล่าวแต่เร่ืองสมถะและวปัิสสนาเท่าน้ัน ในทีส่ดุกค็อื  
รู้แจ้งเห็นจริงในขันธ์ ๕ เป็นอริยสัจ ๔

รู้แจ้งเห็นจริงอย่างไร เห็นอะไรเป็นอริยสัจ

 อธบิำยดังน้ี คอื มาก�าหนดผลเข้ามาหาเหตเุป็นตวัอย่าง เช่น ก�าหนดในนามรูป  
ทีเ่กิดอยู่ดบัอยูใ่นปัจจุบนัน้ี ว่าเป็น ทกุขสจั เช่น บาลทีีว่่า นำมรูปํ อนิจฺจ� นำมรูปํ ทกุขฺ� 
นำมรูปํ อนตฺตำ นามรูปไม่เที่ยง ย่อมเป็นไปเสมอหน้ากันหมด

 ก�าหนดรู้ความเกดิแก่แปรผันของเขา โดยชือ่กก็�าหนดดงัน้ี คือ ชาตทิกุข์ ชราทกุข์  
พยาธทิกุข์ มรณทกุข์ โสกทกุข์ ปริเทวทกุข์ โทมนัสทกุข์ อปุายาสทกุข์ โดยย่อ ขนัธ์ ๕  
เป็นทุกข์ ดังนี้

 อะไรเป็นเหตุเล่ำ ก�าหนดเข้าหาเหตุและปัจจัยอันให้เกิดทุกข์ ก็รู้ได้ว่าความ 
ปรารถนาในกามารมณ์ ม ีรูป เสยีง กลิน่ รส โผฏฐพัพะ ธรรมารมณ์ ทีเ่รียกว่า กำมตณัหำ  
ความทะเยอทะยานอยาก นี้ ๑ เป็นเหตุ
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 ก�าหนดเข้าหาจิตจนรู้เหตอุย่างกลางอกี เมือ่รู้ขึน้ได้ว่าเวลาน้ีจิต (ส่ายไป) ท�าความ 
ปรารถนาอยูใ่นรูป เวทนา สญัญา สงัขาร วญิญาณ อยากให้เป็นไปตามความต้องการ
ของตนที่เรียกว่า ภวตัณหำ ความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ นี้ ๑ เป็นเหตุ

 ก�าหนดเข้าหาจิตจนรู้เหตุอย่างละเอียดอีก เมื่อรู้ขึ้นได้ว่าเวลานี้ จิต (หวั่นไหว) 
ท�าความปรารถนาอยู่ในนามรูป ไม่อยากให้แปรผันไป อยากให้อยู่ในบังคับบัญชา 
ของตนที่เรียกว่า วิภวตัณหำ ความปรารถนาไม่อยากให้เป็นนั่นเป็นนี่ อยากให้คงที่
อยู่ตามความต้องการของตน นี้ ๑ เป็นเหตุ

 ตัณหำ ๓ นี้ ก็เกิดขึ้นกับจิตที่หลง เพ่งพิจารณาอยู่ที่จิตหลงนั้น จนเห็นเป็น 
“อนิจฺจ� ทกฺุข� อนตตฺำ” หกัเจ้าตณัหาให้ละเอยีดคลายออกจากจิต เหมอืนกบัภาษติทีว่่า  
โย ตสสฺำเยว ตณหฺำย อเสสวริำคนิโรโธ จำโค ปฏนิิสสฺคฺโค มุตตฺ ิอนำลโย แปลความ
ว่า “ความดบัโดยสิน้ก�าหนัดโดยไม่เหลอืแห่งตณัหาน้ันแลอนัใด ความสละตณัหาน้ัน  
ความวางตณัหาน้ัน ความปล่อยตณัหาน้ัน ความไม่พวัพนัแห่งตณัหาน้ัน ไม่ท�าความ
ปรารถนาต่อไป ถอนอุปาทานได้ นั้นแลนิโรธ” ดังนี้

 “กจิ็ตอนัเดียวทีห่ลงๆ รู้ๆ น่ีแหละ ตณัหามาเกาะเกีย่ว” จิตดวงเดียวทีม่ไิด้เจริญ 
มรรคให้เกดิวชิชาน้ัน เปรียบเสมอืนต้นไม้ทีอ่่อนและเรียวสงู ฝูงนกเกาะเข้าแล้วย่อม
หว่ันไหวและหกัโค่นเพราะอนัตราย ฉะน้ัน พระอริยเจ้าจึงก�าหนดละทิง้เสยี เหลอืแต่ 
นิโรธ

แยกนิโรธาการ ดังนี้

 นิโรธ ๒  คือ นำมรูปนิโรธำ นำมรูปดับ (นามดับ-รูปดับ)

 กำมตัณหำนิโรธำ กำมตัณหำดับ
 ภวตัณหำนิโรธำ  ภวตัณหำดับ
 วิภวตัณหำนิโรธำ วิภวตัณหำดับ
 นี้นิโรธ ๓
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 นิโรธ ๔ นั้น คือ
 เวทนำนิโรธำ เวทนำดับ
 สัญญำนิโรธำ ควำมจ�ำได้หมำยรู้ดับ
 สังขำรนิโรธำ ควำมปรุงแต่งดับ
 วิญญำณนิโรธำ ควำมรู้แจ้งต่ำงๆ ดับ

 นี้นิโรธ ๔ เอารูปเติมเข้าอีก เป็นนิโรธ ๕

 ถ้าจะพรรณนากม็าก เป็นนิโรธทัง้สิน้ ถ้าเป็นผู้ละได้แล้ว ใจความย่อๆ ก็คอื ไม่มี 
อุปาทานนั่นเอง แต่การละนั้น เป็นโลกียะอย่างหนึ่ง โลกุตตระอย่างหนึ่ง โลกียะนั้น 
คือละได้เป็นขณะๆ ไม่เด็ดขาดทีเดียว จึงจะต้องเป็นได้แต่โลกียนิโรธเท่านั้น คือยัง 
ไม่เที่ยง ส่วนมรรคก็ยังไม่เที่ยงเหมือนกัน

 อริยมรรค ๘ ที่เป็นโลกียะ เช่น

 ๑. โลกยีสมัมำทฏิฐ ิปัญญาเหน็ชอบ “เหน็ในทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค” ความเหน็ 
เหล่านี้ยังไม่เที่ยง เพราะเห็นชอบแล้วแต่ยังละไม่ได้ จึงตกอยู่ในโลกียสัมมาทิฏฐิ

 ๒. สมัมำสงักปัโป ความด�าริชอบของโลกยีะน้ันกไ็ม่เทีย่ง เช่น เนกขัมมสงักปัโป  
ความด�าริออกจากกาม อัพยาปาทสังกัปโป ความด�าริไม่พยาบาท อวิหิงสาสังกัปโป 
ความด�าริทีไ่ม่เบยีดเบยีน ความด�าริทัง้ ๓ น้ีชอบแล้ว แต่มิได้ท�าให้หลดุไปตามความ
เห็นนั้นๆ จึงตกอยู่ในโลกียสัมมาสังกัปโป

 ๓. สัมมำวำจำ วาจาชอบนั้น มี ๔ คือ
 (๑) ไม่กล่าวค�าเท็จ
 (๒) ไม่กล่าวค�าส่อเสียดยุยง
 (๓) ไม่กล่าวค�าหยาบ
 (๔) ไม่กล่าวค�าเพ้อเจ้อโปรยประโยชน์
 วาจาเหล่าน้ีรู้แล้วว่า “ชัว่” แต่ยังกล่าวอยูเ่พราะไม่มสีต ิเหตน้ัุนจึงตกอยูใ่นโลกยี- 
สัมมาวาจา
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 ๔. สมัมำกมัมนัโต การงานชอบกไ็ม่เทีย่ง เช่น ท�าทางกายกรรม จะประกอบการงาน 
อันใดขึ้นบางที ก็เป็นทุจริตบ้าง สุจริตบ้าง การงานที่ท�านั้นตกอยู่ในความไม่เที่ยง  
จึงเรียกว่า โลกียสัมมากัมมันโต

 ๕. สมัมำอำชีโว ความเลีย้งชวีติชอบน้ัน ประกอบทางกายกต็าม ทางวาจากต็าม 
ทางใจก็ตาม ยังไม่บริสุทธิ์สิ้นเชิง ได้ทางหนึ่งเสียทางหนึ่ง ตกอยู่ในความไม่เที่ยง  
จึงเรียกว่า โลกียสัมมาอาชีโว

 ๖. สัมมำวำยำโม ควำมเพียรชอบนั้น มี ๔ คือ
 (๑) เพียรละบาป ความชั่ว ของตนที่มีอยู่
 (๒) เพียรระวังบาปไม่ให้เกิดขึ้นในจิตใจแห่งตน
 (๓) เพียรกระท�าบ�าเพ็ญกุศลสร้างความดีให้เกิดมีขึ้นในตน
 (๔) เพียรระวังรักษากุศลไว้ และให้บ�าเพ็ญกุศลนั้นอยู่เสมอ 
 ความเพยีรทัง้ ๔ น้ี ยงัไม่รอบคอบทเีดยีว มไีด้บ้างเสยีบ้าง ตกอยูใ่นความไม่เทีย่ง  
จึงเรียกว่า โลกียสัมมาวายาโม

 ๗. สัมมำสติ ความระลึกชอบนั้น มี ๔ คือ
 (๑) ระลึกในกาย ที่เรียกว่า กายานุปัสสนาสติ
 (๒) ระลึกในเวทนา ที่เรียกว่า เวทนานุปัสสนาสติ
 (๓) ระลึกอยู่ในจิต ที่เรียกว่า จิตตานุปัสสนาสติ
 (๔) ระลึกในธรรม ที่เรียกว่า ธัมมานุปัสสนาสติ
 แต่ยังไม่รอบคอบ ได้บ้าง เสียบ้าง ตกอยู่ในความไม่เที่ยง จึงเรียกว่า โลกีย-
สัมมาสติ

 ๘. สัมมำสมำธิ ความตั้งมั่นชอบนั้น มี ๓ คือ
 (๑) ขณิกสมาธิ    มั่นเป็นขณะๆ
 (๒) อุปจารสมาธิ มั่นพอเฉียดๆ สงบๆ
 (๓) อัปปนาสมาธิ  มั่นแน่วแน่
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 ปราบอกศุลได้เป็นพกัๆ ความมัน่เหล่าน้ีตกอยูใ่นความไม่เทีย่ง ได้บ้าง เสยีบ้าง  
จึงเรียกว่า โลกียสัมมาสมาธิ

 ทั้ง ๘ ข้อนี้ รวมลงก็มีแต่ ๓ คือ ศีล สมำธิ ปัญญำ เท่ำนั้น ศีล สมาธิ ปัญญา 
ทั้ง ๓ นี้ ก็ไม่เที่ยง บริสุทธิ์บ้าง เศร้าหมองบ้าง รวมลงอีก ศีล สมาธิ ปัญญา ก็มีเท่า 
กาย วาจา ใจ กาย วาจา ใจ นั้น ก็ยังไม่เที่ยง (คือ) ท�าดีบ้าง ท�าชั่วบ้าง พูดดีบ้าง 
พูดชั่วบ้าง คิดดีบ้าง คิดชั่วบ้าง ดังนี้

 เมื่อต้องกำรให้เป็น “โลกุตตรมรรค” แล้ว ส�ำรวม ศีล สมำธิ ปัญญำ เข้ำมำที่ 
กำย วำจำ ใจ แล้วเพ่งช�ำระกำย วำจำ ใจ ให้ชอบแก่ ศีล สมำธิ ปัญญำ ก็จะได้รับ 
ควำมบริสุทธิ์อันถำวรและผ่องใส จึงจะเป็นโลกุตตรมรรคได้

 มรรคและผลน้ี จะเป็นโลกยีมรรคกต็าม โลกตุตรมรรค-ผลกต็าม ย่อมตดิตามกนั  
เหมือนเงาตามตัว ฉะนั้น 

อธิบาย โลกียมรรคเพิ่มเติม

 โลกยีมรรค ทีมี่โวหารเรียกกันว่า อฏัฐงัคกิมรรค มีองค์ ๘ มรรค ๘ ของโลกยีะ 
น้ัน น่าจะแยกออกได้เป็น ๒ ประเภท ทีป่ถุชุนพากันปฏบิตัอิยูน้ี่ ย่อมเป็นได้ ๒ อย่าง  
คือทางที่ถูก ๘ ทางที่ผิด ๘ รวมเป็นมรรค ๑๖ เหตุนั้นจึงต้องเสื่อมได้ แต่จะย่นลง
กล่าวก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ไม่เป็นสามัคคีกัน เช่น ศีลเป็นสัมมาทิฏฐิ สมาธิเป็น 
มิจฉาทิฏฐิ บางทีปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ ส่วนศีล สมาธิ เป็นมิจฉาทิฏฐิ

 ตวัอย่างเช่น กาย วาจา เป็นศลีดี แต่ใจไม่สงบเป็นเอกคัคตารมณ์ได้ นิวรณ์ครอบง�า
จิตใจได้อยู่ (คือใจยังไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิ) บางทีจิตใจสงบดี แต่ท�าความปล่อยวาง  
(อารมณ์คือ) กองธาตุ ขันธ์ อายตนะ ไม่ได้ บางทีรู้ดี มีปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิ  
มคีวามเหน็ชอบแล้ว แต่ยังละชัว่ไม่ได้ ถึงได้แล้วเหน็โทษแล้ว แต่จะต้องกลบัไปท�าอกี  
ท�าทัง้รู้ๆ น้ันแล น้ีแหละจึงเรียกว่า มรรคผลโลกยีะน้ีเป็น ๑๖ คอื ฝ่ำยถกู ๘  ฝ่ำยผิด ๘  
หมุนกันไปหมุนกันมำ
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 ถ้ำใครศกึษำด้วยดแีล้ว ประคองโลกยีสมัมาทฏิฐใิห้ถกูต้อง ระวงัอย่าให้มรรค  
ที่ผิดเข้ามาแทรกได้ ให้เป็นสามัคคีอยู่ทั้ง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นสัมมาทิฏฐิ 
ทัง้ ๓ แล้ว ต่อไปกโ็ลกยีะน้ีเอง เมือ่เทีย่งตรงอยูก่ก็ลายเป็นโลกตุตระขึน้ เป็นอริยมรรค  
อริยผล อริยบุคคล มีโสดา เป็นต้น

 เม่ือเข้าถึงโลกุตตระแล้ว มรรคมเีสมอองค์ ๘ เท่าน้ัน คอืเป็น สมัมาทฏิฐ ิชอบทัง้ 
ศีล สมาธิ ปัญญา พร้อมทั้งกาย วาจา ใจ ก็ชอบ เป็นโลกุตตระขึ้น ต่างจากโลกียะ  
โลกียะน้ันยังไม่เทีย่ง กลบักลายหลอกตนเองอยู่ ประเด๋ียวท�าดี ประเดีย๋วท�าชัว่ ประเดีย๋ว 
เสื่อม ประเดี๋ยวเจริญ

 ถ้ำจะแบ่งเป็นประเภท คงมี ๔ จ�ำพวก คือ

 ๑. บางจ�าพวก ชั่วทั้ง ๓ กาล คือ อดีต อนาคต ปัจจุบัน
 ๒. ชัว่แต่อดีตล่วงแล้ว แต่ท�าดีในปัจจุบนัและต่อไปข้างหน้า ไม่ยอมปล่อยความดี 
ของตนเอง
 ๓. ท�าดีได้ดีแต่อดีตและปัจจุบัน แต่ต่อไปข้างหน้าละทิ้ง
 ๔. อดีตที่ล่วงแล้วก็ท�าแต่ความดีเรื่อยมา จนปัจจุบันก็ดีทุกอิริยาบถ คือ มีศีล 
สมาธิ ปัญญา ประจ�าตนอยู่เสมอจนตลอด ในกาลต่อไปก็คิดจะท�าความดีเรื่อยไป

 นี้แหละ โลกียะไม่เที่ยง แปลว่า ยังเป็นผู้มักมำกอยู่ คือหาบไม่ใช่หิ้ว คือเป็น 
ผู้รวยมำก ท�ำทั้งดี ท�ำทั้งชั่ว

 บางทีดีข้างหลังคืออดีต ชั่วข้างหน้าคืออนาคต
 บางทีชั่วข้างหลังคืออดีต ดีข้างหน้าคืออนาคต
 บางทีชั่วทั้งข้างหน้าและข้างหลัง แต่ปัจจุบันดี
 บางทีดีทั้ง ๓ กาล

 เมื่อเป็นเช่นนี้ก็มิได้สม�่าเสมอกัน ข้างหนึ่งดีข้างหนึ่งชั่ว จะต้องหามกันไป นี่แล
พ่อกรรมแม่เวร ข้างหน่ึงหนักบ้าง ข้างหน่ึงเบาบ้าง จะต้องหกหน้าคะเมนหลงั ไปๆ มาๆ  
น�าพาไปเกิดในภพต่างๆ
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 ศีล สมาธ ิปัญญา ทีเ่ป็นโลกยีะ อาจเป็นไปได้ต่างๆ อย่างว่ามาน้ี เพราะเหตน้ัุน  
ควรส�ารวมโลกียะให้ดีนับแต่ตนมีความรู้ตัว แล้วท�าศีล สมาธิ ปัญญา ที่เป็นโลกียะ 
ให้ถูกต้อง ให้เข้าถึงโลกุตตรมรรคให้จงได้

 อธิบำย โลกียมรรคที่จะท�ำให้เป็นอริยมรรค นั้น ดังนี้คือ

 มรรค ๘ ทีเ่ป็นโลกยีมรรค นัน้ ตามแนวทางพระอริยะ มโีสดาปัตตมิรรคเป็นต้น 
ท่านย่นรวมลงเข้ามาอยู่ในขันธ์ ๕ คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ โดยย่อ 
คือรวมลงที ่“กำย ใจ” เมือ่รวมลงแล้ว กเ็พ่งด้วยปัญญาทีเ่ป็นสมัมาทฏิฐ ิจนเหน็เป็น
ไตรลกัษณญำณ เหน็ “นำมรูป” ทีเ่กดิอยูด่บัอยูใ่นปัจจุบนั เป็น อนิจฺจ� ทกุขฺ� อนตตฺำ๑  

ไปหมด คือเหน็ด้วยญาณจักษ ุเหน็ด้วยปัญญาจักษ ุวชิชาจักษุ ทัง้น้ีเรียกว่า ธรรมจักษุ  
ดวงตาคือธรรมเห็นชอบ

 เหน็ชอบเป็นสมัมาทฏิฐ ิเป็นมรรคสมังค ีไม่มมีจิฉาทฏิฐเิข้ามาปน ความเหน็ชอบ  
เหน็ในรูป กช็อบแก่ศลี สมาธ ิปัญญา เหน็ในนาม กช็อบแก่ศีล สมาธ ิปัญญา เหน็ชอบ 
ที่ ๑ เป็นอนุโลม เห็นชอบที่ ๒  เป็นปฏิโลม มีพระขรรค์แก้ว คือวิปัสสนาปัญญา
กวัดแกว่งอยู่ คือท�าความเพ่งพิจารณาอยู่ เรียกว่า “มรรค”

 ก�าหนดในอริยสัจเป็น ๒ คือ เหตุกับผลเท่านั้น เมื่อก�าหนดเหตุและผลอยู่นั้น 
ใจจดจ่ออยู ่เรียกว่า โสดำปัตตมิรรค เมือ่รู้เหตแุละผลแจ้งชดัด้วยก�าลงัปัญญา ท�าใจ
ให้ผ่องใส ท�าลายนามรูปที่เป็นสังโยชน์ขาดลงแล้ว ปรากฏช่องพระนิพพานขณะใด
ขณะหน่ึง ถ้าก�าลงัปัญญาอ่อน กก็ลบัมาทรงรูปขันธ์-นามขันธ์อกี แต่มไิด้หลง เพราะ
มองเหน็โทษสงัโยชน์ ๓ ทีต่นเคยยึดถอืมาแล้วน้ัน ไม่กล้าเข้ายดึอกี น้ีเรียกว่า ผู้เข้ำถงึ 
โลกุตตระ คือ โสดำปัตติมรรค โสดำปัตติผล เป็นอริยบุคคลจ�าพวกหนึ่ง

 โลกุตตระ นั้น มี ๙ คือ มรรค ๔  ผล ๔  นิพพำน ๑ เรียกว่ำ โลกุตตรธรรม  
ดังนี้

๑ บางฉบับมีเพิ่มเข้ามาดังนี้: “ขันธ์ ๕ เป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ อำยตนะ เป็น อนิจฺจ� ทุกฺข� อนตฺตำ”  
ผู้ช�าระเข้าใจว่า “ขันธ์ ๕ ก็ดี อำยตนะก็ดี” ท่านย่นย่อรวมลงใน “นำมรูป” นั้นแล้ว
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 ๑. โสดาปัตติมรรค  ๒. โสดาปัตติผล
 ๑. สกิทาคามิมรรค  ๒. สกิทาคามิผล
 ๑. อนาคามิมรรค  ๒. อนาคามิผล
 ๑. อรหัตตมรรค  ๒. อรหัตตผล
 ทั้งหมดรวมลงที่นิพพาน ๑ เป็น ๙

 โลกุตตรธรรม นี้ แปลว่า ธรรมอันยิ่ง เป็นธรรมอันพิเศษจำกโลกียธรรม คือ 
เข้าถึงโลกที่เหนือโลก มีแต่จะหมุนไปข้างหน้าเสมอ มิได้หมุนไปเบื้องต�่าอีกต่อไป

 อธบิาย ค�ำทีว่่ำ “มรรค” มรรคน้ันมิใช่อืน่ ก็คอืหนทางแห่งพระนิพพานทีเ่รียกว่า  
“อริยมรรค” เป็นทางอันปราศจากข้าศึก ทางอันพระยามารติดตามไม่ได้ ที่เรียกว่า 
อัฏฐังคิกมรรค มีองค์ ๘ องค์ ๘ นั้นแยกออกเป็น โลกียมรรค ๑ โลกุตตรมรรค ๑

 ตอนน้ีจะอธิบายแต่โลกุตตรมรรคตามแนวความคิดเห็นให้ท่านปฏิบัติตรองดู  
โลกกุตรมรรคมีเสมอองค์ ๘ เท่าน้ัน เป็นแต่ฝ่ายสัมมาทิฏฐิ ทั้งสัมมาสังกัปปะ 
ปัญญาเห็นชอบ คือเห็นนามรูปที่เกิดอยู่-ดับอยู่ในปัจจุบันด้วยวิปัสสนา เป็นไตร- 
ลกัษณญาณ ละแล้วไม่กลบักลอก ได้ถงึแล้วซึง่ความรู้-ความเหน็ทีด่ ีหมดความสงสยั 
ในธรรมที่ตนรู้เห็น

 ส่วนสัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว ถึงแล้วซึ่งกายกรรม วจีกรรม 
อันสะอาดปราศจากสังโยชน์ คือ สักกำยทิฏฐิ สัมมาวายาโม สัมมาสติ สัมมาสมาธิ 
ถึงแล้วซึ่งจิตที่ตั้งม่ันไม่หวั่นไหว กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมชอบปราศจาก  
สลีพัพตปรำมำส ตรงต่อพระนิพพาน ไม่แวะเวยีนหรือซบเซาอยูเ่หมอืนมนุษย์สามญั

 ลักษณะของโสดำปัตติผล นั้น ดังนี้ คือ

 เป็นผู้มีศรัทธาความเชื่อเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัยอย่างมั่นคง นี้ ๑
 เป็นผู้มีจาคธรรมประจ�าใจ ไม่ประมาท ไม่ลุอ�านาจแก่ความหลง นี้ ๑
 เป็นผู้มีน�้าใจอันมั่นคงกล้าหาญร่าเริงต่อความบริสุทธิ์อยู่เสมอ นี้ ๑
 เป็นผู้มีศีลเป็นที่รักของตนยิ่งกว่าชีวิต นี้ ๑
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 เป็นผู้ไม่มใีจเจตนาทีจ่ะท�าชัว่อนัหยาบคายอกีได้เลย แต่ช่ัวกม็อียู ่คือเป็นของเดมิ 
ที่ยังค้างอยู่ แต่ถึงอย่างนั้นก็มิได้ให้อกุศลขึ้นหน้าได้อีก นี้ ๑

 โสดำ แปลว่า เป็นผู้เข้ำถึงกระแสธรรม คือปากช่องของพระนิพพานขัน้แรก ถ้าจะ 
ย่นกล่าวก็คือ เป็นผู้ตัดสังโยชน์ ๓ ที่หยำบๆ ได้ขำด เป็นสมุจเฉทปหำน

 อธิบำย สังโยชน์ ๓ ที่พระโสดำฯ ละได้นั้น คือ

 ๑. สกักำยทฏิฐ ิถอนความเหน็ผิดอนัเป็นเหตใุห้เข้ายดึถอืในรูป คอื สกลกาย น้ันว่า 
เป็นตัวตนเสียได้

 ๒. วจิิกจิฉำ ถอนความสงสยัลงัเลใจในนามรูป และสงสยัในพระพทุธ พระธรรม  
พระสงฆ์ ได้แล้ว ใครจะมาคัดค้านว่า “ความตรัสรู้ไม่มี ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา 
ไม่ได้ถงึมรรคผลนิพพานเลย” ถ้ามใีครมากล่าวตูเ่ช่นน้ี ปัญญาของพระโสดาเหน็แน่แล้ว 
ท่านมิได้เชือ่ค�าเช่นน้ันเลย คือเป็นผู้มคีวามเหน็เป็นอกาลโิก มรรคผลไม่มกีาล ปัจจัตตงั 
รู้เฉพาะตัวอย่างเดียว เชื่อแน่ไม่สงสัย มีความรู้มั่นไม่เหลวไหล

 ๓. สีลัพพตปรำมำส ถอนความเช่ือถืออันศักดิ์สิทธิ์แห่งนามรูปภายนอกและ
ภายใน ไม่ลบูคล�าศีลพรต (คือกิริยามารยาท) ของตนอกี ท�าอะไรย่อมรู้เหตแุละผลเสมอ 
มิได้ท�าด้วยความมืด เพราะเป็นผู้เชื่อกรรม คือการกระท�าของตน เป็นใหญ่ด้วย
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ตนท�าน้ี ท�าดีได้ดี ท�าช่ัวได้ช่ัว เช่ือมั่นต่อคุณ
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ปรากฏในตน ไม่ลูบคล�าในศีลของตนอีกต่อไป  
เป็นผู้มศีีลบริสทุธิ ์มไิด้เศร้าหมองเลย ตดัสงัโยชน์ ๓ ด้วย ศลี สมาธ ิปัญญา ทีก่าย วาจา  
ใจ ขาดดับลง ที่นามรูปเป็นมรรคสมังคีรวมลงแล้ว ท�าการเพ่งพิจารณาอยู่ไปๆ มาๆ  
ด้วยก�าลังปัญญา ก็คือเดินทางอยู่ถากถางอยู่

 จิตขณะที่ ๑ เรียกว่า อนุโลม จิตขณะที่ ๒ เรียกว่า ปฏิโลม คือเพ่งอยู่ใน 
ความเกิดและความดับ ก็จะรู้ได้ “สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ในนำมรูปนี้เอง” รู้ได้ด้วย
วิปัสสนาปัญญา
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 โสดำปัตตมรรค คือ จิตเพ่งอยู่ในนามรูป ๒ รอบบ้าง ๓ รอบบ้าง ตามก�าลัง
วปัิสสนาปัญญาของตน นามรูปขาดดบัท�าลายขณะน้ัน โคตรภญูาณบงัเกดิ แลเหน็ธรรม 
ทีไ่ม่เกดิไม่ดบัทีม่อียูใ่นตนน้ันแลคอืช่องพระนิพพาน รู้เหน็ชดัเจนด้วยอ�านาจปัญญา
แห่งตน เป็นโสดาปัตตผิลคร้ังแรก เป็นอริยบคุคลในพระพทุธศาสนา สงัโยชน์ดบัสนิท 
โดยสมจุเฉทปหาน เป็นผู้เหน็ทกุข์เหน็โทษแห่งกรรมช่ัว อนัเป็นเหตแุห่งอบาย ๔ มนีรก 
เป็นต้น คอืเป็นผู้พ้นได้แล้ว เป็นผู้หายใจได้สะดวกแล้ว เป็นผู้ได้แก้วรัตนะ มโีลกตุตร- 
ปัญญาปรากฏพระนิพพานแน่แล้ว เหมือนกับมนุษย์แลเห็นปราสาททองในทางไกล
แต่ยังไปไม่ถึง ย่อมค�านึงเป็นอารมณ์ทุกเมื่อ

 พระโสดำ นี้ ท่ำนเดินทำงล่วงไป ๓ โยชน์แล้ว ยังเหลืออีก ๗ โยชน์เท่ำนั้น 
พระองค์นี้ ใครได้รู้ ได้เห็น ได้บ�ารุง และได้นั่งใกล้แล้ว จักเป็นโชคลาภอันยิ่งใหญ่ 
โสดาปัตติมรรค-โสดาปัตติผล อริยบุคคลในศาสนา นั้น มี ๓ จ�าพวก คือ

 ๑. เอกพีชี  มีความเกิดอีกครั้งเดียว
 ๒. โกลังโกละ  มีความเกิดอีก ๓ ครั้ง หรือ ๔ ครั้ง
 ๓. สัตตักขัตตุปรมะ มีความเกิดอีก ๗ ครั้ง

 ท�ำไมจึงจัดเป็น ๓ เล่ำ ทีจั่ดเป็น ๓ จ�าพวกน้ัน กค็อืจริตทีเ่ป็นกนัเองในบคุคลน้ันๆ  
เป็นเครื่องจ�าแนกความประพฤติของตน

 จ�ำพวกแรก นั้น เป็นโทสจริต เจริญสมถะน้อย เจริญวิปัสสนามาก ตรัสรู้เร็ว  
วิชชาโลกีย์น้อย
 จ�ำพวกที ่๒ น้ัน เป็นรำคจริต เจริญสมถะและวปัิสสนาเท่ากนั ตรัสรู้พอปานกลาง  
วิชชาโลกีย์ก็ได้พอสมควร
 จ�ำพวกที ่๓ น้ัน เป็นโมหจริต เจริญสมถะมาก แก่กล้าในทางฌานแล้ว จึงเจริญ
วปัิสสนา ได้ตรัสรูช้้า วชิชามาก เช่น วชิชำ ๓  อภิญญำ ๖  ปฏสิมัภิทำ ๔  เมือ่ถึงธรรม 
ขั้นสูงแล้ว ย่อมรู้ได้ครบบริบูรณ์
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 แต่จริต ๓ น้ี ถ้าว่ามีในตนคนเดียว ท�าไมจึงมาแยกในตอนน้ีอกีเล่า คอืในคราว 
จะรู้จริงกันนั้น ได้เพ่งโทษและคุณของเขาแล้ว ก็ได้รู้จริงในขณะนั้น เช่น บางคราว
ราคะเป็นเหต ุบางคราวโทสะเป็นเหต ุบางคราวโมหะเป็นเหต ุแล้วได้ก�าหนดรู้เหตน้ัุนๆ  
ก็ได้รู้ความจริงตามความเป็นจริง ต่อน้ันเร่ืองจริงน้ันๆ กจ็�าแนกออกเป็นพวกๆ ต่อน้ัน 
ก็เป็นผู้ตรงต่อมรรคผลเบื้องบน มีนิพพานเป็นที่สุด โสดำปัตติมรรค โสดำปัตติผล  
อริยบุคคลนี้เป็นผู้มีศีลอันเต็มรอบ คือเป็นผู้ไม่วุ่นในศีลแล้ว มิได้รักษำศีลเสียแล้ว 
เพรำะเป็นทำสศีลมำนำน ต่อน้ีคณุศลีจะต้องตามรักษาท่านมใิห้ตกไปในอบาย ๔ ได้ 
แปลว่า เป็นผู้มีโทษอันเชื่องแล้ว ไม่ต้องวุ่นรักษา

 ส่วนสมำธ ิกบัปัญญำ ยงัจะต้องท�ำต้องรักษำอยู ่อกศุลหยาบๆ ปราบแล้ว ยงัอยู่ 
แต่อย่างกลาง และอย่างละเอียด จะต้องปราบด้วยมรรคเบื้องสูง คือ “สกิทำคำ” 
ต่อไป

สกิทาคามิมรรค

 สกิทำคำมิมรรค นั้น ก็คือ โสดาปัตติผล นั่นเองเป็นที่ตั้งต่อไป คือการกระท�า 
ในมรรค ๘ ของโลกียะและโลกุตตระของโสดานั้น พระสกิทาคาท่านย่นรวมเข้ามา
ภายในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ นั้นย่นลงแต่ ๒ คือ รูป นาม แล้วเพ่งพิจารณาด้วยก�าลัง
ญาณบ้าง ก�าลังวิปัสสนาญาณบ้าง ดังนี้ คือ

 องค์สัมมำทิฏฐิ ปัญญาเห็นชอบ เห็นในนามรูป เป็น

 อนิจจำนุปัสสนำ เห็นแจ้งในความไม่เที่ยง
 ทุกขำนุปัสสนำ เห็นแจ้งในความเป็นทุกข์
 อนัตตำนุปัสสนำ เห็นแจ้งในความเป็นอนัตตาที่ว่ามิใช่ตัวตน ดังนี้

 เมื่อเห็นแจ้งแล้ว เป็นเหตุให้ไม่นอนใจ จึงคิดจะท�าลายความใคร่ในรูปนามที่
เรียกว่า สัมมำสังกัปโป ความด�าริชอบ คือคิดจะถอนออกเพราะเห็นโทษจึงเรียกว่า 
สัมมำสังกัปโป ดังนี้ 
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 สัมมำวำจำ นั้น ได้แก่ จิตตสังขารที่เรียกว่า วิตก วิจาร ที่คิดตรึกตรองหาเหตุ 
และปัจจัยของนามรูปเป็นไปโดยชอบ จึงเรียกว่า สัมมำวำจำ ในองค์อริยมรรคน้ี 
ส่วนวาจาภายนอกนั้นชอบแล้วแต่โสดาปัตติมรรคโน้น ชั้นนี้ไม่ต้องกล่าวถึง

 สมัมำกมัมันโต การงานชอบ ได้แก่ การเพ่งในนามรูปให้เป็นสมถะและวปัิสสนา
นั่นเอง สัมมำอำชีโว เลี้ยงชีพชอบ ได้แก่ การเลือกเฟ้นอารมณ์ มีรูปารมณ์เป็นต้น  
ทีเ่รียกว่า วติก วจิาร ตรึกตรองด้วยปัญญา เม่ือรู้ความจริงแล้วก็เป็นสขุใจ ความเพ่ง 
พิจารณาใน นาม รูป ก็ชอบ ความเป็นอยู่ก็ชอบ จึงจัดเป็น สัมมำอำชีโว

 สมัมำวำยำโม ความเพยีรชอบ ได้แก่ เพยีรเพ่งพจิารณาทีจ่ะสละปล่อยวาง (อารมณ์ 
คือ) นาม รูป ด้วยก�าลงัวปัิสสนาญาณน้ันๆ จึงเรียกว่า สมัมำวำยำโม เพยีรชอบแก่เหตุ 
มิได้นอนใจ

 สัมมำสติ ความระลึกชอบ ก็คือท�าความระลึกอยู่ในนามรูปที่เคลื่อนไหวเกิดๆ 
ดับๆ มิได้เผลอตัว และมีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ โดยย่อก็คือ มีสติสัมปชัญญะ 
ประจ�ากายและจิตทุกอิริยาบถทั้ง ๔ ส่วน รูป ก็เป็น กำยำนุปัสสนำสติปัฏฐำน ส่วน  
นาม ก็เป็น จิตตำนุปัสสนำสติปัฏฐำน ที่เที่ยงตรงต่อองค์สมาธิจึงเรียกว่า สัมมำสติ  
ดังนี้
 สมัมำสมำธ ิตัง้ใจม่ันชอบ คอื จิตเพ่งแน่แน่วอยูเ่ฉพาะ นำม รูป มไิด้ส่งจิตไปเพ่ง  
(ที)่ อืน่เป็นอารมณ์ ตัง้เทีย่งอยูใ่นอารมณ์หน่ึง ก�าหนดเพ่งพจิารณาด้วยองค์วปัิสสนา- 
ญาณอนัชอบ เป็นอปัปนำจิต เป็นสมาธทิีไ่ม่ผิดจากองค์ปัญญา ค้นหาเหตแุละปัจจัย
แห่งนามรูปโดยพระญาณที่เรียกว่า สัจจำนุโลมิกญำณ

 เม่ืออริยมรรคทัง้ ๘ เป็นสมัมาชอบยิง่ ทัง้ กายสงัขาร วจีสงัขาร และ จิตตสงัขาร 
องค์อริยมรรครวมลงประชุมกันในขณะจิตอันเดียว เพ่งจิตขณะรู้แจ้งเห็นจริงของ 
นามรูป-นามรูปก็ดับ มิได้ปรากฏเป็นนิมิต จิตหลุดออกจากเครื่องร้อยรัด คือ ราคะ 
โทสะ โมหะ จิตดบัไป แต่สงัโยชน์กล็ะได้ ๓ เหมอืนโสดา แต่ราคะ โทสะ โมหะ เป็นแต่ 
ท�าให้เบาบางไป จึงเรียกได้ว่า “สกทิำคำมผิล” เป็นเอกพชีีบคุคล จะต้องเกดิอกีคร้ังหน่ึง 
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 สกิทำคำนี้ คือ ผู้มีศีลอันเต็มรอบแล้ว สมำธิได้ครึ่งหนึ่ง และสมำธิที่ได้ครึ่งนี้
เป็นอนัเตม็รอบแล้ว แต่ยงัจะต้องเจริญสมำธเิบือ้งบนต่อกบัปัญญำอย่ำงสงูอกี เพราะ
สมาธิปัญญาอย่างสูงยังไม่เต็มรอบ มีแต่ปัญญาอย่างอ่อน ตัดได้แต่กิ่งก้านสาขา แต่
รากเหง้ายังเหลืออยู่ ก็นับว่า “เป็นผู้ปรำกฏพระนิพพำนกระชั้นแล้ว” ดังนี้เรียกว่า  
สกิทำคำมิผล

อนาคามิมรรค

 อนำคำมิมรรค นั้น ก็คือสกิทาคามิผลนั้นเองเป็นที่ตั้งต่อไป คือองค์อริยมรรค
ทั้ง ๘ นั้น ท่านก็รวมเข้ามาประชุมลงที่นามรูปเหมือนกัน ต่อนั้นก็เพ่งพิจารณาด้วย
วิปัสสนาปัญญาที่เรียกว่า สัมมำทิฏฐิ สัมมำสังกัปโป รวมลงในที่แห่งเดียวกันที่ 
นามรูป เรียกว่า ปัญญำเห็นชอบ๑ คือเห็นเป็นไตรลักษณญำณ นี้ ๑

 สัมมำวำจำ สัมมำกัมมันโต สัมมำอำชีโว รวมลงในที่แห่งเดียวกัน คือ นามรูป  
เพ่งอยู่เป็นปกติ ย่นการท�ามี ๒ อย่าง กำยกรรม จิตเพ่งอยู่ในอาการของรูปกาย  
วจีกรรม คือ วิตก วิจาร ของจิตเพ่งอยู่ในสังขาร ความเป็นอยู่ของรูปกายก็เป็นปกติ 
นามกายก็เป็นปกติ เรียกว่า อธิศีล ตั้งขึ้นแล้ว

 สัมมำวำยำโม สัมมำสติ สัมมำสมำธิ ความเพียรเพ่งแห่งนามรูป ก็มิได้
เคลื่อนไหวเลย จิตแน่แน่วอยู่ในนามรูปเท่าน้ันเป็นอารมณ์ จิตตั้งมั่นอยู่อย่างน้ี 
เรียกว่า สัมมำสมำธิ

 เม่ือ ศีล สมาธ ิปัญญา เข้าสนันิบาตในนามรูปพร้อมกนัแล้ว เพ่งพจิารณาด้วย 
ก�าลงัปัญญาไปๆ มาๆ เป็นอนุโลม ขณะ ๑ ปฏโิลม ขณะ ๑ เรียกว่า อริยมรรค เม่ือ
นามรูปดับจากจิตเดิมได้ ละสังโยชน์ที่ ๔ สังโยชน์ที่ ๕ คือ กำมรำคะ ความก�าหนัด 
ในนามรูปด้วยอ�านาจกเิลสกาม น้ี ๑ ปฏฆิะ ความกระทบกระทัง่แห่งจิต ได้แก่ความ 
หงุดหงิดด้วยอ�านาจโทสะอนัเกิดจากนามรูป น้ี ๑ เม่ือขาดจากจิตได้แล้วด้วยวปัิสสนา- 
ปัญญา เรียกว่า อริยผล

๑ ตรงนี้ท่านย่นองค์อริยมรรคทั้ง ๘ ลงเหลือเพียง ๓ คือ ศีล สมาธิ ปัญญา
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 หนทำงกันดำร ๕ โยชน์ นั้น คือ

 สกักำยทฏิฐ ิวจิิกิจฉำ สลีพัพตปรำมำส กำมรำคะ ปฏฆิะ ทัง้ ๕ น้ี พระอนำคำม ี
ผ่ำนพ้นไปแล้ว ไม่ต้องกลบัมำเกดิในกำมโลกอกีเลย ละได้โดยเดด็ขาด เป็นอนาคามี 
เป็นอริยบคุคลในพระพทุธศาสนา ถ้าจัดตามบาลมี ี๕ จ�าพวก เมือ่แตกท�าลายจากมนุษย์ 
ไปแล้ว ไปอบุตัใินพรหมโลก คือ สทุธาวาส ๕ ช้ัน๑ ได้ส�าเร็จอรหตัตมรรค อรหตัตผล  
อยู่ที่นั้นเอง ไม่ต้องมาเกิดในกามโลกอีก

 พระอนำคำมน้ีี เป็นผู้มงีำนน้อยแล้ว คอื ศีลกเ็ตม็ที ่เป็นอธศิลี สมำธกิเ็ตม็ทีแ่ล้ว 
ไม่ต้องท�ำ จะต้องท�ำแต่ปัญญำอย่ำงเดียว นอกน้ันเป็นแต่ทรงอยูเ่ฉยๆ น้ี อริยเจ้าชัน้ที ่
ใกล้พระนิพพานแท้

อรหัตตมรรค

 อรหตัตมรรค น้ัน กค็อือนาคามิผลน้ันเอง เป็นทีต่ัง้ต่อไปคอืองค์อริยมรรคทัง้ ๘  
น้ัน ท่านก็รวมลงทีน่ามรูปเหมอืนกัน แต่นามรูปละเอยีดผิดจากเบือ้งต้น (คอืนามรูป 
รวมเข้าเป็นจุดอนัเดียวกัน) เม่ือรวมลงทีน่ามรูปแล้ว เพ่งพจิารณาด้วยก�าลงัวปัิสสนา- 
ปัญญา ไปๆ มาๆ ด้วยก�าลงัญาณ คอืก�าหนดนามรปูอนัละเอยีดน้ันเข้าเป็นจุดอนัเดียวกนั  
คือเป็นตัวทุกข์ เป็นตัวสมุทัย ตัวมรรค รวมอริยสัจธรรมทั้ง ๔ เป็นอันเดียว คือ 
ก�าหนดลงว่า อนัใดเป็นตวัทกุข์ อนัน้ันเป็นสมุทยั อนัใดเป็นสมุทยั อนัน้ันเป็นมรรค 
อันใดเป็นมรรค อันนั้นเป็นนิโรธ

 เมื่อท�าความเห็นชอบดังนี้แล้ว เพ่งพิจารณาด้วยวิปัสสนาญาณ ดังนี้ว่า

 นำมรูปํ อนิจฺจ�  นามรูป ไม่เที่ยง
 นำมรูปํ ทุกฺข�  นามรูป เป็นทุกข์
 นำมรูปํ อนตฺตำ  นามรูป มิใช่ตัวตนเราเขาอะไร

๑ สุทธาวาส แปลว่า ที่อยู่ของท่านผู้บริสุทธิ์ ที่เกิดของพระอนาคามี ได้แก่ พรหมโลก ๕ ชั้น ที่สูงที่สุดใน 
รูปาวจร มี ๑. อวิหา ๒. อตัปปา ๓. สุทัสสา ๔. สุทัสสี ๕. อกนิษฐา
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 เมื่อเพ่งอยู่เช่นนี้ เรียกว่า “อรหัตตมรรค” เมื่อรู้แจ้งเฉพาะจิต นามรูปกับองค์
สมัมาทฏิฐขิาดลง-ดบัลงพร้อมกนัในขณะน้ัน บรรลถุงึคุณธรรมทีส่งูสดุ ทีไ่ม่รู้จักเกดิ  
ไม่รู้จักดับ (อสงัขตะ) สงัโยชน์ ๑๐ ขาดกระจาย มไิด้เหลอืเศษ คอืนับต่อจากสงัโยชน์ ๕   
เบื้องต้นนั้น คือ

 ๖. รูปรำคะ ความก�าหนัดตดิอยูใ่นรูปธรรม นามธรรม เช่น พอใจในพสัดุบางสิง่  
และวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์ มีรูปฌานเป็นต้น นี้ ๑
 ๗. อรูปรำคะ ความก�าหนัดพอใจในอรูปธรรม เช่น พอใจในสขุเวทนาทีเ่คยเสวย  
นี้ ๑
 ๘. มำนะ ความส�าคัญว่า “ตนเป็นนั่น เป็นนี่” คือปล่อยวางความส�าคัญนั้นได้ 
(ไม่สมมุติตนเอง) นี้ ๑
 ๙. อุทธัจจะ ความคิดพล่าน เช่น คิดอะไรเกินไปกว่าเหตุ นี้ ๑
 ๑๐. อวิชชำ ความหลง ความมืด ที่หมกมุ่นอยู่ในรูปธรรม นามธรรม นี้ ๑

 รวมเป็นสงัโยชน์ ๑๐ ทัง้ ๑๐ น้ี ขาดจากสนัดานแล้ว คอืเวลาเพ่งพจิารณาด้วย 
ก�าลังปัญญา เห็นความดับความท�าลายแห่งนามรูปโดยอาการของสังขารทั้งปวงว่า

 สัพเพ สังขำรำ อนิจจำ สังขารทั้งหลาย คือ นามรูปเป็นของไม่เที่ยง
 สัพเพ สังขำรำ ทุกขำ  สังขารทั้งหลาย คือ นามรูปเป็นทุกข์ทั้งสิ้น
 สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ  ธรรมทั้งหลาย คือ รูปธรรม นามธรรม มิใช่ตัวตน

 เพ่งเหน็เป็นภยัในไตรภพ เหน็ไตรภพเป็นกองถ่านเพลงิอนัใหญ่ เผาสตัว์ผู้ข้องอยู่ 
ให้ละเอียดไป ในเวลาศีล สมาธิ ปัญญาเข้าประชุมสันนิบาตแล้วเฉพาะนามรูป 
เรียกว่า อรหัตตมรรค

 ในขณะน้ัน นามรูปดบั องค์อริยมรรค คอื สมัมำทฏิฐ ิกด็บัลงพร้อมกนั สงัโยชน์ 
๑๐ ขำด เรียกว่า อรหัตตผล หมดจากศีล สมาธิ ปัญญา จบพุทธศาสนาในโลก  
หมดจากการยึดมรรคและยึดผล มีอยู่แต่ของเป็นเองคือนิโรธ คือจิตที่สัมปยุตด้วย
ขันธ์ ๕ ดับหมด อสังขตธรรมก็ไม่ได้เข้ายึด จิตที่สัมปยุตด้วยศีล สมาธิ ปัญญา  
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ก็ดับหมด เพราะศีล สมาธิ ปัญญา มาสันนิบาตที่นามรูปหนที่ ๑ เป็นอริยะชั้นแรก 
สันนิบาตที่นามรูปหนที่ ๒ เป็นอริยะชั้นที่ ๒ สันนิบาตที่นามรูปหนที่ ๓ เป็นอริยะ
ชั้นที่ ๓ สันนิบาตที่นามรูปหนที่ ๔ เป็นอริยะชั้นที่ ๔

 เมือ่ศลี สมำธ ิปัญญำ เข้ำมำประชมุเตม็ส่วนแล้ว จิตย่อมหลดุออกจำกนำมรูป  
เพรำะก�ำลังปัญญำ สมกับบาทคาถาว่า

 ปัญญำยะ ปะริภำวิตัง จิตตัง สัมมะเทวะ อำสะเวหิ วิมุจจะติ แปลความว่า 
“จิตอนัปัญญาอบรมแล้ว ย่อมพ้นจากอาสวะทัง้ปวง” ดังน้ี คอืจิตปล่อยวางนามรูปได้  
คือนามรูปมิใช่จิต จิตมิใช่นามรูป จิตมิใช่ศีล สมาธิ ปัญญา

 สัพเพ ธัมมำ อนัตตำ ธรรมทั้งหลายมิใช่ตัวตน ตัวตนมิใช่ธรรมเหล่าน้ี  
เป็น อมตธรรม คอืธรรมไม่ตาย ทีเ่รียกว่า นิโรธ คือ ความดบัราคะ โทสะ โมหะ แล้ว 
โดยสิน้เชงิ สิน้ภพ สิน้ชาต ิปราศจากอาลยัในธาต ุขนัธ์ อายตนะ มิได้มวัเมาเหมอืน
ปุถุชน

 มีนิพนธ์คาถามารับรองได้ ดังนี้ ว่า

 มะทะนิมมะทะโน ไม่เมาในไตรภพ (ภพ ๓) อีกแล้ว
 ปิปำสะวินะโย  ไม่มีความรักใคร่ในกามคุณ ๕ แล้ว
 อำละยะสะมุคฆำโต ถอนเสยีซึง่ความอาลยัในขนัธ์ ๕ ปล่อยวางตามสภาพ
 วัฏฏูปัจเฉโท   ตัดเสียซึ่งความเวียนในไตรภพโดยเด็ดขาด
 ตัณหักขะโย  สิ้นแล้วซึ่งตัณหา
 วิรำโค   สิ้นแล้วซึ่งความก�าหนัด
 นิโรโธ   ดับแล้วซึ่งอวิชชาไม่มีเหลือเศษ
 นิโรโธ นิพพำนัง ออกแล้วจากเครื่องร้อยรัด
 ถึงแล้วซึ่งอมตธรรม ก�าจัดแล้วซึ่งความเกิด แก่ เจ็บ ตาย
 ถึงแล้วซึ่งบรมสุข คือสุขอันไม่แปรผัน ดับขันธ์ไม่มีเศษ
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 สมกับนิเทศคาถาที่มาในปฏิจจสมุปบาท ว่า

 อะวิชชำยะ ต�เววะ อะเสสะวริำคะนิโรโธ สงัขารดบัโดยไม่เหลอื เพราะความคลาย 
ความดับโดยหาเศษมิได้แห่งอวิชชานั้นสิ่งเดียว
 สังขำระนิโรธำ  ดับสังขารทั้งหลายโดยสิ้นเชิง
 วิญญำณะนิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งวิญญาณทั้ง ๖
 นำมะรูปะนิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งนามรูป
 สะฬำยะตะนะนิโรธำ ดับหมดไม่ปรากฏแห่งอายนตะ ๖
 ผัสสะนิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งสัมผัส ๖
 เวทะนำนิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งเวทนา ๓
 ตัณหำนิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งตัณหา ๓
 อุปำทำนะนิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งอุปาทาน ๔
 ภะวะนิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งภพ ๓
 ชำตินิโรธำ  ดับหมดไม่ปรากฏแห่งความเกิด

 ชะรำมะระณัง โสกะปะริเทวะทุกขะโทมะนัสสุปำยำสำ นิรุชฌันติ ความแก่  
ความตาย ความโศก ความร�า่ไรคร�า่ครวญ ความแห้งใจ ความเคลบิเคลิม้ ย่อมดบัหมด  
ไม่ปรากฏว่าเป็นทุกข์

 จิตเป็นธรรมพ้นจำกอำสวะ เพรำะรู้แจ้งในสังขำรธรรมทั้งปวง เป็น วิมุตติ คือ 
จิตหลุดพ้นไม่มีเหลือ ขาดจากอวิชชา ตัณหา อุปาทาน ละสังโยชน์ ๑๐ ได้ขาด 
ทีเ่รียกว่า อรหตัตผล เป็นอริยบคุคล จบศาสนา หมดกเิลสตณัหา ไม่มใีครสอนได้แล้ว  
พระพุทธเจ้าก็ไม่มีอ�านาจที่จะบัญญัติค�าสอนอีกแล้ว จึงเรียกจบศาสนา (ที่แสดงมา 
แล้วนั้น เป็นส่วนความเห็นเจือปนอยู่บ้าง ฉะนั้น ผู้มีปัญญาจงตรองดูให้ดี) ถ้ำจะ
พรรณนำคุณของท่ำนเป็นอนันตัง หำประมำณมิได้

 อรหัตตผล นี้ ถ้าจะแยกออกแล้วมี ๔ จ�าพวก คือ สุกขวิปัสสโก จ�าพวกหนึ่ง
เตวิชโช จ�าพวกหนึ่ง ฉฬภิญโญ จ�าพวกหนึ่ง ปฏิสัมภิทัปปัตโต จ�าพวกหนึ่ง
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 อธิบำย สุกขวิปัสสโก

 คือ เป็นผู้พ้นอย่างแห้งแล้งด้วยอ�านาจวิปัสสนา คือเจริญสมถะน้อยที่สุด  
ได้อำสวักขยญำณอย่ำงเดียวก็หลุดพ้นได้ มิได้ทรงคุณอย่างอื่นอีก นี้จ�าพวกหนึ่ง

 อธิบำย เตวิชโช คือเป็นผู้ได้วิชชำ ๓ มี

 ๑. ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ คือ ตามระลึกชาติหนหลังของตนได้
 ๒. จุตูปปาตญาณ ความรู้ในเรื่องเกิดและจุติของสัตว์ได้
 ๓. อาสวักขยญาณ ความรู้ท�าอาสวะกิเลสให้สิ้นได้
 นี้จ�าพวกหนึ่ง

 อธิบำย ฉฬภิญโญ เป็นผู้ได้อภิญญำ ๖ คือ

 ๑. อิทธิวิธี แสดงฤทธิ์ได้
 ๒. ทิพพโสต ได้หูทิพย์
 ๓. เจโตปริยญำณ รู้จักก�าหนดใจคนอื่นได้
 ๔. ปุพเพนิวำสำนุสสติญำณ ระลึกชาติได้
 ๕. ทิพพจักขุ ได้ตาทิพย์
 ๖. อำสวักขยญำณ รู้จักท�าอาสวะให้สิ้นไปได้
 นี้จ�าพวกหนึ่ง

 อธิบำย ปฏิสัมภิทัปปัตโต เป็นผู้ได้ปฏิสัมภิทำ ๔ คือ
 ๑. อัตถปฏิสัมภิทำ ปัญญาแตกฉานในอรรถ
 ๒. ธัมมปฏิสัมภิทำ ปัญญาแตกฉานในธรรม
 ๓. นิรุตติปฏิสัมภิทำ ปัญญาแตกฉานในนิรุตติ (คือรู้ภาษาค�าพูดต่างๆ)
 ๔. ปฏิภำณปฏิสัมภิทำ ปัญญาแตกฉานในปฏิภาณ
 นี้จ�าพวกที่ ๔

 ภูมิอรหันต์ มีต่างกันอย่างนี้มิใช่ว่าจะเหมือนกันหมด
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 ผู้ที่ได้สุกขวิปัสสโก คือ เป็นผู้เจริญวิปัสสนามากสมถะน้อย
 ผู้ที่ได้วิชชา ๓ นั้น คือ เป็นผู้เจริญสมถะและวิปัสสนาเท่ากัน
 ผู้ที่ได้อภิญญา ๖ นั้น คือ เป็นผู้เจริญในสมถะ ๒ ส่วน วิปัสสนา ๑ ส่วน
 ผู้ที่ได้ปฏิสัมภิทา ๔ นั้น คือ เป็นผู้เจริญสมถะ ๓ ส่วน วิปัสสนา ๑ ส่วน
 จึงเป็นมาต่างๆ กัน ดังนี้แล

 สมถะน้ัน ก็คือ ฌำนสมำบตั ิ๘ น่ันเอง ถ้าต้องการทราบความละเอยีด ดคู�าอธบิาย 
ในวิชชา ๓ วิชชา ๘ ปฏิสัมภิทา ๔ ตอนที่ว่าด้วยสมถะข้างต้นนั้นเทอญ 

 วิชชำในตอนนี้เป็นโลกุตตรวิชชำทั้งหมด ไม่เกี่ยวโลกียวิชชำเลยฯ



164

สังคหทิฏฐิ

 ต่อไปน้ีจะพรรณนำคุณของพระอรหันต์ ที่เป็นผู้รู้แจ้งโลก ละโลกขาด เป็น
สมุจเฉทปหานได้แล้ว ถ้าขันธ์ ๕ ยังปรากฏแก่โลกอยู่ ก็เป็น “ขันธวิสุทธิ” หมดบุญ 
หมดบาป เพราะดวงจิตมิได้เข้ายึดมาเป็นกรรมสิทธิ์ จิตพ้นแล้วจากอาการของขันธ์ 
คือสังโยชน์ ๑๐ ดับสนิท มิได้มาพัวพันดวงจิตอีกแล้ว

 ทีเ่รยีกว่า พระนิพพำนธรรม คอื จิตผ่องใสไม่มรีาคะ โทสะ โมหะ มาปกปิดอกี  
ได้ถึงธรรมชาตจิิตเดมิอนัสว่าง ไม่มสีิง่ทีจ่ะเปรียบได้ เมือ่ความสว่างอนัน้ันเกดิขึน้แล้ว 
ย่อมท�าลายความสว่างของโลกทัง้ ๓ ให้หายไปหมด ไม่ปรากฏว่ามภีพน้ันภพน้ีอกีเลย

 เมือ่จิตของตนยงัไม่พ้นไปจากกเิลสแล้ว ย่อมเหน็ว่า “โลกทัง้ ๓ ภพมีความสว่างอยู่ 
หรือเป็นสุขอยู่” ดังนี้

 เมื่อใดใจของตนเข้าถึงโสดาขั้นแรก แลเห็นความสว่างของโลก ๓ มืดไปบ้าง
หรือให้ปรากฏเป็นสีแดงไปบ้าง

 ถ้าเข้าถึงสกิทาคาขัน้ทีส่อง จะปรากฏความสว่างของโลก ๓ ให้สแีดงหร่ีลงทกุที

 ถ้าเข้าถงึอนาคาขัน้ทีส่าม จะปรากฏความสว่างของโลก ๓ ให้มดืมวั หร่ีลงทกุที 
แต่ยังเหลืออยู่

 ถ้าเข้าถึงอรหัตตมรรคขั้นที่สี่ จะปรากฏความสว่างของโลก ๓ มัวมืด หรี่ลง
เกือบจะดับ
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 พอศลี สมาธ ิปัญญา เข้าสนันิบาตในดวงจิตได้แล้ว อวชิชากบัอริยมรรคเบือ้งบน 
ดบัพร้อมกนัแล้ว มไิด้ปรากฏโลกเลยว่ามลีกัษณะสสีณัฐานอย่างไร อยูท่ศิไหนแดนไหน 
มแีต่ใสสว่างกระจ่างแจ้งคือพระนิพพาน โลกทัง้หลายละลายสิน้ด้วยอรหตัตมรรคและ
ผล นี้ย่อมเป็นของมีอยู่จริง แต่ไม่รู้เพราะความหลงความมืด ความสว่างอันนี้แหละ  
ก�าจัดความมืดของโลกให้หมดไป จะปรากฏได้แต่พระนพิพานธรรม ความสว่างของ
พระนิพพานบังคับและปิดบังความสว่างของโลกให้หมดไป มีข้ออุปมัยดังนี้

 เปรียบประหน่ึงว่า แสงพระอาทติย์ส่องโลกให้สว่างกลางวนัในหมูม่นุษย์และสตัว์  
เม่ือแสงพระอาทติย์แผ่รัศมีก�าลงักล้าเตม็ทีแ่ล้ว ย่อมขจัดท�าลายเสยีซึง่ความสว่างของ 
ดาราทัง้ปวงทีม่องเหน็อยู ่ณ ท้องฟ้าในเวลากลางคืน ถ้าพระอาทติย์ปรากฏแสงขึน้มา 
แสงดาราคือดาวย่อมดับไป นี้อุปมาฉันใด พระนิพพานธรรมย่อมก�าจัดความสว่าง
ของโลก ก็ฉันนั้น

 อีกอุปมาหนึ่งว่า เปรียบเสมือนแสงเทียนที่มนุษย์ติดไฟขึ้น ย่อมท�าความสว่าง
ให้แก่ตา ถ้าหากมีแสงตะเกียงอนัสว่างกล้ามาปรากฏในทีใ่กล้แห่งแสงเทยีน จะรู้สกึว่า 
แสงเทียนน้ันแดงหรือหร่ีไป เมื่อแสงกล้าจริงๆ แล้ว แสงเทียนน้ันย่อมไม่ปรากฏ 
เสยีเลย ถ้าผู้ทีม่ไิด้สงัเกตจรงิๆ แล้ว จะเหน็ว่าแสงเทยีนไม่มีเลย แต่ทีจ่ริงแสงเทยีนน้ัน  
คงมีแสงอยู่ตามเดิม แต่มนษุย์มิได้เอาใจใส่ในแสงเทียนนัน้เลย นีแ้ลฉนัใด ดวงจติ 
ทีเ่ข้าถงึพระนิพพานอนัสว่าง ย่อมก�าจัดแสงพระอาทติย์ แสงพระจันทร์ และฤทธิเ์ดช 
สวรรค์ มาร พรหม ยมโลก มใิห้ปรากฏขึน้ในใจได้ เพราะเหตน้ีุจึงเรียกว่า พระนิพพานสญู 
ไม่ปรากฏโลก ๓ เป็นอารมณ์เลย คือใจมิได้เข้าสมัปยตุน่ันเอง คือสญูจากโลกต่างหาก  
ไม่มีความเกิด แก่ เจ็บ ตาย อีกแล้ว 

 พระนิพพำนเป็นของที่มีแท้ไม่แปรผัน เสื่อมไม่เป็น มีอยู่คงที่อย่ำงนั้น แต่ผู้จะ
ท�ำเหตุให้รู้เห็นพระนิพพำนไม่มี ควำมเกิด แก่ เจ็บ ตำย มีอยู่ตรำบใด พระนิพพำน
มีอยู่ตรำบนั้น เพรำะควำมไม่เกิดก็มำจำกเกิด ควำมไม่ตำยก็ฝังอยู่ที่ตำยนั่นเอง

 พระนพิพานไม่ถอยไปถอยมา แต่ผู้ปฏิบัติศีล สมาธิ ปัญญา ถอยออกถอยเข้า  
เปรียบประหน่ึงว่า มนุษย์ที่ไปหัวเมืองหน่ึง เมื่อตนเดินไปถึงคร่ึงทางก็กลับมาเสีย



166

แล้วไปอกี เดินกลบัไปกลบัมาอยูเ่ช่นน้ี ควรจะถงึใน ๓๐ วนั จะเดินอยูส่กั ๓ ปี กไ็ม่ถงึ  
ถ้าตนไปไม่ถึงแล้ว ยังจะต้องมาบอกคนอื่นอีกว่าเมืองน้ันไม่มี เช่นน้ีเป็นความผิด 
อย่างมากทีเดียว นี้ฉันใด

 ผู้ปฏิบตัศิลี สมาธ ิปัญญา ถอยไปๆ มาๆ อยู ่ไม่รู้แจ้งความจริงแล้ว ยงัจะต้อง
มาประกาศคนอื่นอีกว่า “พระนิพพานสูญ ไม่มีเสื่อมไปหมดแล้ว เพราะพระพุทธเจ้า 
นิพพานนานแล้ว” ดงัน้ี ผิดจากความจริงมาก เปรียบเหมอืนพืน้แผ่นดนิทีบ่ดิามารดา
ท�านามาเคยได้ผลดีเสมอ แต่ถ้าหากบิดามารดาตายไป ความขี้เกียจของตนเกิดขึ้น  
ไม่ท�าแล้ว ความอดจะต้องมี ถ้าอดแล้ว เราจะว่าบิดามารดาเอาข้าวหรือไร่นาไปตาม 
ได้ไหมเล่า นี้ฉันใด

 พระนิพพานมีอยู่ แต่ตนไม่ประกอบเหตุขึ้น ยังจะมาตู่อีก จะมีโทษสักเพียงไร  
นึกดเูอาเถิด “ถ้าเราไปไม่ถงึ หรือไม่รู้แล้วไม่สูอ้ศัจรรย์” ถ้าปฏบิตัใิกล้เข้าไปจริงๆ แล้ว 
จะเห็นว่าโลกน้ีคลุกคลีไปด้วยอสรพิษและกองเพลิงทั้งน้ัน ถ้าตนมีญาณจะแลเห็น
ปราสาทและวิมานของเทวเทพราวกบัว่าบ้านคนจัณฑาลไป ย่อมไม่มคีวามยนิดทีีจ่ะอยู่ 
เพราะได้รู้พระนิพพานแล้ว

 ทีว่่ำ “นิพพำน” น้ัน มิใช่อืน่ กคื็อจิตใจธรรมดำของเรำน้ีเอง แต่พ้นไปจำกอำสวกเิลส 
ทัง้ปวงได้แล้ว คอืถึงธรรมชำตจิิตเดิม ธรรมชำตขิองเขำย่อมเป็นของไม่เกดิ ไม่แก่ ไม่เจ็บ  
ไม่ตำย ที่เกิดอยู่นั้นก็คือหลงอำรมณ์ต่ำงหำก

 ธรรมชาตดิวงจิตย่อมเป็นของผ่องใส แต่อวชิชามาปกปิดไว้ให้ขุ่นหมอง อย่าว่าแต่ 
ดวงจติเลย จะพูดเสมอหยาบๆ เช่น มคีนๆ หนึง่มาพดูว่า “น�า้ในทะเลเปน็ธรรมชาติ
ที่ใส ใครมีปัญญาย่อมแลเห็นดินได้” ดังนี ้จะหาคนเชื่อค�าพูดนัน้ยากเหลือที่สุด แต่
เขาพูดเป็นค�าพูดที่จริง ที่คนแลไม่เห็นดินนั้นเพราะอาศัยเหตุหลายอย่าง คือเหตุที่มี
ดนิรองพืน้ และละออง และสตัว์ และลม เป็นต้น มาผสมอยู ่ถ้าใครก�าจัดดนิและลม  
และละอองอนัละเอยีดออกได้หมด ให้มแีต่ธรรมชาตนิ�า้อย่างเดยีวแล้ว ย่อมใสบริสทุธิ์  
รู้ได้ว่าลึกหรือตื้น ไม่ต้องไปงมด�าให้เสียเวลา
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 น้ีแหละฉันใด ใจเราทีโ่ง่ กไ็ม่ควรจะไปหางมเร่ืองพระนิพพานในทีอ่ืน่ ให้ช�าระ 
จิตใจตนน้ีจึงจะเห็นได้ โดยมากผู้ปฏิบัติข้ีมักค�านวณและเดาและตัดสินเร่ือง 
พระนิพพานอย่างน้ันอย่างน้ี แต่ความจริงน้ัน พระนิพพำนน้ีมใิช่ของลกึลบัเท่ำไหร่นัก  
ที่ลึกลับนั้นอำศัยไม่มีปัญญำต่ำงหำก

 พระนิพพำนเป็นของมีประจ�ำโลก โลกมีอยู่ตรำบใด พระนิพพำนย่อมมีอยู่ 
ตรำบน้ัน แต่ไม่มีผู้ค้นหาความจริง จึงเป็นของห่างไกลลกึลบั เมือ่ความไม่เข้าใจของตน 
มีขึ้นแล้ว ย่อมใช้สัญญาและสังขารมาคิดนึกว่า “เป็นอย่างนั้น อย่างนี้” บางทีก็ว่า  
“นิพพานดบัไปบ้าง นิพพานสญูไปบ้าง นิพพานไม่เกดิ แก่ เจ็บ ตาย บ้าง นิพพานเป็น 
ตัวตนบ้าง นิพพานมิใช่ตัวตนบ้าง” ดังน้ีเป็นต้น แต่ความจริงเรียกเช่นน้ันก็เป็น 
โวหารทีไ่ม่ผิดไม่ถกู ถกูหรือผิดอยู่กบับคุคลผู้เรียก เพราะ พระนิพพำนน้ันเป็นของที ่
พ้นไปจำกสมมุติ ใครจะเรียกอย่ำงไรก็คงเป็นอยู่เช่นน้ัน นิพพานน้ันไม่ใช่ของขัด  
จะเรียก “สวรรค์ มาร พรหม” ก็ไม่เห็นแปลก

 ตัวอย่างเช่น พวกเราสมมุติเรียกกันว่า พระจันทร์ พระอาทิตย์ เหล่านี้ เราจะ 
เรียกเขาว่าดาวก็ตาม จะเรียกเขาว่าขีเ้มฆกต็าม จะเรียกเขาว่าโลกอนัหน่ึงกต็าม จะเรียก 
เขาว่าแก้วกต็าม ความเป็นจริงของเขามีอยู่อย่างไรย่อมเป็นอยูอ่ย่างน้ัน เขามไิด้แปรไป
ตามค�าพูดของคนเรา เขาเองเขาก็มิได้ประกาศตัวเขาว่า “เป็นพระอาทิตย์ พระจันทร์
อะไร” ย่อมเป็น ฐีติธรรม อยู่เช่นนั้น

 จิตทีบ่ริสทุธิแ์ล้วทีเ่รียกว่ำ “นิพพำน” เราจะเรียกว่าอย่างไร กเ็ป็นอยูเ่ช่นน้ัน เหตน้ัุน 
จึงให้นามว่า “ไม่มผิีดไม่มถีกู” ผิดถกูอยูก่บัผู้เรียกต่างหาก ผู้ไม่รู้ความจริงกเ็อาความผิด 
ความถูกเหล่านี้มาพูดกัน

 พระนิพพำนน้ันเป็นของรู้ในทำงใจอย่ำงเดียว ทีเ่กีย่วข้อง ทางกาย วาจา ทีพ่ดูจา 
กันนั้น เป็นเรื่องมรรคต่ำงหำก ส่วนผลนั้นพิเศษไปจากส่วนนี้ จึงให้นามว่า “วิมุตติ”  
คอืพ้นจากสมมตุถิงึธรรมชาตทิีเ่ป็นแก่นแท้ คอืจิตไม่หมนุไปหน้ามาหลงั เข้าถงึธรรม 
ที่ไม่เสื่อม ไม่เจริญ ไม่ไป ไม่มา มีอยู่เช่นนั้นนั่นแหละ
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 สมมุติว่า “ฐีติธรรม” ไม่น�าเชื้อโรคคือกิเลสทั้งปวงเข้ามา ก็คือจิตใจเรานี่เอง  
คอืธรรมชาตจิิตเดมิ ธรรมชาตเิขาย่อมเป็นของบริสทุธิจ์ริง แต่เจือปนไปกบัด้วยอารมณ์ 
ต่างๆ เมือ่ใครมาช�าระอารมณ์ทัง้หลายออกได้แล้ว น่ันแลพระนิพพาน ทีว่่า “รู้แจ้งพระ
นิพพำนๆ” พระนิพพานน้ันมใิช่อืน่ไกล คอืรู้เร่ืองของจิตดวงเดยีวทีไ่ปเหน่ียวอารมณ์
มาเป็นตน  แต่ธรรมชาตขิองจิตมดีวงเดยีวอยูแ่ล้ว หากจิตมิได้อบรมด้วยปัญญาแล้ว 
ก็น้อมไปสู่อารมณ์ต่างๆ มีอารมณ์ภายในและภายนอก แล้วก็เรียกว่า “จิตดวงนั้น  
จิตดวงนี้ต่างๆ” เลยกลายเห็นเป็นของมาก หมดก�าลังที่จะรักษาได้ แท้จริง ค�าที่ว่า  
“มำก” ก็คือ ไปนับเอาอารมณ์มาเป็นจิตต่างหาก แต่เราฟังค�าพูดของนักปราชญ์เก่า 
ไม่เข้าใจความหมาย ก็นึกว่าจิตจะมีมาก 

 ทีว่่า “จิตมดีวงเดยีว แต่เรียกมำกน้ัน” จะเปรยีบให้เหน็ใกล้ๆ เช่น คนๆ เดยีว 
ท�างานได้หลายอย่าง เช่น บางคนที่ค้าขายก็เรียกว่าพ่อค้าเสีย ถ้าท�านาก็เรียกว่า 
ชาวนาเสีย ถ้าท�าราชการก็เรียกว่าขุนนางเสีย ตั้งเป็นขุนก็เรียกขุนไป ตั้งเป็นหลวง 
ก็เรียกหลวงไป แต่ความจริงก็คนผู้เดียวนั่นเอง ที่เรียกนั้นก็ไม่ผิด แต่เขาเรียกตาม 
การงาน เมื่อฟังไม่เข้าใจก็นึกว่ามากคนเหลือเกิน

 อปุมาหน่ึง เช่น เด็กทีเ่กดิใหม่ เขากเ็รียกทารก โตข้ึนหน่อยกเ็รียกว่า (เจ้า) หนู  
โตขึน้อีกเรียกว่า เจ้าหนุ่ม หรือ สาว ถ้าศีรษะหงอกฟันหักไปก็เรียก ตาแก่ ยายแก่  
ทีเ่รียกน้ันมาจากไหนอกีเล่า ก็คนๆ เดียวน่ันเอง น้ีฉันใด ใจเราทีส่มมุตว่ิาจิตมากดวง  
ก็ฉันนั้น

 เม่ือไม่เข้าใจสมมตุคิ�าพดูกนัแล้ว กจ็ะมวังมกนัอยูแ่ต่เงาแห่งตน เมือ่เป็นเช่นน้ี  
จึงปฏิบัติได้ยาก คือไม่รู้จักจิตที่ถูกสมมุติกันขึ้น จึงไม่เห็น วิมุตติจิต

 ค�าที่ว่า “จิต มีอำรมณ์มำก” นั้น ดังนี้ คือบางคราวเรียกว่า
 - สราคจิต จิตรับเอาราคะ ๑
 - สโทสจิต  จิตรับเอาโทสะ ๑
 - สโมหจิต จิตรับเอาอารมณ์ที่หลงมาเป็นตน ๑
 นี้ฝ่ายชั่ว เรียกว่า อกุศลจิต 
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 - วีตราคจิต  จิตที่อิ่มแล้ว คลายออกซึ่งความก�าหนัด ๑ 
 - วีตโทสจิต  จิตที่พอแล้ว หายจากความหงุดหงิดคิดประทุษร้าย ๑
 - วีตโมหจิต  จิตทีส่ว่างแล้ว คลายออกจากความมดื ราวกบัว่าจันทรคราส กบั 
สุริยคราสที่คลายออกแล้ว ย่อมสว่างกระจ่างแจ้ง ฉะนั้น ๑
 นี้ฝ่ายดี เรียกว่า กุศลจิต

 ต่อนั้นก็เข้ำใจกันว่ำจิตมี ๖ จิต แต่ธรรมชำติ จิตจริงมี “หนึ่ง” เท่ำนั้น ที่ว่ามี  
๖ น้ัน ก็คือไปนับเอาอารมณ์ของจิตเข้ามาปนกว่็า “มำก” ต่างหาก (จิตเดมิเป็นของผ่องใส)๑  
ของน้อยเห็นเป็นมาก ขี้มักจน เปรียบเสมือนคนที่โง่หรือจน เห็นเงินร้อยเงินพันเป็น
ของมากไป คนทีฉ่ลาดหรือม่ังมีเหน็ว่าน้อยนิดเดียว จ่าย ๒ วนักห็มด ส่วนคนโง่เขลา 
เหน็ว่ารวยหนักหนา ถ้าเป็นเช่นน้ีกจ็ะต้องจน น้ีฉันใด ใจมนุษย์อนัเดยีวเหน็เป็นมาก
ย่อมล�าบากตนเพราะจนปัญญา

 ธรรมชาตจิิตอนัเดยีวและผ่องใสน้ัน เปรียบเสมอืนน�า้ทีใ่สสะอาด แต่มมีนุษย์เอา 
ไปใส่ในขวดผสมสี เมื่อมีสีต่างๆ ก็เรียกกันไปตามสี มีน�้าแดง น�้าเหลือง น�้าเขียว 
เรียกไปตามน�้าที่ผสมสี แต่ธรรมชาติน�้าก็คงใสอยู่ตามเดิม แต่คนที่โง่หลงสีน�้าแล้ว 
อยากจะลองกินดู กิน ๕ ขวด ก็เหมือนขวดเก่า ถ้ารู้เสียว่าน�้าอันเดียวเท่านั้นเอง 
กไ็ม่อยากรินขวดโน้นขวดน้ีให้วุน่วายไปเปล่าๆ ผู้รู้ความจริงแล้ว เขารินขวดเดยีวพอ 
นี้ฉันใด

 ถ้าเรารู้เห็นว่า “ใจน้ีแลเป็นใหญ่เป็นประธำนแห่งกุศลและอกุศล มรรคผล
นิพพำน” แล้วย่อมหายวุน่ ทีจ่ะไปว่า “จิตอย่างน้ัน จิตอย่างน้ี” ทีเ่รียกว่าจิตมากๆ น้ัน 
ก็เพราะเข้าไปแทรกในอารมณ์ เมื่ออารมณ์มาย้อมจิต ก็ไปนับเอาอารมณ์มาเป็นจิต
ตนเสีย

๑ พระพทุธองค์ตรัสว่า ปะภสัสะระมิทงั จิตตงั จิตดวงน้ีประภัสสรผ่องใสยิง่นัก แต่ว่าเศร้าหมองไป เพราะ
มีกิเลสจรเข้ามาอาศัย จึงพาจิตใจเราให้ว้าวุ่นขุ่นมัวไปโดยอาการต่างๆ กิเลสมี ๓ อย่ำง คือ โลภะ โทสะ  
โมหะ



170

 อกีประการหน่ึง จิตทีบ่ริสทุธิน้ั์น เปรียบเสมอืนพระอาทติย์ทีส่่องโลกให้สว่างแจ้ง 
ถึง ๓ ฤดูกาล มิได้ขาดสักวันเดียว แต่ในฤดูฝนมีเมฆและหมอกมาปกปิดเสีย 
มนุษย์ทั้งหลายที่ไม่รู้ธรรมชาติของเขาแล้ว ย่อมติและยกโทษพระอาทิตย์ไปต่างๆ  
คือเข้าใจเสียว่าพระอาทิตย์มืด เช่นน้ีย่อมพูดผิดจากความจริงของพระอาทิตย์แท้ๆ  
ตาของตนมองขี้เมฆไม่ทะลุ แล้วไปติพระอาทิตย์ เพราะตนไปสมมุติเอาก้อนเมฆมา
เป็นพระอาทิตย์ แล้วก็ติดแต่สมมุติเท่านั้น หาเข้าถึงความจริงไม่

 ความจริงของเขาย่อมสว่างอยู่ตามธรรมชาติไม่ว่าฤดูใด ไม่เห็นความจริงแล้ว 
ขอให้ถามทหารนักบนิดกูจ็ะรู้กนั ในคราวฝนตกท้องฟ้ามดื ถ้าข้ึนเคร่ืองบนิให้พ้นเมฆ  
กจ็ะรู้ความจริงของพระอาทติย์ว่า “สว่างหรือมดืประการใด” น้ีแลฉันใด ใจของบคุคล 
เรำจะเป็นไปอย่ำงไรก็ตำม ย่อมเป็นธรรมชำติดวงเดียว และผ่องใสสว่ำงอยู่ตำม
ธรรมชำตขิองเขำฉันน้ัน เม่ือไม่มีวชิชำปัญญำแล้ว ย่อมปล่อยให้อำรมณ์ต่ำงๆ ไหลเข้ำมำ  
น�ำพำให้ท�ำกศุลบ้ำง อกุศลบ้ำง แล้วก็เรียกกันตำมกริิยำของจิตเสยี ถ้ำหำกว่ำจิตดวง
เดยีวแล้ว อำรมณ์กอ็นัเดยีวเหมอืนกนั ถ้ำอำรมณ์มอีนัเดยีว กไ็ม่สูย้ำกในกำรปฏบิตัิ 
ให้รู้ควำมจริง

 ทีว่่าอารมณ์มากๆ น้ัน มิใช่ว่าเข้ามาพร้อมกนัทัง้หมดหนเดยีวขณะเดียว จะต้อง
ผ่านมาทลีะอย่าง เช่น อารมณ์ทีด่เีข้ามา อารมณ์ทีช่ั่วออก สขุเข้า ทกุข์ออก ฉลาดเข้า 
โง่ออก มดืเข้า สว่างออก คอยสบัเปลีย่นกนัอยูม่ไิด้ขาด แต่ขณะจิตเร็วทีส่ดุ ถ้าใครไม่มี
ปัญญาแล้ว ย่อมไม่รู้อารมณ์ของตนเลย เมือ่เวลาก�าเริบถงึ กาย วาจา ก่อน จึงจะรู้สกึ 
ถงึตวักนัโดยมาก จิตดวงเดียวน้ีเร็วมำก เปรียบเสมอืนเราตดิไฟขึน้แล้ว ปรากฏความ
สว่างขึน้ ความมืดหายไปทนัท ีเม่ือไฟดับ ความมดืกป็รากฏขึน้โดยเร็ว ดูธรรมดาแล้ว 
จะเห็นว่าดับพร้อมกัน ราวกับเปิดสวิตช์ไฟฟ้าพรึ่บเดียว ความสว่างปรากฏพร้อมกัน
ทันที นี้ฉันใด จิตดวงเดียวที่เปลี่ยนอำรมณ์ต่ำงๆ ก็เร็วฉันนั้น

 จิตดวงเดยีวน้ีแล ก่อให้เกดิภพต่างๆ เพราะมอีารมณ์เข้ามาแทรก แล้วกพ็วัพนั
ติดอยู่ คนเราคนเดียวมิใช่ว่าจะมีจิตมากจิต
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 ตวัอย่างเช่น คนไปเกดิในสวรรค์ กไ็ปได้แต่สวรรค์เท่าน้ัน ถงึจะไปเกิดภพอืน่อกี 
กต้็องจุตจิากทีน้ั่นก่อน มิใช่ว่าจะไปสวรรค์และนรก และมาร พรหม พร้อมกนัทเีดียว  
นี้ชี้ให้เห็นว่า “จิต” มีดวงเดียวแท้ แปลกที่สัญญาอารมณ์ต่างๆ กันเท่านั้น

 อำรมณ์ โดยย่อของจิตก็คือ “นำมรูป” เท่านี้เอง ที่จะเปลี่ยนให้จิตไปเกิดใน
ภพต่างๆ เพราะจิตไม่มีปัญญา ไม่รู้ความจริงของอารมณ์ ก็งมงายตายเกิดในก�าเนิด
ทั้ง ๔ ถ้าจิตมีปัญญามารู้อารมณ์ ปล่อยวางอารมณ์จนหมดไม่มีเศษแล้ว เหลือแต่
ธรรมชาตจิิตเดิม ไม่หลงอารมณ์ทีเ่ป็น กามภพ รูปภพ อรูปภพ ได้แล้ว “จิต” ย่อมพ้น 
จากทุกข์ได้

 จิตอันใดที่ ศีล สมำธิ ปัญญำ มำอบรมเต็มรอบแล้ว จิตอันนั้นย่อมพ้นจำก 
อำสวกเิลสได้สิน้เชงิ ดงัน้ี ขนัธะกำโม ความใคร่ในขันธ์ ๕ กห็มด ภะวะกำโม ความใคร่ 
ในภพ ๓ มี กามภพ รูปภพ อรูปภพ ก็ดับ

 ภพ ๓ นั้น โดยย่อก็มีแต่ ๒ คือ รูปขันธ์ มีธาตุดิน น�้า ไฟ ลม นี้ ๑ นำมขันธ์  
คือ เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ นี้ ๑ รวมลงก็คือ กำย ใจ หรือ กำย จิต ก็ว่า

 ส่วน (ของ) รูปขันธ์ แลเห็นด้วยตำ ส่วน (ของ) นำมขันธ์ ไม่แลเห็นด้วยตำ  
เป็นแต่มีความรู้สกึในทางจิตใจ เม่ือรู้จัก กย่็นเข้าขยายออกได้ แล้วย่อมรู้จักความจริง 
ของขันธ์ว่า ขันธ์นี้แลเป็นตัวทุกข์ ขันธ์นี้แลเป็นสมุทัย ขันธ์นี้แลเป็นมรรค เมื่อท�า 
ความเข้าใจถูกย่อมแก้ถูก

 ถ้าใครมีปัญญาแล้ว ขนัธ์จะเกดิขึน้ก็ตาม ขนัธ์จะตัง้อยูก็่ตาม ขนัธ์จะเสือ่มกต็าม 
มิให้จิตของตนเข้าไปยึดม่ันถือม่ันส�าคัญผิด ท�าจิตปล่อยวางอยู่เฉย ท�าความรู้อยู่ 
ไม่หว่ันไหว ไม่ต้องไปวติก วจิาร ตามอาการของขนัธ์ เพราะขนัธ์น้ันเป็นของแก้ไม่ได้  
พระพุทธเจ้ำท่ำนก็มิได้ทรงแก้ขันธ์ เป็นแต่พระองค์ท�ำควำมปล่อยวำงตำมสภำพ 
ควำมจริงของเขำเท่ำน้ัน เพราะว่าจิตเป็นผู้สร้างขนัธวตัถ ุถ้าแก้วตัถทุีส่ร้างยงัไม่หมด
ให้แก้ผู้สร้างวัตถุนั้นๆ จะหมดง่าย
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 จิตที่มืดหลงจึงสร้างขันธ์ ๕ หรือนามรูป ก็กลายเป็นผลอีกทีหนึ่ง จนในที่สุด
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ของขันธ์ ก็เป็น อเตกิจฉำ แก้ไม่ได้เลยเป็นอันขาด นอกจาก 
“เรา” จะมีปัญญา แล้วท�าความปล่อยวางตามความเป็นจริงของเขาต่างหาก โดยย่อ 
ก็คือ ไม่ยึดถือ ค�านี้มีอุทาหรณ์ที่มาในที่บางแห่ง พระองค์ออกอุทานว่า “เราไม่เกิด 
ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตายแล้ว” ดังนี้ แต่เราทั้งหลายมาสังเกตดูรูปขันธ์และนามขันธ์ของ
พระองค์แล้ว ก็หากทรุดโทรม เจ็บป่วย แตกดับ ย่อมปรากฏอยู่ตามธรรมดา

 น้ีแสดงให้เหน็ว่า ขนัธ์เป็นของควรปล่อยวำงต่ำงหำก ควำมจริงของเขำเป็นอย่ำงไร 
กอ็ย่ำฝืน ท�ำจิตใจของตนให้รู้อยู่เฉยๆ อย่ำไปยดึเอำเป็นอำรมณ์ทีว่่ำ เกดิ แก่ เจ็บ ตำย  
มำเป็นตนได้เป็นถูก มุ่งแต่ควำมผ่องใสของจิตใจที่เป็นของไม่ตำยดวงเดียวเท่ำนั้น

 จิตที่มีความมืดปกปิดอยู่นั้น (เป็นธรรมชาติ) ไม่มีหลักฐาน คอยแต่จะลอยไป 
ตามขันธ์ เมื่อเขาเกิดขึ้น ว่าเราเกิดด้วย เขาแก่ไป ว่าเราแก่ด้วย เขาเจ็บเขาแตก ก็ไป 
เข้าผสมกับเขาด้วย กลายเป็นเกิดทุกข์เพราะโทษที่ลอยไปตามสมมุติ ถ้าไม่ลอยไป
ตามเขาแล้ว ก็คงมีแต่ นิโรธ คือความดับทุกข์ และเหตุให้เกิดทุกข์ก็ดับ มรรคก็ดับ 
เหลือแต่ธรรมชาติไม่ตาย คือ “พุทธะ” จิตที่บานแล้ว ตื่นแล้ว

 จิต ที่จะบานได้ ต้องบ�ารุงด้วยปุ๋ย คือ ศีล สมาธิ จิต ที่ (จะ) ตื่นตกใจกลัว 
ได้อาศยัปัญญา (ปุย๋ของสมาธ ิคอื สมถะและวปัิสสนากมัมฏัฐาน จิตจึงจะมีปัญญา) 
รู้รอบคอบในขนัธ์ เหน็ทกุข์เหน็โทษ แล้วสลดัออกให้ห่างไกลด้วยก�าลงัของปัญญาว่า  
“อรหัง” ดังนี้ คือจิตที่อิ่มแล้วพอแล้ว หมดเชื้อแล้ว ไม่ติดไฟ คือ รำคัคคิ โทสัคคิ  
โมหคัค ิหมดสิน้แล้วด้วยก�าลงั ปัญญำญำณ เป็นนิพพานธรรมอนัประเสริฐ คอืท�าลาย 
ความเกิดให้สิ้นรอบแล้ว แต่มิใช่นิพพานสูญ ยังมีอยู่ ที่เรียกว่า “นิพพำนธรรม”

 นิพพำนธรรมน้ันกค็อืดวงจิตอนัเดมิน้ันเอง แต่ท�าไมจึงไม่เรียกว่า “จิต” อกี ทีเ่รียก 
เช่นน้ันก็คือจิตหมดอารมณ์แล้ว เปรียบเสมือนค�าสมมุติที่เรียกกันว่า ต้นไม้บ้าง  
เหล็กบ้าง ถ้าเขาตัดท�าลายแล้วก็เรียกกันว่า กระดาน ถ้าท�าเป็นบ้านก็เรียกว่า เรือน
ถ้าท�าเป็น โต๊ะ เก้าอี้ ก็เรียกกันตามนั้น แต่ไม่เห็นว่าจะเรียกว่า “ต้นไม้” อีกตามเดิม  
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เหลก็กเ็หมอืนกนั ท�าเป็นรถ ท�าเป็นมดี กเ็รียกกนัไปตามน้ัน ไม่เหน็เรียกว่าเหลก็อกี  
เมื่อไม่เรียกว่าเหล็กแล้ว เหล็กก็คงอยู่ ไม่หายไปไหน คงมีอยู่เช่นนั้น นี้ฉันใด

 ใจเรำ เม่ือนำยช่ำงคอืปัญญำมำอบรมแล้ว กเ็รียกว่ำ “นิพพำนธรรม” มิได้เรียก 
เหมือนเดิม ถ้าไม่เรียกอย่างเดิมเช่นนั้น แล้วก็นึกว่าจิตหายสูญ แต่ควำมจริงก็คือ  
จิตอันเดิมนั้นเอง

 ทีเ่รียกว่า “พระนิพพำนๆ” น้ัน อกีประการหน่ึงกค็อื จิตทีพ้่นจำกสมมุต ิน่ันเอง 
ใครจะเรียกอย่างไร เขาก็เป็นอยู่เช่นนั้น ย่อมมิได้รับสมมุติของใคร เปรียบเสมือน 
เพชรหรือพลอยที่เราสมมุติกันก็เป็นจริง ส่วนสภาพความจริงของเขาแล้ว คือใครจะ
ว่าอะไร เขาก็เป็นอยู่เช่นนั้น เขามิได้ประกาศตัวเขาเลยว่า “เขาเป็นเพชรหรือพลอย”  
แต่ก็มีอยู่เป็นอยูเ่ช่นน้ัน น้ีฉันใด ใจทีพ้่นแล้ว เขำย่อมไม่ได้ (ประกำศ) สมมตุติวัตนว่ำ  
“เป็นนั่น เป็นนี่” คงมีอยู่ไม่สูญ ฉันนั้น 

 อกีประการหน่ึง เปรียบเสมือนเราเรยีกเขาว่า “เพชร พลอย” เขากม็อียู ่เมือ่เรา 
ไม่เรียกเขา เขากม็อียูไ่ม่สญูหาย น้ีฉันใด ใจทีเ่ป็นนิพพำนธรรมกม็อียูเ่ป็นอยู ่ฉันน้ัน 
ใครจะว่า พระอาทติย์ พระจันทร์ สวรรค์ มาร พรหม ดิน น�า้ ลม ไฟ หญงิ ชาย ทัง้ปวง  
เขาก็เป็นอยู่เช่นน้ันไม่แปรไปไหน คงทีอ่ยู ่เป็น เอกจิต เอกธรรม ไม่น�าเอาเช้ือโรค คอื 
กิเลสเข้ามาอีกแล้ว จึงเรียกตามสมมุติที่จริงว่า “วิมุตติ”

 ทีเ่รยีกว่า “จติ ใจ มโน รปู เวทนา สัญญา สังขาร วญิญาณ” นีจ้รงิสว่นสมมตุิ  
สมมุตมีิทีใ่ด วมิตุตมิอียูท่ีน้ั่นเอง ตวัอย่างหยาบๆ เช่น เราเรียกกนัว่า รูป เวทนา สญัญา  
สงัขาร วญิญาณ เหล่าน้ีถ้าดคูวามจริงแล้ว เขามิได้ประกาศตวัเขาเลยว่า “ข้าเป็นขนัธ์ ๕  
ข้าเป็นจิตใจ” น้ีฉันใด ใจทีเ่ป็นนิพพานธรรมทีเ่ข้าถงึพระนิพพานแล้วกฉั็นน้ัน ย่อมมไิด้ 
ประกาศตัวว่า “เป็นนั่น เป็นนี่” จึงสมมุติว่า “วิมุตติ”

 ถ้าใครเข้าถงึวมิตุตติวัจริงแล้ว หมดกริิยาพดูกนั ปิดปาก ช่องของทวาร ปิดโลก 
โอฆสงสาร-สังขารกองทุกข์ทั้งมวล มีบรมสุขอันประเสริฐ สุขไม่เจือปนความเกิด  
ความแก่ ความเจ็บ ความตาย ที่เรียกว่า “นิรำมิสสุข” มิใช่อามิสสุข
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 อำมสิสขุ น้ัน คอื สขุอำศยักเิลสตณัหำ มำนะ ทฏิฐ ิปล่อยวำง ธำต ุขันธ์ อำยตนะ  
ยงัไม่ได้ สขุทีม่อีำมิสอยู่น้ันจักให้โทษได้อกี เปรยีบเสมอืนข้าวสกุหรือผลไม้สกุ สกุแล้ว 
ย่อมใกล้เข้าไปหาความบดูเน่าและเสยีหายถ่ายเดยีว น้ีแลฉันใด สขุทีเ่จือปน (อาศยั) 
อามิส ก็ฉันนั้น

 อกีประการหน่ึง เปรียบเสมอืนผลกล้วยทีส่กุแล้ว มแีต่จะท�าให้ล�าต้นและลกูผล 
หลดุร่วงให้ฝูกนกและกากนิไปเท่าน้ัน น้ีแลฉันใด จิตใจทีเ่ข้าไปอาศัย (เจือปน) อารมณ์ 
ต่างๆ (คือ ธาตุ ขันธ์ อายตนะ) ว่าเป็นตน ย่อมเกิดโทษและทุกข์

 ตัวอย่างเช่น คนที่ก�าลังเดินทางไปแวะเข้าอาศัยร่มต้นมะตูม ก�าลังมีผลสุกอยู่ 
บนต้น ตนไม่ได้พจิารณาก่อน ถ้าหากมลีมพดัมาเข้าแล้ว ผลทีส่กุน้ันย่อมหลดุร่วงลง
มาถกูศรีษะของตนให้ได้รับ (ทกุข์) ความเจ็บปวดเท่าน้ันเอง น้ีแลฉันใด ใจทีไ่ม่มธีรรม  
(คือ ศีล สมาธิ ปัญญา) อาศัยแล้ว ย่อมมีทุกข์ติดตามย�่ายีบีฑาให้ล�าบาก ฉันนั้น

 ทีว่่า “ลม” พดัต้นมะตมู กคื็อ “โลกธรรมทัง้ ๘” ต้นมะตมู คอื กำย กิง่ก้ำนสำขำ 
คือ อายตนะ = รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธัมมารมณ์ หลุดร่วงเข้ามาตก 
ถูกหัวใจที่ขาดปัญญา มานั่งเฝ้ากองธาตุ ขันธ์ อายตนะ อยู่นี้ (ธาตุ ๔ ขันธ์ ๕  
อายตนะ ๖)

 นักปราชญ์ คือเมธาผู้มีปัญญา ย่อมแสวงหาบรมสขุอันเอกทีป่ราศจากอามสิ คอื
ท�ำจิตให้หมดจดจำกอำรมณ์ที่ชั่วทั้งหลำย นั่นแลพระนิพพำน เป็นอมตมหานฤพาน 
ที่พระบรมศาสดาจารย์ทรงสรรเสริญ ด้วยบาทพระคาถาว่า

 นิพฺพำน� ปรม� สุข� พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ดังนี้

 นิพฺพำน� ปรม� สุญฺญ� พระนิพพานว่างจากกิเลส (คือท�าใจให้หมดอารมณ์  
สูญจาก ธาตุ ขันธ์ อายตนะ ราคะ โทสะ โมหะ ไม่มีวงศ์และเหล่ากอ คืออวิชชา
ตัณหาอีกแล้ว นี่แหละจึงเรียกว่า “สูญ” มิใช่สูญอย่างมนุษย์สามัญเข้าใจกัน)
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 นิพฺพำน� ปรม� วทนฺติ พุทฺธำ ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวว่า พระนิพพานเป็นธรรม
อย่างยิ่ง

 ตณฺหำย วิปฺปหำเนน นิพฺพำน� อิติ วุจฺจติ แปลความว่า เพราะละตัณหา คือ
ความอยากเสียได้แล้ว (โดยสิ้นเชิง) ท่านเรียกว่า พระนิพพำน

 อกิญฺจน� อนำทำน�  เอต� ทีปํ อนำปร�
 นิพฺพำน� อิติ น� พฺรูมิ  ชรำมจฺจุปริกฺขย�

 อกีนัยหน่ึง ท่านผู้รู้ (= เราตถาคต) ย่อมกล่าวว่า ทวปีน่ันมใิช่อืน่ คอืหาห่วงมไิด้  
หาเคร่ืองยดึเคร่ืองผูก (รัดและจองจ�า) มไิด้ เป็นทีส่ิน้รอบแห่งชราและมจัจุราช น่ันแล 
ว่า พระนิพพำน

 นิพฺพำน� โยคกฺเขม� อนุตฺตร� ปราชญ์กล่าวว่า พระนิพพานธรรมอันเกษมจาก 
(อารมณ์) เครื่องประกอบ หาธรรมอื่นยิ่งกว่ามิได้ ดังนี้

 เอต� สนฺต� เอต� ปณตี� ยททิ� สพพฺสงฺขำรสมโถ สพพฺปูธปิฏนิิสสฺคฺโค ตณหฺกขฺโย  
วริำโค นิโรโธ นิพฺพำน� แปลว่า ธรรมชาตน้ัินสงบแล้ว (จากคู่ ๑ คอือารมณ์มรูีปารมณ์ 
เป็นต้น) ธรรมชาตน้ัินประณตี ธรรมชาตน้ัินเป็นทีส่งบแห่งสงัขารทัง้ปวง เป็นทีส่ละคนื 
ซึง่อปุธทิัง้ปวง เป็นทีส่ิน้รอบแห่งตณัหา (คือ ความอยากในอารมณ์ต่างๆ) เป็นทีส่ิน้สดุ 
แห่งความก�าหนัด (ในอารมณ์ทีรั่กใคร่) เป็นทีด่บัหมด มไิด้ปรากฏซึง่อวชิชา-ความมืด 
นั้นแล คือนิพพาน ดังนี้

 น่ีแหละ พทุธมามะกะทีเ่ชือ่ต่อโอวาทศาสนาของพระพทุธเจ้า คือ ปริยัต ิปฏบิตัิ 
ปฏเิวธ มรรคผลนิพพานแล้ว สมควรทีจ่ะหาอบุายแก้ไขจิตใจของตนด้วยการกระท�า  
สมถกรรมฐำน และ วิปัสสนำกรรมฐำน ประกอบด้วยศรัทธำ๒ ความเชื่อต่อ 
พระปริยัติธรรม ปฏิบัติธรรม ปฏิเวธธรรม ด�าเนิน วิริยะ ความเพียรบากบั่นในศีล 

๑ ธรรมชาติที่เป็นของคู่กัน ก็คือ ตาคู่กับรูป หูคู่กับเสียง เป็นต้น
๒ ตรงนี้ท่านแสดงเป็น พละ ๕ หรือ อินทรีย์ ๕ 
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สมาธิ ปัญญา ให้ถึงพร้อมด้วย สติ คือระวังตนอย่าให้ประมาทในศีล สมาธิ ปัญญา 
ให้อุตส่าห์บ�าเพ็ญ สมำธิ ให้ตั้งมั่นแน่แน่วมั่นคง จนเกิด ปัญญำ ขึ้นเฉพาะจิตใจ 
ของตน

 ปัญญำใด เกิดขึ้นจำกครูทั้ง ๖ คือ ตำ หู จมูก ลิ้น กำย ใจ

 ปัญญำนั้น ตกอยู่ในฐำนไม่เที่ยง อำจท�ำชั่วได้อีก

 ปัญญำใด เกิดขึ้นจำกสมำธิคือใจตั้งมั่น

 ปัญญำนั้น ย่อมแก้กิเลสภำยในของตนได้

 ฉะน้ัน จึงสมควรอย่างยิง่ทีจ่ะปฏบิตับิชูาคุณพระรัตนตรัยให้รู้รสของพระศาสนา 
อย่าให้เหมือนทพัพทีีค่ลกุคลอียู่ด้วยหม้อแกงแต่ไม่รู้รสแกง น้ีแลฉันใด ตวัเรากฉั็นน้ัน
ทีพ่กัมาคลกุคลอียูด้่วยพระพทุธศาสนา จงศกึษาให้รู้รสของศาสนา อย่าให้เป็นเหมอืน
กบน่ังเฝ้ากอบวัหลวง ลมืตาใสเหง่ียว ตวัแมลงผ้ึงบนิมาก็กระโดดโครม เพราะโง่-โง่ 
ทั้งๆ ลืมตาอยู่ คนเราก็โง่ทั้งรู้ๆ อยู่นั่นเอง

 ได้อรรถาธิบายในภาวนามัยกุศล ตั้งแต่ต้นจนอวสาน ในที่สุดของการกระท�า  
สมถกรรมฐาน วปัิสสนากรรมฐาน ทีพ่รรณนามาแล้วน้ัน อตุตฺม� กมฺมฏฺ€ำน� กมัมฏัฐาน  
๒ ประการนี้ อุดมล�้าเลิศประเสริฐยิ่ง เป็นอุบายที่ยกตนข้ามทะเลโลกโอฆกันดาร
กล่าวคือวัฏสงสาร

 สมฺมำปตตฺริสสสฺำท� ปฏฺ€ยนฺเต บณัฑติผู้ปรีชาญาณปรารถนาซึง่ความยนิดใีนรส
แห่งสมัมาปฏบิตั ิรักใคร่ในพระนิพพานสขุ จงอตุส่าห์บ�าเพญ็พระกรรมฐาน ๒ ประการ 
ที่กล่าวมาแล้วนั้น

 อย่ำเกียจคร้ำน อย่ำเบื่อหน่ำย ในภำวนำกรรมฐำน ๒ ประกำรนี้ เป็นอำภรณ์
เครื่องประดบัอันประเสรฐิ ส�ำหรับพุทธศำสนทำยำทในบวรพุทธศำสนำ จงึพึงปฏิบัติ
เป็นนิจนิรันดรเที่ยงแท้ จะได้เป็นเกาะเป็นฝั่งเป็นที่พึ่งพ�านักอาศัยของตน
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 แม้ว่าวาสนาบารมียงัน้อย ยงัมิควรแก่ธรรมาภสิมยัทีจ่ะได้ตรัสรู้มรรคผลนิพพาน 
ในปัจจุบนัชาตน้ีิกดี็ ยงัจะเป็นอปุนิสยัปัจจัยแก่ตนต่อไปในภายภาคหน้า หรืออาจจะ
น�าตนให้ล่วงพ้นจากอบายทกุข์ ให้ได้โลกยิสขุเกษมศรีนิราศภัย ถ้าบารมแีก่กล้าแล้ว 
จะได้วิมุตติสาร พ้นจากเบญจพิธมาร ล่วง ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ อันกันดาร เข้าสู่ 
นิเวศมหาสถาน กล่าวคือ อมตมหานฤพาน ตามอริยตันติประเพณีพระอริยเจ้าใน
พระพุทธศาสนา

 ที่ได้แสดงมา ขอท่านผู้ปรีชาญาณจงตรวจตรองดูตามให้ถี่ถ้วน

 ในทีส่ดุน้ี ขอท่านทีไ่ด้อ่านได้จดจ�าท�าตาม จงประสบพบเหน็แต่ความสขุแช่มชืน่  
เกษมส�าราญเบิกบาน ปราศจากภัย ให้ได้รับความเจริญงดงามในพระพุทธศาสนา 
ทุกทิวาราตรี พร้อมด้วยความสวัสดีทั่วกันเทอญฯ

 สังคหทิฏฐิ สงเคราะห์ความเห็น ความเป็นไม่พูด

พระอำจำรย์ ธมฺมธโร (ลี)
ผู้เขียน

วัดป่าคลองกุ้ง จังหวัดจันทบุรี

 หนังสอืเล่มน้ี เม่ือท่านทัง้หลายเหน็ว่ามปีระโยชน์แก่ผู้ปฏบิตัแิล้ว ถ้าจะคดิพมิพ์
เป็นธรรมทานอีก ก็ให้พิมพ์ขึ้นได้เพื่อเป็นสาธารณทานทั่วไปเทอญ
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ปกิณณกธรรม
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อานาปานสติกรรมฐาน

(กรรมฐาน ๔๐ ห้อง เป็นน้องอานาปาน์)

 ให้นั่งเข้ำที่ขัดสมำธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ดี ท�า “สติ” 
ให้มั่น อย่าฟั่นเฟือนเวียนไปวกมา ข้างหน้า ข้างหลัง ให้ตั้งใจก�ำหนดไว้ในปัจจุบัน

 - ปัจจุบันของรูปอย่างหนึ่ง  (รูป คือ อำนำปำน์ = ลมหายใจเข้า-ออก)
 - ปัจจุบันของนามอย่างหนึ่ง  (นาม คือ สติ = การระลึกรู้ตัวโดยรอบคอบ 
      ไม่หลงลืม) สตินี้เป็นตัวปัจจุบันของนาม

 ปัจจุบันของ รูป ของ นาม นี้ ให้อยู่ในจุดเดียวกันที่เรียกว่า “เอกัคคตำรมณ์” 
คือจิตก�าหนดเอาลมหายใจ

 ส�ำรวจลมหำยใจ ให้ทราบชัดเสียก่อนว่า นี่คือ “ลมเข้า” นี่คือ “ลมออก”
เมื่อทราบได้เช่นนี้ ให้ตั้ง “สติ” นึกถึง “พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ” สรุปรวมลง
ในค�าเดียว คือ พุทโธ แล้วแบ่งส่วนของ “พุทโธ” ออกเป็น ๒ ภาค 

 ภาค ๑ แบ่งไว้ในเวลาหายใจเข้า
 ภาค ๒ แบ่งไว้ในเวลาหายใจออก

 เมื่อได้เช่นนี้แล้ว ก็ให้บริกรรมไปว่า “พุท” นึกในเวลา หำยใจเข้ำ “โธ” นึกใน 
เวลา หำยใจออก แล้วตั้ง “สติ” ก�าหนดนับเป็นวาระไปก่อน คือ
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 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๑
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๒
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๓
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๔
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๕
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๖
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๗
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๘
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๙
 “พุท” หายใจเข้า “โธ” หายใจออก ให้นับเป็น ๑๐
 นี่ เป็นวำระแรก

 วาระที่ ๒ ให้นับตั้งแต่ต้น นับ ๑ ใหม่ไปถึง ๙
 วาระที่ ๓ ให้ตั้งต้นนับ ๑ ใหม่ ไปถึง ๘
 วาระที่ ๔ ให้ตั้งต้นนับ ๑ ใหม่ ไปถึง ๗
 วาระที่ ๕ ให้ตั้งต้นนับ ๑ ใหม่ ไปถึง ๖
 วาระที่ ๖ ให้ตั้งต้นนับ ๑ ใหม่ ไปถึง ๕
 - ฯลฯ ๔, ฯลฯ ๓, ฯลฯ ๒, ฯลฯ ๑, ฯลฯ ๐
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 ล�ำดับเลขให้ดูดังนี้
 ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  ๑๐
 ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  ๙  
 ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  ๘  
 ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  ๗  
 ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  ๖  
 ๑  ๒  ๓  ๔  ๕  
 ๑  ๒  ๓  ๔  
 ๑  ๒  ๓  
 ๑  ๒  
 ๑  
 ๐

 นี่แบบนับให้รวมจุดเข้ำเป็น ๓ คือ ๑ ลม ๒ สติ ๓ จิต ทั้ง ๓ นี้ ให้อยู่ใน
สายเดียวกัน เมื่อนับได้เช่นนี้แล้วถ้าจิตยังไม่อยู่ให้นับขึ้นต้นใหม่ อีกอย่างหนึ่ง คือ

 หายใจเข้า “พุท” นับ ๑ หายใจออก “โธ” นับ ๒
 เข้า “พทุ” นับ ๓ “โธ” ออก นับ ๔ นับอย่างน้ีไปถงึ ๑๐ แล้วกลบัมาข้ึนต้นใหม่ 
อีก “พุท” หายใจเข้า ๑ “โธ” หายใจออก ๒ นับอย่างนี้ไปถึง ๙-๘-๗-๖-๕-๔-
๓-๒-๑-๐

 เมื่อนับจบได้เช่นนี้ ถ้ำจิตยังไม่อยู่ ให้นับขึ้นต้นใหม่ จนรู้ว่า จิตอยู่ดี จึงให้
จิตอยู่กับเลข ๐ คือหมายความว่าไม่ต้องนับ ไม่ต้องนึก “พุทโธ” ให้ตั้งสติก�าหนด 
ลมหายใจของตน ให้ตัง้อยูท่ีใ่ดทีห่น่ึงประกอบด้วย สต ิสมัปชัญญะ ไม่ต้องส่งจิตออก- 
เข้าตามลม

 ลมออกรู้ ลมเข้ารู้ ไม่ให้จิตออกจิตเข้า ให้ตัง้อยูเ่ฉยๆ ก�าหนดอยูแ่ต่ “ปัจจุบนั” 
ต่อจากนั้นดวงจิตจะไม่มี “นิวรณธรรม” เข้ามาในดวงจิตได้ นี่คือ บริกรรมภำวนำ
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 ต่อจากนี้ จิตนั้นย่อมเบา ปล่อยวางภาระอันหนักเสียได้

 เม่ือจิตเบำ กำยกเ็บำ ทีเ่รียกว่า “กำยลหตุำ จิตตลหตุำ” จิตตวเิวก ไม่กระวนกระวาย 
กระสบักระส่าย ดวงใจปลอดโปร่งอยูใ่นกองลมอนัละเอยีด ท�าจิตให้เสมอ ขัน้น้ีเรียกว่า 
อยู่ในขอบเขต “วิตก”๑ อันเป็นองค์ฌำนที่ ๑ (วิตก = สติ คือ มีสติ ตั้งสติ)

 ต่อจากน้ี ให้ส�ารวจดลูกัษณะของลมหายใจ ขยำยลมหำยใจ ออกเป็น ๔ อย่าง
ลองดู คือ

 - หายใจเข้ายาว-ออกยาว ลองด ูแล้วให้สงัเกตดูจิตของตนเองว่า สบายหรือไม่  
ให้รู้
 - แล้วหายใจเข้าสั่น-ออกสั้น ให้สังเกตดูอีกว่า สะดวกสบายดีไหม ให้รู้
 - หายใจเข้ายาว-ออกสั้นลองดู สะดวกสบายไหม ให้รู้
 - หายใจเข้าสั้น-ออกยาว สะดวกสบายไหม ให้รู้

 ลมทัง้ ๔ ชนิดน้ี หายใจแบบใดสบายมาก กใ็ห้อยูก่บัลมหายใจแบบน้ัน แล้วขยาย 
ลมแบบน้ันให้เป็นไปในส่วนต่างๆ ของร่างกาย ขยายสตกิระจายออกตามลม เมือ่ลม 
แล่นทั่วตัว เชื่อมในลมส่วนอื่นได้ทั่วถึงกันน้ัน ก็จะเกิดประโยชน์สามารถระงับ
ทกุขเวทนาได้ จิตน้ัน ก ็“มสีต”ิ อนักว้างขวาง “มสีมัปชญัญะ” อนัสมบรูณ์

 สติ การระลึกขยายตัวออกไปทั่วกาย เรียกว่า “กำยคตำสติ”

 สติ ก็ใหญ่กว้ำงขวำง เรียกว่า “มหำสติปัฏฐำน”

 สัมปชัญญะ ความรู้-เข้าไปรู้ทั่วถึง หมายความว่า “รู้เหตุ คือการกระท�า รู้ผล
อันเกิดขึ้นจากการกระท�านั้นๆ”

๑ วิตก คือ มีสติ ตรึกนึกคิดขึ้นก่อน เช่น นึกตรึกถึงลมหายใจเข้าออกของตน เอาสติเข้าประคองอยู่ใน 
อารมณ์อันน้ัน ทัง้หายใจเข้าและออก วติกตวัน้ีเป็นเคร่ืองฆ่ากามฉันท์ คอืมิให้จิตตกลงไปในอารมณ์ภายนอก  
เรียกว่า สติวินัย
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 ลักษณะเหล่ำนี้เป็น “วิจำร”๑ เป็นองค์ฌำนที่ ๒

 ต่อจากนั้น ร่างกายและจิตเมื่อได้มี “อุปกำรธรรม” คือ

 - ลมหำยใจ สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ร่างกาย
 - สติ สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ดวงจิต

 เมือ่เป็นเช่นน้ี ร่างกายและดวงจิตได้ถกูการบ�ารุงช่วยเหลอืย่อมเกดิผล คอื ปีต ิกาย 
อิ่มเต็มไม่กระวนกระวาย จิตอิ่มเต็ม ไม่วอกแวก ไม่กระสับกระส่าย จิตกว้างขวาง
เบิกบานที่เรียกว่า “ปีติ” เป็นองค์ฌำนที่ ๓

 เมื่อมีความอิ่มเกิดขึ้นเช่นนั้นแล้ว จิตสงบ กายสงบ ที่เรียกว่า “จิตตปัสสัทธิ 
กำยปัสสทัธ”ิ ความสงบอนัน้ีย่อมส่งผลให้เป็นสขุ คือสบายกายสบายใจ เรียกว่า “สขุ”  
เป็นองค์ฌำน ที่ ๔ ๒

 นี่เป็นหนทางเบื้องต้นของการท�าจิต เมื่อท�าได้เช่นนี้แล้ว ก็ให้หมั่นท�ากลับไป-
กลบัมา “อนุโลม ปฏิโลม” ให้เกิดความช�านาญ ช�านาญในการท�า ช�านาญในการตัง้อยู่  
ช�านาญในการถอยออก เท่าน้ีกจ็ะเป็นแนวทางคบืหน้าต่อไป คือจิตน้ันไปสูอ่ปุจารภาวนา 
บ้างแล้ว

พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธำจำรย์
(ท่านพ่อลี ธมฺมธโร)

๑ วจิาร = ตรวจตรองดู สงัเกตเหตกุารณ์ ท�าความรู้สกึว่าเราหายใจเข้าออกอยูเ่วลาน้ี ได้รับผลสะดวกสบายดี 
แล้วหรือยัง ถ้าไม่สบาย กใ็ห้เปลีย่นแปลงปรนปรือลมหายใจด้วยวธิกีารต่างๆ เช่น เข้ายาวออกยาว เข้ายาว 
ออกสัน้ เข้าสัน้ออกสัน้ เข้าสัน้ออกยาว เข้าช้าออกช้า เข้าเร็วออกเร็ว เข้าค่อยออกค่อย เข้าแรงออกแรง เข้าทัว่ 
ออกทัว่ เปลีย่นไปจนกว่าจะได้รับผลดีเกิดขึน้ภายในกายและจิต จะได้ฆ่าและท�าลายเสยีซึง่พยาบาท = ความ 
หงุดหงิดร�าคาญใจ
๒ องค์ฌานที่ ๕ คือ เอกัคคตารมณ์ แต่ในที่นี้ ท่านยกขึ้นอธิบายเป็นอันดับแรก ปฐมฌานมีองค์ ๕ คือ  
๑. วิตก ๒. วิจาร ๓. ปีติ ๔. สุข ๕. เอกัคคตา วิตก ในค�าไทย ใช้ในความหมายว่า เป็นทุกข์ ร้อนใจ 
กังวลใจ แต่ วิตก ในค�าวัด แปลว่า ความตรึก ความตรึกตรอง ได้แก่ ความคิด ความด�าริตริตรอง มีทั้ง 
กศุลวติก อกศุลวติก คอืคดินึกตรึกไปในทางดีและทางไม่ด ีวติก ทีเ่ป็นองค์หน่ึงในปฐมฌาน หมายถงึ อาการ 
ที่จิตปักลงไปในทางดี มีอารมณ์ตั้งอยู่ในมหากุศล (= องค์กรรมฐาน) อย่างแน่วแน่มั่นคง เป็นค�าที่ใช้คู่กับ  
วิจำร แปลว่า ความไตร่ตรอง การพิจารณาโดยอุบายแยบคาย
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หมำยเหตุ

 กำรท�ำจิต ในที่น้ีก็คือ การก�าหนดจิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใด 
อย่างหน่ึงจนแน่วแน่ม่ันคงองอาจ น้ีแหละชื่อว่า สมำธิ เบื้องต้นของการท�าสมาธิ  
ดสูมาธปัิญญาข้อที ่๑ หรือ วธิน่ัีงสมาธทิีท่่านเขียนอธบิายไว้จะคล้ายๆ กนั เราผู้ศกึษา 
ปฏิบัติชอบแบบไหน จะปฏิบัติแบบย่อหรือแบบพิสดารได้ทั้งนั้นตามความสะดวกใจ 
ไม่ต้องกังวลสงสัย

 เม่ือศกึษาเข้าใจแล้ว ถ้าชอบวธิภีาวนาแบบ อำนำปำนัสสตกิรรมฐำน กใ็ห้ก�าหนด
ลมหายใจเข้า-ออก เป็นอารมณ์ของจิต คือเราก�าหนดสตขิองเราให้ตัง้ม่ันอยูท่ีใ่ด ดวงจิต 
ผู้รู้อยูข่องเรากใ็ห้อยู่ทีน้ั่นด้วย เพราะสตเิป็นเคร่ืองผูกเป็นเคร่ืองบงัคบั สามารถคมุจิต 
ให้ตั้งมั่นได้ เมื่อเราต้องการบ�าเพ็ญสมถะ เราต้องเจริญสติให้มากๆ

 สมบัติเครื่องปลื้มใจในโลกนี้มีอยู่มำกมำย บุคคลใดมีควำมปรำรถนำอยำกได้  
กต้็องท�ำกำรแสวงหำไปตำมขัน้ตอนด้วยควำมหวงัอนัมุง่มัน่ ไม่ทอดทิง้กำรงำนทีเ่ป็น
เหตใุห้ได้มำซึง่สมบตัเิคร่ืองปลืม้ใจน้ันๆ ไม่ขยำดกลวัต่อควำมเหน็ดเหน่ือย สกัวนัหน่ึง 
บุคคลผู้น้ันต้องได้สมบัติที่พึงปรำรถนำอย่ำงแน่นอน น้ีแลฉันใด เรำท่ำนทั้งหลำย 
ผู้แสวงหำควำมสุขทำงใจก็ฉันนั้น

 ในต�าราบางแห่ง ท่านกล่าวไว้ว่า ปฐมฌาน มีองค์ ๔ คือ

 ๑. วิตก วิจาร ๒. ปีติ ๓. สุข ๔. เอกัคคตา



สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ สิทธะมัตถุ
ขอจงส�าเร็จๆๆ มั่งมี เมตตาๆ
ไพบูลย์พูนเพิ่มเติมมามากมาย
มั่นคงทุกเวลาทุกถ้วนหน้า

สานุศิษย์ท่านพ่อ
ทุกทิศเทอญฯ



หนังสืออ้างอิง

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร วัดอโศการาม, สีลสิกขา และ จิตตวิชชา หลักปฏิบัติเบื้องต้น
ส�าหรับบุคคลทุกชนชั้น, ๒๕๕๔, หจก. ภาพพิมพ์.



 ขอบุญกุศลจริยา อันข้าพเจ้าทั้งหลายได้บ�าเพ็ญด้วยดีแล้ว ทางกาย วาจา และใจ 
กล่าวโดยจ�าเพาะคอื การสร้างอารามถวายแด่สงฆ์จตรุทศิ อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศาสนา 
อารามนั้นมีนามว่า วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ และเสนาสนะ
ต่างๆ กล่าวคือพระพุทธปฏิมาปางนาคปรก พระพุทธปฏิมาปางสมาธิ ศาลาที่ประชุม 
อาคารพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวาทของพระสุปฏิปันโน ถนนลาดยางกว้าง ๙ เมตร 
ยาว ๘๐๐ เมตร อ่างเกบ็น�า้สาธารณทาน ก�าแพงรอบพืน้ทีย่าว ๒,๘๐๐ เมตร สงู ๓ เมตร  
ตลอดทั้งบุญกิริยาแห่งการบ�าเพ็ญทาน รักษาศีล เจริญภาวนา ด้วยน�้าใจศรัทธาเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย ด่ังน้ี ข้าพเจ้าขอตัง้สจัจาธษิฐาน แผ่กศุลไปไม่มปีระมาณ ขอถวาย
เป็นพระราชกศุลสนองพระเดชพระคณุ สมเดจ็พระบรูพมหากษัตรยิาธริาช และพระบรม
วงศานุวงศ์ทกุพระองค์ และเป็นกศุลสนองคุณท่านผู้บ�าเพญ็คณุประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และพระพุทธศาสนา เป็นปฐม

 อนึ่ง ขอสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณ, จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้า 
ได้ท�าในบดัน้ี, และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�าไว้ก่อนแล้ว, คอืจะเป็นสตัว์เหล่าใด, ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ เช่นมารดาบดิาของข้าพเจ้า เป็นต้นกดี็ ทีข้่าพเจ้าเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี 
สตัว์เหล่าอืน่ทีเ่ป็นกลางๆ หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี สตัว์ทัง้หลายตัง้อยูใ่นโลก, อยูใ่นภมูทิัง้ ๓,  
อยู่ในก�าเนิดทั้ง ๔, มีขันธ์ ๕ ขันธ์, มีขันธ์ขันธ์เดียว, มีขันธ์ ๔ ขันธ์, ก�าลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี, สัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สัตว์เหล่าน้ัน  
จงอนุโมทนาเองเถิด, ส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้, ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์
เหล่านั้นให้รู้

 เพราะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนาส่วนบญุทีข้่าพเจ้าแผ่ให้แล้ว, สตัว์ทัง้หลายทัง้ปวง, จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร, อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ, จงถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพาน, ความปรารถนาที่ 
ดีงามของสัตว์เหล่านั้น จงส�าเร็จเถิด, สาธุ สาธุ สาธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม
ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดิถีขึ้น ๖ ค�่า เดือน ๑






