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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 
สมความปรารถนา คณะปสาทะศรัทธาเห็นควรจัดท�าขึ้นสงวนรักษาไว้ เพื่อกุลบุตร
สุดท้ายภายหลังที่ พิพิธภัณฑ์ฉันทกรานุสรณ์ วัดป่าอัมพโรปัญญาวนาราม บ้าน
หนองกลางดอน ต�าบลคลองกิ่ว อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ผู้สนใจกรุณาเข้าไป
ศึกษาได้ตามโอกาส เวลาพอดี

ผู้ฉลาดยึดหลักนักปราชญ์เป็นแบบฉบับพาด�าเนินปกครองรักษาตน

คณะปสาทะศรัทธา
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ประวัติโดยสังเขป

พระปภาโส หลวงปู่ค�าดี

นามเดิม	 ค�ำดี	นินเขียว

เกิด	 วนัพฤหสับด	ี๒๖	มนีำคม	พ.ศ.	๒๔๔๕	ตรงกบัวนัแรม	๑๔	ค�ำ่	เดือน	๔	 
ปีขำล	ณ	บ้ำนหนองค	ูต�ำบลบ้ำนหว้ำ	อ�ำเภอเมอืง	จังหวดัขอนแก่น

โยมบิดา	 พร	นินเขียว

โยมมารดา		 หมอก	นินเขียว

อุปสมบท	 เมือ่อำยุ	๒๒	ปี	ณ	วดัหนองแวง	บ้ำนเมอืงเก่ำ	ต�ำบลพระลบั	อ�ำเภอ 
เมือง	จังหวดัขอนแก่น	โดยมพีระครูเมือง	เป็นพระอปัุชฌำย์	สงักดั
มหำนิกำย

ญัตติเป็นพระธรรมยุติกนิกาย	วันที่	๒๕	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๔๗๑	ตรงกับปีมะโรง	
ณ	วัดศรีจันทรำวำส	ต�ำบลพระลับ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น	
โดยมี	 พระครูพิศาลอรัญญเขต (จันทร์ เขมิโย ป.ธ.๓)	 เป็น 
พระอปัุชฌำย์	พระครูปลดัสงัข์	เป็นพระกรรมวำจำจำรย์	จำกน้ันท่ำน
ก็ได้เดินธุดงค์ไปตำมที่ต่ำงๆ	จนกระทั่งในปี	พ.ศ.	๒๔๙๘	ท่ำนได้ 
ไปพบถ�้ำผำปู่	และอยู่ที่นั่นเรื่อยมำจนถึงวันท่ำนทิ้งสังขำร

สมณศักดิ์	 วันที่	๕	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๒๑	ได้รับพระรำชทำนเลื่อนสมณศักดิ์
เป็นพระครูชั้นเอก	ฝ่ำยวิปัสสนำธุระ	ที่	พระครูญาณทัสสี

มรณภาพ	 วนัที	่๑๗	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๒๗	ณ	โรงพยำบำลแพทย์ปัญญำ	
กรุงเทพมหำนคร	สิริรวมอำยุได้	๘๑	ปี	๔	เดือน	๙	วัน

หมายเหตุ	หลวงปู่ค�ำดี	ปภำโส	ท่ำนเป็นลูกศิษย์องค์ส�ำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น	ภูริทัตโต
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ปฏิปทาหลวงปู่ค�าดี ปภาโส

ขอน�ำปฏิปทำของหลวงปู่มำเล่ำให้ฟังเพียงเล็กน้อยเพื่อที่จะได้เป็นคติเตือนใจ 
แก่บรรดำผู้ปฏบิตัรุ่ินหลงั	และอกีประกำรหน่ึงกเ็พือ่เป็นแนวทำงปฏบิตัใิห้กบัผู้ปฏบิตัิ
สืบไป

หลวงปูท่่ำนเป็นผู้ทีม่คีวำมสนัโดษมกัน้อย	อ่อนน้อมถ่อมตน	และไม่รบกวนใคร 
ในเร่ืองปัจจัย	๔	เป็นต้นว่ำ	จีวร	บณิฑบำต	เสนำสนะ	ยำรักษำโรค	ของเหล่ำน้ี	ท่ำนไม่ 
เคยแสวงหำเลย	 แล้วแต่จะเกิดจะมีขึ้นเอง	 ท่ำนจะตั้งอยู่ในหลัก	๒	 ประกำร	 คือ	 
๑.	สันตุฏฐีคุณ	๒.	อัปปิจฉตำคุณ

๑. สนัตฏุฐคีณุ	คอืมอีย่ำงไรกใ็ช้อย่ำงน้ัน	แล้วแต่เขำจะศรัทธำ	ไม่มีกำรเรียกร้อง 
และต�ำหนิสิ่งที่เขำน�ำมำถวำย

๒. อปัปิจฉตาคณุ	คอืมมีำกกใ็ช้แต่น้อย	ท่ำนเปรียบเหมอืนกบันก	เมือ่นกจับต้นไม้ 
ต้นใด	มนักถ็อืว่ำสกัแต่จับอยูเ่ท่ำน้ัน	เม่ือบนิไปแล้วกห็มดเร่ือง	ไม่มคีวำมอำลยักบัต้นไม้ 
ต้นนั้น

หลวงปูท่่ำนถอืกำรปฏิบตัคิวำมเพยีรเป็นใหญ่	ท่ำนเคยพดูเสมอว่ำ “ท่านทัง้หลาย  
อย่าไปเหน็สิง่อืน่ดีกว่าความเพยีรใน ศลี สมาธ ิปัญญา ของสามประการน้ีเป็นงานของ
นักบวชเราโดยตรง ส่วนของอย่างอืน่นอกจากน้ีกเ็ป็นเพยีงอปุกรณ์ของ ศีล สมาธ ิปัญญา  
เท่านั้น”
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หลวงปูท่่ำนว่ำ	นักบวชเรำท�ำงำนไม่ค่อยตรงต่อหน้ำทีข่องตน	ดงัน้ันกำรปฏบิตัิ
จึงไม่ค่อยเกดิผลเท่ำทีค่วร	แต่ส�ำหรับหลวงปูแ่ล้ว	ท่ำนมุง่ต่องำนของนักบวชโดยตรง	 
ท่ำนไม่ได้เอนเอียงออกจำก	ศีล	สมำธิ	ปัญญำ	ไม่ว่ำท่ำนจะอยู่ที่ไหน	จะเป็นในป่ำ 
ในบ้ำน	ในเมืองหรือในกรุงกต็ำม	ท่ำนบอกว่ำป่ำกเ็ป็นเร่ืองของป่ำ	บ้ำนกเ็ป็นเรือ่งของ
บ้ำน	เมืองก็เป็นเรื่องของเมือง	กรุงก็เป็นเรื่องของกรุง	ส่วนเรื่องของเรำก็มีศีล	สมำธิ	 
ปัญญำ	เท่ำนั้น

กำรท�ำควำมเพยีรของท่ำน	ท่ำนจะมสีจัจะผูกจิตของตนไว้เสมอ	เช่น	ท่ำนจะตัง้ 
สัจจะว่ำจะไม่นอนก่อนสี่ทุ่ม	เว้นแต่จะมีอำกำรเจ็บป่วยเท่ำนั้น

ตั้งแต่หัวค�่ำไปจนกระทั่งสี่ทุ่ม	ท่ำนจะเดินจงกรมบ้ำง	นั่งสมำธิบ้ำง	สลับกันไป	 
เมือ่ได้เวลำกจ็ะขึน้ไปบนกฏิุเพือ่ท�ำวตัรสวดมนต์	เสร็จแล้วกจ็ะน่ังภำวนำต่อไปเร่ือยๆ	
จึงจะพักผ่อน

กำรนอนของท่ำนนั้น	ท่ำนจะนอนไปกี่ชั่วโมงก็ตำม	เมื่อท่ำนรู้สึกตัวเมื่อใดแล้ว	
ท่ำนก็จะลกุขึน้ท�ำควำมเพยีรต่อไป	จะไม่มกีำรนอนต่ออกี	อนัน้ีเรียกว่ำ	“นอนตืน่เดยีว”

กระทัง่ใกล้สว่ำง	ท่ำนจะสวดมนต์ท�ำวตัรเช้ำ	เมือ่ได้เวลำออกบณิฑบำต	ท่ำนกล็ง 
ไปทีี่หอฉันเพื่อเตรียมตัวออกบิณฑบำตต่อไป

เม่ือท่ำนฉันภตัตำหำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ท่ำนกรี็บกลบัไปกฏิุเพือ่เดนิจงกรมต่อ	 
จนกระทัง่เวลำ	๑๑.๐๐	น.	ท่ำนกจ็ะขึน้บนกฏุเิพือ่น่ังภำวนำ	จนได้เวลำพอสมควรแล้ว 
ท่ำนจึงพักผ่อน

เม่ือท่ำนตืน่แล้ว	ท่ำนกจ็ะเดนิจงกรมจนกระทัง่ได้เวลำบ่ำย	๓	โมง	ท่ำนกจ็ะท�ำ 
ควำมสะอำดปัดกวำดลำนวดั	เมือ่เสร็จแล้วท่ำนกจ็ะกลบักุฏเิพือ่สรงน�ำ้	ท�ำธรุะส่วนตวั	 
เสร็จแล้วท่ำนก็จะเดินจงกรมและนั่งภำวนำจนกระทั่ง	๔	ทุ่ม	ต่อไป

กำรออกวเิวกธดุงค์น้ัน	เม่ือออกพรรษำแล้วกจ็ะประชุมกนัเก่ียวกบักำรออกวเิวก	 
ประชมุกนัว่ำผู้ใดจะไปทำงไหน	ไปกับใคร	เมือ่ประชมุแล้วกแ็ยกย้ำยกนัออกวเิวก	แต่ก็ 
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จะต้องมพีระเถระอยูเ่ฝ้ำวดัอย่ำงน้อยหน่ึงองค์	กจ็ะสลบัหมนุเวยีนกนัไปทกุๆ	ปี	จนใกล้ 
เข้ำฤดูฝนก็จะกลับเข้ำวัดอีกครั้งหนึ่ง

เมืี่อกลับจำกวิเวกธุดงค์แล้ว	ก็จะไปรวมกันที่ส�ำนักเพื่อเล่ำเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
เมือ่ออกวิเวกถวำยครูบำอำจำรย์	จนกระทัง่ใกล้เข้ำพรรษำ	ท่ำนกจ็ะประชมุกนัอกีคร้ัง 
ว่ำใครจะจ�ำพรรษำที่ไหน	เมื่อตกลงกันเรียบร้อยแล้ว	ท่ำนก็จะแยกย้ำยกันไป

สิง่ทีก่ล่ำวมำเป็นเพยีงสิง่เลก็ๆ	น้อยๆ	ทีเ่ป็นปฏปิทำเกีย่วกบัหลวงปู	่เม่ือท่ำนผู้ใด 
ได้อ่ำนแล้วน�ำไปปฏิบัติ	ก็จะได้ผลตำมอย่ำงที่หลวงปู่ท่ำนได้รับมำแล้ว
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สรณะ

พระเจ้ำมิลนิท์สนพระทยัศกึษำพระพทุธศำสนำ	มคีวำมรู้แตกฉำนในพระไตรปิฎก 
ผู้หน่ึง	 ทรงถำมปัญหำพระนำคเสนขณีำสพอรหนัตเถรเจ้ำใน	 “มลินิทปัญหา”	 มีที่น่ำ 
สนใจเกี่ยวกับสรณะ	คือเกี่ยวกับที่พึ่งของมนุษย์สัตว์โลก

พระเจ้ำมลินิท์ทรงถำม “ดกู่อนท่านนาคเสน พระพทุธเจ้าตรัสอย่างน้ีจริงหรือว่า 
บุคคลไม่นับถือพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ แล้ว แม้ท�าบาปครั้งเดียวก็ตก 
นรกได้” 

พระนำคเสนตอบ “พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้จริง มหาบพิตร”

พระเจ้ำมลินิท์	“ข้าพเจ้าไม่เชือ่ ไม่สมเหตสุมผล กค็นท�าบาปเพยีงคร้ังเดยีวจะตก 
นรกได้ จึงไม่เชื่อ ขอท่านจงยกอุปมาให้ข้าพเจ้าฟังด้วย”

พระนำคเสน “ดกู่อนมหาบพติร เมือ่บคุคลทิง้ก้อนหนิก้อนเดยีว จะเลก็หรือใหญ่ 
ก็ตาม โยนลงน�้า ก้อนหินก้อนนั้นจะจมหรือไม่”

พระเจ้ำมิลินท์ “จม ต้องจม”

พระนำคเสน “เพราะเหตุใดจึงจม”

พระเจ้ำมิลินท์	“เพราะไม่มีสิ่งใดทานน�้าหนัก”



10

พระนำคเสน	“ข้อน้ีกเ็ปรียบได้เหมือนกนั ฉันใดกด็ ีคนไม่มสีรณะ ไม่มีพระพทุธเจ้า  
พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก ท�าบาปครั้งเดียวก็ตกนรกได้”

พระเจ้ำมลินิท์ทรงตรัสถำมข้อต่อไป “ดูก่อนท่านนาคเสน พระผู้มพีระภาคเจ้าตรัส
ไว้จริงหรือไม่ว่า บคุคลเหล่าใดได้นับถอืคณุพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ไม่นับถอื 
สิง่อืน่เป็นสรณะแล้ว ตัง้ม่ันในพระรัตนตรัยเท่าน้ัน แต่คร้ังก่อนบคุคลเหล่าน้ีได้ท�าบาป 
แล้วตั้ง ๑๐๐ ครั้ง เมื่อตายไปไม่ตกนรก พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้อย่างนี้จริงหรือไม่”

พระนำคเสน	“ดูก่อนมหาบพิตร พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนั้นจริง”

พระเจ้ำมลินิท์	“อนัน้ีก็ปฏิเสธเหมือนกนั ยิง่ไม่สมเหตสุมผล กค็นท�าบาปมาแล้ว 
ตั้ง ๑๐๐ ครั้ง เมื่อตายไปแล้วไม่ตกนรก”

พระนำคเสน	“เมือ่บคุคลบรรทกุหนิไป ๑๐๐ เล่มเกวยีน บรรทกุลงในเรือใหญ่ 
เรือใหญ่จะจมหรือไม่จมเล่า”

พระเจ้ำมิลินท์	“ไม่จม”

พระนำคเสน	“เพราะเหตุใดจึงไม่จม”

พระเจ้ำมลินิท์	“เพราะเรือใหญ่มาก สามารถทานน�า้หนัก ๑๐๐ เล่มเกวยีนไว้ได้”

พระนำคเสน	“สมเด็จพระสมัมาสมัพทุธเจ้ามีพระมหากรุณาธคุิณยิง่ใหญ่สามารถ 
ทีจ่ะช่วยบคุคลท�าบาปแล้วตัง้ ๑๐๐ คร้ัง ถ้ามานับถอืพระพทุธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  
เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึแล้วไม่ให้จมลงนรกได้ เว้นเสยีแต่ว่าบคุคลน้ันได้ท�าอนันตริยกรรม ๕  
เสียแล้ว”

ข้อน้ีมคีตดิเีหมอืนกนั	นับว่ำมีประโยชน์มำก	ดกีว่ำทีจ่ะไปนับถอืภตูผีปีศำจ	ถ้ำเรำ 
ไปถือภูตผีปีศำจแล้ว	สิ่งเหล่ำนั้นจะป้องกันไม่ให้เรำลงนรกได้หรือ



11

ผลที่เรำตั้งมั่นในสรณะมีอำนิสงส์มำก	สมมุติว่ำ	นำย	ก.	เป็นผู้มีวัตถุทำนมำก	
ถงึสร้ำงถวำยมหำกฐนิตำมฤดกูำล	ส่วนนำย	ข.	เป็นคนมศีรัทธำ	มสีรณะ	มศีีล	แต่มี 
วตัถทุำนน้อยกว่ำนำย	ก.	พดูถงึอำนิสงส์น้ัน	นำย	ก.	จะสูน้ำย	ข.	ไม่ได้	ถงึแม้นำย	ก.	 
จะมีกำรให้ทำนมำกกว่ำก็ตำม	อำนิสงส์ของผู้มีศีลมีสรณะมีมำกกว่ำ	มีหลำยต�ำนำน
อยู่หรอกที่รับรองผู้ที่มีสรณะว่ำ

“เย เกจิ พุทฺธํ สรณํ คตาเส   น เต คมิสฺสนฺติ อปายภูมิึ 
ปหาย มานุสํ เทหํ    เทวกายํ ปริปูเรสฺสนฺติ”

แปลว่า	ถ้ำชนเหล่ำใดเหล่ำหน่ึงถึงพระพทุธเจ้ำว่ำเป็นทีพ่ึง่ไซร้	ชนเหล่ำน้ันจะไม่ถงึ 
อบำยภูมิ	ครั้นละกำยมนุษย์แล้ว	จัดเข้ำเหล่ำเทวดำฯ

บรรดำหญิงชำยเหล่ำใดมีใจเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้ำ	พระธรรม	พระสงฆ์	
ถือเป็นสรณะที่พึ่งตลอดชีวิตแล้ว	ก็จะปิดอบำยภูมิ	๔	คือไม่ได้ไปเกิดเป็นสัตว์นรก	
ไม่ได้เป็นเปรต	ไม่ได้เป็นอสุรกำย	ไม่ได้เป็นสัตว์เดรัจฉำน
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การประกาศตนเป็นพุทธมามกะ

หลวงปูก่ล่ำวน�ำว่ำ	ให้ตัง้จิตอธษิฐานในใจของตนว่า ข้าพเจ้าขอถงึพระพทุธเจ้า 
พระธรรม และพระสงฆ์อริยเจ้า เป็นทีพ่ึง่ทีร่ะลกึ นับแต่วนัน้ีเป็นต้นไปตลอดจนสิน้ชวีติ 
ของข้าพเจ้า

บรรดำลูกศิษย์กล่ำวปฏิญำณตนดังนี้

เอสาหํ ภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ, ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมญฺจ ภิกฺขุ-
สงฺฆญฺจ, อุปาสกํ อุปาสิกํ มํ สงฺโฆ ธาเรตุ, อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ, สรณํ คตํ.

ทุติยมฺปาหํ ภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ, ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมญฺจ 
ภิกฺขุสงฺฆญฺจ, อุปาสกํ อุปาสิกํ มํ สงฺโฆ ธาเรตุ, อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ, สรณํ คตํ.

ตติยมฺปาหํ ภนฺเต, สุจิรปรินิพฺพุตมฺปิ, ตํ ภควนฺตํ สรณํ คจฺฉามิ, ธมฺมญฺจ 
ภิกฺขุสงฺฆญฺจ, อุปาสกํ อุปาสิกํ มํ สงฺโฆ ธาเรตุ, อชฺชตคฺเค ปาณุเปตํ, สรณํ คตํ.

ข้ำแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ	 ข้ำพเจ้ำทั้งหลำยขอถึงพระผู้มีพระภำคเจ้ำพระองค์น้ัน	 
พระธรรม	และพระอริยสงฆ์สำวก	ว่ำเป็นสรณะทีพ่ึง่ทีร่ะลกึทีนั่บถอืของข้ำพเจ้ำทัง้หลำย	 
จะไม่ยดึถอืสิง่อืน่เป็นทีพ่ึง่	ขอพระสงฆ์จงทรงจ�ำไว้ว่ำ	พวกข้ำพเจ้ำทัง้หลำยน้ี	เป็นอุบำสก	 
อบุำสกิำ	ในพระพทุธศำสนำของพระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ	นับแต่วนัน้ีเป็นต้นไป	ตรำบเท่ำ 
สิ้นชีวิตแห่งพวกข้ำพเจ้ำนี้แล
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พุทฺธสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ
ข้ำพเจ้ำขอมอบร่ำงกำยถวำยชีวิต	แด่พระพุทธเจ้ำ

ธมฺมสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ
ข้ำพเจ้ำขอมอบร่ำงกำยถวำยชีวิต	แด่พระธรรมเจ้ำ

สงฺฆสฺสาหํ นิยฺยาเทมิ สรีรญฺชีวิตญฺจิทํ
ข้ำพเจ้ำขอมอบร่ำงกำยถวำยชีวิต	แด่พระสงฆ์อริยเจ้ำ

(หลังจำกนั้นหลวงปู่จะให้โอวำท)

กำรประกำศตนเป็นพทุธมำมกะ	เป็นอบุำสก	อบุำสกิำ	ในพระพทุธศำสนำ	พดูง่ำยๆ	 
กค็อืกำรบวชขัน้ต�ำ่ในพระพุทธศำสนำ	เป็นสิง่ทีศ่กัดิส์ทิธิ	์เม่ือเกดิเครำะห์ภยัต่ำงๆ	กใ็ห้ 
ท�ำอย่ำงนี้ก็จะหำยเครำะห์ภัยนั้นๆ

ถ้ำเคยถอืพระภมิูเจ้ำทีอ่ยู	่กใ็ห้เลกิให้ละเสยี	บรรดำภตูผี	ปีศำจทีเ่รำเคยนับถอื
อยู่นั้น	เป็นภูตผีปีศำจที่เป็นบำปจึงไม่สำมำรถที่ไปเกิดได้	เป็นผีที่ไม่มีบุญกุศลจึงไม่ 
ได้เกิด	ที่มำสิงในมนุษย์ก็เพรำะเขำอยำกเกิดนั่นเอง

เรำเป็นมนุษย์ทีป่ระเสริฐแล้ว	มชีัน้ภูมทิีส่งูกว่ำเขำแล้ว	ไฉนจึงยงัไปยดึในภตูผี
ปีศำจเหล่ำน้ันอกีเล่ำ	ในโลกน้ีไม่มีอะไรวเิศษไปกว่ำพระพทุธเจ้ำ	พระธรรม	พระอริย- 
สงฆ์เจ้ำ	เป็นที่พึ่งที่สุดของมนุษย์

ในศำสนำให้เรำถือพระไตรสรณคมน์เป็นที่พึ่งที่ระลึก

ในทำงโลกให้เรำถือบิดำมำรดำ	ปู่ย่ำ	ตำยำย	ผู้ที่มีพระคุณอื่นๆ	ตลอดถึงองค์
พระมหำกษัตริย์เป็นที่พึ่ง	เป็นบุคคลที่ควรกรำบไหว้บูชำและควรตอบแทนพระคุณ

ถ้ำเรำไปถือในศำสนำอืน่อย่ำงจริงจัง	กท็�ำให้ขำดจำกไตรสรณคมน์ได้เหมอืนกนั	 
หรือมัวไปยึดถือภูตผีปีศำจ	 ไปกรำบไหว้ผี	 ก็ท�ำให้ขำดจำกพระไตรสรณคมน ์
เช่นเดียวกัน
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กุศลกรรมบถ ๑๐ ประการ

จัดเป็นกายกรรม ๓ อย่าง

๑. ปาณาติปาตา เวรมณี คือ	ละจำกกำรฆ่ำสัตว์
๒. อทินฺนาทานา เวรมณี คือ	ละจำกกำรถือเอำสิ่งของที่เจ้ำของเขำไม่ได้ให้
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี คือ	ละจำกกำรประพฤติผิดในกำมทั้งหลำย

จัดเป็นวจีกรรม ๔ อย่าง

๑. มุสาวาทา เวรมณี คือ	ละจำกกำรพูดเท็จ	ค�ำไม่จริง
๒. ปิสุณาย วาจาย เวรมณี	คือ	ละจำกกำรพูดส่อเสียด
๓. ผรุสาย วาจาย เวรมณี คือ	ละจำกกำรพูดค�ำหยำบ
๔. สมฺผปฺปลาปา เวรมณี	คือ	ละจำกกำรพูดเพ้อเจ้อ

จัดเป็นมโนกรรม ๓ อย่าง

๑. อนภิชฺฌา คือ	เป็นผู้ไม่โลภมำกอยำกได้ของผู้อื่นมำเป็นของตน
๒. อพยาปาท คือ	เป็นผู้มีจิตไม่พยำบำท	ไม่จองเวรไม่เบียดเบียนผู้อื่น
๓. สมฺมาทิฏ ิคือ	เป็นผู้ที่เห็นชอบตำมท�ำนองคลองธรรม	เรื่องของบำป	บุญ

อกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ	น้ัน	ก็คอืข้อตรงข้ำมกบักศุลกรรมบถ	๑๐	ประกำร	
ดังนั้นก็จะขออธิบำยดังต่อไปนี้
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๑. ปาณาติปาตา	คือ	กำรฆ่ำสัตว์
๒. อทินฺนาทานา	คือ	กำรขโมยของผู้อื่น
๓. กาเมสุมิจฺฉาจารา	คือ	กำรประพฤติผิดในกำม
๔. มุสาวาทา	คือ	กำรพูดโกหก
๕. ปิสุณาวาจา	คือ	กำรพูดจำส่อเสียด
๖. ผรุสวาจา	คือ	กำรพูดค�ำหยำบ
๗. สมฺผปฺปลาป	คือ	กำรพูดเพ้อเจ้อ
๘. อภิชฺฌา	คือ	อยำกโลภเอำของผู้อื่น
๙. พยาบาท	คือ	กำรจองเวรผู้อื่น
๑๐. มิจฺฉาทิฏฺ	ิคือ	กำรเห็นผิดจำกท�ำนองคลองธรรม	ไม่เชื่อในเรื่องของบำป	 

บุญ

ในที่นี้จะอธิบำยเฉพำะข้อที่	๕,	๖,	๗	เพรำะเป็นข้อที่พวกเรำระวังได้ยำก	และ
อีกประกำร	ข้อที่	๑,	๒,	๓,	๔	ก็อยู่ในศีลข้อ	๕	หมดแล้ว	พวกท่ำนทั้งหลำยก็คงจะ
เข้ำใจกันดีอยู่แล้ว	ส่วนข้อที่	๘,	๙,	๑๐	นั้น	จะได้อธิบำยในโอกำสต่อไป

ปิสุณาวาจา	คือ	กำรพูดส่อเสียด	กำรพูดส่อเสียดนี้	แม้แต่จะเป็นเพียงเจตนำ
เป็นมูลเหตุ	ในที่นี้ก็ถือว่ำเป็นกำรพูดส่อเสียดแล้ว

กำรทีเ่รำพดูให้ผู้ทีมี่คุณธรรมน้อยเกดิแตกแยกกนั	เรำกม็โีทษน้อย	ถ้ำเรำพดูให้ 
ผู้มีคุณธรรมมำกแตกแยกกัน	เรำก็มีโทษมำก

กำรพูดจำส่อเสียดหรือยุยงนี้ร้ำยแรงมำกเพรำะเหตุใด	ก็เพรำะว่ำท�ำลำยควำม
สำมคัค	ีลองคดิเอำดเูถดิ	คนเรำรักกนัดีๆ	ช่วยเหลอืซึง่กนัดีๆ	อยูด้่วยกนัดีๆ	เม่ือมคีนอืน่ 
มำยุยงให้แตกแยกจำกกัน	เกลียดชังกัน	เลิกช่วยเหลือเกื้อกูลกัน	มันร้ำยขนำดไหน
ก็ลองพิจำรณำดูเถิด

ในทำงพระศำสนำแล้ว	ผู้ทีท่�ำลำยสงฆ์ให้แตกแยกกนั	พระพทุธเจ้ำท่ำนปรับโทษ 
อย่ำงหนัก	และเมื่อเขำตำยไปแล้ว	นรกก็จะเป็นที่ไปของเขำ
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ควำมสำมัคคีเป็นน�้ำหน่ึงใจเดียวกันน้ี	 เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นและปรำรถนำในหมู่
กลัยำณชนทกุประเภท	ถ้ำใครกต็ำมทีย่งับงัอำจพดูท�ำลำยควำมสำมคัคี	ยยุงให้แตกร้ำว 
จำกกันดงักล่ำวมำแล้วน้ัน	จงถอืว่ำบคุคลน้ันเป็นคนเลวร้ำยทีส่ดุ	ด้วยเหตน้ีุ	ผู้ทีฉ่ลำด 
รูจ้รงิ	จงึควรระมดัระวังค�ำพูดเป็นอยำ่งยิง่	แม้จะเห็นว่ำค�ำพูดค�ำนัน้จะเป็นควำมจรงิ
ก็ตำม	แต่เมื่อเรำพูดออกไปแล้วคนเขำจะต้องแตกแยกกัน

ผรุสวาจา	คือ	กำรพูดค�ำหยำบ	ค�ำทีว่่ำพดูหยำบน้ี	ตำมหลกัท่ำนว่ำ “วาจาใดทีท่�า 
ให้ตนเองบ้าง ท�าให้ผู้อื่นบ้าง ไม่สบายหูไม่สบายใจ วาจานั้นถือว่าเป็นวาจาที่หยาบ”  
วำจำทีห่ยำบน้ีไม่ใช่แต่มนุษย์เรำเท่ำน้ันทีไ่ม่ชอบ	แม้แต่สตัว์เดรัจฉำนเองกย็งัไม่ชอบ 
ค�ำหยำบเหล่ำนั้นเลย

ขอสรุปควำมว่ำ คาํหยาบ	คอื	ค�ำทีพ่ดูออกมำจำกจิตใจทีห่ยำบ	หรือบำงคนทีมี่นิสยั 
อ่อนน้อมถ่อมตนดีอยู่แล้วนั้น	แต่ถ้ำได้ยินค�ำหยำบหรือค�ำด่ำเป็นประจ�ำบ่อยๆ	เขำก็
จะกลำยเป็นคนทีพ่ดูค�ำหยำบทลีะน้อย	จนในทีส่ดุกจ็ะกลำยเป็นคนพดูค�ำหยำบคำย 
พอๆ	กันกับคนที่เคยพูดค�ำหยำบมำก่อน	

ให้สงัเกตด	ูลกูสะใภ้ทีถ่กูเขำดดุ่ำทกุวนัเถอะ	เม่ือเขำด่ำมำกด่็ำตอบไป	กเ็พรำะ
โทสะควำมโกรธ	ท�ำให้ใจแขง็กล้ำ	ปำกก็เลยแขง็กล้ำตำมไปด้วย	พระพทุธเจ้ำท่ำนทรง
ตรัสไว้ว่ำ	“ท่านจงอย่าพดูค�าหยาบกบัใครทัง้น้ัน เพราะเมือ่ท่านว่าเขา เขากจ็ะตอบท่าน 
บ้างเหมือนกัน”

ค�ำหยำบนั้นต้องมำจำกเจตนำที่หยำบ	ถ้ำเจตนำไม่หยำบ	แม้ผู้พูดจะพูดหยำบ	
ท่ำนไม่จัดเข้ำเป็นค�ำหยำบ	เพื่อที่จะให้เข้ำใจได้แจ่มแจ้ง	ขอน�ำตัวอย่ำงมำเล่ำให้ฟัง

ยังมีเด็กชำยคนหน่ึงดื้อดึง	 ไม่เชื่อถ้อยค�ำของพ่อแม่ที่ห้ำมไม่ให้ไปเที่ยวในป่ำ	 
แม่หมดหนทำงทีจ่ะห้ำมได้	แม่จึงพดูไปว่ำ “ไป๊ ขอให้แม่ควายดุจงไล่มงึเถอะ” เมือ่เด็ก 
คนนั้นไปถึงป่ำแล้ว	ก็ได้พบกับแม่ควำยจริงๆ	เด็กจึงท�ำสัจจกิริยำขึ้นว่ำ	“แม่ของเรา 
กล่าวค�าใด ค�านั้นจงอย่ามีอย่าเกิดขึ้นเถิด แม่เราคิดสิ่งใดด้วยใจ สิ่งนั้นจงเกิดจงม ี
ขึ้นเถิด” แม่ควำยตัวนั้นจึงหยุดอยู่กับที่เหมือนกับผูกเอำไว้	เรื่องนี้แสดงว่ำ	แม่ของ 



17

เดก็น้ัน	แม้จะดสุำปแช่งก็เพยีงแต่ปำกเท่ำน้ัน	ใจหำได้คิดไปอย่ำงน้ันไม่	ถ้ำฟังแต่ค�ำพดู 
ก็รู้สึกว่ำหยำบ	แต่ที่จริงหำได้หยำบไม่	เพรำะใจไม่หยำบ	ขอให้ท่ำนจงเข้ำใจตำมนี้

สมฺผปฺปลาป	คือ	กำรพูดเพ้อเจ้อ	ค�ำว่ำ	พูดเพ้อเจ้อ	นี้	ท่ำนหมำยถึงบุคคลใช้ 
วำจำใดพูดออกไปท�ำให้เสียประโยชน์	วำจำที่พูดนั้นเรียกว่ำ	สมฺผปฺปลำปวำจำ

คนไทยเรำแปลค�ำนี้ไว้หลำยอย่ำง	เช่น	พูดเพ้อเจ้อ	พูดส�ำรำก	พูดไร้ประโยชน์	
เป็นต้น	ส่วนปรำชญ์ท่ำนแปลไว้ว่ำ	ได้แก่	พดูท�ำให้เสยีประโยชน์ทัง้ทีเ่จตนำพดูออกมำ
จงใจ	หรือให้ไร้ประโยชน์เสยี	เหล่ำน้ีจัดเข้ำในพวกน้ีทัง้น้ัน	โทษทีจ่ะได้รับน้ันท่ำนว่ำ	 
ถ้ำพูดจนเป็นนิสัยก็มีโทษมำก	แต่ถ้ำพูดบำงครำวก็มีโทษน้อย

กำรพดูประเภทน้ีมีหลำยลกัษณะ	เช่น	ฝอยเตม็ไปหมดไม่มชีิน้ด	ีพดูชวนให้สนุก 
เฮฮำทั้งผู้พูดและผู้ฟัง	มีแต่ไร้ประโยชน์ทั้งนั้น	ท�ำให้เสียเวลำในกำรท�ำมำหำกินและ
กำรเล่ำเรียน	หรือกำรประพฤติปฏิบัติธรรม	เหล่ำนี้ล้วนจัดในข้อนี้ทั้งสิ้น

เร่ืองของกุศลกรรมบถ	๑๐	น้ี	ขอให้ท่ำนจงจดจ�ำให้ได้	และพจิำรณำควำมหมำย
ให้ตลอดให้แจ่มแจ้งชดัใจ	ถ้ำเรำไม่เข้ำใจในควำมหมำยแล้วก็จะไม่เกดิประโยชน์เลย

เรื่องของกุศลกรรมบถ	๑๐	นี้	มีทำงที่จะเกิดได้	๓	ทำงคือ

๑.	เกิดทำงจิตอย่ำงเดียว
๒.	เกิดทำงกำยกับทำงจิต
๓.	เกิดทำงวำจำกับทำงจิต

ไม่ว่ำเรำจะล่วงละเมิดในศีลข้อใดก็ตำม	จะต้องเป็นทำงจิตประกอบเข้ำไปด้วย
ทุกข้อ	ที่เป็นเช่นนีเ้พรำะ	จติเป็นตัวศลี	หรอืวำ่	เจตนาเป็นตัวศลี ที่เป็นเช่นนีก้็เพรำะ 
จิตเป็นผู้งดเว้นในองค์ศีลต่ำงๆ	จึงจะเป็นศีลนั้นๆ

อำนิสงส์ของกำรรักษำศีลกรรมบถ	๑๐	คือพระพุทธเจ้ำตรัสแก่พรำหมณ์ว่ำ

“ดูก่อนท่านทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายบางจ�าพวกในโลกนี้ที่เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ 
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น้ันได้ กเ็พราะปฏิบตัชิอบ ส�ารวมรักษาศีลกรรมบถ ๑๐ ประการ เว้นจากอกศุลกรรมบถ  
๑๐ ประการ บริสุทธิ์ด้วยดีแล้ว”

“ดูก่อนท่านทัง้หลาย ถ้าบคุคลหญงิชายพงึปรารถนาหวงัว่าเบือ้งหน้าเราพงึเข้าถงึ
พวกกษัตริย์มหาศาล พราหมณ์มหาศาล คฤหบดมีหาศาล เถิด” ข้อเหล่ำน้ีจะเป็นไปได้	 
ถ้ำเขำเหล่ำนั้นรักษำในศีลกรรมบถ	๑๐	ให้บริสุทธิ์ดังตำมที่กล่ำวมำแล้ว”

“ดูก่อนท่านทั้งหลาย ถ้าบุคคลชายหญิงประพฤติปฏิบัติดี ส�ารวมศีล ๕ กุศล-
กรรมบถ ๑๐ ละอกศุลกรรมบถ ๑๐ ประการ ด้วยความบริสทุธิแ์ล้ว พงึปรารถนาหวงัว่า
เราพงึท�าเจโตวมิตุต ิและปัญญาวมิตุต ิอนัไม่มีอาสวะ ให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอนัยิง่เอง 
แล้ว เข้าถงึอยู่ในชาตน้ีิเถดิ” ข้อเหล่ำน้ีสำมำรถทีจ่ะเป็นไปได้	กเ็พรำะว่ำชำยหญงิเหล่ำน้ัน 
ประพฤตปิฏิบตัใินศีล	๕	และกศุลกรรมบถ	๑๐	ตลอดจนอกศุลกรรมบถ	๑๐	ประกำร 
นี้เอง

ที่พูดมำในวันน้ี	 ก็คงจะเป็นข้อคิดให้ท่ำนทั้งหลำยได้น�ำไปพิจำรณำและน�ำไป
ปฏิบัติต่อไปเพื่อควำมเจริญก้ำวหน้ำของพวกท่ำนทั้งหลำย	เอวัง
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วิธีเดินจงกรมและวิธีนั่งสมาธิ

ต่อไปน้ีจะแนะน�ำวิธีเดินจงกรมและน่ังสมำธิ	 ฝึกหัดสติอบรมจิตเพื่อเป็นพละ	
คือธรรมที่เป็นก�ำลัง	๕	อย่ำง	ที่เรียกว่ำ	พละ ๕	หรือ	อินทรีย์ ๕

อานิสงส์ของการเดินจงกรม

๑.	ทนต่อกำรเดินทำง	คือเดินทำงได้ไกล
๒.	ทนต่อกำรท�ำควำมเพียร	คือท�ำควำมเพียรได้มำก
๓.	อำหำรที่บริโภคเข้ำไปแล้วย่อมจะย่อยง่ำย
๔.	อุคคหนิมิตที่เกิดขึ้นเวลำเดินจงกรมจะไม่เสื่อมง่ำย
๕.	กำรเดนิจงกรม	จิตกส็ำมำรถทีจ่ะรวมได้	และเป็นกำรบริหำรร่ำงกำยให้แข็งแรง	 

โรคที่จะมำเบียดเบียนก็น้อยลง

วิธีการเดินจงกรม

ให้เรำท�ำทำงเดนิยำวๆ	ไว้	(แล้วแต่จะชอบ)	เมือ่เรำไปถงึต้นทำงแล้ว	ให้ตัง้เจตนำ
นึกในใจว่ำ	“สาธ ุข้าพเจ้าจะเดนิจงกรมเพือ่เป็นการปฏิบตับิชูาพระพทุธเจ้า พระธรรม 
พระสงฆ์ ขอจงให้จิตใจของข้าพเจ้าสงบเยอืกเยน็เป็นสมาธ ิเกดิมีสตปัิญญารู้แจ้งแทง 
ตลอดในพระธรรมค�าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกประการเทอญ”
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แล้วต่อจำกนั้นให้ระลึกค�ำบริกรรมว่ำ	“พุทโธ ธัมโม สังโฆ”	๓	จบ	และให้รู้ว่ำ 
คณุพระพทุธเจ้ำ	พระธรรม	พระสงฆ์	มอียูใ่นจิตใจของเรำ	เสร็จแล้วจึงลมืตำขึน้	และ 
เอำมือซ้ำยทับมือขวำ	(มือขวำทับมือซ้ำยก็ได้)	วำงไว้ที่บริเวณสะดือของเรำ	และเริ่ม
ออกเดิน

ขณะที่ก้ำวเดินนั้น	ให้ระลึกค�ำบริกรรมว่ำ	พุทโธ พุทโธ พุทโธ...	ให้ระลึกอยู่
ภำยในใจ	ไม่ต้องออกเสยีง	ไม่ต้องกระดกลิน้	กำรทีเ่รำจะเดินช้ำหรือเร็วน้ันขึน้อยูก่บั 
ควำมพอใจของแต่ละบคุคล	ให้เดนิไปเดินมำพร้อมทัง้ระลกึค�ำบริกรรมอย่ำงทีก่ล่ำว
มำแล้ว

เดินฝึกหดัสตเิช่นน้ี	เม่ือเรำปฏบิตัไิปจนช�ำนำญแล้ว	สตกิบัจิตใจจะรวมเข้ำเป็น
อนัเดียวกนั	ไม่นำนจิตกจ็ะรวมเป็นสมำธ	ิจะมอีำกำรสบำยตวั	ไม่เมือ่ย	เบำแข้งเบำขำ 
ในขณะที่เดิน	เหมือนกับว่ำมีใครมำพยุงเดินอย่ำงนั้น	อำกำรอย่ำงนี้เรียกว่ำ	จิตรวม
ด้วยอิริยาบถเดินจงกรม

วิธีนั่งสมาธิ

เมือ่เรำเดนิจงกรมเสร็จแล้ว	ถ้ำเรำจะน่ังสมำธต่ิอ	กใ็ห้หำทีน่ั่ง	ก่อนอืน่ให้กรำบ	 
๓	 คร้ัง	 และนึกในใจว่ำ	 “สาธุ ข้าพเจ้าจะน่ังสมาธิภาวนาเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชา
พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ขอให้จิตใจของข้าพเจ้าสงบเยือกเย็นเป็นสมาธิ  
เกดิมสีตปัิญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมค�าสัง่สอนของพระพทุธเจ้าทกุประการเทอญ”  
ต่อจำกนั้นให้บริกรรม	“พุทโธ ธัมโม สังโฆ”	๓	จบ	และให้เข้ำใจว่ำคุณพระพุทธเจ้ำ	
พระธรรม	พระสงฆ์	มีอยู่ภำยในใจของเรำ

เสร็จแล้วให้น่ังขดัสมำธ	ิเอำขำขวำทบัขำซ้ำย	(หรือเอำขำซ้ำยทบัขำขวำกไ็ด้	เอำมอื 
ขวำทบัมือซ้ำย	น่ังโดยตัง้ล�ำตวัให้ตรง	คอืไม่ก้มนัก	ไม่เงยนัก	ไม่เอยีงซ้ำย	ไม่เอยีงขวำ	 
เม่ือน่ังเรียบร้อยแล้วจึงเร่ิมหลบัตำ	และเร่ิมบริกรรมพทุโธ	พทุโธ	พทุโธ	ให้เป็นอำรมณ์เดยีว	 
(กำรน่ังภำวนำน้ี	ท�ำเช่นเดียวกบักำรเดนิจงกรม	ต่ำงกนัแต่กำรเดินกบักำรน่ังเท่ำน้ัน)
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ในขณะทีเ่รำบริกรรมอยูน้ั่น	ให้สงัเกตดวู่ำเม่ือสตกิบัจิตใจรวมเข้ำเป็นอนัเดยีว 
กนัแล้ว	รู้สกึว่ำสบำยใจ	สบำยกำย	เรำจะหยดุใช้ค�ำบริกรรมกไ็ด้	แต่ให้เรำตัง้สตกิ�ำหนด 
รู้อยู่ตรงที่รู้	 ไม่ให้ควำมรู้เคลื่อนไหวไปตำมอำรมณ์สัญญำควำมนึกคิดอะไรทั้งน้ัน	 
ให้ก�ำหนดรู้แน่วแน่นิ่งเฉย	เมื่อเรำไปปฏิบัติได้เช่นนี้แล้ว	จิตก็จะรวมสนิท	ไม่มีนิมิต 
หรอือำรมณ์ต่ำงๆ	มำรบกวน	รู้สกึสบำยกำย	สบำยใจ	หำยเหน็ดหำยเหน่ือย	หำยปวด 
แข้งปวดขำ	หำยปวดหลังปวดเอว	เรำจะรู้สึกมีควำมสุขมำกถ้ำจิตของเรำรวมได้สนิท
อย่ำงที่พูดมำแล้ว

เมื่อจิตถอนออกจำกสมำธิแล้ว	อย่ำเพิ่งด่วนออกจำกสมำธิ	ให้ตั้งสติเอำไว้แล้ว
พจิำรณำเสยีก่อนว่ำ	ในขณะทีเ่รำน่ังสมำธติอนแรกน้ัน	เรำละวำงอำรมณ์อย่ำงใด	ตัง้สต ิ
ก�ำหนดรู้อะไร	เรำมีควำมอยำกรู้	อยำกเห็น	อยำกเป็นอะไรหรือไม่	จิตของเรำจึงรวม 
เป็นสมำธิได้	จิตของเรำจึงมีควำมสุขเช่นนี้	เรำต้องพิจำรณำสังเกตสิ่งต่ำงๆ	ที่ผ่ำนมำ 
ให้รู้ไว้เพือ่ว่ำในคร้ังต่อๆ	ไปเวลำทีเ่รำปฏิบตั	ิเรำจะได้เดนิได้ถกูทำงถกูวธิทีีเ่รำเคยท�ำ 
ได้มำ	

แต่ขอเตอืนว่ำ	เม่ือเรำท�ำได้ในคร้ังแรกแล้ว	ครำวต่อไปถ้ำเรำท�ำด้วย	“ความอยาก”  
จิตของเรำจะไม่สำมำรถทีจ่ะรวมได้เลย	เพรำะความอยากเป็นข้าศกึของสมาธโิดยแท้ 
ผู้ทีไ่ม่เคยได้สมำธ	ิกจ็ะไม่สำมำรถทีจ่ะเป็นได้ถ้ำผู้น้ันมคีวำมอยำก	เพรำะควำมอยำก
เป็นนิวรณธรรมคอยกั้นจิต

ตัวอย่ำงของกำรบ�ำเพ็ญสมถะน้ี	 ให้มุ่งเฉพำะอบรมทรมำนจิตใจให้สงบอย่ำง
เดยีวเท่ำน้ัน	หรือจะมคีณุธรรมประเภทใดเล่ำทีจ่ะบงัคบัจิตใจให้สงบได้อย่ำงแท้จริง
นอกจำกกำรบำกบัน่ฝึกหดัสต	ิและมีศรัทธำควำมเชือ่มัน่	มฉัีนทะควำมพอใจอดุหนุน
ควำมขยันหมั่นเพียรจึงจะเป็นผลส�ำเร็จ

ไม่ว่ำกำรงำนในทำงโลกและทำงธรรม	ถ้ำไม่มฉัีนทะคอืควำมพอใจในกำรท�ำงำน
แล้ว	 กำรงำนนั้นก็จะไม่เป็นผลส�ำเร็จสักอย่ำงเลย	 ชำวโลกเขำเรียกคนประเภทนี้ว่ำ	
“คนขี้เกียจคนขี้คร้าน”	ใช่หรือไม่
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แล้วทีน้ีทำงธรรมเรำ	 ถ้ำพระเณรไม่มีฉันทะคือควำมพอใจในกำรเดินจงกรม 
น่ังสมำธภิำวนำเพือ่ฝึกหดัสตแิล้ว	สมถภำวนำกจ็ะไม่ส�ำเร็จผลประโยชน์	เมือ่ควำมสงบ 
ไม่เกดิขึน้แก่จิตใจแล้ว	วปัิสสนำไม่ต้องไปพดูถงึเลย	จะเป็นไปไม่ได้แน่นอน	เมือ่เป็น 
เช่นนี้	ครูบำอำจำรย์ท่ำนเรียกว่ำ “พระเณรขี้เกียจขี้คร้าน”	เหมือนกัน

อกีประกำรหน่ึง	วธิรีะลกึค�ำบริกรรมทีแ่นะมำเบือ้งต้น	มไิด้ประสงค์ให้ฝึกหดัสต ิ
ระลกึพทุโธเฉพำะเวลำทีเ่ดินจงกรมหรือน่ังสมำธเิท่ำน้ัน	พระพทุธเจ้ำท่ำนว่ำ “อกาลโิก”  
คอืไม่เลอืกกำลเลอืกเวลำ	เช่น	เรำเดนิไปบณิฑบำต	กใ็ห้เรำระลกึพทุโธไปเร่ือยๆ	คอื 
ให้สตขิองเรำระลกึอยูอ่ย่ำงน้ัน	ไม่เอำเร่ืองอะไรของใครทัง้น้ัน	ใครเขำจะพดูจะคยุกนั 
อย่ำงไรก็ตำม	เรำไม่ต้องไปสนใจเลย

ก่อนทีจ่ะบริโภคฉันภตัตำหำร	กใ็ห้มสีตกิ�ำหนดพจิำรณำอำหำรตำมหลกัค�ำแปล
ของ “ปฏิสังขาโย” เมื่อเรำจะล้ำงบำตรหรือเช็ดบำตร	ก็ให้มีสติระลึกพุทโธอยู่ตลอด	 
เรำจะไม่ยอมปล่อยจิตใจของเรำออกไปนอกกำยของเรำเลย	 สิ่งเหล่ำน้ีเป็นตัวอย่ำง
นิดหน่อยทีย่กมำให้ท่ำนทัง้หลำยได้ฟังกนั	แต่ขอสรุปอีกคร้ังว่ำ	การฝึกสตน้ัิน เราจะ 
ต้องไม่ปล่อยจิตใจออกไปสู่อารมณ์ต่างๆ จิตใจของเราจึงจะมีความสงบเกิดขึ้น

ถ้ำจะพดูตำมหลกัของพระพทุธเจ้ำแล้ว	กำรไม่ปล่อยจิตใจของเรำไปเล่นอำรมณ์
ภำยนอก	คอืนอกจำกกำยใจของตนแล้ว	เรียกว่ำฝึกอบรมสตเิพือ่ให้มกี�ำลงัแก่กล้ำ	เป็น 
มหำสตใิหญ่	ทีเ่รียกว่ำ	“อนิทรีย์แก่กล้า”	สำมำรถบงัคบัจิตใจให้สงบเป็นสมำธไิด้ง่ำย

ถ้ำท่ำนทั้งหลำยไม่พำกเพียรตำมค�ำที่ได้แนะน�ำไปนี้แล้ว	ถึงท่ำนจะเดินจงกรม
หรือน่ังสมำธจินจิตใจได้รับควำมสงบบ้ำง	กจ็ะเสือ่มได้อย่ำงแน่นอน	ครำวน้ีเมือ่ท�ำอกี 
ก็จะสงบได้ยำก	เพรำะควำมประมำทปล่อยจิตใจให้ฟุง้ซ่ำน	นึกคดิ	ออกไปเล่นอำรมณ์
ต่ำงๆ	เป็นเหตุ	เมื่อเป็นเช่นนี้	กำรฝึกหัดท�ำสมำธิภำวนำจึงไม่ได้รับผลหรือไม่ได้รับ
อำนิสงส์ตำมที่เรำปรำรถนำเอำไว้

บำงท่ำนท�ำสมำธิ	 จิตใจสงบเป็นบำงคร้ังบำงครำวแล้ว	 ก็ควรที่จะมำก�ำหนด
พิจำรณำร่ำงกำยให้มำกเท่ำที่จะมำกได้ยิ่งเป็นกำรดี	 กำรก�ำหนดพิจำรณำร่ำงกำย 
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ท่ำนเรียกว่ำ “อนุโลม”	แต่อย่ำท�ำสบัสนกัน	คอืเมือ่เรำต้องกำรควำมสงบกใ็ห้บริกรรม
พุทโธ	อย่ำไปพิจำรณำร่ำงกำย	เมื่อใดที่เรำถอนจำกสมำธิแล้วจึงจะพิจำรณำร่ำงกำย
ทีหลัง

ข้อสาํคญั	วธิกี�ำหนดพจิำรณำกรรมฐำน	๕	ควรตัง้ข้อสงัเกตเพือ่จะรู้ว่ำกรรมฐำน	๕	 
อะไรทีถ่กูกบัจริตนิสยัของเรำ	แล้วให้ก�ำหนดแยกส่วนแบ่งพจิำรณำเอำแต่อย่ำงเดยีว	
ถ้ำเรำไปก�ำหนดพิจำรณำควบกันไป	อย่ำงน้ีบ้ำง	อย่ำงโน้นบ้ำง	เช่นน้ีแล้วเลยไม่รู้แจ้ง
เป็น	“ปัจจัตตัง”	สักอย่ำงเลย

ถ้ำเป็นผู้มีสติมีก�ำลังตั้งมั่นก�ำหนดรู้ส่วนหน่ึงแจ่มแจ้งแล้ว	 ก็จะพิจำรณำทะลุ
ปรุโปร่งไปหมดทัง้ร่ำงกำย	ถ้ำผู้มีสตปัิญญำใคร่ประสงค์อยำกจะพจิำรณำธรรมภำยใน	
ดังเช่น	“ไตรลักษณ์”	คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ภำยในรูปหรือนำมขันธ์	๕	เช่น	
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ	เป็นอำทิ	ก็ให้พิจำรณำได้ในอิริยำบถเดินจงกรมนี้	
เพื่อเป็นแนวทำงของวิปัสสนำต่อไป

แต่ขออย่างเดียว อย่าส่งจิตออกไปภายนอกกายและใจก็แล้วกัน	และเรื่องกำร
บริกรรมภำวนำสมถะเบือ้งต้นน้ัน	ถ้ำจิตใจมสีตมิกี�ำลงัพอสมควรแล้ว	เมือ่ก�ำหนดกำย 
ส่วนใดส่วนหนึ่ง	สติก็ให้ตั้งมั่นอยู่ที่กำยนั้น	เมื่อก�ำหนดจิตใจ	สติก็ให้ตั้งมั่นอยู่ที่ใจ	
และจะหยดุไม่ระลกึค�ำบริกรรมกไ็ด้	แต่ให้ฝึกหดัสตกิ�ำหนดพจิำรณำกำยและก�ำหนด
จิตใจดังที่แนะน�ำมำนี้แล
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สติปัฏฐาน ๔

๑. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน ฝึกหัดสติพิจำรณำให้รู้กำยตำมควำมเป็นจริง

๒. เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 ฝึกหัดสติก�ำหนดพิจำรณำเวทนำคือควำมสุข	
ควำมทุกข์	ไม่สุขไม่ทุกข์	(อุเบกขำ)	เพื่อให้รู้ตำมควำมเป็นจริง

๓. จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน	ฝึกหัดสติก�ำหนดพิจำรณำจิตเพื่อให้รู้ตำมควำม
เป็นจริง

๔. ธมัมานุปัสสนาสตปัิฏฐาน	ฝึกหดัสตกิ�ำหนดพจิำรณำธรรมเพือ่ให้รู้ตำมควำม 
เป็นจริง

ส�ำหรับผู้ทีม่ำฝึกหดัปฏบิตัใิหม่เพือ่เป็นแนวทำงอบรมจิตใจให้สงบตัง้มัน่อยูก่บั 
อำรมณ์เดียวทีเ่รียกว่ำ “สมถภาวนา” ระยะแรกผู้ฝึกหดัปฏิบตัใิหม่จะต้องฝึกหดัอบรม 
ทรมำนจิตใจ	ต้องใช้ค�ำบริกรรมเพือ่เป็นเป้ำหมำยระลกึรู้ว่ำจิตของเรำระลกึพทุโธ	พทุโธ	 
อยูภ่ำยในใจ	หรือถ้ำก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกเป็นอำรมณ์	กเ็ป็นจุดเป้ำหมำยเพือ่รู้ว่ำ 
จิตใจของเรำอยู่กับลมหำยใจเข้ำออก

ด้วยเหตผุลน้ี	ผู้ทีเ่ข้ำมำฝึกหดัปฏิบตัใิหม่	ถ้ำไม่ใช้ค�ำบริกรรมภำวนำเป็นอำรมณ์
เสยีก่อนแลว้	จะตั้งสติระลึกรูอ้ะไรเปน็อำรมณ์เลำ่	แต่อนัทีจ่รงิฝึกหัดสตกิ�ำหนดกำย
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เป็นอำรมณ์ก็ได้เหมอืนกนั	เพรำะเหตวุ่ำสตปัิฏฐำนสีก่มี็กำยกบัใจเท่ำน้ันทีเ่ป็นทีฝึ่กหดั
สติก�ำหนดรู้ส่วนของร่ำงกำย	ธำตุ	๔	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	เป็นต้น

บำงท่ำนฝึกหดัตัง้สตพิจิำรณำกำยเป็นอำรมณ์	เช่น	กรรมฐำนทัง้ห้ำ	มผีม	ขน	เลบ็	
ฟัน	หนัง	เป็นอำรมณ์	อบรมจิตใจให้สงบเป็นสมำธิได้เหมือนกัน	แต่ว่ำวิธีฝึกหัดตั้ง
สตกิ�ำหนดพจิำรณำร่ำงกำยเป็นอำรมณ์น้ี	มวีธิมีำกมำยหลำยอย่ำง	คอืบำงครัง้ก�ำหนด 
ลอกหนังเหมือนเรำลอกหนังวัวหนงัควำยออกให้หมด	แล้วจึงก�ำหนดพิจำรณำตั้งแต่ 
เท้ำจนถึงศีรษะ	ตั้งแต่ศีรษะลงมำเท้ำ	 ทั้งข้ำงหน้ำและข้ำงหลัง	 ข้ำงซ้ำยและข้ำงขวำ	 
หรือบำงครำวสมมุติเอำน�้ำมันก๊ำดเทรดศีรษะไหลลงมำถูกเสื้อผ้ำชุ่มลงไปหมด	แล้ว
ก�ำหนดจุดไม้ขดีไฟจุดให้ลกุไหม้	และต่อไปก�ำหนดลอกหนังอย่ำงทีแ่นะมำแล้ว	หรือ
บำงคร้ังในเวลำเดินจงกรม	 ก็สมมุติว่ำมีคนเอำมีดมำสับฟันตัวเรำจนเลือดไหลอำบ
แดงไปทั้งตัว	เสื้อผ้ำก็เปียกโชกไปด้วยเลือด	ทำงเดินจงกรมก็แดงไปหมด	

เมื่อก�ำหนดสมมุติได้อย่ำงน้ีแล้ว	 ก็ก�ำหนดเพ่งพิจำรณำเหมือนอย่ำงที่แนะมำ
เบื้องต้น	 หรือในบำงโอกำสก็ให้ก�ำหนดแยกส่วนโดยแบ่งส่วนของร่ำงกำยออกเป็น
ส่วนๆ	เช่น	ธำตดุนิกแ็ยกออกเป็นส่วนดนิ	ธำตนุ�ำ้กแ็ยกออกเป็นส่วนน�ำ้	ธำตลุมกแ็ยก 
ออกเป็นส่วนลม	ธำตไุฟกแ็ยกออกเป็นส่วนไฟ	หรือในบำงโอกำสกก็�ำหนดให้เรำเจ็บไข้ 
ไม่สบำยจนรักษำไม่หำยและกต็ำยในทีส่ดุทีเ่ขำเรียกว่ำ	“ศพ” ตำมธรรมดำเขำจัดกำร
ท�ำอย่ำงไรบ้ำงก่อนที่เขำจะเอำไปจุดไฟเผำ	 ให้ก�ำหนดพิจำรณำเพ่งไปโดยตลอด	 
ถึงเวลำที่เขำจะจุดไฟเผำ	ก็ให้ก�ำหนดพิจำรณำเหมือนกับเรำเพ่งก�ำหนดศพผู้อื่น	

ตัวอย่ำงต่ำงๆ	ที่ให้เรำก�ำหนดพิจำรณำนี้	ท่ำนเรียกว่ำ	“อสุภสัญญา” ถ้ำเรำนึก
สญัญำอย่ำงไรก็ปรำกฏอย่ำงน้ันไม่ลบเลอืน	ยงัเป็นสญัญำทีต่ดิตำเรำอยู	่ท่ำนเรียกว่ำ  
“อคุคหนิมติ” เมือ่จิตสลดและสงัเวชในกำรก�ำหนดพจิำรณำน้ีแล้ว	กจ็ะละวำงอำรมณ์
ภำยนอกได้เด็ดขำด	จิตก็จะรวมเป็นสมำธิได้ง่ำย	

และอีกอย่ำงหนึ่ง	“อสุภสัญญา”	อย่ำงที่แนะน�ำมำนี้	เป็นอุบำยวิธีแก้จิตเพื่อให้
จิตละวำงอำรมณ์หยำบ	ธรรมดำของจิตสำมัญชนเรำท่ำนจะชอบคิดไปตำมรูป	เสียง	
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กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	ธัมมำรมณ์	ตำมประเพณีที่ชำวโลกนิยมกัน	จึงต้องมีอุบำยที่
ไว้แก้จิตที่เรียกว่ำ	“เปลี่ยนอารมณ์ใหม่”	ให้จิตนึกคิดพิจำรณำเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยน
สิ่งของให้เด็กทำรกเล่นฉันนั้น

อกีประกำรหน่ึง	วธิกี�ำหนดพจิำรณำกำยน้ี	แล้วแต่ใครจะมปัีญญำอบุำยอย่ำงไร	
ชอบอย่ำงไร	 ก็ให้ก�ำหนดรู้ไปตำมนโยบำยของเรำอย่ำงนั้น	 ส่วนวิธีกำรหรืออุบำยที่
ครูบำอำจำรย์ยกตัวอย่ำงนั้น	ก็เป็นแนวทำงที่ท่ำนปฏิบัติมำเท่ำนั้น	ส่วนสมำธิ	จิตจะ 
รวมแน่วแน่	สตติดิตำมจิตเข้ำสูภ่วงัค์และรู้สกึเป็นสขุสบำยจริงๆ	กต้็องอำศยัสตแิละ
ปัญญำอีกด้วย
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ลักษณะของจิตรวม

๒๕	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๒๕

เม่ือจิตเร่ิมรวมจะเกิดอำกำรต่ำงๆ	เช่น	มคีวำมรู้สกึว่ำเบำมือทัง้สองข้ำง	ซำบซ่ำน
ตำมร่ำงกำย	ขนลกุขนพองคล้ำยกบัไปพบกบัสิง่ทีน่่ำกลวั	มอีำกำรตวัเบำหววิ	บำงคน
เม่ือรู้ว่ำจิตเร่ิมจะรวม	จึงคอยดูว่ำจิตจะรวมอย่ำงไร	จิตกร็วมไม่ได้	สมำธกิไ็ม่เกดิ	อนัน้ี 
เป็นกำรกระท�ำที่ผิด

เมือ่เรำรู้ว่ำจิตของเรำก�ำลงัจะรวม	ให้เรำก�ำหนดผู้รู้น่ิงอยู	่สตกิบัใจอย่ำให้เคลือ่น 
จำกกนั	อย่ำให้สตเิคลือ่นไหวไปตำมอำกำรใดๆ	เม่ือสตไิม่เคลือ่นไปตำมอำกำรใดๆ	แล้ว	 
จิตก็รวมเอง	บำงคร้ังกร็วมสนิทเลย	เปรียบเหมือนเอำไม้ปักลงในน�ำ้ทีไ่หลเช่ียว	ปักให้ 
น่ิงไว้	อย่ำให้เคลือ่นไปตำมน�ำ้	อย่ำให้จิตเคลือ่นจำกผู้รู้	ผู้ทีส่ำมำรถท�ำจิตรวมได้แล้ว	 
ก็ให้ก�ำหนดจิตตำมเดิม	ก�ำหนดอย่ำงใดที่ท�ำให้จิตรวมได้ก็ให้ก�ำหนดอย่ำงนั้น

ถ้ำจิตรวมสนิทก็อย่ำเพิง่ออกจำกสมำธเิสยีทเีดยีว	ก่อนออกจำกสมำธใิห้พจิำรณำ 
เสียก่อน	เรำจะได้ทรำบว่ำเรำบริกรรมอย่ำงใด	ตั้งสติอย่ำงใด	ละวำงอำรมณ์สัญญำ
อย่ำงใด	จิตของเรำจึงรวมได้เช่นนี้	ถ้ำเรำสำมำรถพิจำรณำถึงกรรมวิธีต่ำงๆ	ได้	ก็จะ 
เป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติครั้งต่อไป

ขอยํ้าอีกครั้ง กําหนดให้แน่วแน่ นิ่งอยู่กับผู้รู้ สติกับผู้รู้อย่าให้เคลื่อนไปตาม
กิริยาอาการใดๆ จิตก็จะรวมได้ก็เพราะสติอย่างเดียวเท่านั้น
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พูดตำมปริยัติ	สติ แปลว่า ความระลึกได้ในกิจที่ได้กระทําแม้คําพูดทั้งในอดีต
และปัจจุบัน

ในทำงปฏบิตั	ิสต ิแปลว่า ระลกึอยูใ่นใจ ไม่ให้รู้ไปตามสิง่อืน่ ถงึจะมีสญัญาอะไร 
กไ็ม่ให้เคลือ่นไหวไปตามอาการน้ัน กาํหนดรู้น่ิงไว้อย่างน้ัน ระลกึอยูท่ีใ่จ ใจ กห็มายถงึ 
ผู้รู้ เมื่อสติกับใจบังคับกันแนบนิ่งดีแล้ว จิตก็จะรวมสนิท

เม่ือเรำน่ังก�ำหนดแล้ว	 ขณะที่เรำรู้สึกเบำเน้ือเบำกำย	 ก็ให้เรำน่ิงไว้อยู่กับผู้รู	้ 
ค�ำบริกรรมต่ำงๆ	ก็ให้เลิกบริกรรม	ให้เอำแต่สตินิ่งไว้	ให้ระลึกแต่ผู้รู้เท่ำนั้น

ตำมธรรมดำสตมิกัจะส่งไปนอก	ชอบเล่นอำรมณ์สงัขำรทีป่รุงแต่ง	ไม่ว่ำจะเป็น 
คิดดี	คิดร้ำย	คิดไม่ดีไม่ร้ำย	เรำจะต้องพยำยำมฝึกหัดละวำงอำรมณ์เหล่ำนี้	อย่ำให้
จิตส่งออกไปภำยนอก	ให้สติอยู่ที่ผู้รู้เท่ำนั้น

เม่ือเรำน่ังสมำธิภำวนำ	 เรำก�ำหนดค�ำบริกรรมใดๆ	 ก็ตำม	 ถ้ำเรำเผลอจำก 
ค�ำบริกรรมน้ัน	 เม่ือเรำรู้สึกว่ำเรำเผลอไปรับรู้อำรมณ์ภำยนอก	 ก็ให้เรำรีบกลับมำ 
บริกรรมอย่ำงเดิมตำมที่เรำเคยปฏิบัติมำได้

จิตจะรวมได้หรือสมำธิจะเกิดนั้น	จะต้องปรำบนิวรณธรรมทั้ง	๕	เสียก่อน	คือ

๑. กามฉันท์	ควำมพอใจยินดีในควำมสุข
๒. พยาบาท	ควำมอำฆำต	ควำมโกรธ
๓. ถีนมิทธะ	ควำมง่วงเหงำหำวนอน
๔. อุทธัจจะกุกกุจจะ	ควำมฟุ้งซ่ำนร�ำคำญ	ควำมสงสัย
๕. วิจิกิจฉา	ควำมลังเลสงสัยในเรื่องบำปเรื่องบุญ

ดังได้แสดงมำก็เห็นว่ำสมควรแก่เวลำ	เอวัง
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เรื่องจิตกับใจ

๔	กุมภำพันธ์	พ.ศ.	๒๕๒๐

ในโอกำสต่อไปน้ี	อำตมำจะได้แสดงพระธรรมเทศนำซึง่เป็นค�ำสอนของพระพทุธเจ้ำ	 
ส�ำหรับตัวอำตมำเองนัน้ก็ไม่ได้ศึกษำเล่ำเรียนทำงปริยัติเท่ำใด	แต่ก็คงจะพูดให้พวก
พระเณรตลอดจนผู้ปฏิบัติเข้ำใจได้	เพื่อให้น�ำไปเป็นแนวทำงปฏิบัติต่อไป

วันน้ีจะขอพดูเกีย่วกบัเร่ืองจิตกบัใจ	ซึง่กเ็ป็นเร่ืองเก่ำๆ	ทีพ่ดูมำมำกแล้ว	แต่เป็น 
สิ่งที่ส�ำคัญมำกเกี่ยวกับจิตและใจนี้	ก็ขอให้พวกท่ำนจงส�ำรวมและตั้งใจฟัง

มีปัญหาถามกันว่า ค�ำว่ำ จิต กับ ใจ นั้นต่ำงกันอย่ำงใด? ถ้ำเรำจะตอบว่ำ 
เป็นคนละอย่ำงกไ็ด้	หรือเรำจะตอบว่ำเป็นอนัเดยีวกนักไ็ด้เช่นกนั	เพรำะจิตและใจน้ี 
เป็นของเกี่ยวเนื่องซึ่งกันและกัน

ค�ำว่ำ ใจ มำจำก มนะ แปลว่ำ รู้ คือเมือ่ร้อนกรู้็ว่ำร้อน	หนำวกรู้็ว่ำหนำว	สขุหรือ 
ทุกข์ก็รู้ว่ำสุขหรือทุกข์	ใจนี่แหละเป็นผู้ที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่ำง

ค�ำว่ำ จิต	แปลว่ำ นึกคิด คือนึกคิดไปตำมสภำพต่ำงๆ	เป็นอำกำรของใจ

อะไรทีเ่ป็นสิง่ทีนึ่กคิด? ถ้ำไม่ม	ีความรู้	แล้ว	เรำจะนึกคดิได้อย่ำงไร	เช่น	ตุก๊ตำ	 
เป็นต้น	ถ้ำไม่มีใจ	ก็หมำยควำมว่ำไม่มีควำมรู้	เมื่อไม่มีควำมรู้แล้ว	ก็จะไม่มีอำกำร
นึกคิด
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ค�ำว่ำ	จิต	นี้แยกได้เป็น	๒	ประเภท

๑. จิตแท้ใจเดิม	เป็นจิตใจที่เป็นประธำน
๒. จรณะจิต	คือจิตที่เกิดจำกจิตใจเดิม

๑.	จิตแท้ใจเดมิ	หรือจิตทีเ่ป็นประธำนน้ี	ท่ำนเรียกอกีอย่ำงหน่ึงว่ำ	“อมตธรรม” 
อมตธรรมนี้เป็นธรรมที่ไม่ตำย	จะต้องไปสร้ำงภพสร้ำงชำติอีกต่อไป

๒.	จรณะจิต	คอื	จิตทีเ่กดิจำกจิตแท้ใจเดิม	พระพทุธเจ้ำท่ำนยกข้ึนสูไ่ตรลกัษณ์	
คือ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตำ

บำงคนพูดว่ำ “ตายแล้วสูญ”	เรำลองมำพิจำรณำดูว่ำจะจริงเท็จอย่ำงไร? 

กล่ำวคือพระพทุธเจ้ำของเรำท่ำนตรัสไว้ว่ำ “เราตถาคตใช้เวลาในการสร้างบารมี
ที่จะส�าเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ชาติแรกที่ปรารถนาพุทธภูมิ (ปรารถนา
เกิดเป็นพระพุทธเจ้า) จนกระทั่งชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นสิทธัตถราชกุมาร และในที่สุด 
กอ็อกบวชจนส�าเร็จเป็นพระสมัมาสมัพทุธเจ้าสมตามความปรารถนาน้ัน รวมเวลาทีต้่อง 
เสวยชาติเป็นทั้งมนุษย์และสัตว์ทั้งสิ้น ๔ อสงไขยแสนมหากัป”

เรำท่ำนทัง้หลำยจงพจิำรณำดวู่ำ	ในเวลำทีพ่ระพทุธเจ้ำสร้ำงบำรมีถงึ	๔	อสงไขย
แสนมหำกัปน้ัน	 ก็เป็นเวลำของจิตที่ไม่ตำยหรือจิตแท้ใจเดิมหมุนเวียนไปเกิดตำม
สภำพต่ำงๆ	 กันนั่นเอง	 และในชำติที่พระองค์ตรัสรู้นั้น	 ก็เพรำะจิตดวงที่ปรำรถนำ
พุทธภูมิในชำติแรกน่ันแหละที่มำตรัสรู้	 น่ีก็เป็นตัวอย่ำงที่แสดงให้เห็นชัดแล้วว่ำ	 
จิตแท้ใจเดิมน้ันไม่สำมำรถตำยไปได้	 จะต้องมำเวียนว่ำยตำยเกิดอยู่จนกว่ำเรำท่ำน 
ทัง้หลำยจะสิน้จำกอำสวะกเิลส	หรือเรำจะพดูอกีอย่ำงหน่ึงกเ็รียกว่ำ	“ตายแล้วไม่สญู”

คนเราจะดีได้นั้นก็เพราะจิตใจเราพาดี หรือคนเราจะชั่วก็เพราะจิตใจพาชั่ว

ถ้าจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแล้ว บุคคลนั้นก็จะเป็นบุญกุศล

ถ้าจิตใจเป็นบาปอกุศลแล้ว บุคคลนั้นก็จะเป็นบาปอกุศล
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เม่ือชำยหรือหญงิทีเ่กิดมำแล้ว	จะมรูีปลกัษณะหรือควำมเป็นอยูอ่ย่ำงไร	จิตกจ็ะ
ต้องมลีกัษณะอย่ำงน้ันมำก่อน	เช่น	คนทีม่ั่งมทีรัพย์สมบตัใินชำตปัิจจุบนั	กแ็สดงว่ำ 
จิตนั้นมั่งมีมำก่อน	ค�ำว่ำ	 “จิตมั่งมี” หมายความว่า จิตมีบุญมีกุศล มีสติปัญญาดี 
อันเป็นคุณสมบัติของจิตใจ

ท่ำนเจ้ำคณุอบุำลฯี	ท่ำนแสดงว่ำ	“เม่ือผู้ปฏบิตัเิหน็จิตทีเ่ป็นประธาน จิตทีไ่ม่ตาย 
นี้แล้ว จะไปยึดถือว่าเป็นตนเป็นตัวก็ไม่ชอบ แต่จะถือว่าจิตดวงนั้นเป็นเพียงสังขาร
ธรรมชาติ”

ธรรมดำแล้วจิตของคนเรำจะชอบยดึถอืในสมบตัวิตัถตุ่ำงๆ	ดงัน้ันจึงจะให้ข้อคดิ 
กับบรรดำผู้ที่ชอบยึดถือในสมบัติ	เพื่อให้เป็นคติไปพิจำรณำดู

ค�ำว่ำ อุปาทาน ที่แปลว่ายึดถือ

เม่ือเรำถอืว่ำเป็นเรำแล้ว	กจ็ะต้องถอืว่ำเป็นเขำด้วย	อนัน้ีท่ำนเรียกว่ำ	สกักายทฏิฐิ  
ทีเ่รำยดึในสิง่ต่ำงๆ	ไม่ว่ำจะเป็นเรำเป็นเขำ	ทรัพย์สมบตั	ิสำมภีรรยำ	ฯลฯ	น้ัน	เรำลอง 
พิจำรณำดูว่ำเรำจะได้เป็นเจ้ำของในสิ่งเหล่ำนั้นจริงหรือไม่	

แต่ส�ำหรับพระพทุธเจ้ำแล้ว	ท่ำนปฏเิสธ	ท่ำนว่ำ	“โลกคอืหมู่สตัว์ ไม่มีสมบตัอิะไร 
เป็นของๆ ตน”

หรืออย่ำงทีท่่ำนอำจำรย์สงิห์	ขนัตยำคโม	ท่ำนกล่ำวว่ำ	“สมบตัขิองโลก ไม่ใช่ของเรา  
ไม่ใช่ของเขา มีแต่ความตายหนีจาก”	คือไม่มีใครที่สำมำรถจะเอำสมบัติต่ำงๆ	ไปได้
เมื่อเรำตำยไปแล้ว

น่ีแหละบรรดำสิ่งสมมุติที่เรำไปยึดถือว่ำเป็นสิทธิ์ของเรำน้ัน	 ก็จะได้เพียงชีวิต
หนึ่งๆ	เท่ำนั้น	ไม่ว่ำจะเป็นสำมี	ภรรยำ	หรือสมบัติต่ำงๆ	เมื่อเรำตำยไปแล้ว	เรำจะ
ยดึถอืเป็นกรรมสทิธิข์องเรำอกีไม่ได้	เรำจะเอำสิง่ต่ำงๆ	เหล่ำน้ันตดิตำมไปสวรรค์	นรก	 
หรือที่ไหนๆ	ก็ไม่ได้	ตรงกับค�ำที่ว่ำ	“สมบัติของโลกก็ต้องอยู่ในโลก”
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พระพทุธเจ้ำท่ำนแสดงว่ำ “บญุกศุลกรรมและบาปอกุศลกรรม ของสองอย่างน้ี  
แม้เราอยากได้หรือไม่อยากได้กต็าม เมือ่เราได้กระท�าอะไรลงไปแล้ว ผลของการกระท�า 
ก็จะติดตามเราไป ไม่ว่าจะเป็นในนรกหรือบนสวรรค์ก็ตาม หรือภพไหนโลกไหน
ก็ตาม”

ค�ำว่ำ “เรา” ในทีน้ี่หมำยถงึจิตแท้ใจเดมิ ท่ำนจึงว่ำ “จิตใจ” น้ีส�ำคัญมำกทเีดียว

แต่คนเรำทุกวันนี	้ไม่ว่ำจะเป็นคนสุขหรือคนทุกข์	โดยส่วนมำกแล้วก็จะมัวเมำ
อยูก่บัผลกรรมเก่ำทีต่นได้รับอยูใ่นปัจจุบนั	คอื	บรรดำลำภ	ยศ	ทรัพย์สมบตั	ิเป็นต้น	
พวกเรำไม่ยอมคิดถึงเหตุที่มำของสิ่งเหล่ำนี้ว่ำสิ่งเหล่ำนี้มำได้อย่ำงไร	

ค�ำว่ำ “ผลกรรม” นี้ เปรียบเทียบได้กับผลไม้	บรรดำผลไม้เหล่ำนั้นถ้ำไม่มีต้น
เสียแล้ว	ก็จะไม่สำมำรถมีผลออกมำได้	ฉันใดก็ฉันนั้น	ผลกรรมต่ำงๆ	ก็จะต้องมี
สำเหตถุงึได้มผีลกรรมออกมำให้เรำท่ำนได้เสวยกนัอยู	่ถ้ำเรำมวัแต่ยดึถอืในสิง่ต่ำงๆ	
เหล่ำน้ัน	ไม่ยอมใช้ปัญญำพจิำรณำในเหตผุลแล้ว	ต่อไปเมือ่ผลกรรมเก่ำทีเ่รำมวัแต่กนิ 
หมดไป	แล้วเรำจะเอำอะไรเหลืออยู่อีก	จุดนี้ก็ให้เป็นคติอีกอย่ำงหนึ่ง

ธรรมทีน่�ำมำแสดงน้ี	กม็เีจตนำจะพดูเร่ืองจิตกบัใจเป็นหลกั	เพือ่ทีท่่ำนทัง้หลำย
จะได้น�ำไปคิดและเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป	เอวัง
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อภิญญา 

๑๖	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๒๕

เมือ่ได้ฌำนแล้ว	บำงคร้ังกจ็ะได้ถงึขัน้อภญิญำซึง่เป็นควำมรู้พเิศษ	ผู้ทีเ่วลำปฏบิตั ิ
เกดินิมติมำกๆ	มกัจะได้อภญิญำ	เมือ่มเีหตกุำรณ์ใดๆ	ทีจ่ะเกดิข้ึน	ท่ำนมกัจะรู้ล่วงหน้ำ 
ก่อนเสมอ	เช่น	จะรู้ล่วงหน้ำว่ำวันนี้จะมีผู้มำหำ	เป็นต้น

อภิญญำเกิดจำกฌำนสมำธิ	อภิญญำนี้ไม่แน่นอน	มักจะเสื่อมได้	หรืออำจจะ
เป็นวิปลำส	จะพูดไม่ตรงต่อธรรมวินัย	เมื่อผู้ที่ได้อภิญญำแล้ว	ถ้ำไม่รู้ทัน	ก็จะท�ำให้
เกิดควำมหลงได้

ในสำยของหลวงปู่มั่นนี้	ท่ำนที่ได้อภิญญำที่ส�ำคัญคือ	ท่านอาจารย์ฝั้น อาจาโร 
ท่ำนสำมำรถทีจ่ะพดูกันได้กบัหลวงปูม่ั่นเวลำท่ำนไปเย่ียมกนั	ท่ำนมกัถำมเป็นปัญหำ
ว่ำ	“เมื่อคืนรับแขกมากไหม”	ค�ำว่ำ	“แขก”	ในที่นี้	ก็หมำยถึงพวกเทพยดำในสวรรค์
ชั้นต่ำงๆ	ตลอดจนถึงพระอินทร์ที่ลงมำกรำบมำเยี่ยม

ส�ำหรับท่ำนพระอำจำรย์ฝ้ัน	ท่ำนประสบเหตมุำมำก	ท่ำนเคยเล่ำให้ฟังหลำยเร่ือง	 
ถ้ำเขียนเป็นหนังสือก็จะได้เล่มหนำทีเดียว

ท่ำนอำจำรย์อ่อน	ญำณสิริ	วัดป่ำนิโครธำรำม	ท่ำนเคยอยู่กับท่ำนอำจำรย์ฝั้น
หลำยปี	ท่ำนเคยเล่ำให้อำตมำฟังว่ำ	มนีกฮกูตวัหน่ึงมนัร้องกุก๊ๆ	กูฮ้กู	จับอยูท่ีต้่นไม้ 
ใกล้กับที่พักของท่ำน	 เม่ือได้เวลำประมำณสองทุ่ม	 มันก็ร้องอยู่อย่ำงน้ันทุกคืน	 
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ท่ำนมีฌำน	ท่ำนเลยเพ่งนกฮูก	ปรำกฏว่ำพอท่ำนเพ่งไปเท่ำนั้นแหละ	ขนของนกฮูก
ก็หลดุกระจุยเลย	และกม็เีสยีงตกลงดนิ	ท่ำนกคิ็ดว่ำมนัจะเป็นหรือตำยอย่ำงไรหนอ	
ท่ำนกลัวจะเป็นโทษ	ท่ำนเดินไปค้นหำซำกของมันก็ไม่ปรำกฏเห็น

หลวงปูม่ัน่ ท่ำนกป็ระสบเหตทุ�ำนองน้ีเหมอืนกนั	คอืมีบ่ำงใหญ่ตวัหน่ึงมำร้องอยู่
บนต้นไม้ใกล้ๆ	กบัท่ำนทกุวนั	พอท่ำนเพ่งไปทีบ่่ำง	บ่ำงกต็กดนิเลย	แต่ปรำกฏว่ำไม่ตำย	 
หลวงปู่มั่นท่ำนว่ำ	 หลังจำกที่ผมเพ่งวันน้ันแล้ว	 ไม่ปรำกฏเห็นบ่ำงตัวน้ันมำร้องอีก	 
แสดงว่ำนกหรือบ่ำงอำจจะกระเทือนจิตใจของมันเหมือนกัน

พระอาจารย์มหาบวั ญาณสมัปันโน วดัป่าบ้านตาด	กเ็ป็นอกีองค์หน่ึงทีแ่ตกฉำน 
ในธัมมปฏิสัมภิทำ	แตกฉำนในกำรพูด	กำรแสดงธรรม	กำรแต่งหนังสือ	โดยเฉพำะ
กำรแต่งหนังสอืน้ัน	ท่ำนได้เขยีนเกีย่วกบัประวตัขิองหลวงปูม่ัน่	ภริูทตัโต	ไว้ได้อย่ำง
ละเอียดมำก	ตลอดทั้งหนังสือที่เกี่ยวกับธรรมปฏิบัติอีกหลำยเล่ม

อย่ำง ท่านเจ้าคุณนิโรธฯ (อำจำรย์เทสก์	เทสรังสี)	ก็เคยได้ไปกรำบเยี่ยมท่ำน	 
พักอยู่กับท่ำนครั้งละหลำยๆ	วัน	ท่ำนเคยให้นโยบำยเทศน์ให้ฟัง	แต่ท่ำนไม่ได้เล่ำ
เกี่ยวกับเรื่องอภิญญำ	โดยมำกท่ำนมักจะปกปิด	ไม่เล่ำให้ฟังทั่วๆ	ไป

ท่ำนหลวงปูม่ัน่หรือท่ำนอำจำรย์ฝ้ันกเ็ช่นเดยีวกนั	ท่ำนก็จะพดูให้ผู้ทีไ่ว้ใจได้ฟัง
เท่ำนั้น	ในขณะที่มีพระเณรญำติโยมมำกๆ	ท่ำนก็จะไม่พูด	เพรำะท่ำนว่ำ	ถ้าพูดไป
เขาไม่เชื่อ เกรงว่าเขาจะลบหลู่ดูหมิ่น จะเป็นบาปเป็นกรรมแก่พวกเขา

หลวงปู่ม่ันท่ำนจะหลบหลีกหมู่	 (เพ่ือน)	 ไปธุดงค์องค์เดียวหรือสองสำมองค์
เป็นอย่ำงมำก	 บรรดำหมู่คณะหรือผู้ปฏิบัติเกิดควำมรู้ต่ำงๆ	 หรือมีปัญหำที่จะต้อง 
กรำบเรียนถำม	 ก็จะต้องออกตำมหำท่ำนเอง	 ซึ่งไม่ใช่เร่ืองง่ำยที่จะตำมท่ำนพบ 
เสียด้วย

บุคคลที่มีปัญญำแก่กล้ำ	ไตรลักษณ์จะเกิดในปฐมฌำน	หรือทุติยฌำน	ส่วน 
บุคคลที่มีปัญญำขนำดกลำง	ไตรลักษณ์จะเกิดเมื่อส�ำเร็จฌำน	๔	แล้ว
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บุคคลใดที่สำมำรถส�ำเร็จฌำน	๔	ก็มักจะไม่เกิดควำมก�ำหนัด	หรือที่เรียกว่ำ	
“จิตตกกระแสธรรม”	มันจะเป็นของมันเอง	เรียกว่ำเป็นผลของฌำนสมำธิก็ได้

ไตรลกัษณ์ น้ีจะเป็นเคร่ืองตดัสนิถกูหรือผิด จะเป็นสมัมาสมาธหิรือมจิฉาสมาธิ

ถึงแม้ว่าบุคคลใดจะท�าสมาธิได้ดี จะได้รับความสุขขนาดไหนก็ตาม หรือจะได้
อภิญญาเพียงใดก็ตาม ถ้าไตรลักษณญาณยังไม่เกิดแล้ว ก็ยังนับว่าเป็นมิจฉาสมาธิ 
เป็นสมาธิที่ยังผิด ยังอยู่ในวงเขตที่ผิด

เม่ือพิจำรณำขนัธ์	๕	ธำต	ุ๔	เหน็เป็น	อนิจจัง	ทกุขัง	อนัตตำ	แล้ว	จนเกดิญำณ 
ควำมรู้พิเศษ	 เม่ือเกิดควำมรู้พิเศษแล้ว	 วิปัสสนูกิเลสหรือวิปลำสก็เกิดขึ้นไม่ได้	 
เมื่อสิ่งใดหรือควำมรู้ใดเกิดขึ้น	ก็จะเอำไตรลักษณ์เป็นเครื่องตัดสิน

กำรพจิำรณำ	ให้ถอืเอำรู้รูปกำยตำมควำมเป็นจริง	รู้เวทนำตำมควำมเป็นจริง	รู้จิต 
ตำมควำมเป็นจริง	 ให้ยึดถือควำมรู้นี้เป็นหลัก	ควำมรู้อย่ำงอื่นไม่ส�ำคัญ	ถึงจะเกิด
อภิญญำรู้ในเหตผุลต่ำงๆ	คร้ังแรกๆ	กอ็ำจเป็นจริง	แต่ถ้ำเรำยดึถอืในสิง่เหล่ำน้ีต่อไป 
ก็จะกลำยเป็นเรื่องหลอกลวงเรำ	ท่ำนจึงห้ำมไม่ให้ถือเอำนิมิตเป็นสิ่งส�ำคัญ

ท่ำนจึงว่ำ ถ้าไตรลักษณญาณยังไม่เกิด ก็ยังเป็นมิจฉาสมาธิ ต้องทําการศึกษา
และเร่งความเพียรยิ่งขึ้นไป

พระภกิษุรูปใด	เดด็เดีย่ว	ชอบไปบ�ำเพญ็ภำวนำรูปเดียว	มกัจะได้อภญิญำ	รู้เหตผุล 
ต่ำงๆ	แม้แต่ในคร้ังพทุธกำล	พระภกิษทุีส่�ำเร็จเป็นพระอรหนัต์กย็งัมคีณุสมบตัไิม่เสมอ 
เหมอืนกัน	ตวัอย่ำงเช่น	พระอรหนัต์ทีส่�ำเร็จอย่ำงแห้งแล้ง	แสดงธรรมสอนผู้อืน่ไม่ได้	 
ไม่มีปฏิภำณโวหำร	 แต่ก็สำมำรถสิ้นอำสวะกิเลส	 เรียกพระอรหันต์จ�ำพวกน้ีว่ำ  
“สุกฺขวิปสฺสโก”

ถ้ำพูดถึงควำมสุขของผู้ที่สิ้นอำสวะกิเลสแล้ว	 ก็เหมือนกันหมด	 มีควำมสุข 
ควำมสบำยเท่ำเทยีมกนั	เป็นพระนิพพำนเหมอืนกนัหมด	กำรทีท่่ำนผู้ใดจะได้วชิชำ	๓	 
อภิญญำ	๖	ปฏิสัมภิทำ	๔	นั้นก็จะต้องขึ้นอยู่กับบุญวำสนำของแต่ละท่ำนด้วย
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ผู้ทีป่ฏิบตัเิพยีง	๒-๓	คร้ัง	กส็ำมำรถทีท่�ำจิตให้สงบได้	มคีวำมรู้บำป	บญุ	คณุ	โทษ	 
ท�ำให้เพิม่ควำมเชือ่ควำมเลือ่มใส	จิตใจเยือกเยน็ได้รับควำมสขุ	น่ีกเ็ป็นเพรำะอ�ำนำจ
บำรมีเก่ำที่ได้สะสมมำ

สิ่งที่ควรตั้งควำมปรำรถนำให้เป็นอุปนิสัย	คือ	ทำน	ศีล	ภำวนำ	ถ้ำบุคคลใด
มีอุปนิสัยครบทั้ง	๓	ประกำรนี้แล้ว	หำกเกิดภพชำติใดๆ	ได้พบพระพุทธเจ้ำองค์ใด
องค์หนึ่ง	หรือสำวกของพระพุทธเจ้ำองค์ใดองค์หนึ่งแล้ว	เมื่อได้ยินได้ฟังพระธรรม
เทศนำก็มักจะได้บรรลุผลในกำรฟัง

ในคร้ังพทุธกำลมท่ีำนทีส่�ำเร็จผลจำกกำรฟัง	เป็นพระโสดำบนับ้ำง	พระสกทำคำมบ้ีำง	 
พระอนำคำมบ้ีำง	แสดงว่ำท่ำนเหล่ำน้ีเคยบ�ำเพญ็สร้ำงสมอบรมมำตัง้แต่หน่ึงชำตข้ึินไป	 
ส่วนผู้ทีป่รำรถนำใหญ่	เช่น	ปรำรถนำเป็นอคัรสำวก	ต้องเกดิเป็นมนุษย์เพือ่ทีจ่ะสร้ำงสม 
บำรมถีงึแสนชำต	ิอย่ำงพระโมคคลัลำน์	พระสำรีบตุร	เป็นต้น	ไม่ว่ำจะเป็นหญงิหรือชำย	 
ถ้ำได้บ�ำเพ็ญติดต่อกัน	๒-๓	ชำติ	ก็จะเป็นอุปนิสัย	ถ้ำได้มีโอกำสพบครูบำอำจำรย์	
ก็จะท�ำสมำธิได้ง่ำยหรือเจริญฌำนได้ง่ำย

ขอให้พวกท่ำนจงท�ำกนั	ไม่ว่ำจะอยูท่ีใ่ดกส็ำมำรถปฏบิตัไิด้เหมอืนกนั	เม่ือตัง้ใจ 
ท�ำแล้ว	 จะไร้ผลเสียเลยก็ไม่มี	 อย่ำงต�่ำก็เป็นกำรเพิ่มบุญวำสนำบำรมีของเรำให้ 
แก่กล้ำขึ้น

พูดมำก็เห็นสมควรแก่เวลำ	เอวัง



37

วิธีแก้นิมิต 

๒๙	เมษำยน	พ.ศ.	๒๕๒๑

วนัน้ีนับเป็นโอกำสดทีีท่่ำนทัง้หลำยได้มีโอกำสบ�ำเพญ็บำรมีเพิม่ขึน้อกี	คอืกำรได้
ฟังพระธรรมเทศนำซึง่เป็นธรรมของสมเดจ็พระสมัมำสมัพทุธเจ้ำ	ซึง่กำรบ�ำเพญ็บำรม ี
เช่นน้ีไม่ใช่เป็นของง่ำยเท่ำใดนัก	เพรำะฉะน้ันวนัน้ีจึงนับเป็นโอกำสอนัดยีิง่	วนัน้ีใคร่ขอ 
พูดถึงเรื่องนิมิต

เมื่อผู้ปฏิบัติไม่ว่ำจะเป็นภิกษุ	สำมเณร	อุบำสก	อุบำสิกำ	สำมำรถรักษำศีลให้ 
ส�ำรวมดีแล้ว	กำรท�ำสมำธิภำวนำก็จะเป็นไปได้ง่ำย	แต่ถ้ำผู้ปฏิบัติไม่ส�ำรวมรักษำศีล 
ให้บริสุทธิ์แล้ว	 กำรท�ำสมำธิภำวนำก็จะเป็นไปได้ยำก	 ท�ำไมท่ำนจึงพูดไว้เช่นน้ัน	 
ก็เพรำะว่ำเมื่อเรำรักษำศีลให้บริสุทธิ์แล้ว	 ก็เท่ำกับว่ำเป็นกำรปรำบกิเลสอย่ำงหยำบ
ได้แล้ว	ดังนั้นเมื่อเรำท�ำสมำธิควบคู่กันไปก็จะสำมำรถเป็นไปได้ง่ำย

ส�ำหรับกำรท�ำสมำธน้ัิน	เรำจะก�ำหนดพทุโธ...พทุโธ...พทุโธ	เป็นอำรมณ์	หรือจะ
เรียกว่ำเอำพทุโธเป็นเป้ำหมำยกไ็ด้	หรือว่ำเรำจะก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกเป็นอำรมณ์
หรือเป็นเป้ำหมำยกไ็ด้เช่นกนั	อนัน้ีแล้วแต่ว่ำเรำจะชอบอย่ำงไหนหรือถกูจริตกบัสิง่ใด

เม่ือเรำก�ำหนดสตขิองเรำตัง้มัน่อยูท่ีไ่หน	จิตของเรำกใ็ห้อยูท่ีน่ั่น	เพรำะสตเิป็น
เคร่ืองผูกเป็นเคร่ืองครอบง�ำเป็นเคร่ืองบงัคบั	นอกจำกสตแิละควำมรู้แล้วไม่มสีิง่ไหน 
ในโลกทีจ่ะสำมำรถบงัคับจิตให้สงบลงได้	เมือ่เรำต้องกำรบ�ำเพญ็สมถะ	เรำต้องเจริญ 
สติให้มำกๆ
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ถ้ำเรำจะก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก	เรำกก็�ำหนดลมหำยใจทีม่ำสมัผัสทีป่ลำยจมกู	 
หรือที่หัวใจ	หรือที่ท้องน้อย	หรือที่ลิ้นปี่	หรือที่ไหนก็ได้	แต่ให้ก�ำหนดเอำไว้อยู่เพียง
จุดเดียวเท่ำนั้น

กำรฝึกหดัท�ำสมำธภิำวนำน้ี	ในตอนแรกๆ	จะท�ำได้ยำก	มกัจะมอีำกำรปวดเมือ่ย 
ตำมแข้งตำมขำหรือตำมเอวตำมหลัง	ในตอนแรกๆ	นี้จะต้องอำศัยควำมอดทน	และ 
ต้องอำศัยควำมฝืนอยู่มำกพอสมควร	แต่เมื่อกระท�ำไปประมำณ	๒-๓	อำทิตย์	ก็จะ 
รู้สึกเคยชิน	อำกำรปวดเมื่อยต่ำงๆ	ก็จะค่อยๆ	หำยไป	 เมื่อเรำรู้สึกปวดเมื่อยแล้ว	
ท่ำนจึงแนะน�ำให้เรำเปลีย่นอริิยำบถจำกกำรน่ังสมำธไิปเป็นกำรเดินจงกรม	ซึง่วธิกีำร
ก�ำหนดใจในขณะเดินจงกรมน้ัน	 ก็เหมือนกับเรำก�ำหนดเวลำที่เรำน่ังสมำธิน่ันเอง	
เพียงแต่ต่ำงจำกกำรนั่งไปเป็นกำรเดินเท่ำนั้น

ในบำงคร้ังเมือ่เรำท�ำสมำธไิด้แล้ว	ขณะทีจิ่ตรวมวบูลงไป	ร่ำงกำยของเรำกจ็ะเกดิ 
เหน็เป็นซำกศพทีม่สีภำพเหมอืนกบัว่ำเพิง่จะขุดข้ึนมำจำกหลมุศพ	แต่จริงๆ	แล้วร่ำงกำย 
ของเรำไม่ได้เป็นเช่นน้ัน	เม่ือเรำถอนจิตออกมำกจ็ะเหน็เป็นตวัคนธรรมดำ	อำกำรทีเ่รำ 
เห็นเป็นซำกศพเช่นนี้	ท่ำนเรียกว่ำ	“อสุภนิมิต”	ถ้ำเรำเคยได้ยินครูบำอำจำรย์แนะน�ำ
สั่งสอนในเรื่องของอสุภนิมิตนี้แล้ว	เรำก็ท�ำควำมรู้เท่ำทัน	

อสภุนิมิตน้ี ถ้าเกดิบ่อยๆ จะเป็นการดมีาก ท่านอาจารย์ใหญ่ (หลวงปูม่ัน่ ภริูทตัโต)  
ท่านนิยมมาก ถ้าพระเณรองค์ใดได้อสภุนิมติ ร่างกายเน่าเป่ือยเป็นซากศพแล้ว ท่านว่า 
ผู้นั้นจะสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ง่าย

อสุภนิมิตน้ีไม่ใช่เป็นของร้ำย	 เมื่อเกิดขึ้นมำแล้วถ้ำเรำอดกลัวไม่ได้	 ก็ให้เรำ
ลืมตำเสีย	ตั้งสติให้มั่น ขออย่างเดียวอย่าลุกวิ่งหนี	ถ้ำเรำเคยได้ยินได้ฟังค�ำแนะน�ำ
อย่ำงน้ีแล้ว	เมือ่เวลำทีเ่กดิอสภุนิมติกจ็ะระลกึได้อยูห่รอก	แต่ถ้ำเรำไม่เคยได้ยนิได้ฟัง 
มำก่อน	 เมื่อเวลำที่เกิดขึ้นก็จะเกิดควำมกลัว	ถ้ำเรำลุกวิ่งหนีก็จะท�ำให้เรำเสียสติได้	 
กำรลุกขึ้นวิ่งหนีนี้	ขอห้ำมโดยเด็ดขำด	กำรที่เกิดอสุภนิมิตนี้เรียกว่ำ	“มีพระธรรมมา 
แสดงให้เราได้รู้ได้เห็นว่าร่างกายของเราเป็นอย่างน้ี ย่อมมีความเจริญในเบื้องต้น  
มีความชราในเบื้องกลาง และก็มีการแตกสลายไปในที่สุด” 
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เม่ือเวลำทีเ่กดิอสภุนิมิตขึน้	ถ้ำเรำสำมำรถทนได้นับว่ำเป็นกำรดมีำก	เป็นประโยชน์ 
ต่อกำรพิจำรณำมำก	สิ่งเหล่ำนี้เรียกว่ำเป็น นิมิตภายในตัวเรา 

แต่ในบำงครัง้กเ็กดิเป็น	นิมติภายนอก	เช่น	ในบำงคร้ังเกดิเหน็เป็นพระพทุธเจ้ำ
หรือบรรดำครูบำอำจำรย์มำปรำกฏให้เหน็	หรือเหน็เป็นพวกวตัถ	ุเช่น	โบสถ์	วหิำร	หรอื 
สิ่งต่ำงๆ	นิมิตภำยนอกนี้เรียกว่ำ	“อุคคหนิมิต”

เรื่องของนิมิตเป็นเรื่องที่ส�ำคัญ	ในบำงครั้งก็มำท�ำท่ำแลบลิ้นปลิ้นตำ	ก็อย่ำไป 
เข้ำใจว่ำเป็นเปรตเป็นผี	ทีจ่ริงแล้วเป็นเพรำะว่ำสงัขำรภำยในมันฉำยออกไปเพือ่หลอก 
ใจของเรำเอง	มันฉำยออกไปจำกใจนี่แหละ	อันนี้พูดเตือนสติไว้

ผู้ปฏิบัติบางคนก็เกิดนิมิตมากจริงๆ แต่บางคนก็เกิดนิดหน่อย ที่เป็นเช่นน้ี 
ก็เพราะว่าอุปนิสัยและวาสนาบารมีที่เราได้กระท�ามาตั้งแต่ชาติหนหลัง

กำรท�ำสมำธิภำวนำน้ี	 ถ้ำบุคคลใดเกิดนิมิตมำก	 ก็อย่ำได้ไปเกิดควำมกลัว 
จนกระทัง่เลกิปฏบิตั	ิขอให้ปฏบิตัต่ิอไป	โดยให้สตติัง้มัน่ก�ำหนดรู้อย่ำงทีแ่นะน�ำมำแล้ว	 
เมือ่เรำท�ำต่อไปเร่ือยๆ	กจ็ะเกดิอำนิสงส์	คอืถ้ำเป็นคนมนิีสยัดรุ้ำย	จะเป็นคนใจด	ีถ้ำเป็น 
คนโกรธง่ำย	ก็จะค่อยๆ	เบำบำงลง	ถ้ำเป็นคนปัญญำทึบ	เมื่อท�ำจิตสงบได้แล้ว	ก็จะ 
กลำยเป็นคนที่ฟังอะไรรู้เรื่องเข้ำใจในเหตุผล	ถ้ำเป็นคนที่ฉลำดอยู่แล้ว	ก็จะเพิ่มพูน 
ปัญญำให้มำกขึ้นไปอีก	ท่ำนจึงว่ำมีอำนิสงส์มำก

ขณะที่เรำเกิดเห็นนิมิตขึ้นมำ	 ถ้ำเรำแก้ควำมกลัวในนิมิตได้	 ต่อไปก็จะสบำย	
เมื่อเรำเกิดควำมกลัวขึ้น	เรำอย่ำไปยึดถือสิ่งที่เรำเห็นในนิมิตเป็นตนเป็นตัว	เป็นเรำ
เป็นเขำ	ให้ก�ำหนดรู้ว่ำเป็นมำร	ซึ่งพระพุทธเจ้ำเรียกว่ำ	“ขันธมาร”	หรือ	“กิเลสมาร”

เรำลองคิดดู	พระพุทธเจ้ำเองท่ำนยังมีมำรมำคอยรังควำน	ที่เป็นเช่นนี้ก็เพรำะ 
บำปอกศุลทีไ่ด้กระท�ำมำในแต่ละภพแต่ละชำตไิด้ตำมมำกดีกนัไม่ให้เรำได้ท�ำควำมดี	 
เกรงว่ำเรำจะหลุดพ้นจำกอ�ำนำจของเขำ	 ขอให้พวกเรำนักปฏิบัติทั้งหลำยจงรู้เท่ำทัน
ในสิ่งเหล่ำนี้ไว้
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กิเลสมำรหรือขันธมำรเหล่ำนั้น	อย่ำให้เรำไปยึดเป็นตนเป็นตัว	เป็นเรำเป็นเขำ	 
ให้ก�ำหนดเอำผู้รู้	ผู้รู้กคื็อใจเรำ	สตกิบัควำมรู้ให้เป็นอนัเดยีวกนั	อย่ำส่งไปตำมอำกำร
ของนิมติภำยนอกทีเ่รำปรำกฏเหน็	ให้เรำรู้เท่ำทนัว่ำสิง่น้ันเป็นนิมติ	ไม่ใช่เป็นของจริง
ตำมที่เห็น	ถ้ำเรำก�ำหนดรู้ไว้อย่ำงนี้สักพักหนึ่ง	นิมิตเหล่ำนั้นก็จะหำยไปเอง

เร่ืองของนิมติน้ีจะเกิดหรือไม่เกิดไม่ส�ำคญั	เพรำะว่ำกำรทีเ่รำท�ำสมำธภิำวนำกเ็พือ่ 
มุ่งให้เกิดควำมสงบภำยในจิตใจเท่ำน้ัน	 ถ้ำผู้ปฏิบัติสำมำรถท�ำจิตใจของตนให้สงบ
เป็นอำรมณ์เดียวได้แล้วก็พอเท่ำนั้น	ไม่มีนิมิตเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไร

บำงคนภำวนำเพื่ออยำกเห็นสิ่งต่ำงๆ	ควำมที่อยำกเห็นสิ่งต่ำงๆ	ไม่มีประโยชน์
อะไรแก่จิตใจของเรำเลย	มแีต่กเิลสคือ	“ความอยาก”	คอยเผำจิตเผำใจเรำอยูอ่ย่ำงเดยีว

การภาวนา ท่านต้องการให้เราปราบกเิลสของเราเท่าน้ัน	คอืเหน็ควำมโลภของตน	 
เหน็ควำมโกรธของตน	เหน็ควำมหลงของตน	เหน็รำคะตณัหำของตน	เหน็มำนะทฏิฐิ
ของตน	เม่ือเรำเหน็กเิลสดงักล่ำวแล้ว	เรำต้องวำงแผนท�ำลำยกิเลสของตนให้หมดสิน้ 
จำกจิตใจของเรำ	สิง่น้ีจึงเป็นควำมรู้ควำมเหน็ทีถ่กูต้องตำมหลกัทีพ่ระพทุธเจ้ำท่ำนทรง 
แสดงไว้

บำงคนภำวนำไปอยำกเหน็ภำพต่ำงๆ	เช่น	นรก	สวรรค์	เทวดำ	เป็นต้น	กำรทีไ่ด้เหน็
สิง่เหล่ำน้ีไม่ได้มอีะไรแปลก	ทีว่่ำไม่แปลกกเ็พรำะว่ำเมือ่เรำเหน็แล้ว	กเิลสของเรำกย็งัอยู่
เหมอืนเดมิ	บำงคนแถมยงัท�ำให้เกดิกเิลสเพิม่มำกขึน้เสยีอกีด้วย	คอืถอืว่ำตนเองเป็น 
ผู้วิเศษทีส่ำมำรถเหน็สิง่ต่ำงๆ	เหล่ำน้ันได้	เลยไม่ยอมกรำบไหว้ใครทัง้น้ัน	จนกลำยเป็น 
สัคคาวรณ์ มัคคาวรณ์	ปิดกั้นทำงมรรคทำงผลทำงนิพพำนไปโดยปริยำย	ควำมเห็น
สิ่งต่ำงๆ	เหล่ำนี้เป็นควำมเห็นที่ผิดจำกหลักของศำสนำ

ส่วนควำมเห็นที่ถูกน้ัน	 คือกำรเห็นจิตตำมควำมเป็นจริง	 เห็นกำยตำมควำม 
เป็นจริง	คือเห็นธำตุ	๔	คือ	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	ของตนและของคนอื่น	สักแต่ว่ำเป็นธำตุ	 
ไม่ใช่สตัว์	บคุคล	ตวัตน	เรำเขำ	และเหน็ว่ำเป็น	อนิจจัง	ทกุขงั	อนัตตำ	ถ้ำเรำสำมำรถ 
เห็นได้แบบนี้แล้ว	เรียกว่ำ	“เห็นกายตามความเป็นจริง”
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ส่วนทีว่่ำเหน็จิตตำมควำมเป็นจริงน้ัน	ท่ำนถอืสภำพรู้เป็นตวั	ไม่ได้ถอืเวทนำ	๓	
เป็นตัว	เวทนา ๓ ก็คือ สุขเวทนา ทุกขเวทนา อุเบกขาเวทนา	(ควำมไม่สุขไม่ทุกข์	 
คือเป็นกลำง)	สิ่งเหล่ำนี้ก็จะต้องเห็นเป็น	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตำ	 ไม่มีตนไม่มีตัว	 
ในเวทนำ	๓ ถือแต่ควำมรู้เป็นตัว	ถ้ำเรำสำมำรถเห็นได้แบบนี้แล้ว	เรียกว่ำ “เห็นจิต 
ตามความเป็นจริง”

ผู้ปฏบิตัทิัง้หลำย	สิง่ทีไ่ด้พดูมำในวนัน้ีก็อยำกจะเน้นเร่ืองนิมติเป็นใหญ่	เพรำะ
ในสมัยน้ีมลีทัธทิีส่อนกันผิดๆ	อกีมำก	ขอให้ผู้ปฏบิตัจิงน�ำไปพจิำรณำและปฏิบตัติำมน้ี	 
ก็จะสมควำมมุ่งหวังทุกประกำร
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วัฏสงสาร 

๓๐	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๒๕

วฏัสงสำรหรือสงัสำรวฏั	คนพืน้บ้ำนพืน้เมอืงเรำมกัจะเรียกว่ำ	“วฏัสงสาร” ควำม
หมำยก็เหมอืนกบัล้อรถหรือล้อเกวยีนทีจ่ะนับหรือหำทีใ่ดเป็นทีต่ัง้ต้นไม่ได้	เหมอืนกบั
โคลำกเกวียน	กงล้อก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆ	วัฏสงสำรก็หมำยถึงอย่ำงเดียวกัน

กิเลสเป็นเหตุให้กระทํากรรม	เมื่อท�ำแล้วก็ได้รับผลของกรรม	เรียกว่ำ	“วิบาก” 
เมื่อรับวิบำกแล้วก็ท�ำกรรมต่อไปอีก	 ท�ำกรรมแล้วก็ได้รับผลของกรรมหรือวิบำกอีก	
กิเลสจึงเป็นเหตุให้ท�ำกรรมวนเวียนกันอยู่เช่นนี้เรื่อยไป	จึงเรียกว่ำ	วัฏสงสาร	หรือ	
สังสารวัฏ

พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงแสดงว่ำ	กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ แปลว่า บุคคลเราเกิดมา
เป็นมนุษย์ เป็นหญิงเป็นชายนี้ ไม่ใช่ของง่าย แสนจะยากที่สุด

ท่ำนเปรียบเทยีบไว้เหมือนเต่ำตำบอดจมอยูใ่นมหำสมุทร	หน่ึงร้อยปีทพิย์จึงจะมี
โอกำสโผล่ศรีษะขึน้มำคร้ังหน่ึง	ถ้ำศีรษะเต่ำตำบอดน้ันโผล่ขึน้มำสวมไปในแอกทีล่อย 
อยู่ในมหำสมุทรพอดี	 จึงจะได้มีโอกำสเกิดเป็นมนุษย์ครั้งหนึ่ง	 มหำสมุทรนั้นกว้ำง
เพียงใด	ลึกเพียงใด	ประมำณไม่ได้	ศีรษะของเต่ำจะเข้ำไปสวมอยู่แอกกลมๆ	นั้น
ยำกขนำดไหน	ลองพิจำรณำดูกันเอง

พวกคนพำลหรือพวกไม่รู้ไม่เชือ่ก็ว่ำ	ถ้าคนเกดิมายาก ไม่ได้เกดิง่ายๆ ไฉนเล่า 
คนในโลกจึงมากมายจนไม่มสีถานทีท่�ามาหากนิ ทีไ่ร่ ทีน่า ทีส่วน กไ็ม่เพยีงพอต่อการ 
ท�ามาหากิน
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อธบิายได้ว่า	คนเรำเม่ือตำยแล้ว	เกดิเป็นอย่ำงใดกไ็ด้	เกดิเป็นสตัว์ชนิดใดกไ็ด้	 
มตีวัอย่ำงว่ำ	ท่ำนหลวงพ่ออำจำรย์พรหม	บ้ำนดงเยน็	จ.อดุรฯ	ท่ำนสำมำรถระลกึชำตไิด้	 
ท่ำนว่ำท่ำนเคยเกิดเป็นแมลงหวี่	มอด	อย่ำงละชำติหนึ่ง

ในต�ำนำนท่ำนกล่ำวว่ำ	 เมื่อฆ่ำเขำแล้ว	 จะต้องไปเกิดแทนเขำ	 ๕๐๐	 ชำติ	 
พระพทุธองค์ท่ำนจึงแสดงไว้ว่ำ “กว่าจะเกดิเป็นมนุษย์หญงิชายน้ีแสนยากเยน็นักหนา  
เพราะมัวแต่จะต้องไปเกิดใช้หนี้เขาอยู่นั่นเอง”

ข้อทีพ่วกคนพำลค้ำนว่ำ	ถ้าคนเกดิยากแล้ว ท�าไมคนจึงมากมายจนไม่มทีีอ่าศยั 
ไม่มีที่ท�ามาหากิน

มคี�าอธบิายว่า	คนตำยไปเกดิแทนสตัว์	สตัว์กต็ำยมำเกดิแทนคน	สตัว์ทีใ่ช้กรรม 
เวรหมดแล้ว	จะมำเกดิแทนคน	สตัว์มีหลำยจ�ำพวก	สตัว์น�ำ้	สตัว์บก	สตัว์นรก	เปรต	
เดรัจฉำน	นับประมำณจ�ำนวนมิได้

มพีทุธภำษติใจควำมว่ำ	“มนุษย์ทัง้หลายในโลก ผู้ทีจ่ะไปเกิดสคุตใินโลกน้ีหรือ
โลกสวรรค์ไปมีความสุขนั้น มีจํานวนเท่ากับเขาโค ส่วนที่ไปเกิดในทุคติภูมิทั้งสี่ คือ 
นรก เปรต อสรูกาย เดรัจฉาน น้ันมีจาํนวนมากเท่ากบัขนโค”	เรำลองเปรียบเทยีบดูว่ำ	 
ขนโคกับเขาโค อย่างไหนจะมีมากกว่ากัน

อกีพทุธภำษิตหน่ึง	พระพทุธเจ้ำทรงน�ำฝำบำตรตกัลงในดนิแล้วตรัสว่ำ	“ผู้ทีไ่ป 
สูส่คุตน้ัิน เท่ากบัฝุ่นละอองทีต่ดิฝาบาตร ส่วนผู้ทีไ่ปทคุตน้ัิน เท่ากบัฝุ่นละอองทีอ่ยูใ่น 
โลกทั้งหมด”	 ผู้ที่ไปสู่สุคติน้ันเพียงนิดเดียว	 ส่วนผู้ที่ไปทุคติน้ันมีคณำนับไม่ถ้วน	 
เกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เกิดเป็นเปรต	อสูรกำย	สัตว์นรก	สัตว์เดรัจฉำน	กันอีก

กำรได้เกิดเป็นมนุษย์ชำยหญิงนี้แสนยำก	หลวงพ่อ	หลวงตำ	หลวงปู่	ท่ำนจึง
เหน่ือยหน่ำยทีส่ดุเมือ่พดูถงึเร่ืองของกำรเกดิ	พดูง่ำยๆ	กลวักำรเกดิย่ิงกว่ำกลวัช้ำงกลวั
เสอืเสยีอีก	แม้แต่พระพทุธเจ้ำเอง	เป็นพระโพธสิตัว์แท้ๆ	ยงัได้เกิดเป็นสตัว์เดรัจฉำน 
ในชำตทิีบ่ำรมียังอ่อน	พระองค์เกดิตัง้แต่สตัว์เลก็คอืนกกระจำบ	จนกระทัง่ถงึสตัว์ใหญ่ 
คือช้ำง	ในคัมภีร์ไม่เคยกล่ำวว่ำพระองค์เคยเกิดเป็นสัตว์นรก
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ทาน ศีล ภาวนา นี้เป็นสมบัติที่แสนวิเศษในโลก ท่ำนว่ำไว้ดังนี้

ผู้ใดอยากรวย ให้ท�าทานเอาไว้
ผู้ใดอยากสวย ให้รักษาศีลเอาไว้
ผู้ใดอยากมีสติปัญญาดี ให้ภาวนาเอาไว้

ถ้ำเรำไม่เชือ่พระพทุธเจ้ำแล้วจะเชือ่ใคร	ท่ำนกล่ำวไว้ว่ำ	“พระพทุธเจ้าสามารถทีจ่ะ 
ตดันิสยัเก่าให้ขาดหมดสิน้ แต่สาวกจะเป็นองค์ไหนกต็ามกไ็ม่สามารถทีจ่ะตดันิสยัเก่า 
ให้หมดสิ้นได้”

อย่ำงเช่น	พระโมคคัลลำน์เคยเป็นช้ำง	พระสำรีบุตรเคยเป็นลิง	ถึงแม้ในชำติ
สุดท้ำยจะเป็นพระขีณำสพอรหันต์ก็ตำม	ก็ยังชอบวิ่งขึ้นขอนไม้กระโดดโลดเต้นอยู่

ในวันนี้พูดเกี่ยวกับวัฏสงสำรมำก็เห็นว่ำพอสมควรแก่กำลเวลำ	เอวัง
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ฌาน 

๒๙	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๒๕

วันน้ีจะขอพดูเร่ืองกำรเจริญฌำนให้พวกท่ำนทัง้หลำยได้ฟังกนั	เพือ่ทีจ่ะได้น�ำไป 
เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติต่อไป	ขอให้ตั้งใจกันให้ดีๆ	อย่ำได้ส่งจิตส่งใจออกไปรับ
อำรมณ์อย่ำงอื่นเพรำะจะไม่มีประโยชน์เลย

หลวงปูม่ั่น ภูริทตัโต	ท่ำนสอนให้พวกเรำบ�ำเพญ็สมถะ	กค็อืกำรเจริญฌำน	๔	น่ีเอง	 
ค�ำว่ำ	ฌาน ๔ ก็คือ ๑. ปฐมฌาน ๒. ทุติยฌาน ๓. ตติยฌาน ๔. จตุตถฌาน

สัมมาสมาธิ	หมำยควำมว่ำ	ให้เจริญฌำนทั้งสี่ให้ส�ำเร็จเสียก่อน	จึงจะเกิดผล 
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	ที่เรียกว่ำ	“ไตรลักษณ์หรือญาณทัสสนะ”

ญาณ	แปลว่ำ	ควำมรู้	ทัสสนะ แปลว่ำ	ควำมเห็น

ดงัน้ัน	ญาณทสัสนะ	หมำยควำมว่ำ	ทัง้รู้ทัง้เหน็	เรียกว่ำรู้ดรู้ีชอบ	เหน็ดีเหน็ชอบ	 
คือกำรเห็นกำยเวทนำ	และจิตเวทนำนี่แหละ

ถ้ำพูดแบบสรุปใจควำม	 ฌำนทั้งสี่กับวิปัสสนำน้ี	 ไม่สำมำรถที่แยกกันได	้ 
เป็นคู่กันไปเรื่อยๆ	ถึงแม้จะได้ส�ำเร็จเป็นพระโสดำอริยมรรคบุคคลแล้ว	หรือเจริญ
มรรคหนึ่งๆ	นับตั้งแต่ปฐมมรรค	เรียกว่ำ	อนุโลม ปฏิโลม
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ท่ำนหลวงปู่มั่นท่ำนจึงสรุปในมุตโตทัยว่ำ ให้หัดมีอนุโลม ปฏิโลม

อนุโลม คือ การพิจารณาร่างกาย
ปฏิโลม คือ การก�าหนดจิต

ที่ว่ำ	ฌานทั้ง ๔ กับ วิปัสสนา แยกกันไม่ได้ ก็คือ ถ้าฌานเสื่อม วิปัสสนาก็ไป 
ไม่ได้ ไม่สะดวก	เมือ่เข้ำฌำนเข้ำสมำธแิล้ว	เมือ่ถอนออกมำ	กม็ำพจิำรณำรปูร่ำงกำย
ของเรำและเวทนำ

เวทนา เมือ่เรำน่ังนำนไปกจ็ะเกดิกำรปวดแข้งปวดขำ	เรียกว่ำ	ทกุขเวทนา ถ้ำส�ำเร็จ 
ฌำนนับแต่ปฐมฌำนเป็นต้นไป	เรียกว่ำ	วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา	โดยจะมี 
เอกัคคตำ	ปีติ	และ	ควำมสุข	เป็นเครื่องหมำย

เมือ่ผู้ปฏบิตัทิ�ำได้ถงึขัน้น้ีแล้ว	เรียกว่ำอิม่กำยอิม่ใจ	จิตจะสงบไปเกอืบตลอดวนั	
ไม่อยำกพูดจำกับใคร	ไม่อยำกพบกับใคร	เพรำะมันเกิดควำมสงบ	ถึงเวลำกลำงคืน	 
จะท�ำควำมเพยีรทัง้คนืไม่นอนตลอดคืนกย็งัอยูไ่ด้	น่ีเรียกว่ำ “ธมมฺปีต ิสขุ ํเสต”ิ ผู้มี 
ปีติธรรมย่อมถึงความสุขได้

ขอให้เข้ำใจว่ำ	ถ้ำเรำจะใช้แต่วปัิสสนำพจิำรณำแต่รูปนำม	พจิำรณำไปนำนๆ	เกนิ 
ก�ำลงัของสตปัิญญำ	มนักช็กัล้ำไปเหมอืนกนั	พจิำรณำมนัจะไม่ชัด	ปัญญำมนัจะอ่อนลง	 
จึงควรไปน่ังสมำธ	ิเมือ่เรำไปเข้ำสมำธ	ิเรียกว่ำ	ปฏิโลม	เมือ่เรำเข้ำฌำนจิตรวมสนิทดแีล้ว	 
จนส�ำเร็จฌำน	มี	ปีติ	สุข	เอกัคคตำ	เสวยสุขอยู่ในฌำนขนำดเป็นชั่วโมงๆ	หรือใน
บำงครั้งตลอดทั้งคืนเลยก็มี

เมื่อจิตถอนจำกสมำธิแล้ว	 จิตเป็นสมำธิที่ดี	 เมื่อเรำพิจำรณำรูปร่ำงกำย	หรือ
เวทนำ	ควำมสขุ	ควำมทกุข์	มนักจ็ะพจิำรณำได้ชดัเจน	พจิำรณำกำยกเ็หน็กำยชดัเจน	 
พิจำรณำร่ำงกำยถึงขนำดเห็นเป็นอนิจจัง	 ทุกขัง	 อนัตตำ	 ในบำงครั้งจนเกิดร้องไห ้
เพรำะสลดสังเวชตนเอง	บำงทีเกิดเห็นตับ	ไต	ไส้	ก็เกิดสังเวช	เมื่อเกิดสังเวชแล้ว	 
เมื่อเรำไปเข้ำสมำธิอีก	จิตก็จะรวมได้อีก
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ตกลงว่ำ ฌานกบัวปัิสสนาน้ี เป็นเคร่ืองรับซึง่กันและกนั เหมอืนกบัตวัอย่ำงเช่น	 
นำยช่ำงเขำมีเครื่องมือ	ก็คือพวกมีด	ขวำน	ถ้ำน�ำเครื่องมือไปใช้แต่เพียงอย่ำงเดียว	 
มันก็จะหมดคมได้เหมือนกัน	 เมื่อหมดคมแล้ว	 นำยช่ำงเขำต้องเอำเครื่องมือนั้นมำ 
ลับอีก	 เม่ือลับได้คมเหมือนเดิมแล้วก็สำมำรถที่จะน�ำไปใช้ได้ดีเหมือนเดิม	 ฉันใด 
ก็ฉันน้ัน	 เราจะใช้แต่วิปัสสนาเอาแต่พิจารณาอย่างเดียวก็ทําให้ปัญญาอ่อนลงได้ 
เหมอืนกนั เราจึงต้องเข้าสมาธเิพือ่เพิม่พลงัเข้าไปใหม่ ถ้าเราไม่สําเร็จฌานเสยีก่อน เราก ็
จะเดนิวิปัสสนาไม่ได้ ขออย่าให้เรากลวัฌาน ฌานเป็นสิง่ทีจํ่าเป็นทีส่ดุ	ในหลกัธรรม 
ท่ำนจึงกล่ำวไว้ว่ำ	“ดูก่อนภกิษุทัง้หลาย ท่านทัง้หลายจงมฌีานเป็นเกราะ จงมฌีานเป็น 
ที่พึ่ง และจงมีฌานเป็นเครื่องอยู่เถิด”

คนทีไ่ม่มฌีานกค็อืคนสามัญทีม่จิีตใจไม่สงบ ฟุง้ซ่าน คิดออกไปนอกกาย คดิไป 
ตามอารมณ์สัญญา จิตยึดไม่อยู่ ก็เพราะจิตไม่มีเครื่องอยู่นั่นเอง ถ้าจิตมีเครื่องอยู่ 
คอืมฌีาน กจ็ะมปีีต ิความสขุ และจิตถงึเอกคัคตา เป็นจิตดวงเดียว เกดิความอิม่ใจ 
นี่เป็นเครื่องอยู่ ธรรมดาจิตที่สงบนั่นแหละเรียกว่า ฌาน

ถ้ำจิตไม่สงบแล้ว	 เรำจะพิจำรณำร่ำงกำยได้อย่ำงใด	จะพิจำรณำเวทนำ	หรือ 
ควำมสขุควำมทกุข์ได้อย่ำงใด	เหมอืนกบัพ่อค้ำไปท�ำกำรค้ำขำยต่ำงจังหวดั	ถ้ำยงัไม่มี 
ที่พักแล้วจะไปค้ำขำยที่น่ันได้อย่ำงใด	 เรียกว่ำพ่อค้ำน้ันยังไม่มีที่อยู่	 หรือแม้แต่
ข้ำรำชกำรทีย้่ำยไปอยูต่่ำงจังหวดั	เขำกย็งัมบ้ีำนรับรองให้	ถ้ำเรำไม่มีบ้ำนอยู	่ร่ำงกำย
ของเรำจะอยู่ได้อย่ำงไร	นี่เป็นกำรเปรียบเทียบทำงโลกให้ฟัง

เมือ่เรำเข้ำฌำนได้แล้ว	เรำอย่ำไปตดิในฌำน	ท่ำนว่ำไว้	“ถ้าไปตดิในฌาน กมี็บญุ 
ในฌาน ตายไปกจ็ะไปเกดิในรูปพรหม ๑๖ ช้ัน เรียกว่ายนิดีในฌาน ตดิอยูใ่นฌาน”  
แต่ถ้ำเรำไม่ยินดี	ถึงจะเกิดควำมสุขในฌำน	 เรำก็ไม่พอใจในสุขในฌำนนั้น	 เพรำะ
เรำรู้เท่ำทันสุขในฌำน	ซึ่งก็คือ	สุขเวทนำ

เมื่อเรำรู้ถึงสุขเวทนำ	มันก็จะรู้ทันทุกขเวทนำได้เหมือนกัน	สุขเวทนำที่เกิดจำก 
ฌำน	หรือทกุขเวทนำทีเ่กดิจำกกำรปวดแข้งปวดขำหรือจำกโรคภยัต่ำงๆ	น้ันกเ็หมอืนกนั  
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ถ้ำเรำพิจำรณำได้อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งแล้ว	ถ้ำเรำยินดีในควำมสุข	และเศร้ำใจในควำม
ทุกข์	เรียกว่ำ	ใจล�ำเอียง	ใจไม่เป็นกลำง	เรำต้องท�ำใจให้เป็นกลำง	คือให้เห็นว่ำสุข
หรือทกุข์มค่ีำเท่ำกัน	เป็นของคู่กัน	ถ้ำเรำไปยดึเอำควำมสขุ	เรำกจ็ะได้รับเอำควำมทกุข์ 
มำด้วย	เรียกว่ำเอำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง	ต้องได้แถมอีกอย่ำงหนึ่ง	เพรำะเป็นของคู่กัน	
เช่น	เรำเอำควำมเกดิ	กจ็ะได้ควำมตำยมำด้วย	เอำควำมรัก	กไ็ด้ควำมชงัมำด้วย	มร้ีอน 
ก็ต้องมีหนำว	เรื่องของโลกเป็นเช่นนี้

ถ้าเราไม่ยนิดใีนสขุในทกุข์ เหน็สขุกบัทกุข์เป็นอนัเดยีวกนั น่ีเรียกว่าจิตไม่ลําเอยีง  
เรารู้เวทนา เรียกว่า “เวทนานุปัสสนา”

ถ้าเราจะเอาจิตออกจากมจิฉาสมาธ ิต้องเอากายกบัใจเป็นหลกั ความรู้อย่างอืน่
ต้องปล่อยหมด ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังอะไร ต้องละวางให้หมด ท�าใจให้เป็นกลาง 
ปล่อยความยินดียินร้าย ให้ตั้งอุเบกขาเป็นหลัก อันนี้เป็นสิ่งที่ส�าคัญขอให้จ�าให้ดี

เม่ือเรำเข้ำถงึฌำนทีส่ำมแล้ว	เรำท่ำนส่วนมำกไปเข้ำใจผิดคดิว่ำเป็นพระนิพพำน
แล้ว	เข้ำใจว่ำหมดกิเลสแล้ว	เป็นอย่ำงน้ันเสยีโดยมำก	เรียกว่ำ	“หลงฌานหรือตดิฌาน”

สมถะและวปัิสสนำเป็นของคู่กนัไปเร่ือยๆ	เมือ่สมถะแก่กล้ำจนกลำยเป็นวปัิสสนำ	 
กำรพิจำรณำร่ำงกำยนี้ก็ใช้สัญญำนี่แหละเสียก่อน	ขอให้จ�ำไว้

นี่ก็ได้พูดเรื่องฌำนมำจนพอสมควรแก่เวลำ	เอวัง
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วิปลาส 

๕	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๒๕

พวกเรำท่ำนนักปฏบิตัทิัง้หลำย	เรำต้องคอยแสวงหำครูบำอำจำรย์ทีย่งัมีชีวติอยู่
ในปัจจุบนัน้ี	เพรำะกำรภำวนำน้ันใช่ว่ำจะไม่สำมำรถทีจ่ะเกดิโทษได้	ทีพ่ดูเช่นน้ีเพรำะ
บำงครั้งเรำอำจจะเดินทำงผิดก็ได้	เมื่อเรำผิดแล้วหรือสงสัยว่ำจะถูกหรือผิด	เรำต้อง
รีบไปหำครูบำอำจำรย์ที่สำมำรถจะช่วยชี้แนะเรำได้	บำงครั้งกำรภำวนำก็สำมำรถที่จะ
ท�ำใหเ้กดิสัญญาวปิลาส คอืความคดิทีเ่ห็นผดิจากความเป็นจรงิ	ในหลักทำ่นเรยีกว่ำ	
“มิจฉาทิฏฐิ”

กำรทีเ่รำจะเร่ิมหดัภำวนำ	ในเบือ้งแรกเรำจะต้องเข้ำหำครูบำอำจำรย์ทีท่่ำนฉลำด	
ท่ำนทีเ่คยผ่ำนอปุสรรคเหล่ำน้ีมำแล้ว	เพรำะเมือ่เวลำทีเ่รำมปัีญหำ	ท่ำนจะสำมำรถทีจ่ะ 
ช่วยเรำได้ถูกต้อง	 ท่ำนกล่ำวว่ำ	 แม้อาจารย์ท่านใดจะได้สมาธิขนาดไหน ได้รับปีติ
ความสุขอย่างขนาดไหน จะระลึกชาติได้สักกี่ชาติก็ตาม ถ้าไตรลักษณ์ยังไม่เกิดแล้ว 
ท่านก็ยังจัดเป็น “มิจฉาสมาธิ”	เพรำะว่ำในชั้นนี้มักจะเดินทำงที่ผิดเป็นส่วนมำก

จิตวิปลาส คอื ความเหน็ทีผิ่ดจากความเป็นจริง ความคิดทีเ่หน็ผิด เช่น	คดิว่ำ 
ของไม่เที่ยงส�ำคัญกว่ำของเที่ยง	ของที่เป็นทุกข์ส�ำคัญกว่ำสิ่งที่เป็นสุข

จะยกตวัอย่ำงให้ฟัง	ในสมยัก่อนน้ันได้ข่ำวท่ำนอำจำรย์	“สงค์”	ประกำศตนเอง
ว่ำตนส�ำเร็จอรหนัต์	ท่ำนเจ้ำคุณสมเด็จมหำวรีวงศ์	ท่ำนจึงสัง่ให้ท่ำนอำจำรย์สงค์เข้ำไป
กรุงเทพฯ	เพื่อที่ท�ำกำรสอบสวน
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มหำเมฆได้รับกำรแต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้ำกรรมกำรสอบสวน	มคีณะกรรมกำรร่วม
ด้วยหลำยองค์	คณะกรรมกำรได้ถำมเกีย่วกบัเร่ืองพระธรรมวนัิยหลำยเร่ือง	อำจำรย์
สงค์ได้แสดงเป็นภำคไปเลย	ไม่มกีำรตดิขดั	พอสอบสวนเสร็จแล้วกใ็ห้ขังไว้ในกฏุ	ิไม่ให้ 
ออกบิณฑบำต	 ในที่สุดคณะกรรมกำรไม่สำมำรถที่จะสรุปได้ว่ำเป็นจริงเท็จอย่ำงใด	
คณะกรรมกำรจึงไปกรำบเรียนเจ้ำคุณสมเด็จมหำวีรวงศ์

พอดีในระหว่ำงน้ัน	หลวงปูม่ัน่ท่ำนเข้ำไปพกัอยูท่ีว่ดัสระปทมุ	พวกคณะกรรมกำร 
จึงมำกรำบเรียนหลวงปูม่ั่นให้ช่วยพจิำรณำ	เมือ่คณะกรรมกำรรำยงำนจบลง	หลวงปูม่ัน่ 
ท่ำนก็นั่งหลับตำไม่ถึงห้ำนำที	ท่ำนก็ลืมตำขึ้นและชี้ไปที่อำจำรย์สงค์	และว่ำ

“สงค์ ท่านเข้าสมาธไิม่มอีนุโลม มแีต่ปฏโิลม เข้าแล้วไม่ออก ตาท่านขวางแล้วน่ัน”

พดูเพยีงเท่ำน้ันแหละ	อำจำรย์สงค์ท�ำตำปริบๆ	ก้มลงกรำบทีเ่ท้ำหลวงปูม่ัน่	และว่ำ

“ผมนับถือท่านเป็นอาจารย์”

แก้กันเท่ำนี้เพรำะท่ำนรู้วำระจิต	ที่ว่ำท่ำนอำจำรย์สงค์เข้ำสมำธิมีแต่ปฏิโลม	คือ
เข้ำแล้วไม่ออก	ไม่มีอนุโลม	ท�ำให้เกิดวิปลำสได้	นี่ยกตัวอย่ำงให้ฟัง

อกีเร่ืองหน่ึง	มแีม่ชคีนหน่ึงแสดงบพุเพนิวำสระลกึชำตไิด้	พยำกรณ์ตนเองแล้วก ็
ไปพยำกรณ์บรรดำพระเณรว่ำคนน้ันเคยเป็นลกูท่ำนเท่ำน้ันเท่ำน้ีชำต	ิเมือ่แม่ชีแสดงไป	 
อำจำรย์ที่อยู่ด้วยหลงเชื่อไประยะหนึ่ง	 แต่พระเณรไม่ค่อยเชื่อเท่ำใด	ถ้ำผู้ใดไม่เชื่อ	
อำจำรย์ท่ำนจะดุเอำ	และว่ำ	“อย่าไปดูหมิ่นเขา แม้เขาจะเป็นหญิง”

จนกระทั่งอยู่ต่อมำ	แม่ชีก็เกิดอำกำรแปลกๆ	บำงครั้งก็หัวเรำะโดยไม่มีเหตุผล	
บำงวนักร้็องไห้	ท่ำนจึงจัดให้ท่ำนเจ้ำคณุญำณฯ	(อำจำรย์สงิห์)	อำจำรย์ฝ้ัน	ไปแก้	แม่ชี 
ผู้นั้นจึงหำยได้

กำรเรียนบ�ำเพญ็สมถะจึงจ�ำเป็นต้องมคีรูบำอำจำรย์	เรำจึงต้องรู้ไว้ว่ำทีแ่ห่งไหนมี
ครูบำอำจำรย์อยู่บ้ำง	เพือ่ว่ำในอนำคตเรำจะออกปฏบิตัเิรำจะได้รู้ไว้	ถ้ำเป็นวปิลำสแล้ว 
อยู่คนเดียวจะแก้ไขยำก



51

ในสมยัพทุธกำล	ถ้ำเป็นพระต้องให้ได้	๕	พรรษำเสยีก่อนจึงจะออกเดด็เด่ียวได้	 
เรียกว่ำ	“พ้นนิสยั”	เม่ือออกไปแล้ว	ถ้ำเกดิไปเป็นอะไร	กจ็ะต้องกลบัมำหำครูบำอำจำรย์ 
ที่เคยทรมำนกันนั่นแหละจึงจะหำยได้

คนที่ไม่มีครูบาอาจารย์ จะไม่ยอมแก้ไขอะไรง่ายๆ ดังน้ันจึงต้องกลับมาหา
ครูบาอาจารย์ทีเ่คยทรมานกนัน่ันแหละ จึงว่าจะอยูห่่างไกลกจ็�าเป็นต้องไป เพราะเป็น 
เรื่องของการปฏิบัติ เมื่อจิตใจเป็นอย่างใดมีข้อสงสัยอย่างใด จะได้ไปศึกษากับท่าน
เสียก่อนที่จะผิด

อำตมำเกรงว่ำในอนำคตอกี	๒๐	ปีข้ำงหน้ำ	กลวัว่ำจะหมดสมัยของครูบำอำจำรย์ 
ผู้ที่ช�ำนำญ	เพรำะกำรปฏิบัติตนของพระเณรในสมัยนีค้่อนข้ำงจะหย่อนยำน	และมัก
จะเดินทำงที่ผิด

กามสขุลัลกิานุโยค เป็นความผิดอย่างยิง่ของพระเณร	เพรำะยงัตดิอยูใ่น	“กามสขุ”  
คือ	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	สัมผัส	ลำภสักกำระ	ยศ	สรรเสริญ	ยังหวั่นไหวในโลกธรรม	
เม่ือประสบสขุกมั็กจะหลงสขุ	ประสบทกุข์กจ็ะเสยีใจ	ได้รับสรรเสริญกห็ลงสรรเสริญ	
สิ่งเหล่ำนี้เรียก	โลกธรรม ๘ เรียกว่ำผิดทำง

อตัตกิลมถานุโยค คอืทรมานกายให้ได้รับความยากล�าบาก อย่ำงทีพ่ระพทุธเจ้ำ
ทรงบ�ำเพญ็ทกุรกิริยำมำแล้ว	แต่ในบำงคร้ังกส็ำมำรถทีจ่ะท�ำเป็นคร้ังครำวได้เพือ่เป็น 
กำรทดลองก�ำลงัใจของเรำด	ูแต่จะต้องท�ำแล้วร่ำงกำยไม่เหน็ดเหน่ือย	ท�ำแล้วสบำยกำย 
สบำยใจ	ตำมหลกัทีว่่ำ “สพพฺรส ํธมมฺรโส ชินาต”ิ ผู้ใดได้ดืม่รสพระธรรมแล้ว ย่อมจะ 
ชนะรสทั้งปวง	อันนี้แหละที่เป็นสิ่งที่ให้ต้องทดลอง

นี่ก็เห็นว่ำพูดมำพอสมควร	เอวัง
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ปุคคลสูตร 

๒๖	มิถุนำยน	พ.ศ.	๒๕๒๖

พระพุทธเจ้ำทรงตรัสไว้ว่ำ	“ดกู่อนภิกษุทัง้หลาย บคุคล ๔ จ�าพวกมอียูใ่นโลกน้ี  
ไม่ได้ขาดจากโลกนี้”	๔	จ�ำพวก	มีพวกใดบ้ำงละ	คือ

๑. ตโม ตมปรายโน	คือ	มืดมำแล้วมืดไป
๒. ตโม โชติปรายโน	คือ	มืดมำแล้วสว่ำงไป
๓. โชติ ตมปรายโน คือ	สว่ำงมำแล้วมืดไป
๔. โชติ โชติปรายโน	คือ	สว่ำงมำแล้วสว่ำงไป

ตโม ตมปรายโน คอื มดืมาแล้วมดืไป	หมำยควำมว่ำ	เมือ่มำเกดิกเ็กดิด้วยบำป
อกุศล	ต้องมำทกุข์มำจนตลอดจนกระทัง่วนัตำย	ค�ำว่ำ	มดื	คอืไม่มปัีญญำ	ไม่มทีำน	 
ศีล	ภำวนำ

ตโม โชตปิรายโน คอื มดืมาสว่างไป	หมำยควำมว่ำ	มำเกดิด้วยบำปอกศุล	เกดิใน 
ตระกลูต�ำ่ทีย่ำกจน	แต่เกดิมศีรัทธำเลือ่มใสในทำน	ศลี	ภำวนำ	คอืขวนขวำยให้ทำนตำมมี 
ตำมเกิดไม่ว่ำจะมำกน้อยก็ตำม	พยำยำมรักษำศีลห้ำให้บริสุทธิ์มำกที่สุด	 ตลอดจน 
หดัน่ังสมำธภิำวนำ	ด้วยอำนิสงส์เหล่ำน้ีท�ำให้เขำได้กลบักลำยเป็นคนทีม่ัง่มศีรีสขุด้วย
ทรัพย์สมบตั	ิเขำยิง่เลือ่มใสในศำสนำมำกยิง่ขึน้เพรำะท�ำแล้วสำมำรถทีใ่ห้ผลเหน็ทนั	
เมื่อตำยไปก็สู่สุคติ	เรียกว่ำมืดมำแล้วสว่ำงไป
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โชติ ตมปรายโน คือ สว่างมาแล้วมืดไป	หมำยควำมว่ำ	มำเกิดในตระกูลที่สูง
เพรำะผลบญุในชำตก่ิอนๆ	มัง่คัง่ด้วยทรัพย์สมบตั	ิแต่เป็นคนทีป่ระมำท	ไม่สนใจใน 
ทำน	ศีล	ภำวนำ	เม่ือเขำตำยไปกจ็ะไปสูท่คุตภิมู	ิเพรำะผลทีเ่ขำประมำทเมือ่ตอนทีย่งั 
มีชีวิตอยู่	เรียกว่ำสว่ำงมำแล้วมืดไป

โชต ิโชตปิรายโน คอื สว่างมาแล้วสว่างไป	หมำยควำมว่ำ	มำเกดิด้วยผลบญุกศุล	 
เกดิในตระกลูทีพ่ร้อมด้วยทรัพย์สมบตั	ิรวมทัง้สิง่ต่ำงๆ	และกย็งัยนิดใีนทำน	ศลี	ภำวนำ	 
ไม่ลืมว่ำที่เรำมีสมบัติและสิ่งต่ำงๆ	 ได้เช่นน้ีก็เพรำะอำนิสงส์ของกำรที่เรำประพฤติ 
กำย	วำจำ	ใจ	ที่สุจรติอยูใ่นศลีธรรม	เมือ่ตำยไปแล้วเขำก็จะไดเ้สวยแต่กุศลสุขที่เขำ 
ได้กระท�ำมำแต่ยังมีชีวิตอยู่

ขอให้ท่ำนทัง้หลำยจงพจิำรณำดวู่ำท่ำนเข้ำกบัจ�ำพวกใด	ถ้ำท่ำนเข้ำอยูใ่นจ�ำพวก
ทีว่่ำ	มดืมาแล้วสว่างไป	และ	สว่างมาแล้วสว่างไป	กใ็ห้จงปฏบิตัยิิง่ๆ	ขึน้ไปเถิด	เพรำะ 
จะเป็นประโยชน์กับตัวท่ำนเอง	แต่ถ้ำท่ำนเข้ำในจ�ำพวกที่ว่ำ	มืดมาแล้วมืดไป	และ	 
สว่างมาแล้วมืดไป	 ก็ขอให้รีบแก้ไขตัวเอง	 มิเช่นน้ันแล้วทำ่นจะได้รับแต่ควำมทุกข์
ทรมำนเป็นอย่ำงมำก

เม่ือเรำทรำบเช่นน้ีแล้ว	 เรำคงจะเห็นว่ำจิตใจที่สูงแล้วก็ยังสำมำรถลงมำสู่ที่ต�่ำ 
ได้อกี	ถ้ำเรำยงัมวัเมำในสิง่ต่ำงๆ	ไม่สนใจในหลกัพระศำสนำ	ถงึจะมชีำตติระกูลเป็น
ถึงพรำหมณ์มหำศำล	คฤหบดีมหำศำล	กษัตริย์มหำศำล	ถ้ำได้ประพฤติกำยทุจริต	
วำจำทุจริต	ใจทุจริต	ไม่มีศีลธรรมแล้ว	ก็จะสำมำรถลงมำสู่ตระกูลที่ต�่ำต้อยได้

พระพุทธเจ้ำทรงตรัสอีกว่ำ “บุคคล ๗ จ�าพวก มีอยู่ในโลกไม่ได้ขาดจากโลกนี้  
มีอยู่ในโลกหาได้อยู่ในโลก บุคคล ๗ จ�าพวกนี้เปรียบเทียบกับคนที่จมน�้า”	คือ

บคุคลประเภทที ่๑	จมแล้วไม่โผล่	จมมดิไปเลย	ไม่มกีำรโผล่	เรียกว่ำจมน�ำ้ตำย

บุคคลประเภทที่ ๒	โผล่ขึ้นแล้วกลับจมลงอีก	อันนี้เพรำะเหตุคุณธรรมเสื่อม
จึงกลับจมลงอีก	เคยมีศีลมีธรรมมำแล้วแต่กลับมำประมำท	เป็นคนที่ทุศีล	เรียกว่ำ
คุณธรรมเสื่อม
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บุคคลประเภทที่ ๓	 โผล่ขึ้นแล้วเฉยอยู่	 อันนี้คุณธรรมไม่เสื่อม	 แต่ไม่มีกำร
ขวนขวำยในภำวนำสมำธ	ิแต่ยงัมคุีณธรรมอยู	่ยงัจะให้ผลต่อไปอกีหลำยภพหลำยชำต ิ
ด้วยเพรำะผลของทำนและศีล

บคุคลประเภทที ่๔	โผล่ขึน้มำเหลยีวซ้ำยแลขวำ	มองเหน็ฝ่ัง	อนัน้ีจัดเป็นอรยิ- 
บุคคลขั้นต้น	คือ	พระโสดาบัน

บคุคลประเภทที ่๕	โผล่ขึน้แล้วว่ำยต่อไป	อนัน้ีจัดเป็นอริยบคุคลขัน้ทีส่อง	คอื	 
พระสกทาคามี

บคุคลประเภทที ่๖	โผล่ขึน้แล้วสำมำรถทีว่่ำยมำข้ึนฝ่ังได้	อนัน้ีจัดเป็นพระอริย- 
บุคคลขั้นที่	๓	คือ	พระอนาคามี

บุคคลประเภทที่ ๗	โผล่ขึ้นแล้วขึ้นอยู่บนบก	อันนี้จัดเป็นอริยบุคคลขั้นสูงสุด	
คือ	พระขีณาสพอรหันต์

ในจ�ำนวน	๗	จ�ำพวกน้ี	แบ่งเป็นอริยบคุคล	๔	จ�ำพวก	และสำมญัชน	๓	จ�ำพวก	 
อันน้ีเป็นคติสอนให้พวกท่ำนทั้งหลำยได้พิจำรณำเพื่อเป็นศรัทธำวิริยะ	 ศรัทธำ 
ควำมเพียร	ให้กับตนเอง บุคคล	๗	จ�ำพวก	 เมื่อแรกก็จมน�้ำอยู่ด้วยกันนั่นแหละ	
ใน	๗	จ�ำพวกนี้มีพ้นไปได้	๔	จ�ำพวก	ยังเหลืออยู่ในโลกมนุษย์อีก	๓	จ�ำพวก	และ
ยังจมอยู่อีก	๑	จ�ำพวก	ท่ำนจึงแบ่งเป็นดอกบัว	๔	เหล่ำ

๑. ที่จมไม่โผล่เลย ท่ำนเปรียบเหมือนกับดอกบัวที่ผลิออกจำกรำกเหง้ำในน�้ำ	
ยังจะเป็นอำหำรของเต่ำ	ปู	ปลำ	ไม่มีทำงที่จะโผล่ได้	ไม่มีทำงที่จะบำนได้

๒. ที่จมอยูค่รึง่นํา้	ทำ่นเปรียบวำ่สำมำรถที่พน้มำจำกพวกเตำ่	ปู	ปลำ	แล้ว	แต่ 
ก็ไม่สำมำรถที่จะพ้นได้แน่นอน	อำจจะกลับไปเป็นอำหำรของเต่ำ	ปู	ปลำ	อีกก็ได้

๓. ขึน้มาเสมอกบัขอบน้ํา	ท่ำนเปรียบเหมอืนกบัแสงอำทติย์สำมำรถทีจ่ะฉำยไป 
โดนได้บ้ำง
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๔. โผล่ขึ้นจากนํ้าแล้ว	ท่ำนเปรียบว่ำเมื่อได้รับแสงอำทิตย์แล้ว	ก็สำมำรถที่จะ
ผลิดอกได้ง่ำย

เมือ่สรุปใจควำมก็ได้ว่ำ	บคุคลทีจ่ะสามารถทีจ่ะพ้นจากอบายภูมมีิอยู่ ๒ ประเภท  
คอื ประเภททีอ่ยู่พอดขีอบน�า้ และพ้นน�า้อยู่แล้ว สองพวกน้ีเม่ือได้รับค�ำอธบิำยสัง่สอน
จำกครูบำอำจำรย์	ก็จะมคีวำมเชือ่และจะปฏิบตัติำมหลกัของศำสนำ	แต่ในประเภทที่ 
อยูใ่ต้น�า้และอยูก่ลางน�า้น้ัน ถงึแม้จะได้ยนิได้ฟังค�าสัง่สอนกจ็ะไม่สนใจ เหน็เป็นเร่ือง 
ไม่มีแก่นสารสาระอะไร คนสองจําพวกน้ี เมื่อตายไปก็จะมีอบายภูมิเป็นที่ไปอย่าง
แน่นอน

ทีไ่ด้แสดงเร่ืองปคุคลสตูรทีแ่บ่งจ�ำพวกของบคุคลไว้เป็นประเภทต่ำงๆ	น้ี	กเ็พือ่ 
ให้พวกเรำท่ำนได้ทบทวนดูตัวเองว่ำตัวเองจัดอยู่ในจ�ำพวกใด	 จะต้องแก้ไขหรือ
ปรับปรุงอย่ำงไร	หรือไม่เพื่อเป็นประโยชน์กับท่ำนทั้งหลำยเอง

เห็นว่ำสมควรแก่เวลำ
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อุปาทาน ๔

อปุาทาน คือ การถอืม่ันในข้างเลว ได้แก่	กำรดือ้ร้ัน	เป็นต้น	ท่ำนจัดอปุำทำนไว้ 
ดังต่อไปนี้

๑. กามปุาทาน	คอื	กำรถอืมัน่ถอืร้ันในวตัถกุำมอนัเป็นเหตใุห้ถอืตวัถอืตน	และ 
เป็นเหตใุห้แสวงหำในทำงทีผิ่ดศลีธรรม	ผู้ทีต่กอยู่ในกำมุปำทำน	ย่อมไม่มีเวลำทีไ่ด้รับ 
ควำมสุข

การถือมั่นในวัตถุกาม	คือ	ถือในรูป	เสียง	กลิ่น	รส	เป็นต้น	ท�ำให้เรำหมกมุ่น
ติดใจอยู่ในวัตถุกำมนั้นว่ำสิ่งนั้นเป็นของเรำ	จนเป็นเหตุให้อิจฉำหรือหึงหวงผู้อื่น

๒. ทฏิุปาทาน	คอื	กำรไม่เชือ่ควำมเหน็ของผู้อืน่	เป็นเหตใุห้มกัจะแตกจำกมิตร	 
จะคบค้ำสมำคมท่ำนผู้ใดก็ไม่คบนำนถึงไหน	 เพรำะเขำเห็นทิฏฐิอันผิดของตนเสมอ	
แม้ใครสั่งสอนว่ำกล่ำวในทำงที่ดีที่ชอบล้วนแต่เป็นผลน�ำควำมเจริญมำสู่ตน	ตนเอง
ก็ไม่เชื่อถือในถ้อยค�ำเหล่ำนั้น

๓. สลีพัพตปุาทาน	คอื	กำรถอืในธรรมเนียมทีต่นประพฤตมิำ	หรือได้เคยนับถอืมำ
จนชินด้วยอ�ำนำจควำมเชือ่ว่ำสิง่ศกัดิส์ทิธิอ์ำจอ�ำนวยผลให้เป็นอย่ำงน้ันอย่ำงน้ี	ตรงกบั 
ค�ำที่ว่ำ	“ถือมงคล ตื่นข่าว”	ในเหตุอันที่ไม่น่ำจะเป็นไปได้	จนเป็นเหตุให้งมงำย

๔. อตัตวาทปุาทาน	คอื	ควำมถอืตวัถอืตนว่ำเรำว่ำเขำ	ด้วยอ�ำนำจมำนะ	จนถงึ 
กับเป็นเหตุถือพวก	แตกควำมสำมัคคีธรรมในระหว่ำงพวกพ้อง
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ศีล สมาธิ ปัญญา

กำรใช้สตคิอยก�ำหนดรูปนำมอยู่อย่ำงน้ันเป็นตวัศลี	คอือนิทรีย์สงัวรศลีโดยตรง

เมือ่สตติัง้มัน่อยูห่รอืแน่วแน่อยูก่บัอำรมณ์	หรอือริิยำบถทีก่�ำหนดน้ัน	น่ันแหละ 
คอื	สมำธ	ิซึง่จะเป็นเหตใุห้เกดิปัญญำ	กำรรู้เหน็ควำมเกดิดบัของรูปนำมจนไตรลกัษณ์ 
ปรำกฏ	คือ	ปัญญำ

ดังที่กล่ำวมำน้ีจึงตรงกับหลักที่ว่ำ	 ศีลเป็นเหตุให้เกิดสมาธิ สมาธิเป็นเหตุให้
เกิดปัญญา

ฉะน้ัน	การเจริญวปัิสสนากรรมฐาน	จึงได้ชือ่ว่ำปฏบิตัติำมหลกัศลี	สมำธ	ิปัญญำ	 
และพงึเข้ำใจต่อไปว่ำ	การเจริญมรรค ๘ น้ันมใิช่อืน่ไกล	คอืกำรเจริญสมถกรรมฐำน	
วิปัสสนำกรรมฐำน	นี้เอง

ถ้ำไม่ได้เจริญสมถะและวปัิสสนำกรรมฐำน	จะเรียกว่ำเจริญมรรค	๘	ไม่ได้	เพรำะว่ำ	 
มรรค	๘	ไม่ใช่อื่นไกล	ได้แก่	ศีล	สมำธิ	ปัญญำ	นี้เอง
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ธรรมสมาทาน ๔

ค�ำว่ำ	สมาทาน	ได้แก่	กำรกระท�ำกรรม	ท่ำนจ�ำแนกไว้	๔	อย่ำง	คือ	

๑. ธรรมสมาทานบางอย่างให้ทกุข์ในปัจจุบนั และมทีกุข์เป็นวบิากต่อไป	ได้แก่	
กำรกระท�ำกรรมทีเ่ป็นอกศุลโดยทีไ่ม่มใีจสมัคร	ท�ำโดยควำมจ�ำเป็นอย่ำงใดอย่ำงหน่ึง
บังคับ	เมื่อท�ำกรรมเช่นนี้ก็ย่อมได้รับควำมเดือดร้อนใจเป็นผล	เช่น	บุคคลประพฤติ
อกุศลกรรมบถโดยฝืนใจประพฤติ	 จึงได้รับทุกข์โทมนัสเป็นผลในภำยหลัง	 ดังน้ี
เป็นต้น

๒. ธรรมสมาทานบางอย่างให้ทุกข์ในปัจจุบัน แต่มีสุขเป็นวิบากต่อไป	ได้แก่	
กำรกระท�ำกรรมทีเ่ป็นกศุลโดยควำมสมัครใจ	ได้รับควำมยำกล�ำบำกในขณะทีท่�ำน้ัน	 
แต่ต่อไปได้รับผลอันเป็นที่พึงพอใจ	 เช่น	 บุคคลประพฤติกุศลกรรมบถด้วยควำม 
บำกบัน่จนเป็นผลส�ำเร็จ	ประสบทกุข์ในตอนต้น	คร้ันแล้วกไ็ด้รับผลคอืควำมสขุโสมนัส 
ในภำยหลัง	เป็นต้น

๓. ธรรมสมาทานบางอย่างเป็นสุขในปัจจุบัน แต่มีทุกข์เป็นวิบากต่อไป	ได้แก่	
กำรกระท�ำกรรมที่เป็นอกุศลโดยควำมสมัครใจ	 ได้รับควำมสะดวกและพอใจใน 
ตอนต้น	คร้ันแล้วเมือ่ถงึครำวผลของบำปอกศุลกรรมน้ันอ�ำนวยให้	จึงได้รับควำมทกุข์ 
โทมนัส	เช่น	บคุคลประพฤตอิกศุลกรรมบถโดยควำมพอใจจึงได้เสวยควำมสขุโสมนัส 
ในตอนต้น	ครั้นแล้วก็ได้รับทุกข์โทมนัสเป็นผลในภำยหลัง

๔. ธรรมสมาทานบางอย่างให้สุขในปัจจุบัน และมีสุขเป็นวิบากต่อไป	 ได้แก่	
กำรกระท�ำทีเ่ป็นกศุลด้วยควำมสมัครใจ	กย่็อมได้รบัผลอนัพงึปรำรถนำ	เช่น	บคุคล
ประพฤติกุศลกรรมบถด้วยควำมพอใจ	ได้เสวยสุขโสมนัสเป็นผลตอบ	ดังนี้ก็มีแล
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อริยวงศ์ ๔

อรยิวงศ์ ๔	คอื ปฏปิทำของพระอริยะ	หมำยเอำแต่พระเสขะ	ซึง่ยงัจะต้องบ�ำเพญ็ 
เพยีรเพือ่บรรลอุริยมรรค	อริยผล	เบือ้งสงูขึน้ไปโดยล�ำดับ	เป็นกจิทีจ่�ำเป็นต้องกระท�ำ
อยู่อีก	แต่หมำยเฉพำะพระอริยะผู้เป็นสมณะคือบรรพชิตเท่ำนั้น	พวกคฤหัสถ์ไม่นับ
รวมเข้ำในที่นี้

อริยวงศ์	๔	คือ

สนัโดษยนิดด้ีวยปัจจัยสี	่คอื	มจีีวร	(๑)	บณิฑบำต	(๑)	เสนำสนะ	(๑)	เภสชั	(๑)	 
ตำมมีตำมได้	เพือ่ทีจ่ะน�ำมำเพือ่ในกำรเจริญกศุลและในกำรละบำปอกศุล	โดยทีท่่ำน 
จะไม่ทรุนทรุำยเพือ่แสวงหำ	ได้มำกเ็พือ่บริโภคใช้สอย	ไม่ตดิใจหมกมุ่นอยูใ่นปัจจัย
นั้นๆ
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ญาณ

พระปรีชำอันรู้จักสำวหำเหตุที่เป็นมำแล้วว่ำ	ผลนี้มาจากเหตุดีหรือเหตุชั่ว	คือ
ท�ำกรรมไว้ดีหรือท�ำกรรมไว้ชัว่	จึงได้เกดิมผีลขึน้เป็นอย่ำงน้ี	เรียกว่ำ	“อตตีงัสญาณ” 
กำรรู้ทุกข์	นิโรธ	ก็นับว่ำเป็นอตีตังสญำณเหมือนกัน	ท่ำนจัดเข้ำใน	ธัมมปฏิสัมภิทา

พระปรีชำอันรู้จักคำดผลในอนำคตอันจะเกิดมีขึ้น	 เพรำะเหตุที่ท�ำในปัจจุบัน
หรือในอนำคตด้วยกัน	เช่น	เหตุกำรณ์ในเวลำนี้ว่ำดีหรือชั่วก็หยั่งรู้ล่วงหน้ำได้ว่ำผล
จะมตีำมเหตทุีไ่ด้กระท�ำ	ท่ำนเรียกว่ำ	“อนาคตงัสญาณ” ท่ำนจัดเป็น	อตัถปฏิสมัภิทา

พระปรีชำทีห่ยัง่รู้ในกจิทีค่วรท�ำหรือไม่ควรท�ำในเมือ่เหตดุหีรือช่ัวเกดิข้ึนในทนัใด	 
รู้ว่ำควรท�ำอย่ำงไร	ควรปฏบิตัอิย่ำงไรต่อเหตผุลน้ันๆ	อย่ำงน้ีเรียกว่ำ	“ปัจจุปปันนังสญาณ”  
ท่ำนจัดเข้ำใน	ปฏิภาณปฏิสัมภิทา

สรุปได้ดังนี้

อตีตังสญาณ	กล่ำวสั้นๆ	ว่ำ	รู้เหตุ
อนาคตังสญาณ	กล่ำวสั้นๆ	ว่ำ	รู้ผล
ปัจจุปปันนังสญาณ	กล่ำวสั้นๆ	ว่ำ	รู้ทั้งเหตุและผล
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ปฏิสัมภิทา

๑. อตัถปฏสิมัภทิา	หมำยเอำกำรอธบิำยเน้ือควำมย่อๆ	ให้พสิดำรได้	อกีนัยหน่ึง 
หมำยควำมว่ำ	เอำผลแห่งกรรม	ควำมรู้จักคำดถึงผลอันจักมี	เพรำะเหตุที่กระท�ำใน
ปัจจุบันด้วยอนำคตังสญำณ

๒. ธมัมปฏสิมัภทิา	หมำยเอำ	อเุทส คอื	ภำษิตอนัเป็นกระทงควำม	ท�ำควำมเข้ำใจ 
ในอุเทสนั้นๆ	แล้วอธิบำยภำษิตอุเทส	แล้วผูกเป็นกระทู้ขึ้นได้	อีกนัยหนึ่ง	หมำยเอำ
ควำมเข้ำใจค้นหำเหตุในหนหลังด้วยอ�ำนำจอตีตังสญำณ

๓. นิรุกตปิฏิสมัภทิา “นิรุกต”ิ	ศพัท์น้ีเป็นภำษำสนัสกฤต	ได้แก่ควำมรู้เข้ำใจภำษำ 
ต่ำงๆ	ตลอดถึงรู้ภำษำต่ำงประเทศ	 รู้จักพูดให้ถูกใจคน	 จูงใจคนอื่นให้น้อมเข้ำมำ 
นับถือ	กล่ำวสั้นๆ	คือเป็นคนเข้ำใจพูด

๔. ปฏภิาณปฏสิมัภทิา	ได้แก่	กำรเป็นคนฉลำด	มไีหวพริบด	ีเมือ่เกดิเหตขุึน้ใน 
ทันใด	ก็รู้จักกระท�ำให้เหมำะสม	ท่ำนยังจ�ำแนกออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

ปริยัติปฏิภาณ	ได้แก่	ควำมแตกฉำนในกำรถำมและกำรโต้ตอบ

อธิคมปฏิภาณ	ได้แก่	ควำมแตกฉำนในเหตุอันจะให้ได้บรรลุมรรคผล
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วิปัสสนูปกิเลส

วิปัสสนูปกิเลส คือ อันตรายของวิปัสสนา	ดังที่จะกล่ำวนี้

๑. อาภาโส		 คือ	แสงสว่ำง	(รวมทั้งนิมิตต่ำงๆ	ด้วย)
๒. ปีติ			 คือ	ควำมอิ่มใจยิ่ง	เกินพอดี
๓. ปัสสัทธิ		 คือ	ควำมสงบยิ่ง	เกินพอดี
๔. อธิโมกข์		 คือ	ควำมเชื่อเด็ดขำด
๕. ปัคคหะ		 คือ	ควำมเพียรกล้ำยิ่ง	เกินพอดี
๖. สุขัง			 คือ	ควำมสุขสบำยยิ่ง	เกินพอดี
๗. ญาณัง		 คือ	ควำมรู้ยิ่ง	เกินพอดี
๘. อุปัฏฐานัง		คือ	สติกล้ำยิ่ง	เกินพอดี
๙. อุเบกขา		 คือ	ควำมวำงเฉยยิ่ง	เกินพอดี
๑๐. นิกันติ		 คือ	ควำมยินดีติดใจในอุปกิเลสทั้ง	๙	นั้น

อปุกเิลสของวปัิสสนา ๑๐ ประการน้ี ท่านกล่าวว่าล้วนแต่เป็นอนัตรายแก่วปัิสสนา  
เพราะเหตุไรจึงเป็นอันตราย?	ก็เพรำะว่ำ	เมื่อผู้ปฏิบัติได้เข้ำท�ำกำรปฏิบัติมำเป็นเวลำ
นำนๆ	จิตใจย่อมสงบขึน้เป็นล�ำดบั	สมำธกิแ็ก่กล้ำขึน้	และสมัมสนญำณกแ็ก่กล้ำ	ทัง้ 
อทุยัพพยญำณก�ำลงัเกดิด้วย	(แต่ยงัไม่สมบรูณ์)	จึงเป็นมลูเหตกุ่อให้เกดิวปัิสสนูปกเิลส 
เหล่ำน้ี	ข้อทีส่�ำคญัทีค่วรสงัเกตไว้ดังน้ี	จะขอพดูไว้พอเป็นแนวทำงเพือ่เข้ำใจบ้ำงเลก็น้อย

จริงอยู ่ญาณงั คอื ปัญญาญาณ ในอปุกเิลสน้ีมกัหนักไปในทางจินตามยญาณ  
คอืสมัมสนญำณ	ประกอบด้วยมส่ีวนแห่งอทุยพัพยญำณทีย่งัไม่สมบรูณ์	ดงัได้กล่ำว
แล้วข้ำงต้นเข้ำไปผสมด้วย	จึงท�ำให้เกิดควำมรู้ควำมเห็นกว้ำงขวำงไปโดยที่ผู้ปฏิบัติ
ไม่รู้ตัว	ถ้ำเป็นนักปริยัติด้วยแล้วยิ่งร้ำยแรงกว่ำผู้ที่ไม่รู้ปริยัติ	เพรำะเมื่อปฏิบัติมำถึง 
ขั้นนี้ออกจะมีควำมรู้ผิดกว่ำปกติ	 จนถึงกับท�ำให้ส�ำคัญผิดนึกว่ำเรำได้มรรคผลแล้ว	 
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เรำตรัสรู้แล้ว	ฉะน้ัน	ควำมรู้ควำมเหน็เหล่ำน้ีแหละเข้ำมำแทรกแซง	จึงเสยี	“ปัจจุบนัธรรม”  
ทีต้่องกำร	เพรำะควำมรู้เหล่ำน้ีล้วนแต่เป็นอดีตบ้ำง	อนำคตบ้ำง	ปะปนกนั	จึงเป็นเหต ุ
ขดัขวำงปัจจุบนัธรรมเสยี	ปัจจุบนัธรรมในทีน้ี่หมำยควำมว่ำต้องกำรให้ก�ำหนดรู้เฉพำะ
รูปและนำมที่เกิดดับโดยใช้สติก�ำหนดให้ทัน	ขณะที่เกิดดับของรูปและนำม	เรียกว่ำ	
“ปัจจุบันธรรม”

อกีเร่ืองหน่ึงปัญหำทีว่่ำ	ท�าไมจึงจัดสตเิป็นอปุกเิลส	น้ัน	หมำยควำมว่ำ	ผู้ปฏบิตัิ
ทัง้หลำยเมือ่ได้ปฏิบตัมิำนำนๆ	เข้ำ	ใช้สตมิำกเข้ำ	สมำธกิแ็ก่กล้ำข้ึน	อำรมณ์กจ็ะตกไป 
ทำงสมถะ	คือจะไปเฉยเสยี	ปัญญำจะไม่เกดิ	ส่วนในทำงวปัิสสนำน้ัน	ต้องกำรให้ประคอง 
สติพอสมควรกับสัมปชัญญะ	จึงจะเป็นทำงให้เกิดปัญญำ	ฉะนั้น	ท่ำนจึงกล่ำวว่ำสติ 
เป็นอุปกิเลสก็เพรำะเหตุดังนี้

ในมหำสติปัฏฐำนสูตร	 ท่ำนระบุผลอำนิสงส์ของกำรเจริญสติปัฏฐำนสูตรไว	้ 
๗	ประกำร	คือ

๑.	จะเป็นผลให้บริสุทธิ์สะอำดจำกกิเลส
๒.	พ้นจำกควำมเศร้ำโศก
๓.	พ้นจำกควำมทุกข์ร�่ำไรร้องไห้
๔.	พ้นจำกควำมทุกข์ทำงกำย
๕.	พ้นจำกควำมทุกข์ทำงใจ
๖.	ได้ซึ่งอริยมรรค
๗.	ท�ำให้แจ้งซึ่งพระนิพพำน

ในท้ำยพระสูตรน้ียังมีพระพุทธวจนะยืนยันว่ำ	 ผู้ใดผู้หน่ึงเจริญสติปัฏฐำนน้ี	
อย่ำงเร็ว	๗	วัน	อย่ำงช้ำ	๗	ปี	ไม่อนำคำมีผล	กอ็รหนัตผล	เป็นหวงัได้แน่	ในชำตน้ีิเทยีว	 
ในพระสูตรนี้ก็มีหลักฐำนยืนยันเช่นนี้แล

อนัวำทะทีว่่ำ ในสมยัน้ีมรรคผลเป็นของสดุเอือ้มน้ัน เรายงัควรจะเชือ่ถอือยูห่รือ?  
ตรงกนัข้ำม	เรำน่ำจะเหน็ว่ำเป็นวำทะของคนขีเ้กยีจมำกกว่ำอย่ำงอืน่	และมหิน�ำซ�ำ้ยงัจะ
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มำแสดงวำทะในท�ำนองน้ี	“ไม่พายไม่ถ่อ เอาเท้าราน้ําเสยีอกีด้วย” เป็นกำรน่ำสลดใจ 
อย่ำงยิ่ง	วำทะเช่นนั้นเป็นวำทะของคนพำล	เป็นเสี้ยนหนำมแก่พระพุทธศำสนำอย่ำง
ร้ำยแรง	ไม่ควรที่เรำจะเอำใจใส่

ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่อง “ทิฏฐิ ๖๒ ประการ” เป็นนักตรึกตรองคิดค้นเอำเอง	 
แล้วลงควำมเหน็เช่นน้ัน	นักตรึกตรองคิดค้นเอำเองน้ัน	ศพัท์บำลว่ีำ	“ตกกฺ ีโหต ิวมํิส”ี  
ควำมเป็นนักตรึกตรองใช้ควำมคิดอย่ำงน้ี	อยูใ่นเขตจินตำมยปัญญำ	ไม่ใช่ภำวนำมย- 
ปัญญำ	จึงเป็นทำงทีผิ่ดพลำดได้มำก	เป็นบ่อเกดิแห่งควำมเป็นเจ้ำทฏิฐไิด้หลำยชนิด

บคุคลทีเ่ป็นเจ้ำทฏิฐ	ิ๖๒	ประกำรน้ี	ว่ำโดยภูมิกเ็ป็นคนช้ันสงู	ไม่ใช่ช้ันต�ำ่	เป็นคน 
เคยเกดิในพรหมโลกมำแล้วกห็ลำยพวก	เคยเกดิในสวรรค์มำแล้วกห็ลำยพวก	ถงึบรรลุ 
บพุเพนิวำสญำณกห็ลำยพวก	ว่ำโดยปัญญำควำมคดิ	กเ็ป็นนักตรึกนึกคดิค้น	แต่ทัง้น้ัน 
ทัง้น้ีกลบักลำยเป็นดงัพดูกนัในสมัยน้ีว่ำ	“มดีสองคม ด้านหน่ึงฟันข้าศกึ ด้านหน่ึงฟัน 
ตวัเอง”	ฉะน้ัน	ควำมเหน็เหล่ำน้ีจึงน่ำเกรงขำมมำก	นักปฏบิตัธิรรมควรระมดัระวงัด้วยดี	 
คอืว่ำโดยใจแห่งทฏิฐ	ิ๖๒	ประกำร	โดยมำกเป็นควำมเหน็ปรำศจำกเหตแุละผล	แม้บคุคล 
จะเป็นนักตรึกนึกคิดรู้เห็นเป็นไปอย่ำงทิฏฐิอย่ำงใดก็ดี	 จะไปโอ้อวดบอกเล่ำกล่ำวสู่ 
หมู่ชนผู้ทีมี่ควำมรู้ไม่น่ำทีจ่ะเชือ่ฟังเลย	เพรำะปรำศจำกเหตแุละผล	และไม่ใช่ทำงจะ 
น�ำพำพ้นทุกข์

ตัวอย่ำงของทิฏฐิ	 ๖๒	 ประกำร	 เช่นควำมเห็นว่ำ	 ตายแล้วสูญ	 หรือเห็นว่ำ 
โลกบางอย่างเทีย่ง บางอย่างไม่เทีย่ง	เป็นต้น	ควำมเหน็เหล่ำน้ีพระพทุธศำสนำปฏเิสธ 
คดัค้ำน	ถอืว่ำเป็นควำมเหน็ผิดเป็นสคัคำวรณ์	มคัคำวรณ์	ห้ำมสวรรค์	ห้ำมมรรคผล	
ห้ำมนิพพำน	

เมือ่สรุปใจความแล้ว ทฏิฐ ิ๖๒ ประการ ตกอยูใ่นรูปาวจรญาณ และอรูปาวจรญาณ  
และอสัญญีด้วย

ขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลำยจงรู้เห็นอยู่ในขอบเขตของรูปและนำมว่ำเป็นกองทุกข	์
สมุทัย	นิโรธ	มรรค	ท�ำให้แจ้งซึ่งมรรคผลพระนิพพำนแล้ว	ก็หมดสิ้นปัญหำ
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แก่นของพระศาสนา

บัดน้ีจะได้แสดงพระธรรมค�ำสั่งสอนของสมเด็จพระชินวรสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	 
พอเป็นเครื่องเพิ่มพูนบำรมีของบรรดำท่ำนทั้งหลำยที่มำสโมสรสันนิบำตในที่นี้

กำรแสดงธรรมในวันนี้	ประสงค์จะแสดงเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลและบำปอกุศล	
ซึ่งเป็นแก่นของพระศำสนำ	 ถ้ำหำกแสดงเรื่องอื่นไป	บรรดำพวกเรำพุทธศำสนิกชน
เป็นผู้นับถือพระพทุธศำสนำ	กำรศึกษำพระพทุธศำสนำเบือ้งต้นน้ันควรศกึษำให้รู้เร่ือง 
บุญกุศล	บำปอกุศล	เสียก่อน

กิเลสกาม	หมำยถึง	ควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	เป็นต้น	ซึ่งเปรียบได้
กับไฟ

วัตถุกาม	หมำยถึง	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	โผฏฐัพพะ	เป็นต้น	ซึ่งเปรียบเหมือน
ขยะมูลฝอยที่เป็นเชื้อส�ำหรับท�ำให้ไฟติด

ธรรมดำแล้วถ้ำไฟไม่มเีชือ้มำใส่	มนักจ็ะไม่ลกุ	ถ้ำมเีชือ้น้อย	ไฟกล็กุแต่น้อย	ถ้ำมี 
เชื้อมำก	มันก็ลุกมำก	ควำมร้อนก็ต้องมำกเช่นกันฉันนั้น	เมื่อเรำอยู่ใกล้ไฟที่ร้อนๆ	
ควำมร้อนน้ันเรำจะหมำยเอำฟืนหรือเอำอะไรที่จัดว่ำร้อน	 อันแท้จริงแล้วควำมร้อน 
ก็เป็นควำมร้อนของไฟต่ำงหำก	โดยธรรมชำตขิองฟืนแล้วกไ็ม่ใช่เป็นของทีร้่อน	ไม่ใช่
เป็นของที่มีพิษ	แต่พิษนั้นจะอยู่ที่ไฟนั่นเอง	เพรำะธรรมชำติไฟเป็นของที่ร้อน	เรื่อง
กิเลสกำมและวัตถุกำมนี้	ก็เปรียบได้เหมือนกับไฟและฟืนเช่นกัน
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ค�าว่า ทกุข์ จะหมายเอา รูป รส กลิน่ เสยีง โผฏฐพัพะ หรือสิง่ทีเ่ราปรารถนาน้ัน 
ว่าเป็นทกุข์หรือ	บำงแห่งท่ำนแสดงว่ำ	ใจเรำน้ันเป็นผู้ปรุงแต่งให้ทกุข์	เปรียบได้กบัไฟ	 
เรำควรเหน็โทษภำยในตวัเรำน้ี	เหตน้ัุน	พระอริยเจ้ำทัง้หลำย	ตำท่ำนกม็องเหน็รูปได้ 
เหมอืนกัน	จมกูท่ำนกไ็ด้กลิน่เหมอืนกนั	และยงัมอีืน่ๆ	อกีทีท่่ำนสำมำรถรับรู้จำกทวำร 
ต่ำงๆ	แต่ท�ำไมท่ำนจึงไม่ทกุข์	เพรำะท่ำนดับไฟของท่ำนได้แล้วน่ันเอง	ไฟเหล่ำน้ีกค็อื	
รำคะ	โทสะ	โมหะ	ไฟภำยในเหล่ำนี้เองที่มำเผำให้เรำร้อนให้เรำเป็นทุกข์	ไม่ใช่ว่ำรูป	 
รส	กลิ่น	เสียง	โผฏฐัพพะ	หรือสิ่งอื่นๆ	ที่จะได้มำเผำเรำให้ร้อนให้เป็นทุกข์	ตัวของ 
เรำเองที่เป็นไฟมำคอยเผำตัวเอง

ควำมจริงจิตใจของเรำเองเป็นตัวก่อทุกข์	 สังเกตได้จำกพระอรหันต์และสำวก 
ทัง้หลำย	เม่ือท่ำนมคีวำมรู้ปัญญำคุ้มครองรักษำใจของท่ำนดแีล้ว	ท่ำนกไ็ม่มีทกุข์เพรำะ 
ท่ำนไม่ปรำรถนำในสิง่ต่ำงๆ	เมือ่เรำประสบกบัรูป	รส	กลิน่	หรืออืน่ๆ	กเ็พรำะใจเรำเป็น 
ตัณหำปรำรถนำทะเยอทะยำนยินดียินร้ำยในสิ่งเหล่ำน้ันท�ำให้เรำเป็นทุกข์	 เหตุน้ัน	 
พระอริยเจ้ำทัง้หลำยท่ำนจึงเบือ่โลก	ธรรมดำปถุชุนคนเรำมกัจะปรำรถนำหวงัมีควำมดี 
มคีวำมสขุกับควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	ซึง่จะเหน็ว่ำควำมคดิของพระอริยเจ้ำ
กับปุถุชนนั้นจะผิดกันไกลมำก

ความพ้นจากกิเลสมี ๒ อย่าง คือ

๑.	พ้นอย่ำงเด็ดขำด
๒.	พ้นอย่ำงข่มไว้

กำรทีเ่รำเจริญกรรมฐำน	เมือ่ใจของเรำเป็นสมำธติัง้มัน่	กไ็ด้ชือ่ว่ำข่มกเิลสเอำไว้	 
นี่เรียกว่ำ พ้นด้วยการข่มเอาไว้	ถ้ำเรำสำมำรถที่จะมำปฏิบัติข่มเอำไว้สักหน่อยก็จะดี
เหมอืนกัน	ดกีว่ำทีจ่ะปล่อยให้มนับงัคบัเรำอยู	่เรำควรทีจ่ะต่อสูม้นัเสยีบ้ำง	แต่ปถุชุน
คนเรำมกัจะเข้ำใจผิด	มกัจะมองเหน็ว่ำรูปเป็นตวัตนอย่ำงหน่ึง	เหน็เวทนำเป็นตนหน่ึง	 
ส่วนพระอริยเจ้ำท่ำนไม่ได้เหน็ว่ำรูปเป็นตน	ไม่ได้เหน็ว่ำเวทนำ	สญัญำ	สงัขำร	วญิญำณ	 
เป็นตน	ท่ำนเห็นว่ำสิ่งเหล่ำนั้นเป็นข้ำศึกเป็นภัยที่ใหญ่โต
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ค�ำว่ำ หลง ก็ ใจ นั่นแหละพำหลง ค�ำว่ำ รู้ ก็ ใจ นั่นแหละพำรู้

เหตทุีใ่จจะรู้ได้น้ันกเ็พรำะกำรประพฤตปิฏบิตั	ิอำศยักำรตัง้ใจฟัง	ใคร่ครวญใน
สิง่น้ันๆ	เพียรละควำมชัว่	ประพฤตแิต่ควำมด	ีน่ีท่ำนเรียกว่ำ	“เหตเุกดิทีปั่ญญา”	แต่
ถ้ำเรำไม่ท�ำเหตทุีจ่ะให้เกดิปัญญำแล้ว	เรำกจ็ะโง่อยู่ตลอดไป	ปัญญำเป็นสิง่ทีส่ำมำรถ
สร้ำงสมอบรมได้	เหมือนกับว่ำท�ำนำ	ท�ำไร่	ก็สำมำรถที่จะสร้ำงสมได้เหมือนกัน

ควำมสขุในกำมคณุน้ัน	ย่อมมทีัง้คณุและโทษ	เวทนำ	สญัญำ	สงัขำร	วญิญำณ	
ก็เป็นของที่มีคุณอยู่บ้ำง	ยกเว้นแต่โทสะนั่นแหละที่ไม่มีคุณเลย	เพรำะเป็นของร้อน	
ใครๆ	ก็ไม่ชอบ	คนอื่นมำโกรธเรำ	เรำก็ไม่ชอบ	เรำไปโกรธคนอื่น	คนอื่นก็ไม่ชอบ	 
แต่พวกเรำก็ยังหลงยึดถือกันอยู่	เพรำะพวกเรำยังเป็นปุถุชนอยู่

ว่ำด้วย	แก่นของพทุธศาสนา	อปุมำเหมือนกบับคุคลทีไ่ปแสวงหำแก่นไม้	เมือ่ไป 
พบต้นไม้ทีใ่หญ่ๆ	แล้ว	กลบัไปตดัเอำกิง่กบัใบเพรำะควำมเข้ำใจผิด	เปรียบได้กบับคุคล 
ทีบ่วชแล้ว	เกดิมีลำภสกักำระสรรเสริญ	กเ็ข้ำใจว่ำสิน้สดุเพยีงเท่ำน้ี	เรียกว่ำเขำพอใจ 
เท่ำน้ัน	เข้ำใจว่ำเป็นทีส่ดุของพรหมจรรย์	และส�ำคญัว่ำเรำดเีลศิแล้ว	พอใจกบัลำภ	ยศ	 
สรรเสริญ	เท่ำน้ัน	ท่ำนจึงเปรียบกบับคุคลทีไ่ปหำแก่นไม้	แต่กลบัไปเอำกิง่ไม้และใบไม้ 
มำแทน	เมือ่ไปเอำก่ิงไม้และใบไม้มำแทนแล้ว	จะสำมำรถน�ำมำท�ำประโยชน์ให้ถูกกบั 
ควำมประสงค์อย่ำงไรได้	 จะเอำกิ่งหรือใบมำท�ำเป็นเสำบ้ำนเสำเรือนได้อย่ำงไรกัน	 
เช่นเดียวกับบุคคลที่บวชมำเพื่อหวังสิ้นจำกกิเลส	แต่เมื่อบวชแล้วสำมำรถที่รักษำศีล
ให้บริสุทธิ์	 กลับเกิดมีควำมพอใจแค่น้ีเสียแล้ว	 จึงทะนงตนว่ำสำมำรถรักษำศีลให้
บริสทุธิไ์ด้	คนอ่ืนไม่สำมำรถทีจ่ะรักษำศีลให้บริสทุธิไ์ด้เหมือนเรำ	บคุคลเช่นน้ีเปรียบ
เหมือนกับว่ำต้องกำรแก่นไม้	แต่กลับไปเอำแค่ใบไม้หรือกิ่งไม้มำแทน

อานิสงส์ของพรหมจรรย์ พระพุทธเจ้าไม่ได้หมายเอาลาภสักการะเป็นอานิสงส์  
ไม่ได้หมายเอาสมาธเิป็นอานิสงส์ ไม่ได้หมายเอาญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ พระพทุธเจ้า 
หมายเอาโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล สกทาคามมิรรค สกทาคามิผล อนาคามมิรรค  
อนาคามิผล อรหัตตมรรค อรหัตตผล เป็นแก่นของพระพุทธศาสนา 
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เมื่อคิดดูแล้วก็น่ำเลื่อมใสเหมือนกัน	 เช่นในทุกวันน้ีท่ำนพยำยำมสอนคนให้
รู้เร่ืองพระพุทธศำสนำได้เหมือนกับคร้ังพุทธกำล	 เหตุน้ันในสมัยน้ีท่ำนผู้ที่มุ่งหวัง
เหตุผลในพระพุทธศำสนำอย่ำงแท้จริงแล้ว	จึงรับรองว่ำไม่ผิดหวังแน่	เพรำะปรำชญ์
ทัง้หลำยท่ำนก็แจกแจงไว้ชดัเจน	ไม่มีปิดซ่อนไว้	เผยแผ่ไปทัว่พระรำชอำณำจักรไทย	
จึงน่ำเลื่อมใส	 ท่ำนผู้รู้พุทธวจนะนับว่ำเกิดมำหรือบวชมำเพื่อเชิดชูพระพุทธศำสนำ
โดยตรง	หรือมำบ�ำเพ็ญบำรมีโดยแท้	นับว่ำเป็นผู้รู้แท้ในพุทธวจนะ

แต่กเ็ป็นธรรมดำของปถุุชน	เมือ่บวชมำปฏบิตัพิอสมควร	สำมำรถท�ำลำภสกักำระ
สรรเสริญให้เกิดมีขึน้	กมั็กจะทะนงตนเป็นธรรมดำ	แต่เมือ่มำได้ยนิได้ฟังอย่ำงน้ีแล้ว 
ก็จะรู้ตัว	ถ้ำไม่ได้ยินก็จะเป็นอย่ำงนั้นจริงๆ	เหตุนี้นักปฏิบัติในสมัยก่อนพอได้สมำธิ
เจริญฌำนเป็นไป	ก็จะอวดตวั	ไม่เกรงกลวัต่อใคร	เพรำะเหตน้ัุนจึงกระทบกระเทอืน 
ต่อผู้ใหญ่	เพรำะควำมรู้เท่ำไม่ทนัคือไม่มีโอกำสได้ยนิได้ฟังจำกท่ำนผู้รู้	ถงึอย่ำงสมัยน้ี	 
ถ้ำผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังก็อำจจะทะนงตนเหมือนกัน	ถ้ำผู้ที่มีลำภสักกำระเกิดแล้ว	อำจ
หลงตัวได้อยู่เหมือนกัน	ถ้ำได้ยินได้ฟังแล้ว	ถ้ำถึงครำวมันเกิดขึ้นก็จะได้ยับยั้งชั่งใจ	
อำจจะไม่หลงตนมำกนัก

จึงขอย�ำ้ว่ำ	ความหลดุพ้น	ไม่กลบักลอก	หรอืหมำยถงึ อรหตัตผล	น้ัน	ถงึจะนับว่ำ 
เป็นแก่นของพระศาสนา
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ชีวิตและศาสนาเป็นของคู่กัน

ศาสนาเป็นของจริง ไม่ใช่ของไร้เหตุไร้ผล ถ้าเรายังไม่สามารถเป็นสมาธิ ญาณ 
ความรู้ยงัไม่เกดิขึน้กจ็ะไม่สามารถรู้ได้ แต่ว่ำญำณเป็นของทีเ่กดิขึน้เอง	สมำธเิป็นของ 
ที่เกิดขึ้นเอง	เหมือนอย่ำงที่เรำท�ำนำ	เมื่อได้หว่ำนข้ำวลงในดินแล้ว	ต่อไปมันก็ค่อย
พยำยำมสร้ำงตวัของมันเอง	บำงคนกม็ศีรัทธำเป็นก�ำลงั	มคีวำมเพยีรเป็นก�ำลงั	มสีมำธ ิ
ควำมตัง้ใจมัน่เป็นก�ำลงั	มปัีญญำเป็นก�ำลงั	ธรรมดำปถุชุนเรำไม่เสมอกนัเป็นธรรมดำ	
บำงทีศรัทธำแก่กล้ำแต่ปัญญำน้อยเป็นต้น	แต่ท่านให้พยายามท�าศรัทธาและปัญญา
ให้เสมอกัน สมาธิกับความเพียรให้เสมอกัน ส่วนสตินั้นท่านให้เจริญให้มาก

อันที่จริงแล้วเรื่องของศำสนำนี้	ทุกคนสำมำรถเข้ำใจตำมควำมเป็นจริงได้	แต่ 
คนเรำส่วนมำกไปคิดว่ำศำสนำเป็นของที่ไม่มีประโยชน์

จะยกตัวอย่ำงเรื่องของศำสนำที่เกี่ยวข้องกับเรำมำให้ฟัง

ว่ำด้วยเรื่องของศีล	๕	กุศลกรรมบถ	๑๐	อันเป็นธรรมของมนุษย์	คนเรำถ้ำ 
ไม่มีศีล	๕	กุศลกรรมบถ	๑๐	แล้ว	ก็จะไม่ต่ำงจำกสัตว์เดรัจฉำน	เว้นแต่รูปร่ำงกำย
ที่ยังแสดงควำมเป็นมนุษย์อยู่	 ผู้ที่จะแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานได้น้ันก็จะต้องเป็น 
ผู้ที่มีศีลธรรม มีวัฒนธรรม ถ้าไม่มีศีลธรรมเสียแล้ว ก็จะมีเพียงร่างกายเท่าน้ันที ่
แตกต่างจากเดรัจฉาน 

คาํว่า “มนุษย์” น้ีอย่างต่ําๆ หมายเอาพวกทีม่ศีลี ๕ จึงจะนับว่าเป็นมนุษย์ ถ้ำผู้ใด 
ไม่สำมำรถทีจ่ะรักษำศลี	๕	ได้แล้ว	ท่ำนไม่จัดเข้ำเป็นมนุษย์	ท่ำนจัดเป็นพวก	“อมนุษย์”  
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พวกอมนุษย์น้ีจะหำควำมสงบสขุไม่ได้	ไม่มีสนัต	ิมแีต่เหตวุุน่วำยต่ำงๆ	นำนำ	บำงคน 
มกัจะค้ำนธรรมของพระพทุธเจ้ำว่ำ	ประเทศทีเ่ขาไม่มีพทุธศาสนา เหตไุฉนประเทศเขา
จึงมีความเจริญรุ่งเรืองมคีวามสงบสขุ เขาไม่นับถอืพทุธ เขากส็ามารถทีเ่ป็นเศรษฐกีนั

เรำลองมำพิจำรณำดูว่ำ	ถึงแม้เขาจะไม่นับถือศาสนาพุทธ แต่เขาก็มีวัฒนธรรม 
เพราะวัฒนธรรมกับศีลธรรมนี้สามารถรวมเข้ากันได้จัดว่าเป็นประเภทเดียวกัน

ที่เราว่าประเทศเขาเจริญรุ่งเรือง เป็นเศรษฐีกันมากๆ เราลองคิดดูว่าเขาเจริญ
ด้วยเหตอัุนใด เขำเจริญได้เพรำะเขำไม่มศีีลน้ันหรือ	เขำฆ่ำสตัว์ด้วยกนัหมดทกุคนหรือ 
เขำถงึเจริญ	เขำขโมยของกนัหมดทกุคนหรอื	เขำประพฤตผิิดในกำมกนัหมดทกุคนหรือ	
เขำพดูเทจ็ค�ำไม่จริงกนัหมดทกุคนหรือ	เขำเป็นคนขีเ้หล้ำกนัหมดทกุคนหรือ	หรือเขำ 
เจริญเพรำะพูดจำส่อเสียดและค�ำหยำบ	 หรือเจริญเพรำะควำมโลภอยำกได้ของกัน
และกัน	หรือเจริญเพรำะควำมพยำบำทปองร้ำยกัน	อันที่ว่ำเขำเจริญ	เขำเจริญด้วย
เหตผุลอะไร	เรำลองคดิด	ูถ้ำประเทศใดมีประชำชนทีไ่ม่มีศีลธรรมแล้ว	คอืเขำฆ่ำสตัว์
กันทุกคน	โกหกกันทุกคน	ลักขโมยของกันและกัน	ผิดในสำมีภรรยำผู้อื่น	กินเหล้ำ 
ด้วยกันทุกคน	เรำลองคิดดูว่ำประเทศนั้นจะสงบสุขหรือไม่	ส�ำหรับอำตมำพิจำรณำ
ดแูล้ว ถ้าเมืองใดประชาชนขาดศลีธรรมและกรรมบถแล้ว เมืองน้ันกจ็ะหาความสงบ
สขุไม่ได้ คนทีม่คีวามสขุทกุวนัน้ีก็เพราะอาํนาจของศลีธรรมน่ันเอง แต่จะให้คนเราดี 
ด้วยกนัหมดทกุคนน้ันย่อมเป็นไปไม่ได้ เพราะเป็นกฎธรรมชาตทิีจ่ะต้องมทีัง้ดแีละช่ัว 
ควบคู่กันไปก็เพื่อที่จะได้วัดซึ่งกันและกัน

ที่แสดงมำโดยย่อนี้	ก็ต้องกำรชี้ให้เห็นว่ำศำสนำนั้นเป็นสิ่งส�ำคัญกับตัวเรำและ
สังคมเป็นอย่ำงมำก	ก็ขอให้ท่ำนจงน�ำไปพิจำรณำกันอีก
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วัดถ�้ำผำปู่	บ้ำนนำอ้อ	จ.เลย

๒๕	กันยำยน	๒๕๒๑

เจริญพร คุณหญิงวารินทร์ ที่นับถือและสงสารคิดถึงทราบ

						ด้วย	จ.ม.	ฉบับลงวันที่	๑	สิงหำคม	๒๕๒๑	อำตมภำพได้รับวันที่	๙	สิงหำคม	
๒๕๒๑	และอ่ำนทรำบตลอดดแีล้ว	พร้อมชอ็คโกแลต	๑	กล่อง	และเร่ืองสมำธภิำวนำ
ทีเ่ล่ำไปด้วย	จ.ม.	ฉบบัลงวนัที	่๑	สงิหำคมน้ัน	อ่ำนสนุกและดใีจมำกทีส่ดุทีค่ณุหญงิ 
เพียรท�ำสมำธิจิตรวมใหญ่	และได้อสุภนิมิตรู้เห็นตัวเองตำยเป็นผี	ตำมที่เล่ำไปด้วย	
จ.ม.	ฉบบัน้ัน	ละเอยีดดมีำก	และอ่ำนเพลนิสนุก	อ่ำนแล้วอ่ำนเล่ำ	และคดิอยำกจะตอบ 
แต่เมื่อได้รับอ่ำนทรำบวันแรก	แต่สุขภำพไม่อ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงว่ำนั้นแหละ

แม้ถึงอย่ำงน้ันกย็งัอดเมตตำสงสำรคดิถงึคณุหญงิไม่ได้	กเ็พรำะเหตวุ่ำ	คณุหญงิ 
ส่งข่ำวเร่ืองทีว่่ำได้รับธรรมะสมบตัอินัประเสริฐเลศิค่ำสมดงัปรำรถนำแล้วน้ันเอง	และ
ดใีจหำยห่วงเร่ืองอสภุะอย่ำงทีผ่่ำนมำแล้ว	ทีว่่ำพอสมำธจิิตรวมวบูลง	ตวักลำยเป็นผี
มีกะโหลกซีโ่ครงน่ังพนมมืออยู	่ตกใจเลก็น้อย	และมีสตริะลกึรู้มอียูเ่ป็นกำรชอบแล้ว	 
และดีใจหำยห่วงแล้ว	เพรำะเห็นถนัดแจ่มแจ้งเฉพำะจิต	ปัจจัตตังเฉพำะใจแล้ว

เมือ่แรกหลวงปูอ่บรมแนะน�ำให้ฝึกหดัท�ำสมำธ	ิหลวงปูว่ติกคดิเป็นห่วงอสภุนิมติ 
ดังที่ประสบมำน้ันแหละ	 เกรงว่ำจะกลัวจนยั้งสติไม่อยู่	 กระโดดวิ่งไปหำใครคนใด 
คนหน่ึง	เช่นน้ีโดยมำกเสยีสต	ิด้วยเหตน้ีุหลวงปูจึ่งเป็นห่วงคณุหญงิเสมอ	แต่ครำวน้ี 
ดีใจหำยห่วงแล้ว

แต่กย็งัมีเร่ืองส�ำคัญต้องแนะและอธบิำยเพือ่ทรำบอกีต่อไป	คอืเร่ืองอปัปนำสมำธน้ีิ	 
หมำยควำมว่ำ	จิตลงสูจิ่ตแท้ใจเดมิแล้ว	ทีเ่รียกว่ำภวงัคจิตน้ันเอง	แต่ภวงัค์น้ีในต�ำรำ 
กม็หีลำยอย่ำง	ถ้ำพดูถึงเร่ืองฌำนแล้ว	ท่ำนเรียกว่ำ	ภวงัคบำท	ภวงัคจลนะ	และภวงัค-ุ
ปัจเฉทะ	ถ้ำจิตรวมวูบลงแล้วหำยเงียบไปเดี๋ยวเดียวแล้วรู้สึกตัว	 เรียกว่ำภวังคบำท	 
ภวงัคจลนะน้ัน	พอวบูลงไปแล้วมีอำกำรส่ำยๆ	ไปมำอยู่ในน้ัน	แต่ไม่ส่ำยออกข้ำงนอก	 
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ส่ำยอยูภ่ำยในเร่ืองของมนัเอง	ส่วนภวงัคปัุจเฉทะน้ัน	พอรวมวบูเข้ำไปแล้ว	ขำดอำรมณ์ 
ภำยนอกหมดหำยเงียบเลย

ทน้ีีมำเทยีบกบัสมำธ	ิทีเ่รียกว่ำ	ขณกิสมำธ	ิคอืรวมวบูประเดีย๋วใจแล้วกรู้็สกึขึน้มำ	 
อปุจำรสมำธ	ิคอืรวมเข้ำไปแล้วส่ำยคล้ำยๆ	กนักบัภวงัคจลนะ	แต่โดยมำกมนัส่ำยใน 
ธรรมำรมณ์ภำยใน	อปัปนำสมำธ	ิจิตรวมสนิทแน่วแน่ขำดอำรมณ์ภำยนอกหมด	จิตเข้ำ 
ภวังค์ที่เรียกว่ำฌำน	ฌำนมีองค์	 ๕	 วิตก	 วิจำร	ปีติ	 สุข	 เอกัคคตำ	 เอกัคคตำก็ 
เอกัคคตำจิต	เอกัคคตำรมณ์นั้นเอง	เอกัคคตำนี้หมำยควำมทั่วไปในฌำนทั้ง	๔

มำตอนน้ีจะพดูถึงเร่ือง	อปัปนำฌำน	เรียกว่ำ	เอกคัคตำจิต	คอืภวงัคจิตดวงเดยีว 
นั้นเอง	ตอนนี้แหละที่มันเพลินสนุกพอใจในอำรมณ์	หรือภำพนิมิตและควำมรู้ต่ำงๆ	 
จึงเกดิปีตแิละควำมสขุมำก	ไม่นอนตลอดคนืกไ็ม่ง่วง	ไม่ทำนอำหำรอะไรเลยตลอดวนั 
ก็ไม่หิว	ถ้ำก�ำหนดเพ่งเรื่อยไปจนละวิตก	วิจำร	ปีติ	แล้ว	มีแต่ควำมสุขกับเอกัคคตำ
แล้ว	บำงคนก็เกิดภำพนิมิตต่ำงๆ	มำกถึงจะนับพรรณนำไม่ถ้วน	ดูสนุกเพลินลืมตัว	
และมีควำมสุขกำยสบำยจิตมำกเหลือเกิน

ตรงน้ีแหละผู้ปฏิบัติทั้งหลำยมำหลงติดอยู่ตรงน้ีโดยมำก	 ที่ท่ำนผู้รู้เรียกว่ำ
ติดฌาน	ก็คือหลงติดควำมสุขในฌำนนี้เอง	บำงคนส�ำคัญตัวและเข้ำใจว่ำเรำส�ำเร็จ
มรรคผล	อนัทีจ่ริงเปล่ำ	คอืควำมสขุด้วยอ�ำนำจของฌำนทบักเิลสไว้	ท่ำนเปรียบเหมอืน 
ศิลาทับหญ้า	 ถ้ำมีคนเปิดเอำแผ่นศิลำออกเม่ือไหร่	 หญ้ำก็เกิดขึ้นเมื่อน้ันฉันใด	 
ถ้ำฌำนบคุคลน้ันเสือ่มเมือ่ไหร่	กเิลสคอืควำมโลภ	โกรธ	หลง	กเ็กดิข้ึนอกีเหมอืนกนั 
ฉันนั้น

อนึ่ง	เรื่องของฌำนสมำธินี้เป็นของส�ำเร็จท�ำได้ง่ำย	แต่เสื่อมหำยเร็ว	ถ้ำประสบ
เหตกุำรณ์หรือเหตใุห้ละควำมเพยีร	ไม่ท�ำสมำธเิดือนหรือ	๒	เดอืน	แล้ว	จึงกลบัตัง้ใจ 
ท�ำสมำธอิกีใหม่เช่นน้ี	ท�ำคนืได้โดยยำก	ถ้ำหำกประสบเหตใุห้เกดิทกุข์	โทมนัส	ควำม 
ต�ำ่ใจน้อยใจ	อปุำยำสควำมคับแค้นอดัอัน้ตนัใจ	เมือ่ทกุข์ทบัถมจิตใจเช่นน้ีแล้ว	เจตนำ	 
ศรัทธำ	ควำมเพยีร	จิตใจกแ็ห้งไม่ชุม่เยน็	จึงท�ำคืนได้ยำก	บำงคนละเลกิไม่พยำยำม
ท�ำควำมเพียรต่อไปเลยก็มีเหมือนกัน
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ครำวน้ีจะว่ำด้วยควำมเสือ่มของสมำธก่ิอน	ถ้ำ	สมาธเิสือ่ม หมำยว่ำ	จิตไม่สงบ 
ไม่รวมเลย	มแีต่คดิกงัวลฟุง้ซ่ำนจนเจ้ำตวัหมดควำมสำมำรถ	ดงัน้ีเรียกว่ำสมำธเิสือ่ม
แล้ว	ฌำนหรืออปัปนำกเ็สือ่มไปตำมด้วยเหมือนกนั	ข้อทีค่วรเข้ำใจรู้ไว้ล่วงหน้ำคือเร่ือง
อำรมณ์ของสมำธแิละฌำนนับแต่ฝึกหดัเมือ่แรก	เรียกว่ำ	บริกรรมภาวนา	บำงคนกใ็ช้ 
บริกรรมพุทโธๆ	เป็นอำรมณ์	เรียกกว่ำ	เอกัคคตำ	คืออำรมณ์เดียว

ทีนีส้�ำหรับคุณหญิงฝึกหัดเมื่อแรกใช้อำนำปำน์	 ก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออกเป็น
อำรมณ์	และได้ฝึกหัดตั้งสติก�ำหนดลมหำยใจเข้ำออก	ตำมสังเกตลมหำยใจเข้ำออก	
สัมผัสที่ตรงไหนชัดและก�ำหนดรู้อย่ำงไร	 จิตจึงเป็นขณิกสมำธิ	 และอุปจำรสมำธ	ิ 
อัปปนำสมำธิเป็นที่สุด

ตำมทีเ่ล่ำไปด้วย	จ.ม.	ฉบบัลงวนัที	่๑	สงิหำคม	๒๕๒๑	น้ัน	ใช้ก�ำหนดลมหำยใจ 
เข้ำออกจุดทีช่ดัแห่งเดยีว	น้ีแหละเรียกว่ำเอกคัคตำรมณ์	ทีเ่รียกว่ำอำรมณ์เดยีว	น้ีแล 
เปน็พืน้ฐำนที่ตัง้เจรญิก้ำวหน้ำ	นบัแตอ่ปุจำร	อปัปนำฌำน	เปน็ตน้ไป	อนึง่	คณุหญงิ 
เคยเจริญก�ำหนดลมอย่ำงไร	ก็ขอให้ก�ำหนดท�ำอย่ำงน้ันเร่ือยไป	อย่ำละเอกคัคตำรมณ์ 
เป็นอันขำด	 ก็เอกัคคตำรมณ์น้ีแหละ	 เป็นเหตุให้จิตสงบเป็นสมำธิ	 นับแต่อุปจำร	 
อัปปนำฌำนเป็นที่สุด

ถ้ำฝึกหัดปฏิบัติละเอกัคคตำรมณ์ทำงเดิมแล้ว	ท่ำนเปรียบเหมือนชำวเกวียนที่
ทิ้งทำงเก่ำเสีย	เข็นไปทำงใหม่ที่ไม่เสมอ	เกวียนก็หัก	เพลำก็หัก	ตัวเองก็ซบเซำอยู่	
ดจุผู้ปฏบิตัทิัง้หลำยทิง้ทำงสมถะทีต่วัเคยท�ำสมำธจิิตรวมสนิทสะดวกดแีล้ว	ทีเ่รียกว่ำ	 
อปัปนำสมำธ	ิหรือ	อปัปนำฌำน	น้ันเอง	แต่ยงัไม่ช�ำนำญ	คอืบำงคร้ังท�ำสมำธจิิตรวม 
ลงถึงอัปปนำ	บำงครำวสมำธิจิตรวมลงเข้ำขั้นอุปจำรสมำธิ

ฉะน้ันจึงควรอบรมจิตทีส่งบอยูแ่ล้วน้ันให้มากจนช�านาญ การทีรั่กษาความสงบ 
ของจิตทีไ่ด้ฝึกไว้ดแีล้วน้ันให้สงบอยู่อย่างน้ันตลอดเวลา ถงึแม้ท�ากเิลสให้สิน้ไปไม่ได้  
ก็ยังเป็นประโยชน์แก่วิหารธรรมเคร่ืองอยู่ของนักปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ตอนน้ีเป็น 
อนุรักขนาปธาน คอืเพยีรรักษากุศลทีคุ่ณหญงิท�าให้เกดิให้มแีล้วน้ันแล อย่าให้เสือ่ม 
เสียเป็นอันขาด
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ส่วนหลวงปูแ่นะให้คณุหญงิเพ่งกระดกูหลงัและซีโ่ครงน้ัน	นับว่ำหมดปัญหำไป
แล้ว	เพรำะว่ำสมำธิฉบับลงวันที่	๑	สิงหำคม	๒๕๒๑	นั้น	ตำมที่คุณหญิงเล่ำไปด้วย	
จ.ม.	ฉบบัน้ัน	เร่ืองกำยคตำสตแิละอสภุะ	นับว่ำคุณหญงิรู้ทัว่ไปด้วยปัญญำญำณทีเ่กดิ 
จำกสมำธิ	ปัจจัตตังรู้เฉพำะใจแจ่มแจ้งแล้ว

ค�ำว่ำ	อนิจจัง	ที่ว่ำรูปหำย	ขันธ์ห้ำเป็นของไม่เที่ยงจริงหรือไม่	ตำมที่คุณหญิง
พจิำรณำตวัเอง	นับแต่เมือ่เป็นเดก็ไปโรงเรียนและเจริญเตบิโตเป็นสำว	เม่ือพจิำรณำ
ตวัปัจจุบนัน้ี	จึงต้องเป็นคนแก่ผมหงอกขำวหนังเหีย่วเป็นล�ำดบัไป	จนมองดรู่ำงของตวั 
ที่กลำยเป็นผีตำโบ๋	ตลอดทุกอย่ำงส่วนของร่ำงกำย	พระธรรมแสดงให้ดูให้รู้ให้เห็น
อย่ำงถนัดชัดแจ้ง	ดีมำกที่ไม่กลัว	ตกใจเล็กน้อย	และมีสติรู้อยู่เป็นกำรชอบแล้ว

ครำวน้ีเร่ืองธรรมสงัเวช	นับแต่พจิำรณำควำมแก่	เจ็บ	ตำย	เป็นล�ำดับไปจนถงึตำย	 
เขำเอำใส่หบีเตรียมจะเผำ	มองเหน็ไฟก�ำลงัลกุไหม้โครงกระดกู	เหน็ถนัดจนกลำยเป็น 
ขีเ้ถ้ำกองอยู่ขำวๆ	จิตในขณะน้ันพจิำรณำเหน็ว่ำร่ำงกำยเป็นขีเ้ถ้ำแล้ว	สงัขำรไม่เทีย่ง	 
อะไรกไ็ม่เทีย่ง	ปลงควำมสงัเวชสกัครู่ดูกองขีเ้ถ้ำน้ันแล้ว	ทีว่่ำจิตในขณะน้ันร้องออกมำ 
จ�ำได้ว่ำร้องเสยีงดงัว่ำ	โอ	พระพทุธองค์ว่ำสงัขำรไม่เทีย่งหนอ	ตอนน้ีอ่ำนพบครำวใด 
เกดิสงสำรสงัเวชเมตตำจิตคณุหญงิมำก	น่ำรักและน่ำเอน็ดสูงสำรเหลอืเกนิทีม่องเหน็
ภำพพระพุทธองค์นั้น	แสดงว่ำคุณหญิงมีบุญวำสนำบำรมีมำกฯ
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ตอนนี้ตอบฉบับลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๒๑

อ่ำนทรำบตลอดดีแล้ว	ทีข่่ำวเล่ำว่ำเป็นโรคขดัยอกปวดหลงั	นอนอยูบ้่ำน	๑๐	กว่ำวนั	 
เดินไปหำหมอไม่ได้	กำรรับยำแก้ปวดและใช้กระเป๋ำไฟฟ้ำวำงที่หลังตลอดคืน	และ
กลำงวันเม่ือเวลำนอน	กเ็ป็นประโยชน์บรรเทำควำมเจ็บปวดได้บ้ำง	แต่สิง่ทีป่ระเสริฐ 
ดีเลิศที่สุดน้ันคือ	 คุณหญิงตั้งจิตอธิษฐำนถึงองค์พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	 พระธรรม	 
พระสงฆ์	แล้วก�ำหนดรู้เพ่งดกูระดกูหลงัทีเ่จ็บน้ัน	เป็นกำรชอบแล้ว	ถกูต้องแล้ว	เฉพำะ 
ส�ำหรับก�ำหนดเพ่งพจิำรณำควำมเจ็บปวดทีเ่กดิจำกโรคภัยต่ำงๆ	ดงัทีเ่กดิโรคขัดยอก
ปวดหลังอยู่ในปัจจุบันนี้เอง

ตำมทีห่ลวงปูพ่จิำรณำดเูหตผุลเข้ำใจว่ำ	คณุหญงิน่ังสมำธมิำกเกนิไป	ไม่เปลีย่น
อริิยำบถเดินจงกรม	เป็นเหตใุห้เกดิโรคเจ็บปวดในร่ำงกำยส่วนต่ำงๆ	ฉะน้ัน	ท่ำนผู้รู้ 
จึงกล่ำวไว้ว่ำ	โรคย่อมเกิดเพราะความเพียรได้เหมือนกัน	เพรำะฉะนั้น	ถ้ำนั่งสมำธิ
จิตตั้งมั่นอยู่ได้หลำยชั่วโมง	ทีนี้กำรเดินจงกรมอย่ำงน้อยให้ได้ชั่วโมงหรือ	๒	ชั่วโมง	
กำรเดินจงกรมแม้ถึงหลำยชั่วโมงก็ไม่เกิดโรคภัยแต่ประกำรใดเลย	 ถ้ำรู้สึกว่ำเม่ือย
พักเสียสักครู่ก็รู้สึกสบำย	หำกเป็นเวลำนอนก็หลับง่ำยสบำยดีฯ

ตอนนี้จะแนะและอธิบายเรื่องสมาธิและพิจารณากรรมฐาน

เร่ืองสมำธ	ิถ้ำจิตรวมสนิทเข้ำถึงอปัปนำน่ิงแน่วแล้ว	ขออย่ำได้ถอนสมำธจิิตออก
มำพิจำรณำอะไรเลย	หมำยควำมว่ำให้สมำธิจิตถอนออกมำเอง	หรือถ้ำจิตถอนจำก
อัปปนำแล้ว	มำสงบอยู่อุปจำรสมำธิแล้ว	จะพิจำรณำกำย	เวทนำ	จิต	ธรรม	อย่ำงใด 
อย่ำงหนึ่งก็ได้	มิใช่ว่ำให้พิจำรณำควบกันไปหมด	(สติปัฏฐำน	๔)

ขันธ์ ๕ คือ รูป ๑ เวทนา ๑ สัญญา ๑ สังขาร ๑ วิญญาณ ๑

รูป	ได้แก่	ร่ำงกำยอนัน้ี	เป็นกองแห่งธำตทุัง้	๔	ดนิ	น�ำ้	ไฟ	ลมฯ	อำกำร	๓๒	คอื	 
เกสำ	ผมทั้งหลำย,	โลมำ	ขน,	นขำ	เล็บ,	ทันตำ	ฟัน,	ตโจ	หนัง,	มังสัง	เนื้อ,	นหำรู	
เอ็น,	อัฏฐิ	กระดูกฯ	สิ่งที่แข็งกระด้างย่างไฟหรือผึ่งแดดแห้ง เรียกว่า ธาตุดินทั้งสิ้น
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ธาตุนํ้า	๑.	ปิตตัง	น�้ำดี,	๒.	เสมหัง	น�้ำเสลด,	๓.	ปุพโพ	น�้ำเหลือง,	๔.	โลหิตัง	 
น�ำ้เลอืด,	๕.	เสโท	น�ำ้เหง่ือ,	๖.	เมโท	น�ำ้มนัข้น,	๗.	อสัส	ุน�ำ้ตำ,	๘.	วสำ	น�ำ้มนัเหลว,	 
๙.	เขโฬ	น�้ำลำย,	๑๐.	สิงฆำนิกำ	น�้ำมูก,	๑๑.	ลสิกำ	น�้ำไขข้อ,	๑๒.	มุตตัง	น�้ำมูตร	

เตโช ธาตไุฟ	คอื	ไฟยงัร่ำงกำยให้อบอุน่	๑	ไฟยงัร่ำงกำยให้ทรุดโทรม	๑	ไฟยงั 
ร่ำงกำยให้กระวนกระวำยเวลำเจ็บป่วยไข้	๑	ไฟเผำอำหำรให้ยับย่อย	๑

วาโย ธาตลุม	คอื	ลมพดัขึน้เบือ้งบน	๑	ลมพดัลงเบือ้งต�ำ่	๑	ลมในท้อง	๑	ลมในไส้	๑	 
ลมพัดไปตำมตัว	๑	ลมหำยใจเข้ำออก	๑

อัฏฐารสะ ธาตุโย ธาตุทั้งหลายสิบแปด

จักขธุาต ุรูปธาต ุได้แก่	ธำตคุอืตำ	ธำตคุอืรูป	จักขวุญิญำณธำต	ุธำตคุอืวญิญำณ 
ควำมรู้ทำงตำ

โสตธาตุ สัททธาตุ ธำตุคือหู	ธำตุคือเสียง	โสตวิญญำณธำตุ	ธำตุคือวิญญำณ
ควำมรู้ทำงหู

ฆานธาต ุคันธธาต	ุธำตคืุอจมกู	ธำตคืุอกลิน่	ฆำนวญิญำณธำต	ุธำตคืุอวญิญำณ 
ควำมรู้ทำงจมูก

ชิวหาธาตุ รสธาตุ	ธำตุคือลิ้น	ธำตุคือรส	ชิวหำวิญญำณธำตุ	ธำตุคือวิญญำณ
ควำมรู้ทำงลิ้น

กายธาต ุโผฏฐพัพธาต	ุธำตคุอืกำย	ธำตคุอืโผฏฐพัพะ	กำยวญิญำณธำต	ุธำตคุอื 
วิญญำณควำมรู้ทำงกำย

มโนธาต ุธมัมธาต	ุธำตคุอืใจ	ธำตคุอืธมัมำรมณ์	มโนวญิญำณธำต	ุธำตคุอืวญิญำณ 
ควำมรู้ทำงใจ

ไตรลักษณญาณ	คือ	อนิจจัง	ทุกขัง	อนัตตำ
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อนิจจัง	หมำยควำมว่ำ	ไม่เทีย่ง	ทกุขงั	หมำยควำมว่ำ	เจ็บกำยไม่สบำยจิต	อนัตตา 
หมำยควำมว่ำ	 ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำ	 ญาณ	 หมำยควำมรู้รูปนำม	 ขันธ์ห้ำ 
นี้แหละ	ไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	พระพุทธองค์ทรงแสดงว่ำ	สิ่งใดไม่เที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์ 
สิ่งใดเป็นทุกข์ สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นอนัตตา สิ่งนั้นท่านทั้งหลายพึงพิจารณา
โดยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงดังนี้ว่า นั้นไม่ใช่ของเรา นั้นไม่ใช่เรา นั้นไม่ใช ่
ตัวตนของเรา	ดังนี้

ขันธ์ห้ำ	คือ	รูป	๑	เวทนำ	๑	สัญญำ	๑	สังขำร	๑	วิญญำณ	๑

รูปอธิบำยแล้วฯ	

เวทนา คือ สุข ๑ ทุกข์ ๑ อุเบกขา ๑ สุข	นั้นหมำยควำมสบำยกำยสบำยใจ	
ทกุข์	น้ันหมำยควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ อเุบกขา	น้ันใจเป็นกลำงๆ	คอืไม่สขุและ 
ไม่ทุกข์

สัญญา	นั้นคือ	ควำมจ�ำได้หมำยรู้	รูป	เสียง	กลิ่น	รส	เป็นอำทิฯ

สังขาร	นั้นได้แก่	ใจนึกคิดปรุงแต่งฯ

วิญญาณ	นั้นหมำยควำมรู้ทำงตำ	หู	จมูก	ลิ้น	กำย	ใจฯ

รวมทั้งหมดรูปนาม ขันธ์ห้า ธาตุสี่ ดิน นํ้า ไฟ ลมฯ และธาตุทั้งหลายสิบแปด 
มีอยู่ในรูปนาม ขันธ์ห้า ภายในตัวตนของเราท่านแล้วหมดทั้งสิ้น

ควำมมุง่หมำยกำรพจิำรณำกเ็พือ่รู้ชดัตำมควำมเป็นจริง	ทีเ่รียกว่ำไตรลกัษณญำณ 
น้ันเอง	สดุแล้วแต่เรำท่ำนจะพจิำรณำกรรมฐำนอะไรทีช่อบกบัจริตนิสยั	และข้อส�ำคัญ 
กรู็ปนำมขนัธ์ห้ำน้ีแหละ	ควรตัง้ใจก�ำหนดพจิำรณำ	เพรำะมนัเป็นทีต่ัง้ของปัญญำวปัิสสนำ	 
แต่ต้องยึดไตรลักษณ์เป็นหลักเสมอจึงจะเป็นกำรชอบ

ส่วนร่ำงกำย	พระธรรมแสดงภำพสจัธรรมของจริงให้คุณหญงิรู้เหน็ชดัแจ้งแล้ว	 
แต่คุณหญิงไม่ใช้ไตรลักษณ์พิจำรณำให้ซำบซึ้ง	 จึงไม่เกิดปัญญำญำณใช่ไหม	 
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กำรพิจำรณำก็ตั้งใจพิจำรณำ	 เพรำะว่ำใจก็เป็นผู้รู้อยู่แล้ว	 ถ้ำเรำท่ำนพิจำรณำและ 
ใช้ปัญญำวพิำกษ์วจิำรณ์ว่ำ	กำยน้ีกส็กัแต่ว่ำ	ธำต	ุ๔	ดนิ	น�ำ้	ไฟ	ลม	ส่วนไหนเป็นอะไร	 
มลีกัษณะอำกำรของมันเป็นเช่นไร	ต้องใช้ปัญญำวพิำกษ์วจิำรณ์โดยแยบคำยจนกว่ำ 
จะเกดิไตรลกัษณญำณ	รู้แจ้งเหน็จริงว่ำ	รูปนำมขนัธ์ห้ำไม่เทีย่ง	เป็นทกุข์	เป็นอนัตตำ	
ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเรำเขำตำมควำมเป็นจริง

คําว่าให้ยึดไตรลักษณญาณเป็นหลัก มิใช่ว่าก�าหนดรู้ดูเฉยๆ ต้องใช้ปัญญา
วพิากษ์วิจารณ์ เพือ่รู้เหตแุละผลกรรมฐานทกุสิง่ทกุอย่าง เช่นเรำท่ำนก�ำหนดพจิำรณำ
เวทนำ	สขุ	ทกุข์	อเุบกขำ	บำงคร้ังใจเป็นสขุสบำย	บำงครำวใจเป็นทกุข์ไม่สบำย	และ
อะไรเป็นเหตุให้เกิดสุขและทุกข์	ใจผู้รู้สุขและทุกข์เป็นอันเดียวกันหรือไม่	สุข	ทุกข์
เป็นสิง่ทีม่สีำระแก่นสำรหรือไม่	เรำท่ำนจะบงัคบับญัชำยดึถอืเอำเป็นสขุ	ทกุข์	ของเรำ 
ท่ำนจริงๆ	จะได้หรือไม่	ส่วนสัญญำควำมจ�ำได้หมำยรู้	เที่ยงหรือไม่เที่ยงและมีสำระ
แก่นสำรหรือไม่

ธำตกุรรมฐำน	สงัขำร	วญิญำณ	ธำตดิุน	น�ำ้	ไฟ	ลม	รวมทัง้หมดทัง้ธำตสุบิแปด	 
ถ้ำก�ำหนดพจิำรณำรวมหมดทัง้ตวัเรำ	แต่ต้องอำศัยไตรลกัษณ์เกิดปัญญำญำณรู้แจ้ง 
เห็นจริงในรูปนำมขันธ์ห้ำแจ่มแจ้งชัดเจนเสียก่อน	 แล้วจึงพิจำรณำธำตุกรรมฐำน	 
จึงจะรู้เหน็ตวัตนเรำ	ไม่ใช่สตัว์บคุคลตวัตนเรำเขำ	จะรู้เหน็เป็นธำตหุมดทัง้ตวั	ค�ำว่ำสตัว์ 
บุคคลตัวตนเรำเขำ	ก็โลกสมมุติลมๆ	แล้งๆ	ไม่มีสำระแก่นสำรอะไรเลย

พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทให้บ�ำเพ็ญสมถะ	 วิปัสสนำ	 เพื่อให้เกิด 
ปัญญำรอบรู้ในกองสงัขำร	แล้วควำมมุง่หมำยของกำรพจิำรณำกเ็พือ่เลอืกเฟ้นว่ำอะไร
เป็นสำระแก่นสำรภำยในตัวเรำ	ที่เรียกว่ำ	อมตธรรม	หมำยควำมว่ำ	ธรรมที่ไม่ตำย	 
ธำตุกรรมฐำนจะแยกพิจำรณำเฉพำะธำตุ	๔	ดิน	น�้ำ	ไฟ	ลม	ก็ได้	ควำมมุ่งหมำย 
ก็เหมือนที่แนะและอธิบำยมำแล้วทุกประกำร

อน่ึง	เร่ืองสมำธ	ิ-	ฌำน	-	วปัิสสนำ	เรำท่ำนจะเจริญวปัิสสนำพจิำรณำให้มำกแต่
อย่ำงเดยีวกไ็ม่ได้	เพรำะเหตวุ่ำเรำท่ำนใช้ปัญญำพจิำรณำมำกเกนิก�ำลงัแล้ว	รู้สกึเมือ่ย 
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ภำยในใจ	ก�ำลงัปัญญำอ่อน	ฝืนพจิำรณำไปกไ็ม่สะดวก	เช่นน้ีให้หยดุกำรพจิำรณำเสยี	 
แล้วจะเดนิจงกรมหรือน่ังสมำธ	ิจิตสงบเข้ำถงึฌำนได้กย็ิง่ด	ีเพรำะพืน้ฐำนของวปัิสสนำ 
คือควำมสงบเท่ำนั้น

ถ้ำควำมสงบมกี�ำลงัพอตวัแล้ว	มนัจึงจะมำพจิำรณำเหน็อย่ำงน้ี	กำรเหน็อย่ำงน้ี 
บำงทพิีจำรณำอะไรๆ	กเ็หน็เป็นไตรลกัษณ์ไปหมด	เลยลมืตวั	ให้เหน็สกัว่ำเหน็	คอืว่ำ 
ใจเป็นคนไปเห็นกับสิ่งที่ใจไปเห็นเป็นคนละอันกัน	อันนั้นเรียกว่ำปัญญำเกิดจำกใจ	 
ใจนั้นเป็นตัวให้เกิดปัญญำ	เพรำะก�ำลังของควำมสงบ

เพรำะเหตน้ัุน	จึงให้พจิำรณำทัง้ภำยในและภำยนอก	คอืให้พจิำรณำสิง่ทัง้หลำย
ทั้งปวงเป็นไตรลักษณะแล้ว	ผู้ที่ไปเห็นก็ให้เห็นเป็นไตรลักษณ์อีก	พิจำรณำอย่ำงนี้
อยู่ตลอดเวลำ	 หำกว่ำเป็นพอแก่กำรของมันแล้ว	 มันจะวำงน่ิงเฉยอย่ำงน้ีจึงจะถูก	 
ถ้ำพิจำรณำเตลิดเปิดเปิงไปเดี๋ยวลืมหลัก	ต่อไปเมื่อก�ำลังใจมันอ่อนแล้ว	พิจำรณำก็
ไม่ชัด	เมื่อไม่ชัดก็งง	ฝืนพิจำรณำไปเท่ำไรก็ยิ่งฟุ้งซ่ำนวุ่นวำยไปใหญ่	เมื่อเป็นเช่นนี้ 
ต้องกลับคืนสมถะทำงเก่ำ	ดังที่แนะและอธิบำยมำแล้วนั้นแลฯ	เจริญพร

โดยความนับถือและคิดถึง
หลวงปู่คําดี ปภาโส
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เรื่องสมาธิ ภาวนา 

๔	กรกฎำคม	พ.ศ.	๒๕๐๖

อันดับต่อไป	จะได้แสดงเรื่องสมำธิภำวนำสืบต่อไปอย่ำงนั้นแหละ	กำรท�ำบุญ
และกำรบ�ำเพญ็สมถะและวปัิสสนำย่อมเกีย่วเน่ืองด้วยปริยตั	ิถ้ำพระโยคำวจรเจ้ำผู้ที ่
มุ่งด้วยฉันทะควำมพอใจในกำรบ�ำเพ็ญสมถะและวิปัสสนำแล้ว	 จ�ำเป็นอยู่เองต้อง
ศกึษำให้รูใ้ห้เข้ำใจในปริยตัธิรรมตำมควำมรู้	ได้แต่ท่องบ่นอ่ำนดใูห้ทัว่ถงึจะเป็นไปได้	 
ด้วยเหตุนี้	จะได้จ�ำแนกหลักธรรมประเภทปริยัติในสิ่งจ�ำเป็นจะต้องศึกษำให้รู้	คือ

๑. ปหานกิจ
๒. ภาวนากิจ

ค�ำว่ำ	ปหานกิจ	แปลควำมว่ำ เพยีรละบาปอกศุล	ผู้ปฏบิตัต้ิองศกึษำให้รู้เท่ำเข้ำใจ
ประเภทอกุศลกรรมชั่ว	ค�ำว่ำ	ภาวนากิจ	นั้น	ก็ได้แก่สมถะและวิปัสสนำ	แต่ประเภท 
ภำวนำกิจน้ันจะอธิบำยข้ำงหน้ำ	 ในที่น้ีจะอธิบำยปหำนกิจก่อน	 ที่ว่ำเพียรละธรรม
ประเภททีเ่ป็นบำปอกศุลธรรมกรรมชัว่	แท้จริงปหำนกจิกไ็ด้แสดงพอได้ใจควำมแล้ว	
แต่เบือ้งต้นทีก่ล่ำวถึงศึล	๕	ศลี	๘	อกุศลกรรมบถ	๑๐	น่ันเอง	ประเภทธรรมส่วนทีเ่ป็น 
บำปอกุศลและมิจฉำวณิชชำ	คือกำรค้ำขำยไม่ชอบธรรม	๕	อย่ำง	คือ

๑. ค้าขายเครื่องประหาร
๒. ค้าขายมนุษย์
๓. ค้าขายสัตว์ที่ฆ่าเอาเนื้อเป็นอาหาร
๔. ค้าขายสุราคือนํ้าเมา
๕. ค้าขายยาพิษ

เหล่ำนี้ก็เป็นปหำนกิจ	อุบำสกอุบำสิกำควรละเว้นเสียเพรำะเป็นข้อห้ำมที่ไม่ให้
อบุำสกอบุำสกิำผู้นับถือพระพทุธศำสนำไม่ให้คบคนเหล่ำน้ี	ถ้ำอบุำสกเว้นไม่ท�ำบำป	๕	
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อย่ำงแล้ว	และละไม่ท�ำบำปอกศุล	๑๐	อย่ำงแล้ว	กเ็ป็นมนุษย์ธรรมทีส่งูสดุเท่ำน้ันเอง	 
กำรบ�ำเพ็ญฝึกหัดสมถกรรมฐำน	และวิปัสสนำกรรมฐำน	ไม่มีกำรขัดข้องเลย	ต่อไป 
จะได้จ�ำแนกธรรมประเภททีเ่ป็นปริยัตธิรรมตำมแบบแผนหนังสอืเหล่ำน้ันเพือ่ให้เข้ำใจ 
เน้ือควำม	คอื	บำปบญุคณุโทษกศุลและอกศุล	มรรค	ผล	ศลี	สมำธ	ิปัญญำ	เหล่ำน้ีแหละ	 
จึงจ�ำต้องศึกษำให้เข้ำใจ	ส่วนศีลและบุญกุศลก็ได้แสดงมำพอเข้ำใจดีแล้ว	ค�ำว่ำคุณ 
และโทษพงึเข้ำใจดงัน้ี	โทษน้ันเข้ำประเภทแห่งบำปน้ันเสยีกเ็ป็นกำรชอบ	ค�ำว่ำธรรมๆ	
นี้ไม่ใช่อื่นไกล	หมำยเอำบำปอกุศลธรรมอันเดียวกันนั่นเอง

แต่ข้อส�ำคญัคอืหลกัมโนธรรม	คอืใจ	พงึรู้ว่ำมโนธรรมคอืใจของคนเรำน้ีเองว่ำ 
เป็นรำกเหง้ำหรือสมุฏฐำนปัจจัยแห่งธรรมทัง้หมดทีเ่ป็นกศุล	๓๗	เบด็เตลด็	ทีไ่ม่เก่ียว 
ถึงทั้งหลำยทั้งปวง	 ที่ไม่ถึงก็เป็นคุณสมบัติของมโนธรรม	 คือใจเป็นปัจจัยให้เกิดมี
กุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหลำย	เข้ำใจไหมเล่ำ?	และจะอธิบำยปริยัติเพิ่มเติมอีก 
แง่หน่ึง	 เพรำะว่ำโดยมำกผู้ปฏิบัติ	 ผู้ยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนดีให้พิจำรณำดูตำมหลัก
ตดัสนิธรรมวนัิย	๘	ประกำร	ทีพ่ระผู้มพีระภำคเจ้ำตรัสแก่นำงโคตมีแม่เลีย้งว่ำ	ธรรม
เหล่าใดเป็นไปเพือ่ก�าหนัดย้อมใจ เป็นไปเพือ่ประกอบทกุข์ เป็นไปเพือ่ความอยากใหญ่  
เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ คือมีนี้แล้วอยากได้นั้น เป็นไปเพื่อ 
ความคลุกคลีด้วยหมู่คณะ เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน เป็นไปเพื่อความเลี้ยงยาก  
ธรรมเหล่าน้ันให้พงึรู้ว่า ไม่ใช่ธรรม ไม่ใช่วนัิย ไม่ใช่ค�าสัง่สอนของพระศาสดา มดีงัน้ี 
ท่ำนหมำยเอำคนเป็นธรรม	ขอให้พิจำรณำดูว่ำธรรมที่ไหนประกอบด้วยทุกข์	ธรรม
ทีไ่หนเกียจคร้ำนมอียูท่ีไ่หน	คดิให้ดแีค่น้ีกพ็อแล้ว	คงรู้ว่ำธรรมเป็นคน	ถ้ำผู้รู้ไม่จริง	 
รู้แล้วลมืไปเพรำะใจไม่เป็นธรรม	นึกหำแต่สมบตัทิำงโลก	จะให้รู้แจ้งแทงตลอดอะไร 
ได้จริงๆ	แม้ว่ำเป็นธรรมกจ็ริงอยูแ่ล้ว	แต่เป็นธรรมโลกย์ี	ฉะน้ันจึงนึกคดิไปตำมโลกนิยม 
ชมชอบกันเพรำะจิตเคยชิน	เสวยอำรมณ์คือกำมสุข	ส่วนสมบัติทำงธรรมภำยในใจ	 
และควำมสุขทำงภำยในใจมิเคยได้เสวย	 ฉะน้ัน	 จิตของสำมัญปุถุชนคนเรำยังเป็น 
ธรรมชำตโิมหะอวชิชำให้มดือบัแสงไม่สว่ำงในใจเรำ	มแีต่มโนวญิญำณ	จิตรู้แทนสญัญำ 
ออกไปภำยนอกตำมเหตอุำรมณ์	เม่ือทกุคนเป็นอยูอ่ย่ำงน้ี	จะเอำอะไรมำเป็นแสงสว่ำง 
รู้ภำยในใจของตนได้	คดิดใูห้ดเีสยี	สิง่ทีเ่ป็นทีน่่ำชอบใจกเ็ป็นวตัถุภำยนอก	ข้ำวของ 
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ภำยนอก	สงัขำรน้ันย่ิงปรุงใจหลอกลวงเจ้ำตวัเรำให้เมำหลงลมือย่ำงไม่รู้ตวัเลย	ข้อน้ี 
น่ำสงสำรเหลอืเกนิ	แม้พระพทุธเจ้ำกมุ่็งให้รู้ตวัว่ำจิตใจน้ีเป็นส่วนทีพ่งึเป็นสขุปลอดภยั 
ทีเดียว	ขอให้คิดว่ำหลักวิปลำส	๔	อย่ำงนั้นกับวัตถุนั้นดู	พระพุทธองค์ทรงสั่งสอน 
ไว้ว่ำเป็นจิตวปิลำสคดิเหน็วปิริต	คอืไม่ต้องว่ำสวยงำมด้วยสญัญำว่ำเป็นของสวยงำม	 
ของไม่เทีย่งกค็ดิดวู่ำเทีย่ง	เหน็สญัญำว่ำของเทีย่ง	ของไม่ใช่ตวัตนกส็�ำคญัคดิรู้ว่ำสญัญำ 
เป็นตัวตนเป็นอำทิ	 แม้เรื่องไม่กล่ำวถึง	 บรรดำที่นิยมชมเชยกันอยู่ทุกสิ่งทุกอย่ำงก็ 
ล้วนแต่ส�ำคญัว่ำคดิเหน็สญัญำวปิริตผิดจำกควำมเป็นจริงทัง้น้ันกไ็ด้รู้ตวัไม่ว่ำตนเป็น 
คนคิดรู้คิดเห็นสัญญำวิปริตผิดจำกควำมจริง	โดยมำกถือตัวว่ำตนเป็นคนรู้ดีอย่ำงนี้ 
โดยมำก	เหตุนี้	ถ้ำบุคคลคิดรู้ตัวสังเวชตนว่ำแสงสว่ำงภำยในจิตใจตนยังไม่มี	มีแต่ 
มโนวิญญำณเหน็คดิสญัญำวปิริตเหน็ผิดจำกควำมเป็นจริงในสิง่น้ัน	เร่งรีบสร้ำงบ�ำเพญ็ 
แสงสว่ำงให้เกิดมีในตนจะดีกว่ำไปเล่นตำมสัญญำอยู่และปล่อยให้จิตใจมัวเมำ
ประมำทไม่รู้ตัวของตน	หรือยังคิดรู้เห็นตัวสัญญำวิปริต	 คนสมัยทุกวันนี้มักเห็นว่ำ 
ไม่มีใครจะบ�ำเพ็ญหรือสร้ำงแสงสว่ำงให้เกิดขึ้นได้	 เรื่องน้ีเรำจะตัดสินเดำเอำไม่ได ้
เรำต้องบ�ำเพญ็ดกู่อนจึงจะรู้ได้	เรำทกุคนสำมญัมนุษย์ถ้ำตำยแล้ว	เรำยงัไม่ได้บ�ำเพญ็ 
แสงสว่ำงให้เกิดมีในใจของเรำแล้ว	 เรำต้องโง่เสียเปรียบแก่จิตใจของเรำตลอดกำล 
ตรำบนั้น

ทน้ีีค�ำว่ำ คนเราโง่แก่จิตใจของเรา โง่อย่างไรเล่า	คอืว่ำจิตใจคิดเหน็สญัญำวปิริตว่ำ 
เรำจะว่ำสิ่งนั้นสวยสิ่งนั้นงำม	หลงว่ำเป็นของสวยของงำมจริง	แล้วจะอดอยู่ฝ่ำฝืนใจ 
ของตวัไม่ได้	จะไปแสวงหำขวนขวำยท�ำล�ำบำกเกดิยุ่งยำกเป็นทกุข์เม่ือภำยหลงั	แม้ภกิษุ
สำมเณรบวชอยูไ่ม่ได้	ต้องได้ลำสกิขำออกไปกเ็พรำะโง่แก่จิตใจของตวัไม่รู้เท่ำสงัขำร	
แม้พวกโจรพวกนักจ้ีนักปล้นไม่รู้เท่ำโลภ	สงัขำรปรุงแต่งจิตใจให้คิดเหน็สญัญำวปิริต
ว่ำกำรปล้นจี้เป็นกำรสนุกสนำน	เมื่อถูกครำวที่แพ้ให้ร้ำย	เสียทีแก่เจ้ำของทรัพย์หรือ 
เจ้ำหน้ำทีแ่ล้วกเ็ป็นทกุข์	กเ็พรำะโง่แก่จิตใจ	ไม่รู้เท่ำหน้ำตำของสงัขำร	แม้เร่ืองทกุสิง่ 
ทุกอย่ำงไม่กล่ำวถึงก็ขอให้เข้ำใจท�ำนองเดียวกัน

ทีนี้จะกล่ำวถึงกำรบ�ำเพ็ญเพียรท�ำแสงสว่ำง	สมมุติว่ำพระโยคำวจรเจ้ำผู้ปฏิบัติ 
มเีจตนำและมหีริิ	ควำมละอำยแก่บำปทจุริต	โอตตปัปะ	มคีวำมกลวัต่อบำปทจุริต	แล้ว 
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ส�ำรวมศีลบริสทุธิเ์รียบร้อย	แล้วบ�ำเพญ็สมถวปัิสสนำ	ท�ำสมำธกิรรมฐำน	๔๐	รู้จักเรียกใช้ 
ค�ำบริกรรมอบรมจิตใจตัว	มีควำมสำมำรถอำจหำญ	รู้เท่ำควำมคลุกคลี	ชอบที่สงัด 
สนัโดษ	มกัน้อยสนัตฏุฐตีำมมีตำมได้	ไม่กงัวลเลย	รู้เท่ำตณัหำ	รู้เท่ำกำรบริโภคอำหำร 
ปัจจัย	๔	ทุกอย่ำง	เป็นคนท�ำจริง	มีสัจจะอธิษฐำน	มีจิตใจตั้งมั่นเป็นคนอดทนต่อ 
สิ่งทั้งปวง	 และไม่มีวิตกกังวลสงสัยในบุญวำสนำของตัว	 เป็นผู้รู้ในค�ำสอนและครู 
ผู้ฉลำดชี้บอกแนวทำง	และสละชีพเพื่อพรหมจรรย์	เป็นคนท�ำจริง	ชอบที่วิเวกที่สงัด 
แล้วมคีวำมเพยีร	ไม่เป็นคนเหน็แก่ปำกแก่ท้อง	ตัง้ใจละปลโิพธกงัวลในสิง่อืน่ๆ	ให้ท�ำ 
แต่กจิทีจ่�ำเป็นคือข้อวตัร	๑๐	ประกำร	ให้พยำยำมเจริญฌำน	ฝึกหดัตัง้สตกิ�ำหนดปฏภิำค 
รูปกำยในกรรมฐำน	อนุโลม	ปฏิโลม	ต้องให้ท�ำจริงๆ	ตำมครูสั่งสอน

ปฏโิลม	น้ันให้ก�ำหนดรู้อยูเ่ฉพำะรูเ้ฉยอยูเ่ฉพำะใจ อนุโลม ตรวจดรููปกำยแล้ว 
ให้มสีตสิมัปชญัญะรู้ตวัของตน	ไม่ประมำท	ท�ำจิตใจให้เป็นหน่ึงไม่ล�ำเอยีง	วำงสขุและ 
ทกุข์	มปัีญญำรู้ว่ำสขุทกุข์เกดิแต่เหตแุล้วกดั็บสญูเสยีไป	แม้ไม่ปรำรถนำเลยกต้็องมสีขุ
มทีกุข์อย่ำงเดิมน่ันเอง	และนิมิตทกุอย่ำงเกดิขึน้กไ็ม่ท�ำควำมยนิดียนิร้ำย	และให้เหน็ว่ำ 
นิมิตทั้งหลำยที่เกิดขึ้นน้ันเป็นภัย	 จงควรบำกบั่นในควำมเพียรอยู่เสมอไม่ท้อถอย	 
อธษิฐำนก�ำหนดรูปกำยได้ตำมควำมเป็นจริง	คอืนึกตัง้สตนึิกดรููปกำย	ใจเหน็รูปกำย
สักว่ำธำตุทั้ง	๔	ดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	สว่ำงแจ่มแจ้ง	ปัจจุบันรู้	ปัจจัตตัง	จ�ำเพำะนิมิต	 
กำรตั้งสติก�ำหนดใจไม่มีเผลอหลงเคลื่อนไหว	มีสติก�ำหนดรู้เฉยๆ	อยู่เฉพำะ	รู้ตรง 
อยู่เฉพำะใจได้ตำมต้องกำร	ไตรลกัษณญาณ	ควำมรู้พเิศษจะเกดิหรือไม่เกดิก็ขอให้
ก�ำหนดดู	ถ้ำว่ำคงรู้เป็นไปไม่ได้	เพรำะเหตุในที่นี้สมมุติว่ำญำณพิเศษเป็นไปได้แล้ว	 
ก�ำหนดรู้สว่ำงเหน็รูปกำยของตวัเป็นร่ำงกระดกูไปหมดทัง้ตวั	แม้ทกุอริิยำบถ	ยนื	เดิน	น่ัง	 
นอน	แล้วมแีต่แสงสว่ำง	รู้เหน็รูปกำยนำมใจเป็นธรรมธาต ุธรรมฐติ ิธรรมนิยาม	ไปหมด 
ทัง้โลก	อฏิฐารมณ์ อนิฏฐารมณ์	ไม่มเีสยีแล้ว	ทน้ีีสภำพสงัขำรทัง้หลำย	แม้อตัตำสญัญำ 
อุปำทำนจะยึดสตินั้นไว้ได้หรือไม่	ทีนี้สมมุติว่ำสภำวธรรมทั้งหลำย	สัญญำ	สังขำร	
อปุำทำน	อตัตำ	สญัญำไม่ยดึถอื	คอืสตธิรรมน้ันเองได้ไม่เสยีแล้ว	สตธิรรมละได้หลดุ
พ้นได้เป็นวิมุตติธรรม	คือถ้ำเห็นว่ำไม่หลุดพ้นไปได้เพรำะเหตุใด	ถ้ำหลุดพ้นไปได้ 
เป็นวิมุตติ	เอว�
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เรื่องสิ่งแวดล้อมของจิต

ว่ำด้วยเคร่ืองแวดล้อมของใจมมีำก	เช่น	ปญุญาภสิงัขาร	ย่อมปรุงแต่งจิตใจเสมอ 
ให้เป็นไปตำมอ�ำนำจแห่งสงัขำรเสมอฉันน้ัน	กศุลเจตสกิ อกศุลเจตสกิ	ย่อมอปุถมัภ์
จิตใจให้คิดกล้ำสำมำรถในกำรท�ำบุญท�ำบำปเสมอ	เพรำะพวกมำรเหล่ำนี้มันบันดำล
จิตใจเรำท่ำนเสมอ	ด้วยเหตเุหล่ำน้ีเองควำมรู้สกึของคนเรำจึงสม�ำ่เสมอเทีย่งตรงมไิด้	
ตรำบใดเรำท่ำนไม่วำงให้เป็นไปตำมกฎธรรมดำสุขทุกข์แล้ว	พร้อมด้วยสติก�ำหนดรู้
ตนของตนแล้ว	ยอ่มประสบสุขบ้ำงทกุขบ์้ำงอยำ่งนีเ้สมอเรือ่ยไปตลอดทุกภพทุกชำติ
ไม่มีสิน้สดุ	เพรำะว่ำมนุษย์บคุคลเรำทัง้หมดทัง้ก้อนน้ีเป็นตวัสมุทยั	เป็นปัจจัยให้เกดิ
โรคำอำพำธควำมเจ็บไข้ต่ำงๆ	นำนำ

ส่วนจิตใจเรำนักปรำชญ์เจ้ำกล่ำวสั่งสอนไว้ว่ำตัณหา ๓ เป็นสมุทัย เป็นเหตุให้ 
เกดิทกุข์ จริงอยู	่ค�ำว่ำ	กามตณัหา	ก ็กามราคะ น่ันเอง	อกีประกำรหน่ึง	กาํหนัดรักใคร่  
น้ีท่ำนกล่ำวอกีบรรยำยหน่ึงอกีว่ำ	สงัขาร	เพรำะเป็นสภำพปรุงจิตใจให้รู้สกึก�ำหนัดยนิด ี
ไปตำมอ�ำนำจแห่งมำร	 เรียกว่ำขันธมำรบันดำลจิตใจเรำท่ำนให้หลงรักใคร่ไปตำม 
อ�ำนำจแห่งมันด้วย	เหตน้ีุจึงส�ำเหนียกเสมอว่ำ	รู้คงเป็นรู้ รักคงเป็นรัก	ถ้ำควำมก�ำหนัด 
รักใคร่กับควำมรู้เป็นสภำพเดียวกันแล้ว	 ควำมรู้สึกและควำมรักใคร่ไม่รู้ห่ำงจืดจำง
จำกควำมรู้สึกไปได้	ควรส�ำเหนียกดังนี้เสมอบ่อยๆ	และพึงรู้อีกบรรยำยหนึ่ง	พึงรู้ว่ำ 
กามราคะความก�าหนดรกัใคร่น้ี มันเป็นปัจจัยให้เกดิมีภวตณัหา วภิวตณัหา และเป็น 
ปัจจัยให้ปรารถนาความสขุความสบายในการเดนิจงกรม น่ังสมาธ ิภาวนา ปรารถนา
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อยากให้จิตใจสงบเยือกเย็น เม่ือไม่เป็นไปตามปรารถนาจึงเป็นทกุข์ กเ็ป็นเพราะความ
อยากความปรารถนาเป็นกามราคะ เป็นสมุทัย เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดด้วยเหตุนี้เอง 

สมุทัย	 ท่ำนผู้รู้ทั้งหลำยที่เป็นจอมปรำชญ์สั่งสอน	 สมุทัยเป็นสิ่งควรก�าหนดรู้ 
ละทกุข์เป็นสิง่ควรก�าหนดรู้	ค�ำว่ำ	กาํหนดละสมทุยั	พงึวำงตนของตวั	อย่ำท�ำควำมล�ำเอยีง 
ชอบสุขเกลียดทุกข์	 รำคะขอให้สละวำงหมดเสียทั้งสุขและทุกข์ตลอดเฉยๆ	 ไม่สุข
ไม่ทุกข์	 เพรำะสิ่งเหล่ำนี้ไม่มีใครๆ	 ในโลกจะบังคับบัญชำปรำรถนำเลือกเฟ้นเอำได้
แม้พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำก็ปรำรถนำเลือกเฟ้นเอำไม่ได้	สุขของขันธ์เบญจขันธ์คือรูป
และนำมไม่มีได้	 ด้วยเหตุน้ีเองพระองค์ท่ำนจึงทรงสั่งสอนไว้ว่ำ	 ทุกข์ควรกําหนดรู้  
ถ้าเรายึดถือสมทุยั กล่าวคอืความอยากความปรารถนาความรักใคร่พอใจความสขุแล้ว  
จําเป็นอยู่เองย่อมประสบผลเป็นทุกข์ดังนี้ 

ทน้ีีค�ำว่ำ	ให้ละ วางตนหมดทัง้ตวั แล้วจะถือเอาอะไรเป็นทีพ่ึง่ของตนเล่า	พงึก�ำหนด 
เสกสรรตัง้แต่งสตเิป็นทีพ่ึง่ของตน	ศลีจะบริสทุธิไ์ด้เป็นอธศิลีกเ็พรำะสตกิ�ำหนดส�ำรวม
รักษำ	เพรำะเหตน้ีุเอง	ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ	สตวินิโย ทาตพโฺพ	หำกเป็นธรรมเป็นวนัิยน�ำเสยี 
ซึง่ควำมชัว่บำปอกศุลท�ำให้พนิำศไปได้กเ็พรำะสตเิป็นก�ำลงัใหญ่ในกศุลธรรมทัง้ปวง	
อกีประกำรหน่ึง	บำงคร้ังบำงครำวข้ำศกึคือกเิลสเคร่ืองเศร้ำหมองใจก�ำเริบทบัถมจิตใจ
ท�ำเจตนำจิตใจให้หงอยเหงำเศร้ำหมองท้อใจ	กท็�ำควำมรู้กบัมนัว่ำไม่เทีย่ง	ว่ำเรำเคยรู้
เคยเหน็เป็นมำแล้ว	เมือ่เกดิทกุข์เช่นน้ีกด็เูหมอืนจะไม่มีสขุสกัท	ีเมือ่กเิลสเสือ่มทรำม
หำยไปแล้วควำมสุขก็เกิดมี	ควำมดีใจและควำมสบำยจะมีอีกอยู่	ควรนึกส�ำเหนียก
ดงัน้ีเสมอบ่อยๆ	เป็นกำรดีมำก	และกำรฝึกหดัเสกสรรตัง้สตเิพือ่ให้เป็นก�ำลงัเป็นทีพ่ึง่ 
ของเรำ	ไม่ควรท�ำเล่น	จับๆ	วำงๆ	กำรก�ำหนดจิตใจควรก�ำหนดให้ถงึใจเสมอทกุอริิยำบถ	 
ยืน	 เดิน	 น่ัง	 นอน	 ควรก�ำหนดแผดเผำให้ถึงใจจนกว่ำกิเลสเคร่ืองเศร้ำหมองใจ 
อัปรำชัยพ่ำยแพ้สญูหำยไป	จิตใจสบำยผ่องใส	แล้วก�ำหนดพจิำรณำรูปกำยกไ็ด้	ไม่มี 
กำรผิดหนทำงแม้แต่ประกำรใดเลย	อกีประกำรหน่ึง	ถ้ำครำวใดข้ำศกึคอืกเิลสเคร่ือง 
เศร้ำหมองใจทบัถมจิตใจให้หงอยเหงำท้อใจ	ไม่พอใจไหว้พระสวดมนต์	เดนิจงกรม	 
น่ังสมำธภิำวนำอะไรได้เลยแล้ว	ไม่ควรปล่อยจิตใจให้เสวยทกุข์โมทนัสอยู่เฉยๆ	เลย	 
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ควรใช้ปัญญำวิตกวิจำรใคร่ครวญดูเหตุและผลว่ำ	จิตใจเรำนี้จะมีวันผ่องใสเบิกบำน	 
มีเพียร	 มีหมั่น	 ควำมมุ่งหวังว่ำจะได้ควำมดีมีควำมสุขอีกสักทีไหมหนอ	 ก�ำหนด
ใคร่ครวญตริตรองไปๆ	มำๆ	ไม่ช้ำไม่นำนนักก็รู้ถึงเจ้ำอวิชชำจิตเดิมแล้ว	ย่อมเกิด 
ควำมสบำยหำยโศก	แล้วบนัดำลโสมนัสควำมยนิดขีึน้มำแทน	ทีจ่ริงเมือ่จิตใจผ่องใส
เบกิบำนแล้ว	จึงก�ำหนดพจิำรณำดรููปกำย	ถ้ำก�ำหนดลอกหนัง	ตวัอย่ำงดงัเรำลอกหนังกบ	 
คือขณะเรำท่ำนเดินจงกรมหรือนอนพิจำรณำก�ำหนดลอกหนังรูปร่ำงกำยของเรำ	 
ก็ดูเหมือนกับกบที่เรำลอกหนังแล้วไม่ใช่หรือ

อีกวิธีหน่ึง	 ควักหน่วยตำออกให้มีแต่หลุมตำแล้วก�ำหนดเพ่งด	ู ดูหลุมตำให ้
แจ่มแจ้งแก่จิตใจ	 ตำคนเรำไม่เป็นหลุมเป็นโพรงไม่ลึกเท่ำไร	 เช่นนี้แล้วจึงเพ่งดูใน
กะโหลกศีรษะว่ำเป็นโกนเป็นโพรงบ้ำงหรือไม่เช่นน้ี	แล้วจึงก�ำหนดเพ่งเลง็ไปโดยล�ำดับ
ส่วนตวัลงไปตลอด	ทีไ่หนบ้ำงเป็นโกนเป็นโพรงช่องว่ำง	ตบั	ไต	ไส้	พงุ	เป็นอยูอ่ย่ำงไร	
กล้ำมเน้ือทีไ่หนหนำบำง	เส้นเอน็ทีไ่หนมำก	เพ่งก�ำหนดดูให้ทัว่ตลอดข้อ	แขน	ตนี	มอื	 
เพ่งดูข้ำงหน้ำข้ำงหลัง	ข้ำงนอกข้ำงใน	ท�ำให้มำกเจริญให้มำก	ทั้งลอกหนังและควัก
ลูกตำออก	ท�ำขณะเดียวกันก็ได้	กำรพิจำรณำกำยนี้ย่อมเกิดรู้เกิดเห็นไม่เหมือนกัน	 
ส่วนกำรก�ำหนดใจพึงส�ำเหนียกให้รู้หรือว่ำผู้รู้	 และให้รู้ว่ำสติมีลักษณะอย่ำงไร	 สติ
แปลว่ำ	ระลึกได้ในกิจที่ท�ำ	ค�ำที่พูดแม้นำนก็ระลึกได้	เมื่อท่ำนเรำมำฝึกหัดดูรูปกำย
ก็ย่อมระลึกส่วนร่ำงกำย	ค�ำว่ำระลึกได้	ก็ระลึกรู้นั่นเอง	ทีนี้เมื่อเรำท่ำนก�ำหนดจิตใจ 
ก็ย่อมระลึกรู้จิตใจ	แต่ข้อส�ำคัญ	กำรก�ำหนดจิตใจนี้	อัตตานุทิฏฐิ	ควำมเห็นว่ำเรำ
จิตใจเรำ	 ตัณหำควำมอยำกควำมปรำรถนำสัมปยุตเกิดขึ้น	 แล้วปรุงแต่งจิตให้เป็น
อยำกเป็นปรำรถนำไป	เป็นตณัหำไปหมดทัง้ตวั	เป็นสขุเป็นทกุข์ไปหมดทัง้ตวัน้ีส�ำคัญ 
จริงๆ	

ทีว่่ำ	ให้สละวางอตัตาตวัตน	กป็ระสงค์ให้วำงอตัตำนุทฏิฐไิอ้น่ีเอง	แม้จิตจะนึก 
จะคิดสัญญำส�ำคัญ	โลภอยำกปรำรถนำอะไรก็ตำม	ให้ตั้งสติดูเหมือนบุคคลอื่นเขำ
ท�ำกำรงำนอยู่เช่นน้ีไม่มผิีดเลย	ข้อน้ีควรจ�ำไว้	อตุสำห์ท�ำให้มำกเจริญให้มำก	ปจฺจตตฺ ํ
รู้นี้เฉพำะตน
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ต่อไปว่ำด้วย	ภัยของบุญ	อย่ำว่ำแต่ของภำยนอกหมดไป	ส่วนบุญที่เป็นทรัพย์
ภำยในกห็มดไปเหมอืนกนั	เพรำะมภียัอนัตรำยมีข้ำศกึอยู่เหมอืนกนัเหมือนกบัทรัพย์
ภำยนอก	เช่น	ฉิบหำยไปด้วยโจรภัย	อคัคีภยั	อทุกภยั	น้ีแหละส่วนผลบญุทีเ่ป็นสมบตัิ 
ของมนุษย์คนเรำกมี็อนัตรำยอยูเ่หมอืนกนั	ส่วนคณุสมบตัขิองจิตใจทีเ่ป็นบญุเป็นกุศล 
ก็ต้องมีภัยมีข้ำศึกอยู่เหมือนกัน

ทน้ีีวธิกีำรรักษำปฏบิตัรัิกษำของภำยนอกกบัของภำยในตรงกนั	แต่โดยมำกบคุคล 
เรำไม่ค่อยเข้ำใจ	แต่สมบัติภำยนอกก็รู้วิธีปฏิบัติกันถูกต้องตำมแนวทำงอยู่แล้ว	เช่น 
ยกตวัอย่ำงสมบตัภิำยนอก	เช่นว่ำเสือ้ผ้ำอำภรณ์เหล่ำน้ีเป็นต้น	กต้็องมกีำรรักษำและ 
กำรปฏบิตัเิหมอืนกนั	เมือ่เรำมเีสือ้ผ้ำ	เรำกต้็องรักษำเสือ้ผ้ำขณะใช้นุ่งห่ม	และต้องปฏบิตัิ 
เสือ้ผ้ำและต้องหำมำเพิม่เตมิ	อนัน้ีเรียกว่ำ	คตธิรรม	หมำยควำมว่ำสมบตัภิำยนอกและ 
ภำยในจะด�ำรงคงทนอยูไ่ด้ไม่พนิำศฉิบหำยไป	๑.	ต้องอำศัยกำรรักษำ	๒.	ต้องอำศัย 
กำรปฏบิตั	ิ๓.	ต้องอำศยัหำของใหม่เพิม่ของเก่ำ	ของภำยในเหมอืนกนั	ของภำยนอก
เหมือนกัน

ค�ำว่ำ	รักษา รักษาอย่างไร	จะยกตวัอย่ำงว่ำ	เสือ้ผ้ำทีเ่รำใช้นุ่งห่มกนัน้ีต้องรักษำ	 
ไม่พอขำด	เรำไม่อยำกให้ขำด	ไม่พอเก่ำ	 เรำไม่อยำกให้เก่ำหรือไม่อยำกให้สกปรก
โสโครก	ถ้ำหำกว่ำเรำใช้ด้วยกำรรักษำดี	มันก็นำนขำดนำนสกปรกไม่ได้	เพรำะเป็น
ของใช้	 ฉะนั้น	 ถ้ำสกปรกแล้วจะเอำมำนุ่งมำถือก็ไม่เป็นที่สบำยใจ ฉะนั้นจึงมีกำร
ปฏบิตัอิกี	วิธกีำรปฏบิตัเิสือ้ผ้ำ	สิง่ของ	เช่นอย่ำงว่ำมันเกดิสกปรกโสโครกเปรอะเป้ือน 
เหง่ือไคล	เรำต้องซือ้สบูห่รือแฟ้บมำฟอก	ช�ำระด้วยน�ำ้ทีส่ะอำด	ขำดบ้ำงเลก็น้อยพอเยบ็ 
ก็เย็บไว้พอแส่วก็แส่วไว้	อันนี้นับว่ำเป็นกำรปฏิบัติเสื้อผ้ำ

ค�ำว่ำ หามาเพิ่ม เท่ำที่เรำเกิดมำร่วมประชุมนั่งฟังพระสัทธรรมเทศนำกันอยู่นี้	 
นับว่ำใช้เสือ้ผ้ำขำดมำหลำยชดุแล้วนับไม่ถ้วน	ต้องอำศยัหำใหม่มำเพิม่ของเก่ำ	ทีแ่สดง 
ให้ฟังน้ีให้เข้ำใจเสยีว่ำเป็นคตพิจน์คตธิรรม	ถ้ำหำกละเว้นคตพิจน์คตธิรรม	๒	ประกำร 
ไปเสยีแล้ว	จะเป็นสมบตัภิำยนอกทีเ่รียกว่ำผลบญุกุศล	หรือจะเป็นคณุสมบตัภิำยใน
คอืเป็นคณุสมบตัขิองจิตใจน้ัน	ถ้ำเว้นอย่ำงน้ีแล้วกด็�ำรงอยูไ่ม่ได้	ต้องพนิำศฉิบหำยไป 
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โดยแน่แท้ดงัน้ี	จะเว้นไม่ได้หำกว่ำจะมแีต่กำรรักษำไม่มีกำรปฏิบตั	ิเท่ำน้ีจะไม่พ้นจำก 
กำรฉิบหำยและควำมเสือ่ม	หรือจะมีกำรรักษำปฏบิตั	ิไม่มีกำรหำใหม่เพิม่ของเก่ำ	อนัน้ี 
ก็ไม่พ้นจำกควำมฉิบหำย

ค�ำว่ำ	คตพิจน์ คตธิรรม ๒	ประกำรน้ี	ท�ำกำรรักษำตรงกบักำรรักษำสมบตัภิำยนอก 
และตรงกันกับกำรรักษำสมบตัภิำยใน	คอืกำรรักษำศลีและกำรปฏบิตัธิรรม	และต้อง 
บ�ำเพ็ญกุศลใหม่เพิ่มกุศลเก่ำ	อันนี้เป็นวิธีปฏิบัติภำยในให้เข้ำใจอย่ำงนี้	ส่วนสมบัติ 
ภำยนอก	พวกเรำกป็ฏบิตักินัถูกดแีล้ว	แต่น่ำเสยีใจส่วนคุณสมบตัขิองจิตใจน้ี	พวกเรำ 
ไม่ค่อยสนใจกัน	ไม่รู้ว่ำมีน้อยมีมำก	ไม่ค่อยจะเข้ำใจ	และไม่ค่อยจะพอใจรักษำกัน	
ค�ำว่ำ	กระทาํบาป	เช่นตวัอย่ำงคอื	เรำท�ำควำมดขีองมีดขวำนให้เสือ่มไปน่ันเอง	ค�ำว่ำ 
รักษาศีล ก็คือรักษำควำมดีของใจตน	อะไรแล้วเป็นความดีของจิตใจ บุญกุศล สติ 
ปัญญาความรู้ ความฉลาด อนัน้ีเป็นคณุความดขีองจิตใจ ให้เข้ำใจอย่ำงน้ี	ต้องรักษำ 
เป็นวิธีเดียวกัน

ส่วนสมบตัภิำยนอก	ถ้ำเรำไม่รักษำดกีจ็ะเสือ่มจำกคณุควำมด	ีเช่นอย่ำงว่ำ	เสือ้ผ้ำ	 
ถ้ำเรำไม่รักษำมนักเ็กดิสกปรกโสโครก	กริิยำทีเ่รำท�ำเสือ้ผ้ำให้สกปรกโสโครก	หรือไม่ 
พอขำดท�ำให้ขำด	เทยีบได้กบัว่ำเรำท�ำบำป	เช่น	เสือ้ผ้ำดีๆ 	เรำไปท�ำให้แปดเป้ือนอะไร 
เทียบกับกำรท�ำบำป	 หำกว่ำเห็นสกปรกแล้ว	 ไปซื้อผงหรือสบู่มำฟอกช�ำระด้วยน�้ำที่
สะอำด	อนัน้ีก็เทยีบกบัเรำท�ำบญุ	ควำมบริสทุธิข์องเสือ้กเ็ทยีบได้กบัควำมบริสทุธิข์อง 
จิตใจ	ท่ำนจึงเรียกว่ำ	บุญกุศล	ให้เข้ำใจดังนั้น	ค�ำว่ำ	รักษาศีล	ให้เข้ำใจเสียว่ำรักษำ
ควำมดีของจิตใจ	 ตลอดทั้งรักษำสติปัญญำและรักษำบุญกุศลเหล่ำนี้	 ก็ชื่อว่ำรักษำ 
ควำมดีของจิตใจ	สิง่ใดเม่ือไม่รักษาแล้วจะเป็นของดไีม่ได้	ถ้ำว่ำอย่ำงหน่ึง	สมบตัภิายใน 
นี้จําเป็นกว่าสมบัติภายนอก	 นักปรำชญ์ทั้งหลำยสรรเสริญว่ำ เรื่องศีลธรรมนี้ดีกว่า 
ทรัพย์ภายนอก เพราะสมบัติภายนอกเป็นผลของศีลธรรม ดังนี้

พระพทุธศาสนา ข้อทีค่วรศกึษาและฟังให้รู้กนัคอืบาปอกศุลและบญุกศุล	อนันี้
ควรศกึษำและฟังให้รู้กนั	เป็นสิง่ทีค่วรจะพอรู้ได้	ส่วนมรรค	ผล	นิพพำน	เหมอืนกบัว่ำ 
บคุคลบำงคนในบำงเร่ืองให้เอำดวงเดอืนดวงดำวเป็นของเหลอืวสิยัทีจ่ะเป็นไปได้	แต่
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ถ้ำบุคคลใดพยำยำมศึกษำให้รู้แนวทำงแล้ว	 อำจรู้ได้ตำมควำมประสงค์ของตนอยู่
ดงัน้ี	ส่วนเร่ืองบำปอกุศลและบญุกศุลน้ีเป็นเร่ืองพอสงัเกตกนัได้ง่ำย	เพรำะประกอบ
ด้วยเหตแุละผล	ถ้ำพดูให้เข้ำใจจึงประสงค์ให้รู้สภำพบญุกศุล	บำปอกศุล	อนัแท้จริง	 
ผลบุญกุศล	ผลบำปอกุศล	เรื่องผลกุศลก็ได้อธิบำยมำแล้ว	ได้แก่	ข้ำวของเงินทอง	
ช้ำง	ม้ำ	วัว	ควำย	บรรดำสมบตัทิกุชิน้ทีเ่รำปรำรถนำกนัอยูใ่ห้เข้ำใจเสยีว่ำเป็นผลของ
บญุ	ตำมพทุธภำษติทีก่ล่ำวไว้	สริิ โภคานมาสโย สริ	ิท่ำนแปลว่ำ	คณุความดขีองจิตใจ 
นั่นแหละ เป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์

ค�ำว่ำ	 มานอนหรือหาได้	 เมื่อปรำรถนำทรัพย์สมบัติประเภทใดแสวงหำได ้
ตำมควำมประสงค์	 เรียกว่ำเป็นที่มำนอน	 ค�ำว่ำ	 สิริ ก็หมำยควำมงำมดีของจิตใจ	 
ควำมดีของจิตใจนั้นได้แก่บุญกุศล	สติปัญญำ	ควำมฉลำด	อันท่ำนกล่ำวว่ำเป็นมิ่ง 
เป็นขวัญ	เป็นที่มำนอนแห่งโภคทรัพย์	ให้เข้ำใจเสียว่ำ	บุคคลผู้มีเงินทองไม่ได้มีมำ 
ด้วยควำมโง่	มมีำด้วยควำมฉลำด	จึงเรียกว่ำ สริิ โภคานมาสโย สริิ คอื	คณุงามความดี 
ของจิตใจ	ท่ำนกล่ำวว่ำเป็นม่ิงเป็นขวญั	เป็นทีม่ำนอนแห่งโภคทรัพย์	บรรดำคนมลีำภ	 
มยีศ	และมีอะไรทกุสิง่ทกุอย่ำงทีโ่ลกเขำนิยมอยู	่ล้วนแล้วแต่ได้มำจำกคณุควำมดขีอง
จิตใจ	คอืควำมคดิด	ีปัญญำด	ีน่ันเอง	จึงได้หมำยควำมว่ำ	ทรัพย์สมบตั	ิข้ำวของเงินทอง	 
น้ันเป็นผลแห่งบุญกุศล	 อันน้ีขอให้ท่ำนผู้ปฏิบัติทั้งหลำยตริตรองเหตุผลไปด้วย	
สมบตัภิายในต้องรักษาเรียกว่าคณุสมบตัขิองจิตใจ จึงด�ารงคงทนอยูไ่ด้ ๑. ต้องรกัษา 
๒. ต้องปฏิบตั ิ๓. ต้องหามาเพิม่เหมือนกนั

ถ้ำไปเว้นคตพิจน์	คตธิรรม	๓	ประกำรน้ีแล้ว	แม้สมบตัภิำยนอกกจ็ะด�ำรงคงทน
อยูไ่ม่ได้	จะต้องเสือ่มไปเสยีถึงสิน้เน้ือประดำตวั	ภำยนอกเหมอืนกนั	ภำยในเหมอืนกนั	 
อย่ำงสมบัติภำยนอกคือ	มีด	ขวำน	ถ้ำถึงครำวหมดคมหรือเป้บ่ำนไปแล้ว	จะเอำมำ 
ใช้ตดัใช้ฟันก็ไม่สะดวก	เรียกว่ำใช้ไม่ได้	เมือ่เป็นเช่นน้ีจึงต้องปฏบิตั	ิถ้ำต่ำงว่ำหมดคมไป 
ไม่ฝนไม่ลับเสียใหม่	 หรือเป้และบ่ำน	 ก็ต้องให้นำยช่ำงเขำตีเข่นให้หำยเป้หำยบ่ำน 
กใ็ช้ต่อไป	น้ีนับว่ำประเภทปฏบิตั	ิควำมว่ำรักษำศลีกบัรักษำมดีขวำนตรงกบัค�ำว่ำรักษำ
ธรรม	กำรรักษำมดี	ขวำน	ก็เป็นของตรงกนั	ค�ำว่ำท�ำบญุใหม่เพิม่บญุเก่ำกต็รงกนักบั 
เรำหำมีดใหม่มำเพิ่มมีดเก่ำ	อันนี้ก็ตรงกัน
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ทีน้ีจะยกตัวอย่ำงให้ฟังอีกสักสองอย่ำง	 เสื้อผ้ำที่เรำนุ่งถือกันอยู่น้ีเหมือนกัน	 
๑.	ต้องรักษำเสือ้ผ้ำทีเ่รำนุ่งถอืกนั	ใครนุ่งถอืด้วยกำรรักษำด	ีเสือ้ผ้ำกท็นนำนขำดนำนเก่ำ	 
ไม่ค่อยสกปรกและโสโครกง่ำย	ได้ใช้ไปนำน	อย่ำงน้ีเองประโยชน์กำรรักษำ	หำกจะรักษำ 
ไม่ให้มันเก่ำและไม่ให้มันเปรอะเปื้อนแหละก็ไม่ได้	 เพรำะร่ำงกำยของเรำเป็นของ
โสโครกอยู่เดิมแล้ว	 เมื่อเกิดสกปรกแล้ว	 เรำจะเอำมำให้นุ่งใช้ถือก็ไม่เป็นที่สบำย	 
จึงต้องมกีำรปฏบิตั	ิจึงต้องหำสบูม่ำซกัฟอกไว้ล้ำงด้วยน�ำ้ทีส่ะอำด	หรือขำดบ้ำงเลก็น้อย 
พอเยบ็กเ็ยบ็ไว้พอแส่วก็แส่วไว้	พอตำบก็ตำบไว้	ได้ใช้ไปอกีหลำยเดือนไปได้เหมือนกนั	 
น้ีเรียกว่ำกำรปฏบิตั	ิควำมว่ำ	หำมำเพิม่เรำต้องแสวงหำมำเพิม่บ่อยๆ	กจึ็งได้ใช้กนัมำ
เรื่อย	ถ้ำจะใช้แต่ของเก่ำก็หมดไปแต่นำนแล้ว	มีดหรือขวำนก็เช่นกัน	เสื้อผ้ำอำภรณ์ 
กเ็ช่นกนั	หมำยควำมว่ำสมบตัภิำยนอกและภำยใน	ถ้ำไปเว้นกำรรักษำ	กำรปฏบิตั	ิและ 
หำของใหม่มำเพิม่ของเก่ำแล้ว	เกดิพนิำศฉิบหำยไปหมด	ถงึสิน้เน้ือประดำตวัจะไม่ม ี
สมบัติจะใช้สอยต่อไป	ให้เข้ำใจเสียว่ำสมบัติทุกชิ้นตลอดทั้งข้ำวของเงินทอง	ตลอด
ไร่นำร้ัวสวนก็ต้องมีวธิปีฏิบตัไิปเช่นเดียวกนั	แต่สมบตัภิำยนอกเรำรักษำกนัดอียูแ่ล้ว	 
พออยู่พอกินไม่ถึงพินำศฉิบหำยก็เพรำะเรำปฏิบัติกันถูก	 แต่น่ำเสียใจสมบัติภำยใน 
จะไม่ค่อยรู้กนั ส่วนผลบญุเรำกต้็องพอใจกนัหมดทกุคน	ให้รู้จักเสยีว่ำ	ควำมร�ำ่รวย
เงินทองเรำก็ปรำรถนำกันส่วนผล	แต่ส่วนเหตุสภำพที่เป็นบุญเป็นกุศลอันแท้จริงนั้น
คล้ำยๆ	กับว่ำไม่พอใจ	ถงึจะท�ำกท็�ำกนัอยูห่รอก	คล้ำยกบัท�ำตำมกนัว่ำจะได้น้อยหรือ
ได้มำก	ก็ไม่ค่อยจะรู้กนัเชือ่ตำมๆ	กนั	ส่วนสภำพของบญุกศุลน้ันไม่ค่อยจะเข้ำใจกนั

ค�ำว่ำ	บุญ	เป็นเครื่องช�ำระ	เป็นเครื่องล้ำง	เป็นเครื่องท�ำให้สะอำด	สิ่งใดแล้ว	 
เป็นเคร่ืองละเป็นเคร่ืองล้ำงทัง้ส่วนภำยในคุณสมบตัขิองจิตใจ	ส่วนคุณสมบตัภิำยนอก 
กอ็ย่ำงแสดงมำน่ันเอง	ทานมยั บญุส�าเร็จด้วยการบริจาคทาน ศลีมยั บญุส�าเร็จด้วย 
การรักษาศีล ภาวนามยั บญุส�าเร็จด้วยการภาวนา	ตกลงรวมควำมว่ำ	บญุทีเ่รำบริจำค 
ทำนน้ีแหละ	 ก�ำจัดควำมตระหน่ีเหนียวแน่นของเรำให้ปรำศจำกหรือบรรเทำเบำบำง 
ไปได้	นี้เป็นประโยชน์อย่ำงนี้	อันนี้	ศีล	เป็นคุณเครื่องช�ำระกำย	วำจำ	ใจ	ของเรำให้ 
บริสทุธิส์ะอำด	สมำธ	ิเป็นคณุเคร่ืองก�ำจัดควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	ออกจำกจิต	 
และปัญญำกเ็ช่นเดียวกนั	ใจของคนเรำมกัตรงกนัดงัน้ี	เหมอืนอย่ำงว่ำ	ควำมสกปรก
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ภำยนอกเทียบกับควำมสกปรกของเสื้อผ้ำ	ใจเศร้ำหมอง	ใจขุ่นมัว	หรือใจขำดจำก
คณุสมบตั	ิกเ็ทยีบได้ว่ำใจเป้ใจบ่ำน	หรือหมำยควำมอย่ำงน้ี	ค�ำว่ำ	ศลี	เป็นเคร่ืองช�ำระ 
กำย	 วำจำ	 ใจ	 น้ีให้บริสุทธิ์	 จะไปเอำสิ่งอื่นมำแก้ไม่มีเสียเลย	 เหมือนกับว่ำกำร 
ช�ำระมลทิน	จะหำสิ่งอื่นยิ่งไปกว่ำผงหรือสบู่เป็นอันไม่มี	คือเสื้อผ้ำของเรำจะบริสุทธิ์
ต้องอำศยัสบูห่รือแฟ้บเป็นเคร่ืองช�ำระมลทนิของเสือ้ผ้ำ	ส่วนกำยและวำจำของเรำต้อง
อำศยัศลี	๕	หรอืกศุลกรรมบถ	๑๐	ศลี	๘	ศลีอโุบสถเป็นเคร่ืองช�ำระ	วำจำ	ใจ	ของเรำ 
จึงจะบริสทุธิไ์ด้	นอกจำกน้ีแล้วจะเอำสิง่อืน่มำแก้ไขเป็นอนัว่ำไม่มหีนทำงบริสทุธิไ์ปได้	 
เม่ือกำยทจุริตกท็จุริตกนัอยูอ่ย่ำงน้ัน	เหมอืนเสือ้ผ้ำเมือ่สกปรกแปดเป้ือนเหง่ือไคลแล้ว 
ตรำบใดเรำไม่หำผงหรือสบูม่ำซกัหรือมำฟอกแล้ว	หรือไม่ซกัด้วยน�ำ้แล้ว	กไ็ม่มหีนทำง 
จะบริสุทธิ์ได้	 จะบริสุทธิ์เองไม่มีหนทำงจะบริสุทธิ์ได้	 และผิดกฎธรรมดำไปเสียอีก	 
น่ีแหละพวกเรำทีเ่ป็นศำสนิก	เป็นพทุธบริษัททัง้หลำย	เม่ือจะสร้ำงตนให้เป็นคนดีกต้็อง 
มำแก้ไข	กำย	วำจำ	ใจ	ของเรำ	อำศัยศีลเป็นคณุเคร่ืองช�ำระให้บริสทุธิ	์มนัจึงจะเป็นไปได้	 
เมื่อกำย	วำจำ	ใจ	บริสุทธิ์ไปด้วยอ�ำนำจศีลแล้ว	ก็นับว่ำเป็นทำงบริสุทธิ์แล้ว

ทีน้ีส่วนสมำธิและปัญญำ	 หรือควำมสกปรกโสโครกของจิตใจด้วยอ�ำนำจของ 
กิเลสมำนะทิฏฐิ	 ต้องอำศัยสมำธิและปัญญำเป็นคุณเคร่ืองช�ำระจึงจะบริสุทธิ์ไปได้	 
ฉะน้ัน	ตำมหลกัเรำจึงรู้กนัอยูแ่ล้วว่ำ	ศลีเป็นคุณเคร่ืองช�ำระกเิลสอย่ำงหยำบ	คอืก�ำจัด 
ควำมโลภอย่ำงหยำบ	ควำมหลงอย่ำงหยำบ	หรือก�ำจัดรำคะอย่ำงหยำบ	โมหะอย่ำงหยำบ	 
โทสะอย่ำงหยำบ	ค�ำว่ำศีลก็นับแต่ศีล	๕	กุศลกรรมบถ	๑๐	ศีล	๘	ศีลอุโบสถหรือ 
ตลอดศีลปำฏิโมกข์	 ก็ควำมมุ่งหมำยอันเดียวกันเป็นอย่ำงน้ัน	 ถ้ำอย่ำงน้ีจงพำกัน 
เข้ำใจกันว่ำจ�ำเป็นที่สุด	ทีนี้โดยมำกพวกเรำปรำรถนำกัน	ทรัพย์สมบัติที่เรียกผลบุญ 
กศุล	ให้รู้กนัไปเสยีไปดีหรือไปชัว่กต็ำม	เร่ืองบญุหรือบำปกต็ำม	กเ็รยีกว่ำใจสัง่ทัง้น้ัน	 
คือใจอยำก	กิริยำที่อยำกนั้นเรียกว่ำสั่ง	ชื่อว่ำอ�ำนวยกำรบอกให้แล้วดังนี้	จึงเรียกว่ำ 
ใจเป็นหัวหน้า

อยำกให้รู้ค�ำว่ำรักษำศลีน้ี	และอยำกให้เข้ำใจทีส่ดุ	ศลีจริงๆ	หมำยอะไรเป็นศีล	 
ถ้ำว่ำอย่ำงหน่ึง	ถ้ำหำกมผู้ีมำถำม	คนชำตอิืน่หรือประเทศอืน่เขำมำถำมเข้ำอำจจนเขำว่ำ	 
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พวกเจ้ำไปรักษำศีลอยู่วัดไปรักษำอะไร	ไปอยู่อะไรกันที่วัดนี้	บอกเขำว่ำไปรักษำศีล	 
ไหนแล้วศีลพวกเจ้ำมำรักษำ	 โดยมำกไม่รู้	 เมื่อไม่รู้ศีลแล้วก็จะรักษำศีลได้อยำ่งไร	 
ให้คดิด	ูค�ำว่ำ รักษาศีล	ก็เทยีบได้เหมือนกับว่ำคนรักษำเงินรักษำทอง	รู้จักอนัตรำย	หรือ
คนรักษำข้ำวของ	เงินทอง	ไร่นำ	ร้ัวสวน	กต้็องรู้จักสิง่ทีเ่ป็นภยัแก่ร้ัวสวน	ทรัพย์สมบตัิ	 
ถ้ำไม่รู้แล้วจะรักษำอะไรกัน	ถ้ำไม่มีภัยแล้วไม่ต้องรักษำกนั	อย่ำงว่ำหว่ำนกล้ำไว้แล้ว
ด�ำนำไว้แล้ว	ไปดูกล้ำไปรักษำกล้ำ	ด�ำนำไว้แล้วก็ต้องไปรักษำ	ก็เหตุใดจึงไปรักษำ	 
ก็เห็นว่ำภัยมีแก่ข้ำวแก่กล้ำ	 ต่ำงว่ำปลูกพริกมะเขือไว้ที่ไร่ที่สวน	 ก็ต้องไปรักษำกัน	 
ก็เพรำะเข้ำใจกันแล้ว	สิ่งที่เป็นภัยแก่พริกมะเขือเรำจึงไปรักษำกันดังนี้	เมื่อไม่รักษำ 
เรำรู้ว่ำววัควำยเป็นภยัแก่ข้ำวกล้ำ	หรอืคนเป็นภยัแก่ข้ำวกล้ำจะมำขโมย	เมือ่เรำรักษำ
แล้วต้องสงัเกตคนทีม่ำร้ำยหรือดี	หรอืววัควำย	รู้ว่ำมนัเป็นภยัแก่ข้ำวกล้ำ	ถ้ำมนัมำ	เรำก็ 
ต้องขบัไล่มนัหนีไป	ถ้ำคนจะมำลกั	เรำกจ็ะต้องสูเ้อำอย่ำงเตม็ทีเ่หมอืนกนั	ไม่เขำกเ็รำ
แหละจะต้องตำย	ถ้ำรู้มันแล้วน้ี	เรียกว่ำรู้จักภยัอย่ำงน้ี โดยมำกรักษำศลีไม่รู้สิง่ทีเ่ป็น
ภยัแก่ศีล	ปฏบิตัธิรรมไม่รู้จักสิง่ทีเ่ป็นภยัแก่ธรรม	อะไรแล้วเป็นภยัแก่ศลีธรรมภำยใน	
ได้แก่ โลภ โกรธ หลง หรือว่ากิเลส ราคะ โทสะ โมหะ กิเลสตัณหา มานะทิฏฐิ  
เหล่านี้แหละเป็นภัยที่คุณสมบัติของจิตใจ เป็นภัยแก่ทรัพย์ภายใน

แต่โดยมำกผู้ทีม่ำรักษำศลีและมำปฏบิตัธิรรมไม่รู้จักภยัยงัไม่ลอุ�ำนำจแก่ควำม
หลงอยูเ่สยีบ้ำง	ลอุ�ำนำจแก่ควำมโกรธเสยีบ้ำง	หรือบำงทกีล็อุ�ำนำจแก่รำคะไปเสยีบ้ำง	 
ลอุ�ำนำจแก่โทสะโมหะเสยีบ้ำง	เม่ือเป็นเช่นน้ีจะรู้ว่ำรักษำศลีได้อย่ำงไร	เรียกว่ำปฏิบตัศิลี
และธรรมได้อย่ำงไร	ศลีและธรรมสภำพเดียวกันน้ันแหละ	เมือ่ตนมศีลีกช็ือ่ว่ามธีรรม  
เมื่อปฏิบัติธรรมก็ชื่อว่าปฏิบัติรักษาศีล	ก็หมำยควำมว่ำรักษำธรรมเหมือนกัน	เพรำะ 
สมุฏฐำนสภำพอันเดียวกัน	อันนี้แหละก็ได้ยินชื่อเสียงกันอยู่เรื่อยๆ	นักปฏิบัติหรือ
อบุำสกอบุำสกิำ	หรือเป็นภกิษุสำมเณร	จะมีผู้อืน่ต�ำหนิโทษกเ็พรำะควำมไม่รู้เร่ืองน่ันเอง	 
แปลว่ำปฏิบตัธิรรมไม่รู้จักภัย	สกัแต่ว่ำรักษำผลทีส่ดุรักษำศลีเลย	ไม่รู้จักศลีเสยีเลยอกี	 
ปฏิบัติธรรมแล้วไม่รู้จกัธรรมเสียอีก	แล้วก็ไม่รู้ว่ำอะไรเป็นภัยแก่ศีลธรรมของตนอีก	 
ถ้ำหำกว่ำไม่มสีิง่ทีเ่ป็นภัยแก่ศีลธรรม	เหตใุดจึงต้องรักษำกนั	เร่ืองน้ีกเ็พรำะมสีิง่ทีเ่ป็น
ภยัแก่ศลีธรรม	แต่อย่ำลมื	โลภ	โกรธ	หลง	หรือว่ำรำคะ	โทสะ	โมหะ	มำนะทฏิฐเิหล่ำน้ีแหละ 
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เป็นภัยแก่ศีลธรรมภำยใน	 ส่วนภัยภำยนอกเรำรู้กันดีแล้ว	 สิ่งที่เป็นภัยแก่ข้ำวกล้ำ	
พริก	ฝ้ำย	หรือข้ำวของเงินทอง	เท่ำทีอ่ธบิำยผ่ำนมำคงไม่หลงคงไม่ลมื	คงเหน็ว่ำเป็น 
จริงเป็นอย่ำงนั้น

ฉะนั้น	จึงขอให้ปลูกศรัทธำควำมเชื่อควำมเลื่อมใสให้แน่นอนลงไป	แต่อย่ำไป 
เชือ่ง่ำยๆ	ทเีดยีว	เมือ่เชือ่ง่ำยกจ็ะเป็นคนงมงำยไป	ขอให้ท่ำนผู้อ่ำนทัง้หลำยจะได้น�ำ 
ไปตริตรองขบคดิอกีเสยีทแีละควำมรู้สกึตวัและควำมละอำยไว้เสมอ	เรำเป็นนักปฏิบตัิ	 
ไม่ควรไปลุอ�ำนำจแก่รำคะ	โทสะ	โมหะ	เมื่อไปลุอ�ำนำจแก่พวกเหล่ำนี้	ยังแสดงออก 
มำทำงกำย	วำจำ	ใจ	ให้คนอืน่เขำรู้อยูแ่ล้วถงึให้คนอืน่ตฉิินนินทำเพ่งโทษได้	กเ็พรำะ 
เรำไม่เข้ำใจน่ันเอง	เหล่ำน้ีควรละอำยทีส่ดุ	นักปฏบิตัคิวรละอำยทีส่ดุเมือ่รำคะ	ตณัหำ	 
มำนะทฏิฐ	ิบนัดำลแล้ว	ควำมว่ำศลีหมำยควำมว่ำ	ส�ำรวมกำย	วำจำ	ใจ	ให้เรยีบร้อย	 
เม่ือบคุคลแสดงควำมโลภออกมำ	ทำงกำย	วำจำ	ใจ	แล้วจะเรียกว่ำกำย	วำจำ	ใจ	เรียบร้อย 
ได้อย่ำงไรเมือ่แสดงออกมำ	ส่วนจิตใจภำยในกย็ำกทีบ่คุคลจะรู้กนัได้	จะรู้ผู้ทีม่ศีลีธรรม 
รู้อยู่ที่	กำย	วำจำ	ใจ	คิดดู	แปลว่ำอยู่ในน�้ำเขำก็ยังสังเกตรู้ได้	พวกนักหำปลำยัง 
สงัเกตรู้ได้ปลำในห้วยในหนองว่ำจะมปีลำชนิดไหนมำก	เขำสงัเกตได้ทีม่นับ้อน	(ขึน้มำ 
หำยใจ)	อันนั้นแหละเป็นเครื่องหมำย	มันจะอยู่นิ่งๆ	ไม่ได้	มันต้องแสดงให้รู้	

อนัเร่ือง	บำปอกศุล	บญุกศุล	น้ี	เรียกว่ำไม่มทีีจ่ะลบัไม่มทีีจ่ะซ่อน	ท่ำนจึงเรียกว่ำ	 
โลกนี้ไม่มีที่ลับ	นตฺถิ โลเก รโห นาม แปลว่า โลกนี้ไม่มีที่ลับ ไม่มีที่ปิดบัง คือ 
ไม่มีที่ซ่อนควำมดีควำมชั่วนั่นเอง	 ถ้ำมันมีอยู่แล้วมันก็จะบ้อนออกมำ	 ทำงกำยบ้ำง	 
ทำงวำจำบ้ำง	คอืมันแสดงออก	ฉะน้ันควรละอำยทีส่ดุถ้ำนับว่ำเป็นนักปฏบิตัแิล้ว	หรอื 
นับว่ำเป็นวิญญูชนแล้ว	ควรปลูกหิริ	ควำมละอำย	โอตตัปปะ	ควำมเกรงกลัว	ไว้ให้ 
เตม็ที	่มนัจะเป็นอย่ำงน้ันเสยีโดยมำกก็ไม่เหน็แปลกอะไร	อย่ำงว่ำเป็นนักปฏบิตัแิล้ว 
เมือ่ยงัปล่อยควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	ท่องเทีย่วออกมำทำงกำยบ้ำง	ทำงวำจำบ้ำง	 
เช่นน้ีจะเอำอะไรเล่ำว่ำเป็นเคร่ืองหมำยว่ำเรำเป็นผู้ปฏิบตัศีิลธรรม	เลยไม่มเีคร่ืองหมำย 
เสยีเลย	เหมอืนกนักบัเขำผู้ไม่ปฏบิตัน่ัินเอง	เหตน้ัุนจึงตกินัได้	ถ้ำหำกว่ำเรำเหน็สิง่เหล่ำน้ี 
เป็นภยัแก่ศลีแก่ธรรมเรำจริงๆ	แล้ว	เรำกจ็ะต้องรักษำกนัเหล่ำน้ีแหละ	ให้เข้ำใจอย่ำงน้ี 
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จึงจะนับว่ำอัตตำนุทิฏฐิ	 จะตำมเห็นว่ำเป็นตนเป็นตัวเรำก็ตำม	 ให้ถือเอำอย่ำง
พระพทุธเจ้ำท่ำนแสดงไว้แล้วอย่ำงว่ำ	ตาเป็นของไม่เทีย่ง สิง่ใดไม่เทีย่งสิง่น้ันเป็นทกุข์  
สิง่ใดเป็นทกุข์สิง่น้ันเป็นอนัตตา สิง่ใดเป็นอนัตตา ท่านทัง้หลายจงพจิารณาให้เหน็ไป 
ตามความเป็นจริงดังน้ี น่ันไม่ใช่ของเรา น่ันไม่ใช่เรา น่ันไม่ใช่ตวัตนของเรา กห็มายความ 
ว่าเป็นข้าศึกนั่นเอง

เม่ือ	ตำ	ห	ูจมูก	ลิน้	กำย	ใจ	ของเรำไม่ได้รับสมัผัสแล้ว	กใ็ห้ระวงัสิง่เหล่ำน้ีมนัจะ 
ออกมำสมัผัสทีถ่กูต้อง	ตำ	ห	ูจมกู	ลิน้	กำย	ใจ	ทีต่ำเรำได้เหน็	หเูรำได้ยนิ	จมกูเรำได้กลิน่	 
กำยถกูต้องโผฏฐพัพะ	ใจเรำได้รับรู้ธรรมคอือำรมณ์ต่ำงๆ	แล้วกจ็ะตำมออกมำ	ท่ำนจึง 
เรียกว่ำ	อายตนะภายใน	มันก็ต่อออกไปอำยตนะภำยนอก	ไม่ได้ต่อไปเฉยๆ	กิเลส
ตัณหำ	มำนะทิฏฐิ	มันก็ต่อไปด้วย	ก็เรียกว่ำเป็นสะพำน	เป็นทำงของพวกกิเลสมำร
เหล่ำน้ี	ฉะน้ัน	ควรระวงัทีส่ดุ	ท่ำนจึงให้ส�ำรวมในตำ	ห	ูจมูก	ลิน้	กำย	ใจ	เม่ืออำยตนะ
ภำยนอกภำยในประสบกันเข้ำดังนี้	แสดงว่ำ	ตำ	หู	จมูก	ลิ้น	กำย	แสดงเหมือนกัน	
อย่ำงว่ำกำยเป็นของไม่เที่ยง	สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์	สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็น
อนัตตำ	สิ่งทั้งหลำยท่ำนพึงพิจำรณำให้เห็นตำมควำมเป็นจริงนั้น	ชี้ใส่กำยของเรำว่ำ
เป็นของไม่เทีย่ง	เหตน้ัุนพระพทุธเจ้ำท่ำนจึงวำงไว้เพือ่ให้พวกเรำพทุธบริษัทประพฤติ
ปฏิบัติ	 กำรปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะเลือกเฟ้นเอำสำระแก่นสำรหรือสิ่งที่ดีเพื่อจะได้ก�ำจัดสิ่ง 
ทีช่ัว่ได้บรรเทำเบำบำงไปดังน้ี	เร่ืองอตัตำนุทฏิฐน้ัิน	อย่ำไปถอืเป็นประมำณ	แต่กย็ำก	 
ผู้ทีข่ำดญำณควำมรู้จะได้	ถ้ำฟังหลำยคร้ังหลำยท	ีถ้ำผู้ตระหนักในเหตผุลกพ็อจะรู้ได้	 
ให้เข้ำใจในควำมนี้

ข้อทีค่วรรู้น้ันควำมว่ำศีล	ให้เข้ำใจเสยีว่ำรักษำคณุสมบตัทิำงจิตใจ	รักษำดขีอง 
จิตใจ	ตรงกันกับเรำรักษำมีดขวำน	กำรรักษำเสื้อผ้ำก็คือกำรรักษำควำมดีของจิตใจ	 
กำรปฏบิตัเิรำกป็ฏิบตัเิพือ่ควำมบริสทุธิแ์ละควำมดขีองเสือ้ผ้ำเพือ่จะให้เป็นเสือ้ผ้ำทีดี่	 
กำรปฏิบัติมีด	ขวำน	เรำก็ปฏิบัติเพื่อให้คมกล้ำอยู่เสมอดังนี้	ฉันใด	ขณะที่เรำไปท�ำ 
ให้มดีขวำนหมดคมไปหรือเป้	หรือบ่ำนหมดคมไป	เทยีบได้กบักำรท�ำบำป	ฉะน้ัน	ท่ำนจึง 
กล่ำวว่ำ
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ปาณาติปาตา เวรมณี	จึงให้เว้นขำดจำกกำรท�ำบำป	คือฆ่ำสัตว์
อทินฺนาทานา เวรมณี จึงให้เว้นจำกกำรขโมยของเขำ
กาเมสุมิจฺฉาจารา เวรมณี	 จึงให้เว้นจำกกำรประพฤติผิดในกำมภรรยำสำมี

ของเขำ
มุสาวาทา เวรมณี	เว้นจำกกำรกล่ำวมุสำวำท
สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺานา เวรมณี คือให้เว้นจำกดื่มกินสุรำและเมรัย

เพรำะสิ่งเหล่ำน้ีเป็นบำปอกุศล	 หำกว่ำประพฤติไปแล้วย่อมท�ำลำยสติปัญญำ	
ท�ำลำยควำมดีของจิตใจตนดังนี้	ถ้ำอย่ำงว่ำเรำรักษำมีดขวำน	ถ้ำสิ่งใดมันจะเป้หรือ 
บ่ำน	เช่นอย่ำงผ่ำตำไม้ไผ่	มีดของเรำซื้อเขำมำ	นำยช่ำงเขำชุบพอดีตีพองำม	เมื่อเรำ
มำใช้เรำต้องแพง	(ใช้อย่ำงระมัดระวัง	ทะนุถนอม)	ถ้ำมันจะเป้หรือบ่ำนด้วยเหตุใด	
เรำก็ต้องเว้น	 สุดแล้วแต่สิ่งใดที่จะท�ำให้มีดขวำนเป้หรือบ่ำน	 หรือให้เสื่อมคุณภำพ	 
เรำต้องเว้น	กำรรักษำเสือ้ผ้ำกเ็หมอืนกนั	สิง่ใดจะเป็นอนัตรำยต่อเสือ้ผ้ำ	เรำต้องเว้น	และ
อกีอย่ำงหน่ึง	กำรรักษำศลีน้ี	ถ้ำจะพดูสัน้ๆ	ให้ได้ควำมหมำย	ควำมว่ำกำรรักษำควำมดี 
ของจิตใจคน	 แต่ควรรู้ว่ำศีลธรรมน้ีเป็นของดีกว่ำอะไรทั้งหมด	 ดีกว่ำทรัพย์สมบัต	ิ 
เงินทอง	 เป็นผลกุศล	 ให้เข้ำใจดังน้ี	 เหตุน้ันที่เขำมีทรัพย์มีสมบัตินับล้ำนนับแสน 
เขำก็มมีำด้วยควำมรู้ควำมฉลำดของเขำ	ถงึผู้ทีจ่นกนึ็กอยำกรวยกบัเขำเหมือนกนั	แต่ 
ให้รู้เหตรูุ้ผล	จึงได้หมำยควำมว่ำ	ศลีธรรมน้ีดกีว่ำทรัพย์สมบตัภิำยนอกทกุสิง่ทกุอย่ำง	 
นี้ท่ำนก็แสดงไว้หลำยแห่งเหมือนกัน	อย่ำงในหลักท่ำนว่ำ

ยงฺกิญฺจิ รตนํ โลเก รัตนะอันใดในโลกนี ้ปุถุรตนํ มีมากมายอย่างข้าวของ 
เงินทอง พทุธฺสมํ ธมฺมสม ํนตถิฺ ตสมฺา รัตนะทัง้สิน้ภายนอกน้ี จะหาเสมอเหมอืนรัตนะ 
คือพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เป็นอันไม่มี	หรือจะหำสมบัติในโลกมำเปรียบ
เทยีบกับศลีธรรมเป็นอนัว่ำไม่มีเสยีแล้ว	เพรำะข้ำวของเงินทองทรัพย์ภำยนอกน้ันเป็น
ผลของศลีธรรม	ผู้ทีมี่กเ็พรำะศีลธรรมอ�ำนวยให้จึงม	ีจึงควรส�ำเหนียกให้เข้ำใจ	สมบตัิ
ทกุชิน้เขำย่อมได้เพรำะควำมฉลำด	ไม่ได้มำด้วยควำมโง่	ถ้ำบคุคลเรำจะยอมเป็นคน
ทศุลีอยูแ่ล้ว	กเ็หมอืนกบัว่ำจะท�ำลำยตนของตน	เมือ่บคุคลพยำยำมท�ำลำยจิตใจของ
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ตนแล้วจะหวังอะไรเป็นที่พึ่ง	ก็เรียกว่ำหมดที่พึ่ง	และท่ำนกล่ำวว่ำ	อตฺตา หิ อตฺตโน  
นาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตน โก หิ นาโถ ปโร สิยา จะได้สมบัติสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่ง 
ของเราก็เพราะความดีของเรา	ตกลงว่ำคนมีใจมีมำก่อน	ให้เข้ำใจอย่ำงนี้ก็แล้วกัน

ควำมว่ำ ใจมี	น้ันคอืใจมบีญุมีกศุล	มสีตปัิญญำ	มคีวำมรู้	มคีวำมฉลำด	มคีวำม 
หม่ันควำมขยัน	น้ีเรียกว่ำใจม	ีเมือ่ใจมีคุณสมบตัเิช่นน้ีแล้ว	ใจน้ีเม่ือละอตัภำพน้ีแล้ว	
จะไปเกดิในภพใดชำตใิดกย่็อมไม่จน	เมือ่ใจไม่จนแล้วไม่จนหรอก	ใจจนน้ันคอืใจไม่มี 
บุญกับเขำ	ไม่มีสติปัญญำเหมือนเขำ	ควำมรู้ควำมฉลำดไม่มีเหมือนเขำ	จึงว่ำใจจน

เมื่อใจจนคุณสมบัติจนแล้ว	ไปเกิดในภพใดชำติใดก็ต้องจน	หำควำมสุขมิได้
ถูกไหมเล่ำ	พิจำรณำให้ดีเป็นจริงอย่ำงนั้น	เหตุนั้นควรเข้ำใจที่สุด	เรื่องเหล่ำนี้จงให้
ศกึษำบ่อยๆ	แต่เป็นเร่ืองจริงเหลอืเกนิ	เหตน้ัุนกำรรักษำศีลกำรปฏบิตัธิรรมน้ี	ให้เหน็ 
ว่ำจ�ำเป็นที่สุด	ในหลักเรำก็เคยได้ฟังกันอยู่แล้วว่ำ	บุญกุศลนี้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลก
ทัว่ไป	ถ้ำสตัว์โลกจะเป็นมนุษย์หรอืสตัว์จ�ำพวกไหนกต็ำม	อย่ำงพวก	ววั	ควำย	ช้ำง	ม้ำ	 
ถ้ำจิตเป็นบญุแล้วไปเกดิเป็นสตัว์	ลกัษณะของบญุกต็ดิอยู	่ถงึว่ำมบีำปกย็งัมบีญุตดิอยู่ 
เป็นเครื่องหมำยว่ำ	วัวงำม	ควำยงำม	เหล่ำนี้ยังเป็นเครื่องหมำยของบุญอยู่แล้ว	

เหตุน้ัน	 เมื่อบุคคลไม่สำมำรถจะรักษำศีล	 ไม่สำมำรถจะรักษำธรรมอยู่แล้ว	 
ไม่ปฏิบตัอิย่ำงอืน่แล้ว	ตกลงว่ำคนจนน้ันศีลธรรมลงโทษกไ็ด้	ไม่ปฏบิตัศิลีธรรมแล้ว
ศีลธรรมก็ลงโทษเร่ือยไปนับภพนับชำตไิม่ถ้วน	ตลอดตกลงไปอเวจีนรก	ตลอดถงึสตัว์ 
ดรัิจฉำน	ให้เหน็ว่ำจ�ำเป็นทีส่ดุเร่ืองบ�ำเพญ็กุศล	ถ้ำต่ำงว่ำไม่อยำกไปพระนิพพำนง่ำย
ควรยินดีในกำรสร้ำงควำมดีให้มำกๆ	เทอญๆ

เอว�
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เรื่องการช�าระจิตให้บริสุทธิ์

  สพฺพปาปสฺส อกรณํ   กุสลสฺสูปสมฺปทา
  สจิตฺตปริโยทปนํ   เอตํ พุทฺธานสาสนํ

อนุสนธพิระสทัธรรมเทศนำ	มปีพุพำปำระสบืเน่ืองโดยล�ำดบัมำจำกองค์สมเดจ็
พระผู้มีพระภำคอรหันตสัมมำสัมพุทธเจ้ำ	จะได้รับประทำนไป	ณ	กำลบัดนี้

บดัน้ี	จักได้แสดงพระสทัธรรมค�ำสัง่สอนของสมเดจ็พระชนิวรสมัมำสมัพทุธเจ้ำ	
พอเป็นเคร่ืองเพิ่มพูนบุญบำรมีของท่ำนเจ้ำภำพและบรรดำท่ำนทั้งหลำยที่มำสโมสร
สันนิบำตในที่นี้

กำรแสดงธรรมวนัน้ี	ประสงค์เพือ่จะแสดงเร่ืองบญุกศุล	เร่ืองบำปอกศุล	ถ้ำหำก 
แสดงเรื่องอื่นไป	บรรดำพวกเรำพุทธศำสนิกชนเป็นผู้ถือพระพุทธศำสนำ	กำรศึกษำ
พระพุทธศำสนำเบื้องต้น	ควรศึกษำให้รู้เรื่องบุญกุศล	บำปอกุศล	นับว่ำเป็นเบื้องต้น	 
โดยมำกพวกเรำก็พำกันยินดีแต่ในกำมำพจรทุกแห่งทุกหนไป	 นักบ�ำเพ็ญกุศล 
ส่วนนี้เป็นส่วนมำกจะถ่วงธรรมขั้นสูงไป	คือ	มรรค	ผล	นิพพำน	ถ้ำหำกไม่รู้จักบุญ 
คุณโทษ

ว่ำด้วยวัตถุกำม	๒	อย่ำง	ขอให้พิจำรณำดีๆ	ว่ำอันใดให้โทษอันใดให้เป็นทุกข์	
กิเลสกำม	 หมำยเอำจิตใจของเรำที่ปรำรถนำรักใคร่ที่ยินดีชอบใจที่ปรำรถนำกันอยู่ 
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น่ีแหละแปลว่ำกเิลสกำม	วตัถกุำมกอ็ย่ำงว่ำน้ันแหละ	ทน้ีีสิง่ใดให้โทษให้คณุ	อกีอย่ำงหน่ึง	 
วัตถุกำมเปรียบเหมือนกับว่ำหลัวฟืนหยักเยื่อขยะมูลฝอยซึ่งเป็นเช้ือของไฟ	 ตัวไฟ
เทียบได้กับกิเลสกำมภำยในใจของเรำ	คือควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลงของเรำ
นี้เปรียบกับไฟ	กำมกิเลส	ก็หมำยควำมว่ำเรำโลภ	๑	โกรธ	๑	หลง	๑	จักเรียกว่ำ	 
กิเลสกาม กิเลสกามเปรียบเหมือนไฟ วัตถุกาม รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ
เปรียบเหมือนฟืนและขยะมูลฝอยที่เป็นเชื้อของไฟ	 ธรรมดำไฟถ้ำไม่มีเชื้อ	 คือไม่มี 
ฟืนหรือขยะมูลฝอยมำใส่แล้วมันก็ไม่ลกุ	ถ้ำฟืนมแีต่น้อยมันกล็กุแต่น้อย	ถ้ำฟืนทีเ่ป็น 
เชือ้มำกมันกต้็องลกุมำก	ควำมร้อนกต้็องมำก	ฉันใดกเ็หมอืนกนั	เมือ่พจิำรณำดีๆ 	แล้ว	 
ธรรมดำไฟถ้ำเรำอยู่ใกล้	ถ้ำหำเอำฟืนมำใส่มำกเข้ำให้ลกุกล้ำร้อนแรงขึน้	ควำมร้อนน้ัน 
จะหมำยเอำฟืนหรือขยะมลูฝอยน้ันหรือควำมร้อน	หรือจะจัดว่ำอะไรร้อน	อนัแท้จริง
ควำมร้อนก็เป็นควำมร้อนของไฟต่ำงหำก	โดยธรรมชำตขิองฟืนแล้วกไ็ม่ใช่เป็นของร้อน	 
ไม่ใช่เป็นของมีพิษ	คือมีพิษอยู่กับไฟเอง	โดยธรรมชำติไฟเป็นของร้อน

อันเรื่องกิเลสกำม	วัตถุกำม	นี้ก็เปรียบได้เช่นกัน	ค�ำว่ำ	เป็นทุกข์	จะหมำยเอำ	 
รูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	หรือสิ่งที่เรำปรำรถนำนั้นหรือเป็นทุกข์	บำงแห่งท่ำน 
แสดงว่ำ	ใจน้ันหรือเป็นปัจจัยผู้ปรุงแต่ง	โลภกเ็ป็นปัจจัยปรุงแต่ง	เวทนำกเ็ป็นปัจจัย 
ปรุงแต่ง	 สัญญำและสังขำรทั้งสิ้น	 ก็เป็นปัจจัยปรุงแต่งทั้งสิ้น	 ตกลงว่ำ จิตใจเป็น 
ผู้ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์ เทียบได้กับไฟ	เรำควรจะเห็นโทษภำยในตัวของเรำนี้

เหตน้ัุน	พระอริยเจ้ำทัง้หลำยทีท่่ำนรู้แล้ว	ตำท่ำนกม็องเหน็รูปได้เหมอืนกนั	จมกู
กไ็ด้กลิน่	ลิน้กไ็ด้รสเหมือนกัน	กำยถูกต้องโผฏฐพัพะเหมือนกนั	แต่ท�ำไมท่ำนจึงพ้นทกุข์	
เพรำะท่ำนดบัไฟของท่ำนได้แล้ว	ค�ำว่ำ	ไฟภายใน คอื ราคคัคินา โทสคัคนิา โมหคัคนิา  
ไฟเหล่ำนี้แหละ	 โทสัคคินา ไฟคือความโกรธ ราคัคคินา ไฟคือความก�าหนัดและ
ยนิดยีนิร้าย โมหคัคินา ไฟคอืความหลง	น่ีแหละสิง่ทีม่ำเผำให้ร้อนมำเผำให้เป็นทกุข์	 
ไม่ใช่ว่ำรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	และสิ่งอื่นๆ	หรือตัวเรำเองเป็นตัวไฟในตัว 
เรำเอง	ฉะนั้น	ควรให้เห็นโทษสิ่งนั้น	ถ้ำหำกว่ำผู้มีสติและควำมรู้จะพิจำรณำดู	เรียก 
เหตุผลทั้งสองอย่ำงน้ีแหละ	 ยกเอำกิเลสกำมและวัตถุกำมสองอย่ำงน้ี	 มันจะเป็น 
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เพรำะอะไรเป็นตวัเหตแุละสมทุยั	ควำมจริงจิตใจของเรำเองเป็นตวัก่อทกุข์	สงัเกตได้
จำกพระพุทธเจ้ำและพระอรหันต์สำวกทั้งหลำย	 เมื่อท่ำนมีควำมรู้มีปัญญำคุ้มครอง
รักษำใจของท่ำนดแีล้ว	ท่ำนกไ็ม่มทีกุข์เพรำะท่ำนไม่ปรำรถนำ	กเ็หตทุีป่ระสบรูป	เสยีง	 
เหล่ำน้ี	กเ็พรำะใจเรำเป็นตณัหำปรำรถนำทะเยอะทะยำนยนิดียนิร้ำยอยูอ่ย่ำงน้ีแหละ	

เหตุน้ัน	 เรำควรพิจำรณำอย่ำงท่ำนว่ำอันตรำยปกปิดและอันตรำยเปิดเผย	
ภัยอันตรำยก็หมำยเอำพวกช้ำง	 พวกเสือ	 และหมี	 ที่เรำมองเห็นด้วยตำอย่ำงน้ี 
เป็นต้น	ตลอดถึงโรคำอำพำธและสิ่งอื่น	ท่ำนเรียกว่ำอันตรำย	อันตรำยนี้ไม่เปิดเผย	 
มันได้มองเห็นหรือได้รู้ด้วยใจ	อันตรายปกปิด ท่านหมายเอา วจีทุจริต กายทุจริต  
มโนทุจริต บาปทั้งปวง อกุศลทั้งปวง และนิวรณ์ ๕ ดังนี้เป็นต้น	เรียกว่ำอันตรำย 
ปกปิด	ค�ำว่ำไม่รู้หรือคนอืน่มองไม่เหน็	ถ้ำพจิำรณำดแูล้วกเ็ป็นจริงเหลอืเกนิ	เช่น	เรำบ่น 
ว่ำทุกข์กันอย่ำงนี้แหละ	ส่วนอันตรำยภำยนอก	เช่น	ตะขำบ	ช้ำง	เสือ	หมี	เหล่ำนี้ 
เป็นต้น	พอส�ำรวมระวงัได้	ไม่สูร้้ำยกำจเท่ำใดนัก	พอจะหลบหลกีหนีเว้นได้	สิง่จ�ำเป็น 
เสียจริงๆ	คือ	กำยทุจริต	วจีทุจริต	มโนทุจริต

ทจุริต	กค็อืหมำยควำมว่ำ	เป็นบาป	คอืกระท�ำไม่ดไีม่งำมน้ันเอง	ตลอดทัง้อกศุล 
ทัง้ปวงเหล่ำน้ีเป็นของร้ำยกำจ	เรำจะทกุข์ยำกกเ็พรำะภัยภำยในเหล่ำน้ีแหละ	อย่ำงคน 
ตำยไปตกนรก	และเป็นเปรต	สัตว์เดรัจฉำน	และเป็นคนทุกข์คนยำก	ก็มิใช่สิ่งอื่น	 
ล้วนแล้วแต่ภยัภำยในเท่ำน้ันเป็นเหต	ุแต่ถ้ำย่นลงมำเป็นของสำมอย่ำงคอื	โลภ	โกรธ	 
หลง	๓	ประกำรนี้	ท่ำนเรียกว่ำเป็นอำมิส	เป็นข้ำศึก	เป็นเพชฌฆำต	เป็นศัตรูภำยใน	 
เป็นข้ำศึกภำยนอก	โลภ	โกรธ	หลง	๓	อย่ำงนี้	ท่ำนเรียกว่ำเป็นอำมิสภำยใน	และ 
เปน็มลทินภำยใน	ค�ำว่ำคนที่ทุกข์เพรำะของเหลำ่นี	้ควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	 
เรำก็ไม่อยู่ผำสุกสบำย	มีแต่ควำมเดือดร้อน	ที่ว่ำเป็นอำมิสคล้ำยๆ	กับเป็นศัตรูนั่น
แหละ	ค�ำว่ำ	อำมสิเป็นสหำย	ค�ำว่ำ	มติร	กค็อืร่วมสขุร่วมทกุข์กนัได้	เรียกว่ำเป็นมติร
สหำย	อันนี้เรียกว่ำอำมิส	มันจะคอยปรำบปรำมคอยตัดรอน	คอยพยำบำท	คอยจะ
ให้ควำมทกุข์ควำมยำกเรียกว่ำ	อำมิส	ท่ำนเทยีบกบัค�ำว่ำบำปเพรำะเป็นมลทนิ	อย่ำงว่ำ 
สิ่งใดมำท�ำเสื้อผ้ำของเรำเศร้ำหมองเป็นมลทิน	 เพรำะให้เสื้อผ้ำของเรำเศร้ำหมอง 
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ขุน่มวั	ควำมโลภ	โกรธ	หลง	กเ็รียกว่ำมลทนิเพรำะเป็นข้ำศกึ	มนักเ็ป็นข้ำศกึแก่จิตใจ 
ของเรำน่ันแหละ	อย่ำงทีเ่รียกว่ำ	มนัปิดบงัมนัทบัถมจิตใจของเรา	ศตัรูมนักย็�ำ่ยจิีตใจ 
ของเรำให้ร้อนให้ล�ำบำกยำกเขญ็	ค�ำว่ำ ข้าศึกศตัรูเป็นเพชฌฆาต	คอืมนัฆ่ำเรำให้ตำย 
จำกควำมดี	ตำยจำกบุญจำกกุศล	ตำยจำกศีลจำกธรรม	ตำยจำกนรกสวรรค์	ให้ไป 
ตกนรกไปเป็นเปรต	และอสุรกำย	และสัตว์เดรัจฉำน	พิจำรณำดีๆ	แล้ว	สิ่งที่เรำย่ำน 
เรำกลัวตำมประเพณีทำงโลกที่พำกันย่ำน	(กลัว)	มำ	เช่น	ย่ำนช้ำงร้ำย	เสือร้ำย	งูร้ำย	 
หมีร้ำย	อย่ำงนี้เป็นต้น	สิ่งเหล่ำนี้ก็พอจะหลบหลีกได้ปลีกตัวได้ไม่สู้เท่ำไรนัก	อย่ำง 
พวกเรำบำงคนก็อำจจะไม่เห็นเสือด้วยตำของตนเองสักทีก็เป็นได้	 ก็นับว่ำเป็นภัยที่ 
ห่ำงไกลพอหลบหลีกหนีได้	ไม่ค่อยจะเป็นน่ำย่ำนน่ำกลัวนัก

สิง่ทีร้่ำยกำจ	โลภ	๑	โกรธ	๑	หลง	๑	รำคะตณัหำร้ำยกว่ำอะไรทัง้หมด	อย่ำงว่ำ	 
คนตำยไปตกนรกและตำยไปเป็นเปรต	 อสุรกำย	 ไม่ใช่ว่ำเสือกัด	 ช้ำงฆ่ำ	 ผีหลอก	 
มนัจะมำท�ำให้เป็นคนทกุข์คนจน	หรือว่ำเสอืกดัแล้วช้ำงฆ่ำแล้วจึงตำยไปตกนรก	หรือ 
ตำยเป็นเปรต	กห็ำมไีม่	มนักเ็ป็นเจ้ำโลภ	เจ้ำโกรธ	เจ้ำหลง	น่ีแหละ	ฆ่ำให้ไปตกนรก 
และไปเป็นเปรต	 เป็นผี	 คนที่ไปเกิดเป็นคนทุกข์คนยำกก็เพรำะโลภ	 โกรธ	 หลง
เหล่ำน้ีแหละ สิ่งที่ร้ายกาจหาสิ่งที่จะร้ายไปกว่าความโลภ ความโกรธ ความหลง
ไปไม่มี เร่ืองของในโลกน้ีจะร้ายกว่ากิเลสตัณหาไม่มี	 ช้ำงร้ำยก็ไม่ร้ำยถึงขนำดน้ี
ผีหลอกกย็งัไม่มใีครเคยเหน็	เหตน้ัุนควรพจิำรณำทีส่ดุ	ไม่กลวัควำมโลภ	ควำมโกรธ	 
ควำมหลง	จะไปกลวัท�ำไมช้ำง	เสอื	เหล่ำน้ีมนัไม่ร้ำยกำจเท่ำไรหรอก	อนัน้ีร้ำยกำจกว่ำ 
ของทกุสิง่ทกุอย่ำงในโลกทัง้	๓	ถ้ำไม่กลวัของ	๓	อย่ำงน้ีแล้ว	สิง่อืน่ไม่ต้องกลวัหรอก 
หยุดกันเสีย	แต่สิ่งเหล่ำนี้	“กล้ายิ่งกว่าไฟ ใสยิ่งกว่าแก้ว ไม่มีแข้ว (ฟัน) แต่มันกัด 
กินคน”	ควรพำกนัพจิำรณำดมูนัจริงหรือไม่จริง	อะไรมนัจะร้ำยไปกว่ำน้ีมนัจะมหีรอื	 
ช้ำงร้ำย	เสอืร้ำย	มนัจะร้ำยไปกว่ำควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	ของเรำไปเป็นอนัว่ำ 
ไม่มี	และร้ำยกว่ำมำนะทิฏฐิของเรำเป็นอันไม่มี

เหตน้ัุน	พระอริยเจ้ำทัง้หลำยท่ำนจึงเบือ่โลกน้ี	ธรรมดำปถุชุนของพวกเรำจะมำ 
ถือกัน	 ปรำรถนำหวังมีควำมดีหวังมีควำมสุขกับควำมโลภ	 ควำมโกรธ	 ควำมหลง	 
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ผิดกันไกล	ควำมคิดเห็นของปุถุชนคนเรำกับพระพุทธเจ้ำแล้วไกลกันมำก	เพรำะมัน
เป็นภยัอนัย่ิงใหญ่	ยังจะไปหวงัมีควำมดีและควำมสขุกบัพวกภัยเหล่ำน้ีอยู	่อนัน้ีนับว่ำ
ผิดกนั	ควำมเหน็ผิดกนั	ควำมรู้ผิดกนั	แต่ว่ำใครจะรู้ผิดรู้ถกูกดู็เอำ	อนัน้ีมนัครอบง�ำ
สัตว์โลกอยู่	รำคะตัณหำนี้จะอยู่กับกิเลสตัณหำพวกเหล่ำนี้	ท่ำนก็ว่ำอยู่ไม่เป็นสุขอีก	
และตลอดทั้งภิกษุสำมเณรอุบำสกอุบำสิกำอยู่กับกิเลส	 มันจะมีควำมสุขได้อย่ำงไร	 
มนักบ็งัคับบญัชำให้เศร้ำโศกโศกำ	ท�ำอย่ำงไรเรำจึงจะด�ำเนินให้พ้นไปได้	ควำมพ้นกเิลส 
ก็มีดังนี้	พ้นอย่ำงเด็ดขำด	และพ้นอย่ำงข่มไว้อย่ำงหนึ่ง

กำรทีเ่รำเจริญกรรมฐำนคอืระลกึถงึพทุธำนุสสต	ิธมัมำนุสสต	ิสงัฆำนุสสต	ิเมือ่ใจ 
ของเรำเป็นสมำธติัง้มัน่กช็ือ่ว่ำข่มไว้	พ้นด้วยกำรข่มไว้	มำบ�ำเพญ็ควำมข่มควำมบงัคบั 
น้ีไว้สกัหน่อยก็จะดเีหมอืนกนั	ดกีว่ำจะปล่อยให้มนับงัคับเรำอยู	่ควรต่อสูม้นัเสยีบ้ำง 
ด้วยกำรเจริญฌำน	 แต่ปุถุชนคนเรำมักเข้ำใจผิด	 มักจะตำมเห็นรูปว่ำเป็นตัวตน 
อย่ำงหน่ึง	เหน็ตนในรูป	เหน็รูปในตน	ย่อมเหน็เวทนำด้วยควำมเหน็ตนหน่ึง	เหน็ตน 
มีเวทนำหน่ึง	 เห็นเวทนำในตนเห็นตนในเวทนำหน่ึง	 พระอริยเจ้ำท่ำนไม่ได้เห็นว่ำ 
รูปนั้นเป็นตน	ไม่ได้เห็นว่ำ	เวทนำ	สัญญำ	สังขำร	วิญญำณ	เป็นตน	ท่ำนเห็นว่ำเป็น 
ข้ำศึก	เป็นศัตรู	อย่ำงที่แสดงผ่ำนมำนั่นแหละ	นี้ท่ำนเรียกว่ำสักกำยทิฏฐิ	๒๐	ที่เรำ 
ตำมเหน็รูปว่ำเป็นตนเหน็ตนอยูใ่นรูป	เหน็รูปอยูใ่นตน	เหน็ตนมเีวทนำ	เหน็ตนมใีนรูป	 
ย่อมเหน็เวทนำด้วยควำมเป็นตน	คอืสขุและทกุข์	เหน็เวทนำในตน	เหน็ตนในเวทนำ	 
เหน็สญัญำด้วยควำมเป็นตน	เหน็ตนมีสญัญำ	และเหน็สญัญำในตน	เหน็ตนในสญัญำ	 
เห็นสังขำรด้วยควำมเป็นตน	 เห็นตนมีสังขำร	 เห็นสังขำรในตน	 เห็นตนในสังขำร	 
เห็นวิญญำณด้วยควำมเป็นตน	 เห็นตนมีวิญญำณ	 เห็นวิญญำณในตน	 เห็นตนใน
วิญญำณ	 น้ีควำมเห็นของปุถุชนคนเรำผู้ไม่ได้สดับพระอริยเจ้ำผู้ท่ำนรู้แล้ว	 ท่ำนว่ำ 
เป็นข้ำศึกและเป็นอย่ำงใหญ่โต

ค�ำว่ำหลง	กใ็จน่ันแหละมนัพำหลง	ค�ำว่ำรู้	กใ็จพำรู้	เหตทุีใ่จจะรูเ้พรำะกำรประพฤต ิ
ปฏิบัติ	สุตฺตมยปญฺญา	อำศัยกำรตั้งใจฟัง	จินฺตมยปญฺญา	ใคร่ครวญเห็นสิ่งควรละ 
ควรปฏบิตั	ิเพยีรละควำมชัว่	ประพฤตคิวำมดี	อนัน้ีเรียกว่ำ	ภาวนามยปญญฺา	น้ีท่ำน 
เรียกว่ำเหตุที่เกิดปัญญำ
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เรำก็ไม่ท�ำเหตทุีจ่ะให้เกดิปัญญำ	มนักโ็ง่อยูเ่ร่ือยไป	ปัญญำกเ็ป็นของทีส่ร้ำงสม 
อบรมได้	เหมือนกับว่ำท�ำนำ	ท�ำไร่	ท�ำสวน	ท�ำได้เหมือนกัน	สร้ำงสมได้เหมือนกัน	
ไม่ใช่ว่ำเป็นชอบไม่ได้	เพรำะมพีทุธศำสนำสร้ำงไว้แล้วสอนไว้ทกุสิง่ทกุอย่ำงกเ็ป็นของ 
ควรท�ำได้	ถ้ำต่ำงว่ำเรำพำกนัไปตัง้อยู่ในควำมถอืมัน่ว่ำรูปของเรำ	เรำเป็นรูป	เมือ่รูปน้ัน 
แปรปรวนเป็นอย่ำงอื่นไป	จึงเกิดโสกะ	ทุกข์	โทมนัส	อุปำยำสะ	ถ้ำไปถือเวทนำว่ำ 
เป็นตัวตน	เวทนำนั้นเสื่อมไปก็เกิดโสกะ	โทมนัส	อุปำยำสะ	ก็เพรำะสิ่งเหล่ำนี้มันไม่ 
อยู่ในบังคับบัญชำ	มันเป็นของแปรปรวนไปเรื่อยๆ	มันเป็นอยู่อย่ำงนั้น	ตกลงว่ำมัน
ก็ไม่มีแต่ทุกข์อยำ่งเดียว	 บำงคร้ังเรำก็ได้สุขอยู	่ แต่ควำมสุขน้ีท่ำนเรียกว่ำควำมสุข 
ในกำมคุณ	มนัก็ย่อมมทีัง้โทษทัง้คณุ	เวทนำ	สญัญำ	สงัขำร	วญิญำณ	กเ็ป็นของมีคุณ	 
โลภะก็เป็นของมีคุณอยู่	ไม่มีแต่โทสะนั่นแหละเพรำะเป็นของร้อน	ใครๆ	ก็ไม่ชอบ	 
คนอื่นมำโกรธเรำ	เรำก็ไม่ชอบ	เรำไปโกรธคนอื่น	เขำก็ไม่ชอบ	แต่ก็หลงถือกันอยู่
เป็นธรรมดำ	พวกเรำยังเป็นปุถุชนอยู่

ว่ำด้วยแก่นของพระพุทธศำสนำ	 อุปมำเหมือนกับบุคคลที่ไปแสวงหำแก่นไม้	
เมื่อไปพบต้นไม้ที่ใหญ่ๆ	แล้ว	ก็เลยเปลือกเลยแกนเลยกระพี้ไปเสีย	เลยไปตัดเอำ 
เสยีว่ำกิง่กบัใบ	เทยีบกบับคุคลไม่รู้ไปตดัเอำกิง่กบัใบ	เข้ำใจว่ำเป็นแก่น	ผู้น้ันเมือ่ตน 
ได้เข้ำมำบวชแล้วเกิดมีลำภสักกำระสรรเสริญ	 เข้ำใจว่ำสิ้นสุดเท่ำนั้น	 เรียกว่ำพอใจ
เท่ำน้ัน	เข้ำใจว่ำเป็นทีส่ดุของพรหมจรรย์	และส�ำคญัว่ำเรำดเีลศิแล้ว	ท�ำควำมพอใจแล้ว 
จึงได้ยกตนข่มผู้อื่นด้วยควำมลำภควำมรวยนั้น

ควำมมีลำภ	 มียศ	 ควำมสรรเสริญ	 ท่ำนจึงเทียบกับบุคคลต้องกำรแก่นไม้
ไปแสวงหำแก่นไม้	 เม่ือไปพบต้นไม้ใหญ่แล้ว	 จึงเรียกว่ำเลยก่ิงเลยกระพี้เลยแก่น
ไม่เอำเสียแล้ว	 ไปถำกเอำกิ่งและใบ	 เข้ำใจว่ำเป็นแก่น	 เมื่อบุรุษผู้มีตำมำพบเข้ำ	 
เขำก็จะพดูว่ำ	บรุุษน้ีเหน็ว่าจะไปหาแก่นไม้มาท�าประโยชน์ แล้วไปเอากิง่ไม้และใบไม้มา 
จะท�าประโยชน์อะไรได้	น่ีเป็นควำมเข้ำใจผิดและควำมรู้น้อยและปัญญำน้อย	ตกลงว่ำ 
ความรํา่รวยและความสรรเสริญน้ี เทยีบกบัว่าเป็นกิง่ใบของพรหมจรรย์ ถ้าต่างว่าตดิ 
อยูใ่นลาภ ในยศ ในความสรรเสริญ เท่ากบับรุุษไปหาแก่นไม้แต่เอากิง่และใบมันมา  
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ไม่ถูกกับความประสงค์จะมาทําอะไรได้ ต้องการแก่นไม้ก็เลยไปเอากิ่งและใบมันมา  
จะเอามาทําเสาบ้านเสาเรือนอย่างไงได้

ทีนี้บำงคนบวชหวังควำมสิ้นทุกข์ภัย	 เวลำบวชแล้วก็มำประพฤติปฏิบัติท�ำลำภ 
สักกำระสรรเสริญให้เกิดมีขึ้น	 แต่แล้วก็ไม่ติดในลำภและยศและควำมสรรเสริญ	 
ยังพอใจจะบ�ำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ	์ รักษำศีลสัมปทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ	์ แต่เมื่อรักษำ 
ศลีบริสทุธิบ์รบิรูณ์แล้ว	มคีวำมพอใจเสยีแล้ว	เตม็ใจสมควำมประสงค์เสยีแล้ว	จึงทะนง 
ตนว่ำเรำรักษำศีลได้บริสุทธิ์เรียบร้อยแล้ว	 คนอื่นไม่รักษำให้บริสุทธิ์ได้เหมือนเรำ	 
เลยอวดตนทะนงตน	ยกศีลนั้นแหละข่มผู้อื่น	คนอื่นไม่รักษำได้เหมือนตน	ไม่มีศีล 
พำให้งำมได้เหมือนตน	บุคคลเช่นนี้ท่ำนเปรียบกับว่ำบุคคลไปแสวงหำแก่นไม้	ก็ไป 
พบแล้วต้นไม้ใหญ่	 แต่ก็เลยกิ่งใบแก่นกระพี้ไปเสีย	 ไปถำกเอำซึ่งสะเก็ดของไม	้ 
ก็ถือไปเข้ำใจว่ำเป็นแก่น	หำกว่ำบุรุษผู้มีดวงตำคือผู้รู้จักแก่นไม้	เขำก็จะพูดว่ำ	เอ๊ะ  
บุรุษน้ีต้องการแก่นไม้มาท�าประโยชน์ ท�าไมจึงเอาสะเก็ดไม้มา สะเก็ดไม้จะเอาไป 
ท�าประโยชน์อะไรได้ ตกลงว่าผู้ทีรั่กษาศลีบรสิทุธิบ์ริบรูณ์ได้ ยงัจัดว่าเป็นสะเกด็ของ
พรหมจรรย์

อกีอย่ำงหน่ึง	บำงคนมศีรัทธำออกบวชด้วยควำมหวงัพ้นทกุข์พ้นภัยเหมอืนกนั	 
หวงัมรรค	ผล	นิพพำน	โดยตรง	เวลำบวชแล้วกม็ำท�ำลำภสกักำระสรรเสริญให้เกดิขึน้	 
แต่ก็ยงัไม่พอใจ	ยงัพยำยำมรักษำศลีให้บริบรูณ์อกี	กย็งัไม่พอใจไม่สมควำมประสงค์	
ยังต้องบ�ำเพ็ญเพยีรพยำยำมท�ำสมำธใิห้เกดิให้มีข้ึน	และให้แน่วแน่ใจตัง้มัน่	กเ็ลยท�ำ 
ควำมพอใจในสมำธิน้ัน	 ยกเอำสมำธิที่ตนท�ำได้น้ันอวดหมู่ข่มหมู่	 เห็นว่ำตนน้ันท�ำ 
สมำธิท�ำจิตใจให้ตั้งมั่นลงได้	ว่ำหมู่ฝูงไม่ได้สมำธิเหมือนเรำ	จิตใจวอกแวกไม่ตั้งมั่น 
เหมือนเรำ	เรำน้ีท�ำสมำธไิด้	บคุคลเช่นน้ีท่ำนเปรียบเหมอืนกับว่ำ	บคุคลต้องกำรแก่นไม้ 
ไปแสวงหำแก่นไม้	กไ็ปพบต้นไม้ใหญ่	แล้วเลยกิง่ไปๆ	ถำกเอำเปลอืก	เข้ำใจว่ำเปลอืกไม้ 
เป็นแก่นของไม้	ถอืไป	เมือ่บรุุษผู้มีตำดมีำพบเข้ำ	หรือเขำรู้ว่ำคนน้ีไปหำแก่นไม้	ท�าไม
จึงไปถากเอาเปลอืกไม้มา เมิ่ือประสงค์จะเอาแก่นไม้ไปท�าประโยชน์ จะส�าเร็จประโยชน์ 
ได้อย่างไร ตกลงว่าผู้ทําสมาธิได้แล้ว เป็นแต่เพียงแค่เปลือกของพรหมจรรย์ 
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ทน้ีีบำงคนท�ำลำภสกักำระควำมสรรเสริญให้เกดิมขีึน้มำแล้ว	กไ็ม่ตดิอยูใ่นลำภ
สกักำระสรรเสริญ	ยงัมำรักษำศลีสมัปทำให้บริสทุธิบ์ริบรูณ์	ยงัไม่พอใจในศลีสมัปทำ
จึงได้บ�ำเพ็ญสมำธิให้เกิดให้มีขึ้น	ก็ยังไม่พอใจในสมำธิ	ยังพยำยำมท�ำญำณทัสสนะ 
ให้เกิดให้มีขึน้	ถ้ำท�ำญำณทสัสนะให้เกดิให้มขีึน้ก็มีควำมดใีจพอใจว่ำศำสนำมคีวำม 
สิน้สดุเท่ำน้ี	หมดเท่ำน้ี	ดเีลศิเท่ำน้ี	กเ็ลยยกตนข่มผู้อืน่	อวดอ้ำงทะนงตนว่ำเรำเป็นผู้ 
มญีำณ	มคีวำมรู้ควำมฉลำด	บคุคลเช่นน้ีเทยีบกบับคุคลผู้ต้องกำรแก่นไม้	ไปแสวงหำ 
แก่นไม้	ไปพบแล้วต้นไม้ใหญ่	ก็เลยกิ่งและเปลือกหรือใบก็ไม่เอำแล้ว	แต่ไปถำกเอำ 
กระพีข้องไม้ถอืไป	เข้ำใจว่ำเป็นแก่นของไม้	เมือ่ถอืไปแล้ว	เมือ่บรุุษผู้มตีำดมีำเหน็เข้ำ 
กจ็ะกล่ำวว่ำ	บรุุษน้ีต้องการแก่นไม้ ท�าไมเอากระพีไ้ม้มา	ควำมประสงค์ว่ำจะเอำแก่นไม้ 
มำท�ำประโยชน์	ผลสดุท้ำยเอำกระพีข้องไม้มำ	เมือ่ประสงค์จะเอำแก่นไม้ท�ำประโยชน์
จะส�ำเร็จประโยชน์อะไรได้	ตกลงว่าผู้มีญาณทัสสนะเป็นแค่เพียงกระพี้

เมื่อสรุปควำมแล้ว	 สมยวิมุตติ	 ควำมหลุดพ้นไม่กลับกลอกไม่หลอกลวงเป็น
อย่ำงอื่นไปได้	หรือหมำยถึงอรหัตตมรรค	อรหัตตผล	นั้นเป็นแก่นของพระศำสนำ

จึงย�้ำว่ำ	อำนิสงส์ของพรหมจรรย์	พระพุทธเจ้ำไม่ได้หมำยเอำลำภสักกำระเป็น
อำนิสงส์	ไม่ได้หมำยเอำศลีเป็นอำนิสงส์	ไม่ได้หมำยเอำสมำธเิป็นอำนิสงส์	ไม่ได้หมำยเอำ 
ญำณทสัสนะเป็นอำนิสงส์	หมำยเอำโสดำมรรค	โสดำผล	สกทำคำมมิรรค	สกทำคำมผิล 
อนำคำมมิรรค	อนำคำมผิล	อรหตัตมรรค	อรหตัตผล	เป็นแก่น	เมือ่คดิดแูล้วกน่็ำเลือ่มใส 
เหมือนกัน	คนสมยัทกุวนัน้ี	ท่ำนพยำยำมสอนคนให้รู้เร่ืองพระศำสนำได้เหมือนกนักบั
ครัง้พทุธกำล	เหตนุัน้ในสมยันี	้ถ้ำผู้มุ่งหวังเหตุผลในพระพุทธศำสนำอันแท้จริงแล้ว	 
จึงรับรองว่ำคงไม่ผิดหวงัแน่	เพรำะปรำชญ์ทัง้หลำยท่ำนกจ็�ำแนกแจกจ่ำยอย่ำงแจ่มขำว 
อย่ำงชัดเจนไม่มีปิดมีซ่อนไว้	 เผยแผ่ทั่วไปทั่วพระรำชอำณำจักรไทย	จึงน่ำเลื่อมใส	
ท่ำนผู้รู้พุทธวจนะนับว่ำเกิดมำหรือบวชมำเพื่อเชิดชูพระพุทธศำสนำโดยตรง	หรือมำ
บ�ำเพ็ญบำรมีโดยแท้	 นับว่ำเป็นผู้รู้แท้ในพุทธวจนะในกำรศัพท์แปลแก้ไข	 เหตุน้ัน
พวกเรำทีไ่ด้มำแล้วหรือผู้มีเจตนำมุ่งหวงัจะรับพทุธทำยำทหรือธรรมทำยำทโดยแท้จริง	
แล้วจึงน่ำปลื้มใจที่ท่ำนจ�ำแนกแจกจ่ำยมำให้เช่นนี้
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แต่ก็เป็นธรรมดำของพวกปถุชุน	เมือ่บวชมำประพฤตปิฏบิตัดิพูอสมควร	เมือ่ท�ำ 
ลำภสักกำระสรรเสริญให้เกิดขึ้น	ก็มักจะทะนงตัวเป็นธรรมดำ	แต่ที่ได้ยินได้ฟังแล้ว
อย่ำงนี้ก็จะรู้ตัว	ถ้ำไม่ได้ยินก็จะเป็นอย่ำงนั้นจริงๆ	 เหตุนั้น	นักปฏิบัติสมัยก่อนยัง
ผู้ที่ขำดควำมรู้ควำมเห็นเหล่ำนี้	พอได้สมำธิเจริญฌำนเป็นไปก็ต้องอวดตัวทะนงตน	 
ไม่เกรงไม่กลัวต่อใคร	 เพรำะเหตุนั้นจึงกระทบกระเทือนถึงท่ำนผู้ใหญ่เพรำะควำมรู้ 
ยังไม่ถึงกำรณ์	 คือกำรดูต�ำรับต�ำรำก็น้อย	 และกำรได้ยินได้ฟังจำกท่ำนผู้รู้ก็น้อย	 
ถึงอย่ำงสมัยน้ี	 ถ้ำผู้ที่ไม่ได้ยินได้ฟังอย่ำงน้ีก็อำจจะทะนงตัวเหมือนกัน	 ถ้ำผู้ที่ลำภ 
สกักำระเกิดได้เกิดมแีล้ว	อำจจะหลงตวัได้อยูเ่หมือนกนั	ถ้ำได้ยนิได้ฟังแล้ว	ถ้ำถงึครำว 
มันเกิดขึ้นก็จะได้หยุดยั้งชั่งใจ	อำจจะไม่หลงลืมตัวมำกนัก	อำจจะมีสติพอระลึกได้ 
หำกมันมีกำรทะนงตนทะนงตัวขึ้นจึงเป็นประโยชน์จริงอย่ำงว่ำ	 แต่เร่ืองน้ีก่อนที่จะ
แสดงมหำโรปมำสูตรน้ี	 ที่พระเทวทัตได้กรำบลำไปใหม่ๆ	 เอำเร่ืองของพระเทวทัต
นั่นแหละขึ้นมำแสดง

ควำมจริงพระเทวทตัจะได้ท�ำสงฆ์ให้แตกแยกกนั	ท�ำอนันตริยกรรม	๕	กเ็พรำะ 
เหน็ว่ำเรำเป็นกษตัริย์เหมือนกนักบัพวกพระพทุธเจ้ำและพวกสำวกทัง้หลำย	คนทัง้หลำย 
กไ็ปหำพระพทุธเจ้ำ	ท�ำไมเรำไม่ค่อยมำหำ	กเ็น่ืองจำกลำภน่ีแหละ	เพรำะไม่มลีำภรวย 
เหมือนพระพุทธเจ้ำ	ก็คิดอยำกมีลำภมีรวยอย่ำงพระพุทธเจ้ำ	จึงได้ท�ำเพื่อศำสนำให้ 
ลำภสักกำระสรรเสริญเกิดขึ้น	 เมื่อท�ำแล้วพระยำเทวทัตจึงได้เป็นไปเช่นน้ัน	 จึงได้ 
ท�ำอนันตริยกรรมถึงแผ่นดินได้สูบเอำทั้งดิบ	 ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ สกฺกาโร ปุริสํ หนฺติ  
สักกำระคือลำภย่อมฆ่ำบุรุษที่ชั่วเสียได้ก็เป็นควำมจริง	 หำกผู้ใดมำรักษำศีลบริสุทธิ์ 
ได้แล้วและสำมำรถจะท�ำตนให้เป็นผู้มีศลีได้แล้ว	กมั็กจะทะนงตนเป็นธรรมดำ	ไม่ว่ำ 
แต่เท่ำน้ี	 สุดแล้วแต่ใครจะเรียนรู้เรียนเห็นสิ่งใด	 ถ้ำได้มำแล้วก็อดทะนงตัวไม่ได้ 
เหมือนกันไม่รู้ตัว	ยกเสียเว้นเสียแต่ผู้ไม่รู้ตัว	ผู้ไม่รู้จักอำย	ผู้มีตนเสมอ	สิ่งเหล่ำนี้
ก็เรียกว่ำเป็นปุ๋ยของกิเลสตัณหำมำนะทิฏฐิ

กำรกระท�ำน้ี	ถ้ำสิง่ใดคนท�ำได้โดยยำก	ถ้ำไปท�ำแล้วกม็กัจะทะนงตวั	แต่กต็ำม
นิสัยหรอก	แต่มันเป็นเสียโดยมำก	ถ้ำพูดถึงคนไม่มีหิริควำมละอำยหรือไม่รักษำตัว
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ก็มักจะเป็นเพรำะว่ำลำภก็เป็นของมีได้โดยยำก	ถ้ำผู้ใดมีขึ้นก็มักทะนงตัว	ศีลก็เป็น
ของบุคคลรักษำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ยำก	 ใครรักษำได้ก็มักจะเกิดทะนงตัว	 สมำธิ
เป็นของบคุคลท�ำได้โดยยำก	กำรเจรญิฌำนถ้ำใครท�ำได้กอ็ดทะนงตวัไม่ได้ถ้ำไม่รู้ตวั
ญำณทัสสนะ	ถ้ำหำกท�ำให้เกิดมีขึ้นแล้วก็เป็นของบุคคลท�ำได้โดยยำก	ถ้ำใครท�ำได้ 
ก็มักจะลืมตัว	มักจะถือตัว	มักจะยกตนข่มผู้อื่น	ไม่เกรงกลัวต่อใครว่ำเรำมีควำมรู้
ควำมเหน็ชอบ	มกัจะเป็นอย่ำงน้ัน	กำรแสดงจึงสมกบัว่ำหวัใจพระไตรปิฎก	เป็นคตแิก่ 
ผู้ปฏิบัติทุกหนทุกแห่งไป	 กำรรู้ไว้ก็เป็นแผนที่	 แต่เมื่อจะได้รับผลเป็นดีเป็นชอบ 
ต่อเมือ่เรำประพฤตปิฏบิตัไิด้	รักษำได้ปฏิบตัไิด้เป็นส�ำคญั	เรียกว่ำเป็นประโยชน์แก่ตน
โดยตรง	สิง่ใดที่เรำรกัษำได้ปฏบิัตไิด้	สิ่งนัน้เปน็ประโยชน์	สิง่ใดทีร่กัษำไม่ได้ปฏบิัติ
ไม่ได้	ถงึจะรู้เหน็แล้วกไ็ม่เป็นประโยชน์	อย่ำงบคุคลมนีำแล้วไม่รักษำนำ	ไม่ปฏิบตันิำ	 
นำจะอ�ำนวยประโยชน์แก่บุคคลได้อย่ำงไร	อย่ำงบุคคลมีไร่มีสวน	ไม่ปฏิบัติไร่สวน	 
ไร่สวนจะอ�ำนวยประโยชน์ให้แก่เจ้ำตัวได้อย่ำงไร	มันก็ไม่ได้เหมือนกัน

น่ีแหละคดีโลกคดีธรรม	เป็นของเทยีบเคยีงกนัได้	กำรทีพ่ดูว่ำปฏิบตัไิม่ได้กเ็ป็น 
เพรำะควำมรู้ควำมเหน็ของตน	หรือควำมเหน็ผิดของตน	กำรทีเ่รำท�ำสิง่ใดต้องพจิำรณำ 
ให้แยบคำยก่อน	ถ้ำเรำพจิำรณำโดยแยบคำยแล้ว	อำจรู้สิง่น้ันตำมเป็นจริง	กเ็ป็นของ 
มีอยู่แล้วตำมแบบตำมต�ำรำ	เม่ือเรำรู้แล้ว	รู้จักทีอ่ยูท่ีเ่ป็น	จะมำก�ำหนดรู้ไม่ได้อย่ำงไร	
ถ้ำเรำพิจำรณำโดยแยบคำยเรำก็รู้ได้

บรรดำนักปฏบิตัทิัง้หลำย	ไม่ดืม่อำหำรคอืกำยคตำสต	ิกจ็ะพำควำมหวิกลบัคนื 
ไปสูบ้่ำนสูเ่รือน	จะตคินอืน่หรือจะตผู้ิไม่รับประทำนอำหำร	กค็งตผู้ิไม่รับประทำนอำหำร 
น่ันเอง	กถ็กูไม่ผิด	อนัน้ีเหน็ว่ำเป็นควำมจริง	บรรดำคนเรำทีพ่ำกนัทะเยอทะยำนมวัเมำ 
อยู่ในกำมสุขอยู่ในเวลำนี้	พำกันลืมแก่	ลืมเจ็บ	ลืมตำย	กันอยู่ในเวลำนี้	เนื่องจำก
สกักำยทฏิฐ	ิควำมถอืร่ำงกำยว่ำเป็นเรำเป็นเขำในชีวติหน่ึงๆ	จึงได้มำเป็นคน	อนัน้ีแหละ 
พำทะเยอทะยำน	พำหวิพำอยำกกันมำก	ทน้ีีเมือ่นักบวชได้บวชเข้ำมำแล้ว	เมือ่ส�ำรวจ 
ศีลดีเป็นภำคพื้นสมควรดีแก่สมำธิแล้ว	เมื่อท�ำสมำธิใจสงบเป็นสมถะได้แล้ว	เมื่อมำ 
ตรวจพจิำรณำร่ำงกำยคอืภำชนะใหญ่โภชนำหำรเตม็อยู่ในร่ำงกำยแล้ว	ควำมโลภ	ควำม
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โกรธ	ควำมอยำกมัง่มี	มทีกุสิง่ทกุอย่ำงหำยไปหมด	หำยหวิจริงๆ	หำยโลภ	หำยโกรธ	 
หำยหลง	ถ้ำหำกว่ำไม่ถึงหำยจริงๆ	ก็จะบรรเทำเบำบำงที่สุด	เหตุนั้น	กำยคตำสตินี้ 
จึงมีเหตุผลมำก	อย่ำงกรรมฐำน	๕	ก็เป็นเอกเทศของร่ำงกำย	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	 
ก่อนจะบวชต้องสอนกรรมฐำนนี้ก่อน	ถ้ำกรรมฐำนอื่นดี	ท่ำนคงจะเอำกรรมฐำนอื่น 
มำไว้เป็นอนุศำสน์สอนกลุบตุรบวชแล้วในวันน้ัน	ไม่เหน็เอำอืน่มำ	เม่ือเรำพจิำรณำเหน็ 
ผลในกำยคตำสตน้ีิ	เร่ืองสมำธน้ีิ สมา แปลว่า ชอบ ธ ิแปลว่า ตัง้ใจให้มอีารมณ์เป็น
อนัเดยีว	แต่พดูกรรมฐำนไปมำกๆ	น้ี	ให้ใช้เป็นอย่ำงๆ	อย่ำงละ	๗	วนั	๑๕	วนั	หรือ
เดือน	๑	หรือ	๒	เดือน	๓	เดือน	เป็นอย่ำงมำก	ถ้ำยังไม่สงบเป็นไปหรือเป็นสมถะ 
ก็คงเปลี่ยนใหม่	แต่บำงคนถ้ำกรรมฐำนใดเป็นอำรมณ์ก็ใช้กันอยู่	๙	ปี	๑๐	ปี	ก็ใช้
กันอยู่อย่ำงนั้นแหละ

อนัแท้จริงแล้ว	กรรมฐำน	๔๐	อสภุ	๑๐	กสณิ	๑๐	อนุสสต	ิ๑๐	เหล่ำน้ีเป็นต้น	 
ถ้าเราทาํกรรมฐานสิง่ใดเป็นสมาธกิเ็ป็นอนัว่าแล้ว กไ็ม่ได้เจริญไปหมดหรอก	เหมือนกบั 
ว่ำยำอยู่ในโรงพยำบำลจะมำกมำยกต็ำม	เมือ่ใช้ยำขนำนใดพยำบำลลงไป	เมือ่หำยแล้ว 
กเ็ป็นอนัว่ำแล้วไป	ไม่ต้องเอำมำกินและมำฉีดทัง้หมดหรอก	กรรมฐำนมำกๆ	กไ็ม่ได้
ใช้หมดหรอก	สุดแล้วแต่เป็นสมำธิกรรมฐำนอันใด	ก็ใช้กรรมฐำนอันนั้นเรื่อยๆ	ไป

แต่หำกว่ำสมำธเิสือ่มไป	ธรรมดำเรำมนัมจีริต	๖	ดงัน้ี	ศรัทธาจริต ความเชือ่กมี็ 
กันทุกคน ราคะ ความรักสวยรักงามก็มีกันทุกคน โทสะ ความโกรธก็มีกันทุกคน  
โมหะ ความหลงกม็กีนัทกุคน วติกักะ ความวติกกม็กีนัทกุคน พทุธจิริต ความรู้บาป 
บุญคุณโทษก็มีกันทุกคน เหตุนั้น เราจะใช้แต่กรรมฐานอย่างเดียวไม่สบเหมาะ

เหมอืนกบัว่ำโรคมำกเหมำะกบัฉีดยำสิง่เดยีวกันกห็ำยไปไม่ได้	เมือ่โรคมำกกใ็ช้
ไปมำกไม่ผิดอะไร	จิตของเรามนักม็ากอย่าง เม่ือเราใช้สิง่หน่ึงเป็นทีส่บายแล้ว เม่ือจริต
อนัหน่ึงมนักําเริบขึน้ แล้วจะเอาอารมณ์น้ันไปใช้อกีไม่ได้อกีแหละ	เหมอืนกบัว่ำเอำยำ
ชนิดน้ีฉีดไปแล้ว	โรคกห็ำยไปแล้ว	โรคใหม่มันเกดิเพิม่ข้ึนอกี	จะเอำยำชนิดเก่ำฉีดไม่ได้	 
ต้องเอำชนิดใหม่ฉีด	อันนี้ฉันใดก็เหมือนกัน	นักปฏิบัติควรสังเกตดังนี้	เช่นอย่ำงเรำ 
ใช้กรรมฐำนอย่ำงอื่นแล้ว	 เช่นอย่ำงอำนำปำนสติ	 อันนี้ท่ำนก็รับรองว่ำใช้ได้ทุกจริต	
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ใครๆ	จะเป็นจริตอันใด	ท่ำนก็รับรองจริง	เมื่อใช้อำนำปำไปนำนๆ	เมื่อรำคะก�ำเริบ	 
จะเอำแต่อำนำปำสูไ้ม่ไหว	ต้องเอำยำขนำนใหม่ฉีดเพิม่เข้ำไป	หรือน้อมอสภุ	๑๐	เข้ำไป	 
มันจึงจะได้ประโยชน์	คล้ำยๆ	อย่ำงนั้น	ถ้ำเกิดวิตกจริตน้อยเนื้อต�่ำใจด้วยกำรใดๆ	 
ก็กลับเอำอำนำปำเข้ำอีก	รับประทำนยำอำนำปำเข้ำอีก	รู้จักใช้อย่ำงนี้	หรือบำงทีโรค 
คอืโทสะบงัเกดิขึน้	กเ็จริญพรหมวหิำร	๔	กรรมของตนและสตัว์อืน่	ควำมโกรธมนัจะ 
บรรเทำไปได้	ก็ไปรู้ว่ำเป็นเพรำะกรรม	กุศลใดที่ควรประพฤติก็ควรพยำยำมส�ำรวม
ไปเรื่อยๆ	ไป	ถ้ำท�ำหรือประพฤติตัวอยู่อย่ำงนี้เป็นไปไม่ได้	ไม่น้อยเนื้อต�่ำใจ

แต่ขอเตอืนว่ำสมำธเิป็นเอง	ขอท�ำให้ถกูกแ็ล้วกนั	เหล่ำน้ีเป็นเคร่ืองอปุกรณ์	คนที่ 
ตัง้ใจจริงท�ำจริงน้ีส�ำคัญมำก	ควำมตัง้ใจต่อพทุธทำยำท	คอืกำรสบืต่อพระพทุธศำสนำ 
ส�ำคัญมำก	ขอให้เป็นอย่ำงนั้นก็แล้วกัน	ถ้ำเป็นอย่ำงนั้นแล้วไม่ผิดหวังหรอก	สมำธิ
ก็ต้องเป็นจะห้ำมไว้ไม่ฟัง	 ถ้ำเรำท�ำถูกตำมที่กล่ำวมำน้ี	 เพรำะเรำประพฤติถูกทำงดี 
อยูแ่ล้ว ส�ำหรับผู้ปฏบิตัไิม่ต้องมุง่สมำธปัิญญำหรอก	คร้ังแรกมุง่แต่ควำมถูกแนวทำง 
ของกำรด�ำเนินเท่ำน้ัน	ถ้ำพดูถงึควำมรู้ควำมเหน็ของตน	อย่ำเข้ำใจว่ำไม่ผิดกนั	ผิดกนั 
มำกอยู่	ท่ำนเรียกว่ำ ทฏฺิญิาณวปิปฺยตุ ทฏฺิิญาณสมปฺยตุ ความเหน็ปราศจากญาณ 
ปราศจากปัญญา มักจะเคลื่อนคลาดจากความจริง ถ้าความเห็นประกอบด้วยญาณ 
ด้วยปัญญาแล้ว ไม่ค่อยคลาดเคลือ่น	เหตน้ัุน	บรรดำพระสทัธรรมทัง้สิน้	พระพทุธเจ้ำ
และพระอรหันต์ท่ำนจ�ำแนกไว้	 เรำไม่ควรสงสัย	 เป็นควำมแน่นอนแล้ว	 เพรำะท่ำน 
ผู้มญีำณอนัประเสริฐได้กล่ำวไว้แล้ว	กน่็ำอยำกจะพดู	ผู้ปฏบิตัมิำสมยัน้ีไม่แท้ไม่จริง	
โลกๆ	ธรรมๆ	ลำภๆ	ยศๆ	อยู่เรื่อยไป	ท้ำยที่สุดเมื่อมำบวชในพระพุทธศำสนำแล้ว 
กย็งัท�ำทีพ่ึง่ของตนยังไม่ได้เสยีอกี	ท่ำนเรียกว่ำ	กำมสขุลั	คดิดูแต่ยนิดใีนสมำธเิท่ำน้ัน 
กจั็ดเป็นกำมสขุลั	เม่ือสมำธเิสือ่มเสยีไป	ท่ำนเรียกว่ำ	อตัตกิลมถำนุโยค	กเ็ป็นควำมจริง 
เหมือนกัน

เร่ืองอตัตกลิมถำนุโยคและกำมสขุลัลกิำนุโยค	กนิควำมกว้ำง	ศำสนำเป็นของจริง	 
ไม่ใช่ของไร้ผล	ถ้ำเรำยงัไม่เป็นไปในสมำธ	ิญำณควำมรู้ยงัไม่เกดิข้ึน	น่ีพดูด้วยเหตผุล	
แต่ว่ำญำณก็เป็นของเป็นเอง	สมำธิเป็นของเป็นเอง	เหมือนอย่ำงเรำท�ำนำ	เมื่อได้ปัก
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ปลูกลงในดินแล้ว	ได้ปรับปรุงยำกแต่ครั้งแรก	ต่อไปมันก็ค่อยพยำยำมสร้ำงตัวเป็น
ไปเอง	บำงคนกม็ศีรัทธำพลงัมศีรัทธำควำมเชือ่เป็นก�ำลงั	วริิยะพลงั	มคีวำมเพยีรเป็น
ก�ำลงั	สตพิลงั	มสีตเิป็นก�ำลงั	สมำธพิลงั	มสีมำธคิวำมตัง้ใจมัน่เป็นก�ำลงั	ปัญญำพลงั	
มปัีญญำเป็นก�ำลงั	ธรรมดำปถุชุนของเรำไม่เสมอกนั	บำงทศีรัทธำแก่กล้ำ	ปัญญำน้อย
ไม่เสมอเหมอืนกนัเป็นธรรมดำ	แต่ท่ำนกแ็ยกส่วนหมำยควำมว่ำ	ศรัทธากบัปัญญาให้ 
เสมอกัน สมาธิกับความเพียรให้เสมอกัน ส่วนสติให้เจริญให้มาก ถ้าเพิ่มกําลังของ
สติขึ้นเป็นสติพลังแล้ว น้ันแหละจะทําให้ปัญญากับศรัทธาให้มีกําลังเสมอกันได้  
ถ้ำสตมิกี�ำลงัแล้ว	สตจิะต้องบงัคับได้	เจริญให้มำกกว่ำหมูก่ไ็ด้	แต่นอกน้ันให้เสมอกนั	 
ควำมเชื่อกับควำมรู้ให้เสมอกันก�ำลัง	 ถ้ำหำกควำมเชื่อน้อย	 ควำมคิดรู้คิดเห็นมำก	
ท่ำนว่ำมันมักจะเลยเถิด	น�้ำท่วมทุ่งผักบุ้งโหรงเหรง	หำที่จะเป็นสำระแก่นสำรไม่ได้	
ทีนี้ถ้ำหำกศรัทธำมำก	สมำธิน้อย	ท่ำนก็เปรียบกับว่ำ	บุคคลจะติดไฟถ่ำน	ถ่ำนเล็กๆ	
จะเอำฟืนใหญ่ไปเตง็	(ทบั)	เข้ำ	หรือเอำไม้เปียกๆ	ใส่เข้ำ	ไม้กไ็ม่สำมำรถจะลกุขึน้ได้	 
ท่ำนเปรียบอย่ำงน้ีก็จริงอยู่	แต่ว่ำสตเิจริญให้มำก	ถ้าสตมีิกาํลงัแล้ว ปัญญากจ็ะค่อยมี
กาํลงัเสมอกนัต่อไป กบัศรัทธากจ็ะเสมอกนั ความเพยีรกบัสมาธกิจ็ะมกีาํลงัขึน้เสมอกนั  
ต้องยกสติขึ้นก่อน เมื่อสติมีกําลังแล้ว ต่อไปนอกนั้นก็จะมีกําลังขึ้นเสมอกัน

อันแท้จริงเรื่องศำสนำนี้	ทุกคนเข้ำใจตำมควำมเป็นจริงแล้ว	ทุกคนไม่มีใครจะ
อยู่ได้ในโลก	จะไม่ปฏบิตัศีิลและธรรมแล้วเป็นอนัว่ำไม่ได้	ไม่มใีครจะน่ิงนอนใจอยูไ่ด้	 
แต่เป็นควำมเข้ำใจผิดไป	คล้ำยๆ	กบัว่ำเป็นของไม่มีผลมปีระโยชน์ไป	กอ็ย่ำงว่ำน้ันแหละ	 
ถ้ำว่ำศำสนำดี	ผู้ที่ไปบวชก็ยังสึกออกไปอยู่	แต่ไม่ควรถือบุคคลเป็นตัวอย่ำง	เอำตัว 
บุคุคลเป็นตวัอย่ำง	ขอตวัเรำประพฤตใิห้เตม็ควำมสำมำรถกแ็ล้วกนั	จะไปสงัเกตคนอืน่ 
กเ็อำแน่นอนเอำจริงไม่ได้	เมือ่เรำประพฤตปิฏิบตัเิตม็ควำมสำมำรถเรำแล้ว	เรำกจ็ะได้ 
ประกำศเปิดตวัเรำเอง	แต่เรำต้องให้เป็นคนจริง	มนัเป็นควำมจริง	คนเรำมนัคำ	(ขดัข้อง)	 
ควำมเหน็ของตน	แต่ว่ำใครๆ	กย่็อมเชือ่ตนเป็นธรรมดำ	จะต้องพจิำรณำจะต้องแยบคำย 
ทีส่ดุ	กำรพจิำรณำธรรมะธมัโมแต่ยงัไม่มีสตสิมำธก็ิพจิำรณำไม่ได้	ก่อนเรำจะพจิำรณำ
เรำต้องมีสตเิป็นก�ำลงัคุ้มครองจิตใจให้สงบเสยีก่อน	มนัจึงจะค่อยพจิำรณำได้	ถ้ำจิตใจ 
ไม่สงบ	เหมือนกับว่ำน�้ำมันกระเพื่อมๆ	อยู่	ถ้ำเรำจะมองดูเงำในน�้ำก็อำจจะไม่ชัดได้	
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คอืจิตใจไม่สงบ	อำรมณ์ฟุง้ซ่ำนอยูแ่ล้ว	จะพจิำรณำเหตกุำรณ์ใดๆ	หรือธรรมใดๆ	กไ็ม่ 
อำจสำมำรถรู้เหตุผลได้	 ถ้ำใจของเรำสงบตั้งมั่นแล้ว	 ไม่ง่อนแง่นคลอนแคลนแล้ว	 
ตัง้มัน่แล้ว	เหมอืนกบัน�ำ้ทีใ่สๆ	ไม่มอีะไรแตะต้อง	เรำไปดเูงำในน�ำ้กม็องเหน็ได้ชัดเจน 
ฉันใดก็เหมือนกัน

ตกลงว่ำถ้ำเรำไม่บ�ำเพ็ญสมำธิแล้ว	 จะให้รู้ควำมเป็นจริงไม่ได้	 ผู้ที่ท่ำนรู้ได้
ฟังครั้งเดียวก็รู้	 เพรำะครั้งก่อนท่ำนได้บ�ำเพ็ญบำรมีมำมำกแล้ว	และท่ำนได้บ�ำเพ็ญ
ธุดงคกรรมฐำนมำแล้วแต่ปุเรชำติหนหลังโน้น	 คนที่ไม่ได้เคยอบรมมำแต่ก่อนแล้ว 
จะไปรู้ในกำรฟังไม่มหีรอกในโลกน้ี	ไม่มีใครสำมำรถจะรู้ได้	มนัรู้ได้แต่ผู้ทีเ่คยอบรม 
สั่งสอนมำนำนแล้ว

ท่ำนกล่ำวไว้บำงแห่ง	คนเราต่างกนัด้วยมรรคผลอย่างหน่ึง ต่างกนัด้วยอนิทรีย์
อย่างหน่ึง ปถุชุนคนเราต่างกนัด้วยมรรคผลน้ันเรียกว่า พระอริยเจ้าผู้ทีไ่ด้ส�าเร็จโสดา
ตัง้อยู่ในภมูขิองพระโสดาสมบตั ิโสดาปัตตมิรรค โสดาปัตตผิล ได้สกทาคามี ตัง้อยู ่
ในสกทาคามี ผู้ทีไ่ด้อนาคาม ีตัง้อยูใ่นอนาคามี ผู้ทีไ่ด้อรหตัตมรรค อรหตัตผล กต็ัง้ 
อยู่ในอรหัตตมรรค อรหัตตผล นี้ความต่างกันของพระอริยเจ้า

ว่ำด้วยศลี	๕	กศุลกรรมบถ	๑๐	อนัเป็นธรรมของมนุษย์	เป็นธรรมส�ำหรับมนุษย์	 
มนุษย์คนเรำถ้ำไม่มีศีล	๕	กรรมบถ	๑๐	แล้ว	นอกจำกร่ำงกำยไม่มีอะไรต่ำงจำก
สัตว์เดียรัจฉำน	 คนเรำจะต่ำงจำกสัตว์เดียรัจฉำนก็เพรำะร่ำงกำยน้ีแหละ	 หัวสูง	 
ตัวไม่ลอยเหมือนสัตว์เดียรัจฉำน	 ถ้ำไม่มีศีลธรรมก็จะต่ำงจำกสัตว์เดียรัจฉำนเท่ำนี้	 
ผู้ทีต่่ำงจำกสตัว์เดยีรัจฉำนกค็อืผู้ทีม่ศีีลธรรม	มวีฒันธรรม	ถ้ำหำกผู้ไม่มีศลีธรรมแล้ว
ต่ำงจำกสัตว์เดียรัจฉำนก็คือร่ำงกำยเป็นมนุษย์เท่ำนั้นเอง	นอกนั้นไม่มีสิ่งต่ำง	ก็เลย 
มรีำคำเท่ำกบัสตัว์เดยีรัจฉำน	คณุสมบตักิเ็ท่ำกบัสตัว์เดยีรัจฉำน	กศุลกรรมบถน้ีเป็น 
มนุษยธรรม	หมำยควำมว่ำ มนุษย์เหล่าใดถ้าไม่มีมนุษยธรรมแล้ว ไม่นับว่าเป็นมนุษย์ 
ไปได้ เป็นมนุษย์หาความเจริญสุขไม่ได้	ค�ำว่ำมนุษย์นี้ๆ	อย่ำงต�่ำหมำยเอำพวกผู้ที่ 
มศีลี	๕	จึงเรียกว่ำเป็นมนุษย์ได้	ถ้ำผู้ใดไม่สำมำรถรักษำศลี	๕	ได้แล้ว	ท่ำนไม่เรียกว่ำ 
มนุษย์	 พวกอมนุษย์นี้หำควำมเจริญสุขมิได้	 ไม่มีสันติควำมสงบ	 บำงคนก็มักค้ำน
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ธรรมของพระพุทธเจ้ำ	 ประเทศที่เขำไม่มีศำสนำพุทธ	 เหตุไฉนประเทศเขำจึงค่อยมี
ควำมเจรญิสขุไปได้	เช่น	ประเทศฝรัง่องักฤษ	เขำไม่ถอืพระพทุธศำสนำ	เขำกไ็ด้เป็น 
เศรษฐีกันมำกๆ	 ก็จงพิจำรณำดู	 เขำไม่ถือพุทธศำสนำ	 แต่วัฒนธรรมเขำมี	 เพรำะ 
วัฒนธรรมกับศีลธรรมนี้สงเครำะห์เข้ำกันได้	จัดว่ำเข้ำในประเภทเดียวกัน

ค�ำที่ว่ำ	 ประเทศที่เขาเจริญด้วยเหตุอันใด	 ก็ได้แต่ข่ำวเขำเล่ำลือกันว่ำเขำเป็น
เศรษฐีกันมำกๆ	 วัฒนธรรมเขำดี	 อะไรเขำก็เจริญบริบูรณ์สมบูรณ์ถือว่ำเขำเจริญ	 
แต่ว่ำเขำเจริญด้วยเหตใุด	เจริญด้วยเพรำะเขำไม่มศีลีน้ันหรือ	เขำฆ่ำสตัว์ด้วยกนัหมด
ทุกคนหรือเขำจึงเจริญ	หรือเขำขโมยของกันหมดทุกคนหรือ	เขำประพฤติผิดในกำม
กันหมดทกุคนหรือ	เขำพดูเทจ็ค�ำไม่จริงกันหมดทกุคนหรือ	หรือเขำเป็นข้ีสรุำด้วยกนั
หมดทุกคนหรือ	 เจริญเพรำะเหตุนั้นหรือ	หรือเจริญเพรำะพูดส่อเสียดและค�ำหยำบ	
หรือเจริญเพรำะโลภอยำกได้ของกันหรือ	หรือเขำเจริญเพรำะควำมพยำบำทปองร้ำย
กันหรือ	อันที่ว่ำเขำเจริญ	เขำเจริญด้วยเหตุอะไร	เรำไม่ได้คิดดู

หรืออกีอย่ำงหน่ึง	ตวัอย่ำงว่ำเขำไม่มศีลี	อย่ำงว่ำประเทศอเมรกิำ	อย่ำงน้ีเป็นต้น	
เช่นอย่ำงว่ำเขำฆ่ำสตัว์กันหมดทกุคน	และกเ็ป็นขโมยกนัหมดทกุคน	แล้วกไ็ม่เว้นบตุร 
ภรรยำสำมขีองกนั	พร้อมกนักล่ำวมุสำพร้อมกนัทัง้หมด	กพ็ร้อมกนัเป็นคนข้ีเมำด้วยกนั 
หมดทกุคน	น้ีชือ่ว่ำไม่มศีลี	๕	ทน้ีีส่วนอกศุลกรรมบถน้ัน	เป็นคนพดูส่อเสยีดยยุงกนั
และกนั	เป็นคนพดูเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้ประโยชน์กันหมดทกุคน	ต่ำงคนกโ็ลภอยำกได้ 
ของกันและกนั	ต่ำงคนกพ็ยำบำทปองร้ำยซึง่กนัและกนั	มนัเจริญไหม	ลองคดิดดูงัน้ี	 
ทกุประเทศ	ประเทศใดกต็ำม	น้ีสมมุตว่ิำไม่มีศลีกรรมบถมนัจะเจริญได้ไหม	ลองคิดดู	 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำแล้ว	ถ้ำประเทศใด	บ้ำนใด	เมืองใด	ไม่มีศีลธรรมแล้ว	ไม่มีควำม 
เจริญสขุ	คนทีม่คีวำมเจริญสขุอยูท่กุวนัน้ีกด้็วยอ�ำนำจศลีธรรมน้ีเอง	และคนทีไ่ม่แย่ง 
อ�ำนำจซึง่กนัและกนักเ็พรำะด้วยอ�ำนำจกลัยำณชนผู้ทีม่ศีลีธรรม	มเีมตตำปรำนี	แต่ก็
ไม่ดีด้วยกนัหมดหรอก	แต่ก็ไม่ชัว่ด้วยกันหมดหรอก	ผู้ทีด่กีม็ำกอยูแ่ล้วจึงพออำศยักนั 
อยู่ได้	พอถือสิทธิ์กันอยู่ได้	กำรที่เรำถือสิทธิ์ได้ว่ำ	ไร่เรำ	นำเรำ	ลูกเรำ	ภรรยำเรำ	 
ก็เพรำะอ�ำนำจรัฐบำลผู้ที่มีศีลธรรม	 ที่พออยู่กันได้ก็อำศัยผู้ดี	 ถ้ำชั่วเสมอกันหมด	
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แล้วหำควำมสุขมิได้	นี่ชี้ตัวอย่ำงให้เห็น	นับว่ำศีลธรรมเป็นประโยชน์แก่มนุษย์อย่ำง 
ล้นเหลือ

แต่มีบำงคนพูดก็น่ำชมควำมรู้ควำมเห็นอยู่เหมือนกันว่ำ	 ถ้ำไปสอนให้คน 
เหมือนกันมันจะมคีวำมสขุหรือ	คนมนักม็ขีัน้ต�ำ่ขัน้สงูกเ็พือ่จะได้เป็นเคร่ืองวดัซึง่กนั 
และกัน	 ถ้ำมีเหมือนกันหมดแล้วมันก็ใช้กันไม่ได้	 ตกลงว่ำกฎธรรมดำมีดีกับชั่ว 
จะเว้นเสียมิได้	 เมื่อรวมควำมแล้วมีอย่ำงชั่วอย่ำงสูงสุด	 อย่ำงชั่วก็แยกประเภทไว	้ 
๓	อย่ำง	คือ	ชั่วอย่ำงที่	๑	ชั่วอย่ำงที่	๒	ชั่วอย่ำงที่	๓	จัดไว้เป็น	๓	ประเภท	พวกชั่ว
หรือพวกทกุข์	พวกจน	แต่พวกเหล่ำน้ีกไ็ม่เสมอกนั	ต้องแยกไว้	๓	ประเภท	อย่ำงที	่๑	 
เป็นพ่อค้ำกับเขำไม่ได้	เป็นพ่อนำกับเขำก็ไม่ได้	ยอมตัวเป็นคนขอทำนกิน	นี้เรียกว่ำ 
ชั่วอย่ำงที่	๑	อย่ำงที่	๒	ที่	๓	ก็โดยล�ำดับไปเหมือนกัน	ชั้นกลำงก็แยกไว้เป็น	๓	
เหมือนกัน	ดีแยกไว้เป็น	๓	เหมือนกัน	นับแต่พระมหำกษัตริย์	รัฐบำลก็แยกเป็น	๓	
เหมือนกัน	คือไม่เสมอเหมือนกัน	ตำมคุณสมบัติของจิตใจ	ถ้ำสูงสุดก็เรียกว่ำพระ-
มหำกษัตริย์	ชำติของพระมหำกษัตริย์นับว่ำเป็นชำติอันสูงสุด	คนเรำเป็นด้วยเพรำะ 
คุณสมบัติ	 แต่ว่ำเรำจะสร้ำงตัวเรำให้เป็นคนประเภทไหน	หรือจะเข้ำเป็นพรรคไหน	 
ถ้ำเรำชอบคนจ�ำพวกไหน	เรำกต้็องตัง้ตวัอยูใ่นคนจ�ำพวกน้ัน	สัง่สมอบรมจิตใจของเรำ 
ให้บริสุทธิ์	 เม่ือเรำท�ำกำยและวำจำใจของเรำให้บริสุทธิ์แท้ๆ	 แล้ว	 ก็ถึงขั้นบริสุทธิ์
เท่ำนั้นแหละ	นี้เป็นเครื่องหมำย	ท่ำนจ�ำกัดกิเลสไว้	๓	ประกำร	กิเลสอย่ำงหยำบ	
อย่ำงกลำง	อย่ำงละเอียด

ค�ำว่ำ กเิลส กค็อื โลภ โกรธ หลง	๓	ประกำรน้ี	หรือเรียกว่ำ	ราคะ ความกําหนัด 
รักใคร่ โทสะ ความโกรธ โมหะ ความหลง	แต่กิเลสของพระกับโยมไม่เหมือนกัน	 
ผิดกันแต่ตัวต้น	กิเลสของพระท่ำนตั้งเอำรำคะเป็นต้น	รำคะเป็น	๑	โทสะเป็น	๒	
โมหะเป็น	๓	กิเลสของโยมหมำยเอำโลภเป็น	๑	โทสะเป็น	๒	โมหะเป็น	๓	เหตุไฉน 
จงึไม่เหมือนกัน	หมำยควำมว่ำญำติโยมลุอ�ำนำจแก่รำคะแล้ว	อยู่ใต้อ�ำนำจรำคะแล้ว	 
พวกพระสงฆ์เป็นผู้ต่อสู้	 ไม่ยอมเป็นทำสแห่งรำคะ	 ไม่ยอมเป็นทำสแห่งควำมรัก	 
พวกนักบวชท่ำนจึงตัง้ว่ำพวกเหล่ำน้ีเป็นข้ำศกึ	เมือ่ไม่ยอมมนั	มนัจึงเป็นข้ำศกึ	แต่โทสะ	
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โมหะ	ตรงกนั	ผิดกนัแต่ตวัต้น	น่ีแหละท่ำนเรียกว่ำกเิลสอย่ำงหยำบ	กห็มำยควำมว่ำ	 
ควำมโลภอย่ำงหยำบ	ควำมโกรธอย่ำงหยำบ	ควำมหลงอย่ำงหยำบ	เมื่อกิเลสหยำบ 
กพ็ำบคุคลหยำบ	ให้เข้ำใจดงัน้ี	ถ้ำเรำอยำกเป็นคนดี	เรำกต้็องท�ำลำยกเิลสอย่ำงหยำบ 
น้ีเสยี	เอำอะไรก�ำจัดกเิลสอย่ำงหยำบ	อย่ำงเสือ้ผ้ำของเรำสกปรกโสโครก	เรำกต้็องเอำ 
สบู่หรือแฟ้บมำซักฟอกแล้วก็ล้ำงด้วยน�้ำสะอำด	นี้เป็นเครื่องช�ำระเสื้อผ้ำ	เรำจะไปหำ
สิ่งอื่นให้ดีไปกว่ำสบู่หรือแฟ้บเป็นอันว่ำไม่มี

ทน้ีีส่วนกเิลสภายในใจ นอกจากศลีแล้ว ไม่มีอะไรจะมากาํจัดกเิลสอย่างหยาบ 
ไปได้ คือกําจัดความโลภอย่างหยาบ ความโกรธอย่างหยาบ ความหลงอย่างหยาบ 
ให้บรรเทาเบาบางไป	ศลี	ท่ำนหมำยควำมว่ำ	หมำยควำมส�ำรวมกำย	วำจำ	ใจ	ให้เรียบร้อย	 
คนที่พูดหยำบ	 กำรกระท�ำทำงกำยก็หยำบ	 เป็นเพรำะกิเลสหยำบ	 เมื่อกิเลสหยำบ	 
เมือ่แสดงออกมำทำงกำย	วำจำ	กต้็องหยำบ	ทกุสิง่กต้็องหยำบ	ทีอ่ยูท่ีก่นิกต้็องหยำบ	 
ผิวพรรณวรรณะกต้็องหยำบ	ถ้ำเรำไม่ชอบหยำบแล้ว	ช�ำระใหม่เสยี	เหมอืนกบัเสือ้ผ้ำ 
ของเรำ	เมื่อเรำเห็นมันสกปรกโสโครก	เมื่อเรำไม่ชอบแล้ว	เรำก็ไปหำสบู่หรือแฟ้บมำ 
ซักฟอกเสียให้มันขำวสะอำด	ถ้ำเรำอยำกดีไปกว่ำนี้	เรำต้องก�ำจัดกิเลสของเรำที่มัน
หยำบให้หำยไปเสีย	คือมีกำรรักษำศีล	 เมื่อเรำรักษำศีลให้บริสุทธิ์แล้ว	ด้วยอ�ำนำจ
ของศีลหำกก�ำจัดให้หำยไปเองดังนี้

สมาธินี้กําจัดกิเลสอย่างกลาง ก�าจัดกามฉันท์อย่างกลาง ก�าจัดกามอย่างกลาง 
ก�าจัดความโกรธอย่างกลาง ก�าจัดความง่วงความเหงาอย่างกลาง ก�าจัดความฟุ้งซ่าน
ร�าคาญอย่างกลาง ก�าจัดความสงสัยอย่างกลาง ส่วนปัญญากําจัดอย่างละเอียด 

อันนี้ท่ำนก็กล่ำวไว้ชัด	เป็นควำมจริงเหลือเกิน	ถ้ำเรำท�ำยังไม่ได้	ให้รู้ไว้เหมือน
อย่ำงว่ำ	 ถึงเสื้อผ้ำของเรำสกปรกอยู่	 เรำก็เชื่อแน่ในใจว่ำสบู่หรือแฟ้บมีอยู่ในตลำด	
แต่ยังไม่ทันได้ไปซื้อมำ	ให้นึกอย่ำงนั้น	เมื่อถึงครำวต้องกำรแล้วก็จะได้แก้ไขให้ตัว
รู้เรื่อง	 เรื่องเหล่ำนี้เป็นเรื่องที่มีค่ำมีรำคำสูงสุด	 ถ้ำสมัยใดพระพุทธเจ้ำไม่ได้มำอุบัติ
ตรัสรูแ้ล้ว	อย่ำหวงัเลยทำงมนุษย์จะได้ยนิเร่ืองเหล่ำน้ี	เป็นของทีมี่ค่ำทีส่ดุ	ขอแต่อย่ำ 
พำกันเป็นหูขิกหูโปงก็แล้วกัน	(ได้ยินแล้วท�ำเหมือนไม่ได้ยิน)	จงพำกันสนใจเพรำะ
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ได้เกิดมำพบพระพทุธศำสนำ	พบสิง่ทีม่ค่ีำมีคณุอนัสงูสดุแล้ว	เรำอย่ำปล่อยกำลเวลำ
ให้ชีวิตของเรำล่วงไปเปล่ำไร้ประโยชน์

ถ้ำพดูอกีอย่ำงหน่ึง	การภาวนาอบรมจิตใจ	อนัน้ีเรำกไ็ด้ยนิได้ฟังกนัอยูแ่ล้ว	สิง่ใด 
เรำประพฤตดิที�ำดี	สิง่เหล่ำน้ันกใ็ห้ผลดีแก่เรำใช่ไหมเล่ำ	สิง่ใดบคุคลไม่รักษำไม่ปฏบิตั	ิ 
สิง่น้ันย่อมท�ำโทษบคุคลโดยแท้	ตกลงว่ำ	บคุคลทีเ่กดิมำทกุข์จนข้นแค้นกไ็ม่อืน่ไกล
อะไร	โทษเพรำะตวัไม่ได้รักษำศลีธรรมของตวั	จึงเกดิมำทกุข์มำยำกล�ำบำกตรำกตร�ำ	
ไม่อืน่	รู้อย่ำงน้ีก็แล้วกัน	อย่ำงว่ำเหน็เขำได้กอ็ยำกได้กบัเขำ	เหน็เขำมกีอ็ยำกมกีบัเขำ	
ไม่รู้ว่ำเขำมีเพรำะเหตอุะไร	ชือ่ว่ำไม่รู้เหตรูุ้ผล	ตวัอย่ำง	เขำมนีำ	เขำปฏิบตันิำ	ถงึฤดกูำล 
ยำมเอำผล	เขำกไ็ด้มำเตม็ยุง้เตม็ฉำง	แต่ถ้ำคนมีนำไม่ปฏบิตันิำ	ถงึฤดูกำลอยำกได้ข้ำว 
มำใส่ยุ้งและฉำง	มันก็ไม่ได้เหมือนเขำ	มันก็เป็นไปไม่ได้

แต่ทำงด้ำนศลีธรรมกไ็ม่แปลกต่ำงกนั	กำย	วำจำ	ใจ	กมี็เหมอืนกนักบัเขำ	ผู้ทีเ่ขำ 
เกิดมำเป็นคนมั่งมีศรีสุขก็เพรำะเขำได้รักษำกำย	วำจำ	ใจ	ของเขำให้เรียบร้อยมำแต่ 
ก่อนโน้น	คนผู้ทีเ่กดิมำทกุข์จนข้นแค้น	กเ็พรำะเขำไม่ได้รักษำกำย	วำจำ	ใจ	ให้บริสทุธิ์ 
มำก่อน	ตกลงว่ำผู้ที่เขำได้ดีนั้น	เขำได้รักษำหรือปฏิบัติควำมดีของเขำมำแต่ชำติก่อน	 
คือได้ให้ทำน	รักษำศีล	แต่ปุเรชำติหนหลัง	เกิดมำชำตินี้เขำจึงได้รับผลบุญกุศล	คือ 
เป็นคนมีลำภและยศ	ฉะน้ันท่ำนจึงกล่ำวว่ำภำวนำอบรมจิตใจ	ถ้ำเอำตำมใจแล้วกฝึ็กหดั 
ใจไม่ได้	เหมอืนกบัคนทีจ่ะฝึกหดัช้ำง	ตำมใจช้ำงกห็ดัช้ำงไม่ได้	ไม่เป็นประโยชน์	หรอื 
ฝึกหดัววัควำย	ถ้ำไปเอำตำมใจววัควำยแล้ว	มนักใ็ช้ประโยชน์ไม่ได้	มนัต้องอำศยักำร
บงัคบั	กำรอบรมภำวนำน้ีต้องพยำยำมสร้ำงสต	ิการภาวนามใิช่แต่จะมกีารเดินจงกรม 
นั่งสมาธิเท่านั้น ยืน เดิน นั่ง นอน ได้ทั้งนั้น ไม่มีการขัดข้อง จะทําการงานสิ่งใดอยู่ 
ก็ภาวนาได้ สุดแล้วแต่เรากําหนดใจ เวลาใดก็เป็นภาวนาเวลานั้น	 จะท�ำเวียกบ้ำน
งำนเรือนขุดก่นอยู่ก็ตำม	ก็เป็นภำวนำเพรำะเรำตั้งสติอยู่	การภาวนานี้มิใช่ท่านหมาย 
เอาการเดินจงกรมตลอดวัน นั่งสมาธิตลอดคืน ความจริงแล้วท่านหมายเอาผู้ที่มีสติ 
จดจ่ออยู่กับกายกับใจทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน เป็นประจําอยู่ การภาวนา
ไม่มีกาลมีเวลาเรียกว่า อกาลโิก	เว้นเสยีแต่นอนหลบั	จะพดูจะคยุอยูก่เ็รียกว่ำภำวนำ 
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ถ้ำมีสติอยู่	 เพรำะสิ่งใดถ้ำเก่ียวกับจิตใจจัดว่ำเป็นภำวนำทั้งน้ัน	 อย่ำงแสดงธรรม 
จัดเป็นภำวนำ	ผู้ทีน่ั่งฟังธรรมกจั็ดว่ำภำวนำเพรำะตัง้ใจฟัง	เรียกว่ำ	สทัธมัมสัสวนามยั  
สทัธมัมสัเทสนามยั ท่ำนกจั็ดเข้ำในภำวนำทัง้สิน้	ตกลงภำวนำน้ีสร้ำงควำมไม่ประมำท 
คือพยำยำมสร้ำงสติ

ค�ำว่ำ	กาํหนดใจกาํหนดจิต ให้รู้อาการของใจอาการของจิตน้ัน	เวทนำกเ็ป็นอำกำร 
ของจิต	ควำมสขุ	ควำมทกุข์	กเ็ป็นอำกำรของจิต	เสวยสขุบ้ำง	เสวยทกุข์บ้ำง	อเุบกขำ 
เป็นกลำงๆ	บ้ำง	ทีนี้ค�ำว่ำ ภาวนา	นั้นคือทวนควำมรู้มำรู้อยู่จิตของตนนั้น	ควำมเห็น 
อะไรให้มำเห็นอยู่ที่ตัวนี้	ไม่ต้องปล่อยจิตไปตำมอำรมณ์	เหมือนกับเขำจับช้ำงมำได้
จำกป่ำ	ถึงมันจะร้ำยกำจขนำดไหนเขำกไ็ม่ปล่อย	ถ้ำเขำปล่อยไปตำมใจช้ำงแล้ว	มนัก็ 
ใช้ประโยชน์มิได้	จิตของมนุษย์เรำ	เมื่อฝึกหัดดีแล้วน�ำสุขมำให้	ดังพุทธภำษิตท่ำน
กล่ำวว่ำ

จิตฺตํ ทนฺตํ สุขวหํ	จิตเมื่อฝึกฝนดีแล้วน�ำควำมสุขมำให้
ทนฺโต เสฏฺโ มนุสฺเสสุ มนุษย์เหล่ำใด	ดัดแปลงกำย	วำจำ	ใจ	ของตนได้แล้ว 

เป็นผู้ประเสริฐ

	ไม่มกีำรขดัข้องหรอก	กำรท�ำภำวนำน้ีไถนำก็ท�ำได้	ด�ำนำอยูก่ไ็ด้	แต่ท่ำนให้ยดึเอำ 
ควำมรู้เป็นหลกั	ถึงมนัจะเกิดนิมติขึน้อย่ำงใดอย่ำงหน่ึง	ท่ำนให้ควำมรู้เท่ำ	ท่ำนจัดนิมติ 
ไว้เป็น	๒ อคุคหนิมติ ปฏิภาคนิมติ ทีเ่ราเหน็รูปต่างๆ หรือสิง่ต่างๆ จัดเป็น อคุคหนิมติ 
ทัง้สิน้	อย่ำงบำงคนภำวนำเหน็ร่ำงกระดกู	กจั็ดเป็นอคุคหนิมติเหมือนกนั	ร่ำงกำยของเรำ 
จะมีรูปลักษณะอย่ำงใด	จะเป็นรูปภำยนอกหรือรูปของตัวปรำกฏออกไป	จัดเรียกว่ำ 
เป็นอคุคนิมิตทัง้สิน้	ค�ำว่ำ ปฏิภาค หมายความดงัน้ี ขยายรูปทีป่รากฏ จะเป็นรูปของตน 
หรือรูปของสัตว์อื่นก็ตาม ขยายให้ใหญ่ก็ได้ ให้เล็กก็ได้ ให้ไกลก็ได้ ให้ใกล้ก็ได้  
อย่างนี้เรียกว่าปฏิภาค	ถ้ำไม่สำมำรถปฏิภำค	เห็นนมิิตก็วำงเฉยเสีย	อย่ำไปส�ำคัญว่ำ 
จะเป็นเปรตเป็นผี	 เป็นเครำะห์เป็นเข็ญ	 ถือเป็นแต่เพียงว่ำนิมิตเท่ำนั้น	 แต่เพียงว่ำ 
เรียกว่ำปฏิภำคนิมิต	ถ้ำเหน็ซำกศพเรียกว่ำอสภุนิมติ	กอ็สภุนิมติน่ันเอง	อย่าถอืนิมิต 
ว่าเป็นของดีของร้าย ถอืเพยีงแต่ว่าเป็นแต่นิมติ	คล้ำยกบัควำมฝันๆ	ดมีนักไ็ม่ดีหรอก	 
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ฝันร้ำยมนักไ็ม่ร้ำยหรอก	กห็ำกมบีำงรำยสิง่ใดมนัแจ่มชดักห็ำกมกีพ็อจะรู้ได้	สิง่ทีม่นั 
จะร้ำยแท้ก็พอจะรู้ได้ทุกคน	 นิมิตสมำธิน่ันก็เหมือนกัน	 บำงคร้ังก็แสดงรูปดีก็มี 
แสดงรูปร้ำยก็มี	จะไปถือร้ำยกันหมดก็ไม่ได้	ถ้ำไปถือจริงเสียเรื่องหนึ่งแล้ว	ต่อไป 
เร่ืองไม่จริงมันจะหลอกลวง	ฉะน้ัน	ปรำชญ์ทัง้หลำย	คณำจำรย์ทัง้หลำย	ท่ำนจึงไม่เล่น 
นิมติกันและไม่สัง่สอนและแนะน�ำศิษย์	เหตน้ัุนจึงไม่ถอืเป็นของส�ำคญั	ถ้ำไปยดึถอืเข้ำ 
มนัเป็นสิง่ทีจ่ะท�ำให้เกดิโทษ	ท่ำนจึงกล่ำวว่ำ	อปุาทานํ ภย ํทสิวฺา สิง่ใดทีเ่ราไปยดึถอื
เข้าแล้วจะไม่เป็นทกุข์ไม่ม ีให้ยดึถอืเอากายกบัใจเป็นหลกัการภาวนา การภาวนาน้ีเป็น 
ทีห่ลบภยัและความสขุ เอาความรู้กายเหน็กายเป็นหลกั เอาความรู้ใจเหน็ใจเป็นหลกั 
ความรู้จิตเห็นจิตเป็นหลัก อันนี้เป็นที่หลบภัยและหลบความผิด

	บำงแห่งท่ำนแสดงว่ำ	ใจแลเป็นตัวทุกข์ ทางพ้นทุกข์อยู่ที่ใจ	อยู่ที่กำยที่ใจนี้ 
หนทำง ที่ว่ำภำวนำช�ำนำญคือท�ำสมำธิให้แน่วแน่ได้ทุกคร้ัง	 และกำรก�ำหนดกำย
ก�ำหนดอย่ำงไรกใ็ห้ได้อย่ำงน้ัน	เหน็ตำมสภำพตำมควำมเป็นจริงเรียกว่ำช�ำนำญ	ถ้ำจะ 
เป็นได้แต่เพียงสมำธิ	 กำยเป็นแต่เพียงอนุมำนและคำดคะเน	 ก็ชื่อว่ำยังไม่ช�ำนำญ 
ให้เห็นด้วยปัจจัตตังแท้ๆ	 เม่ือใดยังไม่เห็นแจ่มแจ้งด้วยปัจจัตตังแล้วก็เอำให้เห็น	 
เร่ืองกายกรรมฐานจะเว้นเสยีไม่ได้ กล่าวสงัโยชน์ มนักเ็ป็นต้นของสงัโยชน์ สกักายทฏิฐิ  
หมำยควำมว่ำถอืสกักำยเป็นตวั	ถ้ำพดูถงึอำรมณ์วปัิสสนำหมำยขนัธ์	๕	หมำยรูป	เวทนำ	 
สัญญำ	สังขำร	 วิญญำณ	จะเว้นเสียไม่ได้	ผู้ปฏิบัติถ้าไปวางกายกับใจแล้ว ชื่อว่า
ผิดหนทาง	จะไปยึดนิมิต	ไปถือดีถือชั่วในนิมิต	ถือดีถือชั่วกับปีติ	อำกำรของปีตินั้น	 
ก็ชื่อว่ำยังผิดทำง	ยึดเอำนี้เป็นหลัก	เรียกว่ำเป็นกิจที่เรำจะท�ำเรื่อยไป	เรียกว่ำท�ำงำน	
กาํหนดกาย ๑ กาํหนดใจ ๑ น้ีเป็นงานทีส่าํคญั	ถ้ำเรำท�ำงำนก�ำหนดกำยและใจ	ถ้ำเกดิ 
นิมิตก็สกัว่ำแต่รู้แต่เหน็	เรือ่งนิมติเป็นของธรรมดำ	ถ้าไตรลกัษณญาณยังไม่เกดิ ยงัจัด 
เป็นมิจฉาสมาธอิยู่ ถ้าไตรลกัษณญาณเกิด ยกจิตขึน้สู ่อนิจฺจํ ทกุขฺ ํอนตตฺา แล้ว เมือ่ใดได้ 
จึงจัดว่าเป็นสมัมาสมาธ	ิถ้ำเป็นแต่เพยีงสมำธเิฉยๆ	ไตรลกัษณญำณยงัไม่เกดิ	ยงัจัด 
ได้เป็นมจิฉำสมำธ	ิจะจำกท่ำนผู้รู้ไปยงัไม่ได้	ถ้ำผ่ำนไตรลกัษณะไปแล้ว	นับว่ำเข้ำทำง 
เป็นสมัมำสมำธ	ิสมำธจิะดเีพยีงใดจะสขุเพยีงใดกต็ำม	ถ้ำไตรลกัษณญำณยงัไม่เกดิ 
แล้ว	ต้องตกอยูใ่นมิจฉำสมำธ	ิยงัไม่เข้ำขัน้เป็นสมัมำสมำธ	ิเร่ืองน้ีของจิตใจส�ำคญัมำก	
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อำกำรของจิตของใจมันเป็นได้หลำยอย่ำง	 ข้ีเกียจข้ีคร้ำนก็เป็นอำกำรของใจ	 
เกิดควำมเพียรควำมหมั่นขึ้นก็เป็นอำกำรของใจ	 เกิดเบิกบำนขึ้นก็เป็นอำกำรของใจ	 
เกิดควำมเศร้ำหมองขึน้กเ็ป็นอำกำรของใจ	เกดิลงัเลสงสยัขึน้ก็เป็นอำกำรของใจ	มนั
เป็นกริิยำอำกำรมำกทีส่ดุ	สภาพใจแท้เป็นแต่สภาพรู้เท่าน้ัน	แต่เรำจ�ำแลงตวัได้ทกุสิง่
ทกุอย่ำงไป	กำรทีด่ใีจเสยีใจ	สขุและทกุข์	เป็นอำกำรของใจ	นึกคดิเป็นอำกำรของใจ	 
คดิดคีดิชัว่เป็นอำกำรของใจ	คดิย่ำนคิดกลวักเ็ป็นอำกำรของใจ	ดใีจเสยีใจเป็นอำกำร
ของจิตของใจ	 มันคล้ำยๆ	 กับว่ำเด็กมันอยู่เฉยๆ	 ไม่เป็น	 ให้เรำดูอำกำรของเด็ก	 
ควำมเป็นอยู่ของเด็กมันเป็นอย่ำงไร	อำกำรของจิตก็เช่นเดียวกัน

ถ้ำไม่รู้จักใจ	ถ้ำก�ำหนดอยู่ให้ก�ำหนด	ผู้ก�ำหนดอยู่น่ันแหละ	ถ้ำต่ำงว่ำก�ำหนดจิต	 
ก�ำหนดอยูก่บัผู้ก�ำหนดน่ันแหละ	ตวัเจตนำก�ำหนดน่ันแหละเป็นจิต	ถ้ำต่ำงว่ำมนัอยำก 
รู้จิต	 ตัวควำมอยำกรู้จิตน่ันแหละเป็นจิต	 แต่ว่ำควำมอยำกเป็นควำมอยำกของจิต
ต่ำงหำก	ถ้ำต่ำงว่ำอยำกรู้จิตรู้ใจน้ัน	มนักเ็ป็นควำมอยำกของเรำ	กอ็ย่ำไปหลงเรำเสยี	 
กรู้็ว่ำเรำอยำก	แต่ว่ำใจน้ันเป็นแก้วสำรพัดนึก	นึกอย่ำงใดกเ็ป็นอย่ำงน้ัน	นึกอยำกกเ็ป็น 
อยำก	นึกกลัวก็เป็นกลัว	นึกดีใจก็เป็นดีใจ	นึกเสียใจก็เป็นเสียใจ	นึกสงสัยก็เป็น 
สงสยั	นึกรู้กเ็ป็นรู้	นึกอย่ำงไรกเ็ป็นอย่ำงน้ัน	อย่ำงว่ำ	โสมนัส	โทมนัส	โสมนัสควำมดใีจ 
กนึ็กดเีอำในขณะเหน็อำรมณ์ทีถ่กูใจ	เม่ือประสบอำรมณ์ทีไ่ม่ชอบกเ็กดิโทมนัส	ให้รู้เร่ือง 
ให้เห็นว่ำอำกำรทั้งหลำยเป็นของไม่เที่ยง	 ให้เข้ำใจว่ำเป็นอำกำรแต่เป็นของละเอียด	
นำนไปกพ็อสงัเกตรู้ได้หรอก	เรำก�ำหนดใจกห็มำยเอำอำกำรทีก่�ำหนดอยูน้ั่นแหละ	ผู้ใด 
ทีรู้่ว่ำก�ำหนดเรียกว่ำใจ	ถ้ำก�ำหนดจิต	ผู้ใดก�ำหนดผู้น้ันแหละเป็นจิต	เจตนำทีก่�ำหนด 
อยู่นั้น	ถ้ำหำกว่ำใคร่ครวญอยู่กับผู้ใคร่ครวญ	ในขณะตริตรองให้อยู่กับผู้ตริตรอง	 
กเ็รียกว่ำจิตน่ันแหละเป็นผู้ใคร่ครวญ	จึงเรียกว่ำท�ำอย่ำงไรกเ็ป็นอย่ำงน้ัน	จึงเทยีบกบั 
เรำส่องดูเงำในกระจก	เรำหวัเรำะ	มนักห็วัเรำะด้วย	ธรรมดำเงำในกระจก	เรำท�ำอย่ำงไร 
มนักเ็ป็นไปตำม	แต่เมือ่พยำยำมจริงๆ	แล้วรู้ได้	มนักเ็ป็นบทเรียนไปในตวั	มนัเปลีย่นไป 
ได้หลำยอย่ำง	เร่ืองใจเป็นไปได้หลายสิง่หลายอย่าง เรียกว่าแปรไปตามอารมณ์ทีป่รุงแต่ง  
แล้วแต่อารมณ์ดีอารมณ์ร้าย เราท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายอย่าหลงอารมณ์ของใจ เราจง
ปล่อยวางเสมอ เราจึงค่อยได้ประสบสุขอันลํ้าค่า ดังนี้	เอว�
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ทาน ศีล ภาวนา 

วัดถ�้ำผำปู่	พ.ศ.	๒๕๒๑

ณ	โอกำสน้ีจะได้แสดงพระธรรมเทศนำเพือ่ฉลองศรัทธำพวกพทุธบริษทัทัง้หลำย 
ตำมสมควรแก่เวลำ	วันนี้ประสงค์จะพูดเรื่องง่ำยๆ	ที่เกี่ยวกับ	“ทานํ เทติ สีลํรกฺขติ 
ภาวนํภาเวตฺวา”	คือ	ทำน	ศีล	ภำวนำ	นั่นเอง

ทานํ เทติ		 คือ	กำรท�ำบุญให้ทำนโดยวิธีต่ำงๆ	นั่นแหละ
สีลํรกฺขติ		 คือ	กำรรักษำศีลตำมฐำนะของตน
ภาวนํภาเวตฺวา		คือ	กำรฝึกหัดท�ำสมำธิภำวนำ

เรำรวมเรียกบญุทัง้	๓	วธิกีำรน้ีว่ำ	“บญุกริิยาวตัถ ุ๓ ประการ”	ทัง้สำมประกำรน้ี 
ตำมหลักท่ำนแสดงไว้ว่ำ

อานิสงส์ของการทําทาน คือบันดำลให้มีโภคทรัพย์สมบัติ	ทำนนี้เปรียบเหมือน
เสบยีงส�ำหรับกำรเดนิทำง	ต้องเตรียมให้เพยีงพอ	กำรท�ำควำมเพยีรเพือ่ทีจ่ะให้ส�ำเร็จ
มรรคผลนิพพำนน้ัน	เปรียบเหมือนกบักำรเดนิทำงไกล	ซึง่พระนิพพำนเป็นระยะทำง 
ทีไ่กลมำก	เรำท่ำนทัง้หลำยต้องมหีน้ำทีเ่ดนิทำง	จึงมคีวำมจ�ำเป็นจะต้องสะสมเสบยีง
ให้เพียงพอ	กำรที่เรำท�ำทำนก็เปรียบได้เช่นนี้

อานิสงส์ของการรักษาศลี	คอืสำมำรถทีจ่ะท�ำให้บคุคลมร่ีำงกำยทีส่มบรูณ์	ไม่เป็น 
คนพกิำร	ท�ำให้เป็นคนทีม่พีละก�ำลงัแขง็แรงพอทีจ่ะใช้ในกำรทีเ่รำต้องเดนิทำงไกลไปสู ่
พระนิพพำน

อานิสงส์ของการภาวนา	คอืท�ำให้เกดิปัญญำ	ควำมรู้ควำมฉลำด	เปรียบเหมอืน
บุคคลที่มีสำยตำที่ดี	สำมำรถมองเห็นทำงที่จะต้องเดินทำงไปสู่พระนิพพำน
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บคุคลทีมี่ทานอย่างเดียว ไม่มีการรักษาศีลแล้ว	เปรียบเหมือนบคุคลทีม่ข้ีำวของ 
สมบตัหิรือมีเสบยีงมำกมำย	แต่ว่ำร่ำงกำยไม่สมบรูณ์	มโีรคภยัไข้เจ็บเบยีดเบยีน	ไม่มี 
ก�ำลงัวงัชำ	กจ็ะไม่สำมำรถทีจ่ะเดินทำงไกลๆ	ได้	หรือไม่สำมำรถทีจ่ะไปสูพ่ระนิพพำนได้ 
นั่นเอง

บุคคลที่มีทาน มีศีล แต่ขาดการภาวนาน้ัน	 เปรียบเหมือนบุคคลที่มีเสบียง
พร้อมแล้ว	 มีร่ำงกำยที่สมบูรณ์	 มีก�ำลังวังชำที่ดี	 แต่บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ตำบอด	
เขำผู้นั้นก็ไม่สำมำรถที่จะเดินทำงไปสู่พระนิพพำนได้เช่นกัน

สําหรับบุคคลที่มีทาน ศีล ภาวนา พร้อมทั้งสามอย่าง เปรียบเหมือนบุคคลที่มี 
เสบยีงทีพ่ร้อมสมบรูณ์	มร่ีำงกำยทีม่สีขุภำพทีแ่ข็งแรง	มสีำยตำทีด่	ีบคุคลน้ีกจ็ะสำมำรถ 
ที่จะเดินทำงไกลไปสู่พระนิพพำนได้	

บญุกริิยำวตัถ	ุ๓	จึงเป็นสิง่ทีเ่กีย่วเน่ืองซึง่กนัและกนัดงัทีพ่ดูมำน้ี	บคุคลทีมี่ศลี	๕	 
และมีทำน	ก็อำจที่จะไปสวรรค์ได้	

บุคคล ๓ จ�าพวก

๑. อันธจักษุ 	 คือ	คนที่มืดบอด
๒. เอกจักษุ		 คือ	คนที่มีตำเดียว
๓. ทวิจักษุ 	 คือ	คนที่มีสองตำ

อนัธจักษุ หมำยถึง	คนทีย่ำกไร้	ไม่มีปัญญำในกำรประกอบอำชีพ	เป็นคนทกุข์
คนยำกคนจน	เรียกว่ำเป็นบคุคลทีม่ผีลทำนน้อย	ผลศลีน้อย	กำรท�ำสมำธภิำวนำกไ็ม่ 
สนใจ

เอกจักษุ คอื	คนตำเดยีว	หมำยควำมว่ำ	คนฉลำดแต่ในทำงโลก	ฉลำดแต่ท�ำมำหำ 
เลีย้งชพี	เป็นบคุคลทีม่ฐีำนะดี	แต่ไม่สนใจในศลีธรรม	เป็นผู้ทีม่คีณุธรรมต�ำ่หรือขำด
คณุธรรม	ถงึแม้จะมทีรัพย์สมบตัมิำก	หรือเกดิในตระกลูทีส่งู	กจั็ดเป็นคนต�ำ่ต้อยอยู่ 
นั่นเอง	 ยังคงเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ต่อสิ่งต่ำงๆ	 แม้จะมีทรัพย์สมบัติมำกมำยก็ตำม	
เรำไม่ควรที่ถือเป็นตัวอย่ำง
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ทวิจักษุ	คอื	คนสองตำ	หมำยถงึ	คนทีมี่ควำมรู้ทัง้ทำงโลกและทำงธรรม	ทำงโลก 
กบ็ริบรูณ์ด้วยข้ำวของเงินทอง	บริบรูณ์ด้วยทกุสิง่ทกุอย่ำง	และกย็งัมทีำน	มศีีลทีบ่ริสทุธิ	์ 
สนใจในสมำธภิำวนำ	ปฏบิตัธิรรม	ถงึขัน้ได้เกดิฌำนสมำบตัข้ัินใดข้ันหน่ึง	อย่ำงน้ีเรำ 
เรียกว่ำเป็นคนสองตำ	เรำควรถือเป็นตัวอย่ำง

บคุคลทัง้สามจาํพวกทีก่ล่าวมาน้ี มอียูใ่นโลก หาได้อยูใ่นโลก เราต้องเลอืกถอืเอา 
ไปปฏิบัติสําหรับตนเอง เรื่องทำนนี้ก็บ�ำเพ็ญกันมำมำกพอสมควร	 ยังขำดบกพร่อง 
ก็แต่เรื่องของศีล	 และกำรภำวนำสมำธิ	 เรื่องศีลกับเรื่องของสมำธิ	 ถ้ำเรำจะนับเป็น 
อันเดียวกันก็ได้	หมำยควำมว่ำรักษำศีลและท�ำสมำธิภำวนำควบคู่กันไปก็ได้

ศีล	หมำยถึง	กำรส�ำรวมกำย	วำจำ	ใจ	ให้เรียบร้อย	มีใจเป็นเจ้ำของสั่งให้พูด
แต่ในสิง่ทีด่	ีท�ำแต่ในสิง่ทีด่	ีคดิแต่ในสิง่ทีด่	ีผู้ทีต่ระหนักในกำรภำวนำ	บำกบัน่ในกำร
ภำวนำเพื่อหำควำมสงบ	จะต้องระมัดระวังในเรื่องของศีลเป็นอย่ำงมำก	เพรำะถ้ำเรำ 
มีศีลที่ไม่บริสุทธิ์แล้ว	ควำมสงบของจิตใจก็จะเกิดได้ยำก	ท่ำนจึงว่ำศีลกับสมำธิเป็น
เรื่องเดียวกันก็ได้

สมาธภิาวนา	คอื	กำรท�ำจิตใจให้ตัง้มัน่ในอำรมณ์อนัเดียว	เรำมลีมหำยใจอยูแ่ล้ว	 
ให้ก�ำหนดรู้ลมหำยใจเข้ำออก	ให้รู้อยูว่่ำหำยใจเข้ำ	หำยใจออก	กำรทีเ่รำท�ำงำนต่ำงๆ	แล้ว 
ไม่เรียบร้อย	กเ็พรำะขำดสตขิำดเจตนำ	ถ้ำเรำมีกำรท�ำสมำธด้ิวยแล้ว	กำรท�ำงำนของเรำ 
จะไม่บกพร่อง	ไม่มกีำรผิดพลำด	กำรปฏิบตัแิบบน้ีเป็นกำรทีท่�ำได้ง่ำย	แต่ได้ผลมหำศำล	 
แต่เรำท่ำนไม่ค่อยจะรู้ถึงคุณค่ำของกำรภำวนำ	จึงไม่ค่อยจะยอมปฏิบัติกัน	

สมำธิที่อบรมแล้ว	ให้ผลใหญ่	มีอำนิสงส์ใหญ่	สมจริงที่ท่ำนกล่ำวไว้เหลือเกิน	
ผู้ทียั่งไม่เคยมโีอกำสปฏบิตัใิห้เกดิผลของสมำธ	ิกใ็ห้หำโอกำสน้ันเสยี	เป็นสิง่ทีท่�ำให้
เกดิคุณแก่จิตใจเป็นทีส่ดุ	มีค�ำกล่ำวไว้ว่ำ	“เมือ่เราไม่รักษาศลี กไ็ด้ชือ่ว่าไม่รักษาจิตใจ  
ไม่ทําสมาธิ ก็ได้ชื่อว่าไม่รักษาจิตใจ”

ที่ได้แสดงมำในเรื่องของทำน	ศีล	ภำวนำ	ก็เห็นว่ำสมควรแก่กำลเวลำ	เอวัง
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สัทธา อริยสัจ พละ 

๒๘	พฤศจิกำยน	พ.ศ.	๒๕๑๙

วันนี้จะพูดรวมๆ	กันหลำยๆ	 เรื่อง	 ในหลักพระพุทธศำสนำเรียกควำมเชื่อว่ำ	
“สัทธา”	ปรำชญ์ท่ำนแสดงไว้ว่ำ

กัมมสัทธา		 	คือ	เชื่อกรรม
วิปากสัทธา		 	คือ	เชื่อผลของกรรม
กัมมัสสกตาสัทธา	คือ	เชื่อว่ำกรรมเป็นของๆ	ตน	หรือว่ำกรรมจ�ำแนก
ตถาคตโพธสิทัธา	คอื	เชือ่พระปัญญำของพระพทุธเจ้ำตรัสรู้วเิศษยิง่	ไม่มใีครๆ	 

ในโลก	มนุษย์	เทวดำ	อินทร์	พรหม	ยักษ์	แห่งโลกทั้งสำม	ไม่มีผู้ใดจะตรัสรู้วิเศษ
ยิ่งกว่ำพระพุทธเจ้ำ

อย่ำงต�่ำที่สุด	คนเรำจะต้องเชื่อกรรม	และเชื่อผลของกรรมว่ำ	บุคคลท�าดีได้ดี  
พดูดไีด้ดี ท�าชัว่ได้ชัว่ พดูชัว่ได้ชัว่	ถ้ำคนเรำขำดควำมเชือ่เรือ่งกรรมและผลของกรรม
แล้ว	ก็นับว่ำไร้ผลในกำรที่จะสั่งสอนต่อไป	บรรดำชำวพุทธที่นับถือพระพุทธศำสนำ
โดยแท้	ย่อมได้รับประโยชน์จำกศำสนำเพรำะเขำเชือ่เร่ืองผลของกรรม	เชือ่เร่ืองกรรม

ค�ำว่ำ	“กรรม”	หมำยถึง	กำรกระท�ำทุกสิ่งทุกอย่ำง	ไม่ว่ำมนุษย์ชำยหญิงจะท�ำ
สิ่งใด	เรำเรียกว่ำเป็นกำรกระท�ำหรือกรรมทั้งนั้น	ที่ว่ำควำมเชื่อกรรมและเชื่อผลของ
กรรมนี้	แบ่งควำมเชื่อออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

๑. อธโิมกขสทัธา	คอืควำมน้อมใจเชือ่ตำมแบบตำมแผนทีต่นได้อ่ำน	ได้ศกึษำ	
ได้สังเกต	ได้รู้	ตำมต�ำนำน	หรือได้ยินได้ฟังจำกครูอำจำรย์เป็นต้น	ควำมเชื่อชนิดนี้ 
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ยงัไม่แน่นอน	ไม่จริงแท้	มขีึน้ๆ	ลงๆ	คอืยงัเชือ่ไม่แน่	ควำมเชือ่แบบน้ีเสือ่มง่ำย	เปรียบ 
เหมือนกับปลกูผลไม้ในฤดแูล้ง	ถ้ำเจ้ำของไม่ได้ใส่ปุย๋รดน�ำ้เพยีงวนัเดยีวกเ็หีย่วแห้ง	 
เช่นกนั	ถ้ำเรำขำดกำรอบรมหรือประมำท	จิตใจกจ็ะเหีย่วแห้ง	แต่ถ้ำเรำได้ยนิค�ำเทศน์ 
ของครูบำอำจำรย์	ก็เหมือนกับรดน�้ำใส่ปุ๋ยให้กับเรำ	ท�ำให้จิตเบิกบำนแจ่มใส

บำงคนยังไม่เข้ำใจเสียอีกว่ำ	กรรมดี	กรรมชั่ว	เป็นของๆ	เรำอย่ำงหนึ่ง	และ
อีกอย่ำงหน่ึง	 เป็นกรรมจ�ำแนกบุคคลชำยหญิงให้มีชำติตระกูลสูงต�่ำต่ำงกัน	 เช่น 
พระมหำกษัตริย์	นำยกรัฐมนตรี	ข้ำรำชกำร	พ่อค้ำ	ชำวไร่ชำวนำ	เป็นต้น	ให้เข้ำใจว่ำ
กรรมจ�ำแนกบคุคลให้ดกีไ็ด้	ให้ชัว่กไ็ด้	ชัว่แล้วกลบัเป็นดกีไ็ด้	ดแีล้วกลบัเป็นชัว่กไ็ด้

๒. อจลสัทธา	คือมีควำมรู้ควำมเห็นด้วยตัวเอง	เป็นปัจจัตตัง	เป็นควำมเชื่อที่ 
แท้จริง	เห็นโทษเห็นคุณของควำมดีและควำมชั่วด้วยตนเอง	เป็นศรัทธำที่แท้

ตถาคตโพธสิทัธา คอืเชือ่พระปัญญาตรัสรู้ของพระพทุธเจ้า	เรำจะเชือ่ได้อย่ำงไร	 
แม้แต่องค์ท่ำนเรำกไ็ม่เคยเหน็	แต่เรำเคยได้ยนิได้ฟังพระธรรมค�ำสัง่สอนของพระพทุธองค์	 
เมือ่ได้ยนิได้ฟังแล้วจะรู้ได้อย่ำงใดว่ำพระพทุธเจ้ำตรัสรู้อย่ำงใดบ้ำง	นักปรำชญ์กล่ำวว่ำ 
พระพทุธเจ้ำตรัสรู้อริยสจั	๔	อริยสจั ๔ น้ีกคื็อ ทกุข์ สมุทยั นิโรธ มรรค	แต่คนธรรมดำ 
สำมัญเรำมีอริยสัจเพียงสองข้อ	 ไม่ถึงสี่ข้อตำมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนสอน	คือจะมีทุกข์
และสมุทัยเท่ำนั้น

ทกุข์	หมำยถึงควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจ	ด้วยเพรำะประสบเหตหุรือเจ็บไข้	หรือ 
ที่ท่ำนหมำยเอำ	 ชาติปิทุกขา ชาติความเกิดเป็นทุกข์ ชราปิทุกขา ความแก่ชราเป็น
ทุกข์ พยาธิทุกขัง พยาธิโรคภัยต่างๆ ก็เป็นทุกข์ การพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นของรัก
ก็เป็นทุกข์	เหล่ำนี้เป็นต้น	สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ส่วนทุกข์นั้นเป็นผล สำมัญชน 
ชำยหญงิจึงมีอริยสจัเพยีงสองเท่ำน้ัน	สมุทยั	คอื	ควำมอยำกปรำรถนำสิง่ต่ำงๆ	ในโลก

ถ้าท่านผู้ใดสนใจในสมาธภิาวนาและมศีลี น่ีเป็นอริยสจัข้อที ่๓ คอื มรรค หมำยถงึ 
ข้อปฏิบัติให้ดับทุกข์	เมื่อเรำดับทุกข์ได้เรียกว่ำ	นิโรธ	คือพ้นจำกกองทุกข์	เป็นเอก 
บรมสุข
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ถ้าผู้ใดเบือ่ทกุข์แต่ไม่เพยีรละสมทุยั กจ็ะทกุข์ไปตลอดทกุภพทกุชาต ิไม่มทีาง 
ที่จะเลื่อนจิตของตนเองได้เลยถ้าไม่มีการเพียรละสมุทัย

จึงใคร่ขออ้อนวอนทกุท่ำนให้สนใจทีส่ดุในเร่ืองของสมำธภิำวนำ	เพรำะท่ำนยงั 
ขำดตรงจุดน้ีเป็นส่วนมำก	ถ้ำขำดตรงน้ีเสยีแล้ว	จะหมดหวงัเลยในกำรจะยกฐำนะจิต 
ของตนให้สูงกว่ำธรรมดำ	 เมื่อได้ยินเช่นนี้แล้ว	 ขอให้พยำยำมฝึกหัดนั่งสมำธิให้ได้ 
อริยสัจข้อที่	๓	คือข้อปฏิบัติต่ำงๆ	ดังที่ได้พูดมำแล้ว

ต่อไปจะพูดเรื่องของพละ ๕

๑.	สัทธา	ควำมเชื่อ	เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ	ไม่ใช่เชื่อเรื่อยไป
๒. วิริยะ	ควำมเพียร	เพียรละควำมชั่ว	ประพฤติควำมดี
๓. สติ	ควำมระลึกได้ว่ำ	นั่นดี	นั่นชั่ว	นั่นถูก	นี่ผิด
๔.	สมาธิ	อบรมจิตใจให้สงบตั้งมั่นได้
๕. ปัญญา	คือควำมรอบรู้	รู้จักบำป	บุญ	คุณ	โทษ

ต่อไปจะพูดเรื่องอินทรีย์ ๕

๑. สัทธินทรีย์	หมำยควำม	เป็นใหญ่ในควำมเชื่อ
๒. วิริยินทรีย์	หมำยควำม	เป็นใหญ่ในควำมเพียร
๓. สตินทรีย์	หมำยควำม	เป็นใหญ่ในควำมระลึกรู้
๔. สมาธินทรีย์	หมำยควำม	เป็นใหญ่ในควำมตั้งใจมั่น
๕. ปัญญินทรีย์	หมำยควำม	เป็นใหญ่ในควำมรู้

อบรมให้เป็นไปตำมหน้ำทีข่องใครของมนั	ต่ำงท�ำหน้ำทีข่องตน	ท�ำแทนกนัไม่ได้	 
พละท�ำให้เกดิให้มใีนบคุคลได้ด้วยกำรอบรมสร้ำงสม	ถ้ำไม่รู้จักอบรมสร้ำงสม	กม็แีต่ 
จะแห้งเหี่ยวอับเฉำ

เห็นว่ำสมควรแก่เวลำ
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สัมมัปปธาน ๔ 

๒๐	เมษำยน	พ.ศ.	๒๕๒๐

ในหลักธรรมวิภำค	ปริเฉทต้น	ท่ำนได้แสดงสัมมัปปธำน	๔	คือ	ควำมเพียร	
๔	ประกำร	ควำมเพียร	๔	ประกำรนี้เป็นควำมเพียรของผู้ปฏิบัติศำสนำ	คือ

๑. สังวรปธาน		คือควำมเพียรระวังบำปมิให้เกิด
๒. ปหานปธาน	คือควำมเพียรละบำปที่เกิดขึ้นแล้ว
๓. ภาวนาปธาน	คอืควำมเพยีรให้กุศลควำมรู้ควำมฉลำดเกิดข้ึนแก่จิตใจของตน
๔. อนุรักขนาปธาน	คือเพียรรักษำควำมรู้ควำมฉลำดที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เสื่อม

ถ้ำบญุหรือกศุลทีเ่กดิแล้วไม่มกีำรเสือ่มเสยีไป	ปรำชญ์ท่ำนคงจะไม่สอนให้ระวงั
ไม่ให้เสื่อมเสียไปเป็นแน่

สงัวรปธาน	ท่ำนให้ใช้อะไรสงัวร	ให้ใช้อะไรส�ำรวม	กล่ำวคอื	ท่ำนให้ใช้สงัวรด้วย	 
“สติ”	ส�ำรวมด้วยสติและ “ความรู้”

อะไรเป็นเหตใุห้กระทําบาป ปรำชญ์ทัง้หลำยท่ำนกล่ำวว่ำ	โลภ โกรธ หลง	หรือ	
ราคะ โทสะ โมหะ	สำมสิง่น้ีเป็นเหตทุีใ่ห้กระท�ำบำป	ท�ำให้พดูผิดศลีผิดธรรม	ให้กระท�ำ 
อันเป็นอกุศล

การเพยีรระวงับาป	ได้แก่	ให้ระวงัควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	หรือให้ระวงั 
รำคะ	ตณัหำ	โทสะ	โมหะ	ให้เพยีรระวงั	อย่ำปล่อยให้ย�ำ่ยบีญุกศุลของเรำ	เหตน้ัุนใน
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ภำคปฏบิตั	ิท่ำนจึงต้องบญัญตัธิรรมปฏบิตั	ิหมำยถงึ	ศลี	สมำธ	ิปัญญำ	อย่ำเข้ำใจผิด 
คิดว่ำเรำต้องรักษำศีลให้บริสุทธิ์จริงๆ	 เสียก่อนจึงจะกระท�ำภำวนำได้	 อันน้ีไม่ได้ 
หมำยควำมเช่นนั้น	 หมำยควำมว่ำให้รักษำศีลและภำวนำควบคู่กันไป	 กำรท�ำสมำธิ 
เป็นกำรส�ำรวมจิตใจให้ตั้งมั่น	มีอำรมณ์เป็นอำรมณ์เดียว

ปหานปธาน	คือเพียรละบำปที่เกิดขึ้น	ได้แก่	ควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	
นี่แหละ	เรำละโดยกำรใช้สติปัญญำเป็นเครื่องมือปรำบ

ภาวนาปธาน	สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ส�ำคัญเพื่อให้เรำมีจิตใจที่สูงขึ้นกว่ำเดิม	เบื้องต้นนี้
ให้บ�ำเพ็ญแต่สมถะอย่ำงเดียวก่อน	ในข้อนี้จะไว้พูดในโอกำสต่อไป

อนุรักขนาปธาน	คอืพงึรักษำบญุกศุล	ควำมรู้ควำมฉลำด	ทีต่นได้กระท�ำให้เกดิ
ให้มีขึ้น	แล้วให้เจริญยิ่งๆ	ขึ้นไป	มิให้เสื่อมเสีย	ควำมโลภ	ควำมโกรธ	ควำมหลง	 
น่ีแหละทีเ่ป็นตวัท�ำลำยควำมด	ีเมือ่จิตใจเป็นศลีเป็นธรรมแล้ว	สตปัิญญำกจ็ะเป็นเคร่ือง 
รักษำเอง	มันแสนสบำย	ไม่ต้องตำมควบคุมล�ำบำก	ถ้ำรำคะ	โทสะ	โมหะ	เกิดขึ้น	
ก็จะสำมำรถรู้ได้ทันทีว่ำเป็นข้ำศึกแก่ศีลธรรมของเรำ	เรำจะรู้ได้โดยอัตโนมัติ

ที่เรำรักษำใจกันยำกน้ีก็เพรำะว่ำใจเรำยังไม่เป็นศีลเป็นธรรม	 สมำธิยังไม่ดี	
ปัญญำยงัไม่เกดิ	เบือ้งต้นน้ีแหละเป็นสิง่ทีย่ำก	ให้หมัน่ฝึกฝนตนให้รู้ให้เข้ำใจ	อย่ำคดิว่ำ 
มำบวชแล้วจะมีศีลเลย	ศลีน้ีกอ็ยูก่บัเรำ	ถ้ำเรำไม่รักษำ	มนักไ็ม่บริสทุธิ	์การระวงับาปน้ี  
เปรียบเหมือนชาวสวนที่เขาปราบที่ดินที่มันรกร้างให้เตียนโล่ง ไม่ให้มีศัตรูของพืช 

ภาวนาปธาน เพียรกุศลให้บังเกิดแก่จิตใจนั้น	เปรียบได้กับชำวสวนที่แสวงหำ
เมล็ดพันธุ์พืชจำกเพื่อนหรือหำซื้อมำจำกตลำดเพื่อที่จะมำเพำะปลูก	

อนุรักขนาปธาน เพียรรักษำสิ่งที่มีแล้วให้ดียิ่งๆ	ขึ้นไป	เปรียบได้กับชำวสวน
เมือ่ปลกูพชืเรียบร้อยแล้ว	ก็ต้องปรนนิบตัดูิแลรักษำ	รดน�ำ้พรวนดนิ	ล้อมร้ัวป้องกัน
อันตรำยที่จะมำท�ำลำยพืชผล	 เมื่อเรำรักษำดีแล้ว	 พืชผลที่เรำปลูกไว้ก็จะออกดอก 
ออกผลให้เรำเต็มที่
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เช่นเดยีวกนั	ถ้ำชำวสวนปลกูพชืแล้วไม่ดูแลรักษำ	ไม่ระวงัอนัตรำย	อย่ำหวงัเลย 
ว่ำจะได้รับผลที่ดี

นักปฏบิตักิเ็ช่นเดียวกนั	ถ้ำเรำไม่รูจั้กวธิปีฏบิตัเิสยีแล้ว	ผลทีจ่ะเกดิจำกกำรปฏบิตั ิ
ย่อมยำก	จะเป็น	“มิจฉาปฏิบัติ”

ถ้ำเรำมคีวำมตัง้ใจในกำรปฏบิตัจิริงๆ	แล้ว	ท�ำควำมเพยีรไม่ให้ขำดวรรคขำดตอน	 
บำกบั่นจนได้กำยวิเวก	ละปลิโพธกังวลได้จริงๆ	ไม่ต้องรอนับเป็นปีเป็นเดือนหรอก	
รอนับแต่เป็นวันเท่ำนั้นก็จะเห็นผลอย่ำงแน่นอน	

แสดงมำตั้งแต่ต้นก็อวสำนเพียงนี้
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วัฏฏะวน ๓

สภำพทัง้สำมอย่ำงน้ีได้ชือ่ว่ำ	“วนะ”	กเ็พรำะหมนุเวยีนกนัไปไม่มทีีส่ิน้สดุ	เพรำะ
กิเลสคือควำมโลภ	โกรธ	หลง	เกดิขึน้แล้ว	เป็นเหตใุห้กระท�ำกรรม	คร้ันกระท�ำกรรม
น้ันแล้ว	เป็นเหตใุห้ได้รับผลของกรรมน้ัน	คอืให้ยนิดอีย่ำงหน่ึง	ให้ยนิร้ำยไม่ชอบใจ
อย่ำงหนึ่ง	 เป็นเหตุให้กิเลสเกิดขึ้นอีก	 กระท�ำกรรมต่อไปอีก	 หมุนเวียนไปอย่ำงนี้ 
ท�ำสตัว์โลกให้ตดิอยูใ่นวฏัฏะน้ี	หรือวฏัฏะทีท่�ำให้สตัว์โลกตดิอยูน้ี่เรียกว่ำ	“ไตรวฏัฏ์” 
คือตัวสังสำรจักร	ได้แก่	อวิชชำ	ตัณหำ	อุปำทำน	กรรมหมู่สัตว์จึงไม่พ้นทุกข์ภัยใน
วฏัสงสำรไปได้	ต่อเม่ือใดพระอรหนัตมรรคเกดิขึน้	ตดัวฏัฏะให้ขำดลง	จึงจะพ้นไปได้	

กรรม ๑๒ ต่อไปนี้คือ

๑. ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม	กรรมให้ผลในภพนี้	ฯ	

อธิบาย	 ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม	 น้ัน	 บังเกิดในปฐมชวนะกล้ำ	 มีก�ำลังกว่ำ 
ทุติยชวนะ	ตติยชวนะ	จตุตถชวนะ	ในกำลใดกุศลและอกุศลก็ให้ผลเป็นทิฏฐธัมม-
เวทนียกรรมในกำลนั้น	อำกำรที่ท�ำบุญในชำตินี้	ได้รับผลในชำตินี้	ท�ำบำปในชำตินี้	
ได้รับผลในชำตินี้	นี่แหละเรียกว่ำ	“ทิฏฐธัมมเวทนียกรรม”

เม่ือบคุคลท�ำกรรมเป็นอกศุลหรือกศุลน้ัน	ย่อมมกีำมำวจรชวนะบงัเกดิ	๗	ขณะๆ	 
ตกลงว่ำกำมำวจรวิถีจิตแต่ละวิถีนั้น	มีชวนะจิต	๗	ขณะ	ที่ว่ำเป็นบุญเป็นบำปนั้น	
เป็นที่ชวนะจิต	ถ้ำชวนะจิตเป็นกุศล	ก็ให้ส�ำเร็จกำรที่เป็นบุญ	ถ้ำชวนะจิตเป็นอกุศล	
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กใ็ห้ส�ำเร็จกำรทีเ่ป็นบำป	กศุลและอกศุลทัง้ปวงแก่บรรดำทีเ่ป็นทฏิฐธมัมเวทนียกรรม
นัน้ย่อมจะให้ผลในปัจจุบันชำตินี	้คือย่อมได้รับผลเป็นปัจจุบันทันตำในชำตินี้	ถ้ำไม่
อำจให้ผลเห็นทันตำในชำตินี้ได้	คลำดแคล้วไป	ก็เป็นอโหสิกรรม	หำผลมิได้	นับว่ำ
มีแต่กรรมไม่มีผลในอดีตและในอนำคต

ทฏิฐธมัมเวทนียกรรม	น้ี	ท่ำนเปรียบไว้ว่ำเหมอืนกบัพรำนล่ำเน้ือ	ตำมธรรมดำแล้ว 
นำยพรำนน้ันคร้ันเน้ือมำสู่ที่เฉพำะหน้ำแห่งตน	 ก็ย่อมโก่งธนูข้ึนยิงตัวน้ัน	 ลูกศรที่ 
นำยพรำนยิงไปนั้น	ถ้ำถูกเนื้อล้มลงตำยอยู่กับที่สมใจดังนึกหมำย	นำยพรำนก็ถลก
หนังออกเสยี	เถอืเอำเน้ือออกเป็นชิน้น้อยช้ินใหญ่ไป	แล้วกเ็อำมำเลีย้งบตุรและภรรยำ	 
ท�ำให้บตุรภรรยำได้ชืน่ชมยนิด	ีถ้ำนำยพรำนยงิเน้ือไม่ถกูเน้ือตวัน้ัน	กท็�ำให้เน้ือตวัน้ัน 
ตกใจหนีไป	นำยพรำนก็อย่ำได้คอยเลย	หำใช่ที่เนื้อตัวนั้นจะกลับมำอีก	อันนี้อุปมำ 
ฉันใด	 นำยพรำนน้ันพึงให้เข้ำใจว่ำเหมือนด้วยทิฏฐธัมมเวทนียกรรม	 ส่วนตัวเน้ือ 
เปรียบเหมือนผลทิฏฐธัมมเวทนียกรรม

เมือ่ลกูศรถกูเน้ือน้ัน	เปรียบเหมือนทฏิฐธมัมเวทนียกรรมให้ผลในปัจจุบนัชำตน้ีิ	 
สมควรแก่กรรมแห่งตน	เมื่อนำยพรำนยิงเนื้อไม่ถูก	เนื้อตื่นไป	มิได้กลับมำที่นั่นอีก	
เปรียบเหมอืนทฏิฐธมัมเวทนียกรรม	มกีรรมอืน่ตดิตำมให้ผล	มอิำจทีจ่ะยงัผลแห่งตน 
ให้บังเกิดในปัจจุบันน้ันแล้ว	 ก็เป็นอโหสิกรรม	 มิอำจให้ผลในชำติอื่นๆ	 นอกจำก
ปัจจุบันชำติ

๒. อปุปัชชเวทนียกรรม	กรรมให้ผลต่อเมือ่เกดิแล้วในชำตหิน้ำ	อปุปัชชเวทนียกรรม	 
น้ันกุศลเจตนำที่บังเกิดพร้อมด้วยสัตตมชวนะให้ส�ำเร็จกิจเป็นบุญและบำปใน 
สัตตมชวนะนั้น	และได้ชื่อว่ำอุปัชชเวทนียกรรม	ย่อมให้ผลในชำติอันเป็นล�ำดับ	คือ
ให้ผลในชำติหน้ำเป็นค�ำรบสองรองปัจจุบันชำติ

พงึรู้ว่ำ	อปัุชชเวทนียกรรม	น้ัน	ถ้ำว่ำฝ่ำยข้ำงกศุล	ได้แก่	ฌำนสมำบตั	ิ๘	ประกำร	 
คือ	รูปฌำน	๔	อรูปฌำน	๔	ฌำนสมำบตั	ิ๘	ประกำร	น้ีแหละได้ชือ่ว่ำ	“อปุปัชชเวทนียกรรม  
ฝ่ายข้างกุศล”	ฝ่ำยข้ำงอกุศล	นั้นได้แก่	อนันตริยกรรม	๕	ประกำร	คือ	ปิตุฆำต	คือ 
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ฆ่ำบดิำหน่ึง	มำตฆุำต	คือฆ่ำมำรดำหน่ึง	อรหนัตฆำต	คอืฆ่ำพระอรหนัต์หน่ึง	โลหติปุบำท	 
คือท�ำร้ำยพระพุทธเจ้ำให้ห้อเลือดหน่ึง	 สังฆเภท	 คือท�ำสงฆ์ให้แตกแยกกันหน่ึง	 
อนันตริยกรรม	๕	ประกำรนี้แหละจัดเป็น “อุปปัชชเวทนียกรรมฝ่ายอกุศล”

อธิบายว่า	 พระโยคำวจรกุลบุตรผู้มีอภินิหำรจ�ำเริญฌำนได้ช�ำนิช�ำนำญตั้งแต่
ปฐมฌำนขึน้ไปตรำบเท่ำถงึเนวสญัญำนำสญัญำยตนฌำน	ถงึกำลเมือ่ไปจุตบิงัเกดิใน
พรหมโลกน้ันไปด้วยก�ำลงัสมำบตัอินัหน่ึง	สดุแท้แต่สมำบตัอินัหน่ึงตกแต่งปฏสินธแิล้ว	
สมำบตัทิัง้	๘	เป็นอโหสกิรรม	จะได้ให้ผลหำมไิด้	อนันตรยิกรรมกเ็ช่นกนั	ถ้ำผู้ใดกระท�ำ
กรรม	๕	ประกำรน้ีแล้ว	อนันตริยกรรมใดตกแต่งปฏสินธแิล้ว	อนันตริยกรรมทัง้	๕	น้ัน	 
ก็เป็นอโหสิกรรม	จะได้ตกแต่งผลหำมิได้เป็นอย่ำงนี้

โดยปกติธรรมดำอุปปัชชเวทนียกรรม	 อรรถำธิบำยในอุปปัชชเวทนียกรรมน้ี	
ปรำชญ์พงึแสดงด้วยมคิลทุธโกปมำ	ทีแ่สดงแต่หนหลงั	ปรำชญ์พงึรู้ว่ำอปุปัชชเวทนีย- 
กรรม	 นี้เฉพำะให้ผลในชำติหน้ำเป็นค�ำรบสองรองปัจจุบัน	 ถ้ำคลำดแคล้วจำกชำติ
ที่สองรองปัจจุบันแล้ว	 ก็เป็นอโหสิกรรม	 หำผลมิได้	 เปรียบเหมือนพรำนล่ำเน้ือ 
ยิงลกูธนูไป	ถ้ำถกูเน้ือกไ็ด้เน้ือมำขำยเพือ่เลีย้งบตุรภรรยำ	ถ้ำยงิเน้ือไม่ถกูกไ็ม่ได้เน้ือ
มำเลี้ยงบุตรภรรยำสมควำมปรำรถนำแห่งตน

เป็นใจความว่า	ชวนะจิตที่เป็นค�ำรบสองนั้น	กล้ำหำญเรี่ยวแรงกว่ำปฐมชวนะ	
ทตุยิชวนะ	ตตยิชวนะ	กรรมน้ันจึงเป็นอปุปัชชเวทนียกรรม	เฉพำะให้ผลในชำตหิน้ำ	
เหมือนอย่ำงสมเด็จพระเจ้ำอชำตสัตตุรำชเชื่อถ้อยค�ำแห่งพระเทวทัต	กระท�ำปิตุฆำต
กรรม	คอืฆ่ำสมเดจ็พระรำชบดิำ	จึงไปเสวยทกุขเวทนำอยูใ่นนรกสิน้กำลช้ำนำนในชำต ิ
เป็นล�ำดับ	นี่แหละเรียกว่ำ	“อุปปัชชเวทนียกรรม”

ผู้มจิีตใจหยำบยอมกระท�ำกรรมอนัเป็นบำปหยำบช้ำ	ฆ่ำบดิำมำรดำผู้บงัเกดิเกล้ำ	 
ฆ่ำพระอรหนัต์	กระท�ำโลหติพระพทุธเจ้ำให้ห้อเลอืด	กระท�ำสงฆ์ให้แตกแยก	บคุคล
เหล่ำน้ีเมื่อท�ำลำยเบญจขันธ์แล้ว	 และไปทนทุกขเวทนำอยู่ในนรกในชำติที่สองรอง
ปัจจุบันนี้แหละ	ได้ชื่อว่ำเสวยผลแห่งอุปปัชชเวทนียกรรม	ด้วยประกำรนี้
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๓. อปราปรยิเวทนียกรรม	กรรมให้ผลในภพสบืๆ	ไป	อปรำปริยเวทนียกรรม	น้ัน	 
กุศลเจตนำที่บังเกิดผลพร้อม	๒	ขณะ	๓	ขณะ	๔	ขณะ	๕	ขณะ	ในระหว่ำงชวนะ 
ทั้งสอง	คือ	ปฐมชวนะ	และสัตตมชวนะ	นั้นได้ชื่อว่ำ	“อปรำปริยเวทนียกรรม”

อปรำปริยเวทนียกรรม	น้ีไม่รู้จักเป็นอโหสกิรรมเลย	ถ้ำยังไม่ได้รับพระอรหนัตมรรค	 
ตัดสังสำรวัฏฏ์ยังไม่ขำดตรำบใดแล้ว	 อปรำปริยเวทนียกรรมก็ติดตำมไปตรำบน้ัน
ตำมเรื่อยไป	ร้อยชำติ	พันชำติ	หมื่นชำติ	แสนชำติ	ได้โอกำสเมื่อใดก็ให้ผลเมื่อนั้น	

อปรำปริยเวทนียกรรม	 ท่ำนผู้เป็นปรำชญ์แสดงว่ำเปรียบเหมือนสุนัขล่ำเน้ือ	
แท้จริงสนัุขทีน่ำยพรำนปล่อยไปล่ำเน้ือน้ัน	สนัุขกย่็อมวิง่ไปสกดัหน้ำ	สกดัหลงั	สกดัซ้ำย	 
สกดัขวำ	ตดิตำมไปได้เมือ่ใดกก็ดัเมือ่น้ัน	ทีจ่ะสละทิง้เน้ือเสยีน้ันหำมไิด้	ช้ำไม่ว่ำนำน
ไม่ว่ำ	 สุนัขอุตส่ำห์ไล่ติดตำมไปในห้วยหุบเขำ	 เมื่อตำมทันแล้วก็กัดฟัดตำมสมควร
แก่ก�ำลังฉันใด	 อปรำปริยเวทนียกรรมนั้นก็ติดตำมสัตว์ไปในก�ำเนิดทั้งสี่	 เที่ยวเฝ้ำ
เทีย่วคอยสบืเสำะทกุแห่ง	สตัว์ทัง้ปวงจะหลบลีห้นีพ้นอปรำปริยเวทนียกรรมน้ี	มอิำจ
ที่จะหนีพ้นได้	ถึงจะไปซ่อนอยู่ในมหำสมุทรอันลึกล�้ำ	หรือก�ำบังอยู่ในกลีบเมฆกลีบ
หมอกที่ไหนๆ	ก็ตำม	 เป็นอันไม่พ้นจำกอปรำปริยเวทนียกรรมนั้นไปได้เป็นอันขำด	
แท้จริงกรรมของสรรพสตัว์ท้ังปวงทีก่ระท�ำไว้คอืกระท�ำไว้ดไีว้ชอบ	ประกอบสจุริตแล้ว	 
ส่วนผลคือควำมสขุสวสัดกีต็ดิตำมตวัไปชัว่น้ีชัว่หน้ำ	ถ้ำกระท�ำไว้ไม่ดีไม่ชอบ	ประกอบ
ด้วยทุจริตกรรมแล้ว	ส่วนผลคือควำมทุกข์	อุปัทวอันตรำยก็ติดตำมตัวไปทั้งในชั่วนี้
ชั่วหน้ำ

เหตุฉะนี้	ผู้มีปัญญำปรำรถนำจะหำควำมสุขใส่ตน	ก็พึงสละเสียซึ่งบำปอกุศล	
อำกำรทีล่ะบำปอกศุลน้ันได้น้ีแหละได้ชือ่ว่ำหำควำมสขุใส่ตน	ได้ช่ือว่ำรักษำตน	จึงจะ 
พ้นทกุข์พ้นยำกพ้นจำกควำมล�ำบำกในโลกและปรโลก	ละช่ัวเสยีได้แล้วก็พ้นจำกควำม 
โศกเศร้ำอำลยั	ยกตนออกจำกวฏัสงสำรได้ไปสูนิ่เวศน์สถำน	คอื	“อมตนิพพาน” เพรำะว่ำ 
กำรละบำปเสียได้	 เป็นใจควำมว่ำ	 กุศลและอกุศลติดตำมไปให้ผลทันเข้ำเมื่อใด 
กจ็ะให้ผลเมือ่น้ัน	น่ีแหละได้ชือ่ว่ำ	“อปราปริยเวทนียกรรม”	สตัว์จะพ้นจำกอปรำปริย- 
เวทนียกรรม	เป็นอันไม่มี
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๔. อโหสกิรรม	กรรมให้ผลเสร็จแล้ว	ได้แก่	กรรมอนัล่วงเวลำทีก่�ำหนดกำรให้ผล 
ย่อมเลิกให้ผล	เปรียบเหมือนพืชที่หมดยำงแล้ว	เพำะใหม่ก็ไม่ขึ้นฉันนั้น

๕. ชนกกรรม	กรรมแต่งให้เกิด	มีอธิบายว่า	กุศลและอกุศลที่น�ำปฏิสนธิให้ 
บังเกิดชำติหนึ่ง	สองชำติ	นั้นมิได้ให้ผลในประวัติกำลคือเบื้องหน้ำ	แต่ปฏิสนธิแล้ว 
หำได้อ�ำนวยผลไม่	 เพรำะอ�ำนวยผลแต่ในปฏิสนธิกำล	 กรรมที่ให้ผลเช่นน้ีเรียกว่ำ	 
“ชนกกรรม”	 ข้อน้ีเป็นข้อที่สันนิษฐำนได้ว่ำ	 กุศลและอกุศลที่ให้ผลในประวัติกำล
เบื้องหน้ำแต่ปฏิสนธินั้น	 เป็นกรรมสิ่งอื่น	จะได้เป็นชนกกรรมหำมิได้	 ชนกกรรมนี้
ท่ำนเปรียบเหมือนมำรดำผู้ที่ยังบุตรให้บังเกิด	 ธรรมดำแล้วมำรดำนี้เป็นแต่ผู้ให้เกิด
เท่ำน้ัน	กำรทีจ่ะเลีย้งดพิูทกัษ์รักษำต้องเป็นหน้ำทีข่องแม่เลีย้งนำงนมทีเ่ป็นผู้อปุถมัภ์
ท�ำนุบ�ำรุงเลีย้งดซูึง่ทำรกฉันใด	ชนกกรรมกน็�ำปฏสินธแิต่ล�ำพงัตน	กรรมอืน่จะได้น�ำ 
ปฏิสนธิขณะนั้นเป็นอันไม่มีเลย	 เฉพำะกรรมอันเกี่ยวให้ปฏิสนธิ	 เหมือนมำรดำซึ่ง 
ทรงครรภ์ฉันนั้น

๖. อปัุตถมัภกกรรม	กรรมสนับสนุนน้ันได้แก่	กศุลและอกศุลทีต่ดิตำมอปุถมัภ์
สนับสนุนค�ำ้ชใูนประวตักิำล	อปัุตถมัภกกรรมน้ี	เป็นกศุลกมี็	อกศุลกม็	ีจะได้เป็นกศุล 
ฝ่ำยเดียวหำมิได้	 บุคคลบำงจ�ำพวกกระท�ำบุญกุศลก็ให้ผลไปบังเกิดในสุคติภพ	 
คร้ันอยูใ่นสคุตภิพกท็�ำบญุเนืองๆ	อปุถมัภ์ค�ำ้ชูกศุลเก่ำเพือ่เพิม่เตมิให้มำกข้ึน	กไ็ด้เสวย
ผลคือควำมเจริญสุขไปสิ้นกำลนำน	 ทีนี้บุคคลบำงจ�ำพวกกระท�ำบำปอกุศลเพิ่มเติม	 
บำปอกุศลเก่ำให้เจริญเพิ่มมำกขึ้น	ก็ย่อมให้ผลไปทนทุกขเวทนำอยู่ในทุคติภพนั้นๆ	
สิ้นกำลนำนเหมือนกัน

๗. อุปปีฬกกรรม	กรรมบีบคั้นนั้น	มีอธิบายว่า	กรรมใดเบียดเบียนบีบคั้นผล 
แห่งกรรมอื่นในเมื่อกรรมอื่นให้ปฏิสนธิและให้ผลอยู่	อุปปีฬกกรรมติดตำมทันแล้ว	
ก็เบียดเบียนบีบคั้นเสียซึ่งทุกข์หรือสุข	 มิให้ควำมสุขหรือทุกข์แห่งผลกรรมอื่นน้ัน 
เสือ่มสิน้ไปโดยเร็ว	เช่นน้ีเรียกว่ำ “อปุปีฬกกรรม”	อปุปีฬกกรรมน้ีเป็นได้ทัง้กศุลและ 
อกุศล	คือบำงทีกุศลให้ผลอยู่	อกุศลเป็นอุปปีฬกกรรมบีบคั้นห้ำมเสียซึ่งผลแห่งบุญ
กุศล	มิให้บุญกุศลนั้นให้ผลได้	เช่นนี้แหละเรียกว่ำ	“อุปปีฬกกรรม”
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๘. อปุฆาตกกรรม	กรรมทีต่ดัรอน	อธบิายได้ตามน้ี	บำงทกีเ็ป็นบญุกศุล	บำงที
ก็เป็นบำปอกุศล	 ถ้ำบุญกุศลติดตำมทันก็ตัดรอนเสียซึ่งผลแห่งบำปน้ัน	 ชื่อว่ำบุญ
กุศลเป็นอุปฆำตกกรรม	 ถ้ำบำปอกุศลติดตำมทันก็ตัดเสียซึ่งผลแห่งบุญน้ัน	 ชื่อว่ำ 
บำปอกุศลเป็นอุปฆำตกกรรม

อปุฆำตกกรรมน้ี	บำงทท่ีำนเรียกว่ำ “อปุเฉทกกรรม” อปุฆำตกกรรมน้ีคล้ำยกนั 
กบัอปุปีฬกกรรม	ต่ำงกนัแต่ว่ำช้ำหรือเร็วเท่ำน้ัน	อปุปีฬกกรรมคอยเบยีดเบยีนบบีคัน้ 
ขบัไล่ไปช้ำๆ	ไม่รวดเร็ว	ส่วนอปุฆำตกกรรมน้ันตดิตำมทนัแล้ว	ย่อมตดัรอนให้ขำดไป 
ในปัจจุบันทันด่วน	ไม่เนิ่นนำนเหมือนอุปปีฬกกรรม

๙. ครุกกรรม อธิบายว่า กรรมใดเป็นกรรมหนัก	 กรรมสิ่งน้ันแหละช่ือว่ำ	 
“ครุกกรรม”	ครุกกรรมน้ีกเ็ป็นได้ทัง้ฝ่ำยกศุลและอกศุล	ทีเ่ป็นกศุลน้ันท่ำนหมำยเอำ
มหัคคตกุศล	๙	รูปกุศล	๕	เพรำะสำมำรถจะให้ผลไปบังเกิดในชำติเป็นล�ำดับ	เช่นนี้ 
เป็นครุกกรรมฝ่ำยกศุล	ครุกรรมฝ่ำยอกศุล	น้ันได้แก่	อนันตริยกรรม	๕	บคุคลทีก่ระท�ำ
อนันตริยกรรม	๕	แม้จะรู้ว่ำตนกระท�ำกรรมชั่วแล้ว	ปรำรถนำจะแก้ตัวขอบรรพชำ 
หรืออปุสมบทกไ็ม่ขึน้	จะเจริญฌำนก็ไม่บงัเกดิ	จะเจริญวปัิสสนำ	มรรคผลกไ็ม่บงัเกดิ	
จะได้ก็แต่บุญอย่ำงอื่นๆ	เท่ำนั้น	มิอำจที่จะลบล้ำงอนันตริยกรรมนั้นได้เลย	ครั้นท�ำ
กำลกิริยำตำยแล้ว	ก็เที่ยงแท้ที่จะได้ไปบังเกิดในนรก	เพรำะฉะนั้น	อนันตริยกรรม 
จึงจัดว่ำเป็นครุกกรรมหนักนี้	ได้แก่	อุปัชชเวทนียกรรม	นั้นเอง

๑๐. พหุลกรรม	คือ	กุศลสิ่งใดมำก	กุศลสิ่งนั้นชื่อว่ำ “พหุลกรรม”	ฝ่ำยข้ำง 
อกศุลกเ็หมอืนกนั	บรรดำกศุลทีบ่คุคลกระท�ำน้ัน	ถ้ำกศุลอนัใดมกี�ำลงักระท�ำจิตใจให้ 
ชืน่ชมโสมนัสในกำลทัง้สำม	คอืเม่ือแรกปรำรถนำเพือ่จะท�ำบญุน้ัน	เร่ิมแรกกระท�ำน้ัน 
กช็ืน่ชมยนิดอียูเ่สมอทกุๆ	ขณะ	เรียกว่ำ	“อเสวนปัจจัย”	สิน้กำลนำนช้ำนำนเป็นล�ำดับมำ	 
จัดเป็นพหุลกรรมฝ่ำยข้ำงกุศล

ฝ่ำยข้ำงอกศุลน้ัน	ถ้ำอกศุลใดมกี�ำลงัแรงกล้ำท�ำจิตใจให้เดือดร้อนมำก	คอืเมือ่
แรกคิดจะกระท�ำนั้น	 ก็กระท�ำด้วยอ�ำนำจแห่งควำมโกรธ	 ต่อยตีฟันแทงด้วยควำม 
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โกรธควำมแค้น	จิตใจเดือดร้อนโกรธแค้นไม่รู้หมดรู้สิ้น	นึกได้ขึ้นมำเวลำใด	จิตใจ
ก็ก�ำเริบขึ้นมำเวลำนั้น	 อย่ำงนี้แหละชื่อว่ำ “อเสวนปัจจัย”	 สิ้นกำลช้ำนำน	 จัดเป็น
พหุลกรรมฝ่ำยอกุศล

พหลุกรรมน้ี	อกีอย่ำงหน่ึงท่ำนเรียกว่ำ	“อาจิณณกรรม” อนับคุคลกระท�ำมำมำก	
ท�ำมำจนชนิเคยตวั	ไม่ว่ำจะเป็นทัง้กุศลหรืออกศุล	บคุคลทีก่ระท�ำมำจนชินน้ีกนั็บเข้ำ 
ในพหุลกรรมนี้ด้วยเหมือนกัน

๑๑. อาสนันกรรม	อนับคุคลกระท�ำเมือ่ใกล้ตำยน้ัน	อธบิายว่า	กศุลและอกศุล 
ทีบ่คุคลกระท�ำไว้น้ัน	ผู้ใดระลกึได้ในกำลเมือ่จวนจะกระท�ำกำลกริิยำ	(ตำย)	กรรมน้ัน 
ชื่อว่ำ	“อาสันนกรรม”	เหมือนกัน	

อำสนันกรรมน้ี	กรรมอืน่จะหกัร้ำงแย่งให้ผลเป็นอนัยำก	นอกเสยีแต่มหคัคตกศุล 
และอนันตริยกรรมเสยีเท่ำน้ัน	กรรมอืน่มอิำจหกัร้ำงอำสนันกรรมน้ีได้เลย	อำสนันกรรม 
นี้ถึงจะน้อย	ก็อำจให้ผลก่อนกรรมอื่นๆ	เปรียบเหมือนฝูงโคอยู่ในคอก	แม้นโคแก่ 
ที่คอยอยู่ประตูคอก	 ตำมธรรมดำว่ำโคแก่ที่อยู่ประตูคอกน้ัน	 จะเป็นโคแก่เฒ่ำชรำ
เพียงใด	เม่ือนำยโคบำลเปิดประตคูอกแล้ว	ย่อมออกประตไูด้ก่อนฝูงโคทัง้ปวงฉันใด	 
อำสันนกรรมนี้ก็อำจให้ผลก่อนกรรมอื่นทั้งหมดฉันนั้น

๑๒. กตตัตากรรม	กรรมทีเ่บำบำงน้ัน อธบิายว่า	กศุลและอกศุลทีน้่อยๆ	เบำๆ	น้ัน 
พ้นจำกกรรมทัง้สำม	คือมิได้เป็นครุกกรรม	มไิด้เป็นพหลุกรรม	มไิด้เป็นอำสนันกรรม	 
มิได้นับเข้ำในกรรมทั้งสำมน้ี	 อน่ึง	 ผู้ที่กระท�ำกรรมน้ันก็หำได้รู้ว่ำเป็นบุญหรือบำป 
กระท�ำด้วยควำมไม่รู้	สักแต่ว่ำกระท�ำลงไปอย่ำงนั้น	กรรมอย่ำงนี้เรียกว่ำ	“กตัตตา- 
กรรม”

กตัตตำกรรมน้ีให้ผลอยู่ตำมวิสัยที่บุคคลกระท�ำกรรมอันน้อยเบำ	 แต่ทว่ำ 
กตตัตำกรรมนีใ้หผ้ลปรำศจำกก�ำหนด	เปรยีบเหมอืนลกูศรทีค่นบ้ำยงิไปนัน้	จะได้มี 
ที่มุ่งหมำยหำมิได้เลย	สักแต่ว่ำยิงไปเท่ำนั้นฉันใด	กตัตตำกรรมนี้	ถ้ำไม่มีครุกกรรม	
ไม่มีพหุลกรรม	ไม่มีอำสันนกรรมแล้ว	จึงจะให้ผลตำมอ�ำนำจแห่งตนฉันนั้น
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รัตนะ ๓ ประการ

๑.	ท่ำนผู้สอนให้ประชมุชนประพฤตชิอบด้วย	กำย	วำจำ	ใจ	ตำมพระธรรมวนัิย 
ที่เรียกว่ำพระพุทธศำสนำ	ชื่อ	“พระพุทธเจ้า”

๒.	พระธรรมวินัยที่เป็นค�ำสอนของท่ำน	ชื่อ “พระธรรม”

๓.	 หมู่ชนที่ฟังค�ำสั่งสอนของท่ำน	 แล้วปฏิบัติชอบตำมพระธรรมวินัย	 ชื่อ	 
“พระสงฆ์”

อธิบำยควำมดังนี้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ที่ชื่อว่า รัตนะ	เพรำะเป็น 
วตัถปุระเสริฐกว่ำแก้ว	แหวน	เงิน	ทอง	แก้วมณอีำจส่องสว่ำงไปในทีม่ดื	ท�ำให้แลเหน็ 
วัตถุตำมต้องกำรก็ดี	 ถึงอย่ำงน้ันก็ส่องไปได้ในที่อันเป็นวิสัย	 ไม่สำมำรถที่จะส่อง
ไปให้รู้เห็นบำป	บุญ	คุณ	โทษ	มรรค	ผล	นิพพำน	ได้	แม้บุคคลที่มีฤทธิ์สําหรับ
นึกคดิเอาสมบตัไิด้ตามต้องการ ถงึอย่างน้ันกนึ็กได้เฉพาะสมบตัอินัเป็นวสิยัของโลก
เท่านั้น จะนึกเอามรรค ผล นิพพาน ไม่ได้ ส่วนผู้ที่เอารัตนะ ๓ นี้เป็นที่พึ่ง ย่อมจะ 
พ้นจากทุกข์ทั้งปวง

รัตนะ ๓ นี้ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน	คือพระพุทธเจ้ำตรัสรู้พระธรรม	พระธรรม
เป็นค�ำสัง่สอนของพระพทุธเจ้ำ	ส่วนพระสงฆ์กเ็ป็นสำวกของพระพทุธเจ้ำ	และพระสงฆ์ 
ก็เป็นผู้ที่ทรงพระธรรมไว้	 ต่ำงก็อำศัยซึ่งกันและกัน	 ถ้ำไม่มีพระสงฆ์ประกำศธรรม	
พระธรรมก็จะไม่ส�ำเร็จประโยชน์แพร่หลำยแก่ประชำชน	 เมื่อมีครบทั้งสำมรัตนะน้ี	
พระสงฆ์ย่อมส่องควำมดีของพระธรรม	พระธรรมก็ส่องคุณของพระพุทธเจ้ำ
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คุณของพระรัตนะ ๓ อย่าง

๑.	พระพุทธเจ้ำรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองก่อน	แล้วจึงสอนผู้อื่นให้รู้ตำมด้วย
๒.	พระธรรมย่อมรักษำผู้ปฏิบัติไม่ให้ตกไปในที่ชั่ว
๓.	 พระสงฆ์ปฏิบัติชอบตำมค�ำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ำแล้ว	 จึงสอนผู้อื่นให้

กระท�ำตำม

อธิบาย พระพุทธเจ้ำรู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองนั้น	คือพระองค์ตรัสรู้อริยสัจ	๔	 
โดยล�ำพัง	 ไม่มีครูอำจำรย์แนะน�ำสั่งสอน	 อำศัยพระปรีชำสำมำรถของพระองค์เอง	 
ได้ตรัสรู้ทกุข์	สมทุยั	นิโรธ	มรรค	อนัเป็นของจริงของแท้แห่งพระอริยเจ้ำ	ไม่แปรผัน 
วิปริตเป็นอย่ำงอืน่	มพีระหฤทยับริสทุธิป์รำศจำกกเิลสทัง้ปวง	อำศยัพระมหำกรุณำธคุิณ 
เป็นที่ตั้ง	เสด็จเที่ยวสั่งสอนประชำชนให้รู้ตำม

เมื่อจะจ�ำแนกพระคุณตำม	หลักพุทธคุณ	ว่ำ	“อิติปิ โส ภควา”	เป็นต้นแล้ว	 
คงมีถึง	๙	ประกำร	ถ้ำย่อให้น้อยกว่ำนี้จะได้	๓	ประกำร	คือ	พระปัญญำคุณ	หนึ่ง	 
พระวิสุทธิคุณ	หนึ่ง	พระมหำกรุณำธิคุณ	หนึ่ง

พระปัญญาคุณ	คือ	พระปรีชำสำมำรถ	สุขุมคัมภีรภำพ	ละเอียดลออ	รอบรู้ 
สิ่งที่ควรรู้	 หยั่งทรำบทั้งคุณและโทษ	 ประโยชน์และไม่ประโยชน์	 สิ่งเหล่ำน้ีรวม 
เรียกว่ำ	“พระปัญญำคุณ”

พระมหากรุณาธิคุณ	คือ	พระอัธยำศัยประกอบด้วยพระมหำกรุณำกว้ำงขวำง	 
ไม่คบัแคบ	เสดจ็จำริกไปยงัคำมเขตชนบท	รำชธำนี	ทรงแนะน�ำชีท้ำงควรด�ำเนินและ
ทำงควรหลีกเลี่ยงแก่ชุมชนไม่เลือกหน้ำ	 ทรงสละควำมสุขส่วนพระองค์	 ไม่เห็นแก่ 
ควำมเหน็ดควำมเหนื่อยควำมยำกล�ำบำก	เหล่ำนี้เรียกว่ำ	“พระมหำกรุณำธิคุณ”

พระวิสุทธิคุณ	 คือ	 กำรที่พระองค์ทรงละกิเลสอำสวะเคร่ืองดองเคร่ืองเศร้ำ- 
หมองใจ	 กับทั้งวำสนำคือกิริยำ	 กำย	 วำจำ	 ที่กิเลสอบรมมำนำนได้หมดสิ้นเชิง 
โดยไม่เหลือ	ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระคุณธรรมควำมดีมีประกำรต่ำงๆ	เหล่ำนี้เรียกว่ำ	 
“พระวิสุทธิคุณ”
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คุณของพระธรรม เมือ่จะจ�ำแนกตำมหลกัพระธรรมคณุว่ำ	“สวากขาโต ภควตา  
ธมัโม”	แล้ว	คงม	ี๖	ประกำร	แต่ถ้ำย่อลงคงจะได้	๓	ประกำร	คอื	พระปริยตัสิทัธรรม	 
หนึ่ง	พระปฏิปัตติสัทธรรม	หนึ่ง	พระปฏิเวธสัทธรรม	หนึ่ง

พระปริยัติสัทธรรม	คือ	สิ่งที่กุลบุตรในพระพุทธศำสนำจะต้องศึกษำเล่ำเรียน	
แบ่งเป็นพระสูตร	 ๒๑,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์	 พระวินัย	 ๒๑,๐๐๐	 พระธรรมขันธ	์ 
พระปรมัตถ์	๔๒,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	 รวมทั้งหมดเป็น	๘๔,๐๐๐	พระธรรมขันธ์	 
ที่พระพุทธเจ้ำทรงวำงไว้	เรียกว่ำ	“พระไตรปิฎก”

พระปฏิปัตติสัทธรรม	คือ	ศีล	สมำธิ	ปัญญำ	เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษำเล่ำเรียนอบรม
ประกอบขึ้นให้มีในตนเอง	ตั้งแต่ต้นจนประณีตโดยล�ำดับ

พระปฏิเวธสัทธรรม	 คือควำมบริสุทธิ์จำกกิเลสเครื่องเศร้ำหมอง	 ปรำศจำก 
ควำมชั่วร้ำย	อันเป็นผลมำจำกกำรปฏิบัติ

คุณของพระสงฆ์	 เมื่อจ�ำแนกตำมหลักสังฆคุณว่ำ	 “สุปฏิปันโน”	 เป็นต้นแล้ว	
คงมี	๙	ประกำร	แต่คงมีควำมหมำยลงรอยเดียวกัน	คือท่ำนผู้ปฏิบัติดี	ปฏิบัติชอบ	
ปฏบิตัสิมควร	ตำมพระวนัิย	เจริญรอยตำมพระศำสดำ	ช�ำระกำย	วำจำ	ใจ	ให้บริสทุธิ์	 
และน�ำเอำพระธรรมวินัยน้ันเที่ยวประกำศแนะน�ำสั่งสอนแก่ประชุมชนให้เกิดควำมรู้
หยั่งทรำบตำมควำมเป็นจริงจนถึงด้วยควำมบริสุทธิ์ด้วยกำย	วำจำ	ใจ

พระสังฆรัตนะ	นี้	ท่ำนหมำยเอำเฉพำะสงฆ์ผู้ได้บรรลุธรรมวิเศษตั้งแต่โสดำ- 
ปัตติมรรค	โสดำปัตติผล	เป็นต้นไป
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อาสวะ ๓

ค�ำว่ำ	 อาสวะ	 หมำยควำมว่ำ	 เครื่องหมักดอง	 ที่ไม่เรียกชื่อว่ำเมรัยก็มี	 เช่น	 
ปุปผำสโว	 (น�้ำดอกไม้)	 ผลำสโว	 (น�้ำดองผลไม้)	 แต่ในที่น้ีใช้เรียกชื่อเจตสิกอัน 
เศร้ำหมองว่ำ	“อาสวะ”	แต่ในบำงครำวเรียกว่ำ กเิลส	โดยควำมเป็นสภำพเศร้ำหมอง

กิเลส	และ	อาสวะ	สองค�ำนี้ผสมเป็นไวพจน์ของกันและกัน	เรียกแทนกันได้	 
ในบำงครำวเจตสิกอันเศร้ำหมองนี้แบ่งเรียกว่ำ	อาสวะ	คือควำมเป็นสภำพหมักหมม	 
บำงครำวเรียก	อนุสยั	คอืควำมเป็นสภำพนอนเน่ืองในสนัดำน	บำงครำวเรียก	สงัโยชน์ 
คือควำมเป็นสภำพเคร่ืองรัดรึง	บำงครำวเรียก	คนัถะ คอืเป็นเคร่ืองผูกพนั	บำงครำวเรียก	 
อกุศลจิตตุปบาท	คือควำมเป็นเหตุเกิดแห่งอกุศล	บำงครำวเรียกรวมกันว่ำ	กิเลส

อาสวะในบทนี้ ท่านจําแนกไว้ ๓ ประการ คือ

๑. กามาสวะ อาสวะ	ได้แก่	จ�ำพวกเจตสกิอนัคิดเศร้ำหมองไปในทำงกำมก�ำหนัด 
รักใคร่	ท�ำจิตใจให้คิดอยำกได้	เป็นไปตำมรูป	เสียง	กลิ่น	รส	โผฏฐัพพะ	อันเป็น
เครื่องยั่วยวนจิตใจที่เรียกว่ำ อิฏฐารมณ์	(อำรมณ์ที่ชอบใจ)

๒. ภวาสวะ อาสวะ	คือ	ควำมเป็นเหตุให้อยำกเป็นอยู่	คืออยำกเป็นอยู่ในภพ
ในชำติอีกต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด

๓. อวิชชาสวะ อาสวะ	คอื	ควำมไม่รู้	ควำมเขลำไม่รู้จริง	และมคีวำมส�ำคัญผิด
ตรงข้ำมกับควำมเป็นจรงิ	๒	ประกำร	คอื	ส�ำคญัในสิง่ทีเ่ป็นธรรมว่ำไม่ใช่ธรรม	หน่ึง	 
และส�ำคัญในสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่ำเป็นธรรม	หนึ่ง	อวิชชำสวะนี้	เป็นอำสวะร้ำยแรงกว่ำ 
อำสวะทั้งปวง
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ทุกข์ ๑๒ 

๓๐	ธันวำคม	พ.ศ.	๒๕๐๖

วันน้ีมีควำมยินดีที่จะได้แสดงธรรมเทศนำให้กับพวกท่ำนทั้งหลำย	 ขอให ้
พวกท่ำนจงตัง้ใจสดบัฟังธรรมทีจ่ะได้พดูต่อไปน้ี	คร้ังน้ีกจ็ะพดูเก่ียวกบัเร่ืองทกุข์	๑๒	
ซึ่งก็เป็นเรื่องของกำรก�ำหนดรู้	๑๒	อย่ำง	ดังต่อไปนี้

๑.	ควำมเกิดเป็นรูปเป็นนำมแล้วเป็นทุกข์
๒.	ควำมแก่เป็นทุกข์
๓.	ควำมตำยเป็นทุกข์
๔.	ควำมโศกเศร้ำใจเป็นทุกข์
๕.	ควำมร้องไห้ร�ำพึงร�ำพันเป็นทุกข์
๖.	ควำมไม่สบำยกำยไม่สบำยใจเป็นทุกข์
๗.	ควำมสะอื้นอำลัยตำมสัตว์สังขำรที่ล้มหำยตำยไปเป็นทุกข์
๘.	ควำมประสบสิ่งที่ไม่พอใจเป็นทุกข์
๙.	ควำมพลัดพรำกจำกสิ่งที่เป็นของรักเป็นทุกข์
๑๐.	ควำมปรำรถนำสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นเป็นทุกข์
๑๑.	ควำมเจ็บไข้โรคภัยต่ำงๆ	ที่เกิดขึ้นเป็นทุกข์
๑๒.	ควำมยำกจนข้นแค้นเข็ญใจไร้ทรัพย์เป็นทุกข์

มีอุปำทำนในขันธ์	๕	ก็เป็นทุกข์	อุปำทำนกำรยึดถือรูป	เวทนำ	สัญญำ	สังขำร	 
วิญญำณ	รำคะ	โทสะ	โมหะ	โลภ	โกรธ	หลง	เหล่ำนี้ว่ำเป็นตนเป็นตัว	เมื่อพระผู้มี- 
พระภำคเจ้ำด�ำรงพระชนม์อยู่	 ย่อมแนะน�ำสั่งสอนสำวกทั้งหลำยเพื่อให้ก�ำหนดรู้
อุปำทำนขันธ์	๕	นี้มำก	คือ	รูปไม่เที่ยง	รูปไม่ใช่ตัวตน	เวทนำไม่เที่ยง	เวทนำไม่ใช่ 
ตวัตน	สญัญำไม่เทีย่ง	สญัญำไม่ใช่ตวัตน	สงัขำรไม่เทีย่ง	สงัขำรไม่ใช่ตวัตน	วญิญำณ 
ควำมรู้ทำงตำ	 หู	 จมูก	 ลิ้น	 กำย	 ไม่เที่ยง	 วิญญำณไม่ใช่ตัวตน	 สังขำรทั้งหลำย 
ทั้งปวงไม่เที่ยง	เป็นทุกข์	ธรรมทั้งหลำยทั้งปวงเป็นอนัตตำ	ไม่ใช่ตัวตน	ดังนี้
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กเ็หตใุดเล่ำ	พระโยคำวจรเจ้ำจึงรู้ได้ว่ำรูป	เวทนำ	สญัญำ	สงัขำร	วญิญำณ	ไม่เทีย่ง	 
ไม่ใช่ตัวตน	ไม่ใช่เพรำะท่ำนเป็นผู้มีสติก�ำหนดรู้รูปและนำม	๒	ประกำรนี้	คือ	รูปคง 
เป็นรูป	ธำตุดิน	น�้ำ	ลม	ไฟ	นำมแม้มีมำกก็มีใจเพียงดวงเดียวเป็นบ่อเกิดมิใช่หรือ	 
ส่วนมหำภตูรูป	ธำต	ุ๔	ดนิ	น�ำ้	ลม	ไฟ	หำได้มีควำมรู้อะไรไม่	ขอให้ก�ำหนดฝึกหดัสติ 
ดูให้จงมำก	ส่วนนำมทั้งหลำยที่เป็นสภำพผู้รับรู้มี	๖	อย่ำง	คือควำมรู้ทำงตำ	ควำมรู้ 
ทำงห	ูควำมรู้ทำงจมกู	ควำมรู้ทำงลิน้	ควำมรู้ทำงกำย	และควำมรู้ทำงใจ	เท่ำน้ี	ส่วนสติ
ปัญญำน้ันเป็นควำมรู้พเิศษ	คอืรู้เหตแุละรู้ผล	ดงัน้ัน	กำรฝึกหดัสตพิจิำรณำในขันธ์	๕	 
ให้พึงเข้ำใจตำมน้ี	 รูปขันธ์ก็คงเป็นรูปต่ำงหำก	 เวทนำขันธ์ก็คงเป็นเวทนำต่ำงหำก	 
ตลอดจนสัญญำ	สังขำร	วิญญำณ	ก็เช่นเดียวกัน

ทน้ีีตำมหลกัทีว่่ำ อปุาทานขนัธ์ ๕ เป็นทกุข์มใิช่หรือ	อปุำทำนและขันธ์	๕	ไม่ใช่
อนัเดียวกนั	อปุำทำน	คอื	ควำมยึดถือรูป	เวทนำ	สญัญำ	สงัขำร	วญิญำณ	กใ็จต่ำงหำก 
มิใช่หรือที่ยึดถือ	ทีนี้ควำมหลุดพ้นจำกกองทุกข์	๑๒	ก็จิตดวงเดียวนี้มิใช่หรือที่เป็น 
ผู้หลดุพ้น	พวกเรำท่ำนพำกนัฝึกหดัสตลิบูๆ	คล�ำๆ	กนัอยู่อย่ำงไรเล่ำ	จึงไม่รู้ช่องแนว 
ทำงพ้นทุกข์เสียที	ด้วยเหตุนี้	ขอให้พำกันยึดหลักสติปัฏฐำน	๔	เป็นหลักฝึกหัดสติ
ให้มำกที่สุดเท่ำที่จะมำกได้ยิ่งเป็นกำรดี

จะขอพูดถึงวิธีกำรฝึกหัดสติก�ำหนดรู้รูปกำยตำมควำมเป็นจริง	 คือร่ำงกำยเรำ
ประกอบไปด้วยธำต	ุ๔	คอื	ดนิ	น�ำ้	ลม	ไฟ	รวมเป็นก้อนเดยีว	เรียกว่ำ	รูป	ต่อไปให้ 
พึงฝึกหัดสติก�ำหนดคำดหมำยดูธำตุดิน	เช่น	ผม	ขน	เล็บ	ฟัน	หนัง	กระดูก	ตับ 
เป็นต้น	ก�ำหนดให้เป็นธำตดุนิต่ำงหำก	ธำตนุ�ำ้	เช่น	น�ำ้ด	ีน�ำ้เสลด	น�ำ้เหลอืง	น�ำ้มนัข้น	 
น�ำ้มตูร	ฯลฯ	กใ็ห้ก�ำหนดแยกออกเป็นธำตนุ�ำ้ต่ำงหำก	ธำตไุฟ	กค็อืส่วนทีท่�ำให้อบอุน่ 
อยู่ทัว่ร่ำงกำย	กพ็งึก�ำหนดแยกส่วนออกเป็นธำตไุฟ	และ	ธำตลุม	กคื็อลมทีพ่ดัเข้ำไป 
ในท้อง	พัดไปตำมตัว	พัดเข้ำไปในไส้	ลมหำยใจเข้ำออก	ก็ให้ก�ำหนดแยกส่วนเป็น 
ธำตลุม	กายานุปัสสนาสตปัิฏฐานน้ี อนัใดเป็นทีส่บายชอบกับจริตนิสยัของเราแล้ว ควรที่ 
จะพจิารณาส่วนน้ันให้มากๆ ไม่ควรทีจ่ะละเลย	ส่วน	เวทนำ	จิต	ธรรม	สำมประกำรน้ี 
เป็นนำมและนำมธรรมทัง้หลำย	ท่ำนจัดเป็นกศุลและอกศุลบ้ำง	แม้ทัง้สิน้มีใจดวงเดียว 
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เป็นบ่อเกิด	เรำท่ำนจะมัวไปลูบๆ	คล�ำๆ	อยู่ท�ำไม	จะก�ำหนดนอกจำกใจดวงเดียวไป 
แล้วอย่ำงไร	ก็ไม่รู้ไปตำมเป็นจริง

ฉะน้ัน	การกาํหนดใจควรจะจําวธิกํีาหนดไว้ให้แม่นยําและพงึใคร่ครวญพจิารณา 
ตริตรองจนกว่าจะรู้ความมุ่งหมายว่าท่านมุ่งกําหนดให้เราพิจารณารู้อย่างน้ี แล้วจึง
ตั้งใจทําให้มาก เมื่อเราปฏิบัติได้ดังกับที่แนะนํามาแล้ว คือจิตใจสบายหายโศกแล้ว 
ย่อมจะเกิดปัญญาตามมาเอง

และอกีวธิหีน่ึง	เมือ่ก�ำหนดสตพิจิำรณำรูปกำยตำมทีแ่นะน�ำแล้ว	เกดิอบุำยปัญญำ 
เกิดรู้เห็นเป็นประกำรใดแล้ว	จงนึกถึงรูปกำยของเรำว่ำช่ำงเป็นจริงเช่นนี้	และกำรที่
พจิำรณำอย่ำงทีแ่นะน�ำมำน้ี	จะต้องพจิำรณำไปให้ถงึทีส่ดุ	คอืพจิำรณำให้แตกท�ำลำย
สำบสูญของรูปกำย	หมำยถึงควำมตำยท�ำลำยขันธ์	ให้ก�ำหนดพิจำรณำดูว่ำควำมแก่ 
ของเรำก็แก่มำตั้งแต่อยู่ในท้องของมำรดำเป็นล�ำดับ	เช่นที่เรียกว่ำครรภ์แก่หรืออ่อน	 
และเมื่อถึงก�ำหนดคลอดออกมำแล้ว	ควำมแก่ก็ยิ่งทวีขึ้นไปอีกเรื่อยๆ	ไม่มีวันหยุด	 
เร่ือยไปจนกระทัง่วนัทีเ่รำตำยจึงจะหยดุแก่	ควำมเจ็บและควำมตำย	สองประกำรน้ีไม่มี 
ก�ำหนดวนัให้เรำท่ำนสำมำรถทีจ่ะรู้ล่วงหน้ำได้ว่ำ	วนัไหนเรำจะเจ็บ	วนัไหนเรำจะตำย	 
เม่ือเรำก�ำหนดพิจำรณำควำมเจ็บและควำมตำยเป็นภัยมัจจุรำชเช่นน้ีแล้ว	 จงนึก
ตริตรองก�ำหนดประชมุรวมเข้ำไปหำใจ	และจงตัง้สตรู้ิอยูก่บัผู้รู้	เมือ่เกดิอบุำยปัญญำ
ให้ควำมสุขสบำยเกิดขึ้น	จงอย่ำเผลอหลงว่ำควำมสุขสบำยเป็นตนเป็นตัวก็แล้วกัน

หรืออกีวิธหีน่ึง	เมือ่จิตใจรวมลงได้ละเอยีดเป็นหน่ึง	ถงึแม้ว่ำจะมสีญัญำอยูบ้่ำง 
กต็ำม	ให้เรำก�ำหนดน่ิงเฉย	ค�ำว่ำ	น่ิงเฉย	น้ีเปรียบเหมือนกบันำยพรำนดกัเน้ือ	เขำจะ 
นั่งอยู่นิ่งๆ	ไม่เคลื่อนไหว	แต่ตำของเขำจะมองดูสัตว์ต่ำงๆ	ที่จะดักฉันใด	กำรตั้งสติ 
ก�ำหนดจิตก็ฉันน้ัน	หรือจะเปรียบกบัว่ำเขำจะทอดแหเพือ่จับปลำในน�ำ้	ผู้ทีจ่ะหว่ำนแห	 
เขำจะยืนอยู่นิ่งๆ	 ตำก็จะมองดูปลำในน�้ำว่ำปลำนั้นจะอยู่ตรงไหน	 อันนี้ก็เปรียบได้
เหมือนกัน	 ให้เรำก�ำหนดให้รู้จักหน้ำตำของสังขำรทั้งหลำยให้รู้ตำมควำมเป็นจริงว่ำ	
เรำดใีจ	เรำเสยีใจ	เรำนึกคิด	เรำโลภ	เรำโกรธ	เรำหลง	เช่นน้ี	พงึว่ำไม่ใช่ตวัตนเรำเขำ	 
ให้ก�ำหนดรู้เท่ำนั้น	นี่แหละที่ท่ำนสอนให้เรำรู้ดังนี้เป็นกำรชอบ	เอวัง
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รูป ๒

ค�ำว่ำ	 รูป	 โดยพยัญชนะ	 ได้แก่	 สิ่งอันจะพึงฉิบหำยด้วยปัจจัยอันเป็นข้ำศึก	
เป็นต้นว่ำ	สัตว์มีพิษกัดต่อยเอำ	และโรคำพยำธิ	อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง

รูปมี ๒ อย่างคือ 

๑.	มหำภูตรูป		คือ	รูปใหญ่	
๒.	อุปำทำยรูป	คือ	รูปอำศัย

๑. มหาภตูรูป	หมำยเอำร่ำงกำยธำต	ุ๔	ดนิ	น�ำ้	ลม	ไฟ	ทีจั่ดว่ำเป็นรูปใหญ่	เพรำะ 
เป็นโครงร่ำงและเป็นที่ประชุมแห่งอุปำทำยรูป	 เมื่อธำตุ	 ๔	นี้ยังคุมกันอยู่	 ส่วนใด 
ส่วนหน่ึงไม่แตกเป่ือยเน่ำ	อปุำทำยรูปทัง้หลำยกค็งอำศัยอยูไ่ด้อย่ำงน้ัน	ต่อเมือ่ส่วนใด 
ส่วนหน่ึงแตกดับเสยีไป	อปุำทำยรูปกเ็สือ่มหำยสลำยไป	มมิำกกต้็องน้อย	จึงจัดว่ำเป็น 
รูปใหญ่

๒. อปุาทายรูป	หมำยเอำอำกำรทีอ่ำศยัมหำภูตรูป	ท่ำนจ�ำแนกไว้ในพระอภธิรรม 
มัตถสังคหะ	๑๐	หมวด	คือ	ปสำทรูป	โคจรรูป	ภำวรูป	หทยรูป	ชีวิตรูป	อำหำรรูป	 
ปริจเฉทรูป	วิญญัตติรูป	วิกำรรูป	ลักษณะรูป

๒.๑ ปสาทรูป ท่ำนจัดไว้ตำมอำยตนะภำยใน	มี	๕	อย่ำงคือ

จักขุปสาทะ	 สิ่งที่ให้ส�ำเร็จกำรดู	 ท่ำนแสดงว่ำเป็นรูปใส	 ตั้งอยู่กลำงวงตำด�ำ	 
มีประมำณเท่ำศีรษะเหำ	เป็นสิ่งที่ให้ส�ำเร็จกำรเห็น	เมื่อจักขุปสำทเสีย	ย่อมไม่ส�ำเร็จ
กำรเหน็	เป็นจักขวุญิญำณ	เช่น	คนจักขบุอดใส	ไม่ส�ำเร็จในกำรเหน็	กเ็พรำะจักขุปสำท 
พิกำร
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โสตปสาท	 สิ่งที่ให้ส�ำเร็จในกำรฟัง	 ท่ำนแสดงว่ำเป็นรูปใส	 มีสัณฐำนดัง 
วงแหวน	มีสีแดงอ่อน	ตั้งอยู่ในช่องหู	เมื่อโสตปสำทเสีย	ย่อมไม่ส�ำเร็จในกำรได้ยิน	 
เป็นโสตวิญญำณ

ฆานปสาท	สิง่ทีส่�ำเร็จในกำรดม	ท่ำนแสดงว่ำมรูีปใส	ตัง้อยูใ่นช่องนำสกิ	มสีณัฐำน 
ดังกีบแพะ	 เป็นสิ่งที่ให้ส�ำเร็จกำรดม	 เม่ือฆำนปสำทเสีย	 ย่อมไม่ส�ำเร็จในกำรดม	 
เช่น	คนเป็นหวัดคัดจมูก	ดมอะไรก็ไม่รู้สึก	เป็นฆำนวิญญำณ

ชิวหาปสาท	 สิ่งที่ให้ส�ำเร็จในกำรลิ้ม	 ท่ำนแสดงว่ำมีรูปใส	 ตั้งอยู่ในช่องลิ้น	 
มีสัณฐำนดังดอกอุบล	ตั้งอยู่ท่ำมกลำงลิ้น	เป็นสิ่งที่ท�ำให้ส�ำเร็จในกำรลิ้ม	เมื่อชิวหำ
ปสำทเสีย	ย่อมไม่ส�ำเร็จในกำรลิ้ม	เป็นชิวหำวิญญำณ

กายปสาท	 สิ่งที่ส�ำเร็จในกำรรู้สึกสัมผัส	 ท่ำนแสดงว่ำมีรูปใส	 ตั้งอยู่ใน 
อปุำทนินกรปูทั่วสรีระกำย	 เหมือนกับน�้ำมันอันชุ่มอยู่ทั่วปุยฝ้ำยฉันนั้น	 เป็นสิ่งที่ให้
ส�ำเร็จในกำรรู้สึกสัมผัสถูกต้อง	 ถ้ำกำยปสำทเสีย	 ย่อมไม่ส�ำเร็จในกำรรู้สึกสัมผัส 
เป็นกำยวิญญำณ	เช่น	คนที่เป็นโรคอัมพำต

กำรที่เรำจะรู้สึกว่ำประสำทดีหรือเสียนั้น	 ต้องสังเกตเมื่อโคจร	 คืออำรมณ์	 ๕	
เข้ำมำกระทบ	เมื่อไม่รู้สึกสัมผัสทำงใดแล้ว	พึงรู้เถิดว่ำประสำทนั้นพิกำร	

๒.๒ โคจรรูป	นั้น	ได้แก่	อำรมณ์	๕	คือ

๑.	รูป	อันเป็นวิสัยแห่งจักษุ
๒.	เสียง	อันเป็นวิสัยแห่งโสต
๓.	กลิ่น	อันเป็นวิสัยแห่งฆำนะ
๔.	โผฏฐัพพะ	อันเป็นวิสัยแห่งกำยถูกต้อง
๕.	รส	อันเป็นวิสัยแห่งชิวหำ

๒.๓ ภาวรูป	นั้น	แบ่งออกเป็น	๒	อย่ำงคือ

อิตถีภาวรูป	คือ	ควำมเป็นหญิง
ปุริสภาวรูป	คือ	ควำมเป็นชำย
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ธรรมดำสังขำรธำตุสี่ประชุมกันมีชีวิตจิตใจครอง	 ซึ่งเรียกว่ำ	 “อุปาทินนกะ” 
จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉำนก็ตำม	 ย่อมมีสิ่งแสดงเพศให้รู้ได้ว่ำหญิงหรือชำย	 
ผู้หรือเมีย

๒.๔ หทยรูป	 ไม่ได้หมำยเอำน�้ำเลี้ยงหัวใจเหมือนควำมหมำยแห่งหทยศัพท์
ในที่อื่น	ในที่นี้หมำยถึงสิ่งที่ให้ส�ำเร็จควำมรู้สึกนึกคิด	และเป็นที่เกิดแห่งสติปัญญำ

๒.๕ ชีวิตรูป	หมำยเอำควำมเป็นอยู่แห่งรูป	หรือสิ่งรักษำรูปให้เป็นอยู่	จะชี้ลง
ไปตรงๆ	ไม่ได้ว่ำอะไรเป็นชวีติ	พงึเข้ำใจเถดิว่ำ	รูปธรรมดำด�ำรงอยูไ่ด้ด้วยภำวะอนัใด	 
ภำวะอันนั้นแหละจัดเป็นชีวิตลมหำยใจ

๒.๖ อาหารรูป	หมำยเอำโอชำอนัซมึซำบเข้ำไปเลีย้งร่ำงกำยให้เป็นไป	ทีใ่ช้ศพัท์ 
ว่ำอำหำร	เพรำะโอชำนั้นย่อมเกิดจำกกวฬิงกำรำหำรอันบุคคลบริโภค	เรำอำจรู้ได้ว่ำ 
ผลแห่งอำหำรน้ัน	เช่น	บคุคลบริโภคอำหำรทีม่โีอชำดี	ร่ำงกำยจึงเจริญแข็งแรงสดช่ืน	
ถ้ำอำหำรไม่มีโอชำ	กท็�ำประโยชน์อะไรให้แก่ร่ำงกำยไม่ได้	หรือไฟธำตอุ่อน	ย่อยอำหำร 
ไม่ได้	 โอชำไม่ซำบซ่ำนไปสู่สรีระร่ำงกำย	 อำหำรก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ร่ำงกำย
เหมือนกัน

๒.๗ ปริเฉทรูป	หมำยเอำอำกำศธำตุ	คือสิ่งที่ขังอยู่ในช่องว่ำง	เป็นรูปปรมำณู	
ไม่อำจมองเห็นด้วยมังสะจักษุ	ที่ว่ำงมีประมำณเท่ำใด	อำกำศธำตุย่อมแผ่อ�ำนำจอยู่
ได้ตลอดทีม่ปีระมำณน้ัน	ทีก่ล่ำวมำน้ีหมำยทัง้ภำยในกำยและภำยนอกกำย	แต่ในทีน้ี่ 
หมำยเอำอำกำศธำตุภำยใน	ได้แก่	สิ่งที่ขังอยู่ในช่องหู	ช่องจมูก	ช่องปำก	ช่องทำง
กลืนอำหำร	และระหว่ำงแห่งสรีระอวัยวะอันเป็นส่วนภำยใน

๒.๘ วิญญตัตรูิป	ท่ำนจ�ำแนกไว้	๒	อย่ำง	คอื	กำยวญิญตัต	ิกริิยำทีไ่หวกำยได้	 
วจีวิญญัตติ	กิริยำที่ไหววำจำได้	รวมเรียกว่ำ “ทวิญญัตติ”

กายวิญญัตติ	คือ	กิริยำที่ไหวกำยได้นั้น	เช่น	ก้ำวไป	ถอยกลับ	เหยียดแขนขำ 
ไปมำได้

วจีวิญญัตติ	คือ	กำรเปล่งวำจำค�ำพูดออกมำได้ต่ำงๆ	นั่นเอง
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๒.๙ วิการรูป	คือ	อำกำรต่ำงๆ	

ลหุตา	ควำมเบำ
มุทุตา	ควำมอ่อน
กัมมัญญตา	ควำมควรแก่งำน

๒.๑๐ ลักษณะรูป	ท่ำนจัดไว้	๔	อย่ำง	คือ

อุจจโย	ควำมรู้สึกเติบโตขึ้น
สันตติ	ควำมรู้จักสืบเนื่องกัน
ชระตา	ควำมรู้จักทรุดโทรม
อนิจจตา	ควำมไม่รู้จักยั่งยืน

อธบิายว่า	อปุำทนินกสงัขำร	เม่ือแรกอบุตัข้ึินกย็งัย่อมเยำว์	ภำยหลงัย่อมเจริญ
เตบิโตขึน้	ควำมรู้จักสบืเน่ืองกันมำ	เช่น	คนเลก็แล้วโตข้ึน	ขนเก่ำหลดุไปขนใหม่เกดิแทน	 
จะว่ำเป็นคนเดียวกันไม่ได้	เพรำะเปรียบจำกภำวะเดิม	ท่ำนกล่ำวว่ำ	คนเรำแต่เพียง 
ปฐมวัยของเดมิตัง้แต่เกดิไม่เหลอืเลย	หนังเก่ำออกไปหนังใหม่เกดิแทน	ทีส่ดุทัง้กระดกู 
ก็หมดไป	 ถึงกระดูกอ่อนออกตำมขุมขนและทวำร	 กระดูกแข็งเกิดแทน	 จะว่ำเป็น 
คนเดยีวหรือคนละคนกไ็ม่ได้	เพรำะท่ำนเปรียบเหมอืนควนัไฟทีพุ่ง่ขึน้เป็นสำย	จะว่ำ 
ต้นสำยหรือปลำยควนั	จะว่ำเป็นควนัเดมิหรือควนัใหม่กไ็ม่ได้	เพรำะสบืสำยต่อเน่ือง
กันอย่ำงนั้นเอง

ความทรุดโทรม มีสองอย่าง	คือ 

ชราปกปิด หมำยถงึ	ควำมเจริญของเด็กขึน้ไปสูผู้่ใหญ่น่ันเอง	เหมอืนกบัอจุจโย	
ชราไม่ปกปิด	หมำยถึง	กำรบ่ำยหน้ำสู่ควำมตำย	ไม่มีกำรหลีกเลี่ยงได้
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บารมี ๑๐

๑. ทานบารมี	พระองค์มีอธัยำศยัไม่ตระหน่ีเหนียวแน่น	มพีระทยัเผ่ือแผ่เฉลีย่
ควำมสุขแก่ผู้อื่น	ไม่เห็นแก่ควำมสุขส่วนพระองค์

๒. ศลีบารม	ีพระองค์มพีระจรรยำสภุำพเรียบร้อย	มหีริิโอตตปัปะ	ละอำยและ
เกรงกลัวต่อบำปทุจริต	ไม่ทรงเบียดเบียนผู้อื่น

๓. เนกขัมมะบารมี	พระองค์มีพระทัยรู้เท่ำทันควำมเป็นจริงของกำม	ไม่ทรง
หมกมุ่นอยู่ในกำม	แม้พระองค์เป็นรัชทำยำทควรได้รับรำชสมบตั	ิยงัพรำกจิตออกได้ 
เพื่อทรงแสวงหำคุณอันยิ่งขึ้นไป

๔. ปัญญาบารมี	พระองค์ทรงมีพระปัญญำหลักแหลม	รู้เท่ำทันควำมเป็นจริง
ของเหตุและผล

๕. วิริยะบารมี	พระองค์ทรงมีควำมเพียรบำกบั่นในปฏิปทำเครื่องด�ำเนินทุกสิ่ง
ทุกอย่ำง	ไม่มีอำกำรท้อแท้อ่อนแอเลย

๖. ขนัตบิารม	ีพระองค์มคีวำมอดทนต่อกำรตรำกตร�ำทกุสิง่ทกุอย่ำง	แม้อำรมณ์
ที่มำกระทบจะดีหรือชั่ว	มิได้หวำดหวั่น	ย่อมประคองวิริยะไม่ท้อถอย

๗. สัจจะบารมี	พระองค์ท�ำอะไรท�ำจริง	มิได้ลุอ�ำนำจแก่ควำมไม่จริง

๘. อธษิฐานบารม	ีพระองค์มพีระทยัตัง้มัน่ในปฏปิทำของพระองค์	มไิด้หวำดหวัน่ 
ต่อเหตุกำรณ์อะไรทั้งสิ้น
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๙. เมตตาบารม	ีพระองค์มพีระหฤทยัเผ่ือแผ่หวงัให้สตัว์ทัง้ปวงเป็นสขุทกุทัว่หน้ำ	 
มิได้เลือกที่รักมักที่ชัง

๑๐. อเุบกขาบารม	ีพระองค์ทรงมพีระหฤทยัเป็นกลำง	ไม่ล�ำเอยีง	เพรำะถอืควำมรัก 
ควำมโกรธ

บารมี ๑๐ ประการ นี้ อบรมพระสันดานต่างกัน ทาน ท�าให้เผื่อแผ่ ศีล ท�าให้ 
กาย วาจาเรียบร้อย อ่อนโยน สุภาพ เนกขัมมะ ท�าให้หายมัวเมาในกามคุณ ปัญญา 
ไม่ให้หลงงมงาย วิริยะ ไม่ให้ท้อแท้อ่อนแอ ขันติ ไม่ให้ท้อถอย สัจจะ เป็นคนจริง 
อธษิฐาน ท�าให้ใจหนักแน่น เมตตา ท�าให้พระหฤทยักว้างขวาง อเุบกขา ท�าให้ยตุธิรรม 
เที่ยงตรง

ถ้าเราย่นเข้าไปในไตรสิกขา ก็จะได้ดังนี้

ทาน ศีล ย่นเข้ำในศีลขันธ์
อุเบกขา ปัญญา เมตตา	ย่นเข้ำในปัญญำขันธ์
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน	ย่นเข้ำในสมำธิขันธ์

การกําจัดกิเลส

ทาน ศีล ก�ำจัดกิเลส	คือ	รำคะ	โทสะ	โมหะ	อย่ำงหยำบ
เมตตา อุเบกขา	ก�ำจัดกิเลสอย่ำงกลำง
เนกขัมมะ ปัญญา	ก�ำจัดกิเลสอย่ำงละเอียด
วริิยะ ขนัต ิสจัจะ อธษิฐาน	ทัง้สีอ่ย่ำงน้ีจะพรำกจำกกนัไม่ได้	มอีย่ำงไหนต้องม ี

ทั้งหมดทั้งสี่อย่ำง



หนังสืออ้างอิง

อนุสรณ์งำนฉลองพิพิธภัณฑ์	หลวงปู่ค�ำดี	ปภำโส,	๒๕๓๑,	หสน.วิบูลย์กิจกำรพิมพ์

คตธิรรมของพระอำจำรย์ค�ำด	ี(ปภำโส),	๒๕๒๑,	ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั	โรงพมิพ์ชวนพมิพ์

แก่นพระพุทธศำสนำ	หลวงปู่ค�ำดี	ปภำโส,	๒๕๔๓



ขอบุญกุศลจริยำ	อันข้ำพเจ้ำทั้งหลำยได้บ�ำเพ็ญด้วยดีแล้ว	ทำงกำย	วำจำ	และใจ	
กล่ำวโดยจ�ำเพำะคอื	กำรสร้ำงอำรำมถวำยแด่สงฆ์จตรุทศิ	อทุศิไว้ในพระบวรพทุธศำสนำ	
อำรำมนั้นมีนำมว่ำ	วัดป่ำอัมพโรปัญญำวนำรำม	ประกอบด้วยปูชนียวัตถุ	และเสนำสนะ
ต่ำงๆ	 กล่ำวคือพระพุทธปฏิมำปำงนำคปรก	 พระพุทธปฏิมำปำงสมำธิ	 ศำลำที่ประชุม	
อำคำรพิพิธภัณฑ์ที่ประมวลธรรมโอวำทของพระสุปฏิปันโน	ถนนลำดยำงกว้ำง	๙	เมตร	
ยำว	๘๐๐	เมตร	อ่ำงเกบ็น�ำ้สำธำรณทำน	ก�ำแพงรอบพืน้ทีย่ำว	๒,๘๐๐	เมตร	สงู	๓	เมตร	 
ตลอดทั้งบุญกิริยำแห่งกำรบ�ำเพ็ญทำน	รักษำศีล	เจริญภำวนำ	ด้วยน�้ำใจศรัทธำเลื่อมใส
มัน่คงในพระรัตนตรัย	ดัง่น้ี	ข้ำพเจ้ำขอตัง้สจัจำธษิฐำน	แผ่กศุลไปไม่มีประมำณ	ขอถวำย
เป็นพระรำชกศุลสนองพระเดชพระคณุ	สมเดจ็พระบรูพมหำกษตัริยำธริำช	และพระบรม
วงศำนุวงศ์ทกุพระองค์	และเป็นกศุลสนองคณุท่ำนผู้บ�ำเพญ็คุณประโยชน์ต่อประเทศชำติ
และพระพุทธศำสนำ	เป็นปฐม

อนึ่ง	ขอสรรพสัตว์ทั้งหลำย	ไม่มีที่สุด	ไม่มีประมำณ,	จงมีส่วนแห่งบุญที่ข้ำพเจ้ำ 
ได้ท�ำในบดัน้ี,	และแห่งบญุอืน่ทีไ่ด้ท�ำไว้ก่อนแล้ว,	คอืจะเป็นสตัว์เหล่ำใด,	ซึง่เป็นทีรั่กใคร่ 
และมบีญุคุณ	เช่นมำรดำบดิำของข้ำพเจ้ำ	เป็นต้นกด็	ีทีข้่ำพเจ้ำเหน็แล้วหรือไม่ได้เหน็กด็,ี	
สตัว์เหล่ำอืน่ทีเ่ป็นกลำงๆ	หรือเป็นคูเ่วรกันก็ด,ี	สตัว์ทัง้หลำยตัง้อยูใ่นโลก,	อยูใ่นภมูทิัง้	๓,	 
อยู่ในก�ำเนิดทั้ง	๔,	มีขันธ์	๕	ขันธ์,	มีขันธ์ขันธ์เดียว,	มีขันธ์	๔	ขันธ์,	ก�ำลังท่องเที่ยว
อยู่ในภพน้อยภพใหญ่ก็ดี,	 สัตว์เหล่ำใดรู้ส่วนบุญที่ข้ำพเจ้ำแผ่ให้แล้ว,	 สัตว์เหล่ำน้ัน	 
จงอนุโมทนำเองเถิด,	 ส่วนสัตว์เหล่ำใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้,	 ขอเทวดำทั้งหลำยจงบอกสัตว์
เหล่ำนั้นให้รู้

เพรำะเหตทุีไ่ด้อนุโมทนำส่วนบญุทีข้่ำพเจ้ำแผ่ให้แล้ว,	สตัว์ทัง้หลำยทัง้ปวง,	จงเป็น
ผู้ไม่มีเวร,	อยู่เป็นสุขทุกเมื่อ,	จงถึงบทอันเกษมกล่ำวคือพระนิพพำน,	ควำมปรำรถนำที่ 
ดีงำมของสัตว์เหล่ำนั้น	จงส�ำเร็จเถิด,	สำธุ	สำธุ	สำธุ

ค�าแผ่กุศลแก่สรรพสัตว์

ณ	วัดป่ำอัมพโรปัญญำวนำรำม
ในพระอุปถัมภ์	สมเด็จพระอริยวงศำคตญำณ	(อมฺพรมหำเถร)	

สมเด็จพระสังฆรำช	สกลมหำสังฆปริณำยก
ต�ำบลคลองกิ่ว	อ�ำเภอบ้ำนบึง	จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่	๒๔	พฤศจิกำยน	พุทธศักรำช	๒๕๖๐	ดิถีขึ้น	๖	ค�่ำ	เดือน	๑






